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Wstęp

Między systemem euroatlantyckim i bezpieczeństwem międzynarodo-

wym występuje swoiste sprzężenie zwrotne, to znaczy, że system euro-

atlantycki ma istotny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i vice versa 

– bezpieczeństwo międzynarodowe wpływa na system euroatlantycki i jego 

aktywność na forum międzynarodowym. Tak było w latach zimnej wojny 

i jest nadal, czyli w czasach kształtowania się nowego porządku międzynarodo-

wego na świecie. Nie ulega też wątpliwości, że system euroatlantycki, do któ-

rego należy Polska, wpływa w dużym stopniu na jej bezpieczeństwo narodo-

we i międzynarodowe. Zarazem Polska, która od 1999 roku należy do NATO, 

a od 2004 roku do Unii Europejskiej i dziś aspiruje do roli mocarstwa regional-

nego, stanowi ważne ogniwo w sojuszu euroatlantyckim i w systemie bezpie-

czeństwa międzynarodowego.

Jednocześnie system euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe, 

a także Polska, znajdują się pod presją procesów integracyjnych i globaliza-

cyjnych, a te z kolei determinują proces, który określa się mianem budowy 

nowego porządku na świecie. Świat, choć minęło już ponad 20 lat od rozpadu 

ładu jałtańsko-poczdamskiego, wciąż się znajduje na drodze do nowego ładu 

globalnego. Ten przejściowy okres nie sprzyja jednak budowie trwałego po-

koju i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Wprost przeciwnie, 

generuje różne konflikty lokalne, regionalne i o zasięgu światowym oraz nie-

sie zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Niniejsza praca, będąca efektem badań naukowych Zakładu Europeistyki 

Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, który od 2011 roku 

realizuje projekt badawczy nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckie-
go systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu 
globalnego, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, stanowi próbę od-

powiedzi na pytania dotyczące przyczyn tego stanu rzeczy i przyszłego ładu 

międzynarodowego oraz roli w nim systemu euroatlantyckiego. W sposób mo-

nograficzny, całościowo ukazuje zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego w powstającym wielobiegunowym świecie oraz rolę w nim 

systemu transatlantyckiego. Pokazuje perspektywy dla Europy, Stanów Zjed-

noczonych, dla NATO i Unii Europejskiej oraz dla Polski w nowym multi-

polarnym świecie, w którym coraz większą rolę będą odgrywały tzw. mocar-

stwa wschodzące, na czele z Chinami, Indiami, Rosją i Brazylią. Poszczególni 

autorzy, wychodząc z różnych perspektyw badawczych, starają się dowieść, 

że w tym nowym, wielobiegunowym systemie globalnym obok owych mo-
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carstw wschodzących nadal kluczową rolę będą odgrywały Stany Zjednoczone, 

Unia Europejska, NATO, a także Republika Federalna Niemiec i Polska.

Obecnie bardzo trudno jest opracować i przedstawić trafną diagnozę rze-

czywistości międzynarodowej, a jeszcze trudniej trafną prognozę przyszłości 

świata i jego ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowe-

go, a także dotyczącą miejsca i roli Polski w euroatlantyckim systemie mię-

dzynarodowym i w nowym ładzie globalnym. Mamy bowiem do czynienia 

z bezprecedensowymi zmianami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi 

i kulturowymi oraz wciąż pojawiającymi się nowymi zjawiskami i procesami 

zachodzącymi na arenie międzynarodowej, których konsekwencji nie sposób 

przewidzieć. Poza tym świat, także Europa i Stany Zjednoczone, Unia Euro-

pejska i NATO, a więc najważniejsze elementy systemu euroatlantyckiego1, 

pozostają w cieniu wciąż trwającego kryzysu finansowo-gospodarczego, któ-

ry uznawany jest – i słusznie – za największy od czasów Wielkiego Kryzysu, 

a więc od przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Wówczas zaburzenia światowej go-

spodarki przyniosły społeczne perturbacje i upadek demokracji w wielu pań-

stwach europejskich oraz tragiczną w skutkach II wojnę światową i zmianę 

porządku geopolitycznego na świecie. Nadal – wbrew zapowiedziom i różnym 

optymistycznym ocenom – nie wiemy, kiedy obecny kryzys się skończy i ja-

kie będą jego konsekwencje dla Europy, Ameryki i dla całego świata. Z pew-

nością kryzys ten sygnalizuje wyczerpanie się dotychczasowych zasad i form, 

na których oparty jest ład ekonomiczny i społeczny, zwany ustrojem liberalno-

-demokratycznym. Jest też przejawem nadchodzącej zmiany układu geopoli-

tycznego, opierającego się w głównej mierze na hegemonistycznej roli Stanów 

Zjednoczonych.

Na naszych oczach powstaje zatem nowy, wielobiegunowy i wielocywili-

zacyjny porządek światowy. W związku z tym musimy odpowiedzieć na pyta-

nia dotyczące tej rekonfiguracji sceny globalnej, jej przyszłego kształtu i roli 

Wspólnoty Atlantyckiej w nowym ładzie międzynarodowym, a także na py-

tania dotyczące przyszłości Polski oraz jej bezpieczeństwa narodowego i mię-

dzynarodowego. Taki też jest cel niniejszej publikacji, która stanowi efekt 

kilkuletnich badań naukowych pracowników Zakładu Europeistyki Instytutu 

Studiów Politycznych PAN oraz współpracujących z nim ekspertów i naukow-

ców z innych ośrodków badawczych w całej Polsce.

Książka składa się z trzech części i piętnastu rozdziałów, podzielonych na 

wiele podrozdziałów. Część pierwsza, zatytułowana System euroatlantycki i bez-

1 System euroatlantycki utożsamiany jest często z systemem transatlantyckim. Tymczasem 

nie są to synonimy. System euroatlantycki to nie to samo co system transatlantycki. System 

transatlantycki to obszar, który obejmuje terytoria europejskich państw NATO oraz Stanów 

Zjednoczonych i Kanady. Natomiast system euroatlantycki jest pojęciem szerszym, gdyż do-

tyczy zarówno państw Sojuszu (NATO), jak i tych, które są położone w Europie, a do Sojuszu 

nie należą. Patrz Euro-Atlantic Security Initiative, Moscow – Brussels – Washington 2012.
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pieczeństwo międzynarodowe w wielobiegunowym świecie, zawiera sześć rozdzia-

łów. Józef M. Fiszer analizuje obecny system euroatlantycki oraz ukazuje jego 

miejsce i rolę w nowym, multipolarnym ładzie międzynarodowym. W rozdzia-

le drugim Franciszek Gołembski pisze na temat perspektyw rozwoju euro-

atlantyzmu w ujęciu paradygmatu geopolitycznego. W rozdziale trzecim Bo-

gusław Jagusiak stara się pokazać znaczenie tzw. zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego dla zapewnienia ładu w przestrzeni lokalnej, regio-

nalnej i światowej. Z rozdziałami tymi koresponduje rozdział czwarty, pióra Ja-

kuba Wódki, który pisze na temat perspektyw rewitalizacji sojuszu transatlan-

tyckiego w kontekście powstającego Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz 

Handlu i Inwestycji między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. 

W rozdziale piątym natomiast Krzysztof Garczewski pokazuje bezpieczeństwo 

międzynarodowe i system euroatlantycki w polityce niemieckiej przed wybo-

rami do Bundestagu w 2013 roku, a więc odnosi się do kraju, który w systemie 

euroatlantyckim, zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej, odgrywa jedną 

z głównych ról i po Stanach Zjednoczonych ma największy potencjał gospo-

darczy i wojskowy. W rozdziale szóstym Jan Rowiński i Dominik Mierzejew-

ski omawiają postrzeganie Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Chińską Re-

publikę Ludową.

Część druga, zatytułowana Pozycja oraz rola Unii Europejskiej w systemie euro-
atlantyckim i w nowym ładzie międzynarodowym, zawiera pięć rozdziałów. Otwie-

ra ją tekst napisany przez Krzysztofa Miszczaka, poświęcony Unii Europej-

skiej jako ważnemu aktorowi w nowym, multipolarnym porządku światowego 

bezpieczeństwa. Z rozdziałem tym mocno współgra rozdział ósmy, w którym 

Agnieszka Cianciara analizuje wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej 

Unii Europejskiej w kontekście trwającego kryzysu gospodarczego. W roz-

dziale dziewiątym zaś Paweł Olszewski pisze o potrzebie radykalnych zmian 

w strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz prognozuje ich wpływ 

na rozwój stosunków transatlantyckich. W rozdziale dziesiątym Karolina Li-

bront analizuje szanse i zagrożenia oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed 

NATO, i również podkreśla potrzebę zmian w tej zasłużonej dla bezpie-

czeństwa światowego organizacji, jeśli chce ona nadal odgrywać ważną rolę 

w umacnianiu pokoju na świecie. W rozdziale jedenastym Daria Orzechowska-

-Słowikowska analizuje problemy i zagrożenia związane z rosnącymi na świe-

cie wpływami islamu oraz masowym napływem emigrantów do Europy.

Część trzecia, zatytułowana Miejsce Polski w euroatlantyckim systemie bezpie-
czeństwa międzynarodowego obecnie i w perspektywie ładu multipolarnego zawiera 

cztery bardzo istotne rozdziały. Dotyczą bowiem bezpieczeństwa narodowego 

i międzynarodowego Polski obecnie i w nowym ładzie globalnym. Część tę 

otwiera rozdział dwunasty, autorstwa Longina Pastusiaka, który ukazuje po-

zycję Polski w Europie i na świecie oraz perspektywy jej rozwoju. W rozdzia-

le trzynastym Agnieszka Orzelska-Stączek pisze na temat roli Polski w euro-



atlantyckim systemie bezpieczeństwa w ocenie głównych partii politycznych: 

Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Spra-

wiedliwości, Ruchu Palikota (obecnie: Twojego Ruchu) oraz Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej. W rozdziale czternastym Adrian Chojan analizuje bezpie-

czeństwo Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości w kontekście 

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku. W rozdziale piętnastym 

Tomasz Paszewski prezentuje stanowisko Polski wobec zmian w euroatlan-

tyckim systemie bezpieczeństwa.

Całość zamyka podsumowanie pióra Józefa M. Fiszera, będące de facto ra-

portem z badań empirycznych na temat systemu euroatlantyckiego w wielo-

biegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego. 

Badania te, o charakterze sondażowym, potwierdzają tezy i hipotezy sformu-

łowane przez autorów w poszczególnych rozdziałach prezentowanej monogra-

fii. Dowodzą między innymi, że system euroatlantycki wywiera decydujący 

wpływ na proces kształtowania się nowego ładu globalnego i wciąż odgrywa 

kluczową rolę w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto 

pokazują, że Europa potrzebuje dziś nowego modelu integracji, a Unia Euro-

pejska – nowych reform, nowych elit i przywódców politycznych. Potrzebuje 

także NATO i Stanów Zjednoczonych oraz zacieśnienia współpracy w ramach 

systemu euroatlantyckiego. Tylko bowiem silna i aktywna wspólnota trans-

atlantycka, oparta na silnym NATO i prężnej Unii Europejskiej, może stano-

wić skuteczną gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu oraz jego wysokiej po-

zycji w nowym, wielobiegunowym ładzie międzynarodowym.

Przekazując niniejszą książę do rąk czytelników i życząc im ciekawej lek-

tury, pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom za wysiłek badaw-

czy i ich wkład pracy, bez którego publikacja ta by nie powstała. Jednocześnie 

liczę, że pogłębi ona dyskurs na temat perspektyw systemu euroatlantyckiego 

oraz jego roli w nowym ładzie międzynarodowym, zwłaszcza w aspekcie bez-

pieczeństwa Polski, Europy i całego świata.

 Józef M. Fiszer
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ROZDZIAŁ 1

System euroatlantycki
oraz jego miejsce i rola

w multipolarnym
ładzie międzynarodowym1

Józef M. Fiszer

1.1. Wprowadzenie

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian 

społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zacho-

dzą dziś na arenie międzynarodowej. Jest to efekt rozpadu w latach 1989–

–1991 tzw. porządku jałtańsko-poczdamskiego, globalizacji i budowy nowego 

systemu międzynarodowego, który wyraźnie ewoluuje w kierunku ładu wie-

lobiegunowego (multipolarnego). Zmianom tym towarzyszą dyskusje i spo-

ry wśród badaczy i polityków na temat obecnego, przejściowego i przyszłego 

ładu międzynarodowego oraz na temat bezpieczeństwa Europy i całego świa-

ta. Pojawiają się pytania dotyczące systemu euroatlantyckiego w wielobiegu-

nowym ładzie międzynarodowym 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 kon-

trowersyjnych teorii, tez i hipotez. Większość z nich zakłada, że w perspekty-

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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wie 20–30 lat powstanie nowy multipolarny ład globalny, w którym kluczową 

rolę, obok Stanów Zjednoczonych, będą odgrywały mocarstwa wschodzące 

na czele z Chinami. Przyjmuje się, że gwarantem bezpieczeństwa międzyna-

rodowego nadal będzie system euroatlantycki, w którym główne role nale-

żeć będą do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podkreśla 

się, że Stany Zjednoczone pozostaną światową potęgą polityczną, wojskową 

i gospodarczą, ale ich hegemonialna pozycja będzie jednak stopniowo słabła2. 

Z drugiej zaś strony od lat podważana i krytykowana jest rola Ameryki w świe-

cie – nie tylko polityczna, ale nawet cywilizacyjna. Głosi się teorie o schyłku 

tego mocarstwa i krytykuje jego politykę wewnętrzną i zagraniczną, zarówno 

w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. Przewiduje się dla tego mocarstwa 

rolę nie hegemona, ale global driver, oraz zakłada dalszy rozwój potęgi Chin 

i spadek znaczenia Rosji w świecie3.

Dziś trudno jest opracować i przedstawić trafną prognozę przyszłości świa-

ta i jego ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Mię-

dzynarodowe środowisko bezpieczeństwa jest bowiem również zmienne, 

złożone i trudne do przewidzenia, a ponadto pozostaje w cieniu 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 głębia przekraczają grani-

ce naszej wiedzy i wyobraźni. Musimy poszerzyć tę wiedzę o nowe horyzon-

ty, aby lepiej zrozumieć istotę tego wielkiego kryzysu, który rozpoczął się na 

przełomie 2007 i 2008 roku i jest jednocześnie bilansem zamknięcia XX wie-

ku oraz bilansem otwarcia wieku XXI. Rozmiary tego kryzysu wynikają z tego, 

że jest to kryzys pentagonalny, integrujący kumulacyjną i mnożnikową dyna-

mikę pięciu powiązanych trajektorii: trajektorii kryzysu finansowego, trajek-

torii kryzysu gospodarczego, trajektorii kryzysu porządku globalnego, trajekto-

rii kryzysu elity globalnej oraz trajektorii kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej. 

Choć wspólnota ta, inaczej system transatlantycki, czyli sojusz Stanów Zjed-

noczonych i Unii Europejskiej, czy szerzej Europy, jest jeszcze dominującym 

układem sceny globalnej oraz główną siłą (fundamentem) porządku świato-

wego, to – moim zdaniem – ten dotychczasowy, zasłużony dla pokoju świa-

towego system międzynarodowy przemija. Na naszych oczach powstaje nowy 

2 Zob. P.D. Williams, 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.

3 Zob. L.W. Zacher, Przyszłość w świetle prognoz światowych u progu XXI wieku, „Polska 2000 

Plus” 2001, nr 1; F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, 
Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005; J. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004; Z. Brzeziński, Wybór – dominacja czy przywództwo, Wydaw-

nictwo Znak, Kraków 2004.
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wielobiegunowy i wielocywilizacyjny porządek światowy. Dwudziestolecie 

przełomu XX i XXI wieku uruchomiło proces głębokiego kryzysu Wspólno-

ty Atlantyckiej. Lata 1991–2010 pokazują wyraźnie, że Wspólnota Atlantycka 

była kompletnie nieprzygotowana na upadek ładu dwubiegunowego i rozpad 

sowieckiego imperium. Założono błędnie, że neoliberalny świat wolnego ryn-

ku przyniesie rozwiązania, które stworzą nowy wspaniały świat wolności, kon-

kurencji i dobrobytu, ukształtowany na obraz i podobieństwo Pax Americana. 

Odrzucono koncepcję globalnego planowania strategicznego, podobnie jak 

tworzenia nowego planu Marshalla czy budowania nowego porządku global-

nego. Gloryfikacja, wręcz ubóstwianie ideologii neoliberalnej, zapoczątkowa-

ła trajektorię, która w rezultacie wywołała wspomniany pentagonalny kryzys 

oraz zachwiała fundamentem demokracji i kapitalizmu4.

Po upadku systemu komunistycznego w Europie sądzono, że zniknęły raz 

na zawsze największe zagrożenia dla stabilności międzynarodowej w sferze 

politycznej, prosperity systemu kapitalistycznego w sferze gospodarczej i roz-

woju społeczeństwa otwartego. Komunizm skompromitował się we wszyst-

kich tych sferach, jakkolwiek o jego upadku zadecydowała przede wszystkim 

sfera gospodarcza, w której wszechwładza państwa przyniosła opłakane skutki 

w porównaniu z obowiązującym na Zachodzie systemem rynkowym. Sytua-

cja ta stworzyła niezwykle sprzyjające możliwości nie tylko bezkrytycznego 

wdrożenia w krajach postkomunistycznych skrajnie rynkowych modeli gospo-

darczych, ale i ujawnienia się presji w dojrzałych gospodarkach rynkowych, 

wywołującej minimalizowanie roli państwa w kształtowaniu procesów gospo-

darczych. Presja ta znalazła już wcześniej podstawy teoretyczne w postaci 

owej doktryny neoliberalnej. Ku zaskoczeniu społeczności międzynarodowej, 

po ponadtrzydziestoletniej dominacji tej doktryny, w warunkach gwałtowne-

go rozwoju procesów globalizacyjnych, obecny kryzys finansowo-gospodarczy 

ujawnił w pełnej skali nowe zagrożenia, nie tylko dla stabilności i rozwoju go-

spodarki światowej, ale także dla poszczególnych państw całego systemu ka-

pitalistycznego i porządku światowego. W większości krajów rośnie rozpiętość 

dochodowa, a wraz z nią nieufność, także wobec państwa, które przez to słab-

nie i ma coraz mniejszą moc, by powstrzymać wzrost nierówności powodujący 

dalszy spadek zaufania społecznego i erozję racjonalności w polityce.

Po rozpadzie Związku Sowieckiego był dobry moment w historii, kiedy 

to Stany Zjednoczone wespół z Unią Europejską mogły stać się 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 mocno 

4 Zob. A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego”, luty 2012, nr 2 (566), s. 77. Zob. także M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka 
w kryzysie, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
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ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha juniora. Jednocześnie Sta-

ny Zjednoczone wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

Zwłaszcza niebezpieczne stało się olbrzymie, bo przekraczające dziś 1,5 bln 

dolarów, zadłużenie wobec Chin, które mogą w każdej chwili uruchomić pro-

ces bankructwa Stanów Zjednoczonych. Co więcej, coraz bardziej kuleje ame-

rykańska demokracja, a system władzy prezydenckiej jest coraz mniej sku-

teczny zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony 

coraz słabsza staje się też Europa, na czele z Unią Europejską, która nie radzi 

sobie z kryzysem finansowo-gospodarczym. Tymczasem nie ulega wątpliwo-

ści, że tylko silna UE może być globalnym partnerem Stanów Zjednoczonych, 

który podtrzymuje i rozwija materialne i duchowe siły Wspólnoty Atlantyc-

kiej. Słaba Europa zaś, a co za tym idzie, słaba Wspólnota Atlantycka nie bę-

dzie współautorem nowego wielocywilizacyjnego porządku globalnego5.

Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już się rozpo-

częła. W związku z tym nasuwają się pytania dotyczące roli Wspólnoty Atlan-

tyckiej w kształtowaniu nowego porządku globalnego. Czy możliwy jest rene-

sans Wspólnoty Atlantyckiej i czy będzie ona w stanie w XXI wieku odgrywać 

taką rolę, jaką odgrywała pod egidą Stanów Zjednoczonych w wieku XX? 

Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycięska 

i silna z obecnego kryzysu, to będzie współautorem nowego 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 po-

kojowy ład międzynarodowy z pominięciem lub zmarginalizowaniem Wspól-

noty Atlantyckiej6.

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

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

„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 skupio-

ny na sobie Zachód pogrąży się w historycznym upadku, który upodobni go 

do upokorzonych i bezsilnych dziewiętnastowiecznych Chin. Na Wschodzie 

zaś pojawi się pokusa powtórzenia katastrofalnej w skutkach próby sił między 

państwami dwudziestowiecznej Europy”7.

5 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 Atlanic Community. The Titanic of the 
XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.

6 A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej…, s. 80.
7 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2013, s. 10.
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Jak widać, dziś nie sposób jest dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczą-

ce przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euroatlantyckie-

go. Niemniej jednak spróbuję to uczynić i pokazać, jakie są szanse i zagrożenia 

dla systemu euroatlantyckiego dziś, w okresie przejściowym i w przyszłości, 

kiedy ostatecznie ukształtuje się nowy, multipolarny porządek na świecie. 

Jest to zadanie trudne, gdyż wykracza poza naukową analizę rzeczywistości 

międzynarodowej i dotyczy jej umiejętnego programowania i przewidywania. 

Tym zajmują się wyspecjalizowane ośrodki studialno-analityczne i progno-

styczne (think tanks) oraz wybitni publicyści i futurolodzy. Wiele owych think 

tanków pracuje dla rządów i biznesu oraz na potrzeby armii, ale dyskrecjonal-

nie, bo umowy zawierają klauzule poufności, gdyż dotyczą bezpieczeństwa na-

rodowego i międzynarodowego lub konkurencji. Przewodzi im amerykańska 

RAND Corporation. Na wielu uczelniach istnieją specjalne ośrodki i instytuty 

badawcze zajmujące się właśnie futures studies. Amerykańscy futurolodzy pra-

cują na zlecenia rządu Stanów Zjednoczonych, Pentagonu i instytucji wywia-

dowczych. Odgrywają istotną rolę w takich międzynarodowych organizacjach 

przyszłościowo zorientowanych, jak Klub Rzymski czy World Futures Stu-

dies Federation, oraz w instytucjach badawczych, jak IJASA czy oenzetowski 

UNITAR oraz UN University8.

Ważne i niezbędne dla studiów nad przyszłością świata i jego bezpieczeń-

stwem (pod postacią wizji, rozważań, badania trendów, prognoz, scenariu-

szy, koncepcji teoretycznych, strategii itd.) było i jest, a czego de facto nie ma 

w Polsce, rozwijanie metodologii, metod i procedur, takich jak analiza syste-

mowa, ewaluacja techniki, analiza strukturalna, analiza skutków, modelowanie 

i symulacje komputerowe, analiza sieciowa, teorie innowacji, podejścia teore-

tyczne dla globalizacji (na przykład prace Johna Forrestera, Roberta Gilpina, 

Dennisa Meadowsa, Paula Krugmana, Jamesa P. Rosenau, George’a Model-

skiego, Jamesa Mittelmana).

Bez własnych badań prognostyczno-analitycznych, bez własnej bazy na-

ukowej i eksperckiej, bez edukacji w tej dziedzinie, które w Polsce raczku-

ją, jesteśmy zdani na cudze raporty (na przykład CIA) i prognozy, na cudze 

widzenie świata, co jest pewnym rodzajem uzależnienia i może prowadzić 

do błędów w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Musimy więc prowadzić 

własne badania i studia nad światem i jego przyszłością, w tym również po-

święcone systemowi euroatlantyckiemu i bezpieczeństwu międzynarodowe-

mu w wielobiegunowym świecie, którego Polska jest istotnym elementem.

System transatlantycki, inaczej: sojusz transatlantycki, to de facto synonimy 

oraz wspólnota atlantycka (system euroatlantycki), to układ sił i procesy zacho-

dzące na arenie międzynarodowej, które oznaczają bliskie relacje i współpracę 

8 L.W. Zacher, Globalne wizje polityczno-strategiczne (na przykładzie opracowań CIA), w: E. Pon-

czek, A. Sepkowski (red.), Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 43–59.



34

we wszystkich dziedzinach życia, a nie tylko w sferze bezpieczeństwa, między 

Europą i Stanami Zjednoczonymi, a których istotnymi składowymi są poszcze-

gólne państwa i powołane przez nie do życia takie organizacje międzynarodo-

we jak NATO, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie i ONZ. Stanowią one istotny element społeczności międzynarodo-

wej, rozumianej jako stowarzyszenie państw świadomych wspólnych celów, 

interesów i wartości. Owa społeczność, mając na względzie utrzymanie ładu 

międzynarodowego, którego najważniejszymi celami są pokój i bezpieczeństwo 

świata, ustanawia na drodze dialogu i porozumienia wspólne reguły i instytucje, 

których utrwalenie i efektywna działalność leży w interesie każdego z tworzą-

cych je państw. Warunkiem koniecznym dla istnienia społeczności międzyna-

rodowej jest prawo międzynarodowe, czyli zbiór zasad rządzących zachowaniem 

państw w relacjach z innymi podmiotami, określających ich prawa i obowiązki9.

Innym warunkiem koniecznym do efektywnego działania systemu trans-

atlantyckiego jest współpraca, która ma miejsce wtedy, gdy państwa dostoso-

wują swoje zachowanie do istniejących lub przewidywanych preferencji in-

nych aktorów i gdy polityka faktycznie prowadzona przez jeden rząd trakto-

wana jest przez pozostałe jako coś, co ułatwia realizację ich własnych celów, 

w wyniku procesu jej koordynacji10.

Realizując swoje interesy, państwa kierują się we wzajemnych relacjach 

– zgodnie z teorią liberalizmu – zasadami umiarkowania oraz kompromisu, 

co pozwala na rozwiązywanie istniejących sporów w drodze negocjacji z po-

szanowaniem prawa międzynarodowego11. Czy rzeczywiście tak jest w obec-

nej praktyce i działalności systemu euroatlantyckiego? Na te i inne pytania 

dotyczące systemu euroatlantyckiego oraz jego miejsca i roli w multipolarnym 

ładzie międzynarodowym spróbuję odpowiedzieć, odwołując się do różnych 

teorii naukowych, między innymi realizmu, konstruktywizmu, ale przede 

wszystkim do istoty teorii liberalizmu i neoliberalizmu. W centrum zaintereso-

wania tego nurtu, odwołującego się do wielu tradycji, leży wewnętrzna polity-

ka państwa i indywidualne prawa jednostek. Chociaż liberalizm – podobnie jak 

realistyczna wizja świata – uznaje istnienie międzynarodowej anarchii, rozu-

mianej jako brak podmiotu regulującego stosunki między państwami, nie zga-

dzając się z twierdzeniem, że musi ona prowadzić do konfliktów i wojen. Li-

berałowie, świadomi trudności związanych z zaprowadzeniem sprawiedliwości, 

koncentrują się na poszukiwaniach sposobów harmonizacji interesów między 

9 P. Keal, International Society and European Expansion, w: R. Devetak, A. Burke, J. George 

(red.), An Introduction to International Relations, Cambridge University Press, New York 2012, 

s. 245–248.
10 R.O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Prince-

ton University Press, Princeton 1984, s. 51–57.
11 S. Tadjbakhsh, A.M. Chenoy, Human Security: Concepts and Implications, Routledge, New 

York 2007, s. 83–89.
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państwami. Podkreślają przy tym znaczenie współpracy międzynarodowej, 

która ich zdaniem sprzyja większej wolności i realizacji wspólnych korzyści. 

W ramach liberalizmu mieści się koncepcja wolnego handlu zakładająca, 

że wymiana dóbr prowadzi do współzależności, która przyczynia się do pokoju, 

ponieważ podnosi ewentualne koszty wojen. W interesie każdego państwa leży 

rozwój więzi ekonomicznych i współpracy gospodarczej z pozostałymi aktorami. 

W tych okolicznościach każdorazowe użycie siły prowadzi do zachowania równo-

wagi systemu, stając się nieopłacalne dla wszystkich jego uczestników. Usuwa-

nie barier w handlu międzynarodowym ma przeciwdziałać egoistycznemu zacho-

waniu państw na arenie międzynarodowej i sprzyjać zacieśnianiu ich współpracy 

politycznej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ponieważ w koncepcji liberalizmu głównymi aktorami sceny politycznej 

nie są państwa, lecz autonomiczne jednostki ludzkie, liberałowie wychodzą 

z założenia, że to na państwie spoczywa obowiązek ochrony praw jednostki 

i zapewnienia jej bezpieczeństwa. W myśl tego założenia państwo, za pośred-

nictwem którego narody działają na arenie międzynarodowej, musi troszczyć 

się o pomyślność i dobrobyt społeczeństwa, kierując się w swych dążeniach 

logiką odmienną od zamiaru podboju innego kraju12.

W koncepcji liberalnej system międzynarodowy jest dynamicznym proce-

sem, w którym między różnymi stronami dochodzi do wielorakich interakcji. 

Różnorodność uczestników powoduje, że jest on definiowany przez interesy 

narodowe. Zmiany zaś systemu międzynarodowego mogą zachodzić nie tyl-

ko pod wpływem modyfikacji względnego znaczenia zagadnień związanych 

z bezpieczeństwem narodowym, ale także innych problemów, na przykład 

społeczno-gospodarczych i międzynarodowych, które są efektem procesów 

międzynarodowej integracji i globalizacji. 

Rozszerzenie pola analizy poprzez włączenie kilku teorii stosunków mię-

dzynarodowych, zwłaszcza takich jak teoria realizmu, liberalizmu i konstruk-

tywizmu, pozwala mi naszkicować pełniejszy obraz procesów zachodzących 

dziś na świecie, a które określa się mianem budowy nowego ładu globalnego, 

oraz przedstawić rolę, jaką w tych procesach odgrywa system euroatlantycki, 

i ukazać jego perspektywy w multipolarnym systemie międzynarodowym. 

Natomiast główną metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy jest ja-

kościowa analiza dokumentów i materiałów, takich jak deklaracje, strategie, 

raporty, umowy, traktaty itp., określających cele i interesy poszczególnych 

państw, a zwłaszcza wielkich mocarstw. Zastosowana metoda, a także bada-

nia komparatystyczne różnych danych statystycznych, pozwolą mi odpowie-

dzieć na wiele pytań szczegółowych i sformułować wnioski końcowe, zarówno 

o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym.

12 M.W. Zacher, R.A. Matthew, Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, 
w: C.W. Kegley (red.), Controversies in International Relations Theory. Realism and the Neoliberal 
Challenge, St. Martin’s Press, New York 1995, s. 115–123.
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1.2. Współczesny system międzynarodowy i jego przesłanki

1.2.1. Świat współczesny w świetle różnych teorii i paradygmatów badawczych

Bezprecedensowy, wieloaspektowy kryzys finansowo-gospodarczy oraz nara-

stający kryzys aksjologii i kryzys polityczny (demokracji), z którymi zmaga się 

dziś wiele państw na świecie, jest najbardziej widoczny w nasilających się ru-

chach tzw. niezadowolonych ludzi, głównie młodych i w rozprzestrzenianiu się 

globalnego terroru oraz zupełnie daremnych próbach walki z nim. Z kryzysa-

mi tymi związana jest powiększająca się przepaść między Europą i jej nadzieją 

na ich Kantowskie rozwiązanie – poprzez konstytucjonalizację prawa między-

narodowego za pomocą ONZ i Międzynarodowego Trybunału Karnego a Sta-

nami Zjednoczonymi z bardziej Hobbesowskim rozumieniem swojej roli jako 

światowego hegemona (policjanta) na służbie Pax Americana. 

Aby poznać i zrozumieć obecny stan świata, możemy czerpać zasadniczo 

z dwóch całkiem przeciwstawnych paradygmatów. Pierwszy to zderzenie cywi-

lizacji Samuela P. Huntingtona, zaprezentowany po zakończeniu zimnej woj-

ny, a od zamachów 11 września 2001 roku przyciągający coraz większą uwagę 

teoretyków i polityków. Według Huntingtona różnice kulturowe odgrywają 

istotną rolę w konfliktach międzynarodowych, a tym samym utrudniają bu-

dowę nowego pokojowego ładu międzynarodowego. Pisze on między innymi: 

„Kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cy-

wilizacji, kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki 

nastał po zimnej wojnie”13. I dalej podkreśla, że: „Miejsce rywalizacji super-

mocarstw zajęło starcie cywilizacji”14. Oprócz języka to religia jest w koncepcji 

Huntingtona najważniejszym elementem wyróżniającym odrębne cywilizacje. 

Religia jest „podstawową cechą określającą cywilizację”15. Podsumowując, 

paradygmat ten opiera się na założeniu, że różnice, zwłaszcza kulturowe i re-

ligijne, są najważniejszym źródłem konfliktów międzyludzkich. Ale czy ten 

pierwszy paradygmat rzeczywiście pomaga wyjaśnić 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 (uni-

formizacja). Bliscy, a nie obcy, prędzej staną się wrogami. Według teorii mi-

metycznej największym zagrożeniem w obecnym, globalizujacym się świecie 

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

13 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 1997, 

s. 14.
14 Tamże, s. 18.
15 Tamże, s. 386.
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porównać się z kimkolwiek innym, tym bardziej zbliżamy się do świata, które-

mu zagraża globalna wojna domowa. Stwierdzenie Simone Weil na temat no-

woczesnego świata z 1943 roku jest dziś nawet jeszcze prawdziwsze: „Konflik-

tów jest o wiele więcej niż różnic. Najbardziej agresywne walki często dzielą 

ludzi, którzy myślą dokładnie lub prawie dokładnie tak samo. Nasz wiek 

jest bardzo płodny w tego rodzaju paradoksy”16.

Fundamentalistyczny terroryzm nie jest więc zakorzeniony w różnicach 

kulturowych czy w 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 bogatsi17. Uniwersalność nowoczes-

nych mediów wzmacnia urazy przez umożliwianie coraz większej liczbie ludzi 

porównywania się z innymi oraz przez uczynienie każdej nierówności boleśnie 

oczywistą18.

Zdaniem wielu badaczy, współczesny terroryzm, stanowiący największe 

zagrożenie 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, gdzie spotęgowana rywa-

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

odwołuje się do mimetycznej rywalizacji na skalę całego globu, która przyczy-

niła się między innymi do ataków terrorystycznych na początku XXI wieku19.

W związku z tym nie sposób jest odpowiedzieć precyzyjnie na pytania do-

tyczące przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euroatlan-

tyckiego. Niemniej jednak należy to robić, między innymi 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 różych 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-

16 S. Weil, Oppression and Liberty, London 2002, s. 171.
17 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 against Ter-
ror: The Burden of American Power in a Violent World, Basic Books, New York 2003, s. 118–120.

18 B. Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, London 2004, s. 50, 62, 111–113, 132.
19 R. Girard, Celui par qui le scandale arrive, Desclée de Brouwer, Paris 2001, s. 8, 22–25.
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sku w przestrzeni”20. 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 społecznych21. Syntezą tych definicji jest jego 

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

zmiennej przestrzeni”22.

Odwołując się do teorii cykli hegemonicznych, możemy powiedzieć, że 

obecnie świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczo-

nych na arenie międzynarodowej23. 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 ChRL, starają się z jednej strony czerpać korzyści z ist-

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

to w sposób pokojowy i zakamuflowany, pod takimi hasłami jak harmonijny 

rozwój, pokojowa współpraca i bezpieczeństwo świata, a w rzeczywistości dążą 

do podważenia układu międzynarodowego i powrotu do świata wielobieguno-

wego, działając na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, finansowej, 

wojskowej itd. Dążą do delegitymizacji Stanów Zjednoczonych i osłabienia 

ich pozycji na arenie międzynarodowej, uciekając się do tzw. pokojowej strate-

gii oporu. Obejmuje ona na przykład krytykę polityki Stanów Zjednoczonych 

na forum organizacji międzynarodowych, tworzenie koalicji antyamerykań-

skich i obnażanie słabości USA. Działania te czasami wspierają także sojusz-

nicy Stanów Zjednoczonych, na przykład Francja, Niemcy i Turcja, a także 

Rosja, co wyraźnie widać było na przykładzie ich stanowiska wobec wojny do-

mowej w Libii czy trwającej już dwa lata wojny domowej w Syrii24.

Przez dziesięciolecia Afryka znajdowała się poza obszarem głównego zainte-

resowania Waszyngtonu. Dziś, ze względu na silne w Afryce struktury Al-Kaidy 

i generowane przez nią zagrożenia, kontynent ten staje się jednym z ważniej-

szych obszarów w amerykańskiej optyce bezpieczeństwa. Długofalowe zagro-

żenie dla interesów USA w Afryce tworzy też rosnące tu zaangażowanie – na ra-

zie głównie gospodarcze – ChRL, która szuka tutaj tanich surowców, zwłaszcza 

metali kolorowych, ropy naftowej i gazu. Już w lutym 2007 roku powstało 

20 R. Kjellén, Der Staat als Lebensform, Leipzig 1917, s. 46.
21 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 49.
22 Tamże, s. 75. Tezę tę podważa krytyk geopolityki Roman Kuźniar. R. Kuźniar, Globalizacja, 

geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1, s. 17.
23 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.

24 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.
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osobne amerykańskie dowództwo strategiczne: United States Africa Command 

(AFRICOM), które – jak sama nazwa wskazuje – odpowiada za zabezpieczenie 

interesów Waszyngtonu w Afryce. W ramach afrykańskiej polityki prezyden-

ta Baracka Obamy, prócz działań wymierzonych bezpośrednio w terrorystów, 

zwłaszcza islamskich ekstremistów, Stany Zjednoczone udzielają pomocy lo-

kalnym rządom również w zwalczaniu handlu narkotykami, szmuglu broni i in-

nych procederów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa państwa25.

Notabene mimo oficjalnie głoszonej nienawiści Kaddafiego do Zachodu 

i vice versa – Zachodu do Kaddafiego – kraje zachodniej Europy były ważnymi 

partnerami w polityce zagranicznej Libii. Libia zaś dla Francji, RFN, Włoch, 

a nawet Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii była cennym dostawcą taniej ropy 

naftowej. Warto zaznaczyć, że dla Francji, gdzie wciąż żywe są resentymenty 

imperialne, definiowane przez takie pojęcia jak „strefy szczególnego zainte-

resowania” czy „obszary żywotnych interesów”, wpływanie na sytuację w ba-

senie Morza Śródziemnego oraz w środkowej Afryce, jest nie tylko domeną 

polityków, ale i wojskowych. Dowodzą tego – tylko w ostatnich latach – inter-

wencje wojskowe w Libanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Czadzie, Libii i Mali. 

Według oficjalnie obowiązujących doktryn celem francuskich sił zbrojnych 

i polityki wojskowej jest obrona i ochrona terytorium państwa (co przekłada 

się też na kilkanaście rozsianych po całym świecie „terytoriów zamorskich”), 

obszaru UE i NATO oraz stabilizowanie sytuacji w bezpośrednim otocze-

niu Europy, wreszcie współdziałanie na rzecz zachowania pokoju na świecie, 

ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej/

Arabskiej. W związku z tym Francja utrzymuje znaczne siły zbrojne, które 

obecnie liczą około 285 tys. żołnierzy oraz 66 tys. pracowników cywilnych (dla 

porównania RFN – 185 tys. żołnierzy; Wielka Brytania – 177 tys. żołnierzy). 

Przewiduje się też ich dalszy rozwój w latach 2014–2025, na co francuski rząd 

chce przeznaczyć aż 364 mld euro. Poza tym Francja jest mocarstwem atomo-

wym, co stwarza osobne uwarunkowania militarne i polityczne jej polityki za-

granicznej26.

Natomiast relacje między Libią i Rosją – po upadku ZSRR – były dość 

ograniczone, a wcześniej, w latach 70. i 80. XX wieku, Moskwa znajdowała 

się na drugim po Francji miejscu w ilości dostarczanego Kaddafiemu sprzętu 

wojskowego. Dopiero w 2007 roku Kaddafi zatelefonował do prezydenta Wła-

dimira Putina, aby pogratulować mu udanej reelekcji, a pół roku później Putin 

przyjechał do Libii z oficjalną wizytą, w czasie której zostały podpisane nowe 

umowy dotyczące między innymi współpracy wojskowej, naukowo-technicz-

25 Szerzej na ten temat zob. E. Irobi, Amerykanie gotowi na Afrykę, „Raport. Wojsko. Technika. 

Obroność” 2013, nr 7, s. 58–61.
26 K. Kubiak, Marianna przestaje marzyć, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność” 2013, nr 5, 

s. 58; M. Likowski, T. Szulc, Polska, Afganistan, świat, „Raport. Wojsko. Technika. Obron-

ność” 2013, nr 7, s. 16.
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nej, budowy linii kolejowej Syrta–Bengazi i w sprawie pokojowego wykorzy-

stania energii jądrowej. W zamian za podpisanie tych umów Rosja zgodziła 

się umorzyć dług Libii. Kaddafi przy pomocy Zachodu i Rosji chciał zmoder-

nizować Libię i w ten sposób zapewnić sobie dalsze panowanie w kraju oraz 

umocnić pozycję na arenie międzynarodowej27.

W każdym z państw objętych arabską wiosną ludów rewolucje przebiega-

ły i przebiegają nadal w inny sposób, choć żądania demonstrantów są podob-

ne. W Libii i Syrii ludzie domagali się zmiany rządów, szczególnie odsunięcia 

od władzy prezydentów Kaddafiego i Asada, sprzeciwiali się biedzie, bezro-

bociu i braku perspektyw na lepsze życie. Chcieli żyć spokojnie w kraju bez 

korupcji i nadużyć ze strony władz państwowych. Widząc działania Tunezyj-

czyków i Egipcjan, zdobyli się na odwagę, aby wyjść na ulice i zacząć protest. 

Zachęceni powodzeniem rewolucji w innych krajach, mieli nadzieję na pomoc 

Zachodu i na odsunięcie znienawidzonych dyktatorów od władzy28.

Tak jak protesty w świecie arabskim nie miały jednolitego charakteru, tak 

i reakcje świata na nie były bardzo różne. Na przykład Turcja prawie nie za-

reagowała na wydarzenia w Tunezji, ale zupełnie inne stanowisko zajęła wo-

bec wydarzeń w Egipcie i Syrii, domagając się od władz tych państw, aby 

wysłuchały żądań obywateli dotyczących demokracji i wolności. Turcja dała 

wówczas wyraźny sygnał, że wbrew stanowisku Stanów Zjednoczonych chce 

zmienić swoją politykę w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, chce tam 

uzyskać pozycję lidera. Stawiając się w roli lidera regionu, Turcja nie mogła 

też nie zabrać głosu w sprawie Libii czy Syrii. Dlatego też rząd turecki począt-

kowo nie chciał udzielić poparcia interwencji NATO w Libii. Ankara od sa-

mego początku konfliktu libijskiego starała się zademonstrować niezależność 

własnej polityki wobec tego państwa. Dlatego przez pierwsze miesiące mię-

dzynarodowej operacji NATO świat postrzegał Turcję jako sprzymierzeńca 

reżimu Kaddafiego29.

Nie ulega wątpliwości, że następstwa arabskich rewolucji będą jeszcze 

długo odczuwane na świecie, bo po obaleniu starych reżimów do władzy do-

szli ludzie bez doświadczenia, którzy na dodatek muszą zbudować państwo 

od nowa. Będą też miały istotny wpływ na ewolucję systemu euroatlantyckie-

27 G. Joffe, E. Paoletti, Libya’s Foreign Policy: Drivers and Objectives, The German Marshall Fund 

of the United States, Washington DC 2010, s. 20–42; D. Vandewalle, Libya since 1969. Qad-
hafi’s Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 160–163.

28 M. Gostkiewicz, Z. Wąski, Wielkie protesty w Egipcie. Ludzie chcą odejścia prezydenta, „Gazeta 

Wyborcza”, 1 lutego 2011; Wydarzenia w Tunezji i Egipcie oraz ich konsekwencje regionalne (ana-
liza), „Analizy BBN”, 4 lutego 2011; W. Kedaj, Libia – państwo ludu, „Wprost” 2011, nr 9; 

W. Repetowicz, Arabska wiosna – szanse i zagrożenia, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, 

Instytut Kościuszki, Kraków 2011.
29 K. Kujawa, Turkey and Democratization of the Arab World, „Policy Papers” 2011, nr 12, s. 2; 

A. Dziesiów-Szuszczykiewicz, Polityka zagraniczna Turcji w kontekście czerwcowych wyborów 
parlamentarnych i „arabskiej wiosny”, „Analizy BBN”, 29 czerwca 2011.
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go i bezpieczeństwo międzynarodowe w wielobiegunowym świecie. Spowo-

dują dalszą polaryzację postaw wśród członków NATO i Unii Europejskiej.

1.2.2. Polaryzacja stanowisk członków NATO i Unii Europejskiej

Szczególnie jaskrawym przykładem takich antyamerykańskich postaw i za-

chowań 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 Rosja30.

Stanowisko rządu RFN wobec rewolucji w Afryce Północnej i jego poli-

tyka wobec Tunezji, Egiptu i Libii wywołały falę krytyki ze strony opozycji 

i sojuszników. „Powściągliwe stanowisko w kwestii Libii miało podkreślić 

odpowiedzialny charakter niemieckiej polityki bezpieczeństwa. Postawić 

Niemcy w roli silnego, zaangażowanego gracza, który nie boi się prezentować 

odmiennego stanowiska w imię wyznawanych wartości. Jeśli plan by się po-

wiódł, byłby kolejnym krokiem w kierunku emancypacji niemieckiej polityki 

bezpieczeństwa, a na rodzimej scenie politycznej przysporzyłby tak potrzeb-

nego koalicji poparcia wyborców. Rząd zorientował się na pacyfistyczne na-

stroje niemieckiego społeczeństwa. Liczył też na przychylność parlamentarnej 

opozycji, która krytykując zaangażowanie militarne w Afganistanie, ze zrozu-

mieniem przyjąć powinna odmowę użycia Bundeswehry”31.

Można zaryzykować stwierdzenie, że rządowi Niemiec chodziło również 

o zamanifestowanie światu swojej siły i odmiennego od sojuszników, zwłasz-

cza od Stanów Zjednoczonych, zdania w kwestiach bezpieczeństwa między-

narodowego, a tym samym o pokazanie, że RFN jest zdolna do prowadzenia 

niezależnej polityki zagranicznej o zasięgu globalnym32.

Przy czym warto tutaj dodać, że oficjalnie RFN podkreśla, że jest wier-

nym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a sojusz atlantycki jest gwarantem 

jej bezpieczeństwa. 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 za-

granicznej priorytetowymi celami RFN są:

• umocnienie współpracy transatlantyckiej;

• zacieśnienie współpracy z Rosją w ramach struktur międzynarodowych;

30 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.
31 M. Jankowski, Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej, „Biuletyn Opinie” 2011, nr 8, Fundacja 

Amicis Europae, s. 11.
32 P. Sasnal, Kryzys w Libii, a reakcje społeczności międzynarodowej, „Biuletyn” (PISM) 2011, nr 20, s. 2.
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• uzależnienie udziału Bundeswehry w misjach zagranicznych od mandatu 

ONZ, UE lub NATO;

• pogłębienie współpracy z Polską33.

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 społeczny34.

Może więc ma rację amerykański ekspert, znany politolog George Fried-

man, który w swojej najnowszej książce poświęconej zmianom w układzie sił 

międzynarodowych i zagrożeniom dla nowego ładu globalnego pisze, że dla 

Stanów Zjednoczonych i dla świata w najbliższych dekadach największe za-

grożenie będą stanowiły Niemcy i Rosja, a nie mocarstwa wschodzące na czele 

z ChRL35. Podkreśla on, że relacje Stanów Zjednoczonych z Niemcami popsu-

ły 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 nadchodzących latach 

relacje Ameryki z Rosją i Niemcami będą się zmieniać i powinniśmy spodzie-

wać 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 kolejności o powstrzymanie 

zbliżenia między Rosją a Niemcami, które mogłoby w kolejnych dekadach za-

grozić hegemonii Ameryki”36.

Dziś nie tylko zacieśniają się stosunki polityczne i gospodarcze mię-

dzy RFN i Rosją, ale także zmienia się społeczny odbiór i wizerunek Rosji 

w Niemczech i Niemiec w Rosji. W społeczeństwie niemieckim dużą popu-

larnością cieszyły się negatywne stereotypy o Rosji i Rosjanach, które kształ-

towały się przez wieki i utrwalone zostały przez propagandę z lat zimnej woj-

33 Wachstum. Bildung. Zusammenhalt, der Koalitionvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legis-
laturperiode, Berlin 2009; CDU podpisało umowę koalicyjną z FDP, „Wprost”, 26 października 

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

Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl/pl.
35 G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012. Zob. także J. Żakowski, Ameryka wraca do domu, rozmowa z G. Friedmanem, 

„Polityka”, 29 października – 6 listopada 2012, s. 44–46. 
36 G. Friedman, Następna dekada..., s. 204–205. 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.
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ny. Po zjednoczeniu Niemiec, w latach 90. media niemieckie przedstawiały 

Rosję jako kraj, który pogrąża się w chaosie i nędzy, a po dojściu do władzy 

Władimira Putina oskarżano go o zapędy autorytarne i ambicje imperialne. 

Kampania antyrosyjska nasiliła się po wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej 

w sierpniu 2008 roku, kiedy to środki masowego przekazu w RFN popierały 

gruzińską wersję tego konfliktu. Dziś media niemieckie są bardziej powścią-

gliwe i mają neutralny stosunek do Rosji. Natomiast obraz Niemiec w oczach 

Rosjan jest pozytywny. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, które przez 

większość Rosjan tradycyjnie postrzegane są jako przeciwnik polityczny i go-

spodarczy, RFN jest przedstawiana w rosyjskich mediach jako wzór przyja-

znego państwa i solidnego partnera gospodarczego37.

1.2.3. Rosja a nowy ład międzynarodowy i jego bezpieczeństwo

Rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii Sta-

nów Zjednoczonych na świecie w celu umocnienia własnej pozycji geostrate-

gicznej w nowym ładzie międzynarodowym. Próbuje odepchnąć Stany Zjed-

noczone i NATO od granic rosyjskich i obszaru poradzieckiego. Jest przeciwna 

rozszerzaniu NATO i rozmieszczaniu nowych sił na terenie byłych satelitów. 

Jej celem strategicznym jest również osłabienie więzi transatlantyckich. Rosja 

uważa NATO za organizację słabą, która przecenia swoje możliwości. Oskarża 

ją o niecne, ukryte przed innymi cele oraz dążenia do politycznej i wojskowej 

dominacji nad światem. Czynnikiem wpływającym na ochłodzenie stosunków 

NATO z Rosją była wspomniana wojna Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku38.

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 

mała wojna wstrząsnęła fundamentem przekonania, że demokracja oraz duch 

wzajemnej współpracy odniosły w Europie ostateczne zwycięstwo po tym, jak 

37 G. Gromadzki, J. Kucharczyk, Ludzie – historia – polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan, 

Instytut Spraw Publicznych, 2012, http://fwpn.org.pl [dostęp 3 lutego 2013]; G. Kuczyński, 

Strategia Rosji wobec Zachodu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 9–10.
38 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; G. Ku-

czyński, Strategia Rosji wobec Zachodu…, s. 157.
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dwadzieścia lat wcześniej upadła żelazna kurtyna, a myślenie kategoriami geo-

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

ło odesłane do lamusa”39.

Do zbudowania wzajemnego zaufania, prócz „resetu” w stosunkach Sta-

ny Zjednoczone–Rosja, powinien zostać dokonany także „reset” w relacjach 

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

byłoby podjąć konstruktywne negocjacje na temat rosyjskich oczekiwań i wizji 

wobec europejskiej architektury bezpieczeństwa. Rosyjskie propozycje, nawo-

łujące do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, spo-

tykają się na ogół z przychylnym przyjęciem przez decydentów francuskich 

i niemieckich. Potwierdzeniem tego może być szczyt w Deauville we Francji 

(18–19 października 2010 roku), podczas którego spotkali się przywódcy Rosji, 

Niemiec i Francji. Termin tego spotkania był nieprzypadkowy, gdyż trwały 

wówczas prace nad projektem nowej koncepcji strategicznej Sojuszu i zbliżał 

się szczyt NATO w Lizbonie (19–20 listopada 2010 roku), na którym została 

ona przyjęta40. Krytyków tego rodzaju spotkań można podzielić na dwie grupy. 

Jedni wskazują, że poprzez takie inicjatywy osłabieniu ulega solidarność euro-

atlantycka, a próby porozumienia się z Rosją na zasadach bilateralnych, z po-

minięciem 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 uczestniczyć przedstawiciele UE jako 

całości, Rosji oraz Turcji – państwa, którego znaczenie na arenie międzynaro-

dowej sukcesywnie rośnie41. Jak trafnie bowiem zauważa George Friedman: 

„Turcja i Rosja są historycznymi rywalkami. Obie leżą nad Morzem Czar-

nym i obie zabiegały o Bałkany i Kaukaz. Co ważniejsze, Rosjanie uważają, 

że Turcy zamykają przed nimi Bosfor – bramę do Morza Śródziemnego. Tur-

cja 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 ich relacjach z Rosją. Stany Zjednoczone chcą zabloko-

wania Rosji na Kaukazie, a jak to się stanie, jest kwestią drugorzędną – ważne, 

by Rosja była zablokowana”42.

39 R.D. Asmus, Mała wojna…, s. 373.
40 Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members 

of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and Government at the 

NATO Summit in Lisbon, 19–20 November 2010, NATO Public Diplomacy Division, Brus-

sels 2011, s. 4–45.
41 Zob. m.in. J. Wódka, Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty de-

cyzyjne, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012; J. Misiągie-

wicz, 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.
42 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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Nowa strategia NATO, przyjęta w Lizbonie 19 listopada 2010 roku, mia-

ła ostatecznie zakończyć epokę pozimnowojenną oraz pokazać Europejczy-

kom i Amerykanom, że Sojusz ten jest im nadal potrzebny. Miała nie tylko 

zahamować jego erozję, ale również umocnić jego pozycję w powstającym 

nowym ładzie międzynarodowym. Po upadu ZSRR w Sojuszu rozpoczął się 

kryzys tożsamości. Kraje byłego bloku sowieckiego, między innymi Polska, 

nadal chciały w nim widzieć twardego obrońcę przed Moskwą, ale Euro-

pa Zachodnia nie wierzyła już w możliwość zbrojnej agresji na Starym Kon-

tynencie. Z kolei Amerykanie dążyli do przekształcenia NATO w narzędzie 

wspierania wojen poza terytorium Sojuszu – jak w Afganistanie. Do tego do-

chodził brak jednolitego poglądu, jak silnych gwarancji obronnych Stanów 

Zjednoczonych potrzebuje Europa i w jaki sposób ma je wzmacniać NATO 

oraz amerykańscy żołnierze stacjonujący na europejskiej ziemi. Towarzyszyły 

temu obawy, że Sojusz może stopniowo zamieniać się w bezzębną organizację 

międzyrządową, na wzór OBWE, a Ameryka będzie współpracować z chętny-

mi do tego sojusznikami poza strukturami Sojuszu. Taki charakter miały mię-

dzy innymi plany administracji George’a W. Busha w sprawie tarczy antyra-

kietowej w Polsce i Czechach, krytykowane przez niektóre kraje zachodnie 

i Rosję. Szczyt w Lizbonie i przyjęta wówczas nowa strategia Sojuszu miały 

wzmocnić system euroatlantycki i przygotować go do walki z takimi nowymi 

zagrożeniami jak cyberwojny czy terroryzm międzynarodowy. Nowa koncep-

cja strategiczna podkreśla również aktualność art. 5 traktatu waszyngtońskie-

go, który w razie zbrojnej napaści na któregoś z sojuszników nakazuje innym 

członkom NATO udzielenie mu pomocy „łącznie z użyciem siły zbrojnej”. 

Ponadto zakłada ona stworzenie wspólnej obrony przeciwrakietowej NATO 

poprzez skoordynowanie i częściowe połączenie istniejących systemów obron-

nych kilku krajów Sojuszu oraz systemu planowanego przez Stany Zjednoczo-

ne, którego elementy mają być umieszczone między innymi w Polsce. Obec-

ny na szczycie NATO w Lizbonie Barack Obama podkreślił, że dla Ameryki 

stosunki polityczne i wojskowe z Europą mają znaczenie kluczowe. Jednym 

z głównych celów lizbońskiego szczytu NATO była też próba wypracowania 

nowych zasad współpracy z Rosją, czemu poświęcone było posiedzenie Rady 

NATO–Rosja, na które przybył prezydent Dmitrij Miedwiediew. Niestety, 

celu tego nie udało się osiągnąć, gdyż Rosja oficjalnie nie wycofała się z zarzu-

tów, że tarcza antyrakietowa może osłabić jej potencjał obronny43.

Stosunki Rosja–Zachód opierają się obecnie, z jednej strony, na współpra-

cy (na przykład w kwestiach nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, 

zakończenia operacji w Afganistanie czy rozwiązania kryzysu wokół progra-

mu nuklearnego Iranu), z drugiej zaś – na konfrontacji (obszar poradziecki 

43 T. Bielecki, NATO na początku XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 19 listopada 2010, s. 10; Active 
Engagement, Moderne Defence…, s. 17–31; K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
Przegląd aktualnego stanu, Ius At Tax, Warszawa 2011.
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i utrzymanie stref wpływów, przeciwdziałanie Rosji rozszerzeniu NATO na 

Wschód, budowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie Środko-

wej). Nie zmienia to jednak faktu, że w interesie Zachodu leży europeizacja 

Rosji. Aby jednak ten cel został zrealizowany, potrzebne są zaangażowanie 

i chęć modernizacji ze strony samej Rosji. Musi być to jednak przemiana w ro-

zumieniu zachodnioeuropejskim, a nie rosyjskim. W ten sposób Rosja mogła-

by nadrobić stracony czas i w pełni uczestniczyć w budowie nowego ładu mię-

dzynarodowego, który będzie korzystny dla niej i dla jej relacji z Zachodem, 

de facto z całym światem.

Warto zaznaczyć, że Amerykanie wciąż dysponują największym na świecie 

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

czyły 700 mld dolarów, a więc były prawie pięciokrotnie wyższe niż wydatki 

Chin, które pod tym względem zajmują drugie miejsce. Natomiast wśród dzie-

sięciu państw na świecie, które w 2011 roku przeznaczyły największe sumy 

na cele wojskowe, były też Rosja, która wydała 64 mld dolarów, i RFN, która 

wydała 43 mld dolarów. Podobnie sytuacja ta wyglądała w 2012 roku. Co wię-

cej, prezydent Władimir Putin zapowiada, że w najbliższych dziesięciu la-

tach Rosja przeznaczy aż 770 mld dolarów na modernizację armii, i podkre-

śla, że Rosja się zbroi i będzie się zbroić. Nie ma od tego odwrotu44. Ma on 

świadomość, że armia rosyjska jest postrzegana przez społeczeństwo jako filar 

potęgi państwa i stanowi fundament władzy państwowej, de facto jego władzy, 

coraz bardziej autorytarnej45.

Władimir Putin przywrócił też potęgę służb bezpieczeństwa i sukcesyw-

nie poszerza kontrolę nad wieloma dziedzinami życia społecznego. W trze-

ciej kadencji musi on bowiem uwiarygodnić swoje zwycięstwo, ponownie 

zyskać poparcie mas. Dlatego, by odzyskać społeczny mandat, Putin kreuje 

się na lidera narodu. Wysiłki orientuje na zwolenników rządów silnej ręki, 

a sprawowana przez niego władza polaryzuje społeczeństwo. Jednocześnie 

konsekwentnie dąży do umocnienia pozycji Rosji na arenie międzynarodo-

wej, jako mocarstwa globalnego. Zabiega o odzyskanie wpływów w Europie, 

Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej46. Coraz częściej podkre-

44 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; A. Ścios, Rosja – imperium czy potęga mitu, 

21 marca 2013, http://bezdekkretu.blogspot.com/2013/03/-rosja-imperium-czy-potęga-mitu-

html.
45 A. Politkowska, Rosja Putina, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005, s. 39; J. Topolski, 

Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
46 S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Difin, Warszawa 2008, s. 19–21; M. Raś, Ewolucja polity-

ki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001, Wy-

dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 157–158; B. Skulska, Bezpieczeń-
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śla fakt posiadania przez Rosję arsenału jądrowego i deklaruje gotowość uży-

cia go w razie wyczerpania innych środków zapewnienia bezpieczeństwa pań-

stwu. Na jego żądanie Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej 23 października 

2009 roku znowelizowała ustawę o obronie, poszerzając kompetencje prezy-

denta w kwestii użycia sił zbrojnych poza granicami Rosji. Co więcej, kluczo-

wym elementem rosyjskiej polityki obronnej stała się doktryna odstraszania 

nuklearnego. To element niezbędny do zachowania przez Rosję statusu potę-

gi państwowej, równoważącej słabość sił konwencjonalnych. Z tego też wzglę-

du kwestii utrzymania oraz usprawnienia potencjału atomowego w Rosji nada-

no najwyższy priorytet47. Świadczy to o tym, że Putin nadal uznaje możliwość 

użycia siły militarnej jako istotnego narzędzia realizacji celów polityki zagra-

nicznej Rosji, zwłaszcza na obszarze byłego Związku Radzieckiego48.

 Prezydent Putin realizuje dziś to, co zakłada nowa Strategia Bezpieczeń-
stwa Narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku, podpisana przez prezydenta 

Miedwiediewa 12 maja 2009 roku, która zastąpiła obowiązującą od 2000 roku 

koncepcję bezpieczeństwa narodowego Rosji. W dokumencie tym podkreślo-

no, że zdolność Rosji do obrony jej bezpieczeństwa narodowego zależy przede 

wszystkim od potencjału gospodarczego kraju. Uwagę społeczności między-

narodowej przykuł jednak zapis dopuszczający możliwość użycia siły w dąże-

niu do uzyskania dostępu do złóż surowców naturalnych. Jak zauważa trafnie 

Piotr Żochowski: „Pomimo nadania strategii pozorów metodologicznego upo-

rządkowania, jest tekstem niespójnym, próbującym ująć w kontekście bezpie-

czeństwa wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego i gospodarcze-

go Federacji Rosyjskiej. Raczej jest to opis doświadczeń, oczekiwań i ambicji 

rosyjskich elit władzy, a zwłaszcza reprezentujących resorty siłowe, niż doku-

ment konstytuujący politykę bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do dotych-

czas obowiązującej Koncepcji z 2000 roku, która koncentrowała się na poli-

tyce zagranicznej Rosji, nowa strategia akcentuje politykę bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Zachowawcza wymowa i język «Strategii Bezpieczeństwa» 

świadczą o kultywowaniu przez elity władzy mocarstwowej wizji Rosji, której 

pozycję warunkują rezultaty rywalizacji z Zachodem. W dokumencie znajduje 

miejsce podział świata na przeciwników i sojuszników, gdzie dialog z Rosją 

może zakończyć się powodzeniem tylko w przypadku uwzględnienia deklaro-

wanych przez nią interesów”49.

stwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 68.
47 M. de Haas, Medvedev’s Security Policy: A Provisional Assessment, „Russian Analytical Digest” 

2009, nr 62, s. 4–9.
48 A. Jaroszewicz, Konsekwencje wojny w Gruzji dla stosunków Rosji z państwami obszaru WNP, 

„Tydzień na Wschodzie”, 19 sierpnia 2008, s. 1; T. Olszański, Duma zwiększyła uprawnienia 
prezydenta do użycia wojska za granicą, „Tydzień na Wschodzie”, 28 października 2009, s. 4.

49 P. Żochowski, Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, „Tydzień 

na Wschodzie”, 20 maja 2009, s. 1.
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W strategii tej, mającej zagwarantować Rosji powrót na arenę międzyna-

rodową i status gracza globalnego w nowym, multipolarnym ładzie świato-

wym, wśród czynników, które niekorzystnie wpływają na stan bezpieczeń-

stwa międzynarodowego wymienia się między innymi negatywną politykę 

NATO i Stanów Zjednoczonych oraz możliwości wybuchu konfliktów zbroj-

nych o przejęcie kontroli nad surowcami energetycznymi w Azji Centralnej 

i w Arktyce50. Notabene Rosja od dawna postrzegana jest jako kraj manifestują-

cy swoją obecność w Arktyce głównie w sferze militarnej. Spośród wszystkich 

państw jako jedyna zdecydowała się na rozmieszczenie za kręgiem polarnym 

sił morskich szczebla strategicznego51. W związku z tym podkreślono też tu-

taj potrzebę dalszego rozwoju i modernizacji sił zbrojnych Rosji. Omawiana 

strategia stała się podstawą przyjętej – także na polecenie Władimira Putina 

12 lutego 2013 roku – nowej Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej52.

Rzecz ciekawa, prezydent Putin podkreślił, że ta nowa koncepcja poli-

tyki zagranicznej Rosji kładzie nacisk na nowoczesne formy i metody pracy 

służby zagranicznej, między innymi na dyplomację gospodarczą i soft power, 

czyli zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywania wpływów 

na świecie dzięki atrakcyjności własnej kultury, ideologii i polityki. Minister 

spraw zagranicznych Siergiej Ławrow dodał zaś, że w nowej „koncepcji poli-

tyki zagranicznej sformułowany został jasny i spójny system poglądów, skon-

centrowany na rozwiązywaniu coraz bardziej skomplikowanych problemów 

współczesnego świata”53.

Według Ławrowa, Rosja w latach 2013–2015 będzie prowadziła polity-

kę zagraniczną w sposób wielowektorowy, a jej głównym celem jest integra-

cja państw na obszarze poradzieckim. Co ciekawe, w koncepcji tej na drugim 

miejscu wśród priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej znajduje się współ-

praca z Unią Europejską, z którą Rosja chce utworzyć jednolity rynek oraz 

współdziałać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, gdyż zarówno ona, 

jak i cały świat zachodni stoją dziś wobec podobnych wyzwań i zagrożeń wy-

woływanych przez islamski radykalizm oraz wzrost potęgi mocarstw azjatyc-

kich. Jako najważniejszych partnerów Rosji w UE w dokumencie tym wska-

50 A. Curanović, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw, 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 14–17; Russia’s New Arctic Strategy. 
The Foundations of Russian Federation Policy in the Arctic until 2020 and Beyond, 18 września 

2008, http//www.securityaffairs.org/issues/2010/18/russia’s_new_arctic_strategy.pdf, s. 98–

–105; A. Cohen, Russia in the Arctic: Challenges to U.S Energy and Geopolitics in the High North, w: 

S J. Blank (red.), Russia in the Arctic, U.S. Army War College Press, Carlisle 2011, s. 19.
51 R. Tamnes, Arctic Security and Norway, w: J. Kraska (red.), Arctic Security in an Age of Climate 

Change, Cambridge University Press, New York 2011, s. 51–53.
52 Koncepcja polityki zagranicznej Rosji, oficjalna strona Prezydenta Federacji Rosyjskiej: www.

kremlin.ru; D. Palikanow, Rosja: nowa koncepcja polityki zagranicznej stawia na b. ZSRR, „Kom-

miersant”, 14 grudnia 2012.
53 S.W. Ławrow, Filozofia polityki zagranicznej Rosji, „Mieżdunarodnaja Żyzn” 2013, nr 3, s. 13.
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zano Niemcy, Włochy, Holandię i Francję, czyli te kraje, z którymi Federację 

Rosyjską łączy bliska współpraca w sferze surowcowo-energetycznej. Po Unii 

Europejskiej, koncepcja ta przewiduje też współpracę Rosji ze Stanami Zjed-

noczonymi, ale zniknął tu postulat partnerstwa strategicznego, a główny ak-

cent położono na rozwój współpracy gospodarczej, która ma stanowić solidny 

fundament dalszych stosunków rosyjsko-amerykańskich54.

Z powyższego wyraźnie widać, że obecne osłabienie pozycji Zachodu stwa-

rza korzystne przesłanki porozumienia i współpracy z Rosją. Ale niezbędnymi 

do tego warunkami są: uznanie przez Zachód rosyjskiej „specyfiki” w sferze 

wartości i niewtrącanie się do polityki wewnętrznej Rosji, koordynacja dzia-

łań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego na zasadzie „koncertu mo-

carstw” – Rosja, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, otwarcie Unii na ro-

syjską penetrację ekonomiczną i społeczną (wizy), neutralizacja NATO oraz 

poszanowanie rosyjskiej strefy wpływów na obszarze Wspólnoty Niepodle-

głych Państw.

1.2.4. Stanowisko RFN i Polski wobec euroatlantyckiego
bezpieczeństwa międzynarodowego

Podobnie jak w Rosji, również w Berlinie już od dawna ścierają się dwie kon-

cepcje polityki zagranicznej: tradycyjna, skoncentrowana na wielkich mocar-

stwach, oraz nowa próba zbudowania polityki wielowektorowej, która realizm 

łączy z troską o wartości Zachodu i widzi strategicznych partnerów również 

w mniejszych krajach, w tym w Polsce. Granice między tymi nurtami przebie-

gają przez wielkie partie, media czy grupy interesów gospodarczych. Do wiel-

kich oponentów obecnej polityki zagranicznej Niemiec, w tym unijnej, należy 

między innymi wybitny socjolog Ulrich Beck, a jego niedawna książka Nie-
miecka Europa zawiera ostrą krytykę niemieckich zaniechań i egoizmu w kry-

zysie 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, Niemcy popełniają wielki grzech arogancji: sami „definiują na-

rodowe interesy innych europejskich demokracji”. Ale skutki – dowodzi Beck 

– są opłakane, bo Unia Europejska już się rozłamuje. Nie tylko na kraje chcą-

ce się mocniej integrować i temu niechętne. Nie tylko na Północ i pogardli-

wie traktowane Południe. Są też „zewnętrzni outsiderzy”, czyli państwa spoza 

strefy euro, na przykład Polska. I są „wewnętrzni outsiderzy”, czyli zadłużo-

ne i zdane na pomoc finansową państwa eurolandu. Dłużnicy to „nowa pod-

klasa UE”, muszą się godzić na stratę suwerenności i naruszenie narodowej 

54 W. Radkiewicz, Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Tydzień na Wschodzie”, 

20 lutego 2013, s. 1–3.
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godności”. Ich los jest niepewny, ostrzega Beck: „W najlepszym przypadku 

federalizm, w najgorszym neokolonializm”. „Chodzi nie tylko o to, by zapo-

biec zapaści euro – konkluduje Beck – ale bardziej jeszcze załamaniu się euro-

pejskich wartości – otwartości na świat, wolności, tolerancji”. To mocny argu-

ment na rzecz Unii federacyjnej. 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 wytrzyma55.

Jednocześnie w RFN trwa obecnie ożywiona debata na temat roli, jaką ma 

odgrywać to państwo w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Kwe-

stie bezpieczeństwa są w Niemczech bardzo 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 odgrywa dla Berlina rolę silnego partnera, zapewniającego państwu 

zewnętrzne bezpieczeństwo. Zarazem opowiadają się – jak już wspominałem 

– za ścisłą współpracą NATO i UE w obszarze polityki bezpieczeństwa i obro-

ny. Według nich europejskie działanie w tym zakresie, wynikające między in-

nymi z europejskiej strategii bezpieczeństwa z grudnia 2003 roku, nie stanowi 

konkurencji dla systemu transatlantyckiego, gdyż europejskiego i atlantyckie-

go bezpieczeństwa nie da się rozdzielić56.

Niemcy, choć są czwartą potęgą gospodarcza świata (po USA, ChRL i Japo-

nii), sami o sobie wolą mówić jako o potędze europejskiej57. Biorąc pod uwagę 

fakt, że aż 80% wpływów z niemieckiego eksportu pochodzi z handlu z part-

nerami europejskimi, w interesie Berlina leży silna i sprawnie funkcjonująca 

Unia Europejska. Z kolei kontakty handlowe z Rosją są tam coraz częściej dziś 

postrzegane w kategoriach prowadzenia biznesu z krajem Trzeciego Świata: 

importuje się gaz ziemny i ropę naftową, eksportuje ciężki sprzęt, ale na tym 

koniec. Świadomość, że wzrost gospodarczy jest uzależniony od rozwoju de-

mokracji i społeczeństwa obywatelskiego u partnera handlowego, wzmacnia 

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

nicznej RFN. Jednocześnie w niemieckim dyskursie politycznym coraz częś-

ciej słychać głosy, że bez postępu cywilizacyjnego na Wschodzie i bez zróż-

nicowanej polityki wschodniej Niemiec nie ma co liczyć na stabilny rozwój 

55 U. Beck, Niemiecka Europa…, s. 21, 36, 78.
56 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.
57 Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, biorąc pod uwagę kryterium 

w postaci wielkości PKB, który w 2012 r. wynosił: USA – 16,2 mld dol., Chiny – 9,1 mld dol., 

Japonia – 5,1 mld dol. i RFN – 3,6 mld dol. Tę pozycję RFN zajmowała również w latach 

2010–2011.
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stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją. Nawiasem mówiąc, Polska 

powinna w tę debatę się włączyć, ponieważ w dużej mierze od naszej postawy 

i wiarygodności zależy siła tego drugiego, czyli idealistyczno-realistycznego 

nurtu polityki wschodniej RFN58.

Jest to możliwe, tym bardziej że stosunek władzy i Polaków do Niemiec 

zmienił się radykalnie w ostatnich 20 latach. Przeszliśmy drogę od niechę-

ci i obaw do postaw neutralnych, a nawet przyjaznych. Relacje dwustronne 

przyjęły postać dojrzałego sąsiedztwa. Zmiany te potwierdzają wyniki róż-

nych badań sondażowych. Polacy dziś nie widzą w swym sąsiedzie zagrożenia, 

nie mają obaw przed nieprzezwyciężoną sprzecznością interesów, ale traktują 

go jako ważnego partnera w targanej różnymi kryzysami Europie59.

Dał temu wyraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w prze-

mówieniu z 28 listopada 2011 roku na temat przyszłości Unii Europejskiej 

i roli RFN w zjednoczonej Europie, formułując pod adresem Niemiec sześć 

próśb i tez. Po pierwsze, żeby Niemcy przyznały, że są największym benefi-

cjantem jednoczącej się Europy i porozumień unijnych i dlatego ciąży na nich 

największy obowiązek, by porozumienia te przetrwały. Po drugie, Niemcy 

jako jedno z największych państw UE złamały Pakt Stabilności i Wzrostu, 

a ich banki kupowały ryzykowne obligacje, a więc są współodpowiedzialne 

za kryzys w Unii. Po trzecie, inwestorzy sprzedają w czasach kryzysu obligacje 

państw najbardziej zagrożonych i szukają bezpiecznych inwestycji w Niem-

czech, a koszty Niemiec pożyczania pieniędzy są niższe niż w przypadku 

normalnej koniunktury, więc państwo niemieckie na tym zyskuje. Po czwar-

te, jeśli gospodarka państw sąsiadujących z Niemcami załamie się, Niemcy 

też na tym stracą. Po piąte, niemiecka polityka dotycząca inflacji powinna 

się zmienić, ponieważ ryzyko rozpadu Unii Europejskiej jest coraz większe. 

Po szóste, biorąc pod uwagę dzisiejszą potęgę Niemiec oraz ich przeszłość, 

to one ponoszą „specjalną odpowiedzialność”, by chronić pokój i demokrację 

w Europie. Jeśli zaś projekt europejski upadnie, to RFN będzie odpowiedzial-

na za powstałą wówczas destabilizację polityczną na kontynencie europejskim. 

Kończąc swoje wystąpienie, Radosław Sikorski podkreślił: „Mniej zaczynam 

się obawiać niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Niemcy sta-

ły się niezbędnym narodem Europy. Nie możecie sobie pozwolić na porażkę 

przywództwa. Nie możecie dominować, lecz macie przewodzić reformom”60.

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

s. 56–61; W. Bartoszewski, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 

2009, nr 2, s. 5–13.
59 G. Gromadzki, J. Kucharczyk, Ludzie – historia – polityka...; M. Fałkowski, A. Popko, Polska 

i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2006; L. Kolarska-Bobińska, A. Łada, Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja 
Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

60 R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej: przemówienie ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego, Berlin, 28 listopada 2011 r., „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 1, 
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Notabene, Polska obok Niemiec pozostaje dziś jednym z najbardziej pro-

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

i 60% Niemców. Także właśnie nad Renem (54%) i Wisłą (41%) mieszka naj-

większy odsetek osób wierzących w pozytywny wpływ integracji na gospodar-

kę krajów. Przy czym Polacy wykazują umiarkowane poparcie dla przekazywa-

nia Brukseli coraz dalszych kompetencji, a w Niemczech opowiada się za tym 

większość (51% pytanych osób)61. Dzieje się tak, mimo że sytuacja gospodar-

cza w UE i w ogóle na świecie nie wygląda dziś dobrze. Słabnie popyt we-

wnętrzny i spowalnia wzrost w kilku kluczowych gospodarkach wschodzących 

(między innymi w Chinach), a także wciąż mamy do czynienia z recesją w eu-

rolandzie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i inne instytucje fi-

nansowe obniżały prognozy wzrostu na 2013 i następny rok (na przykład MFW 

z 2,3% do 3,1%). Według MFW recesja w strefie euro ma być nawet głębsza, 

niż prognozowano. PKB miał tam spaść w roku 2013 o 0,6%. Nieznacznie słab-

sze (o 0,1%) ma być też odbicie w 2014 roku – wyniesie 0,9%. Kluczowa dla 

Polski gospodarka Niemiec miała wzrosnąć w roku 2013 o 0,3% (w kwietniu 

2013 roku MFW przewidywał 0,6%), a w roku 2014 o 1,3%. Źle wygląda też 

sytuacja we Włoszech, a recesja nie ominie Hiszpanii i Francji62.

Kryzys finansowo-gospodarczy osłabia legitymizację Unii Europejskiej 

i jej autorytet w oczach obywateli państw członkowskich, a tym samym prowadzi 

do kryzysu społeczno-politycznego, który zarazem osłabia pozycję UE w syste-

mie euroatlantyckim i w ogóle na arenie międzynarodowej. Pokazują to badania 

Eurobarometru z jesieni 2012 roku w porównaniu z sytuacją z 2007 roku, czyli 

przed kryzysem finansowo-gospodarczym. Otóż wiosną 2007 roku instytucjom 

UE ufało 57% obywateli, gdy średnia zaufania dla parlamentów narodowych 

i rządów wynosiła odpowiednio 43% i 41%, a wiosną 2012 roku zaufania insty-

tucjom Unii udzielało już tylko 31% respondentów, instytucjom krajowym zaś 

tylko 28% badanych. Wiosną 2007 roku całkowicie pozytywny obraz UE miało

52% obywateli, neutralny 31%, a całkowicie negatywny tylko 15%. Jesienią 

2012 roku obraz ten radykalnie się zmienił. Całkowicie pozytywny obraz UE 

miało już tylko 30% obywateli, neutralny 39%, a całkowicie negatywny aż 29%63.

s. 102–103. Zob. także K. Krzywińska, Rola zjednoczonych Niemiec jako pomostu między Wschodem 
a Zachodem, w: E. Kużelewska, A.R. Bartnicki (red.), Zachód w globalnej i regionalnej polityce 
międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 165–172; A. Kwiatkowska-

-Drożdż, Mocarstwo pragmatyczne, „Nowa Europa. Analizy Natolińskie” 2012, nr 1, s. 15–167.
61 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, Warsza-

wa 2011; A. Jaskulski, Legitymizacja w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, w: J.M. Fiszer, 

M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 255–266.
62 P. Skwirowski, Niewzrost pogrąży budżet?, „Gazeta Wyborcza”, 12 lipca 2013, s. 14; „Puls Bi-

znesu”, 17 kwietnia 2013, s. 10.
63 A. Jaskulski, Legitymizacja w Unii Europejskiej…, s. 258.
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Obraz wyłaniający się z powyższych danych jest dla UE, ale przede wszyst-

kim dla jej instytucji niepokojący. Okazuje się, że Unia wciąż dryfuje i nie 

mając społecznej legitymizacji do sprawowania władzy, nie może prowadzić 

aktywnej polityki wewnętrznej i na forum międzynarodowym, a tym samym 

staje się aktorem coraz bardziej pasywnym.

W priorytetach polskiej polityki zagranicznej z 2012 roku zapisano, że sy-

stem transatlantycki stanowi fundament polityki bezpieczeństwa Polski i ca-

łego Zachodu. W tym kontekście ważne jest utrzymanie amerykańskiego za-

angażowania w sprawy bezpieczeństwa w Europie. Do tej pory, przez ostatnie 

dwie dekady, w ramach polskiej polityki zagranicznej i europejskiej realizowa-

no zadania mające na celu trwałe wpisanie Polski w proces integracji europej-

skiej i nie bylibyśmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy. Zadania te zrealizowaliśmy, 

jednakże zmieniający 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 eu-

ropejska muszą w większym stopniu odgrywać rolę wspierającą w planowaniu 

i realizacji nowego etapu polskiej modernizacji. Aby tak się stało, potrzebna 

jest strategiczna reorientacja polityki rządu oraz wypracowanie nowego instru-

mentarium działania. Polska powinna teraz rozpocząć nowy okres w polity-

ce zagranicznej i europejskiej. Wymaga on, aby realizowane były dwie rów-

noległe agendy – z jednej strony, pełne i niekoniunkturalne zaangażowanie 

w odnowę projektu europejskiego, a z drugiej strony zbudowanie silnego, 

zewnętrznego wymiaru polskiej modernizacji. W obu przypadkach potrzebna 

jest jakościowa zmiana sposobu, poprzez który Polska mogłaby w kreatywny 

sposób angażować się w stosunki międzynarodowe w Europie i na świecie64.

W tym też kierunku zmierzają prace studyjne Biura Bezpieczeństwa Naro-

dowego, prowadzone pod kierunkiem generała profesora Stanisława Kozieja, 

a ich efektem jest niedawno ogłoszona tzw. doktryna prezydenta Komorow-

skiego, która zakłada budowanie prymatu zdolności do obrony kraju przed do-

tychczas traktowanymi priorytetowo zdolnościami ekspedycyjnymi w ramach 

NATO. Jej aspekty teoretyczne i strategie „umiędzynarodowienia i usamodziel-

nienia Polski” zostały zaprezentowane na łamach ostatniej edycji „Strategiczne-

go Przeglądu Obronnego”. Pierwsza z tych strategii ma polegać na wzmacnia-

niu wizji sojuszniczych Polski oraz budowaniu stosunków bilateralnych (w tym 

także z RFN), druga na podejmowaniu samodzielnych działań w sytuacji, gdy 

nie ma pewności szybkiej reakcji NATO na pojawiające się dla Polski zagroże-

nia. W związku z tym niezbędna jest budowa zdolności do przeciwstawienia się 

zaskoczeniu w całym spektrum działań, od asymetrycznych po pełnoskalowe. 

Zagadnienia te są traktowane priorytetowo, o czym świadczy decyzja o budowie 

64 P. Świeboda (red.), Polska globalna. Impuls do debaty, demosEUROPA – Centrum Strategii 

Europejskiej, Warszawa 2013, s. 7, 52. Zob. także R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Euro-
pejskiej...
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narodowego systemu obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, systemów in-

formacyjnych walki i dowodzenia, broni precyzyjnej czy rozpoczęcia programu 

„śmigłowcowego”, zwiększającego mobilność wojsk lądowych65.

Powyższe pomysły i nowe idee w zakresie bezpieczeństwa narodowe-

go i modernizacji polskiej armii, które forsuje Biuro Bezpieczeństwa Na-

rodowego, mają kosztować około 130 mld złotych, ale problem w tym, że 

w warunkach kryzysu i narastającego deficytu w budżecie państwa mogą one 

– jak wiele tego typu zamierzeń – pozostać tylko na papierze. Mam nadzieję, 

że tak jednak się nie stanie, gdyż bezpieczeństwo kraju i jego pokojowy roz-

wój są bezcenne i dlatego nie zabraknie środków na ich zapewnienie66.

Co więcej, powyższe założenia nowej polityki bezpieczeństwa Polski 

są zbieżne z obecną polityką obronną Unii Europejskiej i oczekiwania-

mi Stanów Zjednoczonych, które chcą, by Europa – zarówno w NATO, jak 

i za pośrednictwem UE – wzięła większą odpowiedzialność za siebie i region. 

W Unii Europejskiej wciąż jednak nie ma wspólnego strategicznego myślenia 

i de facto nie ma wspólnej polityki obronnej. Być może dlatego też planowany 

na grudzień 2013 roku szczyt UE ma być poświęcony problemowi, jak kra-

je członkowskie mogłyby wzmocnić swoje bezpieczeństwo wbrew kurczącym 

się ich budżetom. Komisja Europejska proponuje tu między innymi prowa-

dzenie wspólnych badań i projektów zbrojeniowych, aby w ten sposób unikać 

dublowania kosztów uzbrojenia. Czy pomysły te uda się zrealizować? Trudno 

dziś o jednoznaczną odpowiedź, tym bardziej że przeciwne wspólnej strate-

gii są Wielka Brytania, która stawia na NATO i porozumienia dwustronne (na 

przykład z Francją), i Niemcy, które obawiają się, że o strategii UE nie da się 

mówić bez poruszenia spornego tematu stosunku do Rosji67.

1.3.  System euroatlantycki oraz jego perspektywy 
 w multipolarnym świecie 

1.3.1.  Miejsce Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 
 w systemie euroatlantyckim – aspekty ekonomiczne i polityczne

Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Baracka Obamy wciąż poszuku-

ją nowej wizji dla swojej mocarstwowości i nowego miejsca w dynamicznie 

65 M. Likowski, T. Szulc, Polska, Afganistan, świat, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność” 

2013, nr 7, s. 16.
66 P. Wroński, Czego MON nie kupi za 3 mld zł, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 sierpnia 2013, s. 5.
67 S. Koschut, Die Grenzen der Zusammenarbeit. Sicherheit und transatlantische Identität nach dem 

Ende des Ost – West – Konflikts, Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, s. 221–237; T. Bielecki, Jak 
uzbroić Europę?, „Gazeta Wyborcza”, 25 lipca 2013, s. 10.
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zmieniającym się świecie, a relacje z Unią Europejską nadal pozostają jed-

nymi z najważniejszych kierunków ich polityki zagranicznej oraz elemen-

tem transatlantyckiej wspólnoty i bezpieczeństwa międzynarodowego. Strefa 

transatlantycka ciągle jest najbardziej zintegrowanym pod względem ekono-

micznym obszarem na świecie. Obu tych graczy na arenie międzynarodowej 

łączy również troska o zachowanie bezpieczeństwa światowego, gwarantujące-

go stabilność niezbędną do rozwoju ich potencjału gospodarczego. Mimo du-

żego tempa wzrostu gospodarczego Chin i Indii to jednak obroty handlowe 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE są nadal najistotniejszym źródłem 

ich bogacenia się. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych od-

powiadają za prawie połowę światowego PKB (47%) i za ponad 30% handlu 

światowego. W 2011 roku przypadało na nie 25% globalnego eksportu i 31% 

globalnego importu, ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ), dwie trzecie aktywów bankowych oraz prawie trzy czwarte usług finan-

sowych. Gospodarki UE i Stanów Zjednoczonych cechuje również niezwykły 

w skali światowej stopień integracji, wyrażający się nie tylko poziomem wy-

miany handlowej, sięgającej w 2012 roku 702 mld euro, ale również dużym 

przepływem kapitału i technologii, a nade wszystko wielkością wzajemnych 

inwestycji, których łączna wartość wynosi ponad 2,4 bln euro. Amerykańskie 

firmy ponad połowę swoich bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokują 

w Unii Europejskiej, tutaj ich filie odnotowują największe zyski, zatrudnia-

ją najwięcej zagranicznych pracowników, a także prowadzą najwięcej projek-

tów badawczo-rozwojowych. Z kolei inwestycje firm europejskich stanowiły 

w 2012 roku ponad 70% wszystkich ulokowanych w Stanach Zjednoczonych68. 

Mimo już tak wysokiego poziomu współpracy gospodarczej nadal istnieje 

też znaczny potencjał przyszłej współpracy między UE i USA. Kłopoty go-

spodarcze po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do rozpoczęcia rozmów 

nad przyszłą umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami 

Zjednoczonymi oraz powołaniem do życia Transatlantyckiego Partnerstwa na 

rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Ma ono przyczynić się do trwałego wzro-

stu gospodarczego. 28 listopada 2011 roku podczas szczytu w Waszyngtonie 

powołano do życia grupę roboczą do spraw pracy i wzrostu (High Level Wor-

king Group on Jobs and Growth69), której zadaniem było szukanie możli-

wości zwiększenia poziomu inwestycji i handlu między Unią Europejską 

a Stanami Zjednoczonymi. Już 19 czerwca 2012 roku grupa ta w swoim tym-

czasowym raporcie zarekomendowała liderom politycznym jak najszybsze roz-

poczęcie wewnętrznych przygotowań do przystąpienia do negocjacji. 11 lutego 

68 Według danych OECD. Zob. także 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, Johns Hopkins University, Washington 2013, s. 123–136.
69 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/

index_en.htm.
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2013 roku ogłoszono końcową wersję raportu70, a dwa dni później we wspól-

nym oświadczeniu71 prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, szef 

Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Rady Europej-

skiej Herman Van Rompuy ogłosili rozpoczęcie prac nad wewnętrznymi pro-

cedurami, niezbędnymi do rozpoczęcia negocjacji, które mają trwać nie dłużej 

niż rok i zakończyć się jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskie-

go w maju 2014 roku. Koncepcje utworzenia transatlantyckiej strefy wolne-

go handlu, czyli wielkiej ekonomicznie przestrzeni, na której obowiązywały-

by w dużej mierze te same normy i standardy, pojawiały się po zakończeniu 

zimnej wojny kilkakrotnie. Za każdym jednak razem kończyły się fiaskiem 

już na wczesnym etapie negocjacji. Wprawdzie Unia Europejska i Stany Zjed-

noczone podpisały w minionych 20 latach wiele porozumień o zacieśnieniu 

współpracy gospodarczej, począwszy od Nowej Transatlantyckiej Agendy 

z 1995 roku, po Porozumienie Ramowe na rzecz Transatlantyckiej Integracji 

Ekonomicznej z 2007 roku, ale ich bilans jest w sumie skromny. Prowadzo-

ne w ramach tych porozumień prace, przeważnie zresztą na niskim szczeblu, 

nie mogły poważniej wpłynąć na zbliżenie się systemów gospodarczych obu 

atlantyckich partnerów. Na przeszkodzie stały odmienne systemy regulacyjne, 

preferencje społeczne oraz opór wpływowych grup interesów.

Obecnie po raz pierwszy w historii stosunków transatlantyckich istnieje 

nie tylko pozytywny klimat, ale również wyraźna wola polityczna, aby zde-

cydowanie ściślej powiązać ze sobą gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii 

Europejskiej. Obu partnerom przyświecają podobne cele, takie jak przyśpie-

szenie wzrostu gospodarczego, umocnienie więzi transatlantyckich, ożywie-

nie liberalizacji światowego handlu oraz wzmocnienie swojej pozycji wobec 

rynków wschodzących. Wstępne analizy wskazują, że w przypadku zawarcia 

stosunkowo ambitnego i kompleksowego porozumienia korzyści gospodarcze 

mogą być duże.

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 2012 roku. O ile do kryzysu w 2008 roku amerykański 

eksport na rynek UE był wyższy niż do państw Azji (ASEAN – Stowarzysze-

nie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, plus Chiny, Japonia i Korea Po-

łudniowa), to od tego momentu przewaga rynku azjatyckiego nad europej-

skim staje się coraz większa. Według różnych źródeł do 2018 roku trzy czwarte 

globalnego wzrostu będzie przypadać na kraje rozwijające się, głównie Chiny 

i Indie. Według prognoz OECD łączny PKB tych dwóch azjatyckich potęg 

około 2025 roku przewyższy PKB wszystkich wysoko rozwiniętych państw na-

70 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
71 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
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leżących do grupy G7. Azja w szybkim tempie staje się też głównym centrum 

światowej konsumpcji, przede wszystkim za sprawą szybko rozwijającej się 

tam klasy średniej72.

Komisja Europejska oczekuje, że negocjacje nad umową o wolnym handlu 

doprowadzą również do zniesienia w USA ograniczeń na eksport gazu do Unii 

Europejskiej. Obecne prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne i nie po-

zwala na eksport gazu do państw, które nie mają podpisanej umowy o wolnym 

handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Notabene, Polska może stać się dużym be-

neficjentem tego porozumienia, nie tylko w kwestii profitów gospodarczych, 

ale także energetycznych.

Utworzenie strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Stana-

mi Zjednoczonymi bez wątpienia wzmocniłoby dotychczasowy filar współ-

pracy atlantyckiej, który obejmuje NATO, strefę bezpieczeństwa, ale staje 

się coraz bardziej niepewny w dynamicznie zmieniającym się świecie. Już 

w 2010 roku ówczesny sekretarz obrony Robert Gates wzywał kraje UE 

do zwiększenia własnych zdolności obronnych. Dzisiaj, kiedy europejskie bu-

dżety obronne są na bardzo niskich poziomach i wciąż są redukowane, takie 

apele nie miałyby sensu. Co więcej, Stany Zjednoczone chyba powoli przesta-

ją już wierzyć, że Europa będzie w przyszłości silnym partnerem militarnym. 

Poza tym mają one już dosyć kosztownej polityki interwencyjnej i muszą swo-

je międzynarodowe zaangażowanie skoncentrować na regionie Azji i Pacyfiku 

oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie z wielu względów ich strategiczna obecność 

jest nadal konieczna. To wszystko sprawia, że zakres, intensywność i znacze-

nie tradycyjnej współpracy transatlantyckiej w dziedzinie bezpieczeństwa 

mogą być w przyszłości znacznie mniejsze niż do tej pory.

Trzeba się zgodzić z tezą, że jeśli wspólnota transatlantycka ma przetrwać 

i stanowić istotny filar bezpieczeństwa międzynarodowego w nowym ładzie 

międzynarodowym, to potrzebuje ona nowego, dodatkowego spoiwa, którym 

może być właśnie gospodarka. Tym bardziej że Stany Zjednoczone i Unia 

Europejska stoją dziś wobec wielu poważnych zagrożeń i wyzwań, z których 

istotna część, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ma charakter głów-

nie ekonomiczny. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie „ekonomicznego 

NATO” promowałoby interesy Unii i Stanów Zjednoczonych oraz sprzyjałoby 

im w nasilającej się konkurencji i gospodarczej rywalizacji z ChRL i innymi 

krajami wschodzącymi, które dążą do utworzenia Kompleksowego Regional-

nego Ekonomicznego Partnerstwa, czyli bloku handlowego, który obejmował-

by aż dziesięć państw grupy ASEAN oraz Chiny, Japonię, Koreę Południo-

wą, Indie, Australię i Nową Zelandię. W rozgrywce toczącej się dziś między 

Waszyngtonem a Pekinem większość państw regionu Azji i Pacyfiku nie chce 

72 Ch. Giles, K. Allen, Southeastern Shift: The New Leaders of Global Growth, „Financial Times”, 

5 czerwca 2013, s. 7; Looking to 2060: Long Term Global Growth Prospects, OECD, Paris 2012, 

s. 22–23.
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osłabienia relacji z Chinami, gdyż stanowią one dla nich najważniejszy rynek 

eksportowy, z drugiej jednak strony obawia się ich politycznej hegemonii 

i szuka oparcia w Stanach Zjednoczonych73.

1.3.2. Współpraca Unii Europejskiej i NATO

Okazuje się więc, że dotychczasowy konsensus, osiągnięty w relacjach po-

między Ameryką i Europą w dobie zimnej wojny, nie jest już wystarczający 

i wymaga daleko idącej modyfikacji, jeśli Zachód chce odgrywać ważną rolę 

w nowym, multipolarnym ładzie międzynarodowym74. Konieczne jest między 

innymi wzmocnienie jednolitego stanowiska Zachodu wobec Rosji, czemu 

sprzyjać mogłaby ściślejsza współpraca UE z NATO, włącznie z utworzeniem 

swego rodzaju euroatlantyckiego tandemu bezpieczeństwa NATO–UE. Nie-

stety, mimo pewnych prób i negocjacji, do tej pory NATO i UE nie wypra-

cowały ani nie ustanowiły nowych zasad i mechanizmów takiego współdziała-

nia. Nadal przeważają konkurencja i rywalizacja. UE próbuje umacniać swoją 

tożsamość w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale jak dotąd też 

bez większych rezultatów. Unia Europejska raczej powiela, a nawet dub-

luje funkcje i struktury NATO, które w tej sytuacji nie jest zainteresowane 

wspieraniem konkurencji. W rezultacie wciąż nie ma pomysłu na strategiczne 

współistnienie i współpracę tych dwóch największych graczy na arenie mię-

dzynarodowej i najistotniejszych podmiotów (fundamentów) w systemie euro-

atlantyckim. Równocześnie – jak wspominałem – 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, przyjęcie do Wspólnoty Turcji. Nie wiedzą, 

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

racka Obamę od ograniczania wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych 

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

w stanie zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego z najważniejszych 

problemów międzynarodowych75.

73 C. Borden Gray, An Economic NATO: A New Alliance for a New Global Order, Atlantic Council, 

Washington 2013, s. 5–6; J. Perez, Asian Nations Plan Trade Bloc that, Unlike U.S’s, Invites 
China, „New York Times”, 20 listopada 2012.

74 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.
75 J. Wódka, Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 43–56; 

T. Paszewski, USA i UE wobec wyzwań globalnych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 75–87.
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Słabością Unii Europejskiej jest jej niekonsekwencja w stosowanej meto-

dzie warunkowości wobec innych podmiotów współczesnych stosunków mię-

dzynarodowych. Konieczna jest tutaj świadomość granic tej warunkowości: 

nie jest ona realistyczną strategią w relacjach z innymi wielkimi graczami, gdzie 

współzależność jest znacząca, a tym samym stawka interesów UE wysoka. 

Warunkowość nie jest więc skuteczną metodą osiągania celów w stosunkach 

z partnerami strategicznymi. W dodatku UE wciąż nie ma jednoznacznej od-

powiedzi na pytanie, kto to jest partner strategiczny i jakie cele ma realizować 

formuła strategicznego partnerstwa. W UE tylko ogólnie mianem tym okre-

śla się ważny z różnych względów kraj. Dialog w ramach takich „partnerstw” 

w praktyce dotyczy drugorzędnych spraw, a jednocześnie brakuje koncentra-

cji wysiłków na sprawach ważnych i trudnych, ale priorytetowych z punktu 

widzenia interesów Unii. Ponadto działania zewnętrzne UE cechuje znaczna 

rozbieżność między oczekiwaniami a zdolnościami do ich realizacji. Z jednej 

strony przypisuje się jej wolę i powinność bycia graczem globalnym, zarów-

no w sferze gospodarczej, jak i politycznej, z drugiej jednak nie wyposaża się 

jej w niezbędne kompetencje i instrumenty: prawne, decyzyjne i finansowe76.

Poza tym – jak trafnie zauważa Agnieszka Cianciara – „(…) podstawowym 

problemem z punktu widzenia budowy pozycji Unii na arenie międzynaro-

dowej jest brak jedności i adekwatnej koordynacji między państwami człon-

kowskimi, co owocuje wykorzystywaniem podziałów w łonie UE przez innych 

graczy. Niemożność wypracowania wspólnego stanowiska i skutecznej obrony 

własnych interesów owocuje marginalizacją UE w wielobiegunowym świecie 

zmiennych sojuszy. Przeszłe sukcesy integracji nie są już wystarczającą legi-

tymacją do odgrywania roli współtwórcy nowego ładu. Z powyższym wiąże się 

narastający problem przywództwa zarówno na poziomie unijnym, jak i na po-

ziomie państw członkowskich. Tandem niemiecko-francuski nie jest już sku-

teczny jako motor integracji europejskiej, nie widać alternatywnych koalicji, 

które mogłyby spełniać taką rolę, a same Niemcy od lat 90. XX wieku stały 

się »normalnym« członkiem UE: mniej koncentrują się na procesie integracji, 

a bardziej na swych partykularnych interesach gospodarczych. Z kolei pozycja 

ponadnarodowej Komisji osłabła na rzecz międzyrządowej Rady Europejskiej, 

która cierpi na kryzys przywództwa (…). W konfrontacji z pozostałymi glo-

balnymi potęgami, które właściwie bez wyjątku dysponują silnym przywódz-

twem, UE wydaje się skazana na polityczny dryf”77.

76 J.M. Fiszer, Szanse i zagrożenia dla modernizacji Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania 
się nowego ładu globalnego, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integra-
cji..., s. 129–153; A. Chojan, Unia Europejska jako aktor globalny? Rozważania na czas kryzysu, 

w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji..., s. 309–328; S. Biscop, 

J. Coelmont, Europe, Strategy and Armed Forces: The Making or a Distinctive Power, Routledge, 

London – New York 2012.
77 A. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu 

euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsza-
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De facto więc unijna polityka zagraniczna jest dziś pasywna i nie przynosi 

większych efektów. Unia Europejska zbyt małe środki, bo zaledwie 500 mln 

euro, przeznacza na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). To 

tyle, ile Polska wydaje rocznie na działalność Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych. A jest to zaledwie mała część tego, co wydają na politykę zagraniczną 

RFN, Francja czy Wielka Brytania. Inną przyczyną słabej skuteczności unijnej 

działalności na forum międzynarodowym jest traktatowy wymóg jednomyśl-

ności przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych. 

Nie bez znaczenia jest też osobowość i brak doświadczenia pierwszej szefowej 

unijnej dyplomacji Catherine Ashton, która od trzech i pół roku kieruje ESDZ 

Unii Europejskiej. Niestety, jej sukcesy, a tym samym aktywność i prestiż UE 

na forum międzynarodowym, są dziś mało widoczne78.

Zmiany instytucjonalne, które wprowadził traktat lizboński, miały się 

przyczynić do zwiększenia dynamiki procesu realizacji polityki zagranicz-

nej, bezpieczeństwa i obrony oraz skoordynować proces zarządzania wymia-

rem zewnętrznym unijnych praktyk. Unia Europejska chcąca odgrywać rolę 

istotnego aktora na arenie międzynarodowej potrzebowała nowego impulsu 

traktatowego, zapewniającego jej zaplecze instytucjonalne, zdolne do podej-

mowania nowych wyzwań, a zwłaszcza do partycypowania w budowie nowe-

go ładu globalnego. Jednocześnie chodziło o położenie kresu sporom kom-

petencyjnym między Komisją a Sekretariatem Rady. Do tej pory to Komisja 

bowiem, na czele z jej przewodniczącym, prowadziła aktywną politykę UE 

na arenie międzynarodowej i była postrzegana przez innych uczestników jako 

jej organ przedstawicielski na świecie. Niestety, zmiany wprowadzone przez 

traktat lizboński nie do końca rozwiązały kwestię przywództwa reprezenta-

cji UE na forum międzynarodowym. Wzmocniły tylko formułę zinstytucjo-

nalizowanego przywództwa politycznego Rady Europejskiej, na czele której 

stanął jej przewodniczący. Zastąpił on rotacyjną prezydencję krajową. Utrzy-

mana została natomiast rozproszona i zdywersyfikowana formuła przywódz-

twa politycznego Unii Europejskiej. Ma to negatywny wpływ na efektywność 

jej działań na rzecz rozwiązywania sytuacji kryzysowych i międzynarodową 

rozpoznawalność Unii jako organizacji. Tymczasem – jak wiadomo – jednym 

z najważniejszych celów traktatu lizbońskiego było zwiększenie efektywności 

unijnej polityki zagranicznej. Po to też podjęto decyzję o wzmocnieniu pozycji 

wa 2012, s. 59–60. Zob. także J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii 
Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010; B. Przybylska-Maszner, Przywództwo 
polityczne Unii Europejskiej podczas kryzysu – o potrzebie przewodzenia, przewodniczenia, prze-
wodnictwa, reprezentacji i wpływu, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem 
integracji…, s. 286–308.

78 J. Bielecki, Europa nie mówi głosem baronessy 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.
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wysokiego przedstawiciela poprzez wprowadzenie go do Komisji Europejskiej 

jako jej wiceprzewodniczącego i komisarza odpowiedzialnego za stosunki ze-

wnętrzne Unii. Traktat lizboński dokładnie nie określił jednak podziału zadań 

i kompetencji między wysokim przedstawicielem a przewodniczącym Rady 

Europejskiej w obszarze polityki zagranicznej UE. Stały przewodniczący ma 

zapewnić reprezentację zewnętrzną UE „na swoim poziomie oraz w zakresie 

swojej właściwości”. W porównaniu z wysokim przedstawicielem nie ma on 

jednak określonych szczegółowych kompetencji ani obowiązków w tym zakre-

sie. Pełni de facto funkcje o charakterze reprezentacyjnym, lawirując między 

rolą urzędnika europejskiego, wykonawcy woli państw członkowskich, a rolą 

stratega pretendującego do funkcji przywódcy europejskiego79.

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

soki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bez-

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

spełniają trzy podstawowe funkcje. Z upoważnienia Rady UE i w porozumie-

niu z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich w Radzie prowa-

dzi, 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 ze-

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

prezentuje Unię w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-

stwa, prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz 

wyraża stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach 

międzynarodowych (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 petersberskie80.

Jak z tego wynika, Unia Europejska ma już wypracowany pewien mecha-

nizm i zasady prawne prowadzenia aktywnej działalności na forum międzyna-

rodowym, w tym także w ramach systemu euroatlantyckiego. Wbrew temu, 

co sądzi wielu autorów, UE jest i może być nadal atrakcyjnym partnerem 

nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale również Chin, Indii, Rosji i innych 

mocarstw wschodzących. Musi tylko zacząć prowadzić aktywną politykę mię-

dzynarodową zgodnie z paradygmatami postulowanymi przez zwolenników 

79 B. Przybylska-Maszner, Przywództwo polityczne…, s. 302; S. Hix, System polityczny Unii Euro-
pejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 131–136; Ch. Saint-Étienne, Po-
tęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 

Warszawa 2004, s. 173–191.
80 J.J. Węc, Traktat lizboński…, s. 174; B. Przybylska-Maszner, Przywództwo polityczne…, s. 299–

–302.
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teorii realistycznej i przemawiać na forum międzynarodowym jednym gło-

sem, a nie głosami poszczególnych państw członkowskich, które dbają o włas-

ne interesy, a nie unijne. Unia Europejska powinna brać przykład ze Stanów 

Zjednoczonych, które w polityce zagranicznej kierują się głównie politycznym 

i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze George Friedman: „Cele Amery-

ki w Eurazji – rozumianej jako Rosja i Półwysep Europejski – są takie same 

jak w innych regionach: chodzi o to, by nie dopuścić do dominacji jednej siły 

(lub koalicji sił) na danym obszarze. Rosja zintegrowana z Europą mogłaby 

stworzyć taką potęgę: jej ludność, potencjał przemysłowy i bogactwa natural-

ne co najmniej dorównywałyby amerykańskim, a najprawdopodobniej nawet 

je przewyższały”81.

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”82, uważam, 

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

wości praktyczne, aby stać się ważnym aktorem globalnym i aktywnie kształ-

tować środowisko międzynarodowe, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak 

i politycznym oraz w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego83.

Unia Europejska, chociaż jest strukturą polityczną, regulowaną przez ze-

spół określonych norm prawnych, stanowi wyraz pewnych, uprzednich wobec 

nich wartości i idei. Nurtem myślowym, który w największym stopniu wpłynął 

na kształt idei obecnie realizowanych w UE, jest filozofia Oświecenia. Dlate-

go Unię można postrzegać jako organizację realizującą postulaty sformułowa-

ne przez oświeceniowych myślicieli. Jeżeli funkcjonowanie UE jest wyznaczo-

ne przez idee Oświecenia, każde państwo starające się o przynależność do tej 

struktury musi zaakceptować, a następnie realizować te idee.

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. Ma też nową, wy-

pracowaną w latach 2009–2010 strategię dalszego, zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego pod nazwą „Europa 2020”. Zastąpiła ona realizowa-

ną od 2000 roku i zmodyfikowaną pięć lat później strategię lizbońską.

W opublikowanym 3 marca 2010 roku komunikacie Europa 2020 – Strate-
gia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-

81 G. Friedman, Nastęna dekada…, s. 165.
82 Tamże, s. 191.
83 D. Milczarek, Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia UE, „Studia Europej-

skie” 2009, nr 4, s. 10–13; M. Rewizorski, Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu między-
narodowego – 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. Góral-

czyk, W poszukiwaniu nowego ładu globalnego, „Studia Europejskie” 2010, nr 4, s. 63–88.
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łecznemu podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkow-

skich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających 

stawianie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społe-

czeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Aby 

osiągnąć te cele, zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie się wzmacnia-

jące priorytety:

• wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;

• wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki nisko-

emisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;

• wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spój-

ność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Komisja Europejska zaproponowała też wskaźniki umożliwiające monitoro-

wanie postępów w realizacji wyżej wymienionych priorytetów za pomocą sześ-

ciu nadrzędnych wskaźników, określonych na poziomie całej UE. Są to:

• osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;

• poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 

w tym przeznaczanie 3% unijnego PKB na badania i rozwój;

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z pozio-

mem z 1990 roku;

• zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu 

energii;

• podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie 

odsetka osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększenie do co naj-

mniej 40% odsetka osób w wieku 30–34 lat mających wykształcenie wyższe;

• wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubó-

stwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 

20 mln osób.

Podstawowymi instrumentami realizacji celów określonych w strategii „Eu-

ropa 2020” są opracowywane przez państwa członkowskie UE krajowe progra-

my reform oraz przygotowane przez Komisję Europejską inicjatywy przewod-

nie, realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych 

i lokalnych. Te inicjatywy przewodnie to:

• Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wyko-

rzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych 

i gospodarczych wskazanych w strategii „Europa 2020”;

• Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji 

i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego 

na arenie międzynarodowej;

• Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodar-

czych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do 

szerokopasmowego Internetu;
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• Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierun-

ku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowi-

ska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od de-

gradacji środowiska przyrodniczego;

• Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla 

przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie 

rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej;

• Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie wa-

runków do unowocześnienia rynków pracy poprzez ułatwienie mobilności 

pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrud-

nienia, oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych;

• Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospo-

darczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wyklu-

czonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu ekonomicz-

nym i społecznym.

W celu skutecznej realizacji nowej strategii wzmocniono system koordy-

nacji polityki makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform 

strukturalnych w UE. Przewodnią rolę w tym procesie przewidziano dla Rady 

Europejskiej. Na system ten składają się między innymi zintegrowane wy-

tyczne, przyjmowane na poziomie UE, oraz rekomendacje krajowe, skierowa-

ne do poszczególnych państw członkowskich. Natomiast Komisja Europejska 

monitoruje postępy na podstawie dwóch dotychczasowych instrumentów, 

które zachowują odrębność, ale są przygotowywane równocześnie. Chodzi 

o sprawozdania z realizacji programu „Europa 2020” i sprawozdania z realiza-

cji Paktu Stabilności i Wzrostu.

Państwa członkowskie UE musiały do kwietnia 2011 roku przekazać do 

Komisji Europejskiej krajowe programy reform na rzecz realizacji strategii 

„Europa 2020”, których celem jest budowa trwałych podstaw wzrostu go-

spodarczego, łączących plany unijne z priorytetami krajowymi. Przedstawio-

ne w nich reformy, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony 

i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie wska-

zanych barier wzrostu hamujących potencjał rozwojowy państw członkowskich 

UE, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji Unii na arenie 

międzynarodowej.

W dobie globalizacji i budowy nowego ładu międzynarodowego, determi-

nowanego przez mocarstwa wschodzące, Unia Europejska musi jednak coraz 

wyraźniej i głośniej mówić także o interesach transnarodowych i ogólnoświa-

towych. Najważniejsze wyzwania stojące dziś przed UE dotyczą także okre-

ślenia, na czym polegać będą:

• jej legitymizacja polityczna;

• jej ład demokratyczny (luźna federacja państw narodowych czy Stany 

Zjednoczone Europy);
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• 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:

• zapewnienie pokoju;

• kultywowanie i rozwijanie przyjaźni;

• zagwarantowanie harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa;

• zapewnienie szacunku dla osoby i wspólnoty ludzkiej;

• zapewnienie demokracji, tolerancji i wolności84.

Wbrew europesymistom obecny kryzys może przynieść i dobre rezultaty. 

Może 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 euroatlantyckiego, a tym 

samym dla pokoju na świecie.

1.3.3. Przyszłość systemu euroatlantyckiego: szanse i zagrożenia

Należy zatem jak najszybciej utworzyć wspólne gremium polityczno-decy-

zyjne 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 międzynarodowym85.

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, którym nie dysponuje Unia Europejska, dysponują zaś 

84 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.
85 H. Van Rompuy, Wielkie wyzwania przed Unią Europejską, „Studia Europejskie” 2011, nr 1, 

s. 12–16.
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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 zbrojne86.

Daleko idące redukcje budżetów wojskowych, spowodowane kryzysem 

finansowo-gospodarczym, jeszcze bardziej ograniczają zdolności prowadze-

nia samodzielnych działań UE w zakresie zapobiegania lub przeciwdziałania 

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

niewielkie, co pokazują – jak wspominałem – rewolucje arabskie, zwłaszcza 

wydarzenia w Egipcie, Libii i Syrii.

Ponadto postępująca demilitaryzacja Europy będzie prowadziła do osła-

bienia NATO, a tym samym do erozji systemu euroatlantyckiego. Już dzisiaj 

NATO jest oceniane jako organizacja słaba, która traci pozycję na arenie mię-

dzynarodowej. Tuż przed dymisją sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych 

Robert Gates oświadczył, że pakt przekształca się w instytucję o rozdwojonej 

strukturze, która już nie realizuje swoich podstawowych zadań i wymaga dale-

ko idących reform87.

Na przyszłość NATO i na sojusz transatlantycki w dużym stopniu wpłynie 

też strategiczny zwrot Stanów Zjednoczonych w kierunku Azji i Pacyfiku, wy-

raźnie potwierdzony w nowych wytycznych strategicznych dla Departamen-

tu Obrony ze stycznia 2012 roku. Potwierdzeniem tego może być wycofanie 

z Europy dwóch z czterech amerykańskich brygad wojskowych oraz rezygna-

cja przez Stany Zjednoczone z projektu budowy systemu obrony antyrakieto-

wej w Europie88.

Analiza dotychczasowych relacji Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym 

zwłaszcza współpracy między UE i NATO, wskazuje, że w najbliższych latach 

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

idące konsekwencje dla systemu euroatlantyckiego, a tym samym dla Zacho-

du i jego miejsca w nowym, multipolarnym ładzie międzynarodowym. Opty-

mistycznym, który zakłada, że wraz z końcem obecnego kryzysu finansowe-

go i gospodarczego wszystkie te podmioty utrzymają znaczącą rolę na świecie 

86 Strategic Suurvey 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.

87 R.M. Gates, The Security and Defense Agenda (Future of NATO). As Delivered by Secretary of De-
fense, U.S. Department of Defense, Brussels 2011.

88 NATO, The Secretary General Annual Report 2012, Brussels 2012, s. 10–13; N. Gnosotto, 

Przyszłość Europy strategicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012, 

s. 37–40.



67

i będą zacieśniały wzajemne relacje polityczne, wojskowe i gospodarcze. Dzię-

ki temu w wielobiegunowym świecie obszar euroatlantycki pozostanie bastio-

nem dobrobytu i bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, oparty na doświad-

czeniach przeszłości89 i skierowany ku przyszłości oraz działający na zasadzie 

porozumienia obu stron, będzie stanowił realną przeciwwagę dla dynamicznie 

rozwijających się państw Azji, ale niemających aż tak silnych fundamentów hi-

storycznych.

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 swoją aktywność skoncentrują na Azji, któ-

ra wyprzedzi całkowicie pod względem konkurencyjności rynki europejskie. 

Pociągnie to za sobą marginalizację NATO, co ujemnie odbije się na bezpie-

czeństwie Europy i osłabi jej pozycję w wielobiegunowym świecie90.

Oczywiście w praktyce może też się nie sprawdzić żaden z tych scenariu-

szy, wystąpią za to rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatyczny. 

Na przykład zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone rozluźnią 

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

rozwijającej się współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Inna moż-

liwość to okresowe pogłębianie współpracy ekonomicznej i politycznej, a tak-

że wojskowej, determinowane pojawiającymi się zagrożeniami zewnętrzny-

mi, na przykład kryzysem w Chinach lub ich rozpadem, co pociągnie za sobą 

destabilizację w Azji i może zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu. 

Kolejna przyczyna to zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm między-

narodowy 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 przeważy w prak-

tyce. Nie ulega natomiast wątpliwości, że wszystko będzie zależało od tego, 

czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone szybko wyjdą z kryzysu i nadal 

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

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

89 T. Judt, Po wojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008; J. Hol-

zer, Europa zimnej wojny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Znak, Kraków 

2012; J. Raubo, Relacje polityczne oraz ekonomiczne państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczo-
nych na początku XXI wieku. Zmierzch transatlantyckiego partnerstwa czy potencjalne umocnienie 
więzi, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji…, s. 345–346.

90 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, 

Prawdy i mity atlantyckiej tarczy, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność” 2013, nr 1, s. 4–8; 

R. Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2012.
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i będą odgrywały ważną rolę w nowym, wielobiegunowym ładzie międzynaro-

dowym, dla systemu euroatlantyckiego bowiem nie ma lepszej alternatywy.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska mogą nadal odgrywać ważną rolę 

na arenie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli zmodyfikują swoje strategie i roz-

wiążą obecne problemy wewnętrzne oraz będą prowadziły skorelowaną polity-

kę zagraniczną, opartą na realistyczno-idealistycznej wizji świata. Jest to tym 

bardziej realne, że w powstającym ładzie wielobiegunowym nie ma i w najbliż-

szej przyszłości raczej się nie pojawi druga tak silnie zintegrowana wspólno-

ta wartości i interesów, jaką pozostanie, mimo wspomnianych problemów 

i pogłębiających się w wielu sferach różnic, sojusz transatlantycki. Analizując 

zmianę globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, warto 

zwrócić uwagę nie tylko na kurczenie się ich przewagi pod względem poten-

cjału militarnego, gospodarczego czy finansowego, ale także na poważne błędy 

popełnione po obu stronach Atlantyku w minionych latach. W dużej mierze 

wynikały one z powszechnie obowiązujących w euroatlantyckich elitach prze-

konań, które tylko z pozoru były mocno osadzone na doświadczeniach ludzko-

ści czy badaniach nauk społecznych. Jeśli Stany Zjednoczone i Unia Europej-

ska chcą odzyskać część utraconej w trakcie kryzysu pozycji międzynarodowej, 

muszą dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć kolejnych poważnych błędów 

i lepiej koordynować współpracę we wszystkich dziedzinach życia91.

W swojej najnowszej książce Zbigniew Brzeziński, zastanawiając się mię-

dzy innymi nad geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany 

Zjednoczone przodującej roli w świecie i nad tym, kto stałby się ofiarą tego ro-

dzaju osłabienia oraz jakie byłyby jego następstwa dla wyzwań stojących przed 

światem XXI wieku, pisze, że: „(…) 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”92.

91 T. Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 89. Zob. także S.C. Hofmann, European Secu-
rity in NATO’s Shadow. Party, Ideologies and Institution Building, Cambridge University Press, 

Cambridge – New York 2013.
92 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., s. 6–7.
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W zasadzie zgadzając się z tymi tezami, dodałbym jeszcze, że świat potrze-

buje także Unii Europejskiej i NATO, czyli potrzebuje sprawnego systemu 

euroatlantyckiego. Należy więc uczynić wszystko, aby podmioty te nie znik-

nęły z areny międzynarodowej.

1.4. Zakończenie

System euroatlantycki, a zwłaszcza relacje między Stanami Zjednoczony-

mi i Unią Europejską oraz współpraca NATO z Unią Europejską, mimo 

pojawiających się trudności, nadal pozostaną jednymi z najważniejszych pro-

cesów w dynamicznie zmieniającym się świecie. Będą też odgrywały istotną 

rolę w budowie nowego, multipolarnego ładu globalnego i w umacnianiu bez-

pieczeństwa międzynarodowego. Zmiany zachodzące dziś na arenie między-

narodowej i w dotychczasowym układzie sił, a zwłaszcza rosnąca rola w świe-

cie państw azjatyckich na czele z Chinami, wymagają jednak daleko idących 

zmian dotychczasowych zasad i standardów współpracy obowiązujących w so-

juszu euroatlantyckim. Głębokich reform, zwłaszcza o charakterze instytucjo-

nalnym, wymagają też relacje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. 

Współpraca instytucjonalna jest bowiem niewspółmiernie słabiej rozwinięta 

niż więzi ekonomiczne na obszarze transatlantyckim.

Stany Zjednoczone, tracąc pozycję światowego hegemona, dążą dziś do 

przeobrażenia własnej polityki zagranicznej z unilateralnej na multilateralną 

i usilnie poszukują nowej wizji własnej mocarstwowości w dynamicznie zmie-

niającym się globalnym systemie relacji między poszczególnymi państwami. 

Kontrowersyjne i kosztowne interwencje zbrojne w różnych częściach świata 

po 11 września 2001 roku, nawarstwiające się kłopoty gospodarcze wynikają-

ce z kryzysu finansowego i niezrównoważonego budżetu federalnego dopro-

wadziły w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych do zwycięstwa myśle-

nia czysto pragmatycznego. Amerykańska administracja i polityka zagraniczna 

dziś – mimo częstego odwoływania się w sferze medialnej do haseł wspólnoty 

transatlantyckiej – są w dużej mierze zdominowane przez myślenie skupio-

ne na własnym interesie narodowym oraz na bezpieczeństwie sieci amery-

kańskich wpływów w najważniejszych regionach świata. W praktyce Europa 

w sposób znaczący, od okresu zimnej wojny, schodzi na drugi plan, a coraz 

większego znaczenia nabiera polityka w szybko rozwijającym się regionie Azji 

i Pacyfiku. Ale także Stary Kontynent odszedł daleko od dotychczasowych 

standardów i klasycznych zasad partnerstwa transatlantyckiego, dostrzega-

jąc szansę w promowaniu własnej polityki, niezależnej od dotychczasowego 

kluczowego głosu Stanów Zjednoczonych. Niejednokrotnie jest to już wręcz 

rywalizacja Europy czy jej poszczególnych państw, na przykład RFN, Fran-

cji czy Wielkiej Brytanii, z dawnym sojusznikiem strategicznym zza Atlan-



tyku w różnych sferach relacji globalnych. Dlatego nie zaskakują już próby 

nawiązywania coraz ściślejszych relacji z Rosją czy z Chinami, promowane 

przez najsilniejsze państwa europejskie, bądź też stawanie w opozycji do Sta-

nów Zjednoczonych, na przykład w kwestiach polityki na Bliskim Wschodzie. 

Na wizerunku silnej, nadal jednoczącej się oraz rozwijającej się Europy poja-

wiają się w ostatnich latach liczne skazy w postaci problemów ekonomicznych, 

finansowych, osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, a także problemów de-

mograficznych.

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

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

grywać istotną rolę w świecie i umocnić pozycję Europy w nowym ładzie mię-

dzynarodowym, musi wreszcie przekształcić się z unii gospodarczo-walutowej 

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

bankową, społeczno-polityczną i wojskową. Natomiast NATO musi się w koń-

cu zdecydować, czy chce być organizacją wojskową, czy tylko polityczną, re-

gionalną, czy o zasięgu światowym, a także określić swoją rolę oraz zadania 

w nowym ładzie międzynarodowym. 

Nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone potrzebują dziś silnej Euro-

py i vice versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego modelu integra-

cji, a Unia Europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców 

politycznych, ale także potrzebuje NATO i zacieśnienia współpracy w ramach 

systemu euroatlantyckiego. Tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, 

oparta na silnym NATO i prężnej UE, może stanowić gwarancję bezpieczeń-

stwa Zachodu oraz jego wysokiej pozycji w wielobiegunowym ładzie między-

narodowym. 



71

ROZDZIAŁ 2

Perspektywy rozwoju euroatlantyzmu
w ujęciu paradygmatu

geopolitycznego

Franciszek Gołembski

2.1. Wprowadzenie

Z punktu widzenia podstawowych założeń myśli geopolitycznej euroatlan-

tyzm powinien być rozpatrywany w kategoriach zasadniczej sprzeczno-

ści, jaka występuje między układami lądowym i morskim. Ta dychotomia jest 

główną osią myśli geopolitycznej, pozwalającej na formułowanie wniosków 

dotyczących relacji globalnych w sferze politycznej. 

Zgodnie z tradycyjnym ujęciem relacja między układami morskim i lądo-

wym wywiera bezpośredni wpływ na kształtowanie się równowagi globalnej 

lub jej brak. To właśnie równowaga między układami morskim i lądowym, 

w skali globalnej, jest podstawą stabilności. Jej brak prowadzi do powstawania 

napięć i konfliktów. Za głównych aktorów w tej globalnej grze uznaje się pań-

stwa, a zwłaszcza mocarstwa, oraz sojusze polityczno-militarne, uczestniczące 

w rywalizacji o dominację polityczną.

2.2. Geopolityczne przesłanki euroatlantyzmu

Brytyjski geopolityk Halford Mackinder dokonał zasadniczego rozróżnie-

nia między państwami lądowymi i morskimi ze względu na ich odmienny 

charakter polityczny. Pierwsze z nich, jego zdaniem, charakteryzują się natu-

ralną skłonnością do tworzenia systemów politycznych opartych na cechach 

autorytarnych. Drugie natomiast przeciwnie, mają naturalne skłonności do bu-
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dowy systemu demokratycznego1. Ten podział odgrywa zasadniczą rolę w my-

śli brytyjskiego geopolityka, stając się podstawą jego filozofii polityki. Pogląd 

ten może być bowiem traktowany jako punkt wyjścia do dalszych analiz re-

aliów współczesnego świata oraz dokonywania kolejnych rozróżnień pojęcio-

wych, na podstawie których można klasyfikować systemy polityczne poprzez 

odwoływanie się do kryteriów geopolitycznych. Służyć one mogą celom ba-

dawczym, a także być podstawą do realizacji konkretnych działań o charakte-

rze politycznym. 

Analiza Mackindera została oparta także na uwarunkowaniach historycz-

nych oraz kulturowo-etnicznych, uwzględniających zróżnicowane czynniki 

determinujące procesy polityczne zachodzące w sferze międzynarodowej, za-

równo w wymiarach lokalnych, jak i globalnym.

Rozwój myśli geopolitycznej w XX stuleciu w dużym stopniu zawierał 

podstawowe założenia występujące w wersji opracowanej przez Mackindera, 

chociaż następowały także znaczne modyfikacje jego pierwotnych założeń. 

Dotyczyło to zwłaszcza poszerzania pola badawczego, formułowania nowych 

paradygmatów. Był to efekt zarówno podejścia metodologiczno-teoretyczne-

go, jak i wpływu czynników związanych z bieżącą polityką międzynarodową. 

Znajdowało to wyraz w analizach typu geopolitycznego, uwzględniających do-

datkowe czynniki związane z procesami zachodzącymi w szeroko rozumianych 

stosunkach międzynarodowych. Chodziło zwłaszcza o te czynniki, które mają 

znaczenie z punktu widzenia ustalania prawidłowości w wymiarach lokalnym, 

regionalnym, globalnym, a które uwzględniałyby w większym stopniu także 

sfery ekonomiczną, społeczną i kulturową. 

Podstawowe pytanie dotyczące euroatlantyzmu wiąże się z przestrzenią 

europejską. Należy ją traktować jako pierwotną w stosunku do powstania 

i rozwoju przestrzeni euroatlantyckiej. Jeżeli założyć, że Europa w kategoriach 

geopolitycznych może być ujmowana jako przestrzeń lądowo-morska, to jej za-

chodnie wybrzeża, te, które stykają się bezpośrednio z Oceanem Atlantyckim, 

w naturalny sposób otwierają ją na przestrzeń atlantycką. Natomiast Europa 

Wschodnia ma charakter kontynentalny, otwierający ją na przestrzeń azjatyc-

ką. Europa Środkowa w tym ujęciu ma charakter równoważący układ zachodni 

i wschodni. Dla Europy Zachodniej Europa Środkowa jest Wschodem, a dla 

Europy Wschodniej jest Zachodem. 

Złożone procesy historyczne sprawiły, że relacje te występowały w różno-

rodnych konfiguracjach politycznych, będąc także przyczyną wielu konfliktów 

1 Halford Mackinder pierwsze z nich nazywa tellurokracją (od łac. tellus – ziemia i gr. kratéin 

– władać), a drugie talassokracją (od gr. thálassa – morze). Pojęć tych używa, podejmując ana-

lizę zróżnicowań systemów politycznych, wywodzących się z uwarunkowań naturalnych. Swą 

ogólną koncepcję dotyczącą głównych założeń ewolucji systemu demokratycznego zawarł 

w pracy Democratic Ideals and Reality, National Defence University Press, Washington DC 

1996 (pierwsza wersja tej pracy została opublikowana w 1919 r. w Londynie). 
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w przeszłości. Sytuacja powstała po II wojnie światowej sprawiła, że dokonał 

się zasadniczy podział Europy na Wschodnią i Zachodnią, zgodnie z zasadami 

dwubiegunowego systemu międzynarodowego o wymiarze globalnym, który 

odpowiadał zrównoważonemu układowi geopolitycznemu, między wymiarem 

lądowym i morskim. Sytuacja ta doprowadziła do trwającej przez kilkadziesiąt 

lat równowagi sił w wymiarze globalnym. W przypadku składu sił w Europie 

ten stan rzeczy oznaczał wykluczenie czynnika środkowoeuropejskiego. Prze-

stał on istnieć jako obszar równoważący powstawanie napięć i konfliktów mię-

dzy Europą Wschodnią i Zachodnią bądź wpływający na nie.

2.3. Globalizacja a płaszczyzna euroatlantyzmu

Globalizacja układu europejskiego po II wojnie światowej doprowadzi-

ła do charakterystycznych przesunięć zachodniej przestrzeni europej-

skiej w kierunku Ameryki Północnej (USA). Naturalnym łącznikiem między 

Europą Zachodnią a Ameryką Północną stał się Ocean Atlantycki, zwłaszcza 

jego północna część. Oznaczało to w praktyce kształtowanie się przestrzeni 

euroatlantyckiej.

W przypadku Europy Wschodniej (zaliczając do niej część krajów Europy 

Środkowej, a także Południowo-Wschodniej) zaczął się formować układ prze-

strzenny o wymiarze euroazjatyckim, w którego budowie główną rolę odegrał 

Związek Sowiecki.

Tym samym dokonał się, zgodny z podstawowymi założeniami geopoli-

tycznymi, podział Europy na dwa główne obszary: zachodni (morski) i wschod-

ni (kontynentalny). Podział ten wynikał z ogólnych, globalnych uwarunkowań 

geopolitycznych, które znalazły wyraz w układzie dwubiegunowym. 

Podział Europy dokonał się więc zgodnie z logiką geopolityczną, według 

kryteriów dwóch układów przestrzennych: euroatlantyckiego i euroazjatyckie-

go. Zachodnia część Starego Kontynentu weszła w skład układu przestrzen-

nego morskiego. Ocean Atlantycki, a zwłaszcza jego północna część stały się, 

jak wspomniano, naturalnym łącznikiem między Europą Zachodnią a Amery-

ką Północną. Tym samym czynnik morski zaczął odgrywać w tym przypadku 

szczególną rolę. Oznaczało to w praktyce rozszerzanie morskiego układu prze-

strzennego do europejskiego przestrzennego układu lądowego2. Fakt, że tak-

że część Europy Środkowej znalazła się w nowym układzie przestrzennym, 

przesądzał o zasadniczej zmianie, jaka zaistniała w wymiarze geopolitycznym3. 

2 Zewnętrzną formą instytucjonalną tych zmian było utworzenie w 1949 r. Paktu Północno-

atlantyckiego.
3 Według koncepcji Mackindera w klasycznym podziale według kryteriów geopolitycznych 

Europa Środkowa wchodzi w skład układu lądowego. Była ona zaliczana do heartlandu, a więc 
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Przesunięcie Niemiec Zachodnich (Republiki Federalnej Niemiec) do prze-

strzennego układu morskiego miało daleko idące konsekwencje polityczne, 

militarne i gospodarcze4. 

Biorąc pod uwagę klasyczne ujęcie zawarte w koncepcji Mackindera 

o związkach, jakie zachodzą w rozumieniu geopolitycznym między przestrze-

nią morską a lądową w odniesieniu do danych systemów politycznych wystę-

pujących w obu tych układach, pierwszy z nich, czyli morski, powinien mieć 

charakter demokratyczny. Jeżeli weźmie się pod uwagę założenia formalne 

traktatu waszyngtońskiego, to rzeczywiście konieczność przestrzegania przez 

państwa członkowskie zasad demokratycznych jest jednym z obowiązują-

cych warunków. Euroatlantyzm w założeniu politycznym oznacza identyfika-

cję z systemem demokratycznym, stając się tym samym jego reprezentantem 

w skali globalnej. Przy czym głównym reprezentantem tego przestrzennego 

układu i jego siłą, w rozumieniu politycznym, militarnym i gospodarczym, sta-

ły się Stany Zjednoczone. To inicjatywa amerykańska spowodowała w efekcie 

przesunięcie układu morskiego do Europy Zachodniej, stwarzając w ten spo-

sób nowy układ geostrategiczny5.

Z kolei przestrzenny układ euroazjatycki, jaki uformował się po II wojnie 

światowej, obejmował swym zasięgiem Europę Wschodnią oraz część Europy 

Środkowej, a także Europę Południowo-Wschodnią (z wyłączeniem Grecji). 

Stał się on „czystym” układem lądowym. Pozycja Związku Sowieckiego miała 

charakter hegemonialny, przejawiający się w budowie sfery wpływów w Euro-

pie Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. 

Podział Niemiec uniemożliwiał jednak Związkowi Sowieckiemu uzyskanie 

pełnej kontroli nad przestrzenią środkowoeuropejską. Natomiast koncepcje 

zjednoczeniowe, które otwierałyby taką możliwość, te, które były inspirowane 

przez stronę sowiecką, blokowała strona zachodnia. Dopóki funkcjonował glo-

balny system dwubiegunowy, zmiany układu sił w Europie były niemożliwe. 

Na tym polegała zasada równowagi między układem morskim i lądowym po 

II wojnie światowej.

W wymiarze politycznym układ euroazjatycki miał charakter systemu to-

talitarnego (najbardziej rozwinięty w okresie stalinizmu), ewoluującego na-

do owego specyficznego, szczególnie newralgicznego układu przestrzennego Europy konty-

nentalnej, mającego naturalne przedłużenie do Azji. 
4 Za znaczący moment należy w tym przypadku uznać przystąpienie RFN do Paktu Północno-

atlantyckiego w 1954 r.
5 Niemiecki geopolityk Karl Haushofer w swej koncepcji podziału układu globalnego na cztery 

główne regiony wskazywał na układ przestrzenny nazywany przez niego panamerykańskim, 

w którym postrzegał przyszłą rolę USA w polityce światowej, odnoszącą się głównie do pół-

kuli zachodniej, co pozostawało zgodne z dawną tradycją amerykańską sięgającą doktryny 

Monroego zakładającej separację amerykańską od półkuli wschodniej. Doktryna ta leżała 

u podstaw amerykańskiego izolacjonizmu. 
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stępnie ku systemowi autorytarnemu. Budowa sfer wpływów przez Związek 

Sowiecki w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej była bezpośrednio 

związana z instalowaniem reżimów politycznych, wcielających w życie sowiec-

ki model polityczny. Utworzenie Układu Warszawskiego miało na celu konso-

lidację przestrzennego układu euroazjatyckiego, także w dziedzinie strategicz-

no-militarnej.

Podział Europy na dwie przestrzenie geopolityczne oznaczał w prakty-

ce silne powiązanie jej części zachodniej z układem morskim, a wschodniej 

z układem kontynentalnym, lądowym. Można więc stwierdzić, że w tym ukła-

dzie Europa utraciła zdolność do odgrywania samodzielnej roli w stosunkach 

międzynarodowych, stając się zależna od globalnych uwarunkowań geopoli-

tycznych6.

Euroatlantyzm w sposób najbardziej wyrazisty przejawił się w postaci po-

wołania do życia instytucji polityczno-militarnej (NATO). Głównym jej ce-

lem miało być scalenie układu europejsko-amerykańskiego, a więc powstanie 

i utrwalenie układu morskiego o wymiarze transkontynentalnym. W sferze 

zewnętrznej celem tego układu było stworzenie warunków do obrony przed 

możliwą agresją ze strony układu lądowego, którego głównym podmiotem po-

lityczno-militarnym był Związek Sowiecki. Tym samym euroatlantyzm stał 

się podstawą do rozszerzenia wpływu układu morskiego na kontynentalny.

Po upadku Związku Sowieckiego, rozwiązaniu Układu Warszawskiego, 

zjednoczeniu Niemiec i zakończeniu podziału Europy nastąpiło umocnienie 

układu euroatlantyckiego. Zaczął on przejmować funkcje stabilizacyjne w sto-

sunku do państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, należących 

dotychczas do sfery wpływów sowieckich.

Rozszerzenie NATO na postkomunistyczne kraje Europy Środkowej i Po-

łudniowo-Wschodniej oznaczało przesuwanie się układu morskiego w głąb 

Europy w kierunku wschodnim, a tym samym wypełnianie pustki geopoli-

tycznej, jaka się wytworzyła po upadku Związku Sowieckiego. Europa Środ-

kowa w tej sytuacji została pozbawiona, w okresie tego przełomu, możliwo-

ści odgrywania samodzielnej roli w stosunkach europejskich. Przesunięcie się 

układu morskiego na Wschód oznaczało dalsze umacnianie się pierwiastka 

euroatlantyckiego.

Dla Rosji oznaczało to utratę jej dotychczasowej pozycji w Europie, budo-

wanej systematycznie od czasów nowożytnych. Z punktu widzenia kryteriów 

geopolitycznych oznaczało to natomiast osłabienie układu kontynentalnego. 

Nastąpiło więc zasadnicze przesunięcie – w sensie geopolitycznym – pozycji 

rosyjskiej w Europie. Euroatlantyzm, rozszerzając swój zasięg na dawne sfe-

6 Analizę stosunków dwubiegunowych po II wojnie światowej na podstawie kryteriów geo-

politycznych zawiera praca S.B. Cohena, Geography and Politics in Divided World, Random 

House, New York 1963.
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ry wpływów rosyjskich (sowieckich), zmusił Rosję do poszukiwania nowej 

formuły w stosunkach europejskich. W grze o wpływy między Rosją a Unią 

Europejską oraz NATO wrosła niewątpliwie ranga krajów wschodnioeuropej-

skich, Białorusi, Ukrainy, a także regionu kaukaskiego. Przystąpienie Biało-

rusi, Ukrainy czy Gruzji do NATO oznaczałoby w praktyce dalsze uszczuple-

nie europejskiej pozycji Rosji i zepchnięcie jej jeszcze bardziej w kierunku 

wschodnim. 

Z punktu widzenia układu morskiego – euroatlantyckiego, wejście Białoru-

si, Ukrainy czy Gruzji do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczałoby jeszcze 

silniejsze wchodzenie w układ kontynentalny i przesuwanie go zdecydowa-

nie w kierunku Azji. Czy byłoby to rozwiązanie w pełni korzystne dla układu 

euroatlantyckiego, pozostaje zagadnieniem dyskusyjnym.

Na tle tego procesu przesuwania się układu morskiego na Wschód poja-

wia się kwestia obecnej i przyszłej roli Europy, pojmowanej jako element 

szerszego układu euroatlantyckiego – transkontynentalnego. Dotyczy to za-

sadniczego pytania, w jakim stopniu Europa może być ujmowana jako samo-

dzielna, względnie quasi-samodzielna w stosunku do szerszego układu. Jakie 

jest jej miejsce w tym poszerzonym układzie? Odpowiedź na to pytanie wiąże 

się ze znaczeniem i pozycją Europy: (a) w układzie euroatlantyckim, (b) w sto-

sunku do Europy Wschodniej i Rosji, (c) w układzie globalnym. Zdolność Unii 

Europejskiej do prowadzenia niezależnej polityki, zgodnej z własnym intere-

sem (o ile taki da się obecnie w sposób wyraźny zidentyfikować), w dużym 

stopniu zależy od stosunków z głównym partnerem euroatlantyckim, jakim 

są Stany Zjednoczone. Jest to kluczowa relacja, która determinuje i nadal bę-

dzie wpływać na zdolność Europy do realizacji własnych celów politycznych, 

gospodarczych, a przede wszystkim będzie określać zdolność do efektywnej 

obrony. Uczestnictwo w NATO wiąże się w zasadniczy sposób z amerykańską 

pozycją militarną. W tej sferze Europa pozostaje znacząco ograniczona. Włas-

ny, autonomiczny system obronny, niezależny od USA, a tym samym NATO, 

jest aktualnie nierealnym zadaniem. Ten stan rzeczy powoduje, że funkcjono-

wanie NATO, sojuszu polityczno-militarnego, jest nadal niezbędnym rozwią-

zaniem, gwarantującym bezpieczeństwo europejskie, a tym samym warunkiem 

wystarczającym do dalszego funkcjonowania układu euroatlantyckiego. 

Nie wszystkie państwa zachodnioeuropejskie i środkowoeuropejskie są 

członkami NATO7. Odrębnym zagadnieniem jest potencjalne członkostwo 

w NATO państw wschodnioeuropejskich, Białorusi i Ukrainy8. Oznacza to, 

że nie cały kontynent europejski znajduje się w układzie euroatlantyckim 

7 Do NATO nie należą: Austria, Szwajcaria, Szwecja, państwa postjugosłowiańskie – Serbia, 

Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kosowo. Członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego 

nie jest także Republika Mołdawii oraz mikropaństwa: Andora, San Marino i Liechtenstein.
8 Przy czym Ukraina, w przeciwieństwie do Białorusi, podejmowała działania na rzecz członko-

stwa w NATO, co jednak jest zdecydowanie negatywnie odbierane przez Federację Rosyjską. 
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z formalnego punktu widzenia, którego wyznacznikiem jest członkostwo 

w NATO. Sam fakt objęcia przez Sojusz Północnoatlantycki swym zasięgiem 

większości obszarów zachodnioeuropejskich, środkowoeuropejskich oraz po-

łudniowoeuropejskich stwarza natomiast sytuację specyficzną z punktu widze-

nia kryteriów geopolitycznych wejścia tych obszarów w układ morski, mający 

zewnętrzny wyraz w euroatlantyzmie. 

Federacja Rosyjska przejawia natomiast zdecydowane aspiracje mocar-

stwowe. W ujęciu geopolitycznym noszą one charakter euroazjatycki. Oznacza 

to, że po upadku układu dwubiegunowego i poszerzeniu na Wschód układu 

morskiego Europa nadal jest podzielona. Z punktu widzenia kryteriów geo-

politycznych euroatlantyzm nie jest więc układem, który byłby w stanie ob-

jąć zasięgiem w sposób całkowity całą przestrzeń europejską. Rosja jest w tym 

przypadku państwem niewątpliwie stojącym na przeszkodzie realizacji tego 

celu. W dającej się przewidzieć perspektywie czasowej jest mało prawdo-

podobne, aby Rosja mogła się stać członkiem NATO, a tym samym wejść 

w układ euroatlantycki. Oznaczałoby to bowiem rezygnację z jej aspiracji 

mocarstwowych i prowadziło najprawdopodobniej w kierunku dezintegracji 

państwa rosyjskiego9. Obecne stanowisko rosyjskie wydaje się jednoznacz-

nie ukierunkowane na dążenie do zachowania integralności terytorialnej oraz 

umacniania autonomicznego wzorca rozwoju państwa rosyjskiego. 

W kategoriach geopolitycznych euroatlantyzm można uznać za układ bę-

dący efektem stopniowego rozszerzania znaczenia polityczno-militarnego 

przestrzeni morskiej w głąb obszaru kontynentalnego. Można to też określić 

mianem wypierania układu kontynentalnego. Podstawowe pytanie dotyczy 

celu tego typu działania. Może być ono pojmowane jako dążenie do domina-

cji układu morskiego i próby zdominowania globalnego wymiaru międzynaro-

dowego przez pierwiastek morski, a więc budowę jednobiegunowego układu 

światowego polegającego na ostatecznej dominacji „morza”. Czy jest to cel 

możliwy do pełnej realizacji, trudno jednoznacznie o tym przesądzać. Głów-

nym aktorem tego projektu są Stany Zjednoczone, które obecnie, jako mocar-

stwo światowe, mają w znaczącym stopniu rozbudowane możliwości podjęcia 

realizacji tego typu celu. Aczkolwiek mogą się pojawiać w tym przypadku tak-

że wątpliwości, w jakim stopniu jest to zadanie racjonalne i zgodne z intere-

sem amerykańskim10. 

Przez Europę Zachodnią oraz kraje z regionu środkowoeuropejskiego 

i południowo-wschodniego, które dopiero na początku XXI wieku dołączy-

9 Tego typu scenariusz – w sensie dalszej dezintegracji polityczno-terytorialnej – był brany 

pod uwagę przez analityków zachodnich. Podobny scenariusz zakładał m.in. Zbigniew Brze-

ziński.
10 Zdania na ten temat są bardzo zróżnicowane w samych Stanach Zjednoczonych i przekładają 

się na odmienne podejście do priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej, a także przy-

szłej pozycji USA w sprawach światowych.
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ły do układu euroatlantyckiego, jest on traktowany przede wszystkim jako 

gwarant bezpieczeństwa, wzmacniający ich pozycję międzynarodową. Z dru-

giej jednak strony euroatlantyzm jest postrzegany także jako ograniczenie 

oraz konieczność pozostawania w zależności, zwłaszcza w sferze militarnej, 

od USA. Rodzi się w związku z tym podstawowe pytanie dotyczące przyszło-

ści euroatlantyzmu. Mogą występować w tym przypadku różne jego warianty. 

Przy czym za punkt wyjścia tego typu wariantów analitycznych można przy-

jąć Unię Europejską jako tę organizację, która może być kojarzona z głównym 

obszarem euroatlantyzmu (mimo że nie wszystkie państwa UE są członkami 

NATO). Są to następujące warianty:

• Zachowanie status quo przy ewentualnej możliwości dokonywania mody-

fikacji (dalsze rozszerzanie UE, stopniowe reformy o charakterze, organizacyj-

nym militarnym itp.), a więc zdolność do elastycznego reagowania na zmiany 

zachodzące wewnątrz UE, jak i obszaru euroatlantyckiego oraz wpływu czyn-

nika globalnego.

• Dokonanie gruntownych reform dotychczasowego systemu funkcjono-

wania NATO, przy możliwości zwiększenia decyzyjności UE i rewizji dotych-

czasowego zakresu i charakteru stosunków transatlantyckich.

• Stopniowe rozluźnianie więzów transatlantyckich na rzecz zwiększa-

nia samodzielności polityczno-militarnej UE, osłabianie znaczenia NATO na 

rzecz budowy własnej, autonomicznej struktury obronnej, poszukiwanie moż-

liwości współdziałania i intensyfikacji stosunków z pozamerykańskimi pod-

miotami w obszarze globalnym.

• Całkowity rozpad euroatlantyzmu (likwidacja NATO) i pełne usamo-

dzielnienie się UE jako autonomicznego podmiotu w stosunkach międzyna-

rodowych. 

Jednym z podstawowych zagadnień dotyczących przyszłości układu euro-

atlantyckiego jest sfera gospodarcza. Obecnie UE nie jest w stanie przejąć wy-

siłku militarnego, który wspierałby się na jej potencjale gospodarczym. Dlate-

go stworzenie niezależnego od NATO systemu obronnego jest obecnie mało 

prawdopodobne, a nawet nierealne11.

Euroatlantyzm w aspekcie geopolitycznym okazuje się trwałym elementem 

w układzie sił nie tylko europejskich, ale i światowych. Wziąwszy pod uwa-

gę proces przesuwania się punktu ciążenia w polityce światowej na obszary 

pozaeuropejskie, zwłaszcza regiony azjatycki i południowego Pacyfiku, układ 

euroatlantycki może być traktowany jedynie jako element układu globalnego. 

11 Można obserwować zróżnicowane podejście poszczególnych państw europejskich w stosun-

ku do euroatlantyzmu. Najbardziej proatlantycką pozycję zajmuje Wielka Brytania, której 

jednym z filarów polityki zagranicznej są bliskie stosunki z USA (special partnership). Powścią-

gliwe i krytyczne stanowisko zajmowała Francja, co wynikało z jej aspiracji do odgrywania 

pierwszoplanowej roli w stosunkach europejskich. Natomiast Niemcy próbowały też wyko-

rzystać swą pozycję gospodarczą do własnego modelu stosunków z USA.
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Z punktu widzenia Europy Zachodniej i realizowania projektu integracyjnego 

zdolność UE do stania się autonomicznym podmiotem stosunków międzyna-

rodowych w wymiarze globalnym okazuje się coraz trudniejsza, o ile w ogóle 

możliwa do osiągnięcia. Oznaczałoby to w praktyce marginalizację znaczenia 

Europy, spadku jej pozycji w układzie globalnym. Efektem procesu mar-

ginalizacji byłoby sprowadzenie Europy do pozycji peryferyjnej w stosunku 

do układu globalnego. Przy czym ze względu na utrzymujący się nadal podział 

Europy należy rozpatrywać tego typu możliwość jako mającą uwarunkowania 

wewnątrzeuropejskie12.

Równie istotny jest stosunek UE do układu euroazjatyckiego, które-

go reprezentantem jest w tym przypadku Federacja Rosyjska. Stosunki UE 

z Federacją Rosyjską, rozpatrywane w kategoriach geopolitycznych, są zło-

żone. Wynika to z faktu zróżnicowanego podejścia mającego uwarunkowa-

nia w tradycji kontynentalnej, zwłaszcza w układzie środkowoeuropejskim, 

co było charakterystyczne dla przeszłości, głównie w aspekcie znaczenia czyn-

nika germańskiego, względnie morsko-kontynentalnego w przypadku francu-

skim lub morskiego w przypadku brytyjskim.

Podstawowe pytanie dotyczy obecnie kwestii, w jakim stopniu Unia Euro-

pejska jest w stanie prowadzić wspólną politykę w stosunku do Federacji Ro-

syjskiej oraz jak dalece może ona być autonomiczna, a nie pozostawać funkcją 

układu euroatlantyckiego. Na pytanie to brakuje teraz jednoznacznej odpowie-

dzi. Podstawowy problem dotyczy bowiem zdolności UE do prowadzenia spój-

nej polityki w stosunku do Federacji Rosyjskiej, która nie byłaby obciążona 

partykularnymi interesami głównych państw UE (Niemiec, Francji, Wielkiej 

Brytanii). Dotyczy to szerokiego kontekstu stosunków z Rosją: politycznych, 

militarnych, gospodarczych, a także kulturalnych. Nadal można obserwować 

zróżnicowanie w polityce poszczególnych państw UE w stosunku do Rosji, 

przejawiające się w dążeniu do zagwarantowania własnych partykularnych in-

teresów, które są nieraz stawiane przed interesem wspólnotowym UE13.

Problem ten ma znaczenie z punktu widzenia zdolności UE bycia autono-

micznym podmiotem w polityce międzynarodowej, w tym przede wszystkim 

europejskiej. Stosunki z Federacją Rosyjską wpisują się bowiem w kontynen-

talny układ europejski. Pojawia się tu charakterystyczny dualizm: pozycja UE 

jako europejskiego podmiotu zdolnego do kreowania własnych priorytetów 

politycznych w sferze zewnętrznej i pozycja UE jako podmiotu wpisanego 

w układ euroatlantycki.

12 Występują tu bowiem dwa możliwe warianty: (a) przesuwanie się układu euroatlantyckiego 

na Wschód, aż do wchłonięcia Rosji, (b) przesuwanie się układu euroazjatyckiego na Zachód, 

a tym samym wyparcie układu euroatlantyckiego.
13 Klasycznym przykładem tego typu działań w sferze stosunków gospodarczych było wspólne 

przedsięwzięcie niemiecko-rosyjskie w zakresie budowy linii przesyłowej gazu po dnie Bał-

tyku (Nord Stream), co naruszyło zasadę prowadzenia wspólnej polityki energetycznej.
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Dylemat ten ma wielkie znaczenie dla przyszłej pozycji UE w stosunkach 

europejskich, w tym przede wszystkim w aspekcie kontynentalnego układu 

euroazjatyckiego. Obecnie wydaje się mało prawdopodobne – z przyczyn po-

litycznych, militarnych, gospodarczych oraz aksjologicznych – aby UE mogła 

się stać w pełni autonomicznym podmiotem, co oznaczałoby konieczność re-

wizji stanowiska w stosunku do jej silnego powiązania z układem euroatlan-

tyckim. Względnie europejska polityka UE pozostawałaby nadal funkcją (sil-

ną lub słabą) układu euroatlantyckiego.

2.4. Euroatlantyzm w wymiarze cywilizacyjnym

Znaczenie czynnika aksjologicznego, związanego bezpośrednio z wartoś-

ciami cywilizacyjnymi, ma odniesienie do euroatlantyzmu, pojmowane-

go w tym przypadku w kategoriach geokulturowych14. Chodzi o podkreślenie 

znaczenia wartości cywilizacyjnych w procesie kształtowania się i rozwoju sto-

sunków międzynarodowych, także w ich aspekcie geopolitycznym. 

Euroatlantyzm rozpatrywany w aspekcie czynnika cywilizacyjnego mieści 

się w szeroko rozumianym zespole wartości charakterystycznych dla cywiliza-

cji zachodniej. Najczęściej można się spotkać z jej ujmowaniem jako wyniku 

ekspansji europejskiego systemu wartości tam, gdzie osiągnęła ona pozycję 

dominującą, stając się podstawą do rozwoju trwałych struktur społecznych15. 

Europejskość jest w tym przypadku pojmowana jako podstawowa prze-

strzeń cywilizacyjna (geokulturowa), którą uznaje się za główne źródło syste-

mu wartości charakterystycznego dla Europy Zachodniej. Z tym jednak, że to-

czy się zasadnicza dyskusja dotyczącą jedności cywilizacyjnej Europy. Główny 

problem dotyczy w tym przypadku Europy Wschodniej: czy jest ona integral-

ną częścią cywilizacji europejskiej, czy też jest odrębną, autonomiczną cywi-

lizacją. Określenie cywilizacja łacińska lub cywilizacja zachodnioeuropejska 

wskazuje na podział międzycywilizacyjny w Europie. Cywilizacja wschodnio-

14 Pojęcie geokultura jest używane w analizach typu geopolitycznego w celu uwzględnienia 

znaczenia czynnika aksjologicznego w stosunkach międzynarodowych. Wśród teoretyków 

francuskich pojawiło się dążenie do zasadniczego przewartościowania dotychczas używanych 

pojęć. Tradycyjnie występujące pojęcia geografia, geopolityka, geostrategia próbuje się zastą-

pić pojęciami geozofia, geopraxis, geowiedza, które odnosi się do próby wypracowania nowego 

paradygmatu w badaniach uwzględniających znaczenie przestrzeni, a związanych ze zmia-

nami, jakie zachodzą w postawie mentalnej współczesnego człowieka, w jego odniesieniu 

do stosunków przestrzennych. Pojęcia geozofia, geopraxis, geowiedza pojawiają się w pracach 

Christiana Daudela, m.in. Géographie, géopolitique et géostrategie. Les termes de l’échange, „Strate-

gique” 1991, nr 50, s. 31–56.
15 Współczesne obszary zaliczane do cywilizacji zachodniej oprócz Europy obejmują Amerykę 

Północną (Stany Zjednoczone, Kanadę), Australię i Nową Zelandię. 
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europejska bywa najczęściej nazywana cywilizacją ortodoksyjną (prawosław-

ną)16. Podział ten jest wynikiem skomplikowanych procesów historycznych 

zachodzących w minionych wiekach w Europie.

Podstawą zróżnicowań cywilizacyjnych są odmienne systemy aksjologicz-

ne, znajdujące bezpośrednie odzwierciedlenie w poszczególnych dziedzinach 

życia społecznego, rzutujące także na płaszczyznę polityczną. Dlatego też, za-

kładając podział cywilizacyjny Europy, należy wziąć pod uwagę występowanie 

jego skutków w sferze uwarunkowań politycznych, a także tych występujących 

w kategoriach geopolitycznych. Zresztą kryteria geopolityczne w określony 

sposób pozwalają też na uwzględnianie różnic o charakterze aksjologicznym.

Zaproponowany przez Christiana Daudela model badań wskazuje na ko-

nieczność uwzględniania także elementów związanych ze sferą świadomo-

ści społecznej, dotyczących postaw, zachowań społecznych, wyrażających się 

w występowaniu określonych wartości, leżących u podstaw organizacji życia 

zbiorowego, a przejawiających się w jego wymiarze aksjologicznym. W tym 

przypadku bywa stosowana kategoria, którą najczęściej określa się mianem 

kultur politycznych, a więc mających bezpośrednie przełożenie na sferę sto-

sunków politycznych. Jest ona zaś w dużym stopniu uwarunkowana czynnika-

mi cywilizacyjnymi.

Przyjmując powyższe założenia, można starać się odnieść je do zagadnie-

nia związanego z euroatlantyzmem. Jest on też przejawem z jednej strony 

uwarunkowań o charakterze cywilizacyjnym, a z drugiej strony ma odniesie-

nie do sfery kultury politycznej. Euroatlantyzm z punktu widzenia cywiliza-

cyjnego można rozpatrywać jako jeden z elementów cywilizacji zachodniej. 

Podstawowe wartości leżące u podstaw euoatlantyzmu znajdują wyraz w ak-

ceptowaniu, po pierwsze, założeń demokratycznych. Oznacza to, że ten model 

stosunków polityczno-społecznych uznawany jest za priorytetowy, charaktery-

styczny dla cywilizacji zachodniej i jako taki powinien być akceptowany przez 

te państwa, które przyjmują formułę euroatlantycką17.

16 Przyjmując powyższe kryteria podziału cywilizacji europejskiej na zachodnią i wschodnią, 

do tej drugiej można zaliczyć: Rosję, Białoruś, Ukrainę, Republikę Mołdawii, dwie krainy 

rumuńskie, Mołdawię i Wołoszczyznę (Siedmiogród sytuuje się w cywilizacji zachodniej), 

Bułgarię, Grecję, Macedonię, Serbię, Czarnogórę, Albanię, Kosowo. Bośnia i Hercegowina 

jest państwem o mieszanym układzie cywilizacyjnym. 
17 Od tego generalnego założenia bywały jednak w przeszłości wyjątki. Przyjęcie w 1952 r. 

do Paktu Północnoatlantyckiego Turcji świadczyło o odstępstwach od podstawowej reguły. 

Trudno bowiem uznać, aby Turcja na początku lat 50. XX w. spełniała kryteria polityczne, 

zgodne z założeniami traktatowymi. Również w odniesieniu do Grecji można by wskazywać 

na niedostatki systemu demokratycznego. Jednak względy geopolityczne i geostrategiczne 

przesądziły o akcesji tych państw do NATO. Sytuacja geostrategiczna we wschodniej flance 

Morza Śródziemnego odegrała w tym przypadku zasadniczą rolę. Obawa przed poszerzeniem 

sfery wpływów sowieckich w tym regionie okazała się na tyle znacząca, że wpłynęła na podję-

te decyzje. Natomiast w przypadku Hiszpanii tego typu „łagodzące” stanowisko nie zostało 

zastosowane. Dopiero przekształcenie hiszpańskiego systemu politycznego w kierunku de-
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Leżąca u podstaw euroatlantyzmu zasada demokratyczna wywodziła się z tra-

dycji cywilizacji zachodniej. Przy czym w sytuacji zaistniałej po II wojnie świa-

towej głównym promotorem idei demokratycznej stały się Stany Zjednoczone, 

a nie państwa europejskie. Wynikało to z ogólnej sytuacji, jaka się ukształtowała 

w wyniku wydarzeń wojennych, i głębokiej zapaści, w której znalazła się Euro-

pa. Chodziło nie tylko o odbudowę ze zniszczeń wojennych, ożywienie życia 

gospodarczego, ale także o zdolność państw zachodnioeuropejskich do stworze-

nia warunków do funkcjonowania systemów demokratycznych. Był to proces 

złożony, wymagający podjęcia działań mających na celu odbudowę struktur de-

mokratycznych w poszczególnych państwach zachodnioeuropejskich18. 

Odrębnym zagadnieniem były działania podejmowane na rzecz stworzenia 

warunków do przezwyciężenia nazistowskiej przeszłości Niemiec i do demo-

kratycznego rozwoju, opartego na tradycjach wolnych od przejawów autoryta-

ryzmu. Zadanie to okazało się jednak trudne do realizacji ze względu na po-

dział Niemiec, jaki dokonał się na gruncie geopolitycznym.

Powołanie do życia dwóch państw niemieckich, z których zachodnie 

(RFN) weszło w skład obszaru euroatlantyckiego, a wschodnie (NRD) zostało 

włączone do układu euroazjatyckiego, stwarzało specyficzny układ wyraźnie 

wynikający z przesłanek geopolitycznych. Przekładał się on jednoznacznie 

także na wymiar zróżnicowań cywilizacyjnych. 

Rola Stanów Zjednoczonych w inspirowaniu idei demokratycznych w Eu-

ropie okazała się więc znacząca w okresie powojennym i miało to trwałe skut-

ki. Czy amerykański model demokracji był zbieżny z tradycją europejską, 

czy też od niej odbiegał? Czy totalitaryzmy bolszewicki i nazistowski prze-

kreśliły szansę Europy na odbudowę wartości demokratycznych? Czy NATO 

można w związku z tym uważać za czynnik stabilizujący sytuację w Europie 

Zachodniej i stwarzający warunki do jej demokratycznego rozwoju? Wszystkie 

te pytania związane są ściśle z opcją euroatlantycką rozpatrywaną w katego-

riach cywilizacyjnych.

Tradycja demokratyczna we współczesnej Europie sięga okresu nowożyt-

nego, a znalazła szczególny wyraz w Oświeceniu. Wtedy pojawiły się podsta-

wowe idee oraz koncepcje opierające się na założeniach demokratycznych 

w ich nowoczesnej postaci. Również Stany Zjednoczone opierały swoje założe-

nia ustrojowe na europejskich ideach oświeceniowych. Między realizacją mo-

mokratycznym, po śmierci generała Franco, pozwoliło na przystąpienie Hiszpanii do NATO. 

W tym przypadku zostały zatem spełnione warunki polityczne ze strony Hiszpanii. 
18 W państwach zachodnioeuropejskich, takich jak Francja czy Włochy, po II wojnie światowej 

nasiliły się tendencje lewicowe. Wzrastało znaczenie partii komunistycznych, co w specy-

ficznym układzie geopolitycznym ówczesnej Europy mogło stwarzać zagrożenie dla układu 

euroatlantyckiego. Z drugiej jednak strony partie komunistyczne funkcjonowały w warun-

kach demokratycznych i do momentu, w którym nie prowadziło to do obalenia porządku 

demokratycznego, ich obecność była tolerowana. 
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deli demokratycznych w Europie i USA występowała jednak zasadnicza róż-

nica. Europa była uwikłana w skomplikowane struktury polityczno-społeczne 

o historycznych uwarunkowaniach, odnoszące się do minionych okresów roz-

woju19. Miały one wpływ na przemiany na Starym Kontynencie. Natomiast 

Stany Zjednoczone były pozbawione uwarunkowań historycznych. Amerykań-

ski system polityczny tworzono od podstaw, bez odwoływania się do przeszło-

ści. Była to więc sytuacja diametralnie różna od europejskiej. Dlatego model 

amerykański, korzystający z europejskiej myśli polityczno-społecznej, w tym 

także idei demokratycznej, zastosował ją inaczej, niż miało to miejsce w Euro-

pie. Z czasem wytworzyła się sytuacja, w której model amerykański realizowa-

ny w tamtejszych warunkach zaczęto uważać za bardziej adekwatny do war-

tości demokratycznych. Dwie wojny światowe, zapoczątkowane w Europie, 

bolszewizm i nazizm zostały uznane w USA za przejaw europejskiej dekaden-

cji i upadku w stosunku do żywej tradycji amerykańskiej demokracji. Nastą-

piło charakterystyczne przesunięcie polegające na tym, że to właśnie Stany 

Zjednoczone zaczęto utożsamiać z modelem demokratycznym i zdolnością 

do jego właściwej realizacji. W tym kontekście cywilizacyjnym euroatlantyzm 

jawi się jako koncepcja, w której USA są głównym gwarantem demokratycz-

nego rozwoju i jego realizacji, także w warunkach europejskich20. Uznaje się 

więc priorytetową pozycję USA. Odbudowa europejskiej demokracji stała 

się wyzwaniem dla przemian, jakie zaszły po II wojnie światowej w Europie 

Zachodniej, a po upadku systemu sowieckiego także w Europie Środkowej, 

częściowo we Wschodniej oraz w Południowo-Wschodniej.

Amerykański model cywilizacyjny – American Way of Life – przybrał cha-

rakter wzorcowy. Dokonało się to wraz utrwaleniem dominującej pozycji ame-

rykańskiej w wymiarze globalnym. Europa Zachodnia stała się więc w nowej 

sytuacji geopolitycznej częścią cywilizacji wykraczającej poza historycznie 

ukształtowany obszar geokulturowy, który w przeszłości można było uznać 

za jednoznacznie europocentryczny. Euroatlantyzm stał się w tej sytuacji tak-

że wyznacznikiem cywilizacyjnym, w wymiarze transatlantyckim.

Nie oznacza to jednak, że owa dominacja amerykańskiego modelu demo-

kratycznego została przyjęta w Europie bez zastrzeżeń. Pojawiły się bowiem 

tendencje znajdujące wyraz także w postaci antyamerykanizmu, który zawie-

19 Można się spotkać z opinią, że w Europie okres średniowieczny ostatecznie skończył się 

dopiero wraz z I wojną światową, kiedy w jej wyniku doszło do ostatecznego upadku trzech 

wielkich dynastii, Romanowów, Habsburgów i Hohenzollernów. Tym samym powstały re-

alne warunki polityczne do realizacji wzorców republikańsko-demokratycznych, ale rozwój 

bolszewizmu i nazizmu spowodował znaczne opóźnienie pełnej realizacji wzorców demokra-

tycznych. 
20 Amerykańska interwencja zbrojna w Europie w okresie II wojny światowej była niejedno-

krotnie przyrównywana w USA do krucjaty mającej na celu uwolnienie stref kontynentu 

od nazistowskiej dominacji.
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rał krytykę oraz był wyrazem niechęci w stosunku do amerykańskiego modelu 

cywilizacyjnego21.

Wzrost znaczenia procesu integracji europejskiej i powstanie na początku 

lat 90. XX wieku Unii Europejskiej można uznać za próbę podjęcia działań 

na rzecz umacniania pozycji Europy i jej wagi w stosunkach międzynarodo-

wych. Po upadku Związku Sowieckiego pojawiła się dodatkowa szansa na dal-

sze umacnianie tej pozycji. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy rzeczywi-

ście aktualna pozycja międzynarodowa Unii Europejskiej, rozpatrywana także 

w kategoriach cywilizacyjnych, jest na tyle silna, aby mogła dawać jej realną 

szansę na odgrywanie autonomicznej roli w wymiarze globalnym. Odnosi się 

to także do jej miejsca w cywilizacji zachodniej jako jednego, ale niedominują-

cego podmiotu. A więc czy amerykański model cywilizacyjny jednak nie prze-

waża i czy właśnie w analizie euroalantyzmu nie przejawia się on w swej domi-

nującej postaci?

Dotyczy to również wymiaru kryzysu cywilizacyjnego, który brany jest pod 

uwagę przy analizie współczesnej roli Stanów Zjednoczonych i ich globalnych 

aspiracji. Istnieje bogata literatura przedmiotu wskazująca na liczne sympto-

my kryzysowe występujące aktualnie w sferze cywilizacyjnej Zachodu. Wiąże 

się z tym zasadnicze pytanie o przyszłość cywilizacji zachodniej w kontekście 

zmian zachodzących w wymiarze globalnym. 

Z drugiej jednak strony występują też opinie o „końcu historii”, mające wy-

raźnie eschatologiczny wydźwięk i zawierające w sobie przekonanie o ostatecz-

nym zwycięstwie zachodniego demokratycznego modelu cywilizacyjnego, dla 

którego nie ma już poważniejszej alternatywy. Dlatego też cywilizacja demokra-

tyczna ma wymiar globalny, a tym samym cały świat będzie zmierzać ku jej re-

alizacji, co otworzy drogę do powołania do życia światowego ładu demokratycz-

nego, rządu światowego, globalnego systemu bezpieczeństwa i pokoju22.

Ta optymistyczna wizja zderza się jednak z wyraźnymi symptomami kry-

zysu widocznymi na poszczególnych płaszczyznach stosunków politycznych, 

gospodarczych, społecznych i aksjologicznych. Znajduje on wyraz w wymia-

rze cywilizacyjnym, stając się podstawą licznych opinii krytycznych wobec 

zachodniej sytuacji aksjologicznej23. Tego typu podejście ma uwarunkowania 

w przeszłości, ale i współcześnie.

21 Tendencje te występowały wyraźnie w przypadku Francji, która nie chciała rezygnować 

w sferze politycznej ze swych aspiracji, a w sferze kulturalnej podkreślała zdecydowaną prze-

wagę nad modelem amerykańskim. 
22 Najbardziej znaczącym przykładem tego typu opinii stała się publikacja Francisa Fukuy-

amy o znamiennym tytule Koniec historii, wyrażająca przekonanie o ostatecznym zwycięstwie 

idei demokratyczno-liberalnej we współczesnym świecie. F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk 

i S-ka, Poznań 1996.
23 Zob. np. P.J. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wektory, Wrocław 2005; R. Scruton, Pożytki z pesy-

mizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, Zysk i S-ka, Warszawa 2010; D.P. Goldman, How 
Civilizations Die (Why Islam Is Dying Together), Publishing, Inc., Washington DC 2011.
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Ogłoszony przez Francisa Fukuyamę koniec historii wiązał się z przeko-

naniem o ostatecznym zdominowaniu idei demokratyczno-liberalnej współ-

czesnego świata po upadku Związku Sowieckiego. Koniec historii był w tym 

przypadku pojmowany jako ostateczny triumf porządku zachodniego, któ-

ry po końcu epoki konfrontacji z systemem komunistycznym doprowadził 

do umocnienia się porządku zachodniego. Tym samym nie ma obecnie alter-

natywy dla modelu demokratyczno-liberalnego.

Przeciwne stanowisko reprezentował amerykański intelektualista Samuel 

Huntington, twierdząc, że przyszłość będzie znaczona licznymi konfliktami, 

których źródłem będą występujące nadal i rozwijające się sprzeczności między-

cywilzacyjne24. To właśnie one staną się, jego zdaniem, źródłem poważnych 

napięć zagrażających porządkowi światowemu, w tym także cywilizacji zachod-

niej, której podstawy aksjologiczne bynajmniej nie zdominują układu świato-

wego mimo procesu globalizacji. 

Podejścia krytyczne w stosunku do procesów zachodzących we współczes-

nym systemie cywilizacji zachodniej wywodzą się z dwóch grup uwarunko-

wań. Pierwsza z nich za punkt wyjścia przyjmuje kryzys występujący w samej 

cywilizacji zachodniej, a więc ma uwarunkowania immanentne, które przekła-

dają się na procesy wewnątrzcywilizacyjne prowadzące do załamania się czyn-

ników odnoszących się do wymiaru aksjologicznego, zmierzające do jej upad-

ku. Druga grupa uwarunkowań ma wymiar zewnętrzny i pozostaje związana 

z uwarunkowaniami globalnymi oraz ich wpływem na procesy zachodzące 

w cywilizacji zachodniej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, można je odnieść do euroatlan-

tyzmu pojmowanego jako jeden z elementów szeroko rozumianej cywilizacji 

zachodniej. Oznacza to, że również system euroatlantycki zawiera elemen-

ty kryzysowe, które muszą być brane pod uwagę przy jego analizie. Dotyczy 

to także wymiaru aksjologicznego, co również wiąże się z bezpieczeństwem 

międzynarodowym25. Ta podstawowa rola tego układu ma kluczowe znacze-

nie z punktu widzenia możliwości zachowania ładu europejskiego.

 
2.5. Euroatlantyzm w warunkach globalnego 

systemu multipolarnego

Analiza obecnego układu stosunków międzynarodowych koncentruje się 

głównie na zasadniczym zagadnieniu dotyczącym jego przyszłości. Efekty 

tego typu analiz prowadzą do wyróżniania dwóch możliwych wariantów: uni-

24 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 2006. 
25 J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 

2008.
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lateralnego i multipolarnego. Pierwszy z nich oznaczał możliwość powstania 

globalnego systemu, opartego na jednym ośrodku kierowniczym (na przy-

kład rząd światowy) będącym w stanie sprawować kontrolę nad stosunkami 

światowymi i kierować ich całokształtem. Model ten nazywany też bywa świa-

towym ładem. Przy rozpatrywaniu tego typu modelu najczęściej jednak wska-

zuje się Stany Zjednoczone jako główny podmiot będący w stanie kierować 

tego typu układem. Realizacja takiego modelu oznaczałaby stworzenie Pax 
Americana w wymiarze globalnym. W warunkach jego istnienia euroatlantyzm 

odgrywałby rolę jednej z części tego układu, gwarantującej stabilność obszaru 

transatlantyckiego, łączącego Amerykę Północną z Europą. Zasadnicze pyta-

nie dotyczyłoby tego, jak głęboko układ euroatlantycki wkraczałby w obszar 

europejski, gdzie znajdowałaby się jego wschodnia granica.

Z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej układ ten dawałby jej gwa-

rancję stabilności przy jednoczesnym byciu gwarantem bezpieczeństwa regio-

nalnego (przy założeniu, że USA odpowiadają za bezpieczeństwo w skali glo-

balnej). Unia Europejska odgrywałaby rolę jednego z elementów globalnego 

układu unilateralnego. 

Rola innych mocarstw (Chiny, Federacja Rosyjska, Indie, Brazylia) musia-

łaby sprowadzać się do współdziałania z głównym hegemonem układu global-

nego. Realne szanse realizacji tego modelu są niewielkie. Unilateralizm w wy-

daniu amerykańskim lub pod protektoratem amerykańskim jest praktycznie 

niemożliwy do realizacji,

Układ multipolarny (multilateralny) zakłada policentryzację głównych 

ośrodków władzy we współczesnym świecie. Oznacza w praktyce wzrost ry-

walizacji między poszczególnymi państwami (lub blokami państw), a tym sa-

mym osłabia możliwość budowy jednorodnego modelu ładu światowego, któ-

ry musiałby zostać oparty na przyjęciu jednolitych zasad w sferach politycznej, 

gospodarczej, militarnej, a także aksjologicznej. Zasady te obowiązywałyby 

wszystkie podmioty stosunków międzynarodowych. Przykład Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, która jest organizacją powszechną, wyraźnie wska-

zuje na brak możliwości realizacji we współczesnym świecie tego typu idei. 

Układ multipolarny pozostaje oparty na zasadach rywalizacji i uzgadnianiu 

wspólnych interesów między tymi podmiotami stosunków międzynarodo-

wych, które mają zdolność wpływu na środowisko międzynarodowe w wymia-

rach regionalnym lub globalnym.

Z punktu widzenia klasycznych reguł geopolitycznych unilateralizm 

oznacza osiągnięcie pełnej dominacji w wymiarze globalnym, a więc pełną 

uniwersalizację układu morskiego, względnie lądowego. Budowa Pax Ameri-
cana oznaczałaby ostateczną dominację układu morskiego i przełamanie opo-

ru układu lądowego, co wydawało się możliwe w momencie rozpadu układu 

dwubiegunowego po upadku Związku Sowieckiego, głównego reprezentanta 

układu lądowego.



87

Z punktu widzenia kryteriów geopolitycznych multilateralizm oznacza 

kontynuowanie rywalizacji między reprezentantami układów morskiego i lą-

dowego. Przy czym multilateralizm powoduje pomnożenie podmiotów rywa-

lizujących, co sprawia, że rywalizacja staje się coraz bardziej złożona i mogą 

występować zróżnicowane układy w wymiarach regionalnych i globalnym.

Rosyjski geopolityk Aleksander Dugin posługuje się terminem „mocar-

stwo”, stosując go do tych państw, które dążą do realizacji celów hegemonial-

nych na danym obszarze. Jego zdaniem podstawowa rywalizacja między ukła-

dem morskim i lądowym toczy się nadal, chociaż w zmienionej konfiguracji 

politycznej, gospodarczej, militarnej i aksjologicznej26.

Federacja Rosyjska jest spadkobierczynią imperialnej tradycji, a euroazja-

tyzm główną, zdaniem Dugina, ideą imperialną, pozwalającą Rosji na prowa-

dzenie polityki imperialnej, wynikającej z faktu bycia mocarstwem lądowym. 

Pax Rusica oznaczałby powrót do zdolności prowadzenia polityki globalnej, 

układ morski byłby postrzegany w kategoriach głównego przeciwnika.

Współczesny układ lądowy jest złożony, co widać wyraźnie przy analizie 

stosunków azjatyckich. Chiny, Indie i Japonia uważane są najczęściej za głów-

nych aktorów o aspiracjach mocarstwowych, osadzonych głęboko we włas-

nej tradycji. Zwłaszcza Chiny konsekwentnie prowadzą politykę zmierzającą 

do realizacji modelu imperialnego i do dominacji w Azji, ale także do stopnio-

wego i konsekwentnego rozbudowywania swych wpływów w skali globalnej. 

Urastają więc do roli mocarstwa lądowego mającego aspiracje hegemonialne. 

Osobliwością modelu chińskiego jest hybryda polegająca na łączeniu elemen-

tów systemu politycznego opartego na wzorcach autorytarno-komunistycz-

nych z wykorzystywaniem kapitalistycznego modelu gospodarczego, pozwa-

lającego na dynamiczny wzrost. Autor niemiecki pochodzenia koreańskiego, 

Byung-Chul Han, stworzył specjalny termin odnoszący się do współczesnego 

modelu chińskiego – shanzai, wskazujący na ów hybrydalny charakter systemu 

polityczno-społecznego Chin27.

Z punktu widzenia geopolitycznego Chiny jako mocarstwo lądowe dążą 

do zachowania przewagi, a czasem dominacji w układzie przestrzennym o wy-

miarze kontynentalnym (azjatyckim), co dałoby im możliwość stopniowego 

uzyskiwania pozycji wyjściowej do przełamania dominacji morskiej Stanów 

Zjednoczonych. Dlatego obszar Pacyfiku staje się coraz bardziej przestrzenią 

konfrontacji chińsko-amerykańskiej, przejawiającej się między innymi rozbu-

dowaniem potencjału morskiego Chin28. 

26 A. Dugin, Geopolityka postmoderna. Wriemiena nowych impierii. Oczerni geopolityki XXI wieka, 

Amfora, Sankt Pieterburg 2007.
27 Byung-Chul Han, Shanzai – Dekonstruktion auf Chinesisch, Merve, Berlin 2011.
28 T. Yoshihara, J.R. Holmes, Red Star over the Pacific. China’s Rise and the Challenge to the U.S. 

Maritime Strategy, Naval Institute Press, London 2013. 
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Wśród innych państw azjatyckich Japonia, Indie, a w obszarze Środkowego 

Wschodu Iran mają niewątpliwie istotne znaczenie dla kształtowania się ukła-

du sił na obszarze kontynentalnym. Istnieją więc liczne możliwości konfigura-

cji polityczno-strategicznych na kontynencie azjatyckim, co ma bezpośredni 

i pośredni wpływ w wymiarze globalnym. 

Znamiennym rysem ostatniego okresu rozwoju strategii światowej 

jest ponowny wzrost zainteresowania bronią jądrową i jej znaczenia w stra-

tegii globalnej, co przekłada się na zwiększanie konfrontacji ujmowanej 

w kategoriach klasycznej geopolityki, zważywszy, że główni uczestnicy po-

tencjalnej konfrontacji są państwami nuklearnymi29. Wielobiegunowość 

stwarza niewątpliwie wzrost zagrożenia nuklearnego w przypadku zwięk-

szającej się liczby aktorów dysponujących tego typu bronią oraz tych, któ-

rzy dążą do jej posiadania. Praktycznie cały obszar kontynentalny euroazja-

tycki jest aktualnie nasycony bronią nuklearną. Układ euroazjatycki opiera 

się na potencjale nuklearnym (USA, Francja, Wielka Brytania). Oznacza to, 

że konflikt w wymiarach lądowym i morskim może doprowadzić do użycia 

broni nuklearnej.

Multipolaryzm, analizowany z punktu widzenia paradygmatu geopolitycz-

nego, oznacza w praktyce istotne zmiany w globalnym układzie sił na arenie 

międzynarodowej, a w przypadku euroatlantyzmu wskazuje na potrzebę jego 

redefinicji. Przesuwanie się punktu ciężkości we współczesnym układzie sił 

na obszar Pacyfiku powoduje zmniejszenie znaczenia układu euroatlanty-

ckiego, ale nie eliminuje go z dalszej rywalizacji między układami morskim 

i lądowym.

Rywalizacja lądowo-morska dotycząca obszaru euroatlantyckiego przy 

wzroście znaczenia strefy Pacyfiku i nasilania się kontrowersji chińsko-

-amerykańskich może powodować aktywizację polityki rosyjskiej w stosunku 

do Europy i poszukiwanie możliwości wywierania większego nacisku na Unię 

Europejską, względnie na poszczególne jej państwa członkowskie (zwłasz-

cza Niemcy, Francję, Włochy) z osobna, w celu stopniowego zwiększania 

wpływów i ograniczania możliwości dalszego poszerzania obecności NATO 

na wschodzie Europy czy też w regionie Kaukazu, aż do możliwości „rewindy-

kacji” pozycji w dawnych sferach wpływów w Europie. Tego typu scenariusz 

pozostaje w zgodzie z podstawowymi kanonami geopolitycznymi. W tej sytu-

acji pozycja amerykańska niewątpliwie będzie miała decydujące znaczenie dla 

dalszego funkcjonowania układu transatlantyckiego i gotowości USA do utrzy-

mania pozycji w Europie. 

29 A.N. Stulberg, M. Fuhrman, The Nuclear Renaissance and International Security, Stanford 

University Press, Stanford 2013. 



2.6. Zakończenie

Przesłanki natury geopolitycznej, a także te odnoszące się do wymiaru ak-

sjologicznego, wskazują na potrzebę głębokiej refleksji nad przyszłością 

systemu euroatlantyckiego. Z punktu widzenia interesów europejskich ma 

to decydujące znaczenie dla przyszłej roli Starego Kontynentu w stosunkach 

regionalnych i globalnych.

Podstawowe zagadnienie dotyczy stosunku Unii Europejskiej oraz państw 

europejskich, a zwłaszcza tych odgrywających nadal czołową rolę w proce-

sie integracji i w relacjach z USA, do euroatlantyzmu. A więc czy układ mor-

ski, który stał się podstawą stabilności europejskiej, w przyszłości będzie się 

umacniał czy słabnął. Umacnianie się oznaczałoby dalsze jego rozszerzanie 

na region wschodnioeuropejski i kaukaski. Słabnięcie oddawałoby inicjatywę 

stronie rosyjskiej, a zatem wskazywałoby na możliwość odwrotnego procesu, 

stopniowego wypierania układu euroatlantyckiego. Na tym tle można też roz-

patrywać przyszłe stosunki z innymi, pozaeuropejskimi regionami oraz zdol-

ność Unii Europejskiej do wpływania na szersze środowisko międzynarodowe. 
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ROZDZIAŁ 3

Zrównoważony rozwój
społeczno-ekonomiczny
i jego znaczenie dla zapewnienia 
ładu w przestrzeni lokalnej,
regionalnej i światowej

Bogusław Jagusiak

3.1. Wprowadzenie

Pojęcie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego jest powszech-

nie używane do opisywania różnych zjawisk i czynników wpływających 

korzystnie bądź niekorzystnie na zapewnienie ładu w przestrzeni lokalnej 

(państwo), regionalnej (Unia Europejska) czy światowej (świat globalny). 

Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego państw współczesnego świata 

jest bardzo zróżnicowany. Można przyjąć, że w przeszłości nie było tak du-

żego zróżnicowania w poziomie społeczno-ekonomicznym między państwami, 

jak to się dzieje na początku XXI wieku. Wynika to z różnych uwarunkowań, 

nie tylko natury politycznej (konflikty zbrojne, izolacja na arenie międzynaro-

dowej) czy gospodarczej (brak rozwiniętego przemysłu), ale również przyrod-

niczej (niekorzystne warunki do rozwoju rolnictwa, brak surowców mineral-

nych), historycznej (na przykład przeszłość kolonialna) czy społecznej (słabo 

rozwinięta oświata i opieka medyczna, co ma wpływ na niską jakość pracy). 

Wzrastający poziom zróżnicowania społeczno-ekonomicznego stał się jed-

nym z podstawowych problemów współczesnego świata. Zmniejszanie tych 

różnic dokonuje się poprzez sterowanie procesem rozwoju w ramach polityki 
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lokalnej, regionalnej i światowej. Poprzez takie działania poszukuje się no-

wych czynników rozwoju zapewniających zbieżność działań społeczno-ekono-

micznych. 

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno-ekono-

micznego państw jest wielkość produktu krajowego brutto (PKB)1, produktu 

narodowego brutto (PNB) lub dochodu narodowego brutto (DNB) przypada-

jących na jednego mieszkańca (podawane najczęściej w dolarach). Wyrazem 

zamożności państwa przede wszystkim jest stan zamożności jego obywateli, 

a nie posiadane surowce naturalne. Ukazując takie założenia, państwa współ-

czesnego świata można podzielić na trzy grupy:

• państwa wysoko rozwinięte, do których zalicza się wszystkie kraje Euro-

py Zachodniej i Środkowej, Stany Zjednoczone, Kanadę, Cypr, Izrael, Japo-

nię, Koreę Południową, Singapur, Australię i Nową Zelandię;

• państwa dynamicznie się rozwijające, do których zalicza się większość 

państw Ameryki Łacińskiej, niektóre państwa Afryki oraz większość państw 

Azji i Oceanii;

• państwa opóźnione w rozwoju, do których zalicza się najbiedniejsze 

kraje Afryki, grupę najbiedniejszych państw Azji Południowej i Południowo-

-Wschodniej oraz najbiedniejsze kraje Ameryki Łacińskiej. 

Ukazując zrównoważony rozwój, trudno jest postawić znak równości mię-

dzy zagrożeniami społecznymi, socjalnymi, gospodarczymi czy ekonomiczny-

mi. Warto bowiem przypomnieć – w celach metodologicznych – że przymiot-

nik społeczny odnosi się do całego społeczeństwa, czyli wszystkich obywateli 

jako całości, a przymiotnik socjalny odnosi się do obywatela jako jednostki lub 

określonej grupy społecznej. Taka definicja pozwala wybiórczo odnieść się 

do zagrożeń w tych dwóch sferach, które powinny stanowić swoistą gwarancję 

bezpieczeństwa swoich obywateli, zarówno w wymiarze społecznym, jak i so-

cjalnym. Zachowanie równowagi między bezpieczeństwem społecznym a so-

cjalnym jest możliwe dzięki podejmowaniu różnych działań ukierunkowanych 

na rozwiązywanie problemów społecznych, w tym również ekonomicznych. 

Problemy, które państwo próbuje rozwiązywać szczególnie na płaszczyźnie 

społecznej, są często odbierane przez ogół obywateli, jak i przez społeczeń-

stwo jako pewne zagrożenie ich bytu. Tym samym cechują się brakiem gwa-

rancji odczuwalnej poprawy jakości życia i zaspokajania aspiracji do harmonij-

nego rozwoju. Wpływ zagrożeń społecznych jest często niwelowany poprzez 

podejmowanie wielu inicjatyw i programów badawczych, ukierunkowanych 

na opracowanie takich założeń polityki społecznej, która z jednej strony ma 

sprostać oczekiwaniom i aspiracjom społeczeństwa, z drugiej będzie dostoso-

1 Rozpatrując poziom PKB na głowę mieszkańca, rozpiętość między poszczególnymi krajami 

waha się od ponad 30 tys. dol. (np. Niemcy czy Szwajcaria) do 100 dol. w krajach najbiedniej-

szych (np. Mozambik, Tanzania czy Etiopia).
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wana do stanu finansowego państwa2. W dobie globalizacji oraz rosnącego ry-

zyka i niepewności zmienia się dynamicznie cały zbiór zagrożeń, które przyj-

mują często wielowymiarowy i ponadnarodowy charakter. Coraz większą wagę 

przywiązuje się już nie do elementów typowo militarnych, ale społeczno-

-ekonomicznych, gospodarczych czy energetycznych. 

Równowaga w życiu społecznym i gospodarczym kształtowana jest przede 

wszystkim przez człowieka. Występować może ona w skali mikroekonomicz-

nej i makroekonomicznej, ale dotyczy również gospodarki wewnętrznej, po-

nadnarodowej czy wreszcie globalnej. Można ją również ujmować zarówno sta-

tycznie, jak i dynamicznie, pozytywnie czy negatywnie opisując istniejący stan 

zjawisk. Ukazać ją można także w ujęciu normatywnym, wskazując na pożąda-

ny docelowy stan układu ekonomicznego. Szczególnie istotna wydaje się tutaj 

nierównowaga dochodowa ludności oraz rosnące dysproporcje między bogaty-

mi i biednymi warstwami społecznymi. Zjawisko to ma wymiar już nie tylko 

krajowy, ale i światowy. Nierównowaga w dochodach ludności staje się przy-

czyną napięć i niepokojów społecznych. Zbyt głębokie naruszenia równowagi 

w systemie ekonomicznym i społecznym są dostrzegane przez rządy poszcze-

gólnych krajów, władze organizacji gospodarczych, formalne i nieformalne 

ugrupowania gospodarcze i polityczne (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

Unia Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, G20, 

G8), oraz międzynarodowe instytucje ekonomiczne i finansowe (Międzyna-

rodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Bank Światowy). 

Inicjatywy oraz działania podejmowane na rzecz wzmocnienia pozycji re-

gulacyjnych państwa w stosunku do sektora finansowego mogą się przyczy-

nić do zapewnienia ładu w przestrzeni lokalnej (państwo), regionalnej (UE) 

czy światowej (świat globalny). Zdiagnozowanie takich przyczyn i skutków 

nierównowagi oraz zaproponowanie możliwych scenariuszy rozwoju pozwo-

li na wskazanie nowych rozwiązań naprawczych, które w przyszłości będą 

zmniejszać nierówności na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej.

 
3.2. Przestrzeń lokalna – państwo

Proces transformacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w dużej 

mierze dotyczył przejścia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynko-

wej. Polegało to na wycofaniu się państwa z władczego kierowania całą gospo-

darką i przeniesienia decyzji gospodarczych z centralnych organów admini-

stracji państwowej do poszczególnych przedsiębiorstw. Proces ten wiązał się 

2 J. Buczyński, Teoria bezpieczeństwa. Zagrożenia a problemy i metody badawcze, w: Metodologia 
badań bezpieczeństwa narodowego, t. 4, seria Monografie, Akademia Obrony Narodowej, War-

szawa 2012, s. 22–23. 
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nie tylko z pełną ich autonomią, ale w większości przypadków z ich prywa-

tyzacją. Poczynania te poddane zostały oddziaływaniom mechanizmu rynko-

wego oraz występującej na tym rynku konkurencji, która w coraz większym 

stopniu kształtowała się pod wpływem postępującej globalizacji gospodarki. 

Wymagało to przystosowania się do nowej sytuacji nie tylko kadry kierowni-

czej, ale i całych załóg, a wiązało się z racjonalizacją zatrudnienia, którą powo-

dował opór ze strony załóg fabrycznych i związków zawodowych. Przedsiębior-

stwa, dążąc do zmniejszenia kosztów własnych produkcji, redukowały również 

nakłady na bezpieczeństwo pracy oraz ograniczały działalność socjalną3. 

Urynkowienie gospodarek w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zwią-

zane było z koniecznością uruchomienia mechanizmów dostosowawczych. 

Od skuteczności tych mechanizmów zależeć będzie wejście na rynek europej-

ski i utrzymanie się na nim. Radykalne przemiany polityczne i gospodarczo-

-społeczne, jakie miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. w Europie Środko-

wej i Wschodniej, stworzyły nowe możliwości dla społeczeństw i państw tego 

regionu. Szczególnie istotne były przemiany w pierwszych latach transforma-

cji, gdyż w państwach regionu wraz z przeobrażeniami systemowo-ustrojowy-

mi następował proces demokratyzacji, reformowania gospodarki i emancypacji 

narodowej. Czynniki te stały się istotne i najbardziej zaważyły na przemia-

nach, wpływając na rozwój społeczno-ekonomiczny państw Europy Środkowej 

i Wschodniej. Kształtowanie się systemu gospodarki kapitalistycznej związane 

z jej reformą obejmowało działania z dziedziny polityki monetarnej i finanso-

wej na rzecz wyhamowania inflacji, modernizacji w kierunku struktur produk-

cyjnych, konkurencyjnych na rynkach zagranicznych, oraz reformy systemu 

kierowania (reforma cen, prywatyzacja) i tworzenia jej właściwych ram. Sto-

pień wprowadzania tych zmian oddziaływał na świadomość społeczną okresu 

przeobrażeń ustrojowych i wywierał wpływ na procesy społeczne, co w kon-

sekwencji nie zapewniało ładu w przestrzeni lokalnej poszczególnych państw 

Europy Środkowo-Wschodniej. Z procesami tymi wiązały się wysokie kosz-

ty społeczne, które prowadziły do negatywnych efektów w sferze dochodów 

i zatrudnienia. Występowało bowiem zjawisko segmentacji społeczeństwa, 

co prowadziło do podziału na różne grupy społeczne. Poprawne funkcjonowa-

nie społeczeństwa stało się zależne od aspektów przeobrażeń ekonomicznych, 

które nie szły z nim w parze. Rozwijająca się gospodarka rynkowa wymagała 

bardzo wysokich kosztów społecznych, wyrażających się w regularnie powta-

rzających się kryzysach eko nomicznych, bankructwie wielu przedsiębiorstw, 

masowym bezrobociu i pogłębiają cym się rozwarstwieniu bogacącej się i ubo-

żejącej ludności. Najważniejsza kwestia powstała w tym okresie to instytucja 

gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej. 

3 W. Kowalczewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, w: W. Kowalczew-

ski (red.), Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, Wydawnictwo Akademickie 

Dialog, Warszawa 2000, s. 32–33. 
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Spowodowało to istotne zróżnicowanie społeczne w krajach tego regionu. 

Koncepcje modernizacyjne zachodzących wówczas procesów charakteryzowa-

ły się długofalowością, ciągłością oraz odgórnym i pokojowym charakterem. 

Upadek realnego socjalizmu postawił przed społeczeństwem pytania odno-

szące się dalszej filozofii rozwoju. Stopniowo zaczęło się wykształcać społe-

czeństwo obywatelskie w sensie nie tylko polityczno-kulturowym, ale również 

pod względem klasowym, zróżnicowane w zakresie interesów ekonomicznych 

i pozycji na rynku. Wytworzyło to specyficzną strukturę społeczną, chociaż 

odmienną w poszczególnych krajach. Przeobrażenia społeczno-polityczne 

oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej zaczynały wytwarzać klasy społecz-

ne, w których panowała sprzeczność interesów. Szczególnie słabo rozwijały 

się instytucje reprezentujące różne grupy społeczne. Tworzące się nowe for-

my zmian ekonomicznych, określanych jako kapitalizm, powodowały, że spo-

łeczeństwo na tym etapie nie odnosiło korzyści z tytułu własności prywatnej. 

Pojawiały się więc uboczne następstwa reformowania gospodarek, w którym 

następował spadek stopy życiowej i wzrost bezrobocia. Społeczeństwo utraci-

ło poczucie bezpieczeństwa socjalnego, co spowodowało jego zróżnicowanie. 

Rodziła się frustracja wynikająca z chęci życia w kapitalistycznym dobrobycie, 

która była konfrontowana z coraz większym strachem przed drogą do niego 

prowadzącą. Społeczeństwa ulegały różnorodnym i wielokierunkowym wpły-

wom, zmieniającym zachowania zarówno jednostek, jak i całych zbiorowości. 

Wymiar społecznej transformacji koncentrował się na przechodzeniu od mo-

delu autorytarnego społeczeństwa monocentrycznego do modelu społeczeń-

stwa demokracji pluralistycznej i gospodarki rynkowej. W rezultacie tych 

procesów kształtował się nowy typ społeczeństwa. Nie istniał on jednak w po-

staci modelowej, jako zaprogramowana w podstawowych elementach norma 

czy wzorzec ustrojowy stosunków społecznych. Zmiany, jakie nastąpiły, miały 

więc złożony i niejednoznaczny charakter, czego skutkiem są zjawiska uzna-

wane powszechnie za pozytywne lub negatywne4.

W konsekwencji tych zmian można było zauważyć linię podziału między 

„wygranymi” i „przegranymi”, co nie zapewniało ładu w przestrzeni lokalnej, 

jaką stanowiło wówczas państwo. Brak również zdolności do tworzenia elit 

społecznych i gospodarczych był także tego przyczyną. Zmiany systemowe 

i związany z nimi rozwój społeczno-ekonomiczny w różnych państwach przy-

bierały odmienny stopień zaawansowania. Związane były one z demontażem 

starych struktur władzy, najbardziej widocznym i konsekwentnym w Polsce, 

w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech5. W większo-

4 S. Kozłowski, Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna, w: J. Błuszkowski 

(red.), Dylematy polskiej transformacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 41. 
5 K.A. Wojtaszczyk, Transformacja ustrojowa w krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południo-

wej, w: E. Zieliński (red.), Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996, s. 9–18.
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ści państw byłej Jugosławii natomiast poprzez zagrożenia wojenne problemy 

transformacji odsuwane były na dalszy plan6. Wydaje się, że zmiany, jakie 

się dokonują w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stają się coraz bar-

dziej widoczne, a instytucje i mechanizmy nowego systemu przyjęły w pełni 

ukształtowaną formę7. 

3.3. Przestrzeń regionalna – Unia Europejska

Podstawową cechą rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej 

jest jej tendencja do ciągłej liberalizacji handlu między jej państwami 

członkowskimi. Liberalizacja handlowa dokonująca się w tych wspólnotach 

oraz w samej Unii Europejskiej polega na eliminacji ceł oraz ograniczeń iloś-

ciowych w handlu między państwami członkowskimi. Jednocześnie ukazując 

formułę ekonomiczną, trzeba stwierdzić, że w ramach wspólnot i UE realizuje 

się znaczna liczba wspólnych polityk. Działania te powodują, że wykracza się 

już coraz szerzej poza pojęcie liberalizacji handlu i wyznacza nowe, bardziej 

zaawansowane pola integracji gospodarczej. 

Z ekonomicznego punktu widzenia owa liberalizacja ma stać się jednym 

ze środków, dzięki którym państwa członkowskie mogą zrealizować korzyści 

z handlu w postaci podniesienia standardu życia, zapewnienia pełnego zatrud-

nienia oraz wysokiego i stale rosnącego poziomu realnych dochodów i efek-

tywnego popytu. Wiąże się z tym również rozwój produkcji i handlu towarami 

i usługami, przy wykorzystaniu tym samym światowych zasobów zgodnie z ce-

lami oraz trwałym i zrównoważonym rozwojem8.

Można postawić pytanie, czy uda się stworzyć kreatywną Unię Europejską, 

która mogłaby wpływać na rozwój społeczno-ekonomiczny. Obecna sytua-

cja w UE, która niewątpliwie nie napawa optymizmem, związana jest przede 

wszystkim z kryzysem ekonomicznym. Spowodowało to dużą nierównowagę 

nie tylko polityczną, ale i społeczną. Można zaobserwować wyczerpanie się 

strategii integracji ekonomicznej, lansowanej od lat 40., oraz ułomność instru-

mentów, które mogłyby zabezpieczyć integrację społeczną. Teraz bowiem 

wszyscy skupiają się na kryzysie ekonomicznym we wspólnocie, zapominając 

o kryzysie społecznym związanym z nie do końca spełnionymi oczekiwaniami 

obywateli państw Europy Wschodniej, które związane były ze wstąpieniem 

do Unii Europejskiej i nowymi perspektywami rozwoju oraz obawami społe-

czeństw Zachodu, niepotrafiących się odnaleźć w realiach „nowej Unii”. Wy-

6 Zob. J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiań-
skich, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.

7 J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 11. 
8 A. Nowak-Far, Ekonomiczny wymiar integracji europejskiej, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Integra-

cja europejska, Poltext, Warszawa 2011, s. 283–284.
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nika z tego również kryzys aksjologiczny, ponieważ Unia Europejska staje się 

„targowiskiem interesów” i waha się między tożsamościami narodowymi a toż-

samością europejską. Biurokratyczna i technokratyczna dziś UE nie jest w sta-

nie zapewnić dobrobytu ani postępu, szczególnie w sferze społecznej.

Pogłębiający się proces integracji europejskiej zaostrza rywalizację między 

państwami, zwłaszcza tę widoczną na płaszczyźnie gospodarczo-politycznej. Za-

nika bowiem bariera wewnętrzna, a rozwija się proces powstawania zewnętrz-

nego rynku wspólnotowego. W aspekcie ekonomicznym prowadzić to może 

do zacieśnienia się współpracy gospodarczej tej organizacji z resztą świata. 

Od momentu powstania Unia Europejska poprzez politykę rozszerzenia 

odpowiada za uzasadnione dążenie ludności naszego kontynentu do zjedno-

czenia we wspólnym europejskim przedsięwzięciu. Polityka zbliżania narodów 

oraz kultur wzbogacona przez różnorodność i dynamizm UE na płaszczyźnie 

gospodarczej, ekonomicznej, politycznej i społecznej nabiera nowej dyna-

miki. Perspektywa członkostwa w UE pobudza bowiem reformy polityczne 

i gospodarcze, przekształcając społeczeństwa i otwierając nowe możliwości dla 

obywateli. Proces gospodarczej integracji Europy wpływa na poszczególnych 

obywateli w różny sposób9. Do założeń teoretycznych wyjaśniających sposoby 

realizacji tego procesu możemy zaliczyć:

• wprowadzenie swobodnego przepływu dóbr na wspólnym rynku, co 

stworzyło i dało obywatelowi nowe możliwości, szczególnie w aspekcie ekono-

micznym, związanym ze wzrostem obrotów;

• swobodny przepływ kapitału i wspólną walutę, które stworzyły nowe 

możliwości inwestycyjne dla osób posiadających kapitał, co jednak w konse-

kwencji zwiększyło możliwości przyciągania inwestycji przez tanią siłę robo-

czą. Sytuacja taka zagroziła robotnikom pracującym w regionie, powodując 

tym samym destabilizację na danym terytorium;

• swobodny przepływ usług i ludzi, który zwiększył konkurencję w ob-

szarze pracy, szczególnie na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. 

Z drugiej strony stało się to zagrożeniem dla osób niewykwalifikowanych, któ-

re widzą zagrożenie swoich miejsc pracy.

Te założenia teoretyczne w pewnym stopniu pomagają wyjaśnić strukturę 

społeczno-ekonomiczną postaw wobec integracji europejskiej, a tym samym 

określić ich stosunek do tych procesów. Oznacza to, że osoby z tych samych 

grup z różnych krajów mają motywację do tego, aby się zrzeszać i promować 

swoje interesy w Radzie UE, a tym samym próbować równoważyć elementy 

społeczno-ekonomiczne na płaszczyźnie unijnej10. 

9 Zob. B. Eichengreen, J.A. Frieden, The Political Economy of European Monetary Unification: An 
Monetary Unification, w: B. Eichengreen, J.A. Frieden (red.), The Political Economy of European 
Monetary Unification, wyd. 2, Westview, Boulder – Oxford 2001.

10 S. Xix, System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 

s. 198–202.
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Szczególne wyzwania widoczne są właśnie w sferze społeczno-ekonomicz-

nej, która w krajach kandydujących i członkowskich jest bardzo zróżnicowa-

na. Wszystkie kraje objęte procesem rozszerzenia zachowały w dużej mierze 

stabilność makroekonomiczną, jednak w wielu z nich znacznie wzrosły zagro-

żenia fiskalne. Trudne warunki społeczne można było zauważyć zwłaszcza 

na Bałkanach Zachodnich, gdzie bezrobocie nadal wzrasta11. Dążąc do zrów-

noważonego rozwoju w sferze polityki społecznej, UE realizuje te założenia 

już od traktatów rzymskich. Naczelnym celem staje się tutaj promowanie 

„rozwoju społecznego i wysokiego poziomu zatrudnienia”. Szczególne zna-

czenie polityka społeczna zyskała w latach 80. Obawiano się wówczas za-

chwiania wspólnego rynku głównie na rzecz pracodawców, a nie pracowni-

ków. W rezultacie takich założeń wprowadzono harmonizację standardów 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapisami w Jednolitym Akcie Eu-

ropejskim. Jednocześnie 11 państw członkowskich (oprócz Wielkiej Brytanii) 

podpisało w grudniu 1989 roku Kartę Socjalną Podstawowych Praw Pracowni-

czych, która przedstawiła 47 działań w obszarze społecznym. Kolejne traktaty 

(z Maastricht czy amsterdamski oraz lizboński12) podkreślają społeczny wy-

miar UE, nadając szczególne znaczenie wartościom zawartym w traktatach za-

łożycielskich ujmujących sprawy społeczne. 

Polityka społeczna zaliczana jest do kompetencji dzielonych między UE 

i państwa członkowskie z jednym wyjątkiem – że skuteczniej realizowana 

jest na poziomie państw członkowskich niż europejskim. Zgodnie z zasa-

dą pomocniczości rola UE ogranicza się w tym zakresie tylko do wspierania 

i uzupełniania działań państw członkowskich. Polityka społeczna na szczeb-

lu europejskim mało jednak przypomina tradycyjną politykę społeczną pań-

stwa opiekuńczego, polegającą na dostarczaniu obywatelom dóbr socjalnych 

w postaci ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, edukacji czy innych. 

Można więc stwierdzić, że polityka społeczna na szczeblu europejskim zasa-

dza się przede wszystkim na „regulacji socjalnej” służącej raczej naprawianiu 

błędów rynkowych niż redystrybucji zasobów od pracodawców do pracowni-

ków czy od bogatych do biednych13. Nie można jednak rozdzielić polityki spo-

łecznej od polityki ekonomicznej. W granicach UE polityka społeczna uzu-

pełnia proces integracji europejskiej i zmierza do rozszerzenia tych zasad oraz 

do przeniesienia procesu narodowego na wyższy poziom międzynarodowy, tak 

aby działał jako obrona poziomu narodowego przez warianty europejskie. Spe-

cyficznym podmiotem polityki społecznej, funkcjonującym na wszystkich po-

11 Zob. D. Gibas-Krzak, A. Krzak, Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno-
-polityczna państw postjugosłowiańskich, Volumina, Szczecin 2010. 

12 Traktat lizboński dokonał kilku zmian, ale opracowanie i wdrożenie polityki społecznej po-

zostaje głównie w gestii państw członkowskich.
13 G. Majone, The European Community between Social Policy and Social Regulation, „Journal of 

Common Market Studies” 1993, t. 31, nr 2, s. 153–170.
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ziomach jej tworzenia, są związki zawodowe. Ich działalność wpływa na kształt 

i realizację polityki społecznej14. W przypadku kryteriów ekonomicznych UE 

wspiera państwa objęte procesem rozszerzenia w przygotowaniach do akce-

sji, oferując wsparcie finansowe za pośrednictwem specjalnego instrumentu 

finansowego – instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA (Instrument for Pre-
-accession Assistance). W latach 2007–2013 budżet IPA wyniósł 11,6 mld euro15. 

3.4. Przestrzeń światowa – świat globalny

Jeden z najistotniejszych procesów zachodzących we współczesnym świecie 

i mających wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny stanowi globalizacja. 

Jest ona wyzwaniem, przed jakim stanęła nasza cywilizacja na przełomie wie-

ków. Dotyczy to wszystkich krajów świata i jest nieuchronne, nie ma tu alter-

natywy. Współczesny wizerunek globalizacji i jej związków z różnymi aspek-

tami życia człowieka, obywateli i narodów stanowi zarówno kulminację, jak 

i wstęp do większości dyskursów społeczno-ekonomicznych. Ekonomia czę-

sto utożsamiana jest z nauką o dobrobycie, który stanowi kryterium wszelkie-

go działania gospodarczego16. Współczesny globalny kapitalizm kontrolowany 

przez ekonomiczne kryteria wyboru (zysk, koszty, korzyści materialne) opiera 

się na naczelnym przeświadczeniu, że dobrobyt społeczeństw może być po-

mnażany przez wzrost ilości i jakości dóbr oraz usług, z jakich korzystają jed-

nostki.

Globalizacja to świadomość uwzględniania interesów światowych, a nie lo-

kalnych. Podejmując próbę definicji globalizacji, możemy stwierdzić, że jest 

to obiektywny proces zastępowania autonomiczności podmiotów w nią wcho-

dzących, zmierzający w kierunku ich integracji w skali globalnej. Jest to pro-

ces przechodzenia od podziału do integralności globalnej, której siłą napę-

dową jest przepływ informacji. Problem stanowi tutaj tylko fakt, czy można 

tym procesem sterować tak, aby próbować równoważyć elementy społeczno-

-ekonomiczne w kierunku zapewnienia ładu w przestrzeni światowej. Doty-

czy to nie tylko całego światowego społeczeństwa, ale również leży to w in-

teresie poszczególnych krajów. Poziom globalizacji można mierzyć różnymi 

wskaźnikami, poziomem obrotów handlowych, wielkością i tempem przepły-

wów finansowych czy skalą rozwoju społecznego. Każda jednak z tych miar 

wydaje się dosyć jednostronna i uwypukla zaledwie część tego skomplikowa-

14 B. Jagusiak, Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy 

Elipsa, Warszawa 2011, s. 374–375.
15 Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Strategia rozszerzenia i naj-

ważniejsze wyzwania na lata 2012–2013, Bruksela, 10 października 2012. 
16 Ch.M.A. Clark, Wealth and Poverty: On the Social Creation of Scarcity, „Journal of Economic 

Issues” 2002, t. 36, nr 2, s. 415.
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nego zjawiska17. Procesy globalizacji zachodzące w gospodarce światowej pro-

wadzą do umiędzynarodowienia gospodarczej i ekonomicznej produkcji oraz 

wymiany, wpływając na konkurencyjność gospodarek oraz kształtując innowa-

cyjność technologiczną, a także wzrost produkcji. Pod względem ekonomicz-

nym istotne wydaje się tutaj dostosowanie czynnika ekonomicznego do go-

spodarczego i odwrotnie, co wpływać będzie i równoważyć ład w przestrzeni 

światowej. Szybki rozwój gospodarki światowej charakterystyczny dla zacho-

dzących procesów globalizacji i rosnąca konkurencja prowadzą do szukania 

nowych rozwiązań nie tylko utrzymania się na rynku czy dostosowania do nie-

go, ale sprzyjają również poprawie sprawności i efektywności realizowanych 

zamierzeń na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Działania takie będą 

efektywniej wpływać, kształtować i realizować procesy ekonomiczne w powią-

zaniu z ich otoczeniem rynkowym, czyli z partnerami handlowymi, finanso-

wymi i bankowymi. Rynek międzynarodowy na płaszczyźnie ekonomicznej 

stwarza ogromne możliwości rozwoju dla wielu firm i przedsiębiorstw, prowa-

dząc do umiędzynarodowienia produkcji i wymiany. Z drugiej jednak strony 

prowadzi to do pogłębiania nierówności społecznych związanych z polityką 

zatrudnienia. Wydaje się więc, że procesy globalizacji mają przede wszystkim 

wymiar techniczno-ekonomiczny, a nie cywilizacyjny. Stanowią one jedną 

z najważniejszych zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, powodu-

jąc konieczność dostosowania się do jej wymagań i przyjęcia nowych otwar-

tych postaw w stosunku z innymi ludźmi i społecznościami w różnych krajach.

Globalizacja to niewątpliwie proces wielowymiarowy i złożony, w którym 

mieszczą się elementy społeczne i ekonomiczne. W wymiarze ekonomicznym 

globalizacja najczęściej utożsamia się z procesem scalania gospodarek narodo-

wych i tworzenia świata jednej gospodarczej całości. Rosnące współzależności 

gospodarcze między poszczególnymi krajami współczesnego świata prowadzą 

do przyśpieszonego umiędzynarodowienia procesu gospodarczego. Ekono-

miczne przejawy globalizacji stanowią również problem dla gospodarki świa-

towej w XXI wieku. Rozbieżności prezentują tutaj zarówno ekonomiści, jak 

i przedstawiciele związków zawodowych, czyli płaszczyzny społecznej. Dla 

jednych bowiem globalizacja wiąże się z przyśpieszeniem rozwoju współczes-

nej gospodarki, co jednocześnie powoduje podnoszenie standardu życia oraz 

postęp techniczny. Drugim zaś kojarzy się z pozbawieniem państw suwe-

renności, tradycji i kultury i w efekcie z destabilizacją społeczną. Powiązane 

jest to również z wielkimi korporacjami, które krytykuje się za redukowanie 

stanowisk pracy i ograniczanie praw pracowniczych. Na globalizacji tracą bo-

wiem najsłabsze warstwy społeczne, a więc ci, którzy nie są w stanie sprostać 

wyzwaniom globalnej ekonomii. Koszty ponoszą te warstwy społeczne i pra-

17 R. Krawczyk, Miary wolności ekonomicznej jako funkcjonalny miernik poziomu globalizacji, 
w: W. Kowalczewski (red.), Gospodarka Polski..., s. 51. 
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cownicy, którzy legitymują się małą aktywnością i efektywnością, słabym wy-

kształceniem, a co za tym idzie, niewielką konkurencyjnością. Problemy glo-

balne wiążą się również z rynkiem pracy, w którym zaznacza się konieczność 

dostosowania liczby pracowników do rozmiarów produkcji i potrzeb rynku. 

Zauważalne staje się promowanie określonych sektorów o wysokim zaawan-

sowaniu technologicznym. Oznacza to, że na rynku pracy wzrasta zapotrzebo-

wanie na specjalistów w określonych sektorach i branżach. Procesy te należy 

uznać za ekonomicznie uzasadnione, gdyż powiązane z racjonalizacją produk-

cji powodują obniżanie kosztów oraz podwyższenie wydajności i rentowności. 

Wydaje się jednak, że proces ten jest zjawiskiem nieuchronnym, dla którego 

nie ma dziś alternatywy. Dynamiczne i modernizacyjne zmiany zachodzące 

w funkcjonowaniu gospodarki światowej powodują, że nowa gospodarka (new 
economy) to gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach technologicznych, cha-

rakterystyczna dla społeczeństwa informatycznego.

Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym globalizacji jest rosnące roz-

warstwienie społeczne i powiększający się ciągle obszar biedy na świecie. Wyda-

je się, że nie jest to bezpośrednio związane z istnieniem pewnych nierówności 

dochodowych, ponieważ mobilizują one niektóre grupy społeczne do większej 

aktywności społecznej i do wyższej wydajności pracy, co może być pomocne 

w motywowaniu pracowników. Wolny rynek sprawia, że coraz wyższy poziom 

życia zawdzięcza się coraz lepszej wydajności pracy. Należy jednak także zgo-

dzić się z tezą, że pewne różnicowanie dochodów jest korzystne, o ile nie moż-

na zapomnieć o nadmiernie pogłębiającej się rozpiętości, co może być przyczy-

ną olbrzymich nierówności społecznych. Znaczne rozpiętości dochodowe – jako 

czynnik ekonomiczny – wpływają na nierówności społeczne, które może nasilać 

marginalizacja szerokich grup społecznych spychanych w sferę ubóstwa. Towa-

rzyszyć zaś temu może nasilenie protestów i napięć społecznych. Działania ta-

kie mogą prowadzić do zachwiania ładu przestrzeni światowej. 

Z drugiej jednak strony trzeba zaakceptować tezę, że nadmierne różnico-

wanie dochodów może powodować pogłębiające się rozpiętości dochodo-

we między pracownikami o najniższych kwalifikacjach, przyczyniając się do 

olbrzymich nierówności społecznych. Znaczne rozpiętości dochodowe mogą 

prowadzić również do trwałego zróżnicowania warunków startu życiowego 

i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Stworzenie równych szans rozwoju 

zawodowego i awansu społecznego staje się warunkiem zrównoważonego roz-

woju społeczno-ekonomicznego, w którym dzieli się koszty i korzyści wypływa-

jące z globalnego rynku. W przeciwnym razie istnieje groźba marginalizacji sze-

rokich grup społecznych spychanych już na początku kariery w sferę ubóstwa. 

Powoduje to nasilenie protestów i napięć społecznych, prowadząc do destabi-

lizacji struktur społecznych. Możliwości rozwoju biedniejszych krajów świata 

oraz ich dostęp do rynku globalnego stwarzają większe szanse na zapewnienie 

ładu w przestrzeni światowej. Konieczne więc wydaje się zachowanie równo-
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wagi we wzajemnym dostępie do rynków państw bogatych i biednych. Prze-

ciwstawianie się tym procesom może prowadzić do izolacjonizmu i tworzenia 

nowych podziałów między ludźmi oraz zastoju i regresu gospodarczego18. 

Równocześnie jednak globalizacja otwiera nowe szanse życiowe przed 

ludźmi o lepszych kwalifikacjach, kreatywnych, zdolnych do skutecznego 

działania w warunkach wolnego handlu i liberalnej demokracji. Wynika z tego 

również i to, że globalizacja dotyczy rynku pracy będącego konsekwencją 

zmian zachodzących w gospodarkach wielu krajów. Nie bez znaczenia po-

zostaje też konieczność dostosowywania liczby pracowników do rozmiarów 

produkcji i potrzeb rynku. W dobie globalizacji przestrzeń poszczególnych 

państw staje się coraz bardziej otwarta w sensie ekonomicznym i coraz bar-

dziej zintegrowana (globalna) pod względem społecznym. Postępująca glo-

balizacja zwiększa wzajemną zależność ludzi, handlu czy przepływu kapitału. 

Zwiększanie gospodarczej otwartości sprzyja budowaniu świata jako jednej 

ekonomicznej całości, gdzie element współzależny będzie wpływał i kształto-

wał globalne otwarte społeczeństwo o wysokim poziomie tolerancji. 

Istotnym czynnikiem w zachowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-

-ekonomicznego i jego znaczenia dla zapewnienia ładu w przestrzeni świato-

wej jest konkurencja. Wpływa ona zasadniczo na organizację życia społeczne-

go i jest naturalnym zjawiskiem w życiu gospodarczym. Konkurencja jest siłą 

napędową innowacji technologicznych, co wpływa na wzrost produkcji, a tym 

samym stanowi główne źródło tworzenia bogactwa społeczeństwa19. 

Szczególnym więc wyzwaniem w rozpatrywaniu zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego i jego znaczenia dla zapewnienia ładu światowego są 

procesy globalizacji. To wyzwanie, przed jakim stanęła nasza cywilizacja na 

przełomie wieków, przy czym dotyczy ono wszystkich krajów świata. Glo-

balizacja to świadomość, w której uwzględnia się interes ogólnoświatowy, 

a nie lokalny punkt widzenia. Postępujący proces globalizacji przejawia się mię-

dzy innymi w znoszeniu kolejnych barier w przepływie towarów i usług oraz 

czynników produkcji. Przebudowa struktury gospodarczej z myślą o jej dosto-

sowaniu do wymagań integrującego się rynku światowego oznacza konieczność 

uruchomienia procesów społecznych. Na drodze rozwoju stykają się bowiem 

elementy ekonomiczne i społeczne. Postępujący proces globalizacji wiąże się 

nie tylko z przyśpieszeniem rozwoju współczesnej światowej gospodarki, ale 

również z podnoszeniem standardów życia i wprowadzaniem postępu technicz-

nego. Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej prowadzą do 

umiędzynarodowienia produkcji i wymiany, a jednocześnie do pogłębienia 

nierównomiernej dynamiki rozwoju wielu gałęzi produkcji. Szybki rozwój go-

spodarki rynkowej oraz rosnąca konkurencja to wyznaczniki procesów, które 

18 I. Michałków, Globalizacja a gospodarcze perspektywy rozwojowe Polski i świata, w: W. Kowal-

czewski (red.), Gospodarka Polski..., s. 104–119. 
19 W. Kowalczewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw..., s. 14–16. 
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charakteryzują globalizację. Wyzwaniem pozostaje ustalenie i scharakteryzo-

wanie wolności ekonomicznej, która kształtuje elementy rozwoju społecznego. 

Działania takie powodują zmniejszenie zatrudnienia w jednych sekto-

rach i tworzenie się ich nowych form w drugich. Są one następstwem rewo-

lucji informatycznej, a nie społecznej. Globalizacja stanowi więc jedną z naj-

ważniejszych zmian, jakie zachodzą w otoczeniu społeczno-ekonomicznym, 

powodując konieczność ich dostosowania się do jej wymagań, przyjmując 

jednocześnie nowe postawy i modele rozwojowe20. Wymaga nie tylko prze-

kształcenia struktury gospodarki, ale także dostosowania do niej elementów 

społecznych, tak aby zapewnić między tymi podmiotami pewną równowagę. 

Towarzyszący globalizacji postęp technologiczny, ekonomiczny i społeczny 

oraz efekt gospodarczej liberalizacji i otwarcia rynków prowadzi do powstawa-

nia obszarów wysoko wyspecjalizowanej wiedzy, ale także jest bodźcem do za-

cieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej. Szczególnie widoczna 

jest ona w ramach ugrupowań regionalnych.

Procesy zachodzące w obszarze ekonomicznej globalizacji są dominują-

cym elementem wpływu rynku światowego na rynki lokalne i krajowe. Wy-

raża się to nie tylko rozwojem międzynarodowego i światowego rynku global-

nego, ale przede wszystkim globalnej ekonomii dominującej nad lokalnymi 

czy krajowymi rynkami rozwoju. Zwiększający się zasięg tych działań poprzez 

korporacje finansowe i przemysłowe, który ma już charakter ponadnarodo-

wy i transnarodowy, polega na wędrówce kapitału. Ten dynamiczny proces, 

któremu towarzyszą transnarodowe transfery techniki i technologii, kształtu-

je szczególnie obszar ekonomiczny. Prowadzi to do kształtowania się nowe-

go ładu międzynarodowego, podziału pracy i elementów społecznych, nadając 

im większą elastyczność i wielobiegunowość. Dysproporcje w rozwoju eko-

nomicznym stanowią jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego 

świata. Widoczny jest on w ukształtowanym podziale na bogatą Północ i bied-

ne Południe21, zwane często także Trzecim Światem. Podział ten jest oczywi-

ście umowny i nie dotyczy faktycznego położenia geograficznego tych krajów. 

Podstawowy problem leży tutaj w wysokości przyrostu naturalnego powodu-

jącego przeludnienie oraz uwarunkowaniach historycznych czy politycznych, 

które skutecznie blokują wszelkie możliwości modernizacji. Dlatego w pań-

stwach tych występuje niski poziom rozwoju cywilizacyjnego i ekonomiczne-

go, a dysproporcje między Północą i Południem stale się pogłębiają. Globali-

zacja wywołuje istotne zmiany w świecie społecznym, ponieważ często uważa 

się, że w konsekwencji ma ona prowadzić nie tylko do włączenia poszczegól-

nych narodów i państw w jedną całość, ale także tworzy jedno światowe spo-

łeczeństwo globalne. Obszary zmian społecznych i wpływający na nie proces 

20 Tamże, s. 13–16.
21 Bogata Północ skupia obecnie ok. 70% potencjału ekonomicznego i technologicznego. 
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globalizacji mają charakter strukturalny. Do najważniejszych cech tego proce-

su możemy zaliczyć: 

• wyraźne załamanie się sztywnych granic społeczeństw narodowych, 

w których dominującym czynnikiem staje się postawa i orientacja ponadnaro-

dowa;

• wielość nowych form organizacji społecznej na różnych poziomach;

• zmiany zachodzące w strukturze społecznej, w których uwidaczniają się 

i pojawiają nowe instytucje tworzące nowe zbiorowości społeczne i wpływają-

ce na nie;

• zwiększoną i wielokierunkową ruchliwość społeczną, a przede wszystkim 

procesy migracyjne, które różnicują strukturę społeczną;

• powstawanie nowych podziałów i konfliktów społecznych będących re-

zultatem tworzenia państw narodowych;

• zanikanie bądź ograniczanie niektórych istotnych dla minionej epoki or-

ganizacji i instytucji społecznych. 

Dynamika tych zmian staje się pewnego rodzaju syntezą, w której kształtu-

je się społeczeństwo postmodernistyczne bądź postfordowskie22. 

Społeczeństwo postmodernistyczne jest produktem i wyrazem procesów 

globalizacji. Charakteryzuje się dwiema najważniejszymi cechami: 

• wysoki poziom rozwoju, który znacznie przewyższa epokę przemysłową;

• wynikające z tych procesów nowe zróżnicowania i wyzwania dla społe-

czeństwa.

Na zasadnicze zmiany w strukturze społecznej ma wpływ rozwój technicz-

ny, który poprzez swoje atrybuty powoduje zmniejszenie się zbiorowości ludzi 

aktywnych zawodowo. Następuje dzięki temu kompresja czasu i przestrzeni, 

która staje się atrybutem współczesnego życia23. Charakterystyczną cechą spo-

łeczeństwa postmodernistycznego pozostaje więc stosunkowo wysoki poziom 

umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną techniką. W kontekście 

ekonomicznym oznacza to głównie zmiany w organizacji procesu pracy.

Nowym czynnikiem wpływającym na różnicowanie się społeczeństwa jest 

dostęp do informacji, która staje się dobrem powszechnym. Istotną rolę od-

grywają w nim ci, którzy tworzą i transmitują informacje o zasięgu globalnym. 

Kolejną cechą społeczeństwa postmodernistycznego są zmiany demograficzne 

związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz składem etnicznym przyśpie-

szonym przez procesy migracyjne. Wpływ globalizacji szczególnie na procesy 

imigracyjne wyraźnie wzrasta. Widoczne jest to zarówno w skali światowej, jak 

22 L. Gilejko, Globalizacja a zróżnicowanie społeczne we współczesnym świecie, w: A. Zbierzchowska 

(red.), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informatycznego, 

Instytut Wiedzy, Warszawa 2002, s. 55–64. 
23 Zob. B. Jung, Kapitalizm postmodernistyczny – nowa faza rozwoju?, w: Gospodarka rynkowa a po-

litykaspołeczna. Wyzwania XXI wieku, „Monografie i Opracowania” Szkoła Główna Handlowa, 

nr 447, Warszawa 1998.
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i europejskiej. Współcześni imigranci to osoby nie tylko o niskich kwalifika-

cjach, wśród nich można znaleźć coraz więcej profesjonalistów: menedżerów, 

naukowców, inżynierów powiązanych często z przenoszeniem czy rozwojem 

transnarodowych korporacji, w których pracują. Powoduje to silne zróżnico-

wanie społeczeństwa i tworzy dla niego nowe zagrożenia i wyzwania, takie 

jak utrata pracy czy rozbicie rodziny. Popularne staje się stwierdzenie o na-

dejściu ery społeczeństwa podwyższonego ryzyka. Społeczeństwo postmoder-

nistyczne kształtowane pod wpływem globalizacji to z jednej strony przyśpie-

szona jego dynamika, widoczna w wielu obszarach, z drugiej wzrost zagrożeń 

i niepewności potęgowany przez kryzysy wartości i wyzwania etyczno-moralne. 

Niesie to wiele pytań i dylematów, z którymi współczesne społeczeństwa mu-

szą się zmierzyć w erze globalizacji. Rodzi się społeczeństwo postfordowskie, 

gdzie dominuje sektor usług, zwłaszcza te segmenty, które wymagają kreatyw-

ności i innowacyjności, a ramami odniesienia staje się globalna sieć wymiany. 

Wydaje się, że warunkiem zrównoważonego rozwoju i możliwości czerpa-

nia z globalnego rynku jest odpowiednio ukierunkowany proces globalizacji, 

który powinien uwzględniać prace w zakresie przystosowania się społeczeństw 

i gospodarek różnych krajów do warunków narzuconych przez globalizujący 

się świat. Globalny rynek stwarza szansę zachowania równowagi we wzajem-

nym dostępie do rynków państw bogatych i biednych, co może prowadzić 

do znoszenia barier celnych i pozataryfowych, a w konsekwencji może prowa-

dzić do zwiększenia wzrostu eksportu, a tym samym miejsc pracy. Działania 

takie mogą się przyczynić do szybszego rozwoju gospodarczego, co w efek-

cie może prowadzić do zanikania granic, ujednolicania systemów rynkowych, 

produkcyjnych, handlowych, przepływu kapitału czy społecznych. Otwartość 

gospodarcza prowadzi jednak do osłabienia narodowych i państwowych prze-

działów wzrostu zasobności społeczeństw. Działania takie sprzyjają budowaniu 

świata jako jednej ekonomicznej całości, w której elementy współzależności 

mogą kształtować globalne otwarte społeczeństwo o wysokim poziomie tole-

rancji. Globalizacja pozostaje więc zjawiskiem nieuchronnym i nie ma obec-

nie dla niej alternatywy. Doświadczenia XXI wieku pokazują, że wchodzenie 

w epokę nowej gospodarki opartej na wiedzy stwarza nowe możliwości przed 

kreatywnym społeczeństwem. Globalizacja niesie również możliwości wydaj-

niejszej pracy i rozwoju kariery zawodowej, stanowiąc zespół zróżnicowanych, 

choć wzajemnie się uzupełniających uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrz-

nych, między którymi występują określone interakcje. Związki przyczynowo-

-skutkowe, które je ze sobą wiążą, utrudniają jednoznaczną i prostą klasyfi-

kację czynników globalizacji, gdyż granice między nimi są nieostre. Niemniej 

jednak globalizacja istotnie wpływa na kształt i rozwój czynnika ekonomicz-

no-społecznego. Otwarte rynki i przejrzyste zasady wolnego handlu to najsku-

teczniejsza droga do dobrobytu24.

24 I. Michałków, Globalizacja a gospodarcze perspektywy..., s. 111–112. 
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Wraz z postępującą globalizacją dokonuje się modernizacja gospodarki, 

która coraz częściej wykorzystuje nowe technologie, a te prowadzą do reduk-

cji miejsc pracy w wielu branżach. Proces ten wydaje się ekonomicznie uza-

sadniony, ponieważ wiąże się z racjonalizacją produkcji, postępem technicz-

nym i technologicznym, obniżaniem kosztów oraz podwyższaniem wydajności 

i rentowności. W efekcie daje to gwarancję przetrwania w warunkach ostrej 

konkurencji, ale z drugiej strony prowadzi do zubożenia społeczeństwa, po-

nieważ spada zatrudnienie. 

Coraz większa globalizacja zdecydowanie kształtuje rozwój społeczno-

-ekonomiczny, a tym samym zapewnia ład w przestrzeni światowej. Proces 

ten, dla którego nie ma dzisiaj alternatywy, nie zostanie zahamowany. Nie ma 

też odwrotu od liberalizmu w gospodarce i w handlu światowym. W tych dzie-

dzinach elementy społeczno-ekonomiczne podlegają dynamicznym zmianom 

w zderzeniu z nowymi technologiami, marketingiem, reklamą czy Internetem. 

3.5. Zakończenie

Jeżeli można mówić o pewnych scenariuszach na przyszłość, dotyczących 

zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na za-

pewnienie ładu, to mogą one być pesymistyczne i optymistyczne. Współczes-

ny świat charakteryzuje się dwiema wyraźnie przeciwstawnymi tendencjami: 

unifikacją, upodobnieniem z jednej strony, a z drugiej pogłębiającym się zróż-

nicowaniem. Szczególnie widoczne jest to w aspekcie społecznym. Z jednej 

strony mamy bowiem element zróżnicowania występujący w wymiarze glo-

balnym, międzynarodowym czy międzykontynentalnym. Rodzi się więc py-

tanie, czy procesy te i zjawiska występujące w skali globalnej powodują więk-

sze zróżnicowanie na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, czy przeciwnie 

– prowadzą do ujednolicenia (konwergencji)25 i zapewnienia ładu w przestrze-

ni światowej. Miarą tego zróżnicowania mogą być podstawowe nierówności 

społeczne. Przyjmują one często postać drabiny, której poszczególne szczeb-

le zajmują duże grupy społeczne. W ujęciu ogólnym określa się to mianem 

polaryzacji społecznej26, która może przyjąć postać dychotomiczną, w ujęciu 

25 Konwergencję, czyli proces upodabniania się (lub inaczej: tworzenia się) zbieżności, można 

rozpatrywać w szerokim i wąskim znaczeniu. W szerokim znaczeniu konwergencja rozumia-

na jest jako ograniczanie nierówności ekonomicznych między krajami i regionami. Konwer-

gencję w wąskim znaczeniu można utożsamiać z ograniczaniem nierówności między krajami 

w zakresie generowanego tempa wzrostu i poziomu produktu. W ujęciu tym konwergencja 

rozpatrywana jest na podstawie modeli wzrostu gospodarczego. 
26 Polaryzacja społeczna występuje wówczas, gdy problemy społeczne wywołujące różnicowa-

nie się postaw dotyczą ważnych sfer życia społecznego. W trakcie takiego procesu tworzą się 

dwa obozy: przeciwników i zwolenników rozwiązania danego problemu społecznego. Proces 
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obrazowym określaną jako piękna struktura społeczna, oraz gradacyjną, dla 

której najważniejsze jest zwiększanie się liczebności grup średnich27. Przewa-

ga jednego czy drugiego modelu jest różna w poszczególnych krajach i zale-

ży od przyjętego w nich ładu społeczno-ekonomicznego czy, inaczej mówiąc, 

od określenia modelu kapitalizmu. Dlatego poziomy zróżnicowania społecz-

nego mają istotne znaczenie dla zapewnienia ładu w przestrzeni lokalnej, re-

gionalnej czy światowej. Zróżnicowanie w poszczególnych krajach i w skali 

światowej ma cechy strukturalne zależne od zasobów materialnych i niema-

terialnych danego społeczeństwa. Potwierdzają się opinie i wnioski, że wystę-

pujący dylemat relacji między efektywnością ekonomiczną a sprawiedliwością 

społeczną jest wciąż aktualny i nabiera nowych wymiarów. Brak zrównoważo-

nego rozwoju społeczno-ekonomicznego spotyka się z krytyką większości spo-

łeczeństw, stając się czynnikiem dysfunkcjonalnym.

Wielu obserwatorów uważa dzisiaj, że zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 

pozostaje najważniejszą cechą współczesnego świata. Miarą tego zróżnicowa-

nia są dane dotyczące produkcji i dochodów krajowych, koncentracji bogactwa 

i niedostatku, obszarów zasobności i krańcowego ubóstwa. Mimo wysokiego 

tempa rozwoju całego współczesnego świata rozpiętości społeczno-ekonomicz-

ne cięgle się pogłębiają w ostatnim czasie. Widoczne jest to w dochodach lud-

ności zamieszkujących w krajach bogatych, gdzie dochody są około 60 razy 

wyższe od dochodów ludności zamieszkujących w krajach najuboższych. Wraz 

ze wzrostem nowych technologii komunikacyjnych, umożliwiających szybki 

dostęp do najnowszych informacji ze wszystkich dziedzin, jeszcze szybciej za-

częły postępować procesy braku równowagi społeczno-ekonomicznej, a tym sa-

mym świat szybciej zaczął się dzielić na tych, którzy „mają i wiedzą”, i na tych, 

którzy „nie mają i nie wiedzą”. W rezultacie globalizacji gospodarki polaryza-

cja nie tylko postępuje, ale i przyśpiesza28. Zróżnicowanie dotyczy także kra-

jów bogatych i tak samo jak w skali globalnej proces ten wyraźnie się zaostrza. 

W państwach, gdzie przejawy ubóstwa i nierówności zostały skutecznie wyeli-

minowane, pojawiają się nowe problemy towarzyszące dynamicznemu rozwo-

jowi, związane z budową nowego ładu społeczno-ekonomicznego. Problemem 

w tych krajach staje się malejące bezpieczeństwo pracy i dochodów zatrud-

nionych oraz pogłębiające się nierówności społeczne. W praktyce zatrudnie-

nia pojawiły się więc nietypowe formy pracy określane mianem elastycznych 

(flexicurity). Ubóstwo pozostaje bowiem w ścisłym związku z bezrobociem, 

powodując duże zróżnicowanie. Niewątpliwie potrzebna jest w tej dziedzinie 

modernizacja społeczno-ekonomiczna, rozpatrywana na płaszczyźnie lokalnej 

(państwo), regionalnej (UE) i światowej (wymiar globalny). 

polaryzacji często przyczynia się do wybuchu konfliktów społecznych i dezintegracji grup 

społecznych. 
27 W literaturze przedmiotu wspomina się jeszcze o modelu funkcyjnym.
28 Zob. M. Sulmicka, Ubóstwo we współczesnym świecie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
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ROZDZIAŁ 4

Rewitalizacja partnerstwa
transatlantyckiego? Perspektywy 

Transatlantyckiego Partnerstwa 
na rzecz Handlu i Inwestycji1

Jakub Wódka

4.1. Wprowadzenie 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że agenda relacji trans-

atlantyckich w 2013 i 2014 roku będzie zdominowana przez negocjacje 

umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, 

zwanej Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (Trans-

atlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). W orędziu State of the 
Union w 2013 roku (pierwszym w drugiej kadencji) prezydent Barack Obama 

zapowiedział zacieśnienie współpracy gospodarczej z UE, ogłaszając rozpoczę-

cie negocjacji nad amerykańsko-unijną umową o wolnym handlu (jednocześ-

nie wyraził wolę dokończenia rozmów o Partnerstwie Transpacyficznym)2. 

Deklaracje amerykańskiego prezydenta spotkały się z entuzjastycznym przy-

jęciem po drugiej stronie Atlantyku – zarówno przewodniczący Komisji Eu-

ropejskiej José Manuel Barroso, jak i szef Rady Europejskiej Herman Van 

Rompuy określili perspektywę podpisania umowy mianem przełomowej. 

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.
2 Remarks by the President in the State of the Union Address, http://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address [dostęp 22 sierpnia 2013].
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13 lutego 2013 roku, dzień po amerykańskim orędziu o stanie państwa, pre-

zydent USA i unijni liderzy wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili 

przekonanie, że umacnianie wzajemnych relacji gospodarczych przyczyni się 

do jeszcze większego dobrobytu po obu stronach Atlantyku3. 

Zainicjowanie rozmów o strefie wolnego handlu między Unią Europejską 

a USA ma nie tylko wymiar gospodarczy i handlowy, ale, co równie istotne, 

także znaczenie geopolityczne; stwarza szansę na odbudowę i wzmocnienie 

fundamentów strategicznego sojuszu transatlantyckiego4. Amerykanie bowiem 

w ostatnich latach zarzekali się, że nie chcą już być „globalnym żandarmem”, 

deklarowali stopniowe „równoważenie” (rebalancing) swojego zaangażowa-

nia międzynarodowego. Oznaczało to de facto ograniczenie zainteresowania 

Europą w ramach „zwrotu ku Azji” (pivot) – mot-clé amerykańskiej polityki 

ostatnich kilku lat5. Zapowiadano między innymi redukcję amerykańskich 

sił stacjonujących w Europie. W tym kontekście pamiętna była wypowiedź 

sekretarza obrony Roberta Gatesa, który, odchodząc ze stanowiska, stwier-

dził: „Przyszłe pokolenie przywódców Stanów Zjednoczonych, dla którego 

zimna wojna nie będzie tak kształtującym doświadczeniem życiowym jak dla 

mnie, może uznać, że korzyści z NATO nie są warte kosztów ponoszonych 

przez USA”. Dodatkowo nieufnie patrzono w Europie na amerykańskie pró-

by ocieplania relacji z Rosją Putina. USA nie wsparły finansowo pogrążonej 

w kryzysie Europy. Generalnie, od wyboru na urząd prezydenta, dominowała 

„narracja”, wedle której prezydent Obama nie interesuje się Europą, a kapitał 

polityczny chce inwestować głównie w Azji, szczególnie w Chinach. Dlatego 

też deklaracje Obamy w sprawie TTIP stanowią obiecującą zapowiedź rewita-

lizacji „więdnącego” partnerstwa transatlantyckiego i jeśli zostaną zrealizowa-

ne, mogą się znaleźć wśród najważniejszych sukcesów drugiej kadencji ame-

rykańskiego prezydenta. O większej wadze przykładanej przez USA do relacji 

z Europą świadczy chociażby fakt, że nowy sekretarz stanu John Kerry pierw-

szą wizytę zagraniczną złożył w Europie. Hillary Clinton zaś, rozpoczynając 

w 2009 roku urzędowanie, udała się najpierw do Azji, stając się następnie jed-

nym z ideologów amerykańskiego pivota. 

Z kolei Unia Europejska, w dobie kryzysu, od kilku lat w coraz większym 

stopniu postrzegana jest jako organizacja „introwertyczna”, „skupiająca się na 

3 Treść oświadczenia zob. Statement from United States President Barack Obama, European 
Council President Herman Van Rompuy and European Commission President José Manuel Barroso, 

13 lutego 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm [dostęp 22 sierp-

nia 2013].
4 Szerzej na temat relacji transatlantyckich zob. M. Larivé, Transatlantic Relations in the 

21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest, Routledge, New York 2012.
5 Szerzej na temat amerykańskiego pivota: W. Ling, Rebalancing or de-Balancing: U.S. Pivot and 

East Asian Order, „American Foreign Policy Interests” 2013, t. 35, nr 3, s. 148–154; R.S. Ross, 

The Problem with the Pivot, „Foreign Affairs” 2012, t. 91, nr 6, s. 70–82, S. Brimley, E. Ratner, 

Smart Shift,  „Foreign Affairs” 2013, t. 92, nr 1, s. 177–181.
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sobie”, na własnych problemach wewnętrznych, na krótkoterminowym zarzą-

dzaniu kryzysem. Zarzuca się Unii (uosabianej zarówno przez instytucje bruk-

selskie, jak i państwa członkowskie), że kiedy inne podmioty pozazachodnie 
w coraz większym stopniu współkształtują światową politykę, nie myśli ona 

w kategoriach strategicznych. Dlatego deklaracja o gotowości zawarcia Trans-

atlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji jest doskonałą okazją 

dla Unii, aby odeszła od tej „kryzysowej” narracji i szukała rzeczywistych re-

cept na wzrost gospodarczy. Co więcej, umowa o wolnym handlu z USA po-

mogłaby wzmocnić legitymację Unii w takich państwach jak Wielka Brytania, 

Czechy czy Dania, skupiających się przede wszystkim na aspektach gospo-

darczych członkostwa. Oczywiście, również z perspektywy UE TTIP byłoby 

strategiczną szansą na trwałą odbudowę partnerstwa transatlantyckiego6.

Warto podkreślić, że umowa o wolnym handlu pomiędzy USA i UE, choć 

okrzyknięta tematem numer jeden w relacjach transatlantyckich, stawała 

już wcześniej na agendzie stosunków dwustronnych. W połowie lat 90., kiedy 

decydenci z dwóch stron Atlantyku próbowali nadać nowe ramy pozimnowo-

jennym relacjom, poszukując nowego raison d’être sojuszu amerykańsko-unij-

nego, rozważano możliwości podpisania przez obie strony Umowy o Wolnym 

Handlu (TAFTA). Wtedy jednak USA zainwestowały cały kapitał polityczny 

i energię w negocjacje Północnoatlantyckiej Umowy o Wolnym Handlu z Ka-

nadą i Meksykiem, co wraz z rosnącymi tendencjami protekcjonistycznymi 

w amerykańskiej gospodarce skazało na niepowodzenie rozmowy z Europą. 

Na drodze do podpisania porozumienia stanęły również rozbieżności w odnie-

sieniu do liberalizacji unijnej polityki rolnej. W 1998 roku z inicjatywą handlo-

wego porozumienia UE–USA wystąpił Bill Clinton – pomysł ten wpisywany 

był w ramy Nowej Agendy Transatlantyckiej (New Transatlantic Agenda). Nie-

powodzeniem skończyły się również próby podjęte w 2007 roku, a punktami 

spornymi były przede wszystkim standardy bezpieczeństwa i sanitarne. 

Wydaje się, że UE i USA tym razem wykazują rzeczywistą motywację 

i chęć trwałego pogłębienia dwustronnych relacji gospodarczych. Kryzys eko-

nomiczny, który najmocniej uderzył w potęgi zachodnie, w znacznej mierze 

oszczędzając „wschodzące mocarstwa”, również sprzyja bardziej strategicz-

nemu i perspektywicznemu myśleniu o liberalizacji handlowej w przestrzeni 

atlantyckiej. W przypadku Unii Europejskiej jest to zresztą widoczne nie tyl-

ko na przykładzie relacji z USA, ale również w stosunkach z innymi podmiota-

mi. Obecnie UE zaangażowana jest w negocjacje ponad 20 umów handlowych 

z różnymi państwami i ugrupowaniami integracyjnymi. USA również prowa-

dzą negocjacje wspomnianego już Partnerstwa Transpacyficznego (TTP), 

w którym obok Stanów Zjednoczonych uczestniczy 12 innych państw, w tym 

6 A. Palacio, Winning the Transatlantic Challenge, Project Syndicate, 4 marca 2013, http://www.

project-syndicate.org/commentary/new-hope-for-a-us-eu-trade-and-investment-agreement-

by-ana-palacio#KmXpel3WAMh4ShpH.99 [dostęp 20 lipca 2013]. 
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Japonia. Dołączyła ona do negocjacji w połowie 2013 roku (państwa te wytwa-

rzają dziś 40% światowego PKB). Podpisanie TTP, planowane na 2015 rok, 

może znacząco przewartościować relacje międzynarodowe w skali globalnej 

(choć znaczna liczba zaangażowanych w negocjacje państw nie ułatwia prowa-

dzenia rozmów). Aktywność Waszyngtonu w rejonie Pacyfiku odzwierciedla 

ambicje USA ponownego zaangażowania w Azji w związku ze wzrostem wpły-

wów Chin. Z punktu widzenia USA, TTIP i TTP mają więc charakter kom-

plementarny, a nie konkurencyjny. 

Co więcej, patrząc na globalne negocjacje handlowe w ramach Światowej 

Organizacji Handlu, można stwierdzić, że znalazły się one w głębokim impa-

sie. Runda z Doha praktycznie jest sparaliżowana, „giganci” światowego han-

dlu – USA, UE, ale także Indie, Brazylia czy Chiny – nie mogą bowiem dojść 

do porozumienia w kwestiach fundamentalnych, a więc handlu produktami 

rolnymi7. To sprawia, że państwa szukają alternatywnych sposobów liberali-

zacji handlu. W dobie kryzysu gospodarczego (wbrew optymistycznym zapo-

wiedziom należy spodziewać się, że efekty załamania będą odczuwane jeszcze 

przez długie lata) liberalizacja przyczyni się do wzrostu gospodarczego, a tym 

samym do tworzenia nowych miejsc pracy. To właśnie ożywienie rynku pracy 

(w grudniu 2012 roku bezrobocie wyniosło w Stanach Zjednoczonych 7,8%, 

w Unii zaś 10,7%) będzie stanowiło w najbliższych latach priorytet zarówno 

dla europejskich, jak i amerykańskich decydentów – tak wynika z deklaracji 

liderów państw po obu stronach Atlantyku. 

4.2. Potencjał gospodarczy transatlantyckiego tandemu

Warto przytoczyć zestaw danych, które zobrazują ogromy potencjał, jaki 

drzemie w amerykańsko-unijnej współpracy gospodarczej. Podpisanie 

umowy o wolnym handlu sprawi, że będziemy mieć do czynienia z gigantem 

gospodarczym, który w erze wzrastających potęg będzie w stanie konkurować 

z Chinami i innymi pretendentami do miana „nowych” mocarstw globalnych.

USA i UE wspólnie stanowią ogromny rynek wewnętrzny – 315 mln lu-

dzi w USA i ponad 500 mln w UE. Choć łączna populacja USA i UE stano-

wi około 12% ludności świata, to wytwarza prawie połowę globalnego PKB 

(41% według parytetu siły nabywczej). Podczas gdy PKB Chin przekracza 

12 bln dolarów, to wciąż nie dorównują one pod tym względem ani USA, ani 

Unii. Oczywiście przepaść między Państwem Środka a zachodnimi potęgami 

jest jeszcze większa, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB per capita.

7 Szerzej na temat amerykańskiej „narracji” w sprawie multilateralnych negocjacji handlo-

wych: F. Ismail, Is the Doha Round Dead? What Is the Way Forward?, „World Economics” 2012, 

t. 13, nr 3, s. 143–169. 
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Wymiana handlowa pomiędzy Ameryką a Europą stanowi 30% światowego 

handlu. USA są największym odbiorcą europejskich towarów i usług – w 2011 

roku do Ameryki trafiło 17% unijnego eksportu. W imporcie USA są na trze-

cim miejscu, po Chinach i Rosji. Również dla Stanów Zjednoczonych Unia 

jest bardzo ważnym partnerem – po Kanadzie drugim największym odbiorcą 

amerykańskiego eksportu (19%), w imporcie zaś zajmuje miejsce za Chinami 

(17%). W samym 2012 roku amerykański eksport do UE wyniósł 272 mld do-

larów, Unia zaś sprzedała Stanom towary i usługi warte prawie 400 mld dola-

rów. Dziennie w przestrzeni transatlantyckiej handluje się towarami i usługami 

o wartości 2,7 mld dolarów. Istotne jest również spojrzenie, jak wymiana han-

dlowa wzrastała w ostatniej dekadzie – w 2012 roku wartość wymiany towa-

rowej między UE i USA wyniosła 650 mld dolarów, co oznacza wzrost o 68% 

w porównaniu z rokiem 2000. Javier Solana, pisząc o „europejsko-amerykań-

skim marzeniu”, stwierdza, że 30 mln miejsc pracy w Europie, a więc 10% 

całej siły roboczej, zależne jest od transatlantyckiego handlu. Tym samym, 

jak podkreśla Solana, pozytywne skutki podpisania TTIP mogą być zbliżone 

do korzyści, jakie UE czerpie dzięki funkcjonowaniu jednolitego rynku8.

Transatlantyckie więzy są nawet silniejsze, jeśli się spojrzy na wzajem-

ne inwestycje. Europejskie firmy zainwestowały w USA 1,5 bln dolarów, co 

stanowi ponad 60% wszystkich inwestycji. Przedsiębiorstwa amerykańskie po 

drugiej stronie Atlantyku zaangażowały w inwestycjach środki warte 1,7 bln 

dolarów, czyli połowę wszystkich inwestycji, które przyciągnęła Unia Europej-

ska. Dla lepszego zobrazowania skali powiązań, powiedzmy, że w 2010 roku 

amerykańskie inwestycje w trzech państwach BRIC – Brazylii, Indiach i Chi-

nach – były tylko nieznacznie wyższe od amerykańskiego kapitału zainwesto-

wanego w Irlandii9. Znaczące są również wzajemne inwestycje portfelowe10. 

Imponująco wyglądają wydatki amerykańskie i europejskie na badania i roz-

wój (B+R) – w 2010 roku amerykańskie firmy zainwestowały w Europie 62% 

tych wydatków (ponad 24 mld dolarów); europejskie firmy zaś odpowiadają 

za 75% wszystkich wydatków na badania i rozwój, poniesionych przez zagra-

niczne firmy w USA. Dane te pokazują skalę wzajemnych powiązań i również 

potencjał drzemiący w ewentualnej umowie o wolnym handlu. 

Warto odnieść się również do innych danych, wskazujących na znacze-

nie „gospodarki transatlantyckciej” i szerzej, potencjału partnerstwa unijno-

8 J. Solana, The European-American Dream, Project Syndicate, 26 lutego 2013, http://www.pro-

ject-syndicate.org/commentary/transatlantic-free-trade-and-european-integration-by-javier-

solana [dostęp 16 lipca 2013].
9 E. Lagadec, Transatlantic Relations in the 21st Century, Routledge, New York 2012, s. 60.
10 The Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). A View from TheCityUK, maj 2013, 

s. 5, http://www.thecityuk.com/uk-financial-services-overseas/overseas-articles/the-transat-

lantic-trade-and-investment-partnership-ttip-a-view-from-thecityuk/?dm_i=J8I,1JCSY,9R

MVGT,596T9,1 [dostęp 23 czerwca 2013].
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-amerykańskiego. Na przykład ponad połowa (dokładnie 259) najwięk-

szych firm z listy „Fortune” to przedsiębiorstwa amerykańskie i europejskie. 

W 2010 roku USA i UE przeznaczyły na pomoc rozwojową łącznie ponad 

100 mld dolarów. W tym samym roku ponad 180 tys. amerykańskich i euro-

pejskich studentów studiowało po drugiej stronie Atlantyku. Amerykańskie 

i europejskie wydatki zbrojeniowe wynoszą ponad 900 mld dolarów. 

Choć powyższe dane wskazują na strategiczny charakter powiązań gospo-

darczych między USA a UE, a także dominujące miejsce, jakie tandem transat-

lantycki wciąż zajmuje w światowej gospodarce, nie ukazują trendów i wzrasta-

nia „nowych” potęg, które w ostatnich latach wyłaniają się i w nadchodzących 

dekadach mogą zagrozić dominującej pozycji Ameryki i Europy. Po pierwsze, 

względny udział handlu dwustronnego w całości wymiany handlowej zarówno 

UE, jak i USA stopniowo spada – zwłaszcza w przypadku unijnego handlu to-

warami jest to spadek dość znaczący. Podczas gdy w latach 2000–2011 wzrost 

unijnego eksportu towarów wyniósł 7,6%, europejski eksport do USA odnoto-

wał wzrost wynoszący tylko 1%. Tym samym udział USA w unijnym eksporcie 

zmalał z poziomu 28,1% w 2000 roku do 16,9% w roku 2011. Jeszcze większy 

spadek – o prawie 50% – USA odnotowały w unijnym imporcie towarów11.

Po drugie, w raporcie Global Trends 2030, opracowanym przez amerykańską 

National Intelligence Council zawarto prognozę, że w 2030 roku kontynent 

azjatycki prześcignie Amerykę Północną i Europę razem wzięte, pod wzglę-

dem „globalnej siły” liczonej jako potencjał gospodarczy (GDP), populacja, 

wydatki zbrojeniowe oraz inwestycje w technologie. Prognozuje się dodat-

kowo, że same Chiny już parę lat wcześniej prześcigną Stany Zjednoczone12. 

W wydanym przez PricewaterhouseCoopers w styczniu 2013 roku raporcie 

prognostycznym pt. World in 2050 The BRICs and Beyond: Prospects, Challenges 
and Opportunities podaje się prognozy, według których potencjał gospodarek 

E7 – a więc czterech państw BRIC oraz Meksyku, Indonezji i Turcji – liczo-

ny według parytetu siły nabywczej powinien przed 2020 rokiem przekroczyć 

wielkość gospodarek państw G7. Do roku 2050 największymi gospodarkami 

świata będą, według prognoz PwC, w kolejności Chiny, USA, Indie, Brazylia 

i Japonia. Nie ma w tym gronie żadnego państwa europejskiego. Co równie 

istotne, gospodarka rosyjska, meksykańska i indonezyjska mają być większe 

niż niemiecka i brytyjska. Szacuje się również, że gospodarka turecka w po-

łowie obecnego stulecia „przeskoczy” gospodarkę włoską13. Trendy te wy-

11 Impact Assessment Report on the Future of EU-US Trade Relations, Commission Staff Working 

Document SWD (2013) 68 final, 12 marca 2013, s. 10, http://trade.ec.europa.eu/doclib/

docs/2013/march/tradoc_150759.pdf [dostęp 25 sierpnia 2013]. 
12 Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Service, grudzień 2012, s. iv, 

http://info.publicintelligence.net/GlobalTrends2030.pdf [dostęp 5 czerwca 2013].
13 World in 2050. The BRICs and Beyond: Prospects, Challenges and Opportunities, Pricewaterhou-

seCoopers, styczeń 2013, http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-pro-

spects-challenges-and-opportunities.jhtml [dostęp 2 lutego 2013].
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muszają na Unii Europejskiej i USA jeszcze bliższe, „strukturalne” wręcz 

partnerstwo. Dzięki niemu możliwe będzie stawienie czoła „nowym” po-

tęgom, których interesy, zarówno gospodarcze, jak i geopolityczne, często 

nie są zbieżne z priorytetami Zachodu. 

Po trzecie w końcu, istotne są również inne, obiektywne zjawiska. Warto 

zauważyć bowiem, że poszczególne państwa „niezachodnie” nie tylko za-

czynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w polityce i gospodarce międzynaro-

dowej – ważne jest również to, że coraz intensywniej współpracują ze sobą, 

z pominięciem tradycyjnych potęg; budują „pozazachodnie” koalicje, rów-

nież w obszarze światowego handlu14. W świecie „pozazachodnim” zawiera-

nych jest wiele porozumień liberalizujących handel. Dotyczy to zarówno wy-

miaru regionalnego – tutaj dobrym przykładem są umowy ASEAN: Chiny, 

ASEAN+3, ASEAN–Indie – jak i bilateralnego (na przykład wiele umów 

dwustronnych zawieranych przez Turcję). Negocjowane lub rozważane są tak-

że nowe, szerokie porozumienia, takie jak Regional Comprehensive Econo-

mic Partnership (RCEP), obejmujące 13 gospodarek azjatyckich, w tym chiń-

ską, FTA – Wschodniej Azji oraz trójstronne porozumienie Japonia – Chiny 

– Korea Południowa15. Niewątpliwie jednak umowy te są o wiele „płytsze” 

od planowanej umowy amerykańsko-unijnej. Zakres TTIP jest o wiele szer-

szy, obejmować będzie bowiem, jak się zakłada, również kwestie regulacji 

i, jak określają to publicyści, „problematykę XXI wieku”, na przykład prob-

lem dotowania państwowych spółek. TTIP stanowić więc będzie swoistą 

Umowę o Wolnym Handlu Plus (FTA+)16.

4.3. Krótka historia transatlantyckich umów o wolnym handlu 

Ogłoszone przez prezydenta Obamę rozpoczęcie negocjacji o wolnym han-

dlu, choć entuzjastycznie przyjęte przez unijnych decydentów, nie było 

dla nich zaskoczeniem. Amerykańsko-unijne relacje gospodarcze mają długą 

tradycję, również „instytucjonalną”. Pod koniec 1995 roku powołano do ży-

14 Szerzej na ten temat J. Wódka, „Nowa” mocarstwowość w kształtującym się ładzie międzynarodo-
wym. Przykład Brazylii i Turcji, w: J.M. Fiszer i in. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym 
ładzie międzynarodowym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 229–266. 

15 Syntetycznie na temat „nowych” umów o wolnym handlu zob. M. Richardson, The Rush 
toward Asia-Pacific FTAs, „The Japan Times”, 17 lipca 2013.

16 Generalnie, w ostatnich okresie notuje się wzrost liczby umów o wolnym handlu. W ostat-

nich pięciu latach zostało zawartych ponad 80 tych porozumień, a 12 następnych zgłoszono do 

Światowej Organizacji Handlu (WTO); w latach 2003–2007 umów o wolnym handlu było 63, 

a w latach 1993–2002 zaledwie 43. M. Rostowska, Nowe umowy o wolnym handlu receptą na kry-
zys?, „Biuletyn” (PISM), 3 czerwca 2013, nr 59 (1035), http://www.pism.pl/publikacje/biule-

tyn/nr-59-1035http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-59-1035 [dostęp 5 sierpnia 2013].
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cia wspomnianą już Nową Agendę Transatlantycką (New Transatlantic Agen-

da, NAT), której celem było wzmacnianie wzajemnych kontaktów gospodar-

czych. NAT ustanowiła nowe ramy relacji, przenosząc je z poziomu „wspól-

nych konsultacji” na poziom „wspólnych działań” w czterech fundamental-

nych obszarach: światowego handlu, wyzwań globalnych, promocji pokoju, 

stabilności, demokracji oraz rozwoju. Już w połowie lat 90. zapowiadano stwo-

rzenie „nowego rynku transatlantyckiego” (New Transatlantic Marketplace), 

w ramach którego byłyby stopniowo redukowane ograniczenia w przepływie 

towarów, usług i kapitału. W 1998 roku próbowano tę koncepcję „reanimo-

wać” i powołano do życia Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze (Trans-

atlantic Economic Partnership), ale w tamtym czasie uwaga zarówno Europy, 

jak i Stanów Zjednoczonych skupiona była na problemie konfliktu bałkań-

skiego oraz akcesji Chin do Światowej Organizacji Handlu. 

Wydawało się, że impas w amerykańsko-europejskich rozmowach o libera-

lizacji handlu zostanie przełamany w 2007 roku. Podczas szczytu Stany Zjed-

noczone–Unia Europejska, dzięki inicjatywie George’a Busha i Angeli Merkel 

(w czasie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej) ustanowio-

no Ramy na rzecz Rozwoju Transatlantyckiej Integracji Gospodarczej (Fra-

mework for Advancing Transatlantic Economic Integration)17. Do ważnych 

punktów tego porozumienia należało między innymi przyjęcie programu ro-

boczego o współpracy i powołanie do życia Transatlantyckiej Rady Gospodar-

czej (TEC). Ambicją TEC było zbliżenie amerykańskiej i europejskiej gospo-

darki, zwłaszcza poprzez niwelowanie różnic regulacyjnych. Szybko okazało 

się jednak, że dyskusja pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem utknęła w mar-

twym punkcie ze względu na bardzo techniczne, szczegółowe czy detalicz-

ne wręcz spory. TEC stała się więc bardziej „klubem dyskusyjnym”, aniżeli 

rzeczywistym forum, które podejmuje ważkie decyzje o znaczeniu nie tylko 

gospodarczym, ale również geostrategicznym. Dobrym przykładem są tutaj 

spory na temat standardów w rolnictwie. Mimo że sektor rolniczy stanowi tyl-

ko 1,2% PKB Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do Unii zaś jest to 1,8%, 

to dyskusje prowadzone w ramach negocjacji przez wiele miesięcy skupiały 

się wyłącznie na tym, czy powinno się zezwolić na „mycie kurczaków chlo-

rem”18. Informacja ta mogłaby się wydawać mało istotna czy wręcz grotesko-

wa (biorąc pod uwagę skalę wymiany handlowej i transatlantyckich relacji go-

spodarczych), gdyby nie to, że pokazuje, o jakie nieistotne, niszowe szczegóły 

17 J. Garcia-Legaz, J. Quinlan, TAFTA. The Case for an Open Transatlantic Free Trade Area, 

FAES, 2013, s. 38–48. Szerzej na temat relacji transatlantyckich zob. R. Steffenson, Managing 
EU–US Relations. Actors, Institutions and the New Transatlantic Agenda, Manchester University 

Press, Manchester – New York 2005.
18 F. Erixon, L. Brandt, Ideas for New Transatlantic Initiatives on Trade, Working Paper, Trans-

atlantic Task Force on Trade, ECIPE/GMF, http://www.ecipe.org/publications/ideas-for-

new-transatlantic-initiatives-on-trade/ [dostęp 17 lipca 2013].
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może rozbić się cały proces. Zwłaszcza że również dziś to kwestie związane 

z rolnictwem mogą się znaleźć wśród najbardziej kontrowersyjnych tematów 

rozmów dwustronnych.

Z powyższej „krótkiej historii o nieudanych transatlantyckich inicjaty-

wach FTA” ewidentnie widać, że poprzednie próby liberalizacji handlu po-

dejmowane były zawsze krótko po tym, jak USA i UE spierały się na temat 

zaangażowania militarnego w różnych stronach świata – po pierwsze w wojnie 

w Zatoce Perskiej/Arabskiej, interwencji NATO w Kosowie, a także w spo-

rach amerykańsko-unijnych wokół Iraku. Inicjatywy te były swoistą gałązką 

oliwną transatlantyzmu, a więc sposobem na naprawę nadwątlonych relacji 

dwustronnych. Nie były natomiast podejmowane ze względów czysto prag-

matycznych, a więc korzyści, jakie liberalizacja może przynieść obu stronom19. 

Jeśli taka zależność rzeczywiście istniała w przeszłości, to można z większym 

optymizmem patrzeć na perspektywy obecnych rozmów, których „motywem 

przewodnim” jest jednak pobudzenie gospodarki po obu stronach Atlantyku, 

choć oczywiście wymiar polityczny jest również bardzo istotny. Jak pisze je-

den z analityków, „ten nowy sojusz będzie oparty nie na zimnowojennym ro-

mantyzmie, ale na konkretnych interesach gospodarczych i strategicznych”20.

4.4. Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji

4.4.1. Modus operandi negocjacji TTIP

Już w listopadzie 2011 roku prace rozpoczęła grupa robocza High Level Wor-

king Group on Jobs and Growth (HLWG), ustanowiona na szczycie EU–USA. 

Grupa ta, na czele której stali amerykański przedstawiciel do spraw handlu 

Ron Kirk oraz unijny komisarz do spraw handlu Karel de Gucht, otrzymała 

zadania zidentyfikowania możliwości poprawy bilateralnych relacji handlo-

wych i inwestycji pomiędzy UE i USA, służącej tworzeniu nowych miejsc pra-

cy, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności USA i UE na światowych 

rynkach. Grupa robocza została ponadto zobowiązana przez przywódców UE 

i USA do bliskiej współpracy i konsultacji ze wszystkimi interesariuszami, 
również z sektora prywatnego. O tym, jak bardzo biznesowi europejskiemu 

i amerykańskiemu zależy na podpisaniu umowy, świadczy fakt, że już w maju 

2013 roku firmy z obu stron Atlantyku zawiązały sojusz na rzecz TTIP. Wśród 

sygnatariuszy znalazły się największe europejskie i amerykańskie stowarzysze-

nia przedsiębiorców, takie jak Business-Europe, Eurochambres, UEAPME, 

19 F. Erixon, L. Brandt, Ideas for New...
20 U. Speck, Toward a New Transatlantic Partnership, Carnegie Europe, 1 marca 2013, carnegie-

europe.eu/strategiceurope/?fa=51084 [dostęp 18 lipca 2013].
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Transatlantic Business Council, Transatlantic Policy Network, US Chamber 

of Commerce czy europejski AmChams. Przewodniczący Business-Europe 

Jürgen R. Thumann stwierdził, że „biznes jest zdeterminowany, aby wspierać 

rządy w czasie trwania całych negocjacji, i zrobi wszystko, aby umowa została 

podpisana”.

18 czerwca 2012 roku HLWG przedstawiła raport cząstkowy (interim re-
port)21, zalecając możliwie szeroki zakres przyszłej umowy. Finalnym owocem 

prac Grupy było opublikowanie 11 lutego 2013 roku raportu końcowego, który 

zawierał rekomendację dotyczące zakresu przyszłej umowy handlowej. Grupa 

rozważała różne możliwości zakresu umowy i doszła ponownie do wniosku, 

że tylko szeroki zakres liberalizacji wzajemnych relacji handlowych i inwesty-

cyjnych, w tym kwestie regulacyjne, przyniesie wymierne i znaczące korzyści 

zarówno dla UE, jak i USA, a także przyczyni się do rozwoju „globalnych” 

zasad w handlu światowym22. Tym samym ponowiła swoje rekomendacje za-

warte w raporcie „połówkowym”.

W marcu administracja Obamy formalnie notyfikowała Kongres o zamia-

rze rozpoczęcia negocjacji TTIP z Unią Europejską – zgodnie z amerykań-

skimi zasadami i procedurami (tzw. Trade Promotion Authority lub fast track)23 

Kongres ma znaczne kompetencje w obszarze polityki handlowej. Również 

w marcu Komisja Europejska przyjęła robocze wytyczne do negocjacji stre-

fy wolnego handlu UE (draft negotiation mandate), a następnie przekazała 

je do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej. W czerwcu Rada mandat 

ten zatwierdziła. Choć nie było formalnego wymogu, również Parlament Eu-

ropejski przyjął rezolucję, w której wyraził poparcie dla negocjacji „ambitnej 

i wiążącej” umowy o wolnym handlu z USA. Jednocześnie postulował jednak 

wyłączenie z negocjacji takich obszarów jak polityka kulturalna czy audiowi-

zualna (efekt nacisków Francji, co pokazuje również, jak duży wpływ na cały 

proces będzie miał Parlament Europejski, który musi zaakceptować wynego-

cjowaną umowę). Ponadto PE wskazał na kwestie „wrażliwe”, to znaczy na 

sektor rolny i rozbieżności między UE a USA w sprawie żywności genetycz-

nie modyfikowanej24. Parlament w swojej rezolucji wezwał również strony 

21 Tekst raportu: Interim Report to Leaders from the Co-Chairs. EU-U.S. High Level Working Group 
on Jobs and Growth, 19 czewrca 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_

149557.pdf [dostęp 19 lipca 2013].
22 Tekst raportu: Final Report. High Level Working Group on Jobs and Growth, 11 lutego 2013, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/150519.htm [dostęp 19 lipca 2013].
23 Szerzej na temat amerykańskich procedur negocjacji umów handlowych z państwani trzeci-

mi zob. J.F. Hornbeck, W.H. Cooper, Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress 
in Trade Policy, 2 sierpnia 2013, www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf [dostęp 1 września 

2013].
24 Treść rezolucji zob. European Parliament Resolution of 23 May 2013 on EU Trade and Invest-

ment Negotiations with the United States of America, 23 maja 2013, http://www.europarl.europa.

eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//

EN#ref_1_4 [dostęp 1 września 2013].
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do ochrony danych osobowych, uwzględnienia przepisów w dziedzinie usług 

finansowych, wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej, 

w tym oznaczeń geograficznych, ochrony zasady ostrożności oraz zniesienia 

wprowadzonych przez USA ograniczeń w zakresie usług transportu morskiego 

i powietrznego. 

Mimo tzw. afery Edwarda Snowdena, która wzburzyła europejskich przy-

wódców i położyła się cieniem na relacjach transatlantyckich (unijna komisarz 

Vivane Reding w ostrych słowach zauważyła, że „sojusznicy nie szpiegują się 

nawzajem”)25, pierwsza, „rekonesansowa” tura negocjacji umowy odbyła się 

w Waszyngtonie, tak jak wcześniej planowano, 8 lipca 2013 roku – wbrew 

postulatom Francji, która domagała się przełożenia negocjacji przynajmniej 

o dwa tygodnie. Podczas pierwszej tury rozmów liczące około 150 osób de-

legacje amerykańska i unijna podzielone zostały na 24 grupy robocze, które 

zajmować się będą poszczególnymi obszarami negocjacyjnymi. W 2013 roku 

planowane są dwie kolejne rundy negocjacyjne. Choć wcześniej optymi-

stycznie zakładano, że rozmowy o TTIP zakończą się pod koniec 2014 roku, 

już dziś wiadomo, że termin ten jest nierealny. Strona unijna zakłada, że ne-

gocjacje mogą zostać sfinalizowane w połowie 2015 roku, Amerykanie zaś mó-

wią o 2017 roku (taka też perspektywa przyjmowana jest w analizach Komisji 

Europejskiej, oceniających skutki gospodarcze wejścia w życie TTIP). Nale-

ży również pamiętać, że wynegocjowana umowa będzie podlegać ratyfikacji 

przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski, a także 

przez większość dwóch trzecich członków Senatu USA.

Dbając o transparentność całego procesu (ze względu na szeroki zakres 

umowy niewątpliwie uczestnicy procesu będą poddani ogromnemu naciskowi 

środowisk lobbingowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych 

– prasa już donosiła, że Parlament Europejski jest pod silną presją Facebooka 

i Google), negocjatorzy spotkali się z ponad 350 interesariuszami reprezentują-

cymi podmioty pozapaństwowe. Co więcej, USA ujawniły nazwiska głównych 

negocjatorów, Unia Europejska zaś opublikowała 10 wstępnych position papers 
(choć już wcześniej wyciekły one do prasy)26.

4.4.2. Zakres przyszłej umowy

Umowa ma przyczynić się do osiągnięcia ambitnych rezultatów w trzech sze-

roko ujętych obszarach: po pierwsze, w kwestii dostępu do rynku, po drugie, 

25 J. Chaffin, Snooping Claims Add New Complication to Tough EU–US Trade Talks, „Financial 

Times”, 30 czerwca 2013. 
26 K. Sutton, TTIP Negotiations: A Summary of Round 1, Brief, Bertelsmann Foundtaion, 1 sierpnia 

2013, http://www.bfna.org/publication/bbrief-ttip-negotiations-a-summary-of-round-1 [dostęp 

11 sierpnia 2013].
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w obszarze regulacyjnym i barier pozataryfowych, po trzecie w końcu, ma 

określić nowe płaszczyzny współpracy pozwalające partnerom transatlantyc-

kim wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom w światowej polityce han-

dlowej oraz wykorzystać pojawiające się szanse w tej dziedzinie. Postulo-

wany przez autorów raportu szeroki zakres porozumienia jest o tyle istotny, 

że wcześniej, kiedy na agendzie relacji USA–UE stawała kwestia umowy 

o wolnym handlu, rozważano raczej „opcję minimum”, a więc tak naprawdę 

tylko redukcję ceł, które i tak w relacjach handlowych USA–UE są już dziś 

na bardzo niskim poziomie. Jak pokazują badania, przeprowadzone w ramach 

konsultacji społecznych, wśród osób zaangażowanych w transatlantyckie rela-

cje handlowe, najwięcej, bo aż 46%, uważa właśnie, że największą barierą dla 

rozwoju handlu między USA i EU są różnice w regulacjach; 45%, że to cła 

wciąż stanowią największą przeszkodę, 38% stwierdziło, że to ułatwienie pro-

cedur celnych jest najistotniejszym zadaniem stojącym przed unijnymi i ame-

rykańskimi decydentami, natomiast według 20% respondentów przeszkodą 

są bariery we wzajemnych inwestycjach27.

Odnośnie do dostępu do rynku ambicją porozumienia będzie możliwie 

całkowita redukcja istniejących taryf celnych w handlu towarami przemysło-

wymi i rolnymi, ze specjalnym traktowaniem najbardziej wrażliwych produk-

tów, szczególnie żywności i tekstyliów. Już dziś cła w handlu transatlantyckim 

są na bardzo niskim poziomie – według WTO średnio 5,2% dla Unii i 3,5% 

dla USA (według klauzuli najwyższego uprzywilejowania). Dla towarów rol-

nych eksportowanych do Unii jest to 13,5%, natomiast do USA 4,7%. Biorąc 

jednak pod uwagę wielkość wymiany handlowej, dodatkowa redukcja nawet 

tak niskich stawek może przynieść wymierne korzyści gospodarcze (szacuje 

się, że nawet 24 mld dolarów28). Poziom liberalizacji w sektorze usług nie po-

winien być niższy niż w już obowiązujących umowach handlowych. Strony 

deklarują, że otworzą rynek usług w sektorach dotychczas „zamkniętych”, 

na przykład w sektorze transportowym. Również w odniesieniu do inwesty-

cji stopień liberalizacji nie powinien być niższy niż w umowach już funkcjo-

nujących. Postuluje się również otwarcie dostępu do zamówień publicznych, 

co może mieć istotny wymiar gospodarczy. Na przykład w Europie firmy, któ-

re działalność opierają na zamówieniach publicznych, wytwarzają 25% PKB 

i zatrudniają 31 mln osób. Obecnie niewiele ponad 30% amerykańskiego ryn-

ku rządowych zamówień publicznych dostępne jest dla europejskiego biznesu 

(jeszcze gorzej jest na poziomie poszczególnych Stanów). Unia Europejska zaś 

otwiera ponad 85% rynku zamówień dla zagranicznych przedsiębiorców.

27 Impact Assessment Report..., s. 12.
28 T. Barker, For Transatlantic Trade, This Time Is Different. Why the Latest U.S.–EU Trade Talks Are 

Likely to Succeed, Snapshot, „Foreign Affairs”, 23 lutego 2013, http://www.foreignaffairs.com/

articles/139027/tyson-barker/for-transatlantic-trade-this-time-is-different [dostęp 1 sierpnia 

2013].
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Najważniejszą barierą w handlu transatlantyckim nie są cła, ale inne ograni-

czenia. Szacuje się, że ograniczenia pozataryfowe w handlu podwyższają koszt 

eksportu do USA od 10% do nawet 70%, w zależności od sektora; w eksporcie 

UE te dodatkowe koszty dochodzą do poziomu 57%. To z kolei z oczywistych 

względów wpływa na ceny, które końcowy konsument płaci za towary zza 

Wielkiej Wody, i obniża konkurencyjność tych produktów29. Według szacunko-

wych danych, wyeliminowanie połowy barier pozacelnych, wynikających z róż-

nic regulacyjnych, przyniesie gospodarce transatlantyckiej korzyści wynoszące 

0,5% jej PKB, co w liczbach absolutnych wyniesie około 150 mld dolarów.

Dlatego też w odniesieniu do kwestii regulacyjnych i barier pozataryfo-

wych HLWG rekomenduje dążenie do jak największej harmonizacji i wza-

jemnej uznawalności regulacji, standardów, zasad stosowania środków sanitar-

nych i fitosanitarnych; postuluje się również ograniczenie barier technicznych 

w handlu. Aby lepiej zobrazować ten problem: „transatlantycka gospodarka 

by kwitła, gdyby niemieckie samochody, które przeszły kontrolę bezpieczeń-

stwa w Stuttgarcie, automatycznie spełniały również amerykańskie standardy, 

gdyby leki i urządzenia medyczne przeznaczone na jeden rynek mogły być 

od razu, bez zbędnych i dodatkowych formalności, sprzedawane konsumen-

tom po drugiej stronie Atlantyku, a wtyczki do smartphonów przeznaczonych 

na oba rynki były »interoperacyjne«”30. Ponieważ nie wszystkie rozbieżności 

regulacyjne mogą zostać wyeliminowane w tak krótkim czasie, strony będą 

dążyć do zastosowania tzw. living agreement, który pozwoli na stopniową kon-

wergencję regulacji i standardów. 

Ambicją stron jest również to, aby nie koncentrować się wyłącznie na kwe-

stiach związanych z handlem dwustronnym, ale wyznaczać standardy regulacji 

w handlu światowym. W tym duchu USA i UE będą zaangażowane na rzecz 

podtrzymania i promowania wysokich standardów ochrony własności intelek-

tualnej. Nie chodzi tutaj o całkowitą harmonizację systemów w tym zakresie, 

ale raczej o podjęcie próby zbliżenia przepisów. W negocjacjach podjęte zo-

staną również kwestie społeczne, środowiskowe czy związane ze zrównoważo-

nym rozwojem.

Jakie są realne szanse, że Stanom Zjednoczonym oraz Unii Europejskiej 

uda się zrealizować te bardzo „wyśrubowane” i ambitne cele? Należy za-

uważyć, że uwarunkowaniem niesprzyjającym łatwym i szybkim rozmowom 

jest fakt, że podczas gdy wcześniej, kiedy negocjowane były przez USA 

albo UE umowy handlowe z innymi państwami, to właśnie one były stroną 

o znacznie większym potencjale, to w przypadku TTIP partnerzy transatlan-

tyccy prezentują zbliżony potencjał gospodarczy. Oznacza to, że żadna strona 

nie będzie dominować w negocjacjach i nie będzie mogła narzucać swojego 

29 Impact Assessment Report...
30 T. Barker, For Transatlantic Trade...
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zdania. Bruksela i Waszyngton będą musiały wykazywać dużą wolę osiągnię-

cia kompromisu i być otwarte na daleko idące wzajemne ustępstwa w delikat-

nych często sprawach. 

Wydaje się, że najtrudniejszym obszarem negocjacyjnym będzie trady-

cyjnie rolnictwo, w tym przede wszystkim bardziej restrykcyjne, niż to jest 

w przypadku USA, unijne regulacje odnoszące się do organizmów genetycznie 

modyfikowanych. Amerykańscy kongresmeni podkreślają, że sukces umowy 

transatlantyckiej zależy właśnie od otwarcia europejskich rynków dla wszyst-

kich amerykańskich produktów rolnych31. Europejczycy zaś postulują lepszą 

ochronę znaków towarów rolniczych (na przykład sera feta) czy zniesienia 

ograniczeń w eksporcie drobiu do Stanów. Inne obszary są również „konflikto-

genne” – chodzi między innymi o regulacje odnoszące się do rynku cyfrowe-

go, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego, tzw. cloud computing czy spółek 

on-line (takich jak popularne Google czy Facebook). Ostatnio bowiem euro-

pejska opinia publiczna bardzo intensywnie debatuje na temat prywatności 

w sieci i zasad ochrony danych osobowych. Unia stoi na stanowisku, że Stany 

w niewystarczającym stopniu chronią dane wrażliwe, i że zbyt łatwo są one 

dostępne dla komercyjnych spółek. Temat ten jest wysoce upolityczniony, 

co dodatkowo może utrudniać stronom dojście do kompromisu. Po trzecie, 

istotne są rozbieżności w kwestii regulacji rynków finansowych. Dzień po tym, 

jak Obama ogłosił rozpoczęcie negocjacji TTIP, Komisja Europejska przed-

stawiła propozycję dyrektywy dotyczącej wprowadzenia podatku od transak-

cji finansowych. Oznaczałoby to dodatkowe koszty funkcjonowania banków 

na europejskim rynku. Z drugiej strony Amerykanie stawiają instytucjom 

bankowym liczne ograniczenia w transakcjach finansowych (na mocy tzw. za-

sady Volckera). Amerykanie chcieliby wyłączyć rozmowy na temat regulacji 

w sektorze bankowym z rozmów dotyczących TTIP i prowadzić je na innych 

forach. Po czwarte, co już było wcześniej zasygnalizowane, w trakcie rozmów 

wypłyną zapewne „narodowe partykularyzmy” i chęć ochrony przez poszcze-

gólne państwa członkowskie UE, ale także USA własnych interesów, tak jak 

to jest w przypadku francuskiego stanowiska odnośnie do sektora audiowizu-

alnego czy amerykańskiej niechęci do liberalizowania przemysłu lotniczego 

i dopuszczenia europejskich przedsiębiorców do przetargów rządowych. 

4.4.3. Korzyści ekonomiczne 

We wstępnej ocenie skutków umowy handlowej UE–USA – tzw. impact as-
sessment – Komisja Europejska szacuje, że PKB Unii Europejskiej wzrośnie 

31 R. Niblett, Transatlantic Trade-Offs, Project Syndicate, 25 lutego 2013, http://www.project-syn-

dicate.org/commentary/managing-expectations-for-transatlantic-trade-and-investment-part-

nership-negotiations-by-robin-niblett-fc5e320246f86f740ed21207 [dostęp 17 sierpnia 2013]. 
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w skali roku o 0,48% (czyli 86,5 mld euro), PKB Stanów Zjednoczonych zaś 

o 0,39%, co przyniesie dodatkowe 65 mld euro. Te wyliczenia dotyczą ambit-

nego scenariusza „maksimum”, który zakłada szeroki zakres liberalizacji, czyli 

redukcję taryf celnych, barier pozataryfowych, liberalizację w obszarze usług 

i zamówień publicznych32.

W innych, mniej ambitnych scenariuszach, zyski dla gospodarek amerykań-

skiej i unijnej będą o wiele bardziej umiarkowane. Podpisanie porozumienia 

„zachowawczego” przyczyni się do wzrostu PKB Unii Europejskiej o 0,27% 

(co oznacza w wartościach absolutnych 48 mld euro) i o 0,21% w przypadku 

USA (33 mld euro). Najbardziej „minimalistyczny” scenariusz, a więc układ 

dotyczący wyłącznie zamówień publicznych, zakłada wzrost PKB Unii jedynie 

o 0,02% rocznie, PKB Stanów Zjednoczonych zaś o 0,01%. W przypadku poro-

zumienia zakładającego redukcję wyłącznie taryf celnych unijny PKB wzrósł-

by o 0,10%, amerykański zaś o 0,04%. Umowa obejmująca wyłącznie usługi 

przyniosłaby minimalne zyski dla obu stron (nieco większe dla USA)33.

We wstępnych analizach skutków przyszłej umowy wskazuje się, że w per-

spektywie 2027 roku nastąpi wzrost PKB UE w skali roku o 119,2 mld euro, 

a USA o 94,9 mld euro w przypadku realizacji ambitnego scenariusza, który 

uwzględnia szeroki zakres liberalizacji (taryfy celne, NTB, usługi, zamówienia 

publiczne)34. 

TTIP nie pozostanie bez wpływu na wzrost gospodarczy pozostałych pod-

miotów. Komisja Europejska zakłada, że porozumienie pogłębione o wolnym 

handlu wpłynie korzystnie na PKB każdego z uczestników globalnej wymia-

ny, szczególnie państw ASEAN (wzrost o 0,89%), Europy Wschodniej (wzrost 

o 0,33%) i krajów najbiedniejszych (wzrost o 0,2%). Wzrosną także dochody 

narodowe Chin (9,058 mld euro). Z podejściem tym zgadzają się analitycy 

(CEPR), wskazujący, że globalny dochód wzrośnie na skutek TTIP o prawie 

100 mld euro (0,14% światowego PKB)35.

Wbrew powyższym optymistycznym wyliczeniom szacunki Fundacji 

Bertlesmanna pokazują, że w wyniku podpisania transatlantyckiej umowy 

o wolnym handlu (zakładając zarówno redukcję ceł, jak i ograniczeń pozata-

ryfowych), choć globalny dochód na głowę wzrośnie o niebagatelne 3,27%, to 

32 Dla porównania szacuje się, że niedawno podpisana umowa o wolnym handlu pomiędzy 

Unią Europejską a Koreą Południową, choć postrzegana jako bardzo ambitna, przyniesie UE 

korzyści w wysokości 0,08% PKB, a umowa amerykańsko-koreańska (zakładając pełne wyze-

rowanie ceł w handlu USA–Korea) jedynie 0,01% w przypadku Ameryki. Dane te pokazują 

również zależność, wedle której, w przypadku dużej różnicy potencjałów stron zawierają-

cych umowę o wolnym handlu, silniejsza strona nie odnosi znaczących korzyści. F. Erixon, 

L. Brandt, Ideas for New..., s. 3. 
33 Impact Assessment...
34 Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investments. An Economic Assessment, final project 

report, Centre for Economic Polity Research, London, marzec 2013.
35 Tamże.
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straty poniosą dotychczasowi bliscy partnerzy zarówno USA, jak i UE. Chodzi 

między innymi o Australię, Kanadę, Chile, Meksyk czy Norwegię, w mniej-

szym stopniu Rosję. Natomiast USA zyskałyby aż 13,4% wzrostu PKB per ca-
pita, Unia Europejska zaś 5%36.

TTIP będzie miał także zróżnicowany wpływ na gospodarki państw człon-

kowskich. Wedle prognoz Fundacji Bertelsmanna, w przypadku znaczącej li-

beralizacji handlu, największe korzyści odniosą Brytyjczycy, którzy odnotują 

wzrost dochodu per capita o 9,7%. Dochód Niemców wzrośnie o 4,68%, Fran-

cuzów o 2,64%, Włochów o 4,9%, Hiszpanów o 6,55%, a Polaków o 3,73%.

4.4.4. Implikacje geopolityczne 

Błędem było postrzeganie potencjalnych skutków TTIP wyłącznie w katego-

riach ekonomicznych. W dobie, kiedy, jak już wspomniano na początku roz-

ważań, „niezachodnie” państwa w coraz większym stopniu zaczynają kształto-

wać globalną agendę i wpływać na procesy politycznego i gospodarczego global 
governance, ewentualne zawarcie ambitnej umowy o transatlantyckim wolnym 

handlu ma również istotny wymiar geopolityczny. Jak zauważa bowiem ame-

rykański ekonomista Irwin Stelzer, handel to polityka i wojna, tylko że prowa-

dzona innymi metodami37. 

Sukces negocjacji unijno-amerykańskich mógłby przywrócić tandemo-

wi transatlantyckiemu „normatywną siłę” i dominującą rolę w kształtowaniu 

międzynarodowych regulacji, nie tylko w zakresie handlu, ale w całej sferze 

światowej gospodarki, a tym samym również polityki. Współpraca amerykań-

sko-europejska jest niezwykle istotna w tym zakresie – w dobie wyłaniania 

się „świata postzachodniego”, potencjał samodzielnego tworzenia reguł świa-

towych – czy to przez Stany Zjednoczone, czy to przez Unię Europejską – bę-

dzie coraz mniejszy. Ustanowienie przez USA i UE, w ramach przyszłego po-

rozumienia, wspólnych reguł w handlu sprawi, że to te reguły, a nie standardy 

innych „nowych” potęg, staną się globalnymi standardami. To niewątpliwie 

wzmocni przewagę konkurencyjną Stanów Zjednoczonych i Unii Europejski-

mi nad innymi pretendentami do miana globalnych potęg. 

Z drugiej jednak strony, tak dramatyczne przewartościowanie reguł w świa-

towym handlu może się spotkać z negatywną reakcją innych podmiotów glo-

balnej gry. Niewątpliwie TTIP będzie postrzegane jako projekt wymierzo-

ny w Chiny: jako „defensywne posunięcie świata zachodniego, próbującego 

36 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Who Benefits from a Free Trade Deal?, 

GED/BertelsmanStiftung, www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017Jun

e%202013.pdf [dostęp 1 września 2013].
37 I. Stelzer, American Account: Trade – It’s Only Politics and War by Other Means, „Sunday Times”, 

19 maja 2013.
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powstrzymać wzrost Państwa Środka”, jak pisał jeden z ekspertów. Świadczy 

o tym między innymi fakt, że Unia Europejska niedawno odrzuciła chiń-

ską propozycję podpisania umowy o wolnym handlu, domagając się od Chin 

wpierw podpisania umowy inwestycyjnej. Odrzucenie chińskiej propozycji 

było poniekąd również związane ze sceptycyzmem Pekinu wobec negocjacji 

rundy z Doha oraz restrykcjami, jakie nakłada na europejskie oraz amerykań-

skie firmy. Wcześniej jednak, jak pisze Richard Rosecrance, to Pekin scep-

tycznie odniósł się do amerykańskiej koncepcji utworzenia „bilateralnego blo-

ku G2”38.

Dziś Chiny mogą się obawiać, że znajdą się w izolacji odnośnie do przy-

szłych reguł i standardów w handlu. Zwłaszcza że z wielu umów handlo-

wych obecnie negocjowanych, Chiny są wyłączone. Timothy Garton Ash na-

zywa to zjawisko EBC (Everyone but China) – wszyscy poza Chinami39. Z punk-

tu widzenia Pekinu jest to trend bardzo niebezpieczny, a bliższa współpraca 

gospodarcza Chin z takimi państwami jak Birma czy Zimbabwe z oczywistych 

względów nie będzie stanowić realnej przeciwwagi dla partnerstwa Zachodu.

Również inne państwa mogą poczuć się wykluczone i stratne (co jest uza-

sadnione, wziąwszy pod uwagę cytowane wcześniej dane dotyczące tego, kto 

straci, a kto zyska na partnerstwie transatlantyckim). Chodzi zresztą nie tylko 

o państwa azjatyckie, ale również Meksyk, Kanadę czy europejskich sąsiadów 

Unii – Szwajcarię, Norwegię, a także Turcję. Ten ostatni przykład jest bardzo 

symptomatyczny – Ankara domaga się wręcz renegocjacji zasad turecko-unij-

nej unii celnej i podpisania nowej umowy o wolnym handlu, podobne postu-

laty wysuwa również w rozmowach z partnerem amerykańskim. A wszyst-

ko dlatego, że straty, jakie Turcja poniesie w wyniku zawarcia TTIP, mogą 

wynieść nawet 20 mld dolarów40. Tym samym, unia celna, która miała być 

„przedostatnim” krokiem do akcesji, staje się w obecnym kontekście geopoli-

tycznym istotnym obciążeniem gospodarczym. TTIP może prowadzić do dal-

szego „wyobcowania” Turcji z partnerstwa transatlantyckiego i popchnąć ten 

kraj do bliższej współpracy z państwami autorytarnymi, odrzucającymi liberal-

ne rozwiązania wolnorynkowe i prowadzącymi politykę protekcjonistyczną41, 

co nie leży w interesie Zachodu. 

38 R. Rosecrance, Want World Domination? Size Matters, „New York Times”, 23 lipca 2013.
39 T.G. Ash, Welcome to the Geopolitics of Trade, Where Dr. Pangloss Meets Machiavelli, „Guardian”, 

19 lipca 2013.
40 K. Kirişçi, Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Boosting the Model Part-

nership with the United States, „Turkey Project Policy Paper”, wrzesień 2013, nr 2, http://www.

brookings.edu/research/papers/2013/09/turkey-transatlantic-trade-and-investment-partner-

ship-kirisci [dostęp 23 września 2013]
41 Szerzej na temat takiej perspektywy zob. Z. Öniş, M. Kutlay, Rising Powers in a Changing Glo-

bal Order: The Political Economy of Turkey in the Age of BRICs, „Third World Quarterly” 2013, 

t. 34, nr 8. 
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Tym samym, jak zauważył Ulrich Speck, TTIP stanie się sukcesem tylko 

wtedy, kiedy będzie zaprojektowane jako pierwszy krok ku szerszemu i zinte-

growanemu globalnie rynkowi. „Celem winna być nie budowa bloku, ale ra-

czej szerszych ram, otwartych dla innych państw chcących do nich dołączyć”42. 

Postulaty te należy jednak uznać za zbyt idealistyczne, jeśli bowiem występu-

ją znaczne rozbieżności między USA i Unią Europejską, mogące przeszkodzić 

liberalizacji handlu transatlantyckiego, czy można wierzyć, że realna jest per-

spektywa dołączenia do tej umowy również Chin czy Indii, które miałyby się 

dostosować do reguł ustanowionych przez Zachód? W dobie, kiedy za poło-

wą światowego handlu stoją już dziś gospodarki wschodzące, ta „transatlanty-

cka solidarność jest nostalgicznym spojrzeniem na »zaginiony świat«, w któ-

rym Zachód, piszący globalne reguły, zawsze miał ostatnie słowo”43. Tak było 

w połowie lat 90., kiedy powstawała Światowa Organizacja Handlu i nowe re-

guły światowego handlu, postrzegane przez wiele państw rozwijających jako 

zbyt daleko idące i służące interesom rozwiniętych państw Zachodu. 

Zachodni politycy liczą dziś na to, że postępujące negocjacje TTIP zdy-

namizują również rozmowy w ramach rundy z Doha – inne państwa mogą 

bowiem zostać „przyparte do muru” liberalizacyjnymi i deregulacyjnymi 

zapisami umowy transatlantyckiej. Wysoki urzędnik Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych (ESDZ) David O’Sullivan mówił o możliwości stop-

niowej „multilateralizacji” dwustronnych umów handlowych, w tym TTIP, 

i o pespektywie dołączania do niego kolejnych państw44. Efekt bliższej, ame-

rykańsko-unijnej współpracy dwustronnej w obszarze handlu może przynieść 

jednak również odwrotne skutki. Chiny i inne rosnące w siłę państwa mogą 

jeszcze bardziej wycofać się z wielostronnych rozmów handlowych i próbować 

podpisywać własne umowy dwustronne. Wydaje się, że tak właśnie będzie, 

wziąwszy pod uwagę rosnącą liczbę FTA, o czym była już mowa. To z kolei 

oznacza „fragmentację” systemu światowego i wyłonienie się wielu, bardzo 

luźno ze sobą powiązanych czy wręcz rywalizujących gospodarczo podsyste-

mów, z kilkoma dominującymi graczami. Oznaczałoby to de facto deglobaliza-

cję. Kończący swoją misję w 2013 roku dyrektor generalny Światowej Organi-

zacji Handlu Pascal Lamy skrytykował zarówno transatlantyckie rozmowy, jak 

i inne regionalne inicjatywy USA w zakresie polityki handlowej, kwestionując 

ich wkład w „globalne wysiłki liberalizacyjne”45. 

42 U. Speck, Toward a New Transatlantic...
43 A. Berger, C. Brandi, The Transatlantic Free Trade Agreement: Think of the Consequences!, DIE, 

4 marca 2013, http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3_e.nsf/(ynDK_conten-

tByKey)/MRUR-95GB7W?Open [dostęp 19 lipca 2013]. 
44 B. Beary, Top EU Diplomat Defends Bilateral Route, Europolitics, 13 września 2013, http://

www.europolitics.info/external-policies/top-eu-diplomat-defends-bilateral-route-art354605-

46.html [dostęp 22 września 2013].
45 S. Donna, WTO Chief Takes Swipe at Regional and Bilateral Talks, „Financial Times”, 19 lipca 

2013. 



4.5. Zakończenie

W najbliższych dwóch latach lejtmotywem relacji transatlantyckich będą 

negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwesty-

cji. Tyson Barker pisał na łamach „Foreign Affairs”, że żadna wspólna, trans-

atlantycka sprawa, może oprócz rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej 

o państwa postkomunistyczne, nie pobudziła wyobraźni przywódców USA 

i Europy w takim stopniu, jak uczyniła to perspektywa zawarcia przez part-

nerów transatlantyckich umowy o wolnym handlu. Gospodarki USA i Unii 

łącznie stanowią dziś 50% globalnego PKB, a wzajemne obroty handlowe 

i inwestycje wynoszą rocznie 5 bln dolarów. TTIP byłoby najszerszą umową 

o wolnym handlu w historii stosunków bilateralnych, regionalnych i wielo-

stronnych oraz przyniosłoby znaczące korzyści gospodarcze.

W poprzednich dwóch dekadach USA i UE niejednokrotnie podejmowały 

próbę bliższej współpracy handlowej i gospodarczej. Jednak w tamtych „za-

mierzchłych” z punktu widzenia globalnego układu sił czasach zarówno Ame-

ryka, jak i Europa mogły pozwolić sobie na odkładanie strategicznej i wymaga-

jącej kompromisów decyzji – ich prymat w światowej gospodarce był bowiem 

niekwestionowany. Wystarczy wspomnieć, że w drugiej połowie lat 90., kiedy 

na agendzie relacji transatlantyckich stanęła kwestia umowy o wolnym han-

dlu, potencjał gospodarczy Chin równy był potencjałowi Turcji; w 2007 roku, 

kiedy po raz ostatni podjęto próbę negocjowania porozumienia handlowego, 

Chiny wielkością swojej gospodarki dorównały Niemcom.

Dziś zaś, w erze kryzysu finansowego, który dotknął przede wszystkim 

państwa Zachodu, podjęcie ważkiej decyzji o umowie o transatlantyckim 

wolnym handlu staje się imperatywem. W dużej mierze bowiem od sukcesu 

negocjacji szeroko zakrojonego Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Han-

dlu i Inwestycji zależy utrzymanie przez Zachód „przewagi konkurencyjnej” 

nie tylko w światowej gospodarce, ale również w globalnej polityce. TTIP bo-

wiem na równi z wymiarem ekonomicznym niesie istotne skutki geopolityczne. 
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ROZDZIAŁ 5

Bezpieczeństwo międzynarodowe 
i system euroatlantycki
w niemieckiej polityce
przed wyborami do Bundestagu 
w 2013 roku

Krzysztof Garczewski

5.1. Wprowadzenie

Kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym stanowią istotny 

element niemieckiej polityki zagranicznej. Celem autora jest próba od-

powiedzi na pytanie o rolę tej problematyki oraz systemu euroatlantyckiego 

w polityce Republiki Federalnej Niemiec przed wyborami do Bundestagu 

w 2013 roku. Tekst został oparty na analizie programów wyborczych czoło-

wych niemieckich partii politycznych. Skoncentrowano się na opiniach ugru-

powań mających wówczas przedstawicieli w Bundestagu, a więc tworzących 

w latach 2009–2013 koalicję rządową na szczeblu federalnym CDU/CSU 

i FDP, największej wówczas partii opozycyjnej SPD, jak również Sojuszu 

90 / Zielonych oraz Partii Lewicy. Przedstawiono także stanowiska innych 

wybranych ugrupowań politycznych – liberalnej Partii Piratów, jak i skrajnie 

prawicowej NPD. Ponadto opisano wybrane działania niemieckich polity-

ków związane z problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie 

przedwyborczym.
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5.2. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna /
 Unia Chrześcijańsko-Społeczna

Niemieccy chadecy w programie wyborczym, przyjętym pod koniec czerw-

ca 2013 roku, widzą potrzebę wzmocnienia partnerstwa transatlantyc-

kiego1. W tym dokumencie przedstawiciele CDU i CSU uznali Stany Zjed-

noczone za „najważniejszego przyjaciela i partnera Niemiec spoza Europy” 

(Die USA sind der wichtigste Freund und Partner Deutschlands außerhalb Europas)2. 

Chadecy stwierdzili też, że przyjacielskie relacje łączące oba narody stanowią 

dla nich „filar międzynarodowej współpracy”3. Jednocześnie widzą oni szansę 

dalszego wzmocnienia tej współpracy, która ich zdaniem przyczyni się do jesz-

cze większego rozwoju oraz do stworzenia nowych miejsc pracy „po obu stro-

nach Atlantyku”. Politycy obu ugrupowań odnieśli się też w tym miejscu 

do planów utworzenia strefy wolnego handlu między UE i USA, która według 

ich opinii umożliwi realizację wyżej wymienionych celów4. 

Pobodnie jak we wcześniejszych programach5 chadecy i w tym dokumencie 

przekonywali o kluczowej roli Sojuszu Północnoatlantyckiego w rozwiązywaniu 

współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Zapewniali 

równocześnie o swoim wsparciu dla nowej koncepcji NATO. Zwracali uwagę, 

że główna aktywność NATO we współczesnym świecie jest skoncentrowana 

na udziale w operacjach wojskowych, służących „zapewnieniu pokoju, wolności 

oraz stabilności”. Jednak ich zdaniem mimo tych zadań oraz mimo zakończenia 

zimnowojennego podziału nadal zasadniczym obowiązkiem tej organizacji po-

zostaje kolektywna obrona jej członków6. Chadecy opowiedzieli się także za po-

zostawieniem otwartych drzwi dla nowych członków NATO. Przy czym według 

nich do Sojuszu powinny przystępować tylko te państwa, które będą dzieliły te 

same wartości co NATO oraz poszczególni członkowie tej organizacji. Ewentu-

alne przystąpienie nowego kraju do NATO musiałoby też ich zdaniem przyczy-

nić się do „zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich”7. 

1 Ze względu na wiele pojawiających się w programie obietnic socjalnych przyjęcie tego do-

kumentu spotkało się z krytyką innych czołowych niemieckich partii politycznych. Zob. 

B.T. Wieliński, Merkel chce kupić Niemców, „Gazeta Wyborcza”, 25 czerwca 2013, s. 10.
2 Gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Regierungsprogramm 2013–2017. CDU/CSU, http://www.

cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/cdu_regierungsprogramm_2013-2017.pdf, s. 119 

[dostęp 30 czerwca 2013].
3 Tamże, s. 119–120.
4 Tamże, s. 120.
5 Zob. Wir haben die Kraft. Gemeinsam für unser Land. Regierungsprogramm 2009–2013. Verabschie-

det in einer gemeinsamen Sitzung des Bundesvorstands der CDU und des Parteivorstandes der CSU, 

Berlin, 28 Juni 2009, CDU-Bundesgeschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Haus, Berlin 2009, s. 84.
6 Gemeinsam erfolgreich für Deutschland..., s. 120.
7 Tamże.
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Istotna z punktu widzenia współczesnych stosunków niemiecko-amery-

kańskich oraz przyszłej współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego 

była wizyta w Berlinie Baracka Obamy w czerwcu 2013 roku. Podczas wystą-

pienia pod Bramą Brandenburską prezydent USA powiedział między innymi: 

Ich bin ein Berliner, nawiązując do historycznej mowy Johna F. Kennedy’ego 

z 1963 roku8. Wizyta amerykańskiej głowy państwa odbyła się jednak w cie-

niu wydarzeń związanych z ujawnieniem działalności Agencji Bezpieczeństwa 

Narodowego (NSA) Stanów Zjednoczonych i tzw. programem PRISM9. We-

dług informacji przekazanych wówczas przez byłego pracownika NSA Edwar-

da Snowdena amerykański wywiad miał między innymi prowadzić intensywną 

działalność wywiadowczą również na terenie Niemiec. Ponadto amerykańskie 

drony, biorące udział w akcjach przeciwko terrorystom, miały być sterowa-

ne z baz wojskowych USA znajdujących się na obszarze RFN10. Wydarzenia 

te doprowadziły do ochłodzenia stosunków między Berlinem i Waszyngto-

nem. Ze względu na bliskie relacje ze stroną amerykańską w trudnej sytuacji 

znaleźli się niemieccy chadecy. „Afera z NSA zaczęła żyć własnym życiem. 

Pod koniec września Niemcy będą wybierać Bundestag, a kampania wybor-

cza na razie rozkręcała się niemrawo – brakowało lejtmotywu. Przeciwnikom 

Merkel rewelacje Snowdena spadły jak z nieba” – komentował to wydarze-

nie na początku lipca 2013 roku Bartosz T. Wieliński11. W efekcie problem 

PRISM stał się jednym z istotnych elementów debaty w trakcie kampanii 

wyborczej w Niemczech. Głos w tej sprawie zabrała też niemiecka kanclerz. 

„Jeżeli te informacje by się potwierdziły, wówczas byłaby to poważna sprawa. 

Podsłuch przyjaciół za pomocą pluskiew w naszych ambasadach i przedstawi-

cielstwach UE nie może mieć miejsca. Zimna wojna się skończyła” – prze-

konywała Angela Merkel w wywiadzie udzielonym wspólnie kilku czołowym 

europejskim dziennikom w lipcu 2013 roku12.

Podobnie jak w programie politycznym z 2009 roku CDU i CSU także 

w dokumencie wyborczym z 2013 roku zapewniały o „szczególnej odpowie-

dzialności Niemiec wobec państwa Izrael”13. Według ich opinii prawo do ist-

nienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa temu krajowi nie powinno podlegać 

dyskusji. Przypominają przy tym, że osiągnięcie stabilizacji w skonfliktowa-

nym rejonie Bliskiego i Środkowego Wschodu leży zarówno w interesie RFN, 

jak i całej Europy. Chadecy zapewniali jednocześnie, że nadal będą dążyć do 

8 B.T. Wieliński, Berlińskie apele Obamy, „Gazeta Wyborcza”, 20 czerwca 2013, s. 10.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 B.T. Wieliński, Berlin wściekły na podsłuchy, „Gazeta Wyborcza”, 2 lipca 2013, s. 10.
12 Aby nie przepadł dobrobyt, rozmowa z A. Merkel, „Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 2013, s. 16. Wy-

wiad przeprowadzony był dla następujących gazet: „Le Monde”, „The Guardian”, „Süd-

deutsche Zeitung”, „La Stampa”, „El País”, „Gazeta Wyborcza”.
13 Gemeinsam erfolgreich für Deutschland..., s. 120.
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istnienia zarówno Izraela, jak i państwa palestyńskiego (Zwei-Staaten-Lösung)14. 

Chcieliby również wzmocnić współpracę z Federacją Rosyjską w zakresie po-

lityki zagranicznej i bezpieczeństwa15. Widzą ponadto konieczność współpracy 

w tym zakresie z tzw. państwami wschodzącymi (aufstrebende Schwellenländer), 

do których zaliczyli między innymi Brazylię, Chiny, Indie, Meksyk, Nigerię 

oraz RPA. Według nich istotną rolę w tej materii odgrywają obok państw na-

leżących do grupy G20 również inne pozaeuropejskie regionalne organizacje 

międzynarodowe, jak ASEAN czy MERCOSUR. Niemieccy chadecy zauwa-

żają, że przy rosnącej roli, jaką odgrywają te państwa oraz organizacje w świa-

towej polityce i gospodarce, wiele istotnych problemów, zarówno z zakre-

su polityki bezpieczeństwa, ale także ochrony środowiska, zwalczania biedy 

czy ekonomii, może być rozwiązywanych tylko we współpracy z tymi uczest-

nikami stosunków międzynarodowych16. Tak jak we wcześniejszych doku-

mentach, CDU i CSU opowiadają się za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ, 

która miałaby między innymi umożliwić skuteczniejsze jej działanie na fo-

rum międzynarodowym. Niemieccy chadecy nadal wspierali również pomysł 

utworzenia wspólnego stałego miejsca w RB ONZ dla całej Unii Europejskiej. 

Przekonują jednocześnie, że do czasu osiągnięcia tego celu Niemcy są goto-

we na „przejęcie większej odpowiedzialności” w przypadku otrzymania statu-

su stałego członka w tym gremium, do czego dążą nieprzerwanie od początku 

lat 90. XX wieku17. Politycy CDU i CSU zapewniają jednocześnie, że nadal 

będą się angażować w akcje służące respektowaniu praw człowieka. Narusza-

nie praw człowieka we współczesnym świecie określają mianem „zbrodni”, 

co stanowi według nich „zagrożenie dla pokoju oraz międzynarodowego bez-

pieczeństwa” (Menschenrechtsverletzungen sind Verbrechen. Sie bedrohen den Frieden 
und die internationale Sicherheit)18. W efekcie przedstawiciele obu chadeckich 

ugrupowań przekonują, że także w przyszłości będą stosować wszelkie środki 

służące ochronie tych praw19. 

We wspólnym programie politycznym CDU oraz CSU przekonują też o po-

zytywnej roli, jaką według ich opinii odgrywa Bundeswehra w rozwiązywaniu 

współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego20. Według 

chadeków niemiecka armia stanowi gwarancję bezpieczeństwa nie tylko dla 

swojego państwa, lecz taką rolę odgrywa również wobec jego sojuszników21. 

Pozytywnie oceniają przy tym projekt reformy Bundeswehry, która ich 

14 Tamże
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 121.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Zob. Wir haben die Kraft..., s. 84.
21 Gemeinsam erfolgreich für Deutschland..., s. 122.
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zdaniem przyczyni się do zwiększenia skuteczności armii w wielu obszarach. 

Zapewniają przy tym, że Niemcy także w przyszłości będą „niezawodnie” 

wypełniać swoje obowiązki w zakresie polityki bezpieczeństwa, wynikające 

z międzynarodowych zobowiązań (Deutschland wirdseine sicherheitspolitischen 
Aufgaben und Verpflichtungen im internationalen Rahmenauch in Zukunft verlässlich 
wahrnehmen)22. 

Chadecy przekonują, że ich celem jest dostosowanie Bundeswehry do 

zmieniających się warunków w obszarze polityki bezpieczeństwa. CDU i CSU 

planują jednocześnie zakończenie modernizacji niemieckiej armii do 2017 ro-

ku. Członkowie obu ugrupowań, mimo pełnego wsparcia dla dalszych reform 

Bundeswehry, zapewniają jednak, że udział niemieckiej armii w operacjach 

wojskowych będzie za każdym razem możliwy dopiero w przypadku, „gdy 

wszystkie niemilitarne środki zostaną wyczerpane” (Erstwennalle nicht mili-
tärischen Mittel ausgeschöpft sind, können militärische Einsätze der Bundeswehr in 
Frage kommen)23. Ewentualny udział niemieckich żołnierzy w takich akcjach 

powinien być według nich obwarowany wieloma warunkami. Zdaniem cha-

deków niemieckie wojsko może być wysyłane na misje jedynie w przypadku 

zgodności z „ustawą zasadniczą oraz prawami człowieka”. Według przedstawi-

cieli obu partii musiałyby one również „służyć utrzymaniu lub przywracaniu 

pokoju oraz międzynarodowego bezpieczeństwa”24. W programie wyborczym 

z 2013 roku chadecy bronią też udziału niemieckich żołnierzy w Afganista-

nie25. Ich zdaniem dążenia międzynarodowej koalicji do osiągnięcia w tym 

państwie większego poziomu bezpieczeństwa „przynoszą owoce”. Przypomi-

nają jednocześnie, że zakończenie operacji wojskowej w tym państwie plano-

wane jest na przełom 2014 i 2015 roku. Równocześnie zapewniają, że po tym 

okresie dla Bundeswehry priorytetowe znaczenie będą mieć kwestie związane 

ze szkoleniem oraz doradzaniem afgańskiej armii26. Chadecy chcą też stworzyć 

atrakcyjniejsze warunki służby w niemieckim wojsku. Wyrażają też chęć po-

szerzenia opieki nad żołnierzami powracającymi z zagranicznych misji27. Dla 

niemieckich chadeków istotne znaczenie we współczesnej międzynarodowej 

polityce bezpieczeństwa ma też „prewencyjna ochrona przez atakami piratów”, 

służąca „wzmocnieniu bezpieczeństwa morskiego” (Der vorbeugende Schutz vor 
Piratenangriffen und damit die Stärkung der See sicherheit)28. Opowiadają się tak-

że za kontrolą na całym świecie przepływu broni konwencjonalnej. Szczególną 

wagę przywiązują do działań zapobiegających zdobywaniu przez terrorystów 

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Podobnie jak w programie na lata 2009–2013. Zob. Wir haben die Kraft..., s. 88.
26 Gemeinsam erfolgreich für Deutschland..., s. 122.
27 Tamże, s. 123.
28 Tamże, s. 122.
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broni masowego rażenia (Massenvernichtungswaffen)29. Zapewniają jednocześnie 

o swoim wsparciu dla każdej „uczciwej i służącej bezpieczeństwu inicjatywy”, 

która będzie zmierzać do ograniczenia broni atomowej oraz zbrojeń konwen-

cjonalnych30. Ich zdaniem zgoda na „drastyczną redukcję broni atomowej” 

mogłaby się przysłużyć wzmocnieniu regulacji dotyczących zakazu rozprze-

strzeniania broni masowego rażenia oraz powstrzymaniu dążeń poszczególnych 

państw do uzyskania statusu mocarstw atomowych (Atomwaffenmächte). Repre-

zentanci niemieckiej chadecji chcieliby również doprowadzić do zwiększenia 

uprawnień kontrolnych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej31.

5.3. Wolna Partia Demokratyczna

Problematyce związanej z międzynarodowym bezpieczeństwem poświęca-

ją również wiele miejsca niemieccy liberałowie. W programie wyborczym 

z 2013 roku członkowie FDP przekonują o wyższości rozwiązań politycznych 

nad siłowymi. Opierając się na „kulturze militarnej powściągliwości” (Wir ste-
henzur Kultur der militärischen Zurückhaltung), FDP zapewnia, że „liberalna po-

lityka zagraniczna, praw człowieka oraz rozwoju jest polityką pokojową”. Dzia-

łacze tej partii wyrażają nadzieję, że międzynarodowe inicjatywy dotyczące 

procesu rozbrojeniowego w dalszym ciągu będą odgrywać istotną rolę zarów-

no w niemieckiej, jak i w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa32. Widzą 

przy tym potrzebę współpracy na arenie międzynarodowej z nowymi partnera-

mi, zapewniając jednocześnie, że nie ucierpi na tym dotychczasowa współpra-

ca w ramach partnerstwa transatlantyckiego oraz innych sojuszy. Przekonują 

też, że to właśnie „liberalna polityka zagraniczna” stworzyła podstawy dla „no-

wych partnerstw”. Odnoszą się tym samym do działalności członka swojej par-

tii, Guida Westerwellego, który w okresie rządów CDU/CSU i FDP w latach 

2009–2013 stał na czele niemieckiej dyplomacji. Liberałowie wskazują w tym 

miejscu na coraz istotniejszą rolę, jaką ich zdaniem odgrywają w partnerskich 

relacjach z RFN oraz Europą tzw. państwa wschodzące w Ameryce Łacińskiej, 

Azji i Afryce. Według nich Niemcy nadal będą współpracować z tymi krajami, 

„ze świadomością wspólnej odpowiedzialności”, w rozwiązywaniu wielu glo-

balnych kwestii dotyczących między innymi terroryzmu, wojen, łamania praw 

człowieka czy też rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Nawiązując do 

29 Tamże, s. 124.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt. Nur mit uns, Programm der Freien De-

mokratischen Partei zur Bundestagswahl 2013, beschlossen auf dem Bundesparteitag vom 

4. bis 5. Mai 2013 in Nürnberg, Online-Ausgabe Stand 27. Juni 2013, Berlin 2013, s. 83, http://

www.fdp.de/files/565/B_rgerprogramm_A5_Online-Fassung.pdf [dostęp 10 lipca 2013].
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arabskiej wiosny ludów, reprezentanci tej partii zapewniają o swoim popar-

ciu dla zmian zachodzących w Afryce Północnej oraz w świecie arabskim. Ce-

lem liberałów ma być w tym przypadku wspieranie wśród tamtejszych społe-

czeństw zasad demokracji oraz gospodarki rynkowej33.

Liberałowie przekonują jednocześnie o konieczności dalszego rozwoju 

współpracy w ramach istniejących już od dłuższego czasu sojuszy, opierając 

się na „dialogu i partnerstwie”. „Jedynie dialog stwarza zaufanie oraz możli-

wość pokojowego rozwiązywania konfliktów” – przekonują. W efekcie FDP 

widzi konieczność „pogłębiania integracji” w ramach Wspólnej Polityki Bez-

pieczeństwa i Obrony UE (WPBiO), zgodnie z zapisami traktatu lizbońskiego. 

Chce przy tym wzmocnić współpracę w ramach „tradycyjnych powiązań”, czy-

li przede wszystkim relacji euroatlantyckich. Według opinii tego ugrupowania 

WPBiO powinna być też zorientowana na europejskich członków RB ONZ34. 

Członkowie FPD uważają, że w dłuższej perspektywie (langfristig) UE „musi” 

otrzymać status stałego członka w RB ONZ35. W dokumencie FDP doko-

nała również próby podsumowania aktywności Niemiec na forum RB ONZ 

w latach 2011–2012 w charakterze niestałego członka36. Dla liberałów bilans 

tej działalności jest jednoznacznie pozytywny. Świadczyć ma o tym między 

innymi zaangażowanie Niemiec w zapewnienie ochrony dzieci podczas kon-

fliktów zbrojnych, postawa wobec kryzysów w Syrii oraz Jemenie, powstania 

w tym okresie Sudanu Południowego, a także sytuacji w Afganistanie. „Wraz 

z tą bardzo skuteczną pracą pokazaliśmy, że Niemcy są gotowe na przejęcie 

globalnej odpowiedzialności” – przekonują działacze FDP, odnosząc się po-

średnio do aspiracji swojego kraju dotyczących uzyskania stałego członkostwa 

w RB ONZ, o czym wcześniej wielokrotnie wypowiadał się między innymi 

Guido Westerwelle jako minister spraw zagranicznych tego państwa37. Zda-

niem polityków FDP to właśnie dzięki skutecznej działalności RFN w RB 

ONZ państwo zostało wybrane przez „światową wspólnotę z wywierającym 

wrażenie rezultatem” do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2013–201438. Na-

leży jednak zauważyć, że niektóre niemieckie działania w RB ONZ wywołały 

też kontrowersje wśród sojuszników RFN. W marcu 2011 roku Niemcy jako 

niestały członek RB ONZ nie poparły bowiem rezolucji dotyczącej możliwo-

ści użycia siły w Libii wobec oddziałów Muammara Kaddafiego. Wstrzymanie 

się od głosu nie doprowadziło wprawdzie do zablokowania rezolucji39, spotkało 

33 Tamże.
34 Tamże, s. 84.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 85.
37 Tamże.
38 Tamże.
39 Oprócz RFN od głosu wstrzymali m.in. reprezentanci Chin i Rosji, którzy jako stali człon-

kowie RB mają prawo weta. Nie było też głosów przeciwnych uchwaleniu rezolucji. Zob.
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się jednak z krytyką zarówno wśród części niemieckich polityków, jak i zagra-

nicznych sojuszników RFN – Francji, Wielkiej Brytanii i USA – którzy głoso-

wali za przyjęciem tego dokumentu. Zdaniem Justyny Gotkowskiej sytuacja 

ta może w przyszłości przeszkodzić RFN w skutecznym staraniu się o uzyska-

nie stałego miejsca w tym gremium40.

Liberałowie opowiedzieli się również w swoim programie za wzmocnie-

niem współpracy Francji, Niemiec i Polski w sprawach dotyczących bezpie-

czeństwa w ramach Trójkąta Weimarskiego41. Za „naturalnych sojuszników” 

Niemiec w rozwiązywaniu globalnych problemów uznali także między innymi 

USA, Kanadę, Japonię i Australię42. Pozytywnie oceniają też dotychczasowy 

rozwój stosunków transatlantyckich. W programie z 2013 roku za „strategicz-

ny cel” współpracy euroatlantyckiej uznali utworzenie na tym obszarze strefy 

wolnego handlu43. Według nich realizacja tej idei będzie potwierdzała na świe-

cie „ścisłą kooperację obu globalnych centrów demokratycznej gospodarki 

rynkowej”44.

FDP opowiada się też w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa za 

„niesłabnącym” zaangażowaniem Niemiec z rozwiązanie konfliktu izraelsko-

-palestyńskiego. Podobnie jak chadecy za podstawę swojej polityki blisko-

wschodniej uważa prawo do istnienia Izraela oraz „wypracowaną” na grun-

cie dyplomacji koncepcję funkcjonowania obok siebie dwóch państw, a więc 

Izraela i Palestyny (ausverhandelte Zweistaatenlösung). Zdecydowanie opowia-

dają się również za dyplomatycznym zakończeniem konfliktu dotyczącego 

programu atomowego Iranu. Ich zdaniem proces ten powinien przebiegać 

„zgodnie z rezolucjami RB ONZ”. Przekonują jednocześnie, że uzyskanie 

przez to państwo dostępu do broni atomowej doprowadziłoby do powstania 

niebezpiecznej sytuacji nie tylko dla samego Izraela czy innych państw regio-

nu, lecz także dla „całego świata”45. FDP uważa też, że „trwała gwarancja po-

koju, bezpieczeństwa i dobrobytu” może być osiągnięta jedynie razem z Fe-

deracją Rosyjską46. 

W części zatytułowanej Chronić wolność, tworzyć szanse – liberalna polityka 
bezpieczeństwa reprezentanci FDP sformułowali wiele postulatów związanych 

cai/ler/AFP/dpa/Reuters/dapd, Uno-Abstimmung: Sicherheitsrat billigt Militäreinsatz gegen Libyen, 

17 marca 2011, http://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-abstimmung-sicherheitsrat-bil-

ligt-militaereinsatz-gegen-libyen-a-751631.html [dostęp 30 czerwca 2013].
40 J. Gotkowska, Stanowisko RFN wobec kryzysu w Libii funkcją niemieckiej polityki wewnętrznej, 

23 marca 2011, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2011-03-23/stanowisko-rfn-wobec-

-kryzysu-w-libii-funkcja-niemieckiej-polityki-wewnetr [dostęp 30 czerwca 2013].
41 Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt..., s. 84.
42 Tamże.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 Tamże, s. 85.
46 Tamże.
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z bezpieczeństwem międzynarodowym we współczesnym świecie oraz rolą, 

jaką ma odgrywać w tym systemie RFN47. „Bundeswehra jest i pozostanie 

armią parlamentarną” – czytamy w dokumencie48. Według działaczy tej partii 

w przypadku udziału w operacjach wojskowych „od samego początku trzeba 

jasno sformułować polityczne cele, ramy czasowe, jak i strategię wyjścia”49.

Podobnie jak niemieccy chadecy liberałowie chcą, aby służba w niemiec-

kiej armii była atrakcyjniejsza, między innymi poprzez zwiększenie zarob-

ków, poprawienie jakości infrastruktury, większe możliwości dokształcania 

się, zwiększenie poziomu opieki w przypadku odniesienia ran czy też dąże-

nie do skutecznego łączenia życia zawodowego i rodzinnego. Według FDP 

efektywne funkcjonowanie niemieckiej armii musi też zostać „odpowiednio” 

zabezpieczone finansowo. Udział w zagranicznych operacjach wojskowych 

nie powinien ich zdaniem obciążać bieżącego budżetu Ministerstwa Obrony. 

Liberałowie opierają politykę bezpieczeństwa na współpracy euroatlantyc-

kiej. Tak jak we wcześniejszych dokumentach przekonują, że „NATO pozo-

stanie także w przyszłości najsilniejszą kotwicą naszej wspólnej polityki bez-

pieczeństwa”50. Ich zdaniem zarówno Sojusz Północnoatlantycki, jak i „inne 

znaczące organizacje międzynarodowe” zajmujące się sprawami pokoju oraz 

bezpieczeństwa, do których zaliczyli ONZ, OBWE, Radę Europy i UE, mu-

szą dążyć do zwiększenia skuteczności działania. Opowiadają się równocześ-

nie za stworzeniem „powszechnie uznanych norm i reguł w międzynarodo-

wym systemie oraz za jeszcze intensywniejszą współpracą w obszarze polityki 

bezpieczeństwa i obrony”. Wierzą przy tym, że dzięki stworzeniu wspólnych 

struktur w przyszłości będą mogły zostać stworzone przesłanki funkcjono-

wania „europejskich sił zbrojnych pod kontrolą parlamentarną” (europäische 
Streitkräfte unter parlamentarischer Kontrolle)51. 

W odpowiedzi na nowe wyzwania związane ze współczesną polityką bezpie-

czeństwa FDP postuluje również „utworzenie stałej kwatery dowodzenia, któ-

ra miałaby funkcjonować „na poziomie rządu federalnego”52. Nowa placówka 

miałaby działać w zakresie „wymiany informacji, koordynacji wojskowych oraz 

cywilnych środków we wszystkich obszarach polityki zagranicznej i bezpie-

czeństwa, jak i zapobiegania oraz reakcji na narodowe i międzynarodowe kata-

strofy i kryzysy”53. FDP przekonuje przy tym, że podstawą dla nowej struktury 

47 Tamże, s. 88–89.
48 Tamże, s. 89.
49 Tamże.
50 Tamże. W podobny sposób liberałowie oceniali rolę tej organizacji w programie z 2009 r. 

Zob. Die Mittestärken. Programm der Freien Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009, be-
schlossen auf dem Bundesparteitag vom 15.–17. Mai 2009 in Hannover, s. 72. 

51 Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt..., s. 89.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 89–90.
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może być Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chce ponadto, aby „narodowa 

strategia bezpieczeństwa” (nationale Sicherheitsstrategie) stała się przyczynkiem 

do rozwoju strategii w tym zakresie dla całej UE (EU-Sicherheitsstrategie). Po-

dobnie jak w przypadku chadeków także działacze tej partii zapewniają, że 

po wycofaniu wojsk z Afganistanu w 2014 roku oraz po przekazaniu w tym 

państwie „odpowiedzialności” miejscowemu rządowi nadal będą wspierać 

Afgańczyków „w odbudowie kraju w ramach współpracy rozwojowej”54.

5.4. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

Dużo miejsca problemom związanym z regionalnym oraz globalnym bez-

pieczeństwem poświęcają w swoim programie politycznym działacze 

Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). W dokumencie wydanym przed 

wyborami w 2013 roku politycy tej partii przekonują, że chcą współkształto-

wać z innymi państwami oparty na współdziałaniu światowy porządek (Welt-
ordnung). Według nich tylko we współpracy z innymi państwami możliwe 

będzie zapewnienie pokoju oraz przestrzegania praw człowieka jako „global-

nych, powszechnych dóbr”, zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego 

rażenia czy też rozwiązanie problemów związanych z ubóstwem oraz głodem. 

Według polityków SPD świat znajduje się obecnie w przełomowym momen-

cie, a „nowy światowy porządek musi dopiero powstać”55. Podobnie jak re-

prezentanci innych czołowych niemieckich partii politycznych SPD uważa, 

że jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ma pokojowy charakter i skiero-

wana jest na współpracę. Działacze tego ugrupowania przekonują też o swo-

ich osiągnięciach w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, nazywając 

partię „inicjatorem polityki odprężenia” w okresie zimnej wojny (Urheberin 
der Entspannungspolitik während des Ost-West-Konflikts). Jednocześnie zapew-

niają, że chcieliby odnowić i nadal rozwijać tę politykę. Według SPD Niem-

cy na arenie międzynarodowej nie powinny działać samotnie (im Alleingang), 

lecz razem z europejskimi sojusznikami, w ramach sojuszu transatlantyckiego, 

a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. SPD opowiada się 

jednocześnie za zmniejszeniem roli działań militarnych, zarówno w niemiec-

kiej, jak i europejskiej polityce zagranicznej. Zdaniem ugrupowania w obu 

przypadkach priorytetowe znaczenie w sytuacjach konfliktowych powinny 

„ponownie” odgrywać środki cywilne. Konieczne jest tu jednak określenie 

„jasnej orientacji oraz ustalenie priorytetów w obszarze wspierania pokoju 

54 Tamże.
55 Das wir entscheidet. Das Regierungsprogramm 2013–2017, SPD-Parteivorstand, s. 108, http://

www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2013_2017.pdf, Berlin 

2013 [dostęp 12 lipca 2013].
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i transformacji konfliktów”. „Chcemy, żeby Niemcy ponownie były nieza-

wodnym partnerem w międzynarodowej polityce” – przekonuje SPD w swo-

im programie, krytykując jednocześnie dotychczasowe działania niemieckiego 

rządu, reprezentowanego przez CDU/CSU i FDP, w zakresie polityki zagra-

nicznej i bezpieczeństwa56. Zdaniem członków SPD w efekcie rola Niemiec 

zarówno w Europie, jak i w odniesieniu do sytuacji „na Bliskim Wschodzie, 

poprzez Iran do Afganistanu” została osłabiona. Dlatego chcą „odbudować za-

ufanie” do Republiki Federalnej na arenie międzynarodowej. Domagają się 

wzmocnienia europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. UE powin-

na stać się według ich opinii „zdolnym do działania pokojowym mocarstwem” 

(handlungsfähige Friedensmacht)57. 

SPD przekonuje, że socjaldemokraci uprawiają „pokojową politykę zagra-

niczną” (Sozialdemokratische Außenpolitik ist Friedenspolitik)58. Zdaniem tego 

ugrupowania pokój oraz bezpieczeństwo można osiągnąć we współczesnym 

świecie przede wszystkim poprzez wspieranie demokratycznych procedur, 

praw człowieka, a także uczciwych zasad związanych z handlem i produkcją. 

SPD nie wyklucza co prawda użycia w stosunkach międzynarodowych środ-

ków militarnych, ale tylko w ostateczności. Interwencja wojskowa musiałaby 

mieć również „jasny mandat Narodów Zjednoczonych”, jak i zgodę Bundes-

tagu. Niemieccy socjaldemokraci chcieliby ponadto powstrzymać działalność 

prywatnych armii, poddając je „surowym narodowym i międzynarodowym re-

gułom”59. Partia zapewnia, że kluczowe znaczenie w jej polityce bezpieczeń-

stwa odgrywają kwestie rozbrojenia, kontrola zbrojeń oraz nierozprzestrzenia-

nie broni. Według socjaldemokratów jest to „centralny” problem, dotyczący 

przetrwania (zentrale Überlebensfragen von morgen)60. „Naszym celem pozostaje 

świat bez broni atomowej oraz masowego rażenia” – zapewniają, domagając 

się jednocześnie, aby w ramach europejskiego układu rozbrojeniowego z tere-

nu RFN wycofano „pozostającą taktyczną broń atomową”. Działacze tej partii 

przekonują zarazem o chęci „nadania nowych impulsów” polityce dotyczącej 

rozbrojenia oraz kontroli broni konwencjonalnej61. 

W programie politycznym z 2013 roku SPD domaga się również powrotu 

do „restrykcyjnych wytycznych dotyczących eksportu” zbrojeń z okresu rzą-

dów SPD–Sojuszu 90/Zielonych w latach 1998–2005. Członkowie tej partii 

sprzeciwiają się przy tym eksportowi broni do miejsc, w których „masowo” ła-

56 Tamże.
57 Tamże.
58 O „konsekwentnej polityce pokojowej” niemieccy socjaldemokraci zapewniali też w progra-

mie z 2009 r. Zob. Sozial und Demokratisch. Anpacken. Für Deutschland. Das Regierungsprogramm 
der SPD, SPD-Parteivorstand, Berlin 2009, s. 94.

59 Tamże.
60 Tamże.
61 Das wir entscheidet..., s. 108.
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mane są prawa człowieka62. Stanowczo krytykują również sprzedawanie broni 

za granicę „z przyczyn gospodarczych”. W efekcie SPD postuluje utworzenie 

w Bundestagu „parlamentarnego gremium”, którego zadaniem będzie kontro-

la rządu federalnego z zakresie podejmowania najważniejszych decyzji związa-

nych z eksportem broni63. W programie wyborczym z 2013 roku SPD odnosiła 

się też do ówczesnej sytuacji w Afganistanie związanej z planowanym prze-

kazaniem pełnej odpowiedzialności w ręce tamtejszych sił bezpieczeństwa. 

Socjaldemokraci, przypominając o swoich wcześniejszych postulatach doty-

czących opracowania „strategii wyjścia” (Exit-Strategie für Afghanistan), zapew-

nili jednocześnie, że będą chcieli aktywnie uczestniczyć w dalszej pomocy dla 

tego państwa, w której główną rolę powinny odgrywać kwestie szkoleniowe. 

Ich zdaniem zarówno sami Afgańczycy, jak i „wspólnota międzynarodowa” 

mogą polegać na zapewnieniach Berlina w zakresie udzielenia temu krajowi 

„cywilnej pomocy”64.

Reprezentanci SPD chcą też aktywnie rozwiązywać inne problemy bez-

pieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie. Zapewniają przy 

tym, że będą się domagać od ONZ jeszcze większego zaangażowania z rozwią-

zanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak przedstawiciele innych 

czołowych niemieckich ugrupowań politycznych nadal uważają, że najlep-

szym rozwiązaniem pozostaje doprowadzenie do pokojowego współistnienia 

państwa Izrael oraz niepodległej Palestyny (Zwei-Staaten-Lösung). Tak jak cha-

decy czy liberałowie, SPD w swoim programie politycznym nie przedstawia 

szczegółowo drogi do osiągnięcia tego celu. Niemieccy socjaldemokraci wyra-

żali też w wyżej wymienionym dokumencie zaniepokojenie ówczesnym roz-

wojem sytuacji w Syrii. Według nich konflikt zbrojny w tym państwie może 

doprowadzić do „wciągnięcia całego regionu w spiralę politycznie oraz religij-

nie motywowanej przemocy”65. SPD w swoim programie rządowym krytykuje 

również postępowanie w tym zakresie niemieckiej dyplomacji, która ich zda-

niem zbyt biernie reagowała na wojenne wydarzenia w Syrii. „Chcemy, aby 

Niemcy przy rozwiązywaniu tego konfliktu nie stały dłużej na uboczu, lecz 

silniej niż dotychczas wykorzystywały swoje dyplomatyczne możliwości, żeby 

zapobiec dalszej eskalacji konfliktu” – przekonywali znajdujący się wówczas 

w opozycji działacze SPD, domagając się jednocześnie intensyfikacji działań 

na rzecz pomocy dla syryjskich uchodźców66. Zapewniali również o wsparciu 

dla znajdujących się w okresie przełomu (im Umbruch) państw arabskich przy 

tworzeniu demokratycznych struktur. Poważne zagrożenie zarówno dla RFN, 

62 Tamże, s. 110.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Tamże.
66 Tamże, s. 111.
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jak i dla całej Europy mają stwarzać ich zdaniem islamskie bojówki działające 

na coraz szerszą skalę w rejonie Sahelu. Problem ten nie może być w dłuższej 

perspektywie rozwiązany jedynie za pomocą środków militarnych, lecz po-

trzebne jest stworzenie strategii odnoszącej się do „politycznej oraz gospodar-

czej stabilizacji całego regionu”67. 

Oceniając rolę niemieckiej armii, politycy SPD uważają, że powinna ona 

nadal wykonywać swoje funkcje pod pełną kontrolą parlamentu. „Bundes-

wehra jest armią parlamentarną, która jest zintegrowana w europejskich 

i transatlantyckich strukturach bezpieczeństwa” – podkreślają. Pozytywnie 

oceniają w tym obszarze dotychczasową rolę parlamentu, który ich zdaniem 

udowodnił, że potrafi konstruktywnie podejmować odpowiedzialne decyzje. 

Sprzeciwiają się jednocześnie jakimkolwiek próbom osłabienia roli parlamen-

tu w zakresie decyzji dotyczących działań niemieckiej armii. Politycy SPD 

chcieliby również, żeby zapoczątkowana reforma Bundeswehry doprowadzi-

ła do „dalszej europeizacji sił zbrojnych w ramach wspólnego europejskiego 

planowania obronnego”. W tym wypadku widzą też konieczność „ponownego 

ożywienia” współpracy politycznej na szczeblu europejskim w zakresie bez-

pieczeństwa i obrony68. SPD przekonuje, że w przyszłości powinna powstać 

„wspólna europejska armia”, a jej działania musiałyby mieć „parlamentarną 

legitymację”. Podobnie jak chadecy i liberałowie działacze SPD przekonują 

też o konieczności uatrakcyjnienia służby w niemieckim wojsku, powołując 

się na swoją koncepcję pozyskiwania nowych rekrutów (Nachwuchsgewinnung) 

oraz programu mającego między innymi umożliwić łączenie wojskowej służby 

z życiem rodzinnym (Attraktivitätsprogramm). Odnosząc się do niemieckiej po-

lityki bezpieczeństwa, wyrażają także sprzeciw wobec „pośpiesznie” podjętej, 

ich zdaniem, decyzji w sprawie zakupu dronów (Kampfdrohnen). SPD domaga 

się także wyjaśnienia wszelkich niejasności w tym zakresie69. 

W programie rządowym na lata 2013–2017 SPD przekonuje o chęci ożywie-

nia i wzmocnienia relacji transatlantyckich, podkreślając, że USA są zarówno 

dla RFN, jak i dla całej Europy „najważniejszym partnerem strategicznym”70. 

Zauważając większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych z rejonie Pacy-

fiku w zakresie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, niemieccy socjal-

demokraci przekonują, że fakt ten nie oznacza zmniejszenia wagi (Abwertung) 

relacji euroatlantyckich. Według SPD sytuacja ta jest wprawdzie „postawie-

niem Europy przed nowymi wyzwaniami, otwiera jednak także nowe szanse 

współpracy. Muszą one zostać wykorzystane”. Odnosząc się do relacji z USA, 

politycy SPD zapewniają, że chcą je „wypełnić nowym życiem, dalej rozwijać 

67 Tamże.
68 Tamże.
69 Tamże, s. 112.
70 Tamże. O potrzebie „odnowienia transatlantyckiego partnerstwa” SPD zapewniała też 

w programie sformułowanym w 2009 r. Zob. Sozial und Demokratisch..., s. 89.
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oraz pogłębiać” (mit neuem Leben füllen, weiterentwickeln und vertiefen)71. Podkre-

ślają przy tym wagę wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania proble-

mów na Bliskim Wschodzie oraz w „świecie arabskim”. Wyrażają również na-

dzieję, że obie strony wykorzystają doświadczenie wynikające ze współpracy 

w obszarze azjatyckim do rozwoju „wspólnych transatlantyckich strategii dla 

kontynentu azjatyckiego oraz rejonu Pacyfiku”. Socjaldemokraci zapropono-

wali w swoim programie politycznym sprawowanie roli pośrednika w „ame-

rykańsko-rosyjskim dialogu”. SDP zapewniła również o pełnym wsparciu dla 

planów stworzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu (transatlantisches 
Freihandelsabkommen)72.

Zdaniem działaczy SPD główną rolę w zakresie bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie nadal powinna odgrywać ONZ. „Narody Zjednoczo-

ne pozostają jako najważniejsza światowa organizacja głównie odpowiedzial-

na za pokój oraz bezpieczeństwo” – przekonują. Podobnie jak inne niemiec-

kie partie polityczne SPD widzi konieczność przeprowadzenia reform oraz 

wzmocnienia tej organizacji, co ma dotyczyć również Rady Bezpieczeństwa 

ONZ. W przeciwieństwie jednak do chadeków czy liberałów, SPD w pro-

gramie wyborczym z 2013 roku nie odnosi się bezpośrednio do niemieckich 

aspiracji dotyczących członkostwa w RB ONZ. W dokumencie tym socjalde-

mokraci przekonują z kolei, że „za pokój w [Europie] oraz dla Europy (…) 

wspólną odpowiedzialność jako organizacje regionalne z różnymi punktami 

ciężkości” ponosić mają OBWE, NATO oraz UE. Zdaniem SPD Republika 

Federalna powinna odgrywać w tych instytucjach „ponownie aktywną i kon-

struktywną rolę”. SPD opowiada się także za prowadzeniem działań w zakre-

sie zapobiegania kryzysom i konfliktom oraz ochrony praw człowieka zgodnie 

z duchem „socjaldemokratycznej pokojowej polityki” (im Sinnesozialdemokra-
tischer Friedenspolitik)73. 

5.5. Sojusz 90 / Zieloni

Nad wyzwaniami związanymi z międzynarodowym bezpieczeństwem za-

stanawiają się również członkowie Sojuszu 90 / Zielonych (Bündnis 90 / 

Die Grünen). W programie politycznym sformułowanym przed wyborami 

w 2013 roku otwarcie krytykują postępowanie współczesnych krajów demo-

kratycznych wobec państw autorytarnych, zauważając, że często „gospodarcze 

interesy oraz domniemana stabilność” (wirtschaftliche Interessen und vermeintli-
che Stabilität) okazywały się ważniejsze niż wspieranie demokracji i praw czło-

71 Tamże.
72 Das wir entscheidet..., s. 112.
73 Tamże, s. 113.
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wieka74. Zieloni krytykują w tym miejscu także politykę prowadzoną przez 

reprezentantów czarno-żółtej koalicji, a więc CDU/CSU oraz FDP, polegającą 

ich zdaniem na dostarczaniu broni Arabii Saudyjskiej i „innym autorytarnym 

państwom”, co jest w ich przekonaniu „tak samo skandaliczne, jak i nieod-

powiedzialne” (ist so skandalös wie verantwortungslos)75. Zdaniem Die Grünen 

takie postępowanie stanowi przy tym „przeciwieństwo wobec opartej na war-

tościach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polegającej na ochronie oraz 

wspieraniu praw człowieka” (es ist das Gegenteil einer wertebasierten Außen- und 
Sicherheitspolitik, die auf dem Schutz und der Förderung der Menschen rechte beruht). 
Podobnie jak reprezentanci innych czołowych niemieckich ugrupowań poli-

tycznych deklarują przywiązanie w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa 

do dyplomatycznych rozwiązań, opartych na multilateralnym porozumieniu. 

„Pokojowe oraz cywilne środki zawsze mają dla nas pierwszeństwo przed mi-

litarnymi” – przekonują76. „Zielona” polityka bezpieczeństwa ma się opierać 

na „wzmacnianiu prawa zamiast na prawie silniejszego, zwalczaniu kryzysów 

poprzez wzmocnione Narody Zjednoczone oraz na wolnym od przemocy roz-

wiązywaniu konfliktów. Naszym kompasem są pokój oraz ochrona praw czło-

wieka” – mówią działacze tej partii77.

Członkowie tego ugrupowania, działając zgodnie z zasadą „tworzenia po-

koju bez broni” (Frieden schaffen ohne Waffen), zapewniają w swoim progra-

mie o wyższości rozwiązań politycznych nad militarnymi. Zastrzegają jed-

nak, że oparcie się na pokojowej polityce nie oznacza dla członków tej partii 

„absolutnej rezygnacji z wojskowych interwencji”78. Uważają bowiem, że na 

świecie „są sytuacje”, w których takie działania stają się konieczne, na przy-

kład w przypadku drastycznego naruszania praw człowieka czy też ludobójstwa 

(Völkermord)79. Zieloni chcieliby skuteczniejszego wdrożenia koncepcji „odpo-

wiedzialności za ochronę” (Konzept der Schutzverantwortung, der responsibility 
to protect), jako istotnego elementu w działaniach dotyczących zapobiegania 

kryzysom80. Dla polityków tej partii problemy związane z bezpieczeństwem 

powinny być przede wszystkim rozwiązywane za pomocą środków dyploma-

tycznych, pośredniczenia w rozwiązywaniu konfliktów (Konfliktvermittlung), 

a także poprzez stosowanie „cywilnych sankcji”. Za konieczne uznają opra-

cowanie Narodowej Strategii Pokoju (Nationale Friedens Strategie), która mia-

74 Zeit für den grünen Wandel. Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaffen. Bundestagswahlprogramm 
2013 Bündnis 90 / Die Grünen, http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/

Gruenes-Bundestagswahlprogramm-2013.pdf, Berlin 2013, s. 297 [dostęp 15 lipca 2013].
75 Tamże.
76 Tamże.
77 Tamże.
78 Tamże, s. 306.
79 Tamże.
80 Tamże, s. 307.
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łaby odgrywać rolę kompasu w sprawach pokoju oraz polityki bezpieczeństwa 

(als friedens- und sicherheitspolitischer Kompass). Według Die Grünen projekt 

takiej strategii powinien zostać poddany społecznej i parlamentarnej deba-

cie, po czym miałby zostać przyjęty przez Bundestag. Nowa strategia miałaby 

zastąpić Białą Księgę Polityki Bezpieczeństwa z 2006 roku (Das Weißbuch zur 
Sicherheitspolitik). Według działaczy tej partii w nowo przyjętym dokumencie 

powinny między innymi zostać określone obszary, za które RFN miałaby po-

nosić współodpowiedzialność w zakresie polityki bezpieczeństwa. W strategii 

powinny się także znaleźć informacje o zadaniach oraz środkach, jakie miałyby 

być stosowane w tym zakresie przez Niemcy na arenie międzynarodowej81.

W opinii niemieckich Zielonych użycie siły militarnej powinno być brane 

pod uwagę „tylko jako ostateczny środek” (nur als äußerstes Mittel). Jednocześ-

nie uważają, że każde uczestnictwo w operacji militarnej musi zaaprobować 

Rada Bezpieczeństwa ONZ82. Zieloni twierdzą jednak, że blokowanie w pew-

nych sytuacjach takich decyzji w RB za pomocą weta może mieć równie dotkli-

we skutki jak interwencja zbrojna bez mandatu ONZ83. W efekcie proponują, 

aby w takich przypadkach decyzja mogła być podejmowana przez Zgromadze-

nie Ogólne ONZ większością kwalifikowaną „zgodnie z rozdziałem VII Karty 

Narodów Zjednoczonych”84. Dopuszczając możliwość brania udziału w kon-

fliktach zbrojnych, przekonują jednak, że zawsze będzie to oznaczać „wielkie 

nieszczęście” (großes Übel), dlatego należy unikać takich sytuacji, jeśli tylko 

będzie istniało inne skuteczne rozwiązanie. W programie z 2013 roku Zieloni 

zapewniają, że „w przeszłości” nie było im łatwo się pogodzić z koniecznością 

przeprowadzania operacji wojskowych. Prowadzili na ten temat „długie i in-

tensywne” dyskusje. Przekonują przy tym, że ich obecna ocena wynika mię-

dzy innymi z tamtych doświadczeń85. Die Grünen odwołali się w tym miejscu 

do okresu, w którym razem z SPD tworzyli koalicję rządową na szczeblu fe-

deralnym (1998–2005), podejmując pod koniec lat 90. ubiegłego wieku „histo-

ryczną” decyzję o udziale Bundeswehry w konflikcie zbrojnym na Bałkanach86.

81 Tamże.
82 Tamże. Podobne podejście prezentowali również w programie z 2009 r. Zob. Der grüne 

neue Gesellschaftsvertrag: Klima, Arbeit, Gerechtigkeit, Freiheit. Bundestagswahlprogramm 2009 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beschlossen auf der 30. Ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz 
vom 8. bis 10. Mai 2009 in Berlin, Herausgeberin: Bündnis 90 / Die Grünen, Berlin 2009, 

s. 214–215.
83 Zeit für den grünen Wandel..., s. 307–308.
84 Tamże, s. 308. Rozdział VII Karty dotyczy m.in. akcji w sytuacjach zagrożenia pokoju i aktów 

agresji. Zob. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-
wości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 
1947, nr 23, poz. 90.

85 Zeit für den grünen Wandel..., s. 308.
86 Szerzej na ten temat K. Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej 

SPD–Sojusz 90 / Zieloni w okresie 1998–2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
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Dla członków tego ugrupowania priorytetowe znaczenie mają operacje mi-

litarne prowadzone pod kuratelą ONZ, a nie przez NATO czy UE. Działa-

cze tej partii chcieliby, aby w przyszłości ONZ miała własne stałe oddziały, 

zamiast oparcia na narodowych kontyngentach wojskowych. Zieloni uważają, 

że RFN powinna jeszcze w większym stopniu niż dotychczas angażować się 

zarówno w cywilne, jak i wojskowe misje tej organizacji, „nie tylko finanso-

wo, lecz także personalnie”. Twierdzą przy tym, że Niemcy powinny skie-

rować do pracy w ONZ jeszcze więcej cywilnych fachowców. Zieloni uznają 

dotychczasowe plany rządu federalnego odnośnie do reformy Bundeswehry 

za niewystarczające. Ich zdaniem decyzja o rezygnacji w Niemczech z obo-

wiązkowej służby wojskowej była spóźniona. Niemiecka armia powinna też 

w ich opinii w większym stopniu „przyczynić się do konsolidacji budżetu”, 

między innymi poprzez redukcję liczby żołnierzy. Celem polityków tej partii 

jest zmniejszenie liczby żołnierskich etatów o „ponad 10%”87. Podobnie jak 

przedstawiciele SPD domagają się też drastycznego ograniczenia eksportu 

zbrojeń, podkreślając, że Niemcy zajmują pod tym względem trzecie miejsce 

na świecie88. W efekcie dążą do uchwalenia „restrykcyjnej ustawy” ograni-

czającej ten proceder (Rüstungsexportgesetz). Zieloni zapewniają, że ich udział 

w rządzie byłby możliwy jedynie w przypadku diametralnej zmiany polityki 

dotyczącej eksportu zbrojeń (Rüstungsexportpolitik), która ich zdaniem powin-

na być „w końcu bardziej przejrzysta”, umożliwiająca przeprowadzanie kon-

troli oraz „restrykcyjna”. Domagają się przy tym likwidacji „w dotychczasowej 

formie” Federalnej Rady Bezpieczeństwa RFN (Bundessicherheitsrat). W za-

mian proponują, aby o tych kwestiach rozstrzygał rząd federalny „na zasadzie 

konsensusu” (im Konsensprinzip). Według Zielonych o tego typu decyzjach 

powinny być „niezwłocznie” informowane parlament oraz opinia publiczna89. 

Domagają się również zredukowania ogólnej ilości broni we współczesnym 

świecie oraz „zakończenia globalnego zbrojenia”, które ich zdaniem posu-

wa się naprzód także dzięki niemieckim technologiom. Zieloni dążą zarazem 

do całkowitego wyeliminowania z użycia amunicji kasetowej (Streumunition), 

min lądowych (Landminen) oraz uranu (Uranmunition). Nadal domagają się wy-

cofania broni atomowej z terytorium RFN, dążąc jednocześnie do likwidacji 

tego typu broni na całym świecie. Politycy tej partii zapewniają jednocześnie, 

że w dalszym ciągu będą się opowiadać za uchwaleniem konwencji dotyczącej 

broni nuklearnej (Nuklearwaffenkonvention), aby doprowadzić do całkowitego 

zakazu jej używania90. Ich zdaniem składowanie w miejscowości Büchel ame-

rykańskej broni atomowej oraz przygotowanie niemieckich pilotów do ewen-

87 Zeit für den grünen Wandel…, s. 309.
88 Tamże, s. 309–310.
89 Tamże, s. 310.
90 Tamże.
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tualnego użycia oraz transportu tej broni „musi zostać zakończone”91. Według 

polityków tej partii również „atomowe uzbrojenie Francji oraz Wielkiej Bryta-

nii stoi w sprzeczności z przyszłą cywilną pokojową polityką UE”92. Niemieccy 

Zieloni popierają też oenzetowski pomysł dotyczący utworzenia strefy bezato-

mowej na Bliskim i Środkowym Wschodzie (atomwaffenfreie Zone im Nahen und 
Mittleren Osten). Nie dopuszczają możliwości siłowego zakończenia sporu wo-

kół irańskiego programu atomowego, który ich zdaniem „musi” zostać rozwią-

zany pokojowo. Uważają przy tym, że Niemcy oraz cała UE powinny jeszcze 

silniej zaangażować się w rozwiązanie tej kwestii w „roli pośrednika”, spraw-

dzając możliwość ustanowienia kolejnych sankcji wobec reżimu w Teheranie. 

Sprzeciwiają się także zakupowi przez niemiecką armię „uzbrojonych dro-

nów” (gegen die Anschaffung bewaffneter Drohnen), dążąc do wprowadzenia mię-

dzynarodowego zakazu używania tego typu broni (fürein Verbot von vollständig 
autonomen Waffen)93. „W multipolarnym świecie XXI wieku stoimy przed wy-

zwaniem opracowania nowej architektury bezpieczeństwa” – przekonują94. 

Według działaczy „ekologicznej” partii dominującą rolę we współczes-

nym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego powinna odgrywać ONZ. 

„Pierwszym warunkiem” ma być w tym przypadku uznanie dla posiadania 

przez tę organizację „monopolu na użycie siły” (Gewaltmonopol). „Żaden ak-

tor międzynarodowej polityki nie ma większej legitymacji niż NZ” – uważają 

politycy tej partii. Jednocześnie tak jak inne czołowe niemieckie ugrupowania 

polityczne Die Grünen widzą konieczność przeprowadzenia reformy ONZ, 

włącznie z Radą Bezpieczeństwa95. Stosowanie weta w tym gremium powin-

no być ich zdaniem obłożone obowiązkiem uzasadnienia każdorazowo takich 

decyzji (mit einem Begründungszwang belegen). W dłuższej perspektywie Zieloni 

chcieliby też doprowadzić do zniesienia zasady weta podczas podejmowania 

decyzji w RB ONZ96. Zamiast bezowocnych ich zdaniem starań o uzyskanie 

przez RFN stałego członkostwa w tej grupie, proponują „rozbudowanie sta-

łego albo niestałego europejskiego miejsca/miejsc” dla przedstawicieli za-

chodnich państw, łącznie z mającymi obecnie ten status Wielką Brytanią oraz 

Francją, „jako trwałego europejskiego przedstawicielstwa”97. Zieloni chcie-

liby również wzmocnienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. 

Krytykują w tym miejscu postawę polityków czarno-żółtej koalicji, dla której 

91 Tamże, s. 310–311.
92 Tamże, s. 311.
93 Tamże.
94 Tamże.
95 O potrzebie „reformowania i wzmocnienia” ONZ Zieloni przekonywali również w programie 

przygotowanym przed poprzednimi wyborami do Bundestagu. Zob. Der grüne neue Gesells-
chaftsvertrag..., s. 210–211. 

96 Zeit für den grünen Wandel..., s. 312.
97 Tamże.



144

pierwszeństwo odgrywać ma ich zdaniem NATO. Politycy tej partii chcieliby 

także, aby Europa w zakresie polityki zagranicznej „mogła mówić jednym gło-

sem”, wierząc przy tym, że kontynent może się stać „mocarstwem cywilnym” 

(Zivilmacht Europa)98. Członkowie tej partii postulują ponadto wzmocnienie 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony99. Domagają się zarazem „zinte-

growania oraz redukcji sił zbrojnych” na Starym Kontynencie100. Siły zbrojne 

miałyby być jednocześnie poddawane kontroli przez Parlament Europejski. 

Zieloni opowiadają się także za przeprowadzeniem reformy NATO w celu do-

pasowania jej do kształtującej się multilateralnej architektury bezpieczeństwa 

(multilaterale Sicherheitsarchitektur). Dotychczasowa działalność NATO, sku-

piona według Die Grünen na militarnych aspektach bezpieczeństwa państw, 

nie spełnia ich oczekiwań w zakresie „pokojowej polityki”. W efekcie NATO 

po zakończeniu zimnowojennego podziału powinno na nowo zdefiniować swo-

je cele, współpracując zarówno z Rosją, jak i z pozostałymi państwami Europy 

Wschodniej. Według Zielonych NATO powinno w przyszłości odgrywać czo-

łową rolę w zakresie kontroli zbrojeń i procesów rozbrojeniowych (Die NATO 
sollkünftig Motor bei der Rüstungskontrolle und Abrüstungsein). Według działaczy 

tej partii pierwsze działania w tym kierunku powinny dotyczyć wycofania 

z Europy amerykańskiej broni atomowej oraz ratyfikacji układu dotyczącego 

konwencjonalnych sił zbrojnych na Starym Kontynencie101. Zieloni chcieliby 

również doprowadzić do wzmocnienia OBWE. 

Odnosząc się do planowanego w 2014 roku zakończenia misji NATO 

w Afganistanie, Zieloni przekonują, że ewentualna dalsza obecność w tym 

państwie zagranicznych wojsk „na prośbę” afgańskiego rządu, dotycząca kon-

trolowania procesu zawieszenia broni lub prowadzenia misji szkoleniowej, 

wymagałaby opracowania przez ONZ „nowej podstawy prawnej”. Według 

nich pokojowa misja (peace Building Mission) mogłaby być w takim wypadku 

prowadzona jedynie „bezpośrednio” przez ONZ. Niemieccy Zieloni chcą też 

po zakończeniu misji Bundeswehry wspomagać Afgańczyków współpracu-

jących w tym państwie ze stroną niemiecką. Według nich osoby te powinny 

mieć możliwość przyjazdu do Niemiec po zakończeniu misji. Osoby, których 

„życie lub zdrowie” byłoby po wycofaniu z tego państwa zachodnich wojsk 

zagrożone, powinny mieć też ich zdaniem możliwość otrzymania azylu. Cy-

wilne ofiary oraz ich bliscy, którzy ucierpieli na skutek działań Bundesweh-

ry, powinni też otrzymać „hojne” odszkodowanie, bez stosowania wobec nich 

biurokratycznych procedur (zivile Opfer und ihre Angehörigen sind großzügig und 
bürokratisch zu entschädigen)102. Zieloni chcieliby też przyczynić się do zainicjo-

98 Tamże, s. 313.
99 Tamże, s. 313–314.
100 Tamże, s. 314.
101 Tamże.
102 Tamże.
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wania w Afganistanie „procesu pojednania” (Aussöhnungsprozess) oraz wdroże-

nia szeroko zakrojonego programu wzmacniającego prawa kobiet i odbudowę 

państwa103.

Członkowie tej partii zastanawiają się także w swoim programie nad 

rozwiązaniem innych palących kwestii dotyczących bezpieczeństwa między-

narodowego. W odniesieniu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego optują, po-

dobnie jak inne niemieckie partie, za rozwiązaniem dwupaństwowym (Zwei-
-Staaten-Regelung)104, domagając się jednocześnie „zakończenia okupacji”. Zie-

loni w swoim programie wyborczym z 2013 roku poświęcają jednak kwestii 

bliskowschodniej o wiele więcej miejsca niż inne czołowe niemieckie ugrupo-

wania polityczne. Uważają, że osiągnięcie pokoju między zantagonizowanymi 

narodami może zostać osiągnięte tylko „przez uczciwy kompromis interesów” 

(durch einen fairen Interessenausgleich). „Z odpowiedzialności Niemiec za Holo-

kaust wynika niewzruszone i trwałe poparcie dla istnienia oraz bezpieczeń-

stwa Izraela” – przekonują politycy Zielonych105. Jednocześnie uważają, że 

„państwo Palestyna” (Der Staat Palästina) powinno zostać „wzmocnione oraz 

uznane przez Europę”. Przekonują jednocześnie, że Palestyna powinna zostać 

przyjęta do ONZ jako pełnoprawny członek (als Vollmitglied). Zapewniają przy 

tym, że wspólnie ze stroną amerykańską będą dążyć do osiągnięcia w możli-

wie krótkim terminie pokoju między oboma narodami „na podstawie granic 

z 1967 roku z Jerozolimą jako stolicą obu państw”. Chcą również „rozwiązania 

problemu uchodźców” (Lösung der Flüchtlingsfrage). Zieloni krytykują zarów-

no ataki rakietowe i zamachy bombowe na Izrael, jak i działania tego państwa 

wobec Palestyńczyków, między innymi „zajmowanie ziemi” na Zachodnim 

Brzegu Jordanu (Landnahme) „łącznie ze wschodnią Jerozolimą” czy blokadę 

Strefy Gazy106. Politycy tej partii krytycznie oceniali też postawę społeczności 

międzynarodowej wobec wojny domowej w Syrii, zarzucając Rosji oraz Chi-

nom „wspieranie reżimu Asada” poprzez blokowanie decyzji w RB ONZ107. 

Podobnie jak w przypadku Afgańczyków opowiadają się za „przyjęciem” 

do Niemiec syryjskich uchodźców108. Chcieliby jednocześnie w większym niż 

dotychczas stopniu wspierać finansowo ościenne państwa Syrii, do których 

na skutek konfliktu uciekało z tego kraju z czasem coraz więcej osób. Chcą 

103 Tamże, s. 314–315.
104  Zbliżone stanowisko prezentowali w programie stworzonym przed wyborami do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 r. Zob. Volles Programm mit WUMS! Für ein besseres Europa. Europa-
wahlprogramm beschlossen auf der 29. Ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90 
/ DIE GRÜNEN am 23. bis 25. Januar 2009 in Dortmund, Bündnis 90 / Die Grünen, Berlin 

2009, s. 163.
105 Tamże.
106 Zeit für den grünen Wandel..., s. 315.
107 Tamże, s. 315–316.
108 Tamże, s. 316.
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ponadto doprowadzić do osiągnięcia „politycznego porozumienia” (politisches 
Übereinkommen), nie wykluczając misji ONZ w tym państwie. Sprzeciwiają się 

też wysyłaniu do Syrii broni109. 

5.6. Partia Lewicy 

Pacyfistyczne nastawienie wobec współczesnych problemów bezpieczeń-

stwa międzynarodowego prezentują działacze niemieckiej Partii Lewicy 

(Die Linke). W programie przygotowanym przed wyborami do Bundestagu 

w 2013 roku członkowie tego ugrupowania krytykowali wszelkie działania mi-

litarne. „Wojna nie może być środkiem polityki” – przekonywali110. Działacze 

tej partii niezmiennie domagają się pokojowego rozwiązywania konfliktów, 

wycofania niemieckich żołnierzy z wszelkich zagranicznych misji czy global-

nego rozbrojenia. W wymienionym dokumencie Die Linke przekonywali, że 

taka postawa odróżnia ich od pozostałych niemieckich partii politycznych, ma-

jących wówczas reprezentację w Bundestagu. Zdaniem Partii Lewicy zarów-

no CDU/CDU, FDP, SPD i Zieloni „otwarcie” mieli godzić się na stosowanie 

militarnych środków, „grożąc wojną lub prowadząc wojnę”, w celu „zabez-

pieczania interesów gospodarczych” czy też „dostępu do rynków zbytu”. We-

dług Partii Lewicy zarówno Niemcy, jak i cała UE nie powinny brać udziału 

w żadnych konfliktach ani wspierać żadnych ze stron konfliktów zbrojnych, 

zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. W efekcie, w programie z 2013 roku 

członkowie tej partii domagali się „natychmiastowego, całkowitego i bez-

warunkowego wycofania” niemieckich wojsk z Afganistanu, nie czekając do 

2014 roku. Postulowali jednocześnie wdrożenie w tym państwie „cywilnej 

koncepcji”. Uważali przy tym, że pieniądze wydawane dotąd na utrzymanie 

Bundeswehry w Afganistanie powinny zostać przeznaczone na „cywilne pro-

jekty oraz odbudowę” tego państwa przez „co najmniej 10 lat”. W przeciwień-

stwie do innych czołowych niemieckich partii politycznych, Die Linke sprze-

ciwiała się też szkoleniu przez żołnierzy Bundeswehry „innych armii”. Nie 

godziła się ponadto na udział niemieckich żołnierzy w operacjach organizo-

wanych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) 

oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), jak również w ra-

mach grup bojowych UE (EU-Battlegroups) i unijnych „interwencyjnych sił 

zbrojnych” (EU-Interventionsstreitkräfte)111. Podobnie jak we wcześniejszych 

dokumentach działacze tej partii domagali się likwidacji NATO i zastąpienia 

109 Tamże.
110 100% sozial. Wahlprogramm der Partei die Linke zur Bundestagswahl 2013, http://www.die-linke.

de/fileadmin/download/wahlen2013/bundestagswahlprogramm/bundestagswahlprogramm_

2013_langfassung.pdf, s. 52 [dostęp 16 lipca 2013].
111 Tamże.
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tej organizacji „kolektywnym systemem bezpieczeństwa z udziałem Rosji”. 

Głównym jej celem miałoby być „rozbrojenie”. „Niezależnie” od tych planów 

Die Linke chce wystąpienia RFN z wojskowych struktur NATO112. 

Tak jak Zieloni, działacze niemieckiej Partii Lewicy domagali się wpro-

wadzenia zakazu używania w walce bezzałogowych systemów wojskowych, 

w tym dronów oraz robotów (Kampfroboter). Die Linke przekonywała w pro-

gramie, że jej politycy nie wejdą do rządu „prowadzącego wojny” i dopusz-

czającego udział Bundeswehry w zagranicznych operacjach militarnych113. Po-

litycy Partii Lewicy opowiadali się również za „wzmocnieniem” ONZ, którą 

uważają za „centralny organ pokojowego porozumienia między państwami 

i społeczeństwami” (das zentrale Organ für die friedliche Verständigungzwischen 
den Staaten und Gesellschaften). Sprzeciwiali się przy tym „militaryzacji” NZ. 

Podobnie jak inne partie, Die Linke wskazała na potrzebę reformy RB ONZ, 

widząc w niej również konieczność istnienia „silniejszej reprezentacji państw 

afrykańskich, latynoamerykańskich i południowoazjatyckich”. Sprzeciwia-

ła się jednak wyraźnie planom uzyskania przez RFN stałego miejsca w tym 

gremium114.

5.7. Inne wybrane niemieckie partie polityczne

Do problemów związanych z systemem euroatlantyckim i bezpieczeń-

stwem międzynarodowym odwoływali się też przed wyborami w 2013 ro-

ku przedstawiciele innych niemieckich partii politycznych. Działacze Partii 

Piratów (Piratenpartei Deutschland) opowiadali się między innymi przeciwko 

używaniu na terenie UE dronów115. W polityce bezpieczeństwa Piraci przeko-

nują o swoim „powściągliwym” podejściu do kwestii używania środków mili-

tarnych, które w ich opinii powinny stanowić „ostatnią opcję116. Domagają się 

też prowadzenia „transparentnej polityki zagranicznej”, zarówno na poziomie 

unijnym, jak i narodowym. Uważają, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

RFN powinno wydać powszechnie dostępną białą księgę, na bieżąco ją ak-

tualizując117. Sprzeciwiają się też prowadzeniu cyberwojny (gegen Cyberwar)118. 

Niemieccy Piraci również widzą potrzebę przeprowadzenia wewnętrznych 

112 Tamże, s. 56.
113 Tamże.
114 Tamże, s. 55.
115 Wir stellen das mal infrage, Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 Piratenpartei Deutschland, 

1. Auflage, http://www.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2013/06/PP-Bund-BTW13v1.

pdf, Berlin 2013, s. 129 [dostęp 18 lipca 2013].
116 Tamże, s. 135.
117 Tamże, s. 135–136.
118 Tamże, s. 136.
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reform ONZ w celu jej „wzmocnienia”. Uważają ją za najważniejszą organi-

zację odpowiedzialną za utrzymanie pokojowych relacji między państwa-

mi we współczesnym świecie. Widzą między innymi potrzebę zapewniania 

w Radzie Bezpieczeństwa na stałe „odpowiedniego udziału” przedstawicieli 

pochodzących ze wszystkich kontynentów (Eine angemessene Beteiligung aller 
Kontinente am Sicher heitsrat ist dauerhaft sicherzustellen), w tym przede wszystkim 

państw odgrywających coraz istotniejszą rolę w tych regionach (Schwellenlän-
der). Nie odnoszą się jednak w tym miejscu do niemieckich aspiracji dotyczą-

cych członkostwa w oenzetowskiej Radzie Bezpieczeństwa119. Piraci przywią-

zują natomiast dużą wagę do kwestii rozbrojeniowych120. 

Całkowicie odmienną wizję z zakresie międzynarodowego bezpieczeń-

stwa proponują działacze skrajnie prawicowej Narodowodemokratycznej Par-

tii Niemiec (NPD). Podobnie jak we wcześniejszych swoich dokumentach, 

w programie z 2013 roku domagają się większej samodzielności RFN na are-

nie międzynarodowej, między innymi poprzez „przywrócenie (…) narodowej 

zdolności do działania oraz suwerenności”121. Krytykują „unipolarny porządek 

światowy” (unipolare Weltordnung), wynikający ich zdaniem z dominacji Zacho-

du. Działacze tej partii krytykują też skoncentrowanie się niemieckiej polityki 

zagranicznej na relacjach transatlantyckich. Ich zdaniem RFN powinna silniej 

współdziałać z „europejskimi partnerami, jak Francja, oraz z euroazjatyckimi 

centrami władzy, jak Rosja i Chiny”. Otwarcie krytykują przy tym współczes-

ną politykę USA. Według NPD „niemiecka polityka musi służyć niemieckim 

interesom” (Deutsche Außenpolitik muß deutschen Interessen dienen)122. W efekcie 

domagają się wycofania Bundeswehry z udziału we wszystkich zagranicznych 

misjach123. Chcą też wycofania RFN z NATO124. Krytykują zarazem postępu-

jącą w ich opinii „masową redukcję” niemieckiego wojska oraz integrowanie 

w „transatlantyckich strukturach bezpieczeństwa” (transnationale Sicherheits-
strukturen)125. Zdaniem NPD przeprowadzana w ostatnich latach reforma Bun-

deswehry miała służyć przebudowywaniu jej z „armii obronnej” na oddziały 

zdolne do interwencji poza granicami RFN (von einer Verteidigungsarmee zu 
einer weltweit einsatzfähigen Interventionstruppe). Taką sytuację NPD uznaje 

za niekorzystną, uważając, że prowadzi ona do zmniejszenia zdolności obron-

nych Niemiec. Politycy tej partii twierdzili jednocześnie, że w ten sposób 

119 Tamże, s. 137.
120 Zob. tamże, s. 137–138.
121 Natürlich Deutsch. Das Programm zur Bundestagswahl 2013, NPD-Parteivorstand, http://www.

npd.de/inhalte/daten/dateiablage/br_2013_wahlprogramm_netz.pdf, Berlin 2013, s. 64 [do-

stęp 18 lipca 2013].
122 Tamże.
123 Tamże.
124 Tamże, s. 65.
125 Tamże, s. 67.
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Bundeswehra wykorzystywana jest jako środek „wielkomocarstwowej polity-

ki” (Großmachtpolitik)126. Działacze NPD nie widzą potrzeby dążenia za wszel-

ką cenę do rozbrojenia. Co więcej, ich zdaniem Niemcy powinny zastrzec so-

bie możliwość „posiadania własnej broni atomowej” (Deutschland behält sich die 
Verfügungsgewalt über eigene Atomwaffen vor)127. Postulują też ponowne wprowa-

dzenie w Niemczech obowiązkowej służy wojskowej.

Relacje transatlantyckie i inne kwestie związane z międzynarodowym 

bezpieczeństwem zostały z kolei pominięte między innymi w programie po-

litycznym istniejącej od 2013 roku Alternatywy dla Niemiec (Alternative für 

Deutschland), która w kampanii wyborczej koncentrowała się przede wszyst-

kim na krytyce europejskiej waluty128.

5.8. Zakończenie

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja we współczesnym świecie i powsta-

nie w ostatnich latach nowych ognisk konfliktów, między innymi w Azji 

Środkowej, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, spowodowały, że 

także przed wyborami do Bundestagu w 2013 roku w niemieckiej polityce 

szeroko dyskutowano nad problemami związanymi z bezpieczeństwem mię-

dzynarodowym. Wszystkie główne niemieckie partie polityczne nadal przeko-

nują o potrzebie ścisłej współpracy RFN w tym zakresie z innymi państwami. 

Większość niemieckich ugrupowań politycznych przekonywała też o chęci 

wzmocnienia kooperacji ze wschodzącymi mocarstwami pozaeuropejskimi. 

Jednocześnie widziały konieczność dalszego ścisłego współdziałania z USA, 

zarówno jeśli chodzi o stosunki dwustronne, jak i w ramach Sojuszu Północ-

noatlantyckiego. Dostrzegały przy tym potrzebę reformy NATO czy ONZ, 

wychodzącej naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie międzynarodowego 

systemu bezpieczeństwa. Wystąpienia RFN z NATO domagały się natomiast 

ugrupowania znajdujące się poza głównym nurtem niemieckiej polityki, mię-

dzy innymi skrajnie lewicowa Die Linke, jak i skrajnie prawicowa NPD. Oba 

ugrupowania robią to jednak z zupełnie odmiennych pobudek. Partia Lewicy 

zapewnia o swoich pacyfistycznych przekonaniach, natomiast NPD chciałaby 

większej samodzielności militarnej Niemiec, włącznie z prawem do posiadania 

własnej broni atomowej. Ugrupowania te nie mają jednak większego wpływu 

na całokształt niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

126 Tamże.
127 Tamże, s. 68.
128 Wahlprogramm Alternative für Deutschland. Parteitagsbeschluss vom 14.04.2013, https://www.al-

ternativefuer.de/pdf/Wahlprogramm-AFD.pdf [dostęp 18 lipca 2013].
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ROZDZIAŁ 6

Od Kosowa do Afganistanu:
chińska percepcja
Sojuszu Północnoatlantyckiego

Jan Rowiński, Dominik Mierzejewski

6.1. Wprowadzenie

Działania podejmowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego stają 

się coraz istotniejszym czynnikiem wpływającym na strategiczne decy-

zje Pekinu. Ważnym punktem odniesienia było zbombardowanie Ambasa-

dy Chińskiej Republiki Ludowej w Belgradzie w maju 1999 roku. Protesty 

studenckie, stanowcze wypowiedzi polityków oraz oskarżenia pod adresem 

„NATO ze Stanami Zjednoczonymi na czele” o próby otoczenia i zdominowa-

nia Chin były pierwszymi reakcjami po tym wydarzeniu i wpłynęły na postrze-

ganie Sojuszu. Zmieniająca się sytuacja wokół interwencji Sojuszu Północno-

atlantyckiego w Afganistanie, a więc nowe wyzwania dla bezpieczeństwa w re-

gionie Azji Południowej i Środkowej, prowadziła jednak do redefinicji jego 

roli w strategii politycznej Chin. Mimo że atak terrorystyczny na World Trade 

Center i Pentagon z 11 września 2001 roku dał wyraźny impuls do zacieśnie-

nia współpracy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, to jednak Pe-

kin nie próbował szerzej angażować się w operację Enduring Freedom1. Wkrót-

ce po zamachach, 14 września, w stolicy Kazachstanu państwa Szanghajskiej 

Organizacji Współpracy podpisały wspólną deklarację potępiającą terroryzm, 

jednocześnie zapewniając o dalszym pogłębieniu współpracy w tej dziedzi-

1 Szerzej na ten temat zob. J. Rowiński, Chiny wobec wydarzeń 11 września 2001 roku: wyzwania, 
zagrożenia, szanse i opcje, w: K. Tomala, K. Gawlikowski (red.), Chiny. Rozwój państwa i spo-
łeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo 

Trio, Warszawa 2002, s. 133–168. 
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nie2. Z jednej strony taką formułę wykorzystywały głównie Rosja i Chiny, 

sankcjonując działania Federacji Rosyjskiej w Czeczenii, Chin zaś w Xinjian-

gu3, z drugiej zaś chroniła ona reżimy Azji Środkowej przed rosnącą falą ruchów 

odśrodkowych, w Uzbekistanie między innymi Hizb at-Tahrir (Islamskiej 

Partii Wolności) oraz Ruchu Islamskiego głównie na obszarze Kotliny Fer-

gańskiej4. 

Podstawowym celem przeprowadzanej przez nas analizy jest wskazanie de-

terminant chińskiego zaangażowania w konflikt afgański. Podejmujemy zatem 

próbę odpowiedzi na pytania o przyczyny „asertywnie biernej” postawy dy-

plomacji Chin w odniesieniu do toczącej się wojny z terroryzmem. W pierw-

szej części tekstu przedstawiamy oceny aktywności Sojuszu Północnoatlan-

tyckiego w oczach chińskich analityków, kładąc szczególny nacisk na reakcję 

wobec interwencji NATO w Kosowie, a następnie na operacje w Afganistanie. 

W kolejnych częściach omawiamy interesy i przesłanki działań w afgańskiej 

polityce Pekinu, do których zaliczyliśmy przede wszystkim poszukiwanie 

nowych kanałów transportowych dla importowanych surowców z Bliskiego 

Wschodu, a także prowadzony od końca lat 90. XX wieku program rozwoju 

i otwarcia Zachodu Chin (xi bu da kaifa 西部大开发). W ostatniej części anali-

zujemy wpływ otoczenia międzynarodowego na chińską politykę zagraniczną, 

w tym szczególną rolę Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

 
6.2. Stosunek Chin do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Stosunek kierownictwa ChRL do NATO był i pozostaje funkcją strategii 

globalnej oraz regionalnej Pekinu, a także zmieniającej się orientacji tak-

tycznej dostosowanej do zmian w układzie sił i sojuszy oraz oceny stopnia 

efektywności jej wdrażania na danym etapie. W latach 50. XX wieku i na sa-

mym początku lat 60. decydowały względy bezpieczeństwa i kursu polityki 

„opartej na jednej stronie” (yi bian dao 一边倒), to jest na ZSRR i jego bloku. 

2 Statement on the outcome of the first meeting of Heads of Government of member States 

of the Shanghai Cooperation Organization Annex II to the note verbal dated 14 September 

2001 from the Permanent Mission of Kazakhstan to the United Nations addressed to the Sec-

retary-General. Zob. oficjalne strony internetowe Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjed-

noczonych, http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56364.pdf.
3 Z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych ChRL Tang Jiaxuana, Shanghai Cooperation 

Organization FMs Meet in Beijing 2002-01-08, http://english.enorth.com.cn/system/2002/01/08/

000238457.shtml [dostęp 11 października 2013]. 
4 D. Vali, IMU Movements May Press Tajikistan to Forefront of Security Concerns, 18 kwietnia 2002, 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav041802.shtml [dostęp 11 paździer-

nika 2013]; Z. Eshanova, Are Radical Groups Joining Forces?, 8 października 2002, http://www.

eurasianet.org/departments/insight/articles/eav101102.shtml [dostęp 10 października 2013]. 
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Czynnik ideologiczny, początkowo istotny, również w aspekcie wewnętrznym, 

odgrywał w następnych dekadach rolę coraz bardziej utylitarną wobec potrzeb 

zasadniczo zmieniającej się i realizowanej przez Mao Zedonga polityki deter-

minowanej przede wszystkim interesami Chin5. 

W pierwszym okresie, od momentu powstania Sojuszu, i to jeszcze przed 

formalną proklamacją ChRL, występowała pełna zgodność z oceną i stano-

wiskiem ZSRR i członkami „obozu” w kwestii charakteru NATO6. Potwier-

dzenie takiego stanowiska znalazło się w oficjalnych dokumentach chińskich 

władz oraz w wypowiedziach czołowych polityków, w deklaracjach aktywnego 

poparcia i zaangażowania w wypadku „zagrożenia pokoju w Europie i agresji 

sił imperialistycznych”7. W maju 1955 roku w podpisaniu aktu założycielskie-

go Układu Warszawskiego w Warszawie uczestniczył w charakterze obserwa-

tora wicepremier i minister obrony narodowej, marszałek Peng Dehuai, który 

potwierdził w swoim wystąpieniu „niezmienne stanowisko ChRL”8. 

 Od drugiej połowy lat 60., wraz z zaostrzaniem konfliktu z ZSRR, gło-

sy krytyczne pod adresem NATO w Chinach wyciszano. Jesienią 1968 roku 

w Paryżu i Hadze doszło do pierwszych nieoficjalnych, bezpośrednich kon-

taktów między przedstawicielami obu stron. Impulsem stała się interwencja 

zbrojna państw stron Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Chińczycy 

mieli stwierdzić, że z powodu tych wydarzeń „niezbędne jest umocnienie jed-

ności i siły militarnej Sojuszu Północnoatlantyckiego” oraz „przeciwstawienie 

się Układowi Warszawskiemu”. Od początku lat 70. XX wieku Chiny zaczęły 

otwarcie już wspierać wszelkie działania NATO, wskazując na „rosnące zagro-

żenie ze Wschodu”, wzywano do „odrzucenia fikcji odprężenia i euforii po-

5 Szerzej na temat stosunków chińsko-radzieckich i ich ewolucji zob. L.M. Luthi, Chiny – 

ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 

2011; Shen Zhihua, Long zhan yu Zhong Su lien mong de mingyun Shang, ia. (The Cold War 

and the Fate of the Sino-Soviet Alliance 1945–1959, part I and II); Shehuikexie Wennan 

Chubanshe, Beijing 2003; Li Danhui, Long zhan yu Zhong Su Dongmong de minyun (Zimna 

wojna i los chińsko-radzieckiego sojuszu (1960–1973); Wu Lengxi, Shi nian lunzhan: Zhong Su 
guanxi huiyi lu (1956–1966), (Spór dziesięcioletni: wspomnienia na temat stosunków chińsko-

-radzieckich, 1956–1966), Zhongyang Wenxian Chubanshe, Beijing 1999; Wu Lengxi, Yi Mao 
zhuxi â wo qinzi jingli de ruogan zhongda lishi shijian pianduan (Wspominając przewodniczącego 

Mao. O wielkich wydarzeniach historycznych, których byłem bezpośrednim świadkiem), 

Xinhua Chubanshe, Beijing 1995; O. Borisow, B. Kołoskow, Sowietsko-kitajskije otnodszenija. 

194–1977, Izd. Mysl, Moskwa 1977.
6 Zob. Wspólne oświadczenie przywódców 10 partii demokratycznych z KPCh na czele w spra-

wie utworzenia Paktu Północnoatlantyckiego z 3 kwietnia 1949 r. („Renmin Ribao”, 3 kwiet-

nia 1949). 
7 Naukowcy chińscy stwierdzają, że dotąd nie znaleziono w archiwach dokumentów na temat 

tego, czy to ChRL sama podjęła inicjatywę w sprawie określenia charakteru swojego uczest-

nictwa w Układzie Warszawskim.
8 Peng Dehuai’s Speech at the Warsaw Conference of European Countries on Safeguarding Peace and Se-

curity in Europe (Warszawa, 12 maja 1955), www.isn.ethz.ch/php [dostęp 11 listopada 2013]. 
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koju”. Nastąpiło odwrócenie obowiązujących dotychczas ocen. Eksponowano 

„rosnące z każdym dniem zagrożenie ze strony radzieckiego socjalimperiali-

zmu” oraz „przewagę militarną Układu Warszawskiego nad NATO. Wskaza-

no, że w obliczu agresywnej polityki ZSRR, której centrum strategii znajdu-

je się nie na Wschodzie, lecz w Europie, i stanowi główne zagrożenie nie dla 

Chin, lecz dla Europy Zachodniej i Japonii, należy doprowadzić do zbliżenia 

między nimi, gdyż „stanowią one dwie flanki oskrzydlające głównego wroga”9. 

Te oceny i sugestie znalazły odzwierciedlenie w referacie politycznym na 

X Zjeździe Komunistycznej Partii Chin w sierpniu 1973 roku10. W paździer-

niku 1973 roku premier Zhou Enlai w rozmowie z komentatorem dziennika 

„New York Times” Cyrusem L. Sulzbergerem stwierdził, że jest „zwolen-

nikiem utrzymania siły i zwartości NATO oraz państw Europy Zachodniej”. 

„NATO ma charakter defensywny w stosunku do agresywnego Układu War-

szawskiego”11. Wypowiedzi chińskich przywódców akcentowały „strategiczną 

wspólnotę interesów Zachodu i Chin w celu przeciwstawienia się ekspansji 

radzieckiego socjalimperializmu”12. 

Lata 80. XX wieku przyniosły istotne zmiany. Po III Plenum XI Zjaz-

du w grudniu 1978 roku Chiny rozpoczęły politykę otwarcia i reform. Nowa 

polityka przyniosła wybijanie się ChRL na pozycje samodzielnego bieguna po-

lityki światowej. Normalizacja stosunków chińsko-radzieckich, ochłodzenie 

stosunków chińsko-amerykańskich, rozpad bloku radzieckiego w Europie 

Środkowo-Wschodniej, tragiczne wydarzenia na placu Tian’anmen, rozwiąza-

nie Układu Warszawskiego, rozpad ZSRR i zakończenie zimnej wojny zrodzi-

ły nowy układ sił na arenie międzynarodowej z dominującą pozycją jedyne-

go supermocarstwa. Spowodowało to kolejną woltę w postawie ChRL wobec 

Sojuszu Północnoatlantyckiego, postrzeganego jako jeden z głównych filarów 

polityki amerykańskiej i szerzej Zachodu, służący ugruntowaniu takiego po-

zimnowojennego ładu międzynarodowego, który z punktu widzenia regional-

nych i globalnych aspiracji Chin był na dłuższą metę nie do zaakceptowania. 

Pekin wyraźnie osłabił swój „zachwyt Sojuszem” demonstrowany w latach 

70. XX wieku. W tej sytuacji NATO stało się „reliktem zimnej wojny”, któ-

ry powinien podzielić los Układu Warszawskiego. Deklaratywnie Chińczycy 

uzyskali poparcie Moskwy, która jednak nie wierzyła w taki rozwój wydarzeń 

i szukała własnych, korzystnych dla niej rozwiązań, ale utrzymywała z NATO 

regularne bezpośrednie kontakty. Podobnie postępowała dyplomacja ChRL, 

9 „Renmin Ribao”, 10 czerwca 1973.
10 Zhou Enlai, Referat polityczny na X Zjeździe KPCh, 24 sierpnia 1973. Zob. „Renmin Ribao”, 

1 września 1973.
11 „International Herald Tribune”, 29 października 1973.
12 Komentując je, ówczesny dowódca sił zbrojnych NATO, gen. Alexander M. Haig, w grudniu 

1977 r. stwierdził, iż „nie jest pozbawione logiki stwierdzenie, że Chiny są szesnastym pań-

stwem Paktu Atlantyckiego”.
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argumentując w prywatnych rozmowach, że „zarówno Moskwa, i jak i Tokio 

nie zapomniały, gdzie znajduje się kwatera główna tej organizacji13.

W świetle coraz otwarciej prezentowanych regionalnych i globalnych aspi-

racji Chin oraz ich rosnącego potencjału i wpływów rola i decyzje podejmowa-

ne w ramach NATO, opartego na sojuszu dwóch głównych potęg światowych 

i... potencjalnych rywali (USA i UE), nabierały dla stolicy Chin nader istot-

nego znaczenia. Niezwykle ważnym punktem odniesienia w tych relacjach 

było zdecydowanie krytyczne stanowisko Pekinu wobec operacji w Kosowie, 

a przede wszystkim jej uzasadnienia („interwencja w imię ochrony praw czło-

wieka”). Jak trafnie zauważył jeden z obserwatorów, reakcja Pekinu dotyczyła 

przypadku Kosowa, ale w podtekście chodziło o określony precedens, który 

wiązano z bardzo krytyczną oceną polityki narodowościowej Chin w Xinjiangu 

i Tybecie. 

W latach 90. XX wieku, jak zauważali chińscy obserwatorzy, w stosunkach 

między mocarstwami następowały istotne przetasowania. Mimo zmian za-

chodzących po upadku Związku Radzieckiego elity chińskie nadal postrze-

gały próby rozszerzenia NATO oraz promowanie Partnerstwa dla Pokoju 

jako utrwalanie nierówności w skali światowej, a także element zbliżania się 

do Chin jako głównego rywala ideologicznego14. Pierwszy wymiar podejmowa-

ny w chińskich analizach dotyczył zmian zachodzących w relacjach transatlan-

tyckich przy braku „wroga” zewnętrznego w postaci Związku Radzieckiego. 

Pytaniem stawianym przez chińskich analityków jest kwestia ciągłości polity-

ki i zmian w strategii NATO. Jak zauważa doktor Gao Hua z Uniwersytetu 

Ludowego w Pekinie, początkowe przesłanki związane z osłabieniem pozycji 

Niemiec, izolacja Związku Radzieckiego i utrzymanie pozycji USA w Euro-

pie, wraz z upadkiem systemu komunistycznego, musiały ulec przewartoś-

ciowaniu. Na początku lat 90. XX wieku, wraz z degradacją pozycji Federa-

cji Rosyjskiej i przyjęciem wspólnej waluty, Berlin zajął dominującą pozycję 

w strukturach europejskich, stając się głównym punktem odniesienia i istot-

nym wyzwaniem dla amerykańskiej polityki na Starym Kontynencie. Innym 

wskazywanym elementem podważającym amerykańską strategię wykorzy-

stywania NATO jako mechanizmu utrzymania hegemonii globalnej stało się 

pojawienie w Sojuszu nowego aktora, Unii Europejskiej. Fakt, że nie wszys-

cy członkowie NATO byli w strukturach unijnych, mógł powodować napię-

cia i nieporozumienia, a w ramach II filaru Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony państwa europejskie wyrażały chęć stworzenia własnych sił zbroj-

13 Szerzej na temat stosunków chińsko-radzieckich zob. M. Luthi, Chiny–ZSRR. Zimna woj-
na...

14 Jiang Zemin, Gaoju Deng Xiaoping lilun weida qizhi, ba jianshe you Zhongguo tese shehui zhuyi 
shiye qian mian tuixiang ershiyi shiji (Wysoko niesiemy duży sztandar myśli Deng Xiaopinga, 

budując socjalizm z chińską twarzą w XXI wieku), http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-

01/20/content_697189.htm [dostęp 7 grudnia 2010] 
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nych (porozumienie francusko-brytyjskie z Saint-Malo)15. Czy Europa jest nie-

miecka, czy Niemcy są państwem europejskim? To często przewijające się 

pytanie wśród chińskich analityków między innymi w rządowym think tanku 

Institute of Global Development, z punktu widzenia kreowania chińskiej po-

lityki wobec Europy pozostaje kluczowe16. 

Jeśli chodzi o dalszą politykę ChRL, formułowano zalecenia: po pierwsze, 

politykę należy prowadzić przez Berlin, umacniając pozycję Niemiec, a tą 

drogą własne wpływy i interesy. Po drugie, przy braku skoordynowanej euro-

pejskiej polityki zagranicznej, należy prowadzić politykę na poziomie bilate-

ralnym. Po trzecie, stopniowo na poziomie regionalnym, uwzględniając spe-

cyfikę różnych części Starego Kontynentu. Stworzy to szansę na maksymalne 

wykorzystywanie różnic i sprzeczności, przede wszystkim, ale nie tylko w ra-

mach 27 wówczas członków UE17. 

Podstawowym punktem odniesienia dla polityki chińskiej pozostawa-

ła i nadal pozostaje polityka Stanów Zjednoczonych w wymiarze azjatyckim 

(szerzej: Azja i Pacyfik) oraz globalnym. W wyniku masakry studentów na 

placu Tian’anmen 4 czerwca 1989 roku Stany Zjednoczone zostały zmuszo-

ne do oficjalnego zmniejszenia zaangażowania w Chinach. Waszyngton jed-

nak w dalszym ciągu uznawał Chiny za pożądanego partnera, który miał być 

podstawowym punktem odniesienia amerykańskiej polityki w Azji Wschod-

niej. Przegrana republikanów w wyborach prezydenckich powodowała, że Bill 

Clinton w bardziej zdecydowany sposób akcentował kwestie praw człowieka, 

co odbierano w Pekinie jako próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin. 

Wraz z toczącymi się negocjacjami akcesyjnymi Chin do Światowej Organiza-

cji Handlu amerykańska administracja zmieniła spojrzenie na politykę wobec 

Chin, co zaowocowało wzajemnymi wizytami przywódców obu państw, Jiang 

Zemina i Billa Clintona w 1997 i 1998 roku. W podpisanym 29 października 

1997 roku wspólnym komunikacie, najistotniejsze i wyjątkowe było stwierdze-

nie o budowaniu „konstruktywnego strategicznego partnerstwa” jako podsta-

wy do zachowania stabilizacji i pokoju. Inna rzecz, że, jak wskazuje praktyka, 

jest to pojęcie wyjątkowo pojemne i niekonkretne, pozwalające na różnorodną 

interpretację w zależności od potrzeb. Z perspektywy Pekinu zgoda Waszyng-

tonu na określenie stosunków bilateralnych jako strategicznych dawała szer-

sze możliwości korzystnej interpretacji komunikatu18. Według strony chińskiej 

15 Gao Hua, Toushi xin Beiyue – cong junshi lianmeng zouxiang anquan (zhengzhi lianmeng) (Ob-

serwacje nowego NATO – od sojuszu wojskowego do sojuszu politycznego), Shijie Zhishi 

Chubanshe, Beijing 2012, s. 1–3. 
16 Rozmowa w Institute of World Development (think tank przy Radzie Państwowej) w kwiet-

niu 2011 r. 
17 Gao Hua, Toushi...
18 President Clinton’s Remarks on U.S.–China Relations in the 21st Century, „Chinese American Fo-

rum” 1998, nr 1, s. 2. 
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administracja amerykańska „celowo upolityczniała kwestie gospodarcze”, tak 

aby „wykorzystać je do zmiany ustroju politycznego” w Chinach. Uzależnie-

nie przyznania statusu gospodarki uprzywilejowanej od poprawy przestrzega-

nia praw człowieka w Chinach było utożsamiane z atakiem na chińską suwe-

renność i nie mogło być akceptowane19. 

Mimo poprawiającego się klimatu w relacjach bilateralnych, interwencja 

NATO w Kosowie oraz „przypadkowe” zbombardowanie chińskiej ambasa-

dy w Belgradzie stanowiły o powrocie do „zimnowojennej” percepcji polity-

ki amerykańskiej. Dla Chin, gdzie zasada suwerenności była i formalnie nadal 

jest uważana za nadrzędną, interwencja w imię ochrony praw człowieka była 

nie do przyjęcia. W kwietniu 1999 roku premier Zhu Rongji uznał, że „inter-

wencja zbrojna w celu ochrony praw człowieka stworzyła groźny precedens”. 

W konsekwencji umożliwiało to siłom międzynarodowym ingerencję w we-

wnętrzną sytuację poszczególnych państw20. Interwencja NATO wzbudziła 

obawy, że państwa członkowskie NATO zaangażują się w konflikty lokalne 

i będą wywierać presję wojskową na politykę etniczną chińskich władz21. Woj-

na w Kosowie nie była konsultowana w Radzie Bezpieczeństwa, jak mia-

ło to miejsce w trakcie konfliktu w Zatoce Perskiej/Arabskiej, kiedy USA, 

wspólnie z agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, próbowały skło-

nić Bagdad do ustępstw22. Chiny wystąpiły z żądaniami takich konsultacji oraz 

domagały się uznania akcji za nielegalną przez Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości w Hadze. Dodatkowo rozpoczęcie wojny w Kosowie zbiegło 

się z terminem konferencji rozbrojeniowej w Genewie z 26 marca 1999 roku. 

W swym wystąpieniu Jiang Zemin ubolewał nad interwencją zbrojną na Bał-

kanach, uznając atak NATO za złamanie prawa międzynarodowego. W opinii 

przewodniczącego ChRL na Zachodzie nadal rządziła mentalność zimnowo-

jenna, oparta na wzmacnianiu multilateralnych sojuszy wojskowych. Chiny 

potraktowały atak na ambasadę jako uderzenie w suwerenność państwową. 

Wiceminister spraw zagranicznych ChRL Wang Yingfan wezwał na rozmowę 

ambasadora USA w Pekinie i wyraził oburzenie władz chińskich. Hu Jintao 

w specjalnym telewizyjnym oświadczeniu do narodu uznał atak na chińską 

placówkę za „akt kryminalny”23. 

19 Pan Tongwen, Zui huiguo dayu yu Zhong Mei guanxi (Klauzula największego uprzywilejowania 

i stosunki chińsko-amerykańskie), „Guoji Wenti Yanjiu” 1994, nr 4, s. 3–4. 
20 China’s Explosive NATO Unrest Distresses Taiwan, Reuters, 9 maja 1999. 
21 Wang Fan (red.), Beiyue xin zhanglue (Nowa strategia NATO), Dangdai Shijie Chubanshe, 

Beijing 1999, s. 325–326. 
22 Administracja Billy’ego Clintona zdecydowała się działać przez NATO tylko ze względów 

taktycznych, gdyż w Radzie Bezpieczeństwa Rosja i Chiny z pewnością oponowałyby prze-

ciwko użyciu siły w Jugosławii. Zob. J.T. Dreyer, The PLA and the Kosovo Conflict, maj 2000, 

http://carlisle-www.army.mil/usassi/welcome.htm [dostęp 10 lutego 2012]. 
23 Vice-President Hu Jintao’s TV Speech on US-Led NATO Attack, „Beijing Review” 1999, t. 42, 

nr 21, s. 1. 
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Sytuacja wokół interwencji w Kosowie skłoniła elity polityczne i akademic-

kie w Chinach do ponownego rozważenia przesłanek wykorzystania NATO 

w amerykańskiej strategii. „Strategia nowego interwencjonizmu”, jak zaczęto 

ją określać, miała się opierać głównie na podważaniu uznanej roli Rady Bez-

pieczeństwa ONZ, pogwałceniu zasad prawa międzynarodowego, wykorzy-

staniu międzynarodowego systemu praw człowieka do ujednolicenia systemu 

wartości oraz na pomijaniu zasady suwerenności państw narodowych24. Inter-

wencja wojsk NATO, ukazywana w kontekście „rasistowskich reżimów faszy-

stowskich” czy „segregacji rasowej w Afryce Południowej”, postrzegana była 

jako groźny precedens mający zagrażać suwerenności Chin. Retorycznie pyta-

no, czy Stany Zjednoczone zdecydowałyby się na interwencję w obronie praw 

Irlandczyków w Irlandii Północnej. Atak NATO uznawany był za pogwałce-

nie wszelkich norm i praw obowiązujących w stosunkach międzynarodowych. 

Prawami człowieka, stawianymi ponad suwerennością, Stany Zjednoczone 

miały według tej interpretacji chronić własny interes narodowy. Taktyka ame-

rykańska była więc czytelna: ingerencja w wewnętrzne sprawy w imię praw 

człowieka, podsycanie różnic narodowościowych i rozpadu państwa, a następ-

nie negocjowanie z wewnętrznie rozbitym partnerem25. Przykład Kosowa miał 

na celu pokazanie, że Ameryka szuka swojego miejsca i redefinicji roli NATO 

w świecie poradzieckim, a także próbuje narzucić własne zasady w polityce 

światowej, podważając tym samym rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

W Pekinie interpretowano to jednoznacznie: chodzi o stworzenie nowego sy-

stemu bezpieczeństwa w Europie z udziałem Rosji, lecz na warunkach Sta-

nów Zjednoczonych i NATO. Interwencja w Kosowie była zatem środkiem 

wymuszającym ustępstwa przede wszystkim na Moskwie26. Po zakończeniu 

działań wojennych pozostawał problem stworzenia sił międzynarodowych 

zdolnych do utrzymywania pokoju na Bałkanach. Chiny jako jedyny członek 

Rady Bezpieczeństwa wstrzymały się od głosu, kiedy przyjęto Rezolucję 1244 

(1999) o ustanowieniu Sił Specjalnych w Kosowie pod auspicjami ONZ27.

24 Xin ganshe zhuyi 新干涉主义, tłumaczone jako „nowy interwencjonizm”. Zob. Sun Kexian, 

Zhang Linhong, Tiaozhan Zhongguo. Guojia anquan mianlin yanzhong weixie (Wyzwania Chin. 

Istotne zagorożenia dla bezpieczeństwa narodowego), Taihai Chubanshe, Beijing 1999, 

s. 301–302.
25 Xie Yixian, Cong minzu wenti kan „Kesuowo zhanzheng” de zui’e xingzhi (Kryminalna natura 

wojny w Kosowie z punktu widzenia problemów narodowościowych), „Waijiao Xueyuan 

Xuebao” 1999, nr 3, s. 44–46. 
26 Wang Zhenhua, Cong Kesuowo weiji he Beiyue zhanlue xin gainian kan Ouzhou mianlin de wenti 

(Problemy stojące przed Europą w obliczu kryzysu kosowskiego oraz nowej strategii NATO), 

„Waijiao Xueyuan Xuebao” 1999, nr 3, s. 48–49.
27 United Nation Security Council, Distr. General S/RES/1244 (1999) 10 June 1999 Resolution 

1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting on 10 June 1999, http://

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement 

[dostęp 11 października 2013]. 



158

Interwencja w Kosowie skłoniła chińskich ekspertów do wyznaczania no-

wych, bardziej ofensywnych posunięć w polityce zagranicznej swego kraju. 

Wśród chińskich politologów pojawiały się spory, w jaki sposób traktować przy-

jętą 10 lat wcześniej formułę Deng Xiaopinga – tao guang yang hui28. Profesor 

Wang Fuchun, jeden z pekińskich badaczy stosunków międzynarodowych, 

określił nową postawę mianem „nacjonalizmu taoistycznego”, co zdaniem poli-

tologa Charlesa Glasnera, miało odpowiadać zachodniej koncepcji realizmu de-

fensywnego. Nacjonalizm oparty na taoizmie miał promować wartości chińskie 

i maksymalizować bezpieczeństwo narodowe Chin, opierając się raczej na kon-

cesjach, izolacji oraz autarkii gospodarczej. Stanowisko Pekinu musiało być jas-

no określone, gdyż Chiny nie mogły sobie pozwolić na brak reakcji. W chiń-

skich elitach politycznych, a zwłaszcza wśród intelektualistów, do głosu zaczęli 

dochodzić ofensywni realiści, opierający się na koncepcjach Johna Mearsheime-

ra. Taką postawę pod koniec lat 90. prezentował profesor Yan Xuetong. Jego 

propozycje zintensyfikowały wewnętrzną dyskusję na temat miejsca i roli Chin 

w świecie. Postulowano wówczas: ewentualne ograniczone użycie sił zbroj-

nych w sprawach dotyczących bezpośrednio Chin, takich jak Tajwan czy spo-

ry terytorialne na Morzu Południowochińskim; połączenie polityki moderniza-

cji i otwarcia z walką z hegemonią USA, gdyż prowadzenie łagodnej polityki 

nie sprzyjało interesom Chin na arenie międzynarodowej; dążenie do osiągnię-

cia niezależności i autonomii oraz prowadzenie dyplomacji pokojowej, unikają-

cej jednocześnie szerszego konfliktu z Waszyngtonem; tworzenie zjednoczone-

go frontu z państwami rozwijającymi się oraz reprezentowanie ich interesów29. 

Po upływie trzech lat od ataku na chińską placówkę dyplomatyczną w Bel-

gradzie strona chińska podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów z NATO. Już 

13 września 2001 roku, dostrzegając istotną rolę Sojuszu, wiceminister spraw 

zagranicznych ChRL Wang Guangya uznał za stosowne przeprowadzenie 

konsultacji między NATO a innymi podmiotami stosunków międzynaro-

dowych w kwestii międzynarodowej reakcji na atak terrorystyczny na World 

Trade Center. NATO jako regionalna organizacja wojskowa, jak twierdzili 

Chińczycy, powinna negocjować w ramach Rady Bezpieczeństwa przystąpie-

nie do interwencji zbrojnej, a docelowo funkcje Sojuszu powinny zająć wielo-

28 Jest to zasada, która budzi największe kontrowersje interpretacyjne, ze względu na wielo-

znaczny i różnorodny charakter. Odnoszona jest m.in. do fortelu nr 1 „Oszukać niebo i prze-

kroczyć morze” z dzieła Mistrza Wu Sztuka wojny (Bingfa), głoszącego: „Ukryj swoje przy-

gotowania i plany przed przeciwnikiem, tak by stracił on czujność – wtedy dopiero uderz”. 

Tłumaczona także jako „Zaciśnij zęby (ukryj cierpienie) i nie zapominaj o zemście (spłace-

niu rachunku krzywd)” (wo xin, chang dan). Inna interpretacja: „Ukrywaj możliwości i czekaj 

na swoją okazję (porę)”. 
29 Wang Fuchun, Kesuowo zhanzheng yu Zhongguo waijiao zhanlue (Wojna w Kosowie i chińska 

strategia dyplomatyczna), „Guoji Zhengzhi Yanjiu” 1999, nr 4, s. 24–25; Zhao Dingxin, An 
Angle on Nationalism in China Today: Attitudes among Beijing Students after Belgrade 1999, „The 

China Quarterly” 2002, nr 172, s. 891–895.
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narodowe siły pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych30. W tej 

sytuacji płaszczyzna antyterrorystyczna stała się głównym forum współpracy 

między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, Federacją Rosyjską i państwa-

mi NATO w ramach poszukiwania wspólnych przestrzeni bezpieczeństwa. 

Najistotniejszą kwestią w wysiłkach przede wszystkim dyplomacji chińskiej 

było zapewnienie suwerenności i integralności terytorialnej. Wojna z terrory-

zmem, nie mogła oznaczać uprawomocnienia Stanów Zjednoczonych do arbi-

tralnego uderzenia w każdym rejonie świata31. Polityka amerykańska w regio-

nie Azji Wschodniej miała z kolei według tych interpretacji chińskich opierać 

się na utrzymaniu sojuszy bilateralnych, a wpływając na procesy zachodzące 

na Półwyspie Koreańskim, utrzymywać dominację Stanów Zjednoczonych 

w regionie32. W nowych okolicznościach amerykańska polityka po 11 wrześ-

nia miała w dalszym ciągu charakter ofensywny i służący ograniczaniu rosną-

cej roli Chin na arenie międzynarodowej. Taki cel przyświecał również, jak 

stwierdzano w Pekinie, próbom stworzenia światowej koalicji antyterrory-

stycznej, która jednocześnie poszerzała strefę wpływów amerykańskich w re-

gionie Azji Środkowej i Południowej33. 

Wydarzenia 11 września 2001 roku, podobnie jak wcześniej rozpad Związ-

ku Radzieckiego, przyniosły kolejny zwrot we wzajemnych stosunkach. Wła-

dze w Pekinie wyraziły solidarność z amerykańskim prezydentem George’em 

W. Bushem. Mimo początkowego poparcia zaczęto jednak dostrzegać zagro-

żenia, jakie niosło wzmocnienie amerykańskiej pozycji w regionie azjatyc-

kim. Przede wszystkim chodziło o zwiększenie pomocy dla państw graniczą-

cych z Chinami, między innymi Japonii, Filipin czy państw Azji Środkowej, 

co wzmacniało wrażenie otaczania Państwa Środka. Poprzez wojskową po-

moc dla państw sąsiadów Chińskiej Republiki Ludowej Waszyngton ogra-

niczał swobodę w kształtowaniu chińskiej polityki w wymiarze regionalnym 

i utrudniał jej prowadzenie. Wielu amerykańskich politologów uznało Chiny 

za głównego rywala Stanów Zjednoczonych, a posunięcia amerykańskiej dy-

plomacji potraktowano jako przeciwdziałanie wzrastającej roli Państwa Środ-

ka34. Według zgodnych ocen chińskich politologów operacja militarna NATO 

w Afganistanie i obalenie reżimu talibów w zasadniczy sposób zmieniły do-

30 China Urges NATO to Consult Other Regions before Taking Action, www.english.peopledaily.com.

cn/200109/13/eng20010913_80186.html [dostęp 11 lipca 2011].
31 Guowuyuan zongli Zhu Rongji huijian Yilake fu zongli Ajizi (Premier Zhu Rongji spotkał się 

z Tarikiem Azizem – wicepremierem Iraku), 28 stycznia 2002, http://www.people.com.cn/

GB/paper39/5346/556740.html [dostęp 11 września 2012].
32 An Hongyuan, Zhong-Mei zai Chaoxian bandao hewenti de hezuo yu fenqi (Współpraca i rozbież-

ności w amerykańsko-chińskiej polityce wobec problemu nuklearnego Półwyspu Koreań-

skiego), w: Yuan Peng (red.), Zhong-Mei Zhanglue guanxi xinlun, Shishi Chubanshe, Beijing 

2005, s. 212–214. 
33 J. Rowiński, Chiny wobec wydarzeń..., s. 133–167.
34 Szerzej tamże, s. 146–148. 
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tychczasową strukturę układu sił w Azji Środkowej i Południowej. Za chaos 

powstały w Afganistanie strona chińska obarczała administrację George’a W. 

Busha. Znamienna wydaje się tu publikacja starszego pułkownika Chińskiej 

Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Li Qinggonga z września 2009 roku, w której 

autor uznawał, że dalsze działania militarne nie przyniosą efektów, a prezy-

dent Obama powinien kierować się głosem opinii publicznej, nie zaś „jastrzę-

bi” z Departamentu Obrony, powinien także podjąć wysiłki na rzecz politycz-

nego rozwiązania tego konfliktu (poprzez rozmowy wszystkich ugrupowań 

w Afganistanie). Wraz z postulatami wycofania sił NATO Chiny, choć nie-

precyzyjnie, wskazywały na konieczność ustanowienia międzynarodowych sił 

w ramach kontyngentów Organizacji Narodów Zjednoczonych35. 

Poparcie dla amerykańskiej walki z terroryzmem władze w Pekinie wy-

korzystały jako pretekst do rozwiązywania własnych napięć wewnętrznych 

w Xinjiangu. Co więcej, rozbicie baz Osamy bin Ladena w poważny sposób 

osłabiło tendencje separatystyczne w regionie autonomicznym Xinjiang. Prócz 

konfliktu wojskowego zarówno wojna w Afganistanie (2001), jak i w Iraku 

(2003) były postrzegane jako konflikty ideologiczne islamu i zachodniego 

świata liberalnych wartości. Ten kontekst odsuwał ideowy spór między Chi-

nami a Stanami Zjednoczonymi, dając tym samym możliwość dalszego, rela-

tywnie stabilnego rozwoju gospodarki chińskiej36. 

W 2002 roku rozpoczęto dialog między ChRL a strukturami NATO. Chiny 

zauważały zmiany zachodzące w postrzeganiu Sojuszu – od sojuszu wojskowego 

do sojuszu politycznego. Pierwsze seminarium dotyczące rozszerzenia NATO 

zorganizowała w czerwcu 1997 roku Chińska Akademia Nauk – Instytut Świa-

towej Gospodarki i Polityki. Kolejne, w kwietniu 2002 roku, było już bardziej 

ukierunkowane na zdefiniowanie wpływów rozszerzenia NATO w 1999 roku 

na politykę chińską i zostało zorganizowane przez Instytut Dyplomatyczny, 

w październiku 2002 roku Chiński Instytut Współczesnych Stosunków Mię-

dzynarodowych (CICIR) z udziałem wojskowych zorganizował sesję poświęco-

ną wyzwaniom stojącym przed NATO w nowym stuleciu. Do chińskich dysku-

sji włączyły się głównie niemieckie fundacje, między innymi Fundacja Konrada 

Adenauera, która w 2004 roku zorganizowała konferencję „NATO i światowy 

pokój”. W 2011 roku ta sama fundacja zorganizowała seminarium na temat wy-

miarów bezpieczeństwa z punktu widzenia Europy i Chin37.

Mimo że globalny kryzys gospodarczy dał Chinom możliwość szerszego od-

działywania, to jednak, jak zauważają profesorowie Wang Jisi i Keeneth Lie-

berthal w artykule poświęconym relacjom między Stanami Zjednoczonymi 

35 Afghan Peace Needs a Map, http://news.xinhuanet.com/english/2009-09/28/content_12119321.

htm [dostęp 2 listopada 2013]. 
36 Gao Zugui, What Strategic Outlook Holds for America in Iraq?, „Contemporary International 

Relations” 2006, nr 3, s. 19.
37 Gao Hua, Toushi..., s. 18–21. 
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a Chińską Republiką Ludową, głównym ich elementem stała się „strategiczna 

nieufność”38. Ten brak zaufania spowodowany był doświadczeniami historycz-

nymi, które wykorzystywano w prezentacji i komentowaniu wydarzeń w celu 

„tworzenia wizerunku wroga”. Jaskrawym tego przykładem może być sposób 

interpretacji w Chinach zbombardowania chińskiej ambasady w Belgradzie 

czy kolizji amerykańskiego samolotu szpiegowskiego z chińskim myśliwcem 

w 2001 roku39. Takie postrzeganie tych incydentów przyczyniało się do nawią-

zania współpracy z państwami rozwijającymi się, której celem było ogranicza-

nie wpływu demokracji liberalnej, zwłaszcza po 2008 roku, kiedy powszechne 

stało się przekonanie o mocarstwowości Chin. Od tej pory niektórzy, wcale 

nie tak nieliczni w ChRL, widzieli już Stany Zjednoczone jako mocarstwo 

upadające, które pogrążone w chaosie finansowym, może destabilizować sce-

nę międzynarodową40.

6.3. Afgańskie interesy Chin: inwestycje i rozwój
prowincji zachodnich

Chińska Republika Ludowa nawiązała stosunki dyplomatyczne z Afgani-

stanem w 1955 roku. Premier Zhou Enlai w styczniu 1957 roku złożył wi-

zytę w Kabulu, a oba państwa podpisały umowy handlowe. W 1960 roku pod-

pisano traktat o wzajemnej nieagresji, a granicę chińsko-afgańską (długości 

92 km w opracowaniach chińskich, 74 km według zachodnich) ustalono osta-

tecznie w 1963 roku. Negocjacje prowadzono w Kabulu, by po siódmej run-

dzie przedstawić projekt traktatu granicznego, ostateczny traktat podpisano zaś 

w listopadzie tego roku w Pekinie. Na mocy umowy powołano specjalną chiń-

sko-afgańską komisję do spraw ustalenia granicy, odpowiedzialną za szczegó-

łowe wyznaczenie linii granicznych. Szczegóły graniczne, jak podkreślał mar-

szałek Chen Yi, wicepremier i minister spraw zagranicznych ChRL, zostały 

ustalone w ciągu zaledwie dwóch lat, czyli niezwykle szybko41. Należy jednak 

38 Wang Jisi, K. Lieberthal, Addressing U.S.–China Strategic Mistrust, http://www.brookings.

edu/~/media/Research/Files/Papers/2012/3/30%20us%20china%20lieberthal/0330_china_li-

eberthal.pdf [dostęp 2 listopada 2013]. 
39 W tekście artykułu: „The «enemy image» about each other could be easily invoked in the 

populations, as was exemplified in China after the NATO bombing of China’s embassy in 

Belgrade in 1999 and the collision between an American spy plane and a Chinese air fighter 

in 2001”. Szerzej zob. tamże.
40 Szerzej zob. Liu Mingfu, Zhongguo meng: Hou meiguo shidai de daguo siwei zhanlue dingwei 

(Chiński sen: myślenie wielkomocarstwowe i strategiczne wybory w świecie poamerykań-

skim), Zhongguo Youyi Chuban Gongsi, Beijing 2010. 
41 Qi Pengfei, Daguo jiangyu – dangdai Zhongguo ludi bianjie wenti shulun (Terytorium mocarstwa 

– komentarze o granicach lądowych Chin współczesnych), Zhonggong Dangshi Chubanshe, 

Beijing 2013, s. 267–274. 
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pamiętać, że ustalanie chińsko-afgańskiej granicy odbywało się w cieniu rosną-

cego napięcia między Chinami a Związkiem Radzieckim, co z pewnością było 

istotną przesłanką szybszego zakończenia negocjacji ze strony chińskiej42. 

Po interwencji NATO w listopadzie 2001 roku Chiny rozpoczęły zabiegi 

o podjęcie inwestycji w Afganistanie. W czasie wizyty prezydenta Hamida Ka-

rzaja w Pekinie (styczeń 2002 roku) Chiny zdecydowały o udzieleniu niewiel-

kiej pomocy humanitarnej (3,6 mln dolarów) oraz pomocy finansowej (około 

miliona dolarów). Ponadto wskazano na możliwość pomocy poprzez różnego 

rodzaju granty na kwotę 1,5 mld dolarów. W grudniu 2002 roku podpisano 

traktat o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie, który gwarantował nienaruszalność 

afgańskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Rokrocznie chińska po-

moc była zwiększania, i tak w 2004 roku zmniejszono afgański dług o 9,6 mln

dolarów, w 2005 roku przyznano kolejne granty pomocowe w wysokości 15 mln

dolarów, w kolejnych dwóch latach 20 mln, w 2008 roku na kwotę 6 mln do-

larów, a 2013 roku pomoc wzrosła do 32 mln dolarów. Mimo że interesy Chin 

i wspólnoty międzynarodowej są zbieżne – Afganistan powinien być obszarem 

pokoju i dobrobytu – to jednak chińska pomoc, na tle choćby Japonii czy Ko-

rei Południowej, ogranicza się do minimalnych wartości. W całej dekadzie 

Chiny przeznaczyły na pomoc 246 mln dolarów, czyli jedną trzecią kwot ja-

pońskich i połowę pomocy Seulu43. Wystarczy dodać, że Amerykanie prze-

znaczyli na Afganistan 9 mld dolarów, a japońska pomoc rozwojowa wyniosła 

4 mld dolarów44. 

W Afganistanie Chiny zainteresowane są przede wszystkim inwestycjami 

bezpośrednimi. W 2010 roku „New York Times” szacował wartość złóż mine-

ralnych Afganistanu na trylion dolarów45. Do końca 2010 roku Chiny zainwe-

stowały w Afganistanie w projekty wydobywcze, komunikację i infrastrukturę 

123 mld dolarów, handel między dwoma krajami zaś osiągnął kwotę 373 mln 

dolarów. Sztandarową inwestycją było wygranie kontraktu przez China Metal-

42 Jak zauważa historyk z Huadong Shifang Daxue prof. Shen Zhihua, regulacja granic musiała 

się odbyć bardzo szybko, strona chińska nie miała argumentów na rzecz korzystniejszego 

negocjonowania granic – gospodarczo, zwłaszcza po klęsce wielkiego skoku, nie było możli-

wości wykorzystania argumentów ekonomicznego nacisku. Z punktu widzenia międzynaro-

dowego narastający konflikt z ZSRR nie służył dłuższym negocjacjom. Dlatego też, negując 

poprzednie roszczenia dynastii Qing oraz Republiki Chińskiej, przyznała, by granice popro-

wadzono zgodnie z linią graniczną ustaloną w 1895 r. (przez dyplomacje brytyjską i rosyjską). 

Cyt. z wypowiedzi prof. Shen Zhihua na konferencji „The Fourth International Symposium 

on Zhou Enlai Studies” zorganizowanej przez Uniwersytet Nankai w Tianjinie (22–23 paź-

dziernika 2013). 
43 Sino-Afghan Relations in Perspective…
44 Zob. m.in. Japan Assistance in Afganistan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghani-

stan/pdfs/japan_assistance.pdf [dostęp 30 października 2013]. 
45 U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan, http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/

asia/14minerals.html?pagewanted=all&_r=0 [dostęp 31 października 2013].
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lurgical Group Corporation na eksploatację jednego z największych pokładów 

miedzi w Aynaku w prowincji Logar, na południe od Kabulu. Kontrakt opie-

wał na 3,5 mld dolarów (lub jak podają inne źródła 4,4 mld dolarów), podczas 

gdy wartość oszacowanych złóż wynosi około 88 mld dolarów. W 2011 roku 

China National Petroleum Corporation uzyskała prawa do eksploatacji złóż 

gazu i ropy naftowej w północnowschodnich prowincjach Farjab oraz Sar-i Pol. 

W zamian za lukratywne porozumienia gospodarcze Chiny zostały zobowiąza-

ne do wybudowania 400-megawatowej elektrowni węglowej, linii kolejowej 

z Xinjiangu przez Tadżykistan do Afganistanu, szpitali, meczetów oraz szkół46. 

W porozumieniu handlowym z 2006 roku Chiny zagwarantowały sobie 

klauzulę najwyższego uprzywilejowania, co ułatwiło dostęp chińskich towa-

rów do rynku afgańskiego. Analiza komunikatów podpisanych przez Chiny 

z Afganistanem pozwala na wskazanie pewnych nowych tendencji w chińskiej 

polityce wobec sąsiada. Dla Afganistanu Chiny są szóstym co do wielkość ryn-

kiem zbytu dla afgańskich towarów po Pakistanie, Indiach, Turcji, Iranie i Ro-

sji47. We wspólnym komunikacie z 2010 roku Afganistan potwierdzał, że wła-

dze w Pekinie są jedynym legalnym rządem Chin, a obie strony wspierały się 

w walce z separatyzmem, ekstremizmem i fanatyzmem religijnym. W czerw-

cu 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie partnerstwa strategicznego. 

Obie strony zapewniały uwzględnienie zasad pokojowego współistnienia oraz 

oparcie gwarancji bezpieczeństwa na Organizacji Narodów Zjednoczonych48. 

Dla chińskiej ekspansji gospodarczej ważna była wizyta w Afganistanie Zhou 

Yongkanga, członka Stałego Komitetu Biura Politycznego, odpowiedzialnego 

za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego (2007–2012). Mimo że krótka, była 

to wizyta symboliczna, gdyż poprzednią oficjalną wizytę złożył przewodniczą-

cy ChRL, Liu Shaoqi, w kwietniu 1966 roku49. 

 Po upływie ponad roku 27 września 2013 roku podpisano wspólny komu-

nikat na temat pogłębiania strategicznego partnerstwa chińsko-afgańskiego, 

które oficjalnie zawarto w czerwcu 2012 roku. Chiny w zamian za pomoc ma-

terialną otrzymały zapewnienie o wsparciu w zwalczaniu islamskiego ruchu 

wyzwolenia Turkiestanu Wschodniego. W kwestii dalszych działań Chiny za-

pewniły o wsparciu dla mechanizmu konsultacyjnego na linii Pekin–Kabul–

Islamabad. Brak wzmiankowania Stanów Zjednoczonych czy Rosji w planach 

46 Zhao Huasheng, China and Afganistan, China’s Interests, Stances and Perspectives, http://csis.

org/files/publication/120322_Zhao_ChinaAfghan_web.pdf [dostęp 2 listopada 2013] 
47 Sino-Afghan Relations in Perspective, http://www.tokyofoundation.org/en/topics/eurasia-infor-

mation-network/sino-afghan-relations [dostęp 30 października 2013].
48 Zhonghua renmin gong he guo yu Afuhan yisilanjiao gong he guo guanu jianli zhanlue hezuo huo-

ban guanxi de lianhe xuanyu (Wspólna deklaracja ChRL i Republiki Islamskiej Afganistanu 

o ustanowieniu strategicznego partnerstwa), http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_

603914/gj_603916/yz_603918/1206_603920/1207_603932/t939513.shtml (stan z 27.10.2013).
49 Top Chinese Official Makes Landmark Afghan Visit, http://www.cnn.com/2012/09/23/world/asia/

afghanistan-china/ [dostęp 27 października 2013]. 
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wskazanych w podpisanym dokumencie może sygnalizować (choć niekoniecz-

nie już teraz, ale raczej w nieokreślonym, lecz odpowiednim momencie) chęć 

aktywnego udziału dyplomacji chińskiej w regionie, na miarę swej pozycji 

i interesów. Taka postawa, chociaż obecnie w sposób iluzoryczny, zapowiada, 

że Pekin będzie kontynuował niezależną od Stanów Zjednoczonych polity-

kę zagraniczną, stanowiącą wypadkową określenia jego interesów w Azji Po-

łudniowej50 i Środkowej. Nasuwa to pewną analogię do podjętych wysiłków 

na rzeczy mediacji między rządem Mjanmy a zbuntowaną Armią Wyzwolenia 

Kaczinu. Negocjacje odbyły się 11–12 marcu 2013 roku w granicznym mieście 

Ruili51. Skala w porównaniu z problemami afgańskimi z pewnością była mniej-

sza, należy jednak uznać, że prowadzona mediacja w skali mikro była poligo-

nem doświadczalnym dyplomacji i sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludo-

wej. Z przedstawionych trzech komunikatów z lat 2010–2013 należy wnosić, 

że Pekin coraz konkretniej wypowiada się w kwestii afgańskiej. Na początku 

komunikaty były ogólnikowe, powielały schematy chińskich deklaracji w po-

lityce zagranicznej. Najkonkretniejszy był komunikat podpisany we wrześniu 

2013 roku, odnoszący się do stworzenia mechanizmu rozmów w trójkącie Chi-

ny–Pakistan–Afganistan. Takie podejście jest naturalne ze względu na fakt, że 

chiński region autonomiczny Xinjiang graniczy (540 km) z Pakistanem. Każda 

destabilizacja i pogłębiony chaos w Pakistanie negatywnie wpływają na stabi-

lizację w granicach Chin52. Ponadto niezwykle ważny strategicznie jest aspekt 

stosunków z tym sąsiadem dla zabezpieczania wpływów chińskich w Azji Po-

łudniowej i jego znaczenia jako przeciwwagi New Delhi.

Z punktu widzenia dalszej polityki budowy silnej pozycji Pekinu w re-

gionie ważna jest nowa koncepcja pasa gospodarczego Jedwabnego Szla-

ku (丝绸之路经济带, The Silk Road Economic Belt) promowana od września 

2013 roku. Po raz pierwszy odniósł się do niej przewodniczący ChRL Xi Jin-

ping w przemówieniu na Uniwersytecie Nazarbajewa w Astanie 7 września 

2013 roku. Wskazywana koncepcja odnosi się głównie do stworzenia wokół 

euroazjatyckich połączeń transportowych strefy dobrobytu opartej na „pięciu 

punktach”: wspólnej (koordynowanej) polityce gospodarczej, rozbudowaniu 

połączeń transportowych, wolnym handlu, wymianie walutowej oraz przy-

jaznych stosunkach międzyludzkich. Pomysł ten nieco szerzej omówił wice-

50 Zhong A guanyu shenhua zhanlue hezuo guanxi de lianhe shenming (Chińsko-afgański Wspólny ko-

munikat o pogłębianiu strategicznego partnerstwa), http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_

603914/gj_603916/yz_603918/1206_603920/1207_603932/t1082206.shtml [dostęp 27 paździer-

nika 2013].
51 The Kachin Conflict and China: No More Non-Interference?, http://www.eastbysoutheast.com/

tag/ruili/ [dostęp 11 października 2013]; Joint Statement Ruili Peace Talk KIO-Government 
March 11–12.2013, http://democracyforburma.wordpress.com/2013/03/15/joint-statement-ruili-

peace-talk-kio-goverment-march-11-12-2013/ [dostep 27 października 2013].
52 Zhong A guanyu shenhua zhanlue hezuo guanxi…
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premier Wang Yang w przemówieniu otwierającym Euroazjatyckie Forum Go-

spodarcze (欧亚经济论坛, Euro Asia Economic Forum) w Xi’anie 26 września 

2013 roku53. Punktem wyjścia do rozwoju „pasa dobrobytu” jest wcześniej-

sza koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego. Przejście od szlaku handlowego 

do pasa gospodarczego oparte jest na zasadzie punkt–linia–powierzchnia: po-

łączenie liniami (szlakami komunikacyjnymi) punktów (centrów współpracy 

gospodarczej), które razem stworzą powierzchnię (strefę dobrobytu). Zasada 

ta oznacza również stopniowe wprowadzanie w życie, poczynając od małych 

kroków („punktów”)54. W czasie forum prezydent Afganistanu Hamid Ka-

rzaj zapewnił stronę chińską, że Afganistan pragnie być częścią nowego pla-

nu „pasa gospodarczego Szlaku Jedwabnego, a stabilizacja w państwie będzie 

podstawowym elementem sukcesu chińskiego planu”55. Po raz kolejny Chi-

ny będą wykorzystały swoją przewagę gospodarczą do prób przełożenia tejże 

na określoną stabilizację w regionie. To z kolei należy uznać za ważne ogni-

wo architektury budowy ładu regionalnego pod auspicjami Chin po wycofaniu 

amerykańskich i natowskich wojsk z Afganistanu.

6.4. Międzynarodowy kontekst polityki Chin
w stosunku do Sojuszu Północnoatlantyckiego

W rozważaniach dotyczących międzynarodowego kontekstu polityki chiń-

skiej wobec toczącej się operacji NATO należy wskazać trzy główne ob-

szary: relacje z Pakistanem, stosunki Chin oraz aktywność chińską w ramach 

forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a także na szerszy kontekst 

polityki w Azji Południowej. Podstawowym problemem, jeśli chodzi o oce-

ny międzynarodowego układu w Azji Południowej, był wzrost terroryzmu 

w Pakistanie. Wraz z interwencją NATO w Afganistanie ugrupowania terro-

rystyczne przenosiły się na obszar Pakistanu (między innymi Osama bin La-

den). Do początku XXI wieku Pekin koncentrował się głównie na aktywności 

amerykańskiej oraz na rosnącej roli Indii w układzie międzynarodowym, licząc 

53 Pierwsze forum odbyło się w 2005 r. Jest to forum przeznaczone głównie dla państw człon-

ków Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W 2013 r. gośćmi forum byli m.in. wicepremier 

Ukrainy oraz przywódca Afganistanu Hamid Karzaj. Zob. Wang Yang huijian chuxi 2013 Ouya 
jingji luntan de waiguo zhengyao (Spoktania wicepremiera Wang Yanga z zagranicznymi ważny-

mi politykami w czasie Azjatycko-Europejskiego Forum Gospodarczego, http://www.china-

news.com/gn/2013/09-26/5325866.shtml [dostęp 11 października 2013] oraz program w języ-

ku angielskim, http://www.euroasiaforum.org/Program.asp [dostęp 11 października 2013].
54 Międzynarodowe Centrum Informacji Nowego Jedwabnego Szlaku, http://www.silkroad.

org.cn/ [dostęp 12 października 2013].
55 China Reform Monitor No. 1059, http://www.afpc.org/publication_listings/viewBulletin/2064 

[dostęp 27 października 2013].
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na efektywną kontrolę Islamabadu w Afganistanie. Zamiast jednak procesu 

„pakistanizacji talibów” następował proces „talibanizacji Pakistanu”. Kluczo-

we były tu napięcia i obalenie rządów wojskowych w 2004 roku. Wraz z odej-

ściem Perveza Musharaffa zmieniał się obraz Chin, a obywatele tego kraju 

przebywający na obszarze Pakistanu zaczęli być brutalnie wykorzystywani 

do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Było to nowe wyzwanie dla przy-

wódców ChRL. Pogromy antychińskie, ale głównie na tle gospodarczym, mia-

ły miejsce w Malezji, Indonezji i na Filipinach. Mimo to dyplomacja chińska 

konsekwentnie odrzucała amerykańskie propozycje większego zaangażowania 

się we wspólne działania „AfPak operations”56. Dla Państwa Środka podsta-

wową kwestią pozostawał stabilny rozwój Xinjiangu. Ze względu na szeroko 

zakrojone akcje inwestycyjne i program „marszu na Zachód” Pekin, zgodnie 

z tradycyjnym postępowaniem, gdy nie może użyć siły, a groźba jej użycia 

jest nieskuteczna, stara się utrzymywać pozytywne relacje ze wszystkimi siła-

mi politycznymi w Pakistanie. Dlatego też strona chińska próbowała nawiązać 

przyjazne stosunki ze wszystkimi ugrupowaniami w tym państwie. Nawiązano 

dobre relacje z Pakistańską Ligą Muzułmanów, której jeden z liderów Mu-

shahid Hussain Syed po zamieszkach w Urumczi w lipcu 2009 roku zachwalał  

zmiany społeczne i wolność religijną w Chinach. Podobnie było z Dżamaat-i-

-Islami, której lider Qazi Hussain Ahmad podpisał w Pekinie Memorandum of 
Understanding podkreślające, że jego organizacja stanowczo odcinała się od se-

paratystycznych ruchów w Xinjiangu57. 

Jednak kwestie Xinjiangu nie są jedynymi w polityce Pekinu. Kolejnym 

elementem chińskiej polityki jest transport ropy z Bliskiego Wschodu. Chiń-

skie inwestycje w port Gwadar, a następnie stworzenie połączenia z Kasz-

garem ma skrócić drogę transportu surowców z 16 tys. km do 2,5 tys. km58. 

Strona chińska była ponadto szczególnie zainteresowana pakistańskim stanem 

Beludżystan, który ma dostęp do Morza Arabskiego oraz granicę lądową z Ira-

nem59. Te plany wpisują się w dalekosiężne projekty rozbudowy starożytnego 

Kaszgaru w Xinjiangu jako centrum finansowo-handlowego Azji Centralnej. 

Od 2010 roku istnieje tam coraz prężniej rozwijająca się strefa ekonomiczna. 

56 M. Duchatel, The Terrorist Risk and China’s Policy toward Pakistan: Strategic Reassurance and the 
United Front, „Journal of Contemporary China” 2011, s. 545–547. 

57 Tamże. 
58 Zob. dokument Rady Państwowej w sprawie tworzenia strefy ekonomicznej na granicy z Ka-

zachstanem między Kaszgarem a utworzonym z bingtuanów (jednostki produkcyjno-woj-

skowe ALW) w 2010 r. miastem Huo’erguosi, Guowuyuan guanyu zhichi Kashi – Huo’erguosi 
jingji kaifaqu de ruogan yijian (Kilka sugestii (opinii) Rady Państwowej na temat wsparcia dla 

otwartej strefy ekonomicznej Kaszgaru i Huo’erguosi, http://www.gov.cn/zwgk/2011-10/08/

content_1963929.htm [dostęp 10 października 2013].
59 Yu Kaiming, „Xijin” zhanlue yu Zhongguo zai Bajisitan Biluzhisheng de liyi suqiu (Strategie „iść 

na Zachód” i potrzeby Chin w pakistańskim stanie Balochistan), „Guojiguanxi Yanjiu” 2013, 

nr 3, s. 94–95. 
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W chińskich planach miasto to ma być tym, czym dla prowincji Guangdong 

był Shenzhen. Jednak budowanie stabilnego Xinjiangu, oprócz wspominanej 

polityki wobec Pakistanu, wymaga też pragmatycznego podejścia do sąsia-

dów z państw Azji Środkowej. Głównym mechanizmem stabilizacji regionu 

jest Szanghajska Organizacja Współpracy. Poza walką z separatyzmem, eks-

tremizmem i fundamentalizmem SOW deklarowała chęć włączenia się w mię-

dzynarodowe zwalczanie handlu narkotykami (strategia na lata 2011–2016)60. 

Biznes narkotykowy to głównie domena Afganistanu, który graniczy z China-

mi, a SOW powołała roboczą grupę do spraw Afganistanu. Dawało to możli-

wość konsultacji w sprawach ważnych zarówno dla Rosji, jak i dla Chin61.

Szanghajska Organizacja Współpracy, formalnie funkcjonująca od 2001 roku, 

początkowo jako organizacja sześciu państw, w ostatniej dekadzie dokona-

ła istotnych zmian w strukturze. Jej głównym celem, jeszcze w połowie lat 90.

XX wieku, była chęć zagospodarowania przestrzeni w Azji Środkowej. Wojna 

z terroryzmem spowodowała konieczność redefinicji pól oddziaływania orga-

nizacji. Dlatego też do organizacji włączono Afganistan i Pakistan. W listopa-

dzie 2005 roku między państwami SOW a Afganistanem podpisano protokół 

na temat utworzenia specjalnej grupy kontaktowej, koordynowanej przez Se-

kretariat SOW i wysokiego przedstawiciela dyplomatycznego Afganistanu 

w Pekinie62. Chociaż podczas szczytu w Biszkeku w październiku 2012 roku 

po raz kolejny przyjęto Afganistan w poczet państw obserwatorów, okazało się, 

że SOW nie wypracowała wspólnej, konkretnej strategii wobec niekończące-

go się konfliktu afgańskiego. Główną przyczyną jest brak porozumienia mię-

dzy Chinami a Rosją w sprawie dalszych działań wojskowych w Afganistanie. 

Szanghajska Organizacja Współpracy nie ma bowiem wspólnych sił szybkiego 

reagowania czy też wspólnego systemu zarządzania (jak NATO). Rodzi to kon-

kretne problemy dla scharakteryzowania dalszej roli SOW w sytuacji wycofania 

sił amerykańskich z Afganistanu. Ta kwestia wymuszałaby, przede wszystkim 

na Chinach, określenie politycznych sojuszników na terenie Afganistanu. Pe-

kin prowadzi bardzo otwartą politykę współpracy ze wszystkimi grupami na ob-

szarze działań wojennych. Zaangażowanie się po jednej ze stron natychmiast 

wzmocniłoby działania terrorystyczne na terenie chińskiego Xinjiangu. Chcąc 

zapewnić stabilność w tej ogromnej, kluczowej strategicznie prowincji i chro-

nić integralność terytorialną, Pekin tak długo, jak to możliwe, nie będzie się 

60 Shanghai hezuo zuzhi shi zhou nian chengyuan guo yuanshou lishi huihuiyi xi gongbao (Nowy komu-

nikat po szczycie głów państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy), http://www.sectsco.

org/CN11/show.asp?id=44 [dostęp 27 października 2013].
61 Zhu Yongbiao, Cao Wei, Afuhan wenti yu Zhongguo guan lian (Problem Afganistanu i Chiny), 

„Nanya Yanjiu Likan” 2012, nr 1, s. 4–5. 
62 Protocol on Establishment of the SCO–Afghanistan Contact Group between the Shanghai Coopera-

tion Organisation and the Islamic Republic of Afghanistan, 4 listopada 2005, http://www.sectsco.

org/EN/show.asp?id=70 [dostęp 11 października 2013].
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palił do większego zaangażowania wojskowego w Afganistanie. Tadżykistan, 

Turkmenistan i Uzbekistan mogą stanowić przyczółek i bazę talibów, którzy 

w dalszym ciągu będą destabilizować sytuację, o ile skrzydło umiarkowane 

w ich szeregach nie zostanie wciągnięte do koalicji rządzącej w Kabulu. 

W kontekście międzynarodowym podstawową kwestią wydaje się próba 

zdefiniowania przyszłej roli państw Azji Środkowej, Chin, Indii, Iranu, Paki-

stanu i Rosji, a ostatnio również Turcji, których interesy są de facto odmien-

ne. Tym, co może je łączyć, jest dążenie do określonej stabilizacji w regio-

nie. Po wycofaniu międzynarodowych sił z Afganistanu najważniejsze będzie 

stworzenie warunków geopolitycznych do funkcjonowania misji stabilizacyj-

nej Organizacji Narodów Zjednoczonych. O ile Chiny raczej nie będą wspie-

rały misji koordynowanej przez Stany Zjednoczone, o tyle w szerszej koalicji 

z państwami Szanghajskiej Organizacji Współpracy będą mogły się włączyć 

w takie działania. Podobnie mogą postępować Iran i Pakistan. Iran mógłby 

jedynie udostępnić port Czabahar, co umożliwiłoby ominięcie dróg przez 

Pakistan, Kwety i Peszawaru. Rosja, która swoje zaangażowanie afgańskie 

okupiła porażką, może udostępnić północny korytarz (Northern Distribution 
Network) dla transportu misji pokojowej. Potencjalnym sojusznikiem misji 

ONZ mogą być Indie, ze względu na zaangażowanie w Afganistanie (1,2 mld 

dolarów) w budowę drogi Zarandż–Delaram łączącej granicę irańską z Garland 

Highway, projekty energetyczne, budowę szkół oraz szpitali, a także nowe-

go gmachu parlamentu afgańskiego. Co więcej, Indie zaoferowały wysłanie 

15 tys. żołnierzy dla misji pokojowej ONZ. Bardzo ważna będzie z pewnością 

reakcja na podejrzenia Pakistanu o rzeczywiste hinduskie powody rozmiesz-

czenia wojsk w Afganistanie63. Jest mało prawdopodobne, aby Chiny nie stwa-

rzały przeszkód. W tym wypadku rosnące aspiracje Indii oceniano w obu 

stolicach jednoznacznie negatywnie. Mimo że po upadku ZSRR rywalizacja 

o Ocean Indyjski została zminimalizowana, to po 1991 roku zwiększyły się 

aspiracje New Delhi, które, podobnie jak Islamabad, rozpoczęło udane próby 

z bronią nuklearną, a w 1998 roku przeprowadziło udane próby z pociskami 

Pokhran-II. Ponadto likwidacja reżimu talibów zaburzyła dotychczasowe rów-

noważenie wpływów indyjskich. Afganistan bowiem wspólnie z Pakistanem 

(władze w Islamabadzie uważały talibów za sojuszników) miał realne szanse 

balansowania rosnących wpływów Indii w regionie Azji Południowej64. 

W listopadzie 2012 roku z inicjatywą budowy pokojowego otoczenia w Af-

ganistanie wyszła Turcja, której dyplomacja zainicjowała tzw. proces stambul-

63 Stabilising Afghanistan: Role of Key Regional Players, http://www.idsa.in/idsacomments/Stabili-

singAfghanistan_gkanwal_020712 [dostęp 27 października 2013].
64 Szerzej na ten temat zob. M. Ryan, India – China in 2030: A Net Assessment of the Competi-

tion between Two Rising Powers, http://www.defence.gov.au/adc/docs/Publications2012/01_In-

dia%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-

%20final.pdf [dostęp 2 listopada 2013].
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ski65. Najbardziej jednak zaangażowane w stabilizację sytuacji w Afganista-

nie są Stany Zjednoczone. Na pierwszy plan wysuwa się kwestia wycofania 

sił NATO. Od początku konfliktu w 2001 roku do 2010 roku amerykańska 

pomoc dla Afganistanu przeznaczana była głównie na rozwój afgańskich sił 

zbrojnych, które miały być gwarantem stabilizacji (56%), funduszy na rzecz 

rozwoju społecznego i gospodarczego (31%), pomocy humanitarnej (4%) oraz 

programów zwalczania produkcji narkotyków (9%). Od 2010 roku administra-

cja Baracka Obamy uznała, że efektywniejsza będzie próba zbudowania „na-

rodu afgańskiego” opartego na systemie demokratycznym. Dlatego też uru-

chamiano programy mające poprawić instytucjonalny wymiar funkcjonowania 

państwa, kładąc nacisk na szkolenie administracji czy finansowe wsparcie dla 

organizacji wyborów prezydenckich. Istotnym problemem w świetle utrzyma-

nia stabilizacji w samym Afganistanie, ale również w regionie, jest redukcja 

amerykańskich sił zbrojnych. Liczebność amerykańskich sił zbrojnych osiąg-

nęła około 100 tys. w czerwcu 2011 roku, ale we wrześniu 2012 roku zredu-

kowano ją do 66 tys. W lutym 2014 roku mają nastąpić dalsze redukcje, do 

34 tys. W dalszej przyszłości liczebność wojska ma się wahać od 8 do 10 tys., 

a wycofanie amerykańskich sił zbrojnych zbiegnie się z wyborami prezy-

denckimi w Afganistanie66. Hamid Karzaj nie będzie mógł kandydować, 

a w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo kolejnych walk i braku 

zgody wewnątrz państwa. Zmniejszanie liczebności amerykańskich sił zbroj-

nych w połączeniu z ich nieznanym statusem prawnym może diametral-

nie zmienić sytuację bezpieczeństwa Chin. Pierwszy zamach terrorystyczny 

w centrum Pekinu, dokonany na początku listopada 2013 roku przez bojów-

kę mudżahedinów, jest poważnym ostrzeżeniem, że może to się wylać poza 

region autonomiczny w Xinjiangu67. W tej sytuacji ChRL, zdecydowanie 

niechętna przedłużaniu obecności sił NATO w Afganistanie, może zmienić 

zdanie i uznać za celowe czasowe, warunkowe kontynuowanie ograniczo-

nych amerykańskich akcji antyterrorystycznych czy też nieoficjalnie wspierać 

stacjonowanie jednostek Sojuszu w Afganistanie68. Ważniejsze w tej sytuacji 

65 K. Kaya, Turkish Role in Afganistan and Afgan Stabilization, http://usacac.army.mil/CAC2/Mili-

taryReview/Archives/English/MilitaryReview_20130831_art007.pdf [dostęp 11 października 

2011].
66 Obama Announces Troop Reductions, Way Forward in Afghanistan, http://www.defense.gov/

News/NewsArticle.aspx?ID=64428 [dostęp 11 października 2013].
67 K. Bradsher, Seeing a Turning Point for China’s Thinking on Terrorism, „The New York Times”, 

31 października 2013, http://sinosphere.blogs.nytimes.com.2013/10/31.NYTimes.com 

[dostęp 12 października 2012]; Q&A Philip Portter on the Growing Risk of Terrorism on China, 

31 października 2013, http://sinosphere.blogs.nytimes.com.2013/10/31/q-q-philip-portter-on 

the growing-ris...9p [dostęp 5 listopada 2013].
68 Tan Kaijia, Li Daguang (red.), Zhongguo zhoubian anquan xingshi gailan (2012–2013) (Ogól-

ne oceny sytuacji bezpieczeństwa na granicach Chin), Sichuan Chubanshe, Beijing 2013, 

s. 216–217. 
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jest stworzenie jakiegoś instytucjonalizowanego mechanizmu konsultacji mię-

dzy Chinami a Sojuszem Północnoatlantyckim (mniej lub bardziej zbliżonego 

do takiego jak ma już Rosja). Argumentacja Wang Yiweia, znanego eksperta 

z Szanghaju, że jakoby główną przeszkodą jest tu identyfikowanie się Chin 

z państwami rozwijającymi się, a takie porozumienie może negatywnie wpły-

wać na relacje Państwa Środka z tą grupą państw, wydaje się niezbyt przeko-

nywające. Takie rozwiązanie ze względu na rolę i interesy obu tych partnerów 

jest nieuchronne. Pytanie nie brzmi, czy to nastąpi, ale kiedy to się stanie69.

 
6.5. Zakończenie

NATO jest w dalszym ciągu postrzegane w Pekinie jako instrument utrzy-

mania czy nawet rozszerzania amerykańskiej dominacji w skali globalnej. 

Służy temu wobec własnego społeczeństwa odwoływanie się do zbombardo-

wania chińskiej ambasady w 1999 roku oraz incydentu z samolotem szpiegow-

skim EP-3 w kwietniu 2001 roku. Tym samym interwencja w Afganistanie, 

będąca wynikiem interpretacji art. 5 traktatu waszyngtońskiego, wzbudzała 

obawy Chin. Z racji geostrategicznych pojawienie się wojsk NATO w Afga-

nistanie sugerowało redefinicję roli Rosji i, co ważniejsze, wzmocnienie relacji 

amerykańsko-indyjskich. Równocześnie związanie organizacji terrorystycz-

nych walką ze Stanami Zjednoczonymi dawało możliwość wykorzystania sy-

tuacji na rzecz chińskich inwestycji w Afganistanie bez konieczności zaanga-

żowania militarnego. Konflikt z koalicją NATO uniemożliwiał organizacjom 

terrorystycznym szersze działanie w Azji Centralnej, w tym na obszarach dla 

Chin newralgicznych, czyli Turkiestanu Wschodniego. To warunkowało moż-

liwość w miarę stabilnego rozwoju zachodnich rubieży Chin oraz aktywność 

chińskiego biznesu w Pakistanie i Afganistanie.

W przypadku Afganistanu obawiano się sukcesu amerykańskiej misji, co 

spowodowałoby powstanie proamerykańskiego państwa, które istotnie wpły-

wałoby na dalsze działania Chin w Azji Południowej oraz Centralnej. Z drugiej 

strony intensyfikacja chińskiej strategii „ekspansji na Zachód” w tym regio-

nie miała być w określonym stopniu odpowiedzią na amerykańskie deklara-

cje pivot to Asia w celu równoważenia dominujących pozycji Ameryki w Azji 

Wschodniej. W tym wypadku najlepszym wariantem byłoby zatem zaangażo-

wanie Waszyngtonu w dalszy konflikt asymetryczny – to jednak, jak się wy-

daje, nie będzie możliwe. Wycofanie sił NATO z Afganistanu w 2014 roku 

stawia Chiny przed koniecznością większego zaangażowania się w stabilizację, 

69 Wang Yiwei, Zhongguo yu Beiyue duihua shengji dawei kewei (Dialog między NATO a Chinami 

będzie intensywniejszy), http://rdcy-sf.ruc.edu.cn/displaynews.php?id=1100 [dostęp 25 paź-

dziernika 2013].



a co za tym idzie, wymusza zwiększenie interakcji w regionie70. Może to pro-

wadzić do podważenia forowanych dotąd zasad o nieingerencji w wewnętrzne 

sprawy innych państw. Inna sprawa, że przy obecnej pozycji i międzynarodo-

wej roli Chin oraz stopniu zaangażowania ich interesów w skali kontynental-

nej i globalnej nie wydaje się to w tej formule do utrzymania71. Dyskutowane 

w strukturach NATO zmiany, w tym ograniczenie działań out of area, spowo-

dują daleko idące konsekwencje. Ograniczmy się tylko do omawianego regio-

nu. W kwestii utrzymania stabilizacji w Xinjiangu, a także ochrony chińskich 

inwestycji i obywateli chińskich przebywających na obszarach objętych wojną, 

Chiny będą zobligowane do większej obecności politycznej i niewykluczo-

ne, że militarnej. Wariantów i możliwości zaangażowania jest kilka. Pierwsze 

przedstawione w analizie odnoszą się do wykorzystania dyplomatycznego od-

działywania na Pakistan i stworzenia mechanizmów konsultacji między China-

mi, Pakistanem a władzami w Afganistanie. Taka opcja będzie warunkowała 

zaangażowanie Pekinu przez państwo trzecie. Druga opcja to „wariant syryj-

ski”, czyli bierne obserwowanie, w jaki sposób będzie się zachowywać Fede-

racja Rosyjska przy milczącej zgodzie Pekinu. W dalszym ciągu, tak długo jak 

się da, Chiny pozostaną pasywnym obserwatorem, który w miarę możliwości 

(zasada you suo zuo wei 有所作为, czyli działanie przez niedziałanie) będzie wy-

korzystywał sytuację do osiągania krótkoterminowych celów gospodarczych. 

Istotne w tym przypadku okaże się, w jakim stopniu do przyszłego rządu af-

gańskiego będą włączeni talibowie, którzy w przeszłości wspólnie z Pakista-

nem wywierali presję i ograniczali działania New Delhi w regionie Azji Po-

łudniowej. I wreszcie trzeci wariant: wykorzystanie osłabienia Waszyngtonu 

i próba zbudowania „kondominium” opartego na zasadach podziału stref mię-

dzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. 

70 Jak zauważa na łamach szanghajskiego dziennika „Dongfang Zaobao” Zhao Gancheng 

z Szanghajskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, przed Chinami, Indiami, Pakista-

nem, a także Rosją otwiera się szansa stworzenia mechanizmów bezpieczeństwa, opartego 

tylko na państwach azjatyckich (Yazhou ren guan li yazhou shiwu 亚洲人管理亚洲事务) bez 

udziału Zachodu. Zob. Zhao Guncheng, Beizhan 2014: Zhongguo zai Afuhan de xia yibu (Przy-

gotowania do wojny 2014: kolejny krok Chin w Afganistanie), „Dongfang Zaobao”, 1 paź-

dziernika 2013, s. A17. 
71 F. Godemont, The End of Non-Interference?, European Council on Foreign Relations, http://

www.ecfr.eu/publications/summary/china_analysis_the_end_of_non_interference216 [dostęp 

2 listopada 2013].
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ROZDZIAŁ 7

Unia Europejska jako aktor
nowego multipolarnego porządku 

światowego bezpieczeństwa?

Krzysztof Miszczak

7.1. Wprowadzenie

Koniec konfrontacji systemowej okresu zimnej wojny (1989–1992) przy-

niósł zasadnicze zmiany w porządku międzynarodowym postbipolarnego 

świata. Mimo przezwyciężenia politycznego podziału Europy i świata stosowa-

nie siły militarnej jako instrumentu uprawiania polityki powróciło z całą gwał-

townością i brutalnością1. Struktura współczesnego świata poddana jest gwał-

townym i fundamentalnym zmianom, czego przykładem jest widoczny proces 

historycznej ewolucji globalnego podziału władzy z jej fragmentarycznym 

rozproszeniem. Taki stan rzeczywistości międzynarodowej nie prowadzi do 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym ani w wymia-

rze ogólnoświatowym. Nie tworzy też jednolitego, uniwersalnego, stabilnego 

porządku pokojowego. 

Główne instytucje bezpieczeństwa świata zachodniego – NATO, UE, 

i globalnego – ONZ poddane zostały powolnym procesom erozji ich funkcji 

i znaczenia w nieprzewidywalnym świecie nowego nieokreślonego porządku 

międzynarodowego. Wyznacznikami takiego systemu stają się zauważalny po-

wolny kres rozszerzania w nim uczestnictwa „starych” państw politycznego 

Zachodu i jednocześnie obserwowany proces włączania w ten system nowych 

graczy międzynarodowych. Ci ostatni, wraz z innymi nowo powstającymi pań-

1 Zob. B. Buzan, A World without Superpowers, Decentered Globalism, „International Relations” 

2011, nr 25, s. 3–25.
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stwowościami, dążą do systematycznej rozbudowy swojej pozycji politycznej 

i tym samym powiększania swojej roli kosztem innych uczestników multipo-

larnego systemu powiązań i zależności. Konsekwencja takich działań wymusza 

jednak nawiązanie w ramach systemu ścisłej współpracy, bez której osiąganie 

większych własnych wewnątrzsystemowych korzyści politycznych byłoby 

niemożliwe. Rozwój współpracy, to znaczy zakresu powiązania aktorów życia 

międzynarodowego, skierowany jest również na świadome osłabienie pozycji 

międzynarodowej kontrahenta i staje się istotnym wyznacznikiem rosnącej 

siły w sieci powiązań międzynarodowych. 

Również era dominacji transatlantyckiej chyli się sukcesywnie ku końco-

wi. Na miejsce realizowanej dotychczas przez Stany Zjednoczone i ich pań-

stwa klientelskie supremacji „cywilizacji” zachodniej rodzi się multilateralny, 

wielobiegunowy i wielopoziomowy system międzynarodowy2. Światowe spo-

łeczeństwo, światowy porządek, polityka porządku światowego, global gover-
nance, świat państw systemu OECD, czyli poglobalizacyjny system powią-

zań międzynarodowych, są jego definiującymi wyznacznikami. Wszystkie te 

próby uchwycenia pojęciowego rzeczywistości międzynarodowej łączy wielo-

stronność politycznych mechanizmów oddziaływania i sterowania na poziomie 

lokalno-regionalnym i globalnym, to znaczy wspólne interakcyjne powiązanie 

państwowych, gospodarczych i społecznych aktorów porządku międzynaro-

dowego. Polityczna strategia ich przetrwania w tego rodzaju rozproszonym 

wspólnym środowisku staje się celem samym w sobie, ale jednocześnie ko-

niecznością jego porządkowania i regulacji w interesie własnym i innych 

uczestników systemu. Tak postrzegany dzisiaj „ład” globalny charaktery-

zuje asymetria siły, asymetryczne struktury wzajemnych relacji i dynamicz-

nej wymiany między płynnie definiowalnym poziomem zależności rozwoju 

wielopolowego „centrum” systemu międzynarodowego a jego doraźną, stale 

zmieniającą się „peryferią”, czynnie oddziałującą na strukturę systemu przez 

swoją w nim obecność niedookreśloną politycznie. Przy czym niejednorodny 

wymiar państwowości uczestników takiego systemu w oparciu o definiujące 

je społeczeństwa, konflikty kulturowe, jak również nie do końca politycznie 

przejrzysta przestrzeń współzależności między nimi stają się zasadniczymi ele-

mentami tożsamościowymi politycznie zmiennego, a tym samym rozchwia-

nego systemu oraz powstających w nim konfliktów i potencjałów agresywnej, 

jak również pokojowej siły jego klasyfikującego porządkowania. Głównym 

wyzwaniem dla takiego ogólnoświatowego międzynarodowego algorytmu 

jest rozwój skutecznych mechanizmów regulacyjnych w anarchicznym, wielo-

poziomowym systemie powiązań międzynarodowych. Obecny kryzys (od 2008 

2 Zob. A.G. Frank, A Theoretical Introduction to 5000 Years of World System History, „Review” 

1990, t. 13, nr 2, s. 155–248; H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 
London 1977. 
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roku) na światowym rynku finansowo-gospodarczym i próby jego polityczne-

go uregulowania są tego ilustracją. Głęboko pogrążona w nim tożsamościowo 

rachityczna Europa zaczyna odgrywać we współczesnym systemie zależno-

ści międzynarodowych drugorzędną rolę, sukcesywnie tracąc na polityczno-

-gospodarczej atrakcyjności własnego modelu rozwoju cywilizacyjnego. Funk-

cjonujące błędne założenie, że odnośnikiem definiującym przyszłą strukturę 

porządku międzynarodowego powinny być również doświadczenia płynące 

z historycznego i polityczno-gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej, po-

głębia tylko ten złożony proces życzeniowej unijnej percepcji przyszłego kie-

runku ewolucji struktury porządku międzynarodowego. Na podstawie starych 

i asymetrycznych kategorii własnych wyobrażeń o podziale przyszłej sceny 

międzynarodowej współczesnego świata UE skutecznie ogranicza swoje zdol-

ności aktywnego sytuowania się w tej nowej politycznej rzeczywistości. Rela-

tywny przyrost siły gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej i odśrodkowe 

zagrożenia rozsadzające to komunistyczne państwo od wewnątrz, postępują-

ca polityczno-gospodarcza degradacja Federacji Rosyjskiej, grożąca rozpadem 

jej quasi-państwowej struktury w przyszłości, wzrost znaczenia między innymi 

takich państw jak Indie czy Brazylia wraz z ich głębokimi polityczno-syste-

mowymi problemami oraz polityczne przegrupowanie sił międzynarodowego 

terroryzmu będą definiować teraźniejszą i przyszłą agendę międzynarodową 

globalnego zarządzania. 

7.2. Unia Europejska a nowe rozdanie w globalizacji siły

W takim układzie nowych elementów systemu międzynarodowego Euro-

pa ze swoim obniżonym poziomem relatywnej siły i słabością gospo-

darczą pozostaje nadal tylko potencjalnym aktorem polityki międzynarodo-

wej. Jej najważniejsza struktura polityczna, jaką jest Unia Europejska, ma 

stosowne instrumenty i zdolności, aby swoją polityczną, geograficzną oraz 

kulturową siłą konsekwentnie i skutecznie się posługiwać. Przeszkodą staje 

się ewidentny brak odpowiedniej wspólnej konsolidacji możliwości i sprzę-

żonej woli politycznej, aby tego potencjału w wymiarze globalnym użyć 

i tym samym aktywnie wpływać na kształt porządku międzynarodowego. 

Narzędziem, które szczególnie może być przydatne do realizacji tego celu, 

jest bez wątpienia Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) 

oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). 

Mimo uznania, jakim cieszy się Unia Europejska obecnie jako aktor 

w systemie międzynarodowym oraz jej aktywności i zaangażowania na wie-

lu polach polityki globalnej, we wszystkich regionach świata bilans procesu 

uwspólnotowienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) 
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i w jej ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) pozosta-

wia wiele do życzenia i jest w dalszym ciągu niedostateczny3. UE jako potęga 

handlowa (25% światowego BIP) obok Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz 

wschodzących mocarstw gospodarczo-politycznych, takich jak Chiny, Indie 

czy Brazylia, jest poważnym partnerem negocjacyjnym w globalnej polityce 

handlowej. Nie przekłada się to jednak na wymiar polityczny jej działalności. 

Również pomoc rozwojowa tej organizacji jako największego donatora finan-

sowego na świecie i jej aktywność na wszelkich międzynarodowych forach 

potwierdza tę tezę. Ze względu na brak jedności i koordynacji w działaniach 

na kontynencie ze strony państw europejskich Unia Europejska nie jest w sta-

nie zapobiec narastaniu sytuacji konfliktowych. Nie potrafi zapobiec katastro-

fom humanitarnym, i to w swoim najbliższym sąsiedztwie. Takie wydarzenia 

jak konflikty zbrojne, szczególnie krwawe na Bałkanach Zachodnich w Koso-

wie, niestabilne reżimy na Białorusi i Ukrainie, nierozwiązany konflikt na Bli-

skim Wschodzie, wojny o podłożu polityczno-kolonialno-religijno-plemien-

nym w Afryce Północnej (Maroko, Tunezja, Libia, Egipt, Mali), rewolucje 

arabskie (Arabellion) i na obszarach Afryki czy Azji Środkowej, konflikt z Ira-

nem, nierozwiązany polityczno-militarny konflikt w Afganistanie i w Iraku 

mają bezpośredni wpływ na państwa unijne, zagrażając ich bezpieczeństwu. 

Tym bardziej że dodatkowe obciążenie stanowią ruchy migracyjne i koszty 

odbudowy struktur objętych konfliktami. Zagrożenia asymetryczne i nowe 

rodzaje konfliktów (low intensity conflicts) stają się niewątpliwie trudniejszym 

i kosztowniejszym zadaniem do rozwiązania. Wspólna szybka i sprawna iden-

tyfikacja zagrożeń staje się fundamentalnym elementem osiągnięcia maksy-

malnych zdolności zapobiegawczych w utrzymaniu stabilizacyjnych struktur 

we współczesnym wielobiegunowym świecie. Brak jedności i koordynacji 

oraz stosowania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w działaniach 

na kontynencie i poza nim ze strony państw europejskich pogłębiają między-

narodowy chaos. Z pozycji realizowania polityki siły tylko Europa jako unia 

polityczna ma odpowiednie zdolności militarne oraz realną szansę na poważne 

traktowanie i tym samym aktywne wpływanie na rozwój międzynarodowego 

porządku światowego. Potencjał UE do odgrywania tej roli ze wszech miar ist-

nieje. Rozpada się on jednak na różne nieistotne części, tracąc na sile. Aby 

temu zapobiec, powinien być on w daleko idących procesach integracyjnych 

skonsolidowany i powiązany.

Aby odgrywać istotną rolę lidera w nowym multipolarnym systemie mię-

dzynarodowym, Unia potrzebuje gruntownej, całościowej zmiany strategii 

bezpieczeństwa. Na drodze do tego celu Unia może się pochwalić ograniczo-

3 K. Miszczak, Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii 
Europejskiej, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 67–98. 
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nym dorobkiem, który sprowadza się do proklamowania, a nie do aktywnego 

prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kompeten-

cje w tym zakresie zostały stworzone przez Traktat z Maastricht z 1992 roku. 

Konsekwencją nieudolnej polityki Unii w stosunku do obszaru Bałkanów Za-

chodnich było powołanie do życia siedem lat później Europejskiej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony (Rada Europejska z 1999 roku). 

Celem było dążenie do umożliwienia UE utworzenia autonomicznych 

militarnych jednostek zwalczania konfliktów w bezpośrednim otoczeniu tej 

organizacji międzynarodowej. Przy czym chodziło między innymi o utworze-

nie własnych militarnych sił interwencyjnych, odpowiednie wyposażenie ich 

i ich szybkie operacyjne użycie na potencjalnym polu walki. Zadanie to miała 

realizować strategia bezpieczeństwa Unii. Została ona wypracowana po wej-

ściu w życie Traktatu z Nicei (1 lutego 2003 roku) z ogłoszeniem w tym sa-

mym roku Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (ESB)4, którą następnie 

znowelizowano w 2008 roku, przystosowując ją do nowych wyzwań dynamicz-

nie zmieniającego się nowego porządku międzynarodowego. EBS ma przede 

wszystkim za zadanie umożliwić zwalczanie głównych zagrożeń XXI wieku 

oraz ma stanowić podstawę wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. UE 

proponuje stosowanie zasady multilateralizmu, według której bezpieczeństwo 

miało być zapewnione głównie przez międzynarodowe organizacje i traktaty. 

ESB opiera się na nowej definicji konfliktów w XXI wieku, które zasadni-

czo różniły się od tych z przeszłości. W rzeczywistości nie nowe formy zagro-

żeń, takie jak broń masowego niszczenia, międzynarodowy terroryzm czy też 

konflikty etniczne, mają decydujące znacznie dla dzisiejszej sytuacji bezpie-

czeństwa, lecz zmiana kontrahentów, czyli zmiana strukturalnej wrogości, tzw. 

zagrożenie asymetryczne5. Odpowiedzialne za taki rozwój sytuacji są przede 

wszystkim takie zjawiska jak: erozja państwowego monopolu władzy, prywa-

tyzacja władzy, łącznie z nadużyciem środków władzy państwowej do prywat-

4 W wyniku głębokiej różnicy zdań państw członkowskich UE dotyczącej kwestii drogi rozwią-

zania konfliktu irackiego zademonstrowanej w tzw. unijnym dokumencie dotyczącym Iraku 

z 20 marca 2003 r. (tzw. Statement on Iraq) ministrowie spraw zagranicznych państw UE zwrócili 

się w maju 2003 r. do wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB Javiera Solany o opracowanie 

strategii bezpieczeństwa dla WPZiB i WPBiO. Tak zwany dokument Solany Bezpieczniejsza 
Europa w lepszym świecie (A Secure Europe in a Better World) został przedstawiony na czerwco-

wym posiedzeniu Rady Europejskiej i z drobnymi poprawkami przyjęty przez nią 12 grud-

nia 2003 r. Mimo różnic w kulturach strategicznych i poziomu zdolności militarnych Stanów 

Zjednoczonych i Europy dokument europejski opierał się generalnie na zbliżonej, miejscami 

wręcz identycznej analizie zagrożeń bezpieczeństwa, jak ten przedstawiony wcześniej przez 

administrację prezydenta Busha. Action Plan for the Implementation of the Basic Principles for an 
EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, EU Presidency Conclusions, Thessa-
loniki, 19.–20. Juni 2003, pts. 99/100, www.acronym.org.uk/doc13.htm [dostęp 15 lipca 2013].

5 H. Borchert, Vernetzte Sicherheitspolitik und die Transformation des Sicherheitssektors, „ES” 2004, 

nr 6, s. 33–38, tu s. 33. 
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nych celów przez rządzących i co za tym idzie, wzrost znaczenia niepaństwo-

wych aktorów władzy6. 

Dostrzegając te kierunki ewolucji bezpieczeństwa, europejską strategię 

słusznie oparto na całościowym i rozszerzonym rozumieniu jego pojęcia7. Jest 

pierwszym oficjalnym, zintegrowanym i uwzględniającym wszystkie aspek-

ty oraz wymiary polityki bezpieczeństwa dokumentem UE. W ten sposób 

w strategii Unii akcentowano oprócz realizacji klasycznej formy prowadzenia 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz obrony aspekty gospodarcze, po-

lityczno-finansowe, polityki wewnętrznej, prawno-międzynarodowe, polityki 

rozwojowej, socjalne i ekologiczne odgrywające istotną rolę w dynamicznie 

zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu. Opierając się na tych ele-

mentach, liczono na powstanie i rozwinięcie wspólnej strategicznej kultury 

w UE, umożliwiającej występowanie Unii na arenie międzynarodowej, jako 

wiarygodnej i zdolnej do działania siły8. Opracowując strategię bezpieczeń-

stwa, Unia po raz pierwszy w swej historii podjęła próbę zdefiniowania wspól-

nej bazy identyfikacji tej organizacji jako strategicznego aktora w polityce 

światowej9. 

Strategia bezpieczeństwa UE koncentruje się przede wszystkim na trzech 

aspektach: (1) Unia powinna wnosić szczególny wkład w budowę cywilnych 

struktur stabilizacyjnych i dążyć do ustanawiania demokratycznych form rzą-

dzenia na obszarach objętych kryzysem, i to już w bezpośrednim otoczeniu 

międzynarodowym UE; (2) zamierza aktywnie uczestniczyć w budowie po-

rządku międzynarodowego opierającego się na doktrynie skutecznego multila-

teralizmu, nie definiując go jednak bliżej; (3) w końcu musi aktywniej stawiać 

czoła starym i nowym zagrożeniom, takim jak: budowa i proliferacja broni ma-

sowej zagłady, terroryzm oraz istnienie niedemokratycznych i niestabilnych 

państw. Jej dodatkowym strategicznym celem jest zapobieganie zagrożeniom, 

które przybierają formę dynamiczną i powinny być zwalczane już poza teryto-

rium Unii. Zmaganie się z tymi zagrożeniami opiera się na wypełnianiu zasad 

prawa międzynarodowego wzmacniającego multilateralny system, podnosząc 

jego efektywność. Europa musi być gotowa, angażując się i wpływając na pod-

niesienie rangi prawa międzynarodowego i tym samym wzmocnienie instytu-

cji, na których opiera się światowy porządek międzynarodowy, na powstanie 

sytuacji zacieśnienia współpracy regionalnej. Ramy dla takiego systemu mię-

dzynarodowego miała tworzyć Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie 

6 H. Borchert, R. Rummel, Von segmentierter zu vernetzter Sicherheit in der EU der 25, „ÖMZ” 

2004, nr 3, s. 260. 
7 Action Plan for the Implementation of the Basic Principles...
8 E. Reiter, Die Sicherheitsstrategie der EU, http://www.bundestag.de/cgibin/druck.pl?N=parla-

ment [dostęp 14 lipca 2013].
9 S. Keukeleire, J. MacNaughtan, The Foreign Policy of the European Union, New York 2008, 

s. 59–60. 
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Rada Bezpieczeństwa ponosiłaby główną odpowiedzialność za obronę pokoju 

światowego i międzynarodowe bezpieczeństwo10. 

Europejska strategia bezpieczeństwa jest wiążąca dla państw członkow-

skich UE tylko politycznie, ale nie prawnie, co w decydujący sposób osła-

bia jej operacyjne zastosowanie11. Europa koncentruje się w dalszym ciągu 

na kontynentalno-regionalnym obszarze ich realizacji, włączając w tę kon-

cepcję bezpośrednie sąsiedztwo Unii, co uniemożliwia aktywne wpływanie 

na tworzenie nowego porządku światowego. Natomiast jej siłą jest zdefinio-

wanie wspólnych strategicznych podstaw działań zewnętrznych państw człon-

kowskich, takich jak działania multilateralne, preferencje dla działań prewen-

cyjnych opartych na rozszerzonym pojęciu bezpieczeństwa, obejmującym 

wymiar regionalny oraz jego skalę globalną12. 

Traktat lizboński z 2009 roku umacniał pozycję międzynarodową Unii, 

ponieważ stwarzał nowe instrumenty dla tej organizacji umożliwiające jej 

bezpośrednie oddziaływanie na otoczenie międzynarodowe. Jako że traktat 

wzmocnił międzyrządowy charakter Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-

czeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, działania takie za-

leżą od woli politycznej państw członkowskich ją wdrażających. 

Praktyczne wnioski wyciągnięte z operacyjnego realizowania postanowień 

odnoszących się do trwałych porozumień między NATO a UE, tzw. Berlin 

Pus, w stosunkach euroatlantyckich regulujących korzystanie przez Brukselę 

ze struktur dowodzenia Sojuszu podczas operacji prowadzonych przez Unię, do-

bitnie wskazywały, że aby realizować z sukcesem politykę zagraniczną i bezpie-

czeństwa oraz obrony, UE musi dysponować niezbędnym własnym instrumen-

tem wspólnej koncepcji strategicznej państw członkowskich Unii. To umożliwia 

pełnienie przez UE zasadniczej funkcji globalnego partnera w polityce między-

narodowej. Według postanowień traktatu lizbońskiego dotyczących WPBiO, 

polityka ta jest nie tylko integralną częścią WPZiB, ale również zapewnia Unii 

zdolność operacyjną opartą na środkach cywilno-wojskowych. 

Unia korzysta z nich w przeprowadzanych poza obszarem tej organizacji 

misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania między-

narodowego bezpieczeństwa na podstawie zasad Karty NZ, opierając się na 

możliwościach państw członkowskich13. Tym samym stopniowo określa rów-

10 A.K. Riemer, G. Hauser, Die Nationale Sicherheitsstrategie,  s. 96. 
11 E. Reiter, Die Sicherheitsstrategie der EU, w: Th. Jäger, A. Höse, K. Oppermann (red.), Die 

Sicherheitsstrategien Europas und der USA. Transatlantische Entwürfe für eine Weltordnungspolitik, 

Baden-Baden 2005, s. 57–65, tu s. 58. 
12 U. Diedrichs, Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, UTB Band nr 3427, Wien 

2012, s. 188–189. 
13 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu-

ropejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

C 306, t. 50, 17 grudnia 2007. Dalej cytowany jako „Traktat” wraz z nową numeracją ar-
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nież wspólną politykę obronną. Może prowadzić to do stworzenia wspólnej 

obrony, jeżeli w przyszłości Rada Europejska jednomyślnie tak zadecyduje14. 

Warunkiem jest oddanie przez państwa członkowskie do dyspozycji Unii ich 

zdolności cywilnych i wojskowych, aby osiągnąć cele określane przez Radę, 

tworząc „wspólnie” siły wielonarodowe15. 

Do zapewnienia wspólnotowej zdolności operacyjnej w ramach WPZiB 

Unia wykorzystuje środki cywilno-wojskowe państw członkowskich w celu 

przeprowadzania całego zakresu działań operacyjnych w ramach do tego celu 

utworzonych misji utrzymywania pokoju, zapobiegania konfliktom, wzmacnia 

międzynarodowego bezpieczeństwa, wspólnych działań rozbrojeniowych, mi-

sji humanitarnych i ratunkowych misji wojskowego doradztwa i wsparcia, 

misji zbrojnych służących zarządzaniu kryzysowemu, misji przywracania po-

koju, operacji stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów16. 

Decyzje dotyczące WPBiO, w tym te odnoszące się do wyżej wymienio-

nych misji, podejmuje Rada jednogłośnie na wniosek wysokiego przedstawi-

ciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który też sam 

może zaproponować wspólnie z Komisją zastosowanie środków krajowych 

albo użycia instrumentów Unii17. Inicjatorem misji może być również pań-

stwo członkowskie. Rada może również powierzyć wykonanie danej misji, 

w ramach Unii, grupie państw członkowskich, które wyrażą wolę jej prze-

prowadzenia18. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa UE odpowiedzialny 

jest za kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad operacjami cy-

wilnymi i wojskowymi organizacji. Swoje zadania wypełnia obecnie pod kie-

rownictwem Rady i wysokiego przedstawiciela, który wyznacza przewodni-

czącego Komitetu19. Generalnie misje przeprowadzane są na podstawie zasad 

Karty NZ. Przez powołanie się na Kartę NZ Unia odchodzi od zasady ewen-

tualnego samomandatowania swoich operacji20. Stała współpraca strukturalna 

jest dostępna dla każdego państwa członkowskiego UE. Dotyczy między in-

nymi zwiększenia zdolności obronnych poprzez podniesienie poziomu techni-

zacji i unifikacji uzbrojenia jednostek wielonarodowych, jak i wzrostu współ-

tykułów Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:

C:2007:306:SOM:PL:HTML, s. 34 (Sekcja 2, postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony).
14 Traktat, s. 34. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Rada Europejska zaleci państwom 

członkowskim przyjęcie stosownej decyzji odpowiednio do wymogów konstytucyjnych tych 

krajów. Tamże.
15 Tamże.
16 K. Miszczak, Traktatowe mechanizmy, s. 89.
17 Traktat, s. 35. 
18 Traktat, s. 36. 
19 Traktat, s. 32 i Deklaracja nr 3, art. 2. CIG3/1/07 REV 1, 5 października 2007, s. 3.
20 Zob. Presidency Report on ESDP, Council of the European Union (6 sierpnia 2013), Brussels, 

11 grudnia 2007, s. 2–14. COSDP 1070 PESC 1525 CIVCOM 675. 16426/07, s. 2–14. 
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pracy militarnej i cywilnej partnerów w Unii w ramach przeprowadzanych 

przez nią misji21. Wzmocniona współpraca zatem jest możliwa z co najmniej 

dziewięcioma państwami i otwarta w dowolnym czasie dla wszystkich państw 

członkowskich UE i tylko dla nich22. Działalność taka jest realizowana mię-

dzy państwami członkowskim Unii w ramach „niewyłącznych kompetencji 

UE”23. Wzmocnioną współpracę osłabia jednak to, że nie narusza ona kom-

petencji, praw i obowiązków państw członkowskich, które w niej nie uczest-

niczą. Współpraca taka w ramach WPZiB jest możliwa przy jednomyślności 

w Radzie24. W pozostałych dziedzinach funkcjonuje większość kwalifikowa-

na głosów25. Nie dotyczy to kwestii wojskowych i obronnych26. Wzmocniona 

współpraca wiąże tylko państwa UE, tylko dla nich jest otwarta i w każdym 

momencie może być rozpoczęta. Istota realizowania wzmocnionej współpra-

cy jest oczywista: dynamizuje politycznie proces integracji Unii Europejskiej 

i zapewnia jej większą operacyjność na zewnątrz. 

Państwa członkowskie Unii zdecydowały się wpisać w postanowienia 

Traktatu zobowiązanie do stopniowej poprawy swych zdolności wojskowych, 

operacyjnych i bazy technologicznej27, bez których zwiększenie aktywności 

w ramach WPBiO jest mało realne. Do tego służy Europejska Agencja Obro-

ny28. Zasadniczym celem tej struktury jest zwiększenie harmonizacji wymagań 

operacyjnych i rzeczywista realizacja spójnych metod dokonywania zamówień 

wojskowych oraz ścisła koordynacja polityki produkcji i zakupów uzbrojenia 

na rynku wewnętrznym Unii29. Agencja podlega Radzie i bierze udział w okre-

21 Traktat, s. 153. (Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej). Zob. również Presiden-
cy Report on ESDP. Council of the European Union, Brussels, 11 grudnia 2007. COSDP 1070 

PESC 1525 CIVOM 675. 
22 Tamże, s. 22–23 i 128.
23 Tamże, s. 22 i 127–130. Wzmocniona współpraca nie narusza kompetencji, praw i obowiąz-

ków państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą. Jednocześnie państwa nieuczestni-

czące w takiej współpracy nie utrudniają wprowadzenia jej w życie przez te, które ją zamierzą 

nawiązać. Zob. art. 280b TL/art. 327TfUE. Traktat, s. 128. 
24 W przypadku, gdy postanowienie Traktatów dotyczące wzmocnionej współpracy, przewi-

duje, że Rada podejmuje decyzje jednomyślnie (art. 280e), Rada może zadecydować o sta-

nowieniu większością głosów (art. 280h, ust. 1 TL/art. 333 TfUE). Natomiast jeżeli Rada 

przyjmuje akty zgodne ze specjalną procedurą prawodawczą (zasada jednomyślności wg art. 

280e), to może przyjąć decyzję o stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, 

ale po konsultacji z Parlamentem Europejskim (art. 280h, ust. 2. TL/art. 333 TFUE). 
25 Zob. art. 280d, ust. 2 i art. 205, ust. 3 TL/art. 329 i art. 238 TfUE. Traktat, s. 104. 
26 Art. 280h, ust. 3 TL/art. 333 TfUE. Traktat, s. 130.
27 Traktat, s. 34. 
28 Zob. K. Miszczak, Polityka obronna Europy w świetle konstytucji UE, „Sprawy Polityczne” 2004, 

nr 29, s. 19–31; Presidency Report ESDP, s. 19.
29 Zob. A Strategy for a Stronger and More Competitive European Defence Industry. Commission of the 

European Communities, Brussels, grudzień 2007, COM (2007); J. Mullin, J. Juusti, New Faces, 
New Structure for EDA in 2008, „EDA Bulletin”, European Defence Agency, styczeń 2008, 

nr 7, s. 19. 
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ślaniu europejskiej polityki w zakresie zdolności i uzbrojenia30. W pracach 

Agencji uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE. Militarny funda-

ment stanowią Europejskie Siły Szybkiego Reagowania, czyli Grupy Bojowe 

(Battle Groups, Tactical Groups)31. Pole operacyjnego działania grup (od 2007 

roku) ma wymiar globalnie prowadzonych operacji cywilno-wojskowych32. 

Grupy Bojowe ułatwiają realizowanie stałej współpracy strukturalnej. Doty-

czy to między innymi zwiększenia zdolności obronnych poprzez podniesienie 

poziomu technizacji i unifikacji uzbrojenia jednostek wielonarodowych, jak 

i wzrostu współpracy militarnej i cywilnej partnerów w Unii w ramach prze-

prowadzanych przez nią misji i realizacji przez nich wzmocnionej współpracy. 
Późniejsze ostrożne modyfikacje instytucjonalne traktatu lizbońskiego do-

tyczące zapewnienia większej spójności działań UE w dziedzinie Wspólnej 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa potwierdziły obowiązujący już mię-

dzyrządowy charakter WPZiB. W praktyce oznacza to, że tutaj egzekwowa-

ne są przez państwa członkowskie przede wszystkim ich suwerenne prawa 

państw narodowych na zasadzie równości państw członkowskich wobec trak-

tatów. Na dalszy rozwój tych istotnych dla pogłębienia integracji Unii Euro-

pejskiej polityk i tym samym „siły” oddziaływania tej organizacji w wymiarze 

uniwersalnym trzeba jeszcze poczekać. Także kwestia bezpieczeństwa naro-

dowego pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa 

członkowskiego, co osłabia element spójności Wspólnej Polityki Bezpieczeń-

stwa i Obrony Unii. Rozszerzenie kompetencji Komisji Europejskiej, tak jak 

Parlamentu Europejskiego, nie zwiększa wpływu na politykę zagraniczną 

i bezpieczeństwa Unii. Dotyczy to także polityki zagranicznej i bezpieczeń-

stwa państw członkowskich, jak również ich członkostwa w Radzie Bezpie-

czeństwa ONZ. Traktat lizboński zwiększył ogólnie zdolność działania Unii. 

Jej zasadniczą słabością pozostaje asymetryczność w polityce zagranicznej, 

bezpieczeństwa i obrony. Siła gospodarcza Unii nie idzie w parze z rozwojem 

zdolności polityczno-militarnych Unii, obniżając jej znaczenie i skuteczność 

realizowania jej w wymiarze globalnym. Wzmocnienie politycznej roli Europy 

jako wzajemnie uzupełniającego się międzynarodowego aktora w polityce za-

granicznej, bezpieczeństwa i obronnej w koncercie mocarstw nowego porząd-

ku międzynarodowego pozostaje w dalszym ciągu kluczowym, ale wciąż nie-

spełnionym celem działań Unii Europejskiej i jej procesu integracyjnego33.

30 Art. 28d TL/art. 45 TUE. Traktat, s. 31. 
31 K. Miszczak, Polityka obronna..., s. 23–24.
32 Zob. dokument The Battle Groups: Catalyst for a European Defence Policy dot. dalszego rozwoju 

tych jednostek (m.in. koncepcja ich rozbudowy do 5 tys. żołnierzy w ramach Task Force) 

przedstawiony podczas posiedzenia podkomisji „Bezpieczeństwo i Obrona” 5 listopada 2007 r. 

w Brukseli, http//:www.europarl.europa.eu/meetdoecs/2004_2009/documents/studybattle-

grouppe381401_studybattlegrouppe381401_en.pdf.
33 A. Bendiek, H. Kramer, Die EU als globaler Akteur. Unklare „Strategien”, diffuses Leitbild, Ber-

lin, „SWP-Studie”, kwiecień 2009, s. 1–24, tu s. 5–6.
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7.3. Przyszła rola Unii Europejskiej w międzynarodowym
systemie globalnego bezpieczeństwa

Protesty państw Europy Południowej i Francji skierowane przeciwko nie-

mieckiemu dyktatowi, swoistej polityczno-gospodarczej hegemonii w UE, 

czego wyrazem jest między innymi narzucany państwom europejskim nie-

miecki program sanacji ich gospodarek oraz kwestia polityki ograniczonego 

uczestnictwa Berlina w misjach militarnych państw UE, na przykład w Libii 

oraz w Mali, jak również groźby Wielkiej Brytanii, że zamierza wystąpić z Unii 

Europejskiej, ponownie pokazały, że politykę europejską, tak jak politykę 

międzynarodową w dalszym ciągu cechuje przede wszystkim walka o władzę, 

wpływy oraz zabezpieczanie narodowych interesów i zysków. 

Mimo to obecna sytuacja międzynarodowa nie jest tylko prostą kontynuacją 

polityki koncertu tradycyjnych mocarstw europejskich z przeszłości. Nieby-

wały wzrost gospodarczej dominacji i politycznej siły Niemiec na kontynencie 

europejskim w ostatnich latach w wymiarze globalnym nie jest już postrzega-

ny jako zagrożenie militarne. Nie każde nowo powstające kominy fabryczne 

niemieckiej gospodarki stają się automatycznie działami skierowanymi prze-

ciw europejskim sąsiadom i przeciw procesom integracji na kontynencie. Te 

czasy należą od dawna do przeszłości. Wspólny rynek i wspólne instytucje 

w Europie skutecznie osłabiły powstanie niebezpiecznej historycznie symbio-

zy między siłą gospodarczą, potęgą militarną i poszerzaniem wpływu politycz-

nego, na ekspansji na zewnątrz kończąc. Dzisiejszym zasadniczym problemem 

polityki międzynarodowej jest jednak to, że pozaeuropejska reszta świata pod-

dawana jest całkowicie innym trendom rozwojowym niż sam kontynent euro-

pejski, opierający swój model rozwoju polityczno-gospodarczego na własnych 

doświadczeniach historycznych. Nie dziwi więc fakt, że ścisłe powiązanie mię-

dzy rozwojem gospodarczym a kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego 

staje się jednym z zasadniczych, wiodących tematów nowego ładu międzyna-

rodowego. Przy czym dwie kwestie napawają obawami. Z jednej strony po-

stępująca słabość gospodarcza Zachodu i z drugiej strony dynamiczny rozwój 

pozaeuropejskich mocarstw z nieukrywanymi ambicjami politycznymi odgry-

wania zasadniczej roli w tworzącym się nowym systemie stosunków między-

narodowych. Europa, koncentrując się przede wszystkim na ratowaniu wspól-

nej waluty i kryzysie gospodarczym, traci z pola widzenia jego dalekosiężne 

wpływy na kwestie własnego i globalnego bezpieczeństwa. 

Rozwój sytuacji politycznej w państwach Afryki Północnej i Bliskiego 

Wschodu (drugi etap procesu rewolucyjnego w tym regionie) jasno pokazuje 

wysokie koszty takich zaniedbań. Mimo że to Europa chciała przyjąć kluczo-

wą rolę w konflikcie libijskim, szybko stało się widoczne, że realizowanie tego 

rodzaju misji w tym regionie połączone było z oczywistym brakiem odpowied-
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nich militarnych zdolności jej przeprowadzenia. Proponowane rozwiązania, to 

znaczy utrzymanie militarnej zdolności w czasach ograniczonych możliwości 

surowcowych na odpowiednim poziomie poprzez proces pooling and sharing 

swoich potencjałów militarnych, stają się iluzoryczne. Proces taki zakłada, 

że państwa, które zamierzają brać w nim udział, mają coś do łączenia i dzie-

lenia. A mają? Sytuacja w Mali jest tego niechlubnym przykładem. Trwająca 

tam francuska interwencja wojskowa zakładała w przypadku niepowodzenia 

tej misji prośbę o wsparcie sojuszniczych amerykańskich sił zbrojnych (zdol-

ności tankowania w powietrzu). 

Stany Zjednoczone też mają głębokie problemy gospodarcze i socjalne, co 

rzutuje na drastyczne redukcje nakładów finansowych w sektorze Ministerstwa 

Obrony i na nowe ukierunkowanie reszty wydatków na regiony świata daleko 

mniej stabilne niż Europa. To oznacza, że od osłabionych sojuszników ocze-

kuje się wzrostu wydatków na cele wojskowe, co w obecnej złej sytuacji go-

spodarczej obszaru państw unijnych staje się nierealne. Osłabienie Europy 

i dotychczasowego jedynego supermocarstwa, Stanów Zjednoczonych, sprzyja 

powstaniu wielobiegunowego systemu międzynarodowego poza bezpośrednim 

wpływem UE. Nie wpływa to jednak na zwiększenie stabilności multilatelarne-

go systemu międzynarodowego, który do tej pory był aktywnie wspierany przez 

Brukselę. Sytuacja ta prowadzi do powstania jego wielopolowej rozpiętości, 

która przez konkurencję wielu mocarstw w stosunku do siebie może prowadzić 

do jego postępującej anarchizacji i destabilizacji. Na arenie międzynarodowej 

pojawiły się państwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Połud-

niowej Afryki) z ich mocarstwowymi ambicjami oraz państwa o regionalnych 

dążeniach rozszerzania swoich wpływów politycznych, takie jak Turcja czy Iran. 

Ten ostatni poprzez realizacje programu atomowego, potwierdza ten stan rze-

czy. Żadne z tych państw nie jest rozwiniętą demokracją typu zachodniego. 

Wręcz przeciwnie, oprócz Indii, które są „półdemokracją”, wszystkie pozostałe 

funkcjonują na poziomie zmodernizowanych dyktatur, które wprawdzie zlibe-

ralizowały swoje ustroje gospodarcze, ale utrzymały własne systemy polityczne 

na poziomie niedorozwiniętych, politycznie prymitywnych struktur. Prawdopo-

dobnie główny „konkurent” Stanów Zjednoczonych, Chiny, same szybciej się 

zestarzeją i ze względu na odśrodkowe negatywne tendencje rozwoju politycz-

nie się rozpadną, niż zdążą osiągnąć pozycję równoważnego partnera amerykań-

skiego supermocarstwa w wymiarze ogólnoświatowym. 

Kwestią zasadniczą przyszłego rozwoju globalnego bezpieczeństwa bę-

dzie z pewnością obserwowanie przez społeczność międzynarodową zależno-

ści między politycznymi ambicjami wschodzących regionalnych i globalnych 

potęg i pogodzenie celów ich polityk zagranicznych oraz bezpieczeństwa 

z dotychczasowymi obowiązującymi normami, a także instytucjami systemu 

międzynarodowego, co jest fundamentalnym założeniem zapobiegania wy-

niszczającym konfliktom w przyszłości.
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Przy takich zmianach sytuacji międzynarodowej Unia Europejska powinna 

dążyć do jak najszybszego wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego 

opracowania swojej przejrzystej strategii militarnej, prowadzącej w konse-

kwencji do proklamowania w przyszłości spójnej doktryny militarnej tej orga-

nizacji. Przy formułowaniu takiej doktryny główną rolę powinny odegrać pań-

stwa członkowskie, naturalnie łączące interesy bezpieczeństwa całej Unii. 

Francja, Wielka Brytania, Polska i Niemcy powinny wypracować wstęp-

ne założenia takiej strategii i przedstawić je jako wspólne stanowisko pod-

czas grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej (2013) w formie precyzyj-

nych wytycznych dla przyszłej polityki bezpieczeństwa Unii. Powinno to stać 

się podstawą do ogłoszenia białej księgi (Weissbuch) obowiązującej prawnie 

wszystkie państwa członkowskie Unii. Chodzi tu przede wszystkim o czytel-

ne i rzeczywiste wzmocnienie zdolności militarnych i przeprowadzania ope-

racji wojskowych oraz misji zarządzania kryzysami, oczywiście odpowiednio 

do zasobów państw członkowskich UE. Postanowienia Europejskiej Strategii 

Bezpieczeństwa z 2003 roku i jej „modyfikacje” z 2008 roku nie odpowiadają 

już obecnym wyzwaniom regionalnym i globalnym zagrażającym strategicz-

nym interesom Unii Europejskiej. Podstawą powinno być wypracowanie, za 

pomocą współpracy Francji, Niemiec i Polski z Wielką Brytanią, całościowej 

strategii polityki zewnętrznej UE. Między Francją i Wielką Brytanią istnieje 

formalnie zadekretowana współpraca na polu polityki bezpieczeństwa34, obej-

mująca między innymi współdziałanie w obszarze budowy samolotów bez-

załogowych (dronów). Nie ma jeszcze jednak takiej pogłębionej współpracy 

między Berlinem, Warszawą a Londynem. Nawiązana została jednak ścisła 

współpraca wojskowa między Polską a Niemcami, na podstawie podpisanego 

27 maja 2013 roku listu intencyjnego, który ją reguluje. Propozycja stworze-

nia Europejskiej Strategii Globalnej z czerwca 2012 roku, przedstawiona przez 

Polskę, Szwecję, Włochy i Hiszpanię we wrześniu 2013 roku, jest krokiem mi-

lowym na drodze uzyskania przez UE statusu poważnego ponadnarodowego 

gracza w polityce międzynarodowej. 

W dobie głębokiego kryzysu finansowo-gospodarczego UE i generalnie 

spadku zaufania społecznego do klas politycznych państw członkowskich tej 

organizacji pogłębiona współpraca w ramach państw członkowskich UE pro-

wadziłaby do stworzenia atmosfery szybszego zaakceptowania przez społe-

czeństwa państw członkowskich przeprowadzenia kosztownej transformacji sił 

zbrojnych i rozbudowy zdolności militarnych (capabilities) państw członkow-

skich Unii i tym samym zwiększania zdolności interwencyjnych całej Unii. 

Podstawą powinno być dążenie do sukcesywnego redukowania duplikacji sił 

34 UK-France Defence Cooperation Treaty. Lancaster House Treaty for dDfence and Security Coopera-
tion, https://www.gov.uk/goverment/news/uk-france-defence-cooperation-treaty-annunced- 

-2 [dostęp 5 sierpnia 2013].
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zbrojnych i sprzętu wojskowego państw członkowskich oraz zdynamizowa-

nie współpracy w wymiarze obronnym w ramach inicjatyw pooling and sharing 

oraz smart defence. Do intensyfikacji współpracy służy bez wątpienia Agen-

cja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia 
Unii, zespół zadaniowy do spraw przemysłu i rynku zbrojeniowego (Task 

Force on Defence Industry and Market) powołany przez Komisję Europejską 

w 2012 roku. 

Wpracowanie wspólnych koncepcji strategicznych idących w tym kierun-

ku, to znaczy unifikacji uzbrojenia, systemów funkcjonowania armii sojuszni-

czych w UE oraz doktryn politycznych tych państw, z propozycją wykorzysta-

nia tych inicjatyw przez inne państwa Unii jest nie do przecenienia. Przyszła 

rola multilateralnego aktora nowego światowego porządku bezpieczeństwa 

w dzisiejszej rzeczywistości międzynarodowej wymusza kontynuowanie i po-

głębienie współpracy między państwami członkowskimi UE. Właśnie obecna 

Europa w głębokim kryzysie tożsamościowym, konfrontowana z asymetrycz-

nymi zagrożeniami, powinna się stawać w przyszłości wielostronnym organi-

zmem pogłębionej współpracy politycznej. Współpraca na tym polu powinna 

wypełniać zasadniczy cel strategiczny Unii Europejskiej, jakim jest dążenie 

do osiągnięcia jak największej spójności jej działań zewnętrznych. Dlatego też 

staje się ona jednym z elementów stymulujących rozwój procesów integracyj-

nych dla całej Unii Europejskiej, dążącej do wypracowania wspólnej strategii 

obejmującej Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Wspólną Poli-

tykę Bezpieczeństwa i Obrony oraz Europejską Politykę Sąsiedztwa. 

Wzmocniona i przyśpieszona integracja polityczna Unii Europejskiej jako 

warunek rozwoju partnerskich stosunków z USA powinna służyć jako platfor-

ma rozwoju współpracy strategicznego dialogu bezpieczeństwa samej Unii Eu-

ropejskiej z NATO w dobie wycofywania się Stanów Zjednoczonych z kon-

tynentu europejskiego w kierunku regionu Pacyfiku i otwarcia administracji 

amerykańskiej na rozwój wielostronnej współpracy wielopolowego systemu 

bezpieczeństwa światowego i skutecznego realizowania globalnych intere-

sów bezpieczeństwa Unii Europejskiej35. Ten kierunek pozostanie z pewnoś-

cią kluczowym zadaniem europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa 

i obrony również w przyszłości. 

Najistotniejszym obecnie segmentem rozwoju tej współpracy jest Wspól-

na Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Przyjęty tutaj przez Radę UE do 

35 Por. strategie bezpieczeństwa i obrony Francji z 2008 r., White Paper on Defence and National 
Security (Livre Blanc sur la Défence et la Sécurité nationale); Wielkiej Brytanii z 2010 r., National 
Security Strategy: A Strong Britain in an Age of Uncertainty i Wytyczne Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
Niemiec z 2006 r. (Weissbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundes-
wehr), G. Lingstrom, The European Security Strategy – The Way Ahead, w: S. Gareis, G. Hauser, 

F. Kernic (red.), The European Union – A Global Actor?, Barbara Budrich Publishers, Opladen 

– Berlin – Toronto 2013, s. 56. 
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spraw Zagranicznych 23 lipca 2012 roku wspólny list36, którego konkluzje do-

tyczą Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jest tego ilustracją. Kwestia 

ewentualnego kompromisu w sprawie przyszłej politycznej struktury Unii Eu-

ropejskiej, dalszego rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony wraz 

z jej pogłębioną współpracą strukturalną staje się koniecznością chwili. Chodzi 

tutaj przede wszystkim o wspólne, a nie ambicjonalne, czyli rozproszone, za-

angażowanie państw unijnych w konkretne projekty europejskie, jak również 

te poza granicami kontynentu. 

Państwa członkowskie UE powinny wspólnie wspierać funkcjonowanie 

misji i operacji WPBiO i, co istotne, powinny prewencyjnie koordynować swo-

je narodowe polityki bezpieczeństwa, w celu realizacji kompleksowego podej-

ścia do wypracowania metod zarządzania kryzysowego. Konkretne propozycje 

dotyczące przeglądu procedur reagowania kryzysowego, wspólna koordyna-

cja rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych, również z państwami Europy 

Wschodniej, i obszarów południowych europejskiego sąsiedztwa powinny być 

zasadniczym celem polityk państw partnerskich Unii Europejskiej.

Kolejnym obszarem współpracy powinna być realizacja rozpoznania wspól-

nych celów i interesów wobec niestabilnej Afryki Północnej oraz obszaru Bli-

skiego Wschodu, i to akurat w czasie rewolucyjnego wrzenia w tym regionie. 

Ewolucyjny charakter geopolityki i jej percepcji, zwłaszcza w tym regionie, 

wymusza konieczność zwiększenia wspólnej i skoordynowanej aktywności 

UE. Unia potrzebuje do wypełnienia tego celu Europy silnej politycznie i go-

spodarczo, jako instrumentu do osiągnięcia globalnej roli i pozycji w systemie 

międzynarodowym. 

7.4. Zakończenie

Unia Europejska, jako liczący się aktor polityki zagranicznej i bezpieczeń-

stwa oraz obrony, musi być wyposażona nie tylko w odpowiednie instru-

menty realizacji uwspólnotowienia tych polityk, ale musi być wspierana w re-

alizacji takiej polityki w pewnym sensie przez procesy „od wewnątrz”, przez 

mobilizację własnej opinii publicznej w państwach unijnych, która powinna 

odgrywać istotną polityczną rolę motywacyjną w wypełnieniu wspólnych eu-

ropejskich zadań w pogłębionym integracyjnym i rozszerzeniowym procesie 

Unii Europejskiej. 

Takie zadania powinny być realizowane w dwóch aspektach wypełniania 

roli integracyjnej i kooperacyjnej państw członkowskich w ramach UE. Z jed-

36 Zob. Wspólny list Ministerstw Spraw Zagranicznych i Ministerstw Obrony, Polski Francji i Niemiec 
z grudnia 2012 r., skierowany na ręce wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton (w archiwum autora).
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nej strony na poziomie ponadnarodowym, a z drugiej strony w przestrzeni 

ich złożonych stosunków międzyrządowych. 

Zasadniczym warunkiem takiego procesu musi być daleko idąca identyfi-

kacja wspólnych, to znaczy przede wszystkim podstawowych interesów bez-

pieczeństwa między państwami członkowskimi w kwestii rozwoju kontynentu 

w realiach budowy nowego systemu współistnienia bezpieczeństwa globalne-

go w XXI wieku. Realizację tego celu utrudnia jednak jeszcze „limitowana” 

wola polityczna państw członkowskich Unii zachowania własnych praw suwe-

rennych w tym obszarze i ich zróżnicowane interesy narodowe oraz postępu-

jący odwrotny proces renacjonalizacji polityk zagranicznych i bezpieczeństwa 

państw członkowskich. Wszystkie państwa UE mają tutaj ewidentne problemy 

z zastosowaniem nowoczesnej definicji suwerenności XXI wieku, to znaczy 

przekazywania praw suwerennych państwa na wyższy poziom celowy w intere-

sie wszystkich zainteresowanych taką współpracą. Wymusza to automatycznie 

zbudowanie wspólnej kultury suwerennego bezpieczeństwa na zewnątrz. 

Polizbońska Unia Europejska z jej ambicjami odgrywania roli aktora glo-

balnej polityki bezpieczeństwa powinna zostać poddana w najbliższej przy-

szłości intensywnym jakościowym procesom zmian w kierunku jej niezbędne-

go wzmocnienia. W dzisiejszym okresie gwałtownie przebiegającego kryzysu 

finansowego, gospodarczego, politycznego oraz tożsamościowego w Europie 

realizacja takiego zadania nie będzie łatwa. Nakładające się globalnie wyzwa-

nia stwarzają dodatkowe trudności. Zmuszają jednak Unię do bezpośrednich 

działań, ponieważ koszty braku interwencji w wymiarze globalnym czy też 

jej zaniechanie niosą nieporównywalnie większe straty w stosunku do korzyści 

polityczno-gospodarczych dla sytuowania się UE w grupie potęg światowych. 

Aby stymulować i zachować wpływy polityczne i gospodarcze tej organizacji 

międzynarodowej w przyszłości, Unia Europejska powinna w nowym multi-

polarnym porządku międzynarodowym skupić się przede wszystkim na roli 

miękkiego cywilno-militarnego grupowego „hegemona” porządku międzyna-

rodowego37, którego polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony powinna 

się opierać na konsekwentnym respektowaniu i stosowaniu reguł oraz zasad 

prawa międzynarodowego. 

Czas silnej zmonopolizowanej dominacji Europy na świecie należy do prze-

szłości. Unia Europejska jako międzynarodowa organizacja w wymiarze glo-

balnym może spowolnić proces erozji swojej siły i konkurować o odpowied-

nie miejsce przyszłej światowej potęgi, jeżeli jej wysiłki skierowane będą 

na osiągnięcie zasadniczego celu, jakim jest silniejsza integracja polityczna tej 

organizacji, wraz z utworzeniem prawdziwie wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa ze wspólnym potencjałem obronnym. Wspólna polityka bez-

pieczeństwa UE jest tutaj kluczowym elementem konstytuującym ten proces.

37 Zob. R. Rode, Noch ist der Westen nicht verloren, „WeltTrend”, wrzesień–październik 2012, 

nr 86, s. 58.



191

ROZDZIAŁ 8

Wewnętrzne uwarunkowania
polityki zewnętrznej Unii Europejskiej

w kontekście kryzysu
gospodarczego1

Agnieszka K. Cianciara

8.1. Wprowadzenie

Na przełomie XX i XXI wieku Unia Europejska wprowadziła wspólną wa-

lutę, wypracowała Traktat Konstytucyjny, dokonała bezprecedensowego 

rozszerzenia o dziesięć nowych krajów, scalając tym samym wschód i zachód 

kontynentu, a także stworzyła strategię bezpieczeństwa, przeprowadziła pierw-

sze operacje militarne i była przez wielu postrzegana jako przeciwwaga dla glo-

balnej dominacji USA. Jednak już w 2005 roku widoczny stał się brak efektów 

strategii lizbońskiej mającej wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, 

fiaskiem zakończyły się referenda nad europejską konstytucją, co zapoczątko-

wało żmudny proces negocjacji i ratyfikacji kolejnego traktatu. Wkrótce potem 

Europę ogarnął globalny kryzys finansowy, który stał się katalizatorem kryzysu 

w strefie euro, a także bezprecedensowego kryzysu politycznego, owocującego 

fundamentalnymi zmianami w procesie integracji europejskiej. 

W zgodnej opinii badaczy kryzys nie dotyczy tylko sfery finansowo-gospo-

darczej. Kryzys zadłużenia to także kryzys demograficzny, kryzys o charakte-

rze kulturowo-duchowym odsłaniający problem szans Europy w konfrontacji 

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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ze światem niezachodnim oraz problem witalności cywilizacji europejskiej2. 

Ekonomicznym skutkom kryzysu towarzyszy ponadto załamanie się wiary 

w dobroczynną moc wolnego rynku i jego nieograniczoną zdolność do samo-

regulacji i adaptacji. Kryzys ekonomiczny obnażył kryzys instytucjonalny UE, 

jak również przyczynił się do radykalnej zmiany pozycji Unii na świecie i wy-

czerpania się jej dotychczasowego modelu społeczno-gospodarczego. Nie spo-

sób również abstrahować od powiązania kryzysu Unii z kryzysem porządku 

globalnego oraz kryzysem partnerstwa transatlantyckiego3. 

Przedmiotem niniejszych rozważań są wewnętrzne przemiany dokonujące 

się w Unii Europejskiej pod wpływem kryzysu gospodarczego oraz ich wpływ 

na wybrane polityki zewnętrzne i międzynarodową pozycję Europy. W czę-

ści pierwszej tekstu analizuję procesy związane z wewnętrznie sprzężonymi 

i samonapędzającymi się kryzysem strefy euro, kryzysem instytucjonalnym 

oraz kryzysem politycznym i kryzysem legitymizacji. Ich efektem są bezpre-

cedensowe różnicowanie integracji oraz fundamentalne zmiany w dystrybu-

cji władzy w ramach UE. W części drugiej odnoszę się do wpływu zmian za-

chodzących w kontekście kryzysu na polityki rozszerzenia i sąsiedztwa oraz 

na ewolucję pozycji Unii w wielobiegunowym świecie. 

8.2.  Wewnętrzne przemiany w Unii Europejskiej 
 w dobie kryzysu gospodarczego

8.2.1. Kryzys strefy euro

Globalny kryzys finansowy doprowadził do kryzysu strefy euro, którego zresz-

tą rychłe nadejście wielu ekonomistów przewidywało już w momencie kon-

struowania Unii Gospodarczej i Walutowej na początku lat 90. XX wieku. 

Wysuwano poważne wątpliwości co do szans efektywnego funkcjonowania 

unii walutowej pozbawionej wspólnego budżetu i wspólnej polityki fiskal-

nej, a tym samym możliwości redukowania „asymetrycznych szoków”. Kon-

sekwencją wprowadzenia euro na obszarze charakteryzującym się poważnymi 

różnicami w poziomach rozwoju gospodarczego oraz oddzielnymi politykami 

bankowymi i fiskalnymi było nadmierne zadłużanie się słabszych gospodar-

czo krajów, korzystających bez umiaru z nisko oprocentowanych kredytów, 

dostępnych dzięki wiarygodności całej strefy, podtrzymywanej siłą gospodarki 

2 R. Kuźniar, My, Europa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 157. 
3 Zob. J.M. Fiszer, Euroatlantycki system bezpieczeństwa międzynarodowego w multipolarnym świe-

cie, „Biuletyn Analiz i Opinii” 2013, nr 4 (11), Zakład Europeistyki, Instytut Studiów Poli-

tycznych PAN, s. 2. 
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niemieckiej. Rosnący dzięki kredytom popyt w krajach południowych pery-

ferii UE zaspokajany był między innymi przez niemiecki eksport. Południe, 

pozbawione możliwości dewaluacji waluty oraz zdeterminowane utrzymać 

wysoki poziom wydatków publicznych, nie było w stanie z nim konkurować. 

Jak zauważył na łamach „Foreign Affairs” Richard Feldstein, w 2011 roku nie-

miecka nadwyżka w handlu odpowiadała mniej więcej łącznemu deficytowi 

handlowemu pozostałych krajów strefy euro4. Z kolei według Josepha E. Sti-

glitza rozwiązania problemów gospodarczych Południa nie stanowią obecnie 

drastyczne cięcia wydatków, ale uwspólnotowienie długów oraz zwiększenie 

konkurencyjności tych gospodarek względem gospodarki niemieckiej. Ten 

ostatni cel mógłby zostać osiągnięty, gdyby w Niemczech podniesiono płace 

i zwiększono wydatki publiczne5. 

W 2012 roku recesja trwała w całej strefie euro. Co więcej, nie jest to sy-

tuacja przejściowa, ponieważ kryzys jedynie odsłonił i uwypuklił problemy 

powolnego wzrostu i nierównowagi finansowej, mające korzenie strukturalne. 

Dotąd zakładano, jak się okazało błędnie, że unijne reguły i fundusze struktu-

ralne upodobnią Południe do Północy. Kryzys prowokuje zatem do stawiania 

pytań o granice integracji europejskiej, szczególnie o możliwości pogodzenia 

odmiennych filozofii gospodarowania. Unia Europejska charakteryzuje się po-

nadto wieloma słabościami oraz konfrontuje się z wyzwaniami, które kryzys 

tylko wyostrza. Dynamika demograficzna wraz z dotychczasową logiką syste-

mów zabezpieczeń społecznych prowadzą kraje europejskie w kierunku finan-

sowej zapaści, podczas gdy imigracja z innych kontynentów nie tylko nie do-

starcza rozwiązań istniejących problemów, ale rodzi nowe napięcia polityczne 

i społeczne. Ponadto, jak zauważają analitycy, w porównaniu ze Stanami Zjed-

noczonymi Europejczycy mają rozbudowane oczekiwania wobec państwa, 

przy jednoczesnym niskim poziomie przedsiębiorczości i innowacyjności6. 

Z kolei silna nierównowaga w strefie euro i radykalna sprzeczność interesów 

wierzycieli i dłużników uniemożliwiała jak dotąd opracowanie spójnej strate-

gii na rzecz redukcji zadłużenia i wzmocnienia strefy euro. 

Ekonomiści wskazują, że kryzys w strefie euro jest przede wszystkim kry-

zysem adaptacji7. Mamy bowiem do czynienia z bardzo zróżnicowanym po-

4 Za T.G. Ash, Kryzys Europy, czyli jak Unia powstała i dlaczego się rozpada, „Przegląd Politycz-

ny” 2012, nr 115–116, s. 15. 
5 J. Żakowski, Kto drukuje, ten żyje, rozmowa z J.E. Stiglitzem, „Polityka”, 31 lipca – 6 sierpnia 

2013, nr 31 (2918), s. 36. 
6 W. Orłowski, Europa – drogi wyjścia z kryzysu, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transforma-

cja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Biblioteka Małopolskiego Ob-

serwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 

2012, s. 79–87. 
7 A.K. Koźmiński, Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), 

Transformacja sceny europejskiej..., s. 88–93.
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ziomem dostosowania krajów unijnych do wymogów konkurencji na rynku 

globalnym oraz z niedostosowaniem poziomu wydatków do poziomu rozwoju 

i efektywności poszczególnych gospodarek. Jednolity poziom stóp procento-

wych w strefie euro rynki finansowe traktowały jako gwarancję wypłacalności, 

czego rezultatem było nadmierne zadłużenie krajów mniej rozwiniętych. Kry-

zys finansowy przyczynił się do przekroczenia progu akceptacji przez rynki fi-

nansowe zadłużenia jednego kraju (Grecji), a to spowodowało efekt domina 

w postaci kryzysu zaufania do kolejnych gospodarek i samej waluty. Kryzys 

wspólnej waluty to jednak nie tylko zjawisko wewnątrzsystemowe, ale upa-

dek dotychczasowego modelu społeczno-gospodarczego w Europie. Ponad-

to, w konsekwencji instytucjonalno-politycznej niezdolności do uporania się 

ze skutkami kryzysu, UE nie jest już postrzegana jako gospodarka przyszłości 

– wzór integracji gospodarczej dla innych krajów i regionów. 

Jak już wspomniano, kryzys udowodnił, że unia monetarna i koordyna-

cja gospodarcza na podstawie Paktu Stabilności i Wzrostu nie tylko nie do-

prowadziły do konwergencji gospodarek strefy euro, ale spowodowały wręcz 

pogłębianie się różnic regionalnych między Północą i Południem. Efektem 

są nawoływania do stworzenia „prawdziwej” lub „wzmocnionej” unii gospo-

darczo-walutowej, wyposażonej w kluczowy element unii fiskalnej (trans-

ferowej). Dotychczas Unia używała głównie instrumentów regulacyjnych, 

redystrybucyjnych zaś w daleko mniejszym stopniu (wyjątkiem są Wspólna 

Polityka Rolna i fundusze strukturalne). Natomiast w kryzysie debata dotyczy 

przede wszystkim redystrybucji, co stanowi, rzecz jasna, pole dla społecznych 

protestów przeciwko transferom lub obwarowaniu ich warunkowością8. Owe 

napięcia przekładają się na rosnący opór wobec dalszej integracji i przenosze-

nia kompetencji na poziom unijny. Ze względu na daleko większe znaczenie 

redystrybucji dla krajowej gry politycznej należy się spodziewać wzrostu kon-

fliktów w polityce europejskiej, które nastawione będą na obronę interesów 

narodowych. 

8.2.2. Kryzys instytucjonalny 

Kryzys gospodarczy w strefie euro uwypukla i wzmacnia kryzys dotych-

czasowego systemu instytucjonalnego UE oraz zachodzące w nim zmiany. 

Owa ewolucja unijnych instytucji i sposobów podejmowania decyzji datuje 

się od traktatu nicejskiego (2001) lub, jak twierdzą inni, nawet od Traktatu 

z Maastricht (1991). Chodzi tutaj przede wszystkim o spadek roli instytucji 

wspólnotowych, zachwianie równowagi między dużymi i małymi państwami 

członkowskimi, a także coraz wyraźniej międzyrządowy i nieformalny cha-

8 R. Vilpišauskas, Eurozone Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spill-
back?, „Journal of European Integration” 2013, t. 35, nr 3, s. 362–363. 
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rakter procesu decyzyjnego9. Traktat lizboński idzie w tym kierunku jeszcze 

dalej, powodując osłabienie Komisji oraz przyznanie szczególnej roli Radzie 

Europejskiej i jej przewodniczącemu. Traktat ten znacząco zmniejsza kompe-

tencje rotacyjnej prezydencji, co znów redukuje uczestnictwo małych państw 

w procesie zarządzania Unią10. 

Zjawisko wzrostu znaczenia Rady Europejskiej jako centrum zarządzania 

Unią Europejską miało miejsce jeszcze przed wybuchem kryzysu, jednak 

od 2010 roku drastycznie się nasiliło. Przy tym bezprecedensowe wzmocnie-

nie Rady Europejskiej nie zwiększyło ani efektywności, ani legitymizacji po-

dejmowanych decyzji, za to wyostrzyło podziały i napięcia między państwami 

członkowskimi, które w coraz mniejszym stopniu są przefiltrowywane przez 

skomplikowany mechanizm wspólnotowy, oparty na porozumieniu. O grani-

cach wspólnotowości w Unii Europejskiej pisałam obszernie w innym miej-

scu11. Tutaj warta podkreślenia jest jednak widoczna ewolucja od metody 

wspólnotowej w kierunku międzyrządowego centralizmu, gdzie marginalizo-

wana jest rola Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W sferze po-

lityki zewnętrznej osłabienie Komisji odzwierciedla powstanie Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), jak również idea połączenia stanowisk 

przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej, która burzy tradycyjny unij-

ny trójpodział władzy. Z kolei działania naprawcze w strefie euro, w tym pakt 

fiskalny, sytuujący się poza traktatami UE, ale bezpośrednio odnoszący się 

do polityk objętych tymi traktatami, tworzą nowe centrum decyzyjne, na któ-

re składają się: Rada Europejska, Europejski Bank Centralny oraz Europejski 

Mechanizm Stabilizacyjny12. Jednocześnie propozycja wzmocnienia słabnącej 

pozycji Komisji poprzez powierzenie jej nadzoru nad restrukturyzacją banków 

w ramach projektowanej unii bankowej krajów strefy euro została natychmiast 

oprotestowana przez Niemcy13. 

Powyższe tendencje nie pozostają bez wpływu na politykę zewnętrzną UE, 

również w sferze funkcjonowania instytucjonalnych instrumentów tej polity-

ki. Nowe ramy instytucjonalne, zaledwie mgliście zarysowane w traktacie liz-

bońskim, wypełniane są polityczną treścią w czasie trwania systemowego kry-

zysu Unii Europejskiej. Ponadto konstrukcja i obsada stanowiska wysokiego 

9 Zob. M.A. Cichocki, System Europa, w: J.F. Staniłko (red.), Europejski ład gospodarczy w 2020 
roku, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012, s. 91–92.

10 Zob. A.K. Cianciara, Rotating Council Presidency within the Post-Lisbon Institutional Dynamics: 
Politically Irrelevant?, „Yearbook of Polish European Studies”, grudzień 2012, t. 15, s. 33. 

11 Zob. A.K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie 
dla systemu euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, 

Warszawa 2012, s. 15–21. 
12 O. Osica, Europa: kiedy więcej znaczy mniej, „Przegląd Polityczny” 2012, nr 114, s. 35–36.
13 K. Popławski, Niemcy nie zgadzają się na projekt unii bankowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, 

24 lipca 2013, http://www.osw.waw.pl [dostęp 2 sierpnia 2013]. 
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przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wskazywa-

ły dobitnie na kryzys projektu integracji. Z jednej strony uznawano potrzebę 

zmian dyktowanych czynnikami zewnętrznymi i koniecznością zapewnienia 

Unii adekwatnej pozycji na arenie światowej, z drugiej jednak państwa człon-

kowskie odmówiły dalszego transferu kompetencji na poziom unijny w sfe-

rze polityki zagranicznej. W efekcie stanowisko wysokiego przedstawiciela 

i podległa mu ESDZ mają charakter hybrydowy, niespójny i niedookreślony, 

co rodzi dalsze problemy kompetencyjne oraz koordynacyjne i w żadnym ra-

zie nie wzmacnia przywództwa Unii na świecie. 

Jeszcze w czasie obrad Konwentu rozważano takie możliwości jak ulo-

kowanie stanowiska wysokiego przedstawiciela w całości w Komisji lub też 

utworzenie stanowiska ministra UE, łączącego funkcję dawnego wysokiego 

przedstawiciela i komisarza do spraw zewnętrznych, bezpośrednio odpowiada-

jącego przed przewodniczącym Rady Europejskiej. Ponieważ jednak na tym 

etapie obrad nie osiągnięto jeszcze porozumienia co do kształtu przewodni-

ctwa w Radzie, zwyciężyło rozwiązanie kompromisowe14. Jednocześnie wybór 

kandydata na to stanowisko dobitnie pokazał, że unijne mocarstwa nie chcą 

wyrazistej reprezentacji UE na scenie międzynarodowej. W opinii części auto-

rów jest to dowód na to, że Unia może jedynie utrzymywać stosunki dyploma-

tyczne, ale nie jest w stanie prowadzić wyrazistej i asertywnej globalnej poli-

tyki zagranicznej i bezpieczeństwa15. 

Z jednej strony państwa członkowskie były zatem świadome, że efektyw-

ność na arenie międzynarodowej wymaga podejmowania scentralizowanych 

decyzji oraz skoordynowanych działań w Brukseli. Tylko wspólne stanowisko 

pozwoli bowiem utrzymać wpływy w wielobiegunowym świecie. Polizbońskie 

nominacje (zarówno na stanowisko wysokiego przedstawiciela, jak i przewod-

niczącego Rady Europejskiej) były jednocześnie sygnałem, że Unia nie za-

mierza być graczem na poziomie globalnym, a polityka zagraniczna Europy 

pozostanie w rękach państw członkowskich. Wydaje się zarazem, że istniała 

szansa na odmienne zdefiniowanie pozycji wysokiego przedstawiciela, usytu-

owanie jej między koordynacją a przywództwem w nieco innym miejscu. Jak 

komentowali sami unijni dyplomaci, wysoka przedstawiciel Catherine Ashton 

nie wykorzystała nawet kompetencji przyznanych jej w traktacie, nie mówiąc 

o próbie ich poszerzania w wymiarze politycznym16. 

W konsekwencji należy sądzić, że podjęta w traktacie lizbońskim próba 

uczynienia Unii Europejskiej efektywnym i strategicznym graczem global-

nym nie zakończyła się sukcesem. Wobec podsycanej przez kryzys niechęci 

14 P. Craig, The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform, Oxford University Press, Oxford 

2013, s. 385–386. 
15 R. Kuźniar, My, Europa, s. 154–156. 
16 J. Howorth, The ‘New Faces’ of Lisbon: Assessing the Performance of Catherine Ashton and Herman 

van Rompuy on the Global Stage, „European Foreign Affairs Review” 2011, nr 16, s. 309–313.
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do przekazywania kolejnych kompetencji państw członkowskich na poziom 

unijny trudno się spodziewać zmian traktatowych w Unii liczącej 28 państw 

członkowskich o coraz bardziej zróżnicowanych preferencjach. Z kolei nowy 

wysoki przedstawiciel, który będzie powołany po wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 roku, ulegnie najprawdopodobniej wpływowi zależno-

ści od szlaku (path dependency). 

8.2.3. Kryzys polityczny i kryzys legitymizacji

Jak zauważa George Friedman, Europejczycy miotają się między suwerennoś-

cią narodów a europejskim rozwiązaniem kryzysu gospodarczego. Utrzymu-

jący się kryzys w strefie euro powoduje napięcia polityczne w krajach Unii. 

Coraz częściej stawiane jest pytanie o to, czy państwa członkowskie faktycz-

nie odnoszą wymierne korzyści z przynależności do Unii Europejskiej oraz 

ze wspólnej waluty17. Jednak swoiste dryfowanie i umacniające się tenden-

cje odśrodkowe nie są jedynie konsekwencją kryzysu. Widoczne były w Unii 

co najmniej od 2005 roku, kiedy obywatele odrzucili traktat konstytucyj-

ny w referendach we Francji i w Niderlandach, przede wszystkim w obawie 

przed skutkami imigracji z peryferii do centrum UE i dalszym rozszerzeniem. 

Ów kryzys polityczny rozpoczął się zatem w państwach założycielskich Unii, 

które od początku były centrum i motorem integracji europejskiej. 

Problem legitymizacji integracji europejskiej stał się jednak w dobie kry-

zysu szczególnie palący. Po pierwsze, kryzys gospodarczy wyczerpał źródła 

legitymizacji na wyjściu (output legitimacy), ponieważ Unia Europejska prze-

stała być synonimem dobrobytu. Po drugie, dotychczasowe działania mające 

na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu potęgują jedynie istniejący defi-

cyt demokracji. Z kolei instytucjonalne innowacje przewidziane w Traktacie 

z Lizbony, takie jak inicjatywa obywatelska, nie przyczyniły się w znaczącym 

stopniu do zwiększenia bezpośredniego udziału obywateli w unijnym proce-

sie decyzyjnym18. Wreszcie, po trzecie, mesjanizm zawarty w ideowych pod-

stawach powojennego projektu integracyjnego stracił na znaczeniu i stał się 

niezrozumiały dla współczesnych społeczeństw europejskich19. 

17 G. Friedman, Następna dekada: gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kra-

ków 2012, s. 191–192. 
18 Więcej na temat wzmocnienia demokratycznej legitymizacji UE poprzez uczestnictwo oby-

wateli w procesie decyzyjnym A.K. Cianciara, O demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej: 
inicjatywa obywatelska, konsultacje i lobbing, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie 
procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego 
ładu międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.

19 J.H.H. Weiler, In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messia-
nism of European Integration, „Journal of European Integration” 2012, t. 34, nr 7, s. 833. 
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Projekt integracyjny przestał, w opinii stale rosnącej liczby obywateli, 

przynosić korzyści, dla których został powołany. W kryzysie Unia nie realizu-

je celów, takich jak trwały rozwój Europy, zrównoważony wzrost gospodar-

czy, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności, zmierzają-

ca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, czy spójność gospodarcza 

i solidarność między państwami członkowskimi20. Ponadto katastrofalny stan 

gospodarki w wielu krajach UE przypisywany jest samej konstrukcji strefy 

euro. W tej sytuacji dotychczasowa obojętność obywateli zamienia się w jaw-

ną niechęć, a nawet wrogość, ugrupowania otwarcie antyeuropejskie stają się 

zaś częścią głównego nurtu polityki w państwach członkowskich. Powoduje 

to również przesunięcie się partii głównego nurtu na pozycje radykalne, co po-

kazuje kazus premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Opór społeczny 

drastycznie ogranicza pole manewru krajowych decydentów w europejskich 

negocjacjach. 

Kryzys powoduje również dalsze wzmocnienie deficytu demokracji na po-

ziomie unijnym. W poszczególnych krajach członkowskich obywatele masowo 

pokazywali rządom czerwoną kartkę w procesie wyborczym. Mechanizm po-

litycznej odpowiedzialności za porażki Unii, poprzez który obywatele mogli-

by wyrazić niezadowolenie z rządzących, nie funkcjonuje jednak na poziomie 

europejskim. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w żaden sposób 

nie przekłada się na wybór konkretnych opcji politycznych oraz kierunek za-

rządzania Unią. Parlament ponadto nie jest głównym graczem w procesie ra-

towania i reformy strefy euro, Komisja zaś, mająca dbać o odpolityczniony 

„interes europejski”, coraz częściej bywa sprowadzana do roli sekretariatu naj-

silniejszych państw członkowskich21. 

Z kolei ideowy mesjanizm projektu integracyjnego, oferujący lepszą przy-

szłość po dziesiątkach lat wojen na kontynencie, prowadzący do wybacze-

nia i przezwyciężenia nienawiści między Niemcami i Francją, łączący trady-

cję oświeceniową (Kantowską) i chrześcijańską, uległ deprecjacji i utracił do 

reszty funkcję mobilizacyjną. Powojenna wspólnota równych, nieróżnicująca 

po raz pierwszy w historii zwycięzców i pokonanych, odchodzi w przeszłość 

i ustępuje miejsca nowym zróżnicowaniom i hierarchicznym relacjom, tym ra-

zem w postaci podziału na wierzycieli i dłużników. Współczesne społeczeń-

stwa europejskie traktują poza tym pokój na kontynencie jako dany im raz 

na zawsze. W dużej mierze postchrześcijańskie, stawiają na indywidualizm 

i utylitaryzm kosztem solidarności. Jak pisze Marcin Król, mamy do czynienia 

z umiarkowanym kryzysem gospodarczym, poważnym kryzysem politycznym, 

dramatycznym kryzysem cywilizacyjnym i być może śmiertelnym kryzysem 

20 Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, 6655/7/08 REV 7, Bruksela, 

12 listopada 2012. 
21 J.H.H. Weiler, In the Face..., s. 830. 
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duchowym Europejczyków22. Warto również dostrzec, że droga życiowa two-

rzącego wspólną Europę pokolenia powojennego biegła od wojny do pokoju, 

od ubóstwa do dostatku i od strachu do nadziei, którą dawał projekt integra-

cji europejskiej. Tymczasem droga życiowa pokolenia, które w dorosłość we-

szło na początku XXI wieku, prowadzi w kierunku odwrotnym: od dobroby-

tu do bezrobocia, od podobieństwa unijnych doświadczeń do ich odrębności, 

od nadziei na rosnący dobrobyt do strachu, co będzie jutro23. 

Postrzeganie Unii Europejskiej w kategoriach pozytywnych staje się 

udziałem coraz mniejszej liczby obywateli24. O ile wiosną 2007 roku 52% oby-

wateli wypowiadało się o UE zdecydowanie pozytywnie, a jedynie 15% zde-

cydowanie negatywnie, to wiosną 2013 roku było to odpowiednio 30% i 29% 

respondentów. Podobnie z 69% do 49% spadł w latach 2007–2013 odsetek 

obywateli, którzy optymistycznie patrzą na przyszłość UE, z 24% do 46% zaś 

wzrósł odsetek osób, które na przyszłość Unii zapatrują się pesymistycznie. 

Wreszcie z 63% do 51% spadł odsetek respondentów popierających wspólną 

walutę. Największym jednak problemem są tutaj różnice występujące między 

państwami członkowskimi: wiosną 2013 roku utrzymanie wspólnej waluty po-

pierało 75% Finów, 66% Niemców, ale już tylko 47% Cypryjczyków. Najniż-

sze poparcie euro notowało w krajach nienależących do strefy (29% w Pol-

sce, 15% w Wielkiej Brytanii), co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo 

utrwalenia gospodarczego i politycznego podziału na strefę euro i peryferie 

czy resztę UE. 

Przy tym preferencje opinii publicznej po raz pierwszy stają się w sprawach 

europejskich równie istotnym czynnikiem jak preferencje elit. Projekty rato-

wania i reformy strefy euro po raz pierwszy wprowadziły do debaty politycz-

nej problematykę redystrybucji między narodami na tak szeroką skalę. Dotąd 

Unia działała przede wszystkim w sferze regulacji, która była zbyt techniczna 

i mało zrozumiała dla opinii publicznej. Owo przeniesienie punktu ciężkości 

zaowocowało znacznymi konsekwencjami politycznymi, w tym masowymi 

protestami społecznymi, wzrostem poparcia dla partii radykalnych i euroscep-

tycznych oraz zmianami w rządach. Antyoszczędnościowe protesty na Połud-

niu oraz antytransferowe nastroje na Północy wskazują na brak solidarności 

i politycznej wspólnoty. Wszelkie reformy, zarówno na poziomie krajowym, 

jak i UE, wprowadzane są stopniowo, powoli i niekonsekwentnie, bowiem 

rządzący w poszczególnych krajach przede wszystkim starają się uniknąć alie-

nacji swoich wyborców. 

22 M. Król, Europa w obliczu końca, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2012, s. 8. 
23 T.G. Ash, Kryzys Europy..., s. 19. 
24 European Commission, Standard Eurobarometer 79: First Results, lipiec 2013, http://ec.euro-

pa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf [dostęp 2 sierpnia 2013]. 
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8.2.4. Zróżnicowana integracja i zmiany w dystrybucji władzy na kontynencie 

W zgodnej opinii licznych autorów pakt fiskalny stanowi kamień milowy 

na drodze wewnętrznego różnicowania się Unii Europejskiej. Owo zróżnico-

wanie procesów integracyjnych oraz powstanie, w zależności od interpretacji, 

twardego rdzenia, kręgów czy zmiennych prędkości integracji różnicujących 

status i miejsce w hierarchii państw europejskich, postrzegane są jako proces 

obiektywny i nieodwracalny25. Część autorów jest przy tym skłonna owe ten-

dencje wartościować, wskazując, że mają one charakter niekorzystny, zarówno 

dla Polski, jak i dla całej Europy. Nie wdając się w rozważania o charakterze 

normatywnym, trzeba podkreślić, że najdonioślejszym skutkiem kryzysu go-

spodarczego i zadłużeniowego w kontekście zróżnicowania między państwami 

UE jest pogłębienie podziału na kraje należące do strefy euro oraz pozostałe26.

Pakt fiskalny tworzy instytucję nieformalnego szczytu przywódców państw 

strefy euro, który odbywa się w razie potrzeby, jednak co najmniej dwa razy 

w roku. Strony traktatu, których walutą nie jest euro, mogą uczestniczyć tylko 

w niektórych debatach podczas posiedzeń szczytu, ale muszą być na posiedze-

nie 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 niena-

leżących do strefy euro. Przewodniczący szczytu informuje o przygotowaniach 

i wynikach posiedzeń zarówno państwa sygnatariuszy paktu, których walutą 

nie jest euro, jak i państwa członkowskie UE, które paktu nie podpisały27. 

Trudno przy tym precyzyjnie określić konsekwencje utrwalania tych podzia-

łów, wskazuje się jednak między innymi na groźbę fragmentacji wspólnego 

rynku, marginalizację ponadnarodowych instytucji czy utworzenie odrębnego 

budżetu dla strefy euro28. 

Proces postępującego zróżnicowania integracji europejskiej odzwiercied-

la granice przekazywania kompetencji z poziomu narodowego na poziom 

unijny. Jedynie część państw strefy euro zgadza się na wprowadzenie podat-

25 Zob. R. Kuźniar, My, Europa, s. 211; J. Łukaszewski, Polska w świecie wstrząsów i przemian, 

„Przegląd Polityczny” 2012, nr 112, s. 33; K. Szczerski, Europa wielu prędkości a hierarchizacja 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencje dla Polski, w: Transformacja sceny europej-
skiej..., s. 313–324.

26 Zob. T. Kubin, Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, 
„Studia Europejskie” 2012, nr 3, s. 72–73. 

27 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]. 
28 K. Barysch, A Multi-tiered Europe? The Political Consequences of the Euro Crisis, Report from the 

Allianz – CER Forum, Centre for European Reform, grudzień 2012. 
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ku od transakcji finansowych. Rośnie dystans Wielkiej Brytanii, która nie 

tylko sprzeciwia się dalszemu transferowi kompetencji, ale zastanawia się nad 

wycofaniem się z części wspólnych polityk. Szwecja zawiesiła starania o człon-

kostwo w strefie euro. Polska przyjęła postawę wyczekującą, ale jest nie-

chętna wszelkim inicjatywom wykluczającym członków UE, których walu-

tą nie jest euro. Z jednej strony mamy zatem tendencję do pogłębiania unii 

gospodarczej i walutowej, co pociągnie za sobą dalszą integrację polityczną. 

Z drugiej strony, państwa opowiadające się za większą elastycznością w pro-

cesie integracji znajdą się poza rdzeniem, czyli w zewnętrznym kręgu, ograni-

czonym w dużej mierze do wspólnego rynku29. 

Wskazuje się również na fakt, że pakt fiskalny zakłada różnicowanie w ro-

zumieniu statusowym, a zatem różnicuje prawa decyzyjne sygnatariuszy ze 

względu na przynależność do strefy euro. Dostrzega się jakościowo nowy 

charakter procesów integracyjnych, gdzie UE porzuca zasadę wewnętrznego 

równoważenia potencjałów i skłania się do ustanowienia wewnętrznej hierar-

chii odzwierciedlającej wprost proporcjonalnie siłę poszczególnych państw. 

Odchodzi się od zasady współużytkowania suwerenności na rzecz zarządzania 

nią przez „koncert mocarstw”. W efekcie kryzys wpłynął na zmianę wzorca 

integracji: z liniowego na przestrzenny i z egalitarnego na strategiczny. Hie-

rarchizacja państw członkowskich powoduje z kolei ewolucję od Europy jako 

wspólnoty, niwelującej różnice w poziomie rozwoju gospodarczego, do Europy 

jako spółki, gdzie władza dzielona jest ściśle wedle udziałów, to jest wkładu 

finansowego poszczególnych członków 30.

Unia podlega zatem licznym podziałom i napięciom. Wyżej wzmiankowa-

ny podział na kraje należące do strefy euro i pozostające poza nią należy uzu-

pełnić o dynamikę podziałów na linii Północ–Południe, czyli na wierzycieli 

i dłużników, w łonie samej strefy euro. Obserwujemy rozszerzanie się unij-

nych peryferii (na wschodzie i południu, ale także na północy!), podczas gdy 

„centrum” gwałtownie się kurczy. Co więcej, pęknięcie następuje również 

w samym centrum, a wielu analityków wskazuje na rozpad sojuszu niemiec-

ko-francuskiego, dotychczasowego motoru integracji europejskiej. Na tym tle 

powraca problem dominacji Niemiec na kontynencie, delikatna bowiem rów-

nowaga sił stworzona na kontynencie dla integracji Niemiec z Europą zaczy-

na się rozpadać31. Na dezintegrację równowagi sił między Niemcami, Francją 

i Wielką Brytanią jako zgubną dla projektu integracyjnego konsekwencję kry-

zysu wskazuje również Douglas Webber32. Wycofywanie się Wielkiej Bryta-

29 Zob. J. Łukaszewski, Polska w świecie...
30 K. Szczerski, Europa wielu prędkości...
31 G. Friedman, Następna dekada..., s. 190. 
32 D. Webber, How Likely Is It that the European Union Will Disintegrate? A Critical Analysis of Com-

peting Theoretical Perspectives, „European Journal of International Relations”, opublikowano 

online 4 stycznia 2013, DOI: 10.1177/1354066112461286, s. 6. 
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nii i osłabienie pozycji Francji oznaczają hegemonię Niemiec, której Niemcy 

wcale sobie nie życzą, łączy się ona bowiem z przejęciem finansowej odpo-

wiedzialności za strefę euro. Unia przetrwa tak długo, jak długo jej trwaniem 

zainteresowany będzie hegemon. Tymczasem wobec wzrostu znaczenia na-

strojów nacjonalistycznych i populistycznych w polityce krajowej nastawienie 

Niemiec może się zmienić33. 

Po objęciu urzędu prezydenckiego przez François Hollande’a Francja ode-

szła od ścisłego sojuszu z Niemcami („Merkozy”) na rzecz przeciwdziałania 

skutkom kryzysu w strefie euro. Wychodząc z roli słabszego sojusznika Nie-

miec, Francja zdecydowała się na przewodzenie wysiłkom krajów Południa, 

sprzeciwiających się drastycznej polityce oszczędności promowanej przez 

Niemcy. Na przykład przed Radą Europejską poświęconą unii bankowej 

w październiku 2012 roku zamiast prezentowania tradycyjnego wspólnego 

stanowiska niemiecko-francuskiego prezydent Hollande zainicjował szczyt 

z udziałem Francji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Niemieccy komentatorzy 

wskazywali na wyczerpywanie się tradycyjnego aliansu, zachęcając kanclerz 

Merkel do poszukiwania nowych sojuszników. Zwracano uwagę, że wobec ko-

alicji „łacińskiej” i coraz większego dystansowania się Wielkiej Brytanii jedy-

nym dużym państwem członkowskim, które faktycznie może odgrywać taką 

rolę, jest Polska34. W perspektywie rysują się zatem nowe układy sił i zna-

cząca redefinicja równowagi wewnętrznej w ramach UE. Z punktu widzenia 

poszczególnych państw owe „ruchy tektoniczne” mogą być szansą na wzmoc-

nienie pozycji bądź też grożą marginalizacją ich znaczenia i preferencji 

w europejskiej grze interesów. 

8.3.  Wpływ procesów wewnętrznych na politykę zewnętrzną
 Unii Europejskiej 

8.3.1. Wpływ na politykę rozszerzenia i sąsiedztwa

Kryzys Unii Europejskiej powoduje wzrost nierównowagi między państwami 

członkowskimi oraz zmiany w hierarchii władzy w relacjach między poszcze-

gólnymi aktorami, państwami i instytucjami UE. Redefiniuje on pojęcia cen-

trum i peryferii Unii, co oznacza zmiany w projekcie integracji wewnątrz Unii, 

jednak ma też znaczące konsekwencje zewnętrzne, między innymi w odnie-

sieniu do polityki rozszerzenia i sąsiedztwa. Przyszłość polityk rozszerzenia 

i sąsiedztwa (EPS) stoi pod znakiem zapytania z powodu asymetrii korzyści 

33 Tamże, s. 16–17. 
34 Za J. Łukaszewski, Polska w świecie...
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i kosztów ponoszonych przez partycypujące podmioty. Asymetria jest natural-

nie wpisana w samą logikę funkcjonowania tych polityk, jednak w czasie kry-

zysu gospodarczego i politycznego gwałtowanie rośnie. Spada zdolność Unii 

do oferowania wymiernych i interesujących dla partnerów korzyści. Problem 

erozji solidarności dotyczy relacji z biedniejszymi i zadłużonymi członkami 

unii walutowej, nie mówiąc już o peryferyjnych krajach trzecich. Te ostatnie 

mają natomiast, ze względu na własne kłopoty gospodarcze, coraz większe 

problemy z dostosowywaniem się do wymogów unijnych. W konsekwencji 

obserwujemy dwustronną tendencję do osłabienia zaangażowania: zarówno 

po stronie unijnej, jak i po stronie krajów kandydujących i partnerskich. 

Chociaż 1 lipca 2013 roku do UE dołączyła, jako 28. z kolei państwo człon-

kowskie, Chorwacja, to jednak brakuje w związku z tym faktem atmosfery 

sukcesu, również wśród samych Chorwatów, dalsze zaś postępy w procesie 

rozszerzenia stoją bardziej niż kiedykolwiek dotąd pod znakiem zapytania. 

Już po wielkim rozszerzeniu o Europę Środkową w roku 2004 widoczny stał 

się w Europie Zachodniej społeczny i polityczny sprzeciw wobec kontynua-

cji tego procesu. Coraz częściej podkreślano kontekst zdolności absorpcyjnej 

(integracyjnej) UE, wskazując na kruchość integracyjnej konstrukcji i troskę 

o jej spoistość. Tymczasem, kiedy na skutek kryzysu postępuje zróżnicowa-

nie Unii, a ryzyko dezintegracji staje się coraz bardziej namacalne, kwestia 

rozszerzenia i relacji z sąsiedztwem staje się coraz bardziej problematyczna. 

Nie ulega wątpliwości, że głębsza integracja polityczna w gronie wszystkich 

członków Unii wyklucza dalsze rozszerzenie35. Coraz bardziej prawdopodobny 

staje się scenariusz, gdzie ścisła integracja polityczna z elementami federalny-

mi będzie dotyczyć tylko części członków UE, podczas gdy pozostali tworzyć 

będą zewnętrzny półperyferyjny krąg zaangażowania. W takiej formule moż-

liwa będzie integracja z owym kręgiem przynajmniej części krajów obecnie 

kandydujących do członkostwa lub stowarzyszenia z UE. Jednak taka formuła 

integracyjna daleka będzie od członkostwa, do jakiego w latach 90. XX wieku 

aspirowała i dążyła Polska oraz inne kraje Europy Środkowej. 

Trwający w Unii Europejskiej kryzys odsuwa zatem perspektywę rozsze-

rzenia w nieokreśloną przyszłość, i to niezależnie od postępów czynionych 

przez kandydatów. Dzieje się tak z trzech powodów, co dobrze obrazuje 

przykład Bałkanów36. Po pierwsze, na skutek globalnego kryzysu finansowe-

go, następnie zaś negatywnych konsekwencji związanych z zapaścią gospodar-

czą w Grecji, sytuacja gospodarcza na Bałkanach jest bardzo trudna, a poziom 

życia w efekcie silnych związków z Unią zamiast rosnąć – spada. W rezultacie 

nastąpiło spowolnienie reform ze względu na trudności gospodarcze, na pozio-

35 Zob. R. Kuźniar, My, Europa..., s. 150. 
36 Zob. R. Panagiotou, The Greek Crisis as a Crisis of EU Enlargement: How Will the Western Balkans 

Be Affected?, „Southeast European and Black Sea Studies” 2012, t. 13, nr 1. 
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mie politycznym zaś obserwuje się erozję „narracji konwergencji”. Po drugie, 

kryzys stanowi fundamentalne wyzwanie dla założeń dotyczących europeizacji 

i transformacji. Na Bałkanach „południowe” rozszerzenie z lat 80. XX wieku 

traktowane było dotąd jako wzór umocnienia demokracji, wzrostu dobrobytu 

i włączenia do postępowej rodziny europejskiej – drogi, którą mogą iść rów-

nież państwa bałkańskie. Jednak kryzys, a zwłaszcza przypadek greckiego 

zadłużenia, pokazał, że członkostwo niczego nie gwarantuje, Unia zaś wca-

le nie jest gwarantem politycznej stabilności i nie zbliża do siebie bogatych 

i biednych, centrum i peryferii. Jeśli Grecja, członek od 1981 roku, nadal bo-

ryka się z korupcją, klientelizmem, niepłaceniem podatków i politycznym ra-

dykalizmem, to jaka lekcja płynie stąd dla Bałkanów? 

Po trzecie, Unia koncentruje się na sprawach wewnętrznych, widoczny 

jest także resentyment względem południowych „pasażerów na gapę”. Dlate-

go w raczej pesymistycznych kategoriach należy postrzegać perspektywy eu-

ropejskiej solidarności wobec Bałkanów. Badania opinii publicznej pokazują 

spadek poparcia obywateli UE dla rozszerzenia: o ile w 2009 roku poparcie 

wyrażało 47% respondentów w krajach UE27, to w 2011 roku już tylko 36%. 

Poparcie dla integracji spadło również na Bałkanach37. Lokalni liderzy poszu-

kują więc innych opcji, chociażby w formie krótkoterminowego wsparcia go-

spodarczego i inwestycyjnego, a znajdują je w Turcji oraz w Rosji. 

8.3.2.  Wpływ na pozycję międzynarodową Unii Europejskiej w multipolarnym
 świecie

Rozszerzenie na wschód w latach 2004–2007 w ograniczonym stopniu zwięk-

szyło unijny potencjał gospodarczy i militarny, ale dało Unii legitymizację do 

reprezentowania Europy w stosunkach globalnych. Perspektywy rozszerzenia 

o Bałkany i Turcję oraz polityka sąsiedztwa miały w założeniu wspomóc two-

rzenie międzynarodowej tożsamości Unii jako mocarstwa regionalnego i akto-

ra globalnego. Kryzys niewątpliwie uderzył w mocarstwowe ambicje Europy, 

ale nie stanowi bezpośredniej przyczyny spadku jej znaczenia na arenie mię-

dzynarodowej, wzmacnia bowiem tylko wcześniej rozpoczęty proces. Osła-

bienie pozycji i wpływów UE znajduje uzasadnienie w redukcji potencjału 

demograficznego i obronnego, a także w rosnącym uzależnieniu od importu 

surowców energetycznych. Z drugiej strony wskazuje się na atuty Unii w wy-

miarze handlowym, inwestycyjnym czy technologicznym, a główną przyczynę 

osłabienia Europy upatruje się w czynnikach o charakterze polityczno-insty-

tucjonalnym38. Wewnętrzne podziały, zaburzenia równowagi i trudności decy-

37 Tamże, s. 98. 
38 Zob. R. Kuźniar, My, Europa..., s. 209. 
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zyjne mają bowiem kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdolności do od-

powiadania na wyzwania zewnętrzne.

Za warunek sine qua non utrzymania lub odzyskania globalnych wpływów 

przez UE uznaje się niemal jednogłośnie sanację gospodarczą i rozwój unii po-

litycznej. Niezdolność do poradzenia sobie z kryzysem w strefie euro owocuje 

zewnętrznym postrzeganiem Europy jako „chorego człowieka”, a więc jako 

źródła problemów i zagrożeń, a nie dostarczyciela i promotora innowacyjnych 

rozwiązań. W efekcie Unia straciła reputację wiarygodnego i godnego naślado-

wania modelu gospodarowania39. Taka sytuacja istotnie utrudnia promowanie 

europejskich interesów w procesie tworzenia zasad nowego globalnego ładu 

finansowego i gospodarczego. 

Unia Europejska wypracowała swą tożsamość międzynarodową na podsta-

wie koncepcji potęgi cywilnej (civilian power) czy też miękkiej siły (soft power). 

W rezultacie Unia promowała wizję multilateralizmu i porządku międzynaro-

dowego, inspirowanego jej własnymi doświadczeniami współpracy gospodar-

czej i regionalnej integracji na kontynencie europejskim w relacjach z innymi 

graczami państwowymi i instytucjonalnymi. Zakładano, że owa ponowoczes-

na siła (postmodern power) będzie atrakcyjnym wzorem do naśladowania dla 

innych państw i regionów. Jednak wyłonienie się ładu multipolarnego (wie-

lobiegunowego) uderzyło w neoliberalną koncepcję, tożsamość i znaczenie 

Europy, a wizja porządku międzynarodowego spod znaku wschodzących mo-

carstw (BRICS) jest radykalnie odmienna od wizji europejskiej40. Co więcej, 

nieudolność w wychodzeniu z kryzysu zdaje się potwierdzać przekonanie no-

wych potęg, że Unia jest jedynie nieudanym, a przez to przejściowym ekspe-

rymentem. 

Ład międzynarodowy podlega radykalnym zmianom na skutek osłabienia 

pozycji zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych w efekcie 

kryzysu gospodarczego oraz rosnącej roli nowych mocarstw globalnych i regio-

nalnych. Podstawowym wyzwaniem dla UE (oraz dla USA) jest przyszłość za-

chodniego multilateralizmu. Tu pojawia się najważniejsze pytanie: jak dalece 

możliwa jest adaptacja zdominowanych przez USA i UE instytucji międzyna-

rodowych względem aspiracji nowych mocarstw, a na ile realna jest alternaty-

wa, gdzie rosnąca asertywność Chin, Indii, Brazylii itd. doprowadzi do erozji 

systemu. Zgodnie z podejściem instytucjonalnym prawdopodobna jest pod 

pewnymi warunkami socjalizacja nowych graczy, jednak podejście realistycz-

ne wskazuje, że wielobiegunowość prowadzi do erozji multilateralizmu, in-

stytucje międzynarodowe bowiem potrzebują hegemona, której to roli Stany 

39 M. Smith, Beyond the Comfort Zone: Internal Crisis and External Challenge in the European Union’s 
Response To Rising Powers, „International Affairs” 2013, t. 89, nr 3, s. 669. 

40 O. Osica, Kryzys, wypalenie czy szansa na nowy początek? Kultura strategiczna Europy w czasach 
kryzysu, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej..., s. 341–347. 
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Zjednoczone nie są już w stanie odgrywać41. Jak wskazują badacze, integracja 

nowych mocarstw do zachodniego systemu instytucji multilateralnych zależy 

w dużej mierze od samych Europejczyków oraz od kształtu, jaki przybierze 

proces integracji, szczególnie w ramach strefy euro42. Im bardziej narasta zróż-

nicowanie w Europie, tym mniejsze są szanse na poparcie przez państwa UE 

reform w instytucjach globalnych. Tym większa też jest frustracja USA, gdyż 

utrzymanie wpływów atlantyckich zależy od umiejętności zachęcenia innych 

graczy do wspierania liberalnego ładu w ramach formuły kooperatywnej wielo-

biegunowości i zniechęcenia ich do tworzenia alternatywnych instytucji regio-

nalnych oraz globalnych, co prowadziłoby do wzmocnienia wielobiegunowości 

konfrontacyjnej. 

8.4. Zakończenie

Kryzys strefy euro wyostrzył brak równowagi i sprzeczne interesy państw 

północy i południa UE. Wzmocnił opór przed dalszym przekazywaniem 

kompetencji na poziom europejski oraz zwiększył znaczenie krajowej gry po-

litycznej dla decyzji podejmowanych na poziomie europejskim, w tym zwłasz-

cza wymuszanych przez kryzys decyzji o charakterze redystrybucyjnym. 

Obserwuje się ponadto centralizację władzy w ramach Rady Europejskiej oraz 

odchodzenie od wspólnotowości na rzecz międzyrządowości, gdzie dominu-

ją najsilniejsze państwa członkowskie. Umocnienie metody międzyrządowej 

nie stwarza natomiast realnych perspektyw dla powstania faktycznie wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co potwierdza praktyka funkcjonowa-

nia nowych instytucji, powołanych w tym obszarze zgodnie z postanowienia-

mi traktatu lizbońskiego. Kryzys wyczerpał także źródła legitymizacji na wyj-

ściu oraz wzmocnił deficyt demokracji w UE. Opinia publiczna w państwach 

członkowskich w coraz mniejszym stopniu sprzyja integracji europejskiej 

w jej dotychczasowym kształcie, ale jednocześnie po raz pierwszy zyskała sta-

tus liczącego się (ale pozasystemowego) gracza w polityce europejskiej. 

Efektem powyższych wymiarów kryzysu jest rosnące zróżnicowanie proce-

su integracji, w tym jego instytucjonalizacja poza traktatami, a w konsekwen-

cji zmiany w dystrybucji i hierarchii władzy w ramach Unii. Wyłania się ostry 

podział na strefę euro (rdzeń integracji) oraz pozostałych członków, z któ-

rych część, jak Wielka Brytania, coraz wyraźniej dystansuje się od aktualnego 

41 R. Youngs, Europe’s Decline and Fall: The Struggle against Global Irrelevance, London 2010, 

s. 6–14 . 
42 J. Wouters, S. Van Kerckhoven, The International Monetary Fund, w: K.E. Jorgensen, K.V. Laati-

kainen (red.), Routledge Handbook on the European Union and International Institutions: Performan-
ce, Policy, Power, Routledge, London – New York 2013, s. 229.



i przewidywanego kierunku integracji. W strefie euro rysuje się poza tym silny 

podział na wierzycieli i dłużników, który pociąga za sobą zróżnicowanie hierar-

chiczne i statusowe, czego rezultatem jest kurczące się centrum oraz rozrasta-

jące się peryferie. Wreszcie wskazuje się na obumieranie aliansu niemiecko-

-francuskiego oraz odradzanie się w nowych warunkach problemu hegemonii 

Niemiec. 

Wyżej wymienione przeobrażenia mają fundamentalny wpływ na politykę 

zewnętrzną Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i global-

nym. W wymiarze regionalnym rosnąca asymetria kosztów i korzyści destruk-

cyjnie wpływa na politykę UE wobec krajów kandydujących i sąsiedzkich. 

Wydaje się, że wobec ścisłej integracji nowego centrum – strefy euro – formu-

ła rozszerzenia w dotychczasowym kształcie wyczerpała się. W wymiarze glo-

balnym natomiast kryzys poważnie utrudnił, a wręcz uniemożliwił adekwatną 

reakcję Unii na wyzwania związane z redefinicją globalnego ładu. Unia utraci-

ła także źródła miękkiej siły, a tym samym poważnie osłabiła swoją zdolność 

do współkształtowania porządku wielobiegunowego we współpracy ze Stana-

mi Zjednoczonymi. 
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ROZDZIAŁ 9

Reforma strategii bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej jako nowe otwarcie
w relacjach transatlantyckich.
Koncepcja i perspektywy1

Paweł Olszewski

9.1. Wprowadzenie

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa wymaga od akto-

rów, takich jak Unia Europejska, ciągłej weryfikacji ich polityk zagranicz-

nych. Nie dotyczy to jednak tylko tradycyjnego myślenia o polityce zagranicz-

nej jako zewnętrznej aktywności państwa czy organizacji międzynarodowej2, 

ale także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. O ile weryfikacja celów, zało-

żeń i priorytetów polityki zagranicznej państwa jest łatwa do wykonania, o tyle 

w przypadku organizacji międzynarodowej już tak prosto nie jest. Wynika to 

z charakteru, jaki teoria stosunków międzynarodowych nakłada na organiza-

cje międzynarodowe, czyniąc je wtórnymi aktorami stosunków międzynarodo-

wych. Wobec tego polityka międzynarodowa organizacji międzynarodowej, ta-

kiej jak Unia Europejska, jest w pełni zależna od celów, założeń i priorytetów 

jej najważniejszych państw członkowskich. Ta powszechna już opinia nabiera 

szczególnego znaczenia w kontekście trwającej od 2001 roku walki z między-

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.
2 W kontekście organizacji międzynarodowych należy stosować termin polityka międzynaro-

dowa.



209

narodowym terroryzmem, a także w dalszym ciągu postępującego światowe-

go kryzysu gospodarczego3. Głównym jednak problemem Unii Europejskiej 

nie jest brak realnych możliwości weryfikacji i zmiany optyki własnej polityki 

międzynarodowej, która byłaby niezależna od państw członkowskich, ale brak 

strategii funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych. Dotyczy to także 

kwestii bezpieczeństwa. Faktem powszechnie znanym jest to, że Europej-

ska Strategia Bezpieczeństwa (European Security Strategy) z 2003 roku jest de 
facto luźną deklaracją polityczną, którą poszczególne państwa członkowskie 

stosują wybiórczo, a sama Unia Europejska traktuje ją jako dokument co naj-

wyżej średniej rangi pozbawiony mocy sprawczej. Wobec tego nieuniknione 

wydaje się przeprowadzenie reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europej-

skiej, o ile ma ona zamiar odgrywać jakąkolwiek znaczącą rolę w stosunkach 

międzynarodowych. Ewentualny sukces tej reformy może stanowić z jednej 

strony wzmocnienie transatlantyckiego modelu bezpieczeństwa, a z drugiej 

strony może wzmocnić bezpieczeństwo Europy bez konieczności uzyskiwania 

ciągłego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Aby jednak tak się stało, 

jednocześnie musi dość do połączenia wielu czynników politycznych, gospo-

darczych i społecznych, o co obecnie jest niezwykle trudno.

Tezą niniejszego tekstu jest stwierdzenie, że nawet mimo przeprowa-

dzenia reformy strategii bezpieczeństwa Unia Europejska w dalszym ciągu 

nie będzie spełniała pokładanych w niej nadziei zarówno przez jej państwa 

członkowskie, jak i przez Stany Zjednoczone. Źródło takiego stanu rzeczy leży 

w uwarunkowaniach zewnętrznych i zewnętrznych unijnej polityki międzyna-

rodowej i bezpieczeństwa. Do tych pierwszych należy zaliczyć rosnącą rolę ta-

kich państw jak Chiny czy Indie, które wskutek ekspansywnie prowadzonej 

polityki zagranicznej niwelują międzynarodową rolę Stanów Zjednoczonych, 

będących w dalszym ciągu gwarantem bezpieczeństwa Europy. Do uwarunko-

wań wewnętrznych zaś należy zaliczyć brak politycznej woli państw członkow-

skich do ujednolicenia swoich narodowych strategii bezpieczeństwa na wzór 

europejski, a także brak politycznych możliwości uwspólnotowienia Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

Opracowanie zostało podzielone na pięć części. Pierwsza z nich obejmuje 

analizę założeń i ocenę strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W części 

drugiej dokonany został przegląd sytuacji międzynarodowej w latach 2003–

–2013 w kontekście Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Część trzecia do-

tyczy założeń reformy strategii bezpieczeństwa UE, a część czwarta odnosi się 

bezpośrednio do wpływu reformy na stosunki transatlantyckie. Całość rozwa-

żań zamyka zakończenie zawierające wnioski i rekomendacje.

3 J.M. Fiszer, Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego oraz jego skutki dla Polski – aspek-
ty polityczne, „Myśl Polityczna i Prawna” 2009, nr 2, s. 161–200.
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9.2.  Założenia strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 i ich ocena

Rozpoczynając rozważania na temat strategii bezpieczeństwa Unii Europej-

skiej, przede wszystkim należy uporządkować kwestie terminologiczne 

i pokrótce wyjaśnić znaczenie takich terminów jak strategia i bezpieczeństwo. 

Język encyklopedyczny pod pojęciem strategii rozumie „dział sztuki wojen-

nej, obejmujący teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej po-

szczególnych kampanii i najważniejszych bitew: (…) jest uzależniona od kon-

kretnej polityki określającej cel wojny oraz niezbędnych do jej prowadzenia 

sił i środków”4. Robert Scruton definiuje ją zaś jako „(…) sztukę planowania 

i realizacji ogólnych celów kampanii zbrojnej”. Twierdzi ponadto, że „(…) 

Strategia nie zajmuje się skutecznym użyciem siły, lecz uzyskaniem poten-

cjalnej siły”5. W kontekście niniejszego tekstu istotne jest także zdefiniowa-

nie terminu „strategia obronności”, którą od wielu lata stara się budować tak-

że Unia Europejska. Bolesław Balcerowicz pisze, że jest to „dziedzina strategii 

bezpieczeństwa obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie 

potencjału obronnego państwa (wszelkich sił, środków i sposobów z różnych 

dziedzin) do przeciwdziałania zagrożeniom militarnym bezpieczeństwa na-

rodowego”6. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście coraz większej 

ilości zagrożeń asymetrycznych, z którymi muszą się borykać zarówno pań-

stwa, jak i organizacje międzynarodowe. Jako przykład należy podać terroryzm 

i przestępczość zorganizowaną. 

Z kolei termin „bezpieczeństwo” w stosunkach międzynarodowych w uję-

ciu encyklopedycznym oznacza stan niezagrożenia, spokoju i swego rodzaju 

pewności. Konieczne jest jednak wskazanie, że określanie bezpieczeństwa 

jako stanu nie do końca odpowiada logice współczesnych stosunków mię-

dzynarodowych. Wydaje się zatem, że najlepszą z możliwych definicji lub 

też cech bezpieczeństwa jest równowaga między zagrożeniami a potencjałem 

obronnym7. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście Unii Europej-

skiej jako specyficznej organizacji międzynarodowej, mającej de facto włas-

ną politykę obronności w postaci Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obro-

ny. Jednak stan jej „uwspólnotowienia” jest na tyle słaby, że bardzo trudno 

jest mówić o równowadze między zagrożeniami a potencjałem obronnym Unii 

Europejskiej. Dlatego też, jak pisze Krzysztof Załęski, wśród cech ukazują-

4 Wielka encyklopedia PWN, t. 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 118.
5 R.S. Scruton, Słownik myśli politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 393.
6 B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obro-

ny Narodowej, Warszawa 2002, s. 122.
7 K. Załęski, Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa, „Bellona” 2011, nr 3, s. 73.
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cych istotę bezpieczeństwa wymienia się także korzystne relacje zagranicz-

ne8. Co istotne, nie dotyczy to tylko tradycyjnych państw, ale także organiza-

cji międzynarodowych, które w dalszym ciągu są ważnymi aktorami na scenie 

współczesnych stosunków międzynarodowych. W kontekście Unii Europej-

skiej kluczowe znaczenie ma pogłębianie współpracy transatlantyckiej ze Sta-

nami Zjednoczonymi i Sojuszem Północnoatlantyckim, które w dalszym cią-

gu pozostają fundamentem europejskiego bezpieczeństwa. Jednak Europa od 

pamiętnych zamachów na World Trade Center we wrześniu 2001 roku zin-

tensyfikowała prace nad własną strategią bezpieczeństwa, którą w 2003 roku 

dumnie nazwano Europejską Strategią Bezpieczeństwa (ESB). Literatura 

przedmiotu wymienia trzy zasadnicze przesłanki, dla których zdecydowano 

się stworzyć ową strategię. Po pierwsze, na płaszczyźnie politycznej chodzi-

ło o wspomniany już atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku i związane 

z tym konsekwencje dla Unii i jej państw członkowskich. Po drugie, nowo 

opracowana strategia miała zawierać plany związane z szybkim reagowaniem 

na nowe wyzwania globalne. Po trzecie, miała na celu koordynację istnieją-

cych sił zbrojnych wysyłanych na misje9.

Autorzy Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa wskazali w niej pięć zasad-

niczych zagrożeń dla Europy: terroryzm, rozprzestrzenienie broni masowego 

rażenia, konflikty regionalne, niewydolność państwa i przestępczość zorgani-

zowaną. W dalszej części, w dość logiczny sposób ukazano cele strategiczne 

Unii Europejskiej w kontekście własnego i światowego bezpieczeństwa. Zali-

czono do nich kolejno:

• przeciwdziałanie zagrożeniom;

• budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE;

• porządek międzynarodowy oparty na efektywnych stosunkach wielo-

stronnych.

W kontekście powyższych celów strategicznych trafny wniosek formułu-

je Stanisław Koziej, który pisze, że „Europa musi zarówno myśleć globalnie, 

jak i działać lokalnie”10. Nie bez przyczyny w kontekście lokalnym jest mowa 

o działaniu, a w kontekście globalnym zaledwie o „myśleniu”. Istotą bezpie-

czeństwa Unii Europejskiej jest jej sąsiedztwo, na co wskazuje drugi cel stra-

tegiczny. Z tego też względu dokonano rozszerzenia Unii o państwa Europy 

Środkowo-Wschodniej, czy też zainicjowano program Partnerstwa Wschod-

niego. I o ile ten pierwszy zabieg można traktować w kategoriach sukcesu, 

to ten drugi już raczej w kategoriach porażki. Co prawda, włączenie do współ-

8 Tamże.
9 J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wy-

dawnicza Branta, Bydgoszcz – Katowice 2008, s. 75.
10 S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Na-

rodowe” 2011, nr 23, s. 24.
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pracy takich państw jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja jest pozytywne 

w krótkim czasie, to w długoterminowej perspektywie (wskutek braku dekla-

racji o członkostwie w UE) już niekoniecznie. Bezpieczeństwo to nie tylko 

aspekt wojskowo-militarny, ale i kulturowy, związany z atrakcyjnością dane-

go uczestnika stosunków międzynarodowych. A unijna strategia soft power 

na razie ewidentnie zawodzi – państwa Partnerstwa Wschodniego tracą zain-

teresowanie Unią Europejską, kierując priorytety swojej polityki zagranicz-

nej ku Federacji Rosyjskiej. Taki stan rzeczy na pewno nie poprawia i tak 

już mocno nadwyrężonego poziomu bezpieczeństwa wschodnich granic Unii 

Europejskiej. 

Dzieje się tak, ponieważ Unia i wydawane przez nią dokumenty to jedno, 

a praktyka to drugie. Na przykład w unijnej strategii bezpieczeństwa jest zbyt 

dużo odniesień do wartości „deklaratywnych”, a za mało nie tyle realnej oce-

ny ówczesnej i przyszłej sytuacji międzynarodowej, ile absolutny brak real-

nych propozycji związanych z poprawą bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

i jej państw członkowskich. Jest to efektem przyjęcia przez Unię Europejską 

liberalnego modelu prowadzenia polityki międzynarodowej, a nie dominują-

cego obecnie podejścia realistycznego. Tajemnicą poliszynela jest, że Unia 

Europejska w praktyce nie ma spójnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-

stwa. Nie ma nawet spójnej strategii. Autorzy Europejskiej Strategii Bezpie-

czeństwa piszą na przykład, że „główną cechą wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony jest to, 

że działając wspólnie, jesteśmy silniejsi”11. Jest to albo wyraz bezwarunkowej 

naiwności unijnych polityków, albo też zwykły brak skromności politycznej 

(o ile stosowanie tego terminu jest w ogóle zasadne w kontekście unijnych 

urzędników i polityków). Nie od dziś wiadomo, że „wspólnotowości” w tej 

polityce jest najmniej. Królują zaś interesy poszczególnych państw członkow-

skich. Tak było w okresie tworzenia i uchwalania Europejskiej Strategii Bez-

pieczeństwa, ale i tak jest obecnie w czasie kryzysu gospodarczego, który tyl-

ko uwypuklił renacjonalizacje polityk zagranicznych państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Akurat w tej materii nic się nie zmieniło i długo nie zmie-

ni. Co ciekawe, kilka zdań dalej ten fakt potwierdzają autorzy dokumentu, 

pisząc, że „konieczna jest większa spójność, nie tylko między instrumenta-

mi UE, ale również w zakresie zewnętrznych działań poszczególnych państw 

członkowskich”12. Zatem na pytanie, czy unijna polityka bezpieczeństwa 

i obrony jest spójna, strategia odpowiada „tak” i „nie”. Oliwy do ognia dolewa 

także rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, w której czytamy, że 
„w państwach członkowskich nadal zbyt często myśli się w kategoriach krajo-

wych interesów bezpieczeństwa i jednocześnie zaniedbuje się odpowiedzial-

11 Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bruksela, 12 grudnia 2003.
12 Tamże.
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ność za ochronę wspólnych interesów europejskich”13. Niepokojące jest jed-

nak coś zupełnie innego. Mianowicie po siedmiu latach od wejścia w życie 

Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Parlament Europejski otwartym teks-

tem pisze o konieczności określenia wspólnych dla UE interesów bezpieczeń-

stwa14. Wobec tego Parlament uznał, że dokument z 2003 roku takich inte-

resów nie określa, zatem jest to swego rodzaju zbiór haseł o charakterze, jak 

już wcześniej wspomniano, wyłącznie deklaratywnym, będących wynikiem 

co najwyżej woli państw członkowskich, a nie stawianych im obowiązków. 

Notabene dotyczy to także samej Unii Europejskiej jako organizacji, traktują-

cej ów dokument w kategoriach broszury informacyjnej.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z kluczowym elementów w procesie 

budowy bezpieczeństwa państwa czy organizacji międzynarodowej jest dy-

plomacja. Na gruncie teorii jest to jedno z ważniejszych uwarunkowań we-

wnętrznych subiektywnych polityki zagranicznej państwa15 i polityki między-

narodowej takiej organizacji jak Unia Europejska. W Europejskiej Strategii 

Bezpieczeństwa z 2003 roku odniesiono się także do tego aspektu. Pisano 

w niej o konieczności zwiększenia potencjału dyplomatycznego. Po części 

udało się tego dokonać w postaci, powołanej mocą traktatu lizbońskiego, Eu-

ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)16, jednak jej rola zarówno 

w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jak i w jej polityce międzyna-

rodowej w dalszym ciągu pozostaje na etapie dookreślania. Instytucja ta bory-

ka się nie tylko z problemami związanymi ze współpracą międzyinstytucjonal-

ną, głównie z Komisją Europejską, ale także z problemami natury finansowej, 

a bez właściwych nakładów finansowych niezwykle trudno jest prowadzić 

politykę międzynarodową, zwłaszcza gdy de facto trzeba pogodzić stanowiska 

i priorytety 28 państw członkowskich17.

Treść Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa odnosi się także do ważnych 

według niniejszego opracowania stosunków transatlantyckich. Autorzy tego 

unijnego dokumentu napisali, że „stosunki transatlantyckie mają kapitalne 

znaczenie. Działając wspólnie, Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą 

być potężną siłą działającą dla dobra świata. Naszym celem powinno być sku-

13 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpie-
czeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI)), 2010/C76 E/61.

14 Tamże.
15 Na temat uwarunkowań polityki zagranicznej zob. R. Zięba, Uwarunkowania polityki zagra-

nicznej, w: J. Kukułka, R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Wydawnictwa Uniwersy-

tetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
16 Szerzej O. Osica, R. Trzaskowski, współpraca J. Popielawska, Europejska Służba Działań Ze-

wnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa 

Przegląd Natoliński” 2009, nr 2 (3), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009; A. Cho-

jan, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, 

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2012, nr 1, s. 142–179.
17 Od 1 lipca 2013 r. 28. państwem członkowskim jest Chorwacja.
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teczne i zrównoważone partnerstwo z USA”18. Ponadto we wstępie do Euro-

pejskiej Strategii Bezpieczeństwa odnotowano rolę Stanów Zjednoczonych 

w integracji europejskiej i budowie bezpieczeństwa europejskiego. Strategia 

uznaje, że stosunki transatlantyckie są jednym z podstawowych elementów 

systemu międzynarodowego, a w interesie Unii i całej społeczności między-

narodowej leży jej stałe wzmacnianie. Tak naprawdę to wszystko, co napisano 

o stosunkach transatlantyckich. 

Pięć lat po przyjęciu Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa postanowiono 

sprawdzić, w jakim stopniu zawarte w niej ogólniki są realizowane w praktyce. 

Dokonano tego w dokumencie zatytułowanym Sprawozdanie na temat wdraża-
nia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – Utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniają-
cym się świecie. Sprawozdanie to jest swego rodzaju laurką wystawioną unijnym 

urzędnikom przez innych unijnych urzędników. Nie ma w nim krytyki włas-

nych działań i de facto zmarnowanych pięciu lat. Autorzy sprawozdania wykazują 

na przykład, że w kontekście rozwiązania konfliktu gruzińskiego z 2008 roku19 

to Unia Europejska przewodziła reakcji międzynarodowej, wykorzystując swoje 

zdolności mediacyjne. Tym czasem prawda jest inna. Akurat w tym konkret-

nym przypadku decydującą rolę odegrały Republika Federalna Niemiec i Fran-

cja, pełniąca ówcześnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. 

Ważny z punktu widzenia niniejszego opracowania kontekst współpracy 

transatlantyckiej odnosi się w głównej mierze do współbudowania przez Unię 

Europejską skutecznego multilateralizmu. W sprawozdaniu możemy przeczy-

tać, że „wszędzie tam, gdzie razem działaliśmy, UE i USA były budzącą re-

spekt siłą działającą na rzecz dobra na świecie”20. Może to i prawda, jednak 

wskutek obecnego kryzysu gospodarczego stawianie takich tez jest absolutnie 

bez zasadne, tym bardziej że na współpracy transatlantyckiej zaczynają poja-

wiać się coraz większe rysy. Przykładem są między innymi amerykańskie żąda-

nia związane ze zwiększeniem finansowania działalności NATO przez państwa 

europejskie. Nie dotyka to bezpośrednio Unii jako organizacji, ale sygnalizuje 

pojawiające się problemy. Na erozję współpracy transatlantyckiej w głównej 

mierze wpływa jednoczesne występowanie takich procesów, jak przesuwanie 

się polityczno-gospodarczego środka ciężkości ku Azji i Pacyfikowi, zwiększa-

jące się różnice społeczno-gospodarcze w UE i USA, a także permanentnie 

powiększające się różnice w zdolnościach wojskowych obu stron21. Wydaje się 

obecnie, że nie ma skutecznego rozwiązania choć jednego z tych problemów. 

18 Europejska Strategia... 
19 Szerzej R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, 

Fundacja Res Publika im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 2010.
20 Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – Utrzymanie bezpieczeń-

stwa w zmieniającym się świecie, S407/08, Bruksela 2008.
21 T. Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 27.
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Zarówno w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, jak i w sprawozdaniu 

z jej wykonania nie poświęca się należycie dużo miejsca współpracy trans-

atlantyckiej w kontekście polityki wobec Federacji Rosyjskiej. Na istotę tego 

problemu uwagę zwrócił Parlament Europejski postulujący konieczność więk-

szej współpracy UE i NATO, ale opartej na realistycznym dialogu obejmują-

cym tak ważne kwestie, jak polityka energetyczna, obrona przeciwrakietowa 

czy też nieproliferacja broni masowego rażenia22. Tego niestety w obu unij-

nych dokumentach brakuje. 

To niejedyne krytyczne uwagi formułowane pod adresem zarówno Euro-

pejskiej Strategii Bezpieczeństwa, jak i sprawozdania z jej wykonania. Kon-

struktywną krytykę ESB przedstawia Stanisław Koziej w jednym ze swoich 

opracowań naukowych23. Słusznie zauważa, że skoro Unia Europejska w stra-

tegii z 2003 roku wskazuje siebie jako podmiot bezpieczeństwa o charakterze 

globalnym, to nie może wypełniać funkcji organizacji wyłącznie regionalnej24. 

Wydaje się, że o tym unijni decydenci zapomnieli. Z jednej bowiem strony 

chcą, aby Unia była aktorem globalnym, ale z drugiej strony niewiele robią, 

aby tak się stało, bądź nie mają do tego realnych instrumentów. Wydaje się, 

że właśnie to jest ten element, który w znacznym stopniu ogranicza współ-

pracę transatlantycką na poziomie operacyjnym. Jest to teza bardzo podobna 

do tej stawianej przez brytyjskiego badacza Simona Hiksa w kontekście unij-

nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Pisał on, że jej największym prob-

lemem są rozbieżności między oczekiwaniami a możliwościami25. Fakt ten 

obserwuje się także, analizując treść Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. 

Dużo pisze się w niej o tym, co Unia Europejska „powinna” i „musi” zrobić, 

a praktycznie nic o tym, za pomocą jakich instrumentów ma tego dokonać. 

Nikt nie wymaga, aby w tak ogólnym dokumencie szczegółowo opisywać owe 

instrumenty, ale przydałby się choć ich ogólny zarys, ukazujący kierunek pro-

ponowanych zmian. 

Unia Europejska ma dwa zasadnicze problemy związane z weryfikacją 

przyjętych przez siebie planów, map drogowych czy też dokumentów o cha-

rakterze strategicznym, jak Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Pierwszy 

z nich to brak samokrytyki, a drugi to brak okresowej i, co istotne, merytorycz-

nej oceny zaplanowanych do wdrożenia działań. Bez tego niemożliwe wydaje 

się wzmocnienie spójności unijnej polityki międzynarodowej i bezpieczeń-

stwa, a w ślad za tym wzmocnienie więzi transatlantyckich.

22 Rezolucja Parlamentu Europejskiego...
23 Zob. szerzej S Koziej, Potrzeba nowelizacji..., s. 30–35.
24 Tamże, s. 33.
25 S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 

s. 431.
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9.3.  Sytuacja międzynarodowa w latach 2003–2013
 a strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej

W okresie obowiązywania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa stosun-

ki międzynarodowe podlegały wielu przeobrażeniom, a ilość wyzwań, 

przed jakimi w tym czasie stała Unia Europejska i jej państwa członkowskie, 

ciągle się zwiększała. Impulsem do przyśpieszenia prac nad unijną strate-

gią bezpieczeństwa były, wcześniej wspomniane, zamachy terrorystyczne 

z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. W latach 2003–2013 miało 

jednak miejsce więcej wydarzeń, które w mojej ocenie powinny zmusić Unię 

Europejską do znaczącej nowelizacji i doprecyzowania treści Europejskiej 

Strategii Bezpieczeństwa. 

Należy przede wszystkim wymienić spór, jaki wynikł między państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej, który dotyczył interwencji zbrojnej Sta-

nów Zjednoczonych i tzw. koalicji chętnych w Iraku. Państwa podzieliły się 

wówczas na te wspierające Amerykanów (Polska, Wielka Brytania) i te sta-

nowczo sprzeciwiające się interwencji zbrojnej (Francja). Ujawniły się wte-

dy także ze zdwojoną siłą różnice wobec zasad i polityki stosowania twardych 

i miękkich środków nacisku w stosunkach międzynarodowych, które, pojawi-

ły się w politykach poszczególnych państw europejskich jeszcze w 2001 roku,

po rozpoczęciu interwencji NATO w Afganistanie. Zdecydowanie zareago-

wała Francja, której prezydent stwierdził wręcz, że „Polska straciła możliwość 

siedzenia cicho”. Wygłoszona teza w jaskrawy sposób uwidaczniała nie tyl-

ko wewnętrzne problemy Unii, ale także głęboki podział w ramach strate-

gicznych wizji „starych” i „nowych” członków wspólnoty. Brak zdolności 

podejmowania konsensualnych i wspólnotowych decyzji w tym zakresie po-

twierdzał tylko przekonanie panujące na arenie międzynarodowej o słabości, 

a właściwie braku europejskiej wizji i strategii bezpieczeństwa. Kolejnymi 

znaczącymi aktami były ataki terrorystyczne, do których doszło w Madrycie 

w marcu 2004 roku i w Londynie w lipcu 2005 roku. Bez wątpienia te dwa wy-

darzenia wstrząsnęły systemem bezpieczeństwa europejskiego, ukazując tym 

samym zawodność narodowych służb specjalnych, zarówno w Hiszpanii, jak 

i w Wielkiej Brytanii. Nie da się ukryć, że Unia Europejska jako organizacja 

międzynarodowa podjęła walkę z międzynarodowym terroryzmem na pozio-

mie koncepcyjnym i prawnym26. Z kolei działania na poziomie operacyjnym 

26 Zob. szerzej Plan Działania w Zwalczaniu Terroryzmu przyjęty przez Radę Europy 21 wrześ-

nia 2001 r.; Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 

(Dz.U.L 264, 22 czerwca 2002 r.); Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie 

europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania między państwami członkow-

skimi (Dz.U.L 190, 18 lipca 2002 r.); Decyzja Ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
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podejmują w znacznej mierze Stany Zjednoczone i NATO, wsparte siłami 

zbrojnymi części państw członkowskich UE, między innymi Wielkiej, Bryta-

nii, Polski czy Republiki Federalnej Niemiec. 

Wydarzeniem, które w szczególny sposób ukazało słabość międzynarodo-

wej polityki Unii Europejskiej i brak realizacji założeń zawartych w strategii, 

jak i respektowania przepisów prawa międzynarodowego i konwencji, było 

uznanie przez część państw członkowskich niepodległości Kosowa, przy jed-

noczesnym braku jednolitej decyzji ze strony Unii. Władze Kosowa, ogłasza-

jąc jednostronnie niepodległość państwa 17 lutego 2008 roku, złamały zasadę 

nienaruszalności status quo, co jednak nie zostało dostrzeżone ani przez Unię 

Europejską, ani przez Stany Zjednoczone27. Nowy wymiar problemów, jaki 

pojawił się wówczas w stosunkach międzynarodowych, to przede wszystkim: 

rozbudzenie dążeń narodowowyzwoleńczych i państwotwórczych wśród naro-

dów, grup i społeczności znajdujących się w podobnej lub zbliżonej pozycji 

i o podobnym statusie jak kosowscy Albańczycy28, w odniesieniu do polity-

ki niezmienności granic, narastanie rywalizacji pomiędzy Rosją a państwami 

zachodnimi o dominację w regionie oraz powstanie poważnych różnic zdań 

na arenie europejskiej29. Po pierwsze, każda mniejszość narodowa na świecie, 

wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (Dz.U.L 162, 20 czerwca 2002 r.); Decyzja 

Rady z 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Eurojustu (Dz.U.L 63/1, 6 marca 2002 r.); 

Decyzja Rady z 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej 

przestępstw terrorystycznych (Dz.U.L 253/22, 29 września 2005 r.); Decyzja Ramowa Rady 

dotycząca prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, śledzenia, zamrażania i konfiskaty środ-

ków popełnienia przestępstw lub przychodów z przestępstw (Dz.U.L 182, 5 lipca 2001 r.); 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 12 grudnia 2003 r.; Deklaracja o Zwalczaniu Terro-

ryzmu z 25 marca 2004 r. i Europejski Plan Działania odnośnie Zwalczania Terroryzmu; Pro-

gram Haski w zakresie budowy obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE 

z 5 listopada 2005 r. (Dz.U.C 53/1, 3 marca 2005 r.).
27 Kwestie dotyczące status quo zostały dogłębnie zanalizowane przez Christophera J. Borgena 

w publikacji pt. Is Kosowo a Precedens? Secession, Self-Determination and Conflict, EES Noon 

Discussion, 13 czerwca 2008.
28 „Fakt ogłoszenia niepodległości może jednak zaktywizować działające nielegalnie ugrupo-

wania zbrojne (niektóre z nich uznane przez społeczność międzynarodową za ugrupowa-

nia terrorystyczne, jak serbska Straż Cara Łazarza czy Albańska Armia Narodowa) głównie 

na granicy kosowsko-serbskiej, w samej Serbii, jak również w Macedonii”. B. Górka-Win-

ter, R. Tarnogórski, Deklaracja niepodległości Kosowa – implikacje międzynarodowe, S. Dębski, 

A. Eberhardt (red.), „Biuletyn” (PISM), 20 lutego 2008, nr 7 (475). 
29 „Doris Pack (EPP-ED, DE) stwierdziła, że deklaracja ogłoszenia niepodległości była nie-

unikniona. Była to jedyna możliwość rozwiązania problemów w innej sytuacji nierozwiązy-

walnych i opuszczenia »ślepego zaułka«. Misja UE w Kosowie nie jest wymierzona przeciwko 

Serbii ani przeciwko Serbom w Kosowie. Jej zadaniem jest wspieranie lokalnych polityków 

w kształtowaniu nowego państwa, zwalczaniu bezrobocia i przestępczości. (…) Sylwester 

Chruszcz (NI, PL) powiedział, że w obliczu rozbioru państwa serbskiego oburzająca jest re-

akcja UE i części państw członkowskich. »UE wspiera albańskich separatystów i decyduje 

się na rozpoczęcie wątpliwej z punktu widzenia prawa międzynarodowego rozpoczęcia mi-
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uważając ogłoszenie niepodległości przez Kosowo za precedens, może dążyć 

do utworzenia samodzielnego państwa lub do uzyskania szerokiej autono-

mii. Proces ten może zostać zainicjowany w społeczeństwach mających zna-

mienne cechy wyróżniające (kulturę, tradycję, język). Można tu wymienić na 

przykład Kurdów, Basków, Katalończyków, Flamandów czy też regiony za-

mieszkane przez społeczności o silnych aspiracjach autonomizacji i separacji30, 

na przykład Abchazję, Osetię Południową31 (które w związku z nieprzemy-

ślanym i nieudanym działaniem podjętym przez prezydenta Gruzji Micheila 

Saakaszwilego dokonały secesji z pomocą Federacji Rosyjskiej w sierpniu 

2008 roku), Palestynę (która już złożyła wniosek do ONZ, lecz wcześniej, 

bo 2008 roku szczególnie mocno w tej kwestii wypowiadali się palestyńscy 

doradcy)32 czy też Szkocję33.

sji w Kosowie wbrew ustaleniom ONZ«. »Jakim prawem Bruksela ingeruje po raz kolejny 

w sprawy suwerennego państwa, w dodatku gwałcąc międzynarodowe postanowienia« – pytał 

poseł Chruszcz. »To, co zdarzyło się w poniedziałek w Brukseli, przypomina mi konferencję 

monachijską w 1938 r. Dziś też społeczność międzynarodowa milczy i pozwala na realizację 

interesów Berlina i Waszyngtonu. Efekt domina i kolejne konflikty w związku z działaniami 

albańskich separatystów są nieuniknione. Nie trzeba dużej wyobraźni, aby przewidzieć, jak 

ewentualna niepodległość tej serbskiej prowincji może wpłynąć na waśnie narodowościowe 

w innych częściach Europy i świata« – stwierdził poseł”. Debata w sprawie Kosowa, Stosunki 
zewnętrzne, 20 lutego 2008, Dot.: 20080219IPR21734, Serwis Prasowy, www.europarl.europa.

eu./news/expert/.
30 Szerzej W. Malendowski (red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, 

Atla 2, Wrocław 2000.
31 „Bogusław Rogalski (UEN, PL) powiedział, że deklaracja jest precedensem łamiącym pra-

wo międzynarodowe, a w szczególności Rezolucje Narodów Zjednoczonych, która stwierdza 

w sposób jednoznaczny, że Kosowo jest integralną częścią Serbii. »Dzisiaj przy aprobacie 

międzynarodowej doprowadza się do rozbioru jednego z państw europejskich, mówię to jako 

poseł z państwa, które rozbiorów już doświadczyło w historii. Na to zgody być nie może« 

– oświadczył poseł. Podkreślał, że śladem Kosowa poszły między innymi Osetia Południowa 

i Abchazja, które ogłosiły chęć oderwania i chęć ogłoszenia niepodległości. »Co powiemy 

w przypadku Cypru, który za wszelką cenę dąży do jedności. Dając taki przykład Cypryjczy-

kom, stawiamy ich w dwuznacznej sytuacji, w której nie będą mogli walczyć o jedność swojej 

wyspy«. »Uznanie niepodległości Kosowa to prezent dla postępującej islamizacji Europy, 

a o to chyba nam wszystkim nie chodziło« – stwierdził poseł Rogalski”. Debata w sprawie 
Kosowa, Stosunki zewnętrzne, 20 lutego 2008, Dot.: 20080219IPR21734, Serwis Prasowy, www.

europarl.europa.eu./news/expert/.
32 „Autonomia Palestyńska ogłosi niepodległość, jeśli negocjacje pokojowe z Izraelem nie przy-

niosą skutków – takie oświadczenie złożył, powołując się na przykład Kosowa, doradca pa-

lestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa. Sam prezydent tonuje wypowiedź rzecznika”. 

Bliski Wschód jak Bałkany, Palestyna chce zrobić jak Kosowo, mtom//korv, Artykuł TVN24.pl, 

http://www.tvn24.pl/12691,1539518,wiadomosc.html, publikacja: 13:25, 20.02.2008/PAP, 

TVN24.
33 P. Olszewski, Kosowo – szansa czy zagrożenie, w: P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), 

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Wyższa Szkoła Handlowa, 

Radom 2009, s. 156–176.
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Wśród innych wydarzeń, które zmieniły sytuację międzynarodową, nale-

ży wymienić wspomniany konflikt gruzińsko-rosyjski z sierpnia 2008 roku. 

W pełni ukazał on brak zdolności szybkiego reagowania kryzysowego, a także 

po raz kolejny potwierdził braki koordynacyjne w unijnej polityce międzyna-

rodowej. Działania podjął w tym zakresie nie tylko Nicolas Sarkozy, wówczas 

prezydent Francji, pełniącej obowiązki prezydencji w Radzie Unii Europej-

skiej, lecz także poszczególne państwa członkowskie oraz instytucje unij-

ne. Ponownie brak jednomyślności doprowadził do minimalizacji znaczenia 

i wpływu Unii na politykę międzynarodową.

Kolejnym wydarzeniem był kryzys gazowy, do którego doszło między 

Ukrainą a Federacją Rosyjską na początku 2009 roku34. To z kolei rozbudziło 

dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej35. Za-

uważmy, że w obu tych wydarzeniach fundamentalną rolę odgrywała Federa-

cja Rosyjska, z którą to Unia Europejska zawarła porozumienie o partnerstwie 

strategicznym36. Jednak stosunki między Brukselą a Moskwą były i nadal 

są dalekie od oczekiwanych. Swego czasu duży wpływ miała na to także po-

stawa Polski, zwłaszcza w latach 2005–2007. Niemniej jednak Unia budu-

je dobre relacje z Federacją Rosyjską, odrzucając polską perspektywę histo-

ryczną wzajemnych relacji i bagatelizując, a właściwie marginalizując projekt 

i ideę Partnerstwa Wschodniego, które nie tylko jest niezmiernie niewygodne 

dla decydentów w takich państwach członkowskich jak Francja i Niemcy, lecz 

także jest traktowane jako element zaburzający jednolitą – o ile taka istnieje 

– politykę międzynarodową Unii. 

Następną kwestią, która w sposób szczególny wykazała zarówno brak kon-

cepcji strategicznej Unii Europejskiej, jak i jej nieudolność w procesie regu-

lowania sporów i konfliktów oraz realnego oddziaływania na arenie między-

narodowej, były niedawne wydarzenia arabskiej wiosny ludów37, gdzie Unia 

Europejska podjęła się dosyć nieudolnej próby mediacji. Ponownie to Fran-

cja i Niemcy prowadziły własną i, co ważne, aktywną politykę zagraniczną, 

dołączając do tego politykę międzynarodową Unii Europejskiej i jak zwykle 

spóźnione w takich sytuacjach stanowiska wysokiej przedstawiciel do spraw 

34 A. Kublik, Kryzys gazowy Rosji z Ukrainą idzie na Europę, „Gazeta Wyborcza”, 4 stycznia 

2009.
35 Szerzej P. Olszewski, Bezpieczeństwo energetyczne – quo vadis Europo?, „Myśl Ekonomiczna 

i Polityczna” 2010, nr 3 (30), s. 105–127.
36 Szerzej na temat partnerstwa strategicznego Unii Europejskiej i Rosji zob. D. Jankowski, 

Strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji w polityce bezpieczeństwa: szanse, przeszkody, stan 
obecny, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 21, s. 49–65.

37 Szerzej J. Peters, The European Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and Human 
Rights in the Middle East, Lexington Books, Plymouth 2012; A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, 

„Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe”, luty 2011, 

nr 18, s. 41–47; D. Jankowski, Po „arabskiej wiośnie” – „zima” dla europejskiej obrony?, „Bezpie-

czeństwo Narodowe”, luty 2011, nr 18, s. 57–69.
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w osobie Catherine Ashton. Tu napo-

tykamy element, który miał stanowić pewnego rodzaju przełom w stosunkach 

zewnętrznych Unii Europejskiej. Dotyczy on rzecz jasna postanowień kolej-

nego traktatu reformującego, tym razem z Lizbony. To on miał nadać, wspom-

nianą w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, spójność unijnej polityce 

międzynarodowej. Tymczasem okazuje się, że jeszcze bardziej ją podzielił na 

to, co wspólnotowe (prawa człowieka, demokratyzacja), i na to, co między-

rządowe (kwestie gospodarcze, stosunek do wybranych konfliktów z punk-

tu widzenia interesu narodowego danego państwa członkowskiego). Podział, 

który powstał, doprowadził do głębokich różnic w ramach Unii i stał się przy-

czynkiem do możliwego w tym przypadku wygenerowania kolejnego zestawu 

w ramach podziału Unii Europejskiej na tzw. różne prędkości, przy czym po-

ziomy w tym podziale znajdują się na gruncie państw aktywnych i zdolnych 

do podejmowania samodzielnych decyzji i działań, a także posiadających ka-

pitał i potencjał, oraz państw członkowskich niemających powyższych cech. 

Ponadto po raz kolejny w celu realnego zakończenia odjętych działań państwa 

europejskie musiały poprosić o pomoc Stany Zjednoczone i Organizację Paktu 

Północnoatlantyckiego, co miało miejsce szczególnie w przypadku, i tak spóź-

nionej, interwencji w Libii. 

Powyższa analiza dotyczyła w zasadniczej mierze Unii Europejskiej i tego, 

co działo się na jej terytorium bądź też w bliskim sąsiedztwie. Tymczasem 

ewolucja sytuacji międzynarodowej dotykała także innych zagadnień, tym ra-

zem już nieeuropejskich. Wskutek wojen w Iraku i Afganistanie, a także prob-

lemów gospodarczych spadek mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych 

stał się niezaprzeczalnym faktem. Faktem jest też stale wzrastająca rola mo-

carstw wschodzących w postaci słynnej już grupy BRICS. Wyraźnie wzrosło 

także znaczenie kontynentu azjatyckiego w stosunkach międzynarodowych, 

zwłaszcza poprzez ekspansywną politykę zagraniczną Chińskiej Republiki 

Ludowej, co osłabiło, wydaje się, względnie stabilny w ostatnich dziesięcio-

leciach transatlantycki rdzeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto 

do międzynarodowej rywalizacji o prymat w procesie kształtowania światowe-

go ładu włączyły się takie podmioty stosunków międzynarodowych jak „śred-

nie potęgi”, do których poza Chinami, Indiami i Indonezją zalicza się także 

Singapur czy Filipiny. Powoli, lecz systematycznie i sukcesywnie przyjmują 

one pozycje znaczących graczy na arenie globalnej, tworzą organizacje formal-

ne i nieformalne, takie jak grupa G3, oraz angażują się w zdecydowane dzia-

łania na poziomie organizacji międzynarodowych, zarówno tych o charakterze 

regionalnym, jak i globalnym. Wyraża się to w ograniczeniu pozycji państw 

europejskich w zarządzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy też 

poprzez wywieranie nacisków mających na celu przeforsowanie kandydatury 

chociażby Indii na stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Społeczność międzynarodowa przestała postrzegać współczes-
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ne stosunki międzynarodowe jako teatr jednego aktora, czyli Stanów Zjedno-

czonych, a coraz głośniej mówi się o potrzebie multilateralizmu i budowanego 

obecnie ładu wielobiegunowego, których ciężar, w przeciwieństwie do dotych-

czasowych opinii polityków i badaczy, nie znajduje się w Europie Zachodniej, 

Unii Europejskiej czy też na poziomie relacji transatlantyckich, lecz w Azji. 

Jest to kluczowa zmiana, która przesuwa nie tylko wspomniane już obciąże-

nia systemu międzynarodowego, ale prowadzi do stałego przewartościowania 

takich pojęć jak peryferia. Unia Europejska do tej pory zdawała się nie do-

strzegać tego problemu, a nawet wraz ze Stanami Zjednoczonymi zachęcała, 

z powodów gospodarczych, państwa azjatyckie do większego zaangażowania 

się nie tylko w stosunki międzynarodowe, lecz także w działania organiza-

cji międzynarodowych. Podejmowane przez Unię i USA starania przyniosły 

efekt, którego żaden z tych podmiotów się nie spodziewał, a których znacze-

nie wydaje się dopiero dostrzegane. Jednocześnie w ramach samouświado-

mienia rozpoczęto negocjacje pomiędzy Unią Europejską a USA w celu stwo-

rzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu, która ma odbudować pozycję 

państw europejskich i dotychczasowego mocarstwa na świecie oraz pomóc im 

równoważyć zastaną rzeczywistość oraz potęgę nowych znaczących podmiotów 

z Azji, Ameryki Południowej, a nawet Afryki. 

W związku z tym Unia Europejska, aby przetrwać, musi się stać jednym 

z biegunów nowego ładu międzynarodowego. Tymczasem jest do tego nie-

przygotowana ani pod kątem koncepcyjnym, ani tym bardziej operacyjnym. 

Dlatego przede wszystkim należy dostosować unijną strategię bezpieczeństwa 

do obecnej sytuacji międzynarodowej, określić priorytety unijnej polityki bez-

pieczeństwa w przyszłości, wraz z zachowaniem podziału problemowego, i za-

proponować konkretne instrumenty ich realizacji, których obecnie właściwie 

nie ma. Ponadto Unia Europejska zamknęła się we własnej kryzysowej rzeczy-

wistości i skupiła się na ratowaniu wspólnej gospodarki, a właściwie waluty, 

której podstawy zostały mocno naruszone. To skupienie się na wewnętrznych 

problemach jest oczywiście naturalne i niezbędne, jednak bagatelizowanie 

sytuacji międzynarodowej jest już dla Unii zdecydowanym zagrożeniem i po-

stępującym procesem marginalizowania tej organizacji, która tuż po uzyskaniu 

pełnej legitymizacji zamiast wzmacniać swoją pozycję względem innych ak-

torów międzynarodowych, wręcz w sposób zamierzony ją osłabia. Proces ten 

jednak zaczął się nie w trakcie kryzysu i nie był tylko i wyłącznie nim inspi-

rowany. Miał bowiem znacznie głębsze źródła w początkowej fazie zakładania 

wspólnot, tworzenia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, a także 

powoływania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i jej nikomu nie-

znanego szefa, pozbawionego zarówno możliwości działania, jak i niemające-

go wystarczającego autorytetu, charyzmy do działania i, co najważniejsze, nie-

zbędnego w tej dziedzinie doświadczenia. 
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9.4.  Koncepcja i perspektywy reformy strategii bezpieczeństwa
 Unii Europejskiej

Wydawałoby się, że konieczność zreformowania Strategii Bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej z 2003 roku została dostrzeżona w 2008 roku, kiedy 

to przygotowano sprawozdanie z wykonania Strategii Bezpieczeństwa UE, 

i później w 2010 roku, kiedy przygotowano projekt Strategii Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego UE38. Niestety okazało się, że autorzy tych dokumentów na-

dal nie postrzegali rzeczywistości taką, jaka jest i nie oceniali strategii unijnej, 

tak jak powinni, lecz widzieli świat wyobrażony, nie rozumiejąc jego „płyn-

nej formy”39, a strategię postrzegając w ramach teorii liberalnej, nie zaś rea-

listycznej. W konstatacjach na temat strategii, miejsca i roli Unii na świecie 

piszą, że „Unia Europejska dysponuje niezwykłym zestawem instrumentów, 

dzięki którym w niespotykanym zakresie realizuje swoją politykę bezpieczeń-

stwa i jednocześnie przyczynia się do jego zagwarantowania na świecie”40. 

Tym samym nie tylko dostrzegają instrumenty niezauważone przez anality-

ków i badaczy, lecz także podkreślają, że to właśnie Unia Europejska jest zna-

czącym graczem na arenie międzynarodowej, przyczyniającym się do kształ-

towania ładu światowego i znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Stoi 

to w zupełnej sprzeczności z publikacjami z lat 2008–2013 podważającymi 

ową znamienitą rolę Unii Europejskiej na świecie, jej siłę oddziaływania i po-

tęgę. Szczególny wkład w owe publikacje ma Asle Toje z Norweskiego Insty-

tutu Noblowskiego41. Niemniej jednak o konieczności reformy strategii pisze 

także wspomniany Stanisław Koziej, podkreślając, że „Europejska Strategia 

Bezpieczeństwa z 2003 r. nie odpowiada zadowalająco ani treścią, ani formą 

potrzebom reagowania na wyzwania i zagrożenia, wobec których stoi Unia Eu-

ropejska i jej członkowie. Mimo działań podejmowanych od tamtego czasu, 

w tym zawarcia traktatu lizbońskiego, Unia nie była dotąd w stanie osiągnąć 

konsensu, który utorowałby drogę do pełnej realizacji interesów i osiągania ce-

lów na tym polu. Kryzys finansowy zamiast mobilizować, utrudnia posunięcia 

38 Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego modelu bez-
pieczeństwa”, Rada Unii Europejskiej, REV 2, 5842/2/10, JAI 90, Bruksela 2010.

39 Z. Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Polity Press, Lambridge 2007. 
40 Sprawozdanie na temat wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa – utrzymanie bezpieczeństwa 

w zmieniającym się świecie, Bruksela, 11 grudnia 2008, S407/08, http://www.consilium.europa.

eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf.
41 Szerzej A. Toje, The European Union as a Small Power, „Journal of Common Market Studies”, 

styczeń 2011, t. 49, nr 1, s. 43–60; A. Toje The European Union as a Small Power after the Post-
-Cold War, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave Macmillan, Bakingstoke 

2010; A. Toje, The European Union as a Small Power, or Conceptualizing Europe’s Strategic Actor-
ness, „Journal of European Integration” 2008, t. 30, nr 2.
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członków UE także w tym zakresie”42. Nie sposób się nie zgodzić z tymi sło-

wami, można jednak znacząco je poszerzyć, definiując zarazem realne prob-

lemy Unii Europejskiej, stanowiące podłoże do dalszego opracowywania no-

wej koncepcji strategicznej i perspektyw dla jej wdrażania. Główne problemy, 

z którymi Unia Europejska musi się obecnie zmierzyć, zawierają się w kilku 

grupach. Można do nich zaliczyć kwestie wewnętrzne, kwestie regionalne 

i kwestie międzynarodowe. Oczywiście owo przyporządkowanie może zostać 

także dokonane na podstawie wielu innych elementów, jak chociażby szcze-

gółowe zagadnienia problemowe. Wówczas jednak bez zachowania ich rozbi-

cia na podane wcześniej zakresy można stracić przejrzystość oceny sytuacji. 

Wobec powyższego w ramach polityki wewnętrznej do najważniejszych 

aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej można za-

liczyć: kryzys gospodarczy, brak jednolitej polityki zagranicznej, bezpie-

czeństwa i obrony, brak zaangażowania państw członkowskich w kwestie 

bezpieczeństwa europejskiego zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak i wy-

konawczym, brak chęci szerszego współfinansowania procesu utrzymania tzw. 

bezpiecznej Europy, wzrastający nacjonalizm narodowy wśród społeczności 

lokalnych, problemy wynikające z nieudanego wprowadzania multikulturowo-

ści i asymilacji oraz silny podział na to, co narodowe, i na to, co wspólnotowe, 

szczególnie w kwestiach międzynarodowych. Kwestie regionalne obejmują 

przede wszystkim brak realnej strategii rozszerzenia i oparcie działań w tym 

zakresie na rozważaniach i założeniach przyjętych w tzw. strategiach rozsze-

rzenia Unii Europejskiej, niespełniających zresztą podstawowych wymogów 

opracowania strategii ani też nieugruntowanych w wytycznych unijnych stwo-

rzonych przez jej decydentów na przestrzeni lat i zawartych w poszczególnych 

traktatach, jak i realizowanych w ramach polityki soft power. Owa funkcjonu-

jąca strategia nie oddaje rzeczywistego stanu przygotowań państw kandydują-

cych (Macedonia, Serbia), przyjętej do wspólnoty Chorwacji (poziom zadłuże-

nia państwa i dostosowania gospodarki do wymagań równej konkurencyjności) 

oraz tworzy sztuczne pojęcie „państw potencjalnych kandydatów” (Kosowo), 

co ewidentnie wskazuje na działania polityczne, a nie racjonalne budowanie 

silnej organizacji. Ponadto w tym zakresie zawierają się także aspekty związa-

ne z kształtowaniem wymiaru południowego i wschodniego oraz ograniczanie 

własnych interesów na terytoriach pokolonialnych. 

O ile region śródziemnomorski leży w strefie zainteresowania Unii, 

a zwłaszcza Francji, o tyle nie ma ona pomysłu na budowanie tam swoich 

wpływów po arabskiej wiośnie ludów. Politycy europejscy już na początku wy-

darzeń rewolucyjnych w tym regionie dostrzegli słabość polityki wspólnoto-

wej i jej niedostosowanie do realiów panujących w poszczególnych państwach 

Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Obecnie Unia nie ma żadnego wpływu 

42 S. Koziej, Potrzeba nowelizacji..., s. 19–40.
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na rozwój sytuacji w wymiarze południowym i nadal jeszcze nie dostrzega po-

pełnionych przez siebie błędów, wśród których można wyliczyć „ślepą” pro-

mocję demokracji i praw człowieka, w ramach których osiągnięcie pozornego 

sukcesu stało się początkiem realnej porażki polityki zagranicznej i bezpie-

czeństwa oraz polityki obrony UE, a w niej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. 

Okazało się bowiem, że arabska wiosna ludów nie tylko zaskoczyła państwa 

europejskie, lecz uwidoczniła też problemy z ustanawianiem demokracji 

w państwach, w których ona nigdy nie funkcjonowała, gdzie społeczeństwo 

nie rozumie jej zasad, jest przyzwyczajone do rządów twardej ręki, a wybory 

są jedynie instrumentem legitymizowania władzy takich organizacji jak Bra-

cia Muzułmanie. Zmiana władzy inspirowana różnorodnymi działaniami UE, 

zamiast prowadzić do liberalizacji systemu politycznego, a tym samym i spo-

łecznego, umożliwia jego radykalizację, czego przykładem może być Turcja. 

Państwo to realizując unijne oczekiwania związane z odsunięciem wojska 

od władzy, właściwie zatraciło ważny i główny instrument stabilizowania syste-

mu politycznego i gwarantowania rozdzielności państwa od wyznania. W wy-

miarze wschodnim Unia ewidentnie skupia się na budowaniu i utrzymywaniu 

dobrych relacji z Federacją Rosyjską, przede wszystkim poprzez nieangażo-

wanie się w rosyjskie strefy wpływów. To z kolei powoduje nie tylko osła-

bienie realizacji założeń i celów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, lecz także 

prowadzi do samozaprzeczenia ze strony UE jej celów strategicznych, poza 

oczywiście jednym – utrzymanie dobrych relacji z Rosją. W ten sposób Unia 

nie tylko traci wpływy w kompleksowo postrzeganym wymiarze wschodnim 

i zdolność oddziaływania poprzez chociażby Bułgarię na region Morza Czarne-

go, ale utrudnia sobie, a wręcz porzuca koncepcje dywersyfikacji dostaw ener-

gii i bagatelizuje własne projekty, takie jak Partnerstwo Wschodnie. 

W wymiarze międzynarodowym Unia Europejska zatraciła realne zdolno-

ści oddziaływania. Już w 2008 roku ze względu na kryzys gospodarczy skupiła 

się bardzo mocno na problemach wewnętrznych, de facto zajmując się ratowa-

niem sytuacji ekonomicznej poprzez wykorzystanie instrumentów finanso-

wych i całego aparatu bankowego, nie rozwiązując bieżących kwestii dotyczą-

cych wzrostu bezrobocia, łamania własnych zasad traktatowych i sztywnego 

trzymania się zasady o dominacji usług nad produkcją. Skupiono się także na 

ochronie środowiska doprowadzonej do poziomu absurdu43. To zamknięcie się 

„do środka” spowodowało porzucenie działań na rzecz budowania politycz-

43 „Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Gdyby jednak roboty na spornym odcinku na-

dal były prowadzone, a populacja pachnicy uległa zniszczeniu, wtedy prawdopodobnie UE 

cofnęłaby dotację na budowę drogi. Oznaczałoby to krach całego przedsięwzięcia – według 

informacji podanych przez »Gazetę Wyborczą«, z 51,4 mln zł przeznaczonych na ten cel 

aż 43,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych”, Budowa drogi wstrzymana przez chrząszcza, 

http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Budowa-drogi-wstrzymana-przez-chrzasz-

cza,11984.html [dostęp 18 czerwca 2013].
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nej, a nie gospodarczej roli UE na świecie, spotęgowane całkowitym brakiem 

profesjonalizmu i zdolności organizacyjnych Catherine Ashton oraz niechęcią 

państw członkowskich do uwspólnotowienia polityki zagranicznej i bezpie-

czeństwa. Unia nie uczestniczy w procesie tworzenia się nowych biegunów 

polityki międzynarodowej, zmniejsza się znaczenie jej i państw członkowskich 

w organizacjach międzynarodowych, traci swoją pozycję w relacjach ze Stana-

mi Zjednoczonymi i jest zupełnie nieobecna w procesie kształtowania nowej 

architektury ładu międzynarodowego. Podobne konstatacje wysuwają autorzy 

raportu European Foreign Policy Scorecard44.

Powyższe kwestie doprowadziły do podjęcia – najpierw przez prezyden-

cję francuską, a później także polską – prób reformy strategii bezpieczeństwa, 

jednak nie znalazły one odzwierciedlenia w zainteresowaniach i dążeniach 

pozostałych państw Unii. Owa niechęć do zajęcia się odnowieniem strategii 

jest niewątpliwie podbudowana narastaniem koncepcji renacjonalizacyjnych 

i nacjonalistycznych. Jej źródło znajduje się w realistycznym podejściu do roli 

i zadań państwa, którego szczególnym wyrazem suwerenności i zdolności sa-

mostanowienia jest prowadzona w sposób indywidualny polityka zagraniczna. 

Niemniej jednak taka właśnie reforma strategii bezpieczeństwa, nieprzystają-

cej do dzisiejszych realiów, nie tyle powinna, ile musi zostać przeprowadzona. 

Jakie można wobec powyższego przyjąć dla niej koncepcje i jakie perspek-

tywy wskazać? Oczywiście koncepcyjnie powinna ona się skupić na klarow-

nym i rzetelnym określeniu miejsca i roli Unii Europejskiej w świecie, opie-

rając się na szczegółowej i realistycznej ocenie dotychczasowych unijnych 

dokumentów o charakterze taktyczno-strategicznym, pozycji Unii we współ-

czesnych stosunkach międzynarodowych, działań poszczególnych państw 

unijnych w tym wymiarze oraz stanu polityki wewnętrznej w organizacji, jak 

i na ocenie podejścia społecznego do poruszanych kwestii oraz, co najważ-

niejsze, tożsamości Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem powinno być zde-

finiowanie zagrożeń zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej 

i w zakresie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Ich określenie powinno 

zostać wzbogacone o prezentację powiązań i zależności pomiędzy poszczegól-

nymi elementami wynikającymi z podziału przedmiotowego, podmiotowego 

i geograficznego. W trzeciej części powinny się znaleźć konkretne cele. Możli-

we, że i z zachowaniem dotychczas stosowanego podziału na cele szczegółowe 

i ogólne, aczkolwiek muszą one być konkretnie wyselekcjonowane, dopaso-

wane do możliwości Unii i jej członków oraz muszą odzwierciedlać realne po-

trzeby organizacji, a nie jak do tej pory stanowić nieudany i ogólnikowy zlepek 

swobodnych myśli urzędników i polityków niezorientowanych w rzeczywisto-

44 J. Vaïsse, S. Dennison, J. Barnes-Dacey, D. Bechev, A. Dworkin, R. Gowan, J. Kobzova, 

H. Kundnani, D. Levy, K. Liik, J. Parello Plesner, N. Witney, European Foreign Policy Score-
card, European Council on Foreign Relations, London 2013.
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ści międzynarodowej. Czwarta część powinna jasno i precyzyjnie wskazywać 

na instrumenty, które zostaną wykorzystane do realizacji przyjętych celów, 

środki, jakie zamierza się przeznaczyć na ich wykonanie oraz na instytucje 

i osoby ponoszące pełną odpowiedzialność za wykonanie założeń. Unia Euro-

pejska w znowelizowanej strategii musi zdecydowanie skończyć z „sennymi 

marzeniami” o potędze i z deklaracjami bez pokrycia, a w zamian za to poło-

żyć nacisk na analizę, diagnozę i wnioskowanie w ujęciu teorii realistycznej. 

Tym samym musi ona porzucić idealizm na rzecz pragmatyzmu. Wówczas też 

pojawią się nowe perspektywy dla Unii, która będzie nie tylko lepiej przy-

gotowana do nowych wyzwań, lecz także będzie miała niezbędne zdolności 

operacyjne. 

9.5. Wpływ reformy na stosunki transatlantyckie

Pojawienie się nowych zagrożeń, o zupełnie odmiennym charakterze od do-

tychczas znanych zagrożeń konwencjonalnych, doprowadziło do osłabie-

nia relacji transatlantyckich i zwrócenia się każdego z podmiotów w zupełnie 

odmiennych kierunkach. Nowe międzynarodowe wyzwania i zagrożenia una-

oczniły przede wszystkim słabość Unii Europejskiej i brak jej zdolności do 

szybkiej i skutecznej redefinicji założeń, celów czy zamierzeń oraz zdolności 

dostosowania się do realiów współczesnego świata. Wobec powyższego stało 

się oczywiste, że Unia nie tylko nie jest w stanie właściwie reagować na nowe 

zagrożenia, lecz także nie dysponuje odpowiednią organizacją wewnętrzną 

umożliwiającą wykonanie założeń polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po-

nadto nieudolne instytucje unijne nie mogą i nie są w stanie kreować rzeczy-

wistości międzynarodowej, tym bardziej że stają one naprzeciwko interesów 

narodowych państw członkowskich, które są nadrzędne i których realizacja 

ma o wiele wyższy priorytet niż interes wspólnotowy. Ponadto w ramach sto-

sunków transatlantyckich, które do 2003 roku układały się w miarę popraw-

nie i umożliwiały realizację wspólnych interesów, nastąpiła znacząca zmiana 

nie tylko w kwestii postrzegania wojny w Iraku, lecz także w zakresie unij-

nej i amerykańskiej wizji nowego ładu międzynarodowego. Prowadzą one 

do różnorodnego postrzegania świata, a tym samym odmiennego zaangażowa-

nia uczestników stosunków transatlantyckich w proces kształtowania ładu glo-

balnego. Skutki takiego podejścia dostrzegamy zarówno na poziomie wzajem-

nych relacji pomiędzy aktorami transatlantyckiej rzeczywistości, jak i w coraz 

to bardziej zmarginalizowanej roli Unii Europejskiej na świecie. 

Relacje transatlantyckie, chociaż współcześnie rozwijane na podstawie róż-

norodnych porozumień, nie doczekały się jednej wspólnej strategii i wyzna-

czenia celów operacyjnych, których realizacja mogłaby doprowadzić do trans-
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atlantyckiej konwergencji. Jej osiągnięcie, mimo że do tej pory nieudane, 

jest możliwe, i to w dużej mierze poprzez realizację polityki na dwóch pozio-

mach: wspólnotowym transatlantyckim i indywidualnym. 

Na poziomie wspólnotowym konieczne wydaje się zaktywizowanie i wzmoc-

nienie współpracy pomiędzy Radą Północnoatlantycką, Komitetem Politycz-

nym i Bezpieczeństwa (PSC) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa, a tak-

że dowództwem amerykańskim. Nawiązanie ściślejszej współpracy i wypraco-

wanie konsensualnych mechanizmów działania może wzmocnić współpracę 

transatlantycką.

Na poziomie indywidualnym konieczne jest wypracowanie mechanizmów 

umożliwiających analizę porównawczą strategii i działań poszczególnych akto-

rów sceny transatlantyckiej, tak żeby stworzyć odpowiedni poziom wzajemne-

go zrozumienia oraz zdolności do podejmowania działań w ramach strategicz-

nego porozumienia.

Niestety, współpraca transatlantycka nie zostanie rozwinięta, jeżeli Unia 

Europejska nie podejmie się zdecydowanych działań prowadzących do zna-

czącego zwiększenia jej aktywności na tym polu i zaangażowania finansowe-

go i militarnego. Nie będzie to także możliwe bez zrozumienia ze strony Unii 

Europejskiej nowej rzeczywistości międzynarodowej i znaczącego przesunię-

cia w ramach jej priorytetowych polityk, tak by trzon zainteresowania stano-

wiła polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony, a nie, jak to ma miejsce 

obecnie, polityka rolna, forsowana przez polityków narodowych bojących się 

o wynik kolejnych wyborów i protesty rolników reprezentujących przeinwe-

stowane i nierentowne gospodarstwa rolne. Ponadto Unia Europejska powin-

na wypracować ze Stanami Zjednoczonymi grupę celów, których realizacja 

będzie się odbywała w nowo proponowanych formach wzajemnego i dobro-

wolnego zaangażowania. Tyle że owe działania muszą być realne, a nie jak 

do tej pory symulowane na poziomie coraz to nowych dokumentów z poszcze-

gólnych szczytów, niewnoszących nic do „działania” poza szczytnymi hasłami. 

Czy postulowana reforma Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa wpłynie 

pozytywnie na relacje transatlantyckie? Bez wątpienia będzie swego rodza-

ju impulsem do intensyfikacji unijnych działań na świecie. Istnieje jednak 

w pełni uzasadniona obawa, że efekt ten będzie krótkoterminowy. Unia Euro-

pejska i jej państwa członkowskie przez pewien czas „zachłysną” się nowym 

dokumentem, a po roku czy dwóch latach odejdzie on w zapomnienie. Innego 

typu kwestią jest poza tym sposób, w jaki do ewentualnej reformy podejdą 

Stany Zjednoczone. Jeśli w dalszym ciągu całość działań Unii w tym zakresie 

będzie miała wyłącznie charakter deklaratywny, to nie należy spodziewać się 

dużego entuzjazmu płynącego z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone potrzebują 

realistów, a nie idealistów. Dlatego z punktu widzenia stosunków transatlan-

tyckich niezbędne jest przejęcie części zobowiązań finansowych związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego. Mowa tu między innymi 
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o wojnie w Afganistanie czy też wiszącej w powietrzu interwencji w Syrii. Ten 

aspekt musi być nie tylko bezwzględnie zawarty w nowej strategii bezpie-

czeństwa, ale musi mieć też odzwierciedlenie w unijnej polityce międzynaro-

dowej. Wydaje się jednak, że Unia Europejska, jak i jej państwa członkowskie 

nie są w tej chwili na to gotowe, a w przekonaniu wielu osób jest to warunek 

sine qua non jakiejkolwiek poprawy wzajemnych relacji w kontekście zwięk-

szenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

9.6. Zakończenie

Stanisław Parzymies stwierdził, że „Unia Europejska ciągle poszukuje swe-

go miejsca i swej roli na scenie międzynarodowej. Dotyczy to zarówno 

zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom, jak i formy stosunków z uzna-

nymi potęgami, takimi jak Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska (…)”45. 

Trzeba jasno przyznać, że Unia Europejska nie ma wypracowanego modelu 

współpracy ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z innymi mocarstwami wscho-

dzącymi. Większość jej aktywności w stosunkach międzynarodowych opiera 

się na reaktywności. W kontekście zaś stosunków transatlantyckich widoczna 

jest wyraźna dychotomia. Stany Zjednoczone w swojej polityce zagranicznej 

nie posługują się ideałami „przyjaciół i wrogów”, ale realnych interesów poli-

tycznych, gospodarczych czy też tych związanych z szeroko pojętym bezpie-

czeństwem własnego terytorium. Z kolei Unia Europejska nie myśli kategoria-

mi własnych interesów i interesów jej państw członkowskich, ale dalej stara się 

budować „przyjazne sojusze” na rzecz zmiany międzynarodowego układu sił. 

Unijni decydenci zapominają przy tym, że nie mają tu żadnych argumentów. 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu, to znaczy wpływu 

reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej na stosunki transatlantyc-

kie, obecnie można wyciągnąć tylko jeden wniosek, zresztą ściśle powiązany 

z tezą postawioną we wstępie. Reforma strategii bezpieczeństwa nie zmie-

ni nic w relacjach transatlantyckich, a w dobie kryzysu gospodarczego może 

tylko osłabić i tak już nie najlepszą pozycję Europy. Ostatnie lata wyraźnie 

podzieliły państwa członkowskie na te, które preferują europejski model bez-

pieczeństwa oparty głównie na Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony, 

i na te, które popierają atlantycki model bezpieczeństwa z silną rolą NATO 

i Stanów Zjednoczonych. W Europie nie ma zgody co do przyjęcia jednego 

modelu bezpieczeństwa. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której 

Europa rezygnuje z pomocy NATO i Stanów Zjednoczonych na rzecz wyłącz-

45 S. Parzymies, Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: S. Parzymies 

(red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Na-

ukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 15.



nie europejskiej polityki obronnej, zważywszy, że historia dwóch wojen świa-

towych w XX wieku pokazała, że Stany Zjednoczone są dla Europy partne-

rem niezbędnym. Niezbędna jest jednak pewna doza samodzielności Europy 

w kwestiach związanych z jej bezpieczeństwem. Do tego potrzeba nie tylko 

dobrze przygotowanej i przyjętej strategii, ale przede wszystkim właściwych 

nakładów finansowych, które pozwolą wcielić ją w życie. To jest właśnie istota 

reformy strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej – podniesienie poziomu 

wydatków. Trudno bowiem sądzić, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się 

instytucjom Unii Europejskiej zapewnić właściwy poziom spójności podejmo-

wanych przez nią aktywności na arenie międzynarodowej. Dlatego też uregu-

lowanie kwestii natury finansowej powinno być pierwszym krokiem na drodze 

reformowania strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I dopiero od tego 

zależy wszystko inne, co dotyczy bezpieczeństwa. 
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ROZDZIAŁ 10

Szanse, wyzwania, ryzyko
i zagrożenia wynikające z ewolucji 
tożsamości NATO

Karolina Libront

10.1. Wprowadzenie

Europa ma za sobą długą historię krótkotrwałych sojuszy. Wyjątkiem od 

tej reguły okazało się NATO, obchodzące niedawno 60-lecie istnienia. 

Jego przeszłość to jeden spektakularny sukces – przyczynienie się do upadku 

Związku Radzieckiego – oraz pasmo kryzysów. Niemal od początku istnienia 

Sojuszu Północnoatlantyckiego politycy i eksperci przewidywali jego rozpad. 

Kryzysy wybuchały na tle sporów co do wizji organizacji. Te konflikty pełniły 

jednakże funkcję inicjującą proces przystosowania Sojuszu do zmieniającej się 

rzeczywistości. W takiej fazie Sojusz znalazł się w XXI wieku – odnotowano 

silną potrzebę zredefiniowania jego tożsamości w nowych warunkach bezpie-

czeństwa międzynarodowego.

Zamachy na World Trade Center we wrześniu 2001 roku okazały się sym-

bolem zmiany w myśleniu o międzynarodowym bezpieczeństwie. To środo-

wisko jest niezwykle dynamiczne – zresztą już na początku XIX wieku Carl 

von Clausewitz zauważył, że „każda epoka ma swoje wojny”. Istota zmian po-

lega na przesuwaniu się punktu ciężkości z zagrożeń klasycznych, takich jak 

agresja zbrojna, na zagrożenia nowe, niekonwencjonalne – międzynarodowy 

terroryzm, proliferację broni masowego rażenia i konsekwencje wynikające 

z istnienia zjawiska państw upadłych. Po zimnej wojnie Sojusz zajął się wie-

loma nowymi zadaniami, których jest tak dużo i są tak różnorodne, że według 

niektórych uzasadnia to twierdzenie, że zaczął się przekształcać w organizację 

bezpieczeństwa zbiorowego.
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10.2. Założenia teoretyczne i metodologiczne

W pracy przyjęto założenie, że ewolucja tożsamości NATO może przy-

brać dwa zasadnicze kierunki: powrót do tradycyjnych zadań organizacji 

zbiorowej obrony lub transformacja w organizację zbiorowego bezpieczeństwa. 

W niniejszym tekście opisano i oceniono konsekwencje wynikające z każde-

go z dwóch głównych kierunków zmian przy użyciu następujących kategorii: 

każda z opcji ewolucji będzie pociągać za sobą przeobrażenia w obrębie inte-

resów, celów, metod działania oraz środków. Zmiany te warunkują zaś okre-

ślony zestaw szans, wyzwań, ryzyka i zagrożeń. W pracy omówione zostaną 

te wybrane, uznane za najważniejsze: utrzymanie znaczenia Sojuszu związa-

ne z przedmiotowym rozszerzeniem zadań, osłabienie spójności, redefinicja 

art. 5 traktatu waszyngtońskiego, globalizacja zadań oraz nadmierne rozciąg-

nięcie (overstretch) zasobów.

Tożsamość zbiorowa – w tym przypadku tożsamość Sojuszu – wyraża się 

w przyjęciu określonych interesów i celów oraz dokonaniu ich hierarchizacji. 

Interesy danego podmiotu są wyrazem jego tożsamości, wyznawanych warto-

ści, historycznego dorobku, tradycji, aktualnych potrzeb oraz dążeń i aspiracji1. 

Są one pierwotne w stosunku do celów. Wyrażają pożądany stan rzeczy, który 

jest osiągany lub chroniony przez podmioty. Interesy odzwierciedlają zależno-

ści między podmiotami a środowiskiem zewnętrznym2. 

Cele są pochodną interesów. Interesy stanowią punkt wyjścia do określenia 

celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Cele nie są jednak wyłącz-

nie ich mechaniczną konkretyzacją, ale wypadkową interesów, zagrożeń, szans 

i potencjału. O ile interesy są odzwierciedleniem stałych wartości i dążeń, 

to cele odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie3. Spełniają 

one istotne funkcje: decydując o tym, co jest ważne, a co nie, ukierunkowują 

działanie podmiotu, wpływają na wybór metod i środków działania oraz wa-

runkują czas trwania aktywności i jej koszty4.

Zapewnianie bezpieczeństwa to dynamiczny proces, który polega na umie-

jętnym wykorzystaniu określonych okoliczności lub przeciwdziałaniu ich od-

1 S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, skrypt internetowy, Warszawa 2010, www.

koziej.pl, s. 11.
2 W literaturze przedstawia się wiele typologii interesów; na gruncie polskiej nauki jedną z nich 

przedstawił Józef Kukułka. Wyodrębnił on trzy podstawowe typy interesów: egzystencjalne 

– dotyczące bezpieczeństwa, pewności, przetrwania, identyfikacji, rozwoju; koegzystencjal-

ne – dotyczące autonomiczności, suwerenności, uczestnictwa, współżycia, pozycji, roli oraz 

funkcjonalne – dotyczące skuteczności, sprawności, informacji i innowacji. J. Kukułka, Prob-
lemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978, s. 265.

3 S. Koziej, Wstęp do teorii..., s. 12.
4 I. Popiuk-Rysińka, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: E. Hali-

żak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 109–110.
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działywaniom. Szanse to określone uwarunkowania sprzyjające realizacji in-

teresów oraz osiąganiu celów. Wyzwania to wątpliwości, przed którymi stoi 

podmiot w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Mogą być podjęte, co łączy 

się z koniecznością poniesienia kosztów, lub zignorowane, co oznacza rezyg-

nację z ewentualnych korzyści. Ryzyko to niepewność i niebezpieczeństwa 

wynikające z własnego działania podmiotu. Występuje tu prosta zależność: im 

aktywniejsza jest dana jednostka, tym więcej ryzykuje. Wreszcie najbardziej 

klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa to zagrożenia, czyli pośrednie 

lub bezpośrednie niszczące zewnętrzne oddziaływanie na podmiot5.

10.3.  Utrzymanie znaczenia NATO związane z przedmiotowym
 rozszerzeniem zadań

Podstawowy interes NATO po zimnej wojnie w dokumentach i w dyskur-

sie został zdefiniowany jako zapewnienie już nie tylko wspólnej obro-

ny, ale również kompleksowego bezpieczeństwa swoim członkom. Niemal 

od chwili powstania Sojusz wypracowuje nadrzędne dokumenty strategiczne 

przedstawiające zagrożenia, z jakimi się zmaga, oraz sposoby ich pokonywa-

nia. Koncepcja strategiczna NATO służy do wyznaczania szerokich ram poli-

tycznych dla prac Sojuszu, a jej okresowe rewizje odzwierciedlają konieczność 

dostosowywania się organizacji, tak aby sprostać ewoluującym wyzwaniom.

Koncepcja strategiczna z 1999 roku wprowadziła kilka ważnych zmian. Po 

pierwsze, poszerzyła interpretację art. 5. Jako zagrożenia zdefiniowano, poza 

napaścią zbrojną na terytorium sojuszników, także inne okoliczności o szer-

szym, potencjalnie pozamilitarnym charakterze, takie jak konflikty etniczne, 

religijne i terytorialne, łamanie praw człowieka, rozpad państw, rozprzestrze-

nianie technologii produkcji broni masowego rażenia oraz terroryzm. Oprócz 

zapisów na temat tradycyjnych zadań NATO w dziedzinie bezpieczeństwa wy-

odrębniono dwie nowe sfery potencjalnej aktywności Sojuszu. Były to promo-

cja szeroko zakrojonego partnerstwa, współpracy i dialogu z innymi państwami 

na obszarze euroatlantyckim oraz rozwiązywanie kryzysów wraz z możliwymi 

akcjami antykryzysowymi (crisis management). To ostatnie zadanie stanowiło 

znaczne odejście od zimnowojennych wyobrażeń co do roli organizacji.

Pod koniec minionej dekady stawało się jasne, że Sojusz potrzebuje nowej 

koncepcji strategicznej odpowiadającej zmienionemu środowisku bezpie-

czeństwa międzynarodowego. Wskazywano na potrzebę zdefiniowania relacji 

między tradycyjnymi funkcjami Sojuszu, czyli odstraszaniem, obroną państw 

członkowskich oraz utrzymaniem więzi transatlantyckich, a zadaniami wy-

5 Zob. szerzej S. Koziej, Wstęp do teorii..., s. 13–14.
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nikającymi z ewoluującej roli NATO jako organizacji działającej globalnie, 

czyli misjami poza obszarem traktatowym oraz współpracy z partnerami i or-

ganizacjami międzynarodowymi. Ważnym wymiarem dyskusji o funkcjach 

Sojuszu było też określenie, w jakim stopniu ma on w swych zadaniach 

uwzględniać pozamilitarne płaszczyzny bezpieczeństwa, takie jak bezpie-

czeństwo energetyczne czy kontrolę cyberprzestrzeni. Szczyt poświęcony 

przyjęciu nowej koncepcji strategicznej odbył się 19–20 listopada w Lizbo-

nie. W odniesieniu do zagadnienia autodefinicji Sojuszu należy stwierdzić, 

że nowa strategia nie przesądziła jednoznacznie o kierunku ewolucji orga-

nizacji. Andrzej Wilk ocenił, że „zakres uwzględnionych w nowej koncepcji 

wyzwań i zagrożeń unaocznia dwa rywalizujące ze sobą od końca zimnej woj-

ny podejścia do przyszłości NATO jako, z jednej strony, sojuszu polityczno-

wojskowego zajmującego się obroną terytorium i interesów swych członków, 

a z drugiej – organizacji politycznej odpowiedzialnej za budowę bezpieczeń-

stwa kooperatywnego w Europie”6. Nie wykluczając możliwości pojawienia 

się zagrożeń natury militarnej, za priorytetowe wyzwania dla Sojuszu uzna-

no: rozprzestrzenianie technologii rakietowych i broni masowego rażenia, 

terroryzm oraz wszelkie rodzaje aktywności właściwej dla transgranicznej 

przestępczości zorganizowanej, bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, 

szlaków komunikacyjnych i dostaw surowców energetycznych. W zakre-

sie zadań utrzymano status quo trzech tradycyjnych misji Sojuszu. Wspólną 

obronę i odstraszanie wymieniono na pierwszym miejscu z odwołaniem do 

art. 5 traktatu waszyngtońskiego, kolejne dwa zadania to reagowanie kryzy-

sowe i kształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Główną misją Sojuszu po-

zostaje wspólna obrona, jest ona jednak definiowana szeroko, z uwzględnie-

niem nowych zagrożeń.

Wszechstronne bezpieczeństwo obejmuje niektóre nowe zagrożenia, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ich charakteru. Truizmem 

jest stwierdzenie, że obecnie ryzyko tradycyjnej agresji zbrojnej na jednego 

z członków NATO jest niskie. Tym, co dotyka państwa Zachodu realnie i naj-

mocniej, są nowe zagrożenia. To właśnie w ich istnieniu organizacja upatruje 

swój nowy raison d’être. 
Ewolucja Sojuszu w organizację bezpieczeństwa zbiorowego sprawi, że nie 

będzie on postrzegany jako instrument wyłącznie militarny, ale jako komplek-

sowa platforma bezpieczeństwa. Można sobie wyobrazić szeroki potencjalny 

pakiet usług NATO – od zaangażowania potencjału militarnego, wywiadow-

czego, analitycznego, do wykorzystania formuły konsultacji, struktur partner-

skich itp. Bezpieczeństwo ma dwie strony: pasywną, utożsamianą z takimi 

elementami jak budowa środków odpowiedzi, wzmacnianie bezpieczeństwa 

6 A. Wilk, NATO po szczycie w Lizbonie – konsekwencje dla Europy Środkowej i Wschodniej, „Ty-

dzień na Wschodzie” 2010, nr 39.
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cybernetycznego, oraz proaktywną, polegającą na odpowiedzi na zagrożenia 

tam, gdzie one się pojawiają. Aktywna obrona wymaga rozwijania zdolności 

wojskowych oraz pozawojskowych7. Zbigniew Brzeziński w 2009 roku pisał, 

że „NATO dysponuje doświadczeniem, instytucjami i środkami potrzebny-

mi do tego, by kiedyś stać się trzonem obejmującej cały świat sieci różnych 

inicjatyw z dziedziny bezpieczeństwa i współpracy (…), spełniając potrzeby, 

których nie jest w stanie spełnić system oenzetowski, oraz reagując na zmia-

ny sytuacji geostrategicznej w XXI w.”8. Sojusz powinien nie tylko zapewniać 

odstraszanie, ale również niwelować zagrożenia terrorystyczne, cybernetyczne 

czy w zakresie przesyłu energii. 

NATO jako organizacja bezpieczeństwa zbiorowego będzie musiało wy-

korzystywać bardziej elastyczne mechanizmy, takie jak art. 4 traktatu wa-

szyngtońskiego. Raport Grupy Ekspertów nazwał ten obszar działań Sojuszu 

„dynamicznym zaangażowaniem”9. Odnosi się to do takich zagadnień jak 

bezpieczeństwo energetyczne. Sojusznicy nie byliby zobligowani do działania 

razem, chyba że przerwanie szlaków zaopatrzenia w surowce energetyczne by-

łoby wywołane celowym działaniem nieprzyjaciela. Jeśli chodzi zaś o pozosta-

łe sytuacje, NATO powinno zachować możliwość działania w formie choćby 

wsparcia logistycznego, ale nie powinno być do tego zobligowane10.

Dla oceny szans wynikających z przedmiotowego rozszerzenia działalności 

NATO istotne znaczenie ma czynnik amerykański. Od momentu powstania 

Sojusz zawsze był organizacją wewnętrznie zróżnicowaną. Jest to prosta kon-

sekwencja nierówności potencjału militarnego, która przekłada się na poli-

tyczne znaczenie poszczególnych członków. Poczucie bezpieczeństwa, jakie 

towarzyszy NATO, związane jest przede wszystkim z obecnością USA w Soju-

szu11. Nie ulega więc wątpliwości, że w wymiarze politycznym szczególną rolą 

NATO jest właśnie zatrzymanie Stanów Zjednoczonych w systemie bezpie-

czeństwa europejskiego. Sytuacja, w której Sojusz traci znaczenie w polityce 

7 K. Naumann, J. Shalikashvili, L. Inge, J. Lanxade, H. van den Breemen, Towards a Grand 
Strategy for an Uncertain World. Renewing the Transatlantic Partnership, Noaber Foundation, 

Lunteren 2007, s. 25.
8 Cyt. za Z. Brzeziński, Kto chce rozwiązać NATO?, „Newsweek Polska”, 4 września 2002.
9 Szefowie państw i rządów NATO zlecili sekretarzowi generalnemu zadanie wypracowania 

nowej koncepcji strategicznej NATO, a tym samym oficjalnie rozpoczęto pracę na tym do-

kumentem. Sekretarz generalny powołał niezależne ciało eksperckie. Złożona z 12 osób gru-

pa ekspertów, której przewodniczyła była sekretarz stanu USA Madeleine Albright, miała 

za zadanie przygotować rekomendacje w sprawie nowej koncepcji strategicznej. Ostateczny 

tekst dokumentu wypracowanego przez Grupę Ekspertów – NATO 2020: zapewnione bezpie-
czeństwo, dynamiczne zaangażowanie – został przedstawiony w maju 2010 r.

10 D. Yost, NATO’s Evolving Purposes and the Next Strategic Concept, „International Affairs” 2010, 

nr 2 (86), s. 499–501.
11 B. Geremek, Bezpieczeństwo Europy: między polityką europejską i więzią euroatlantycką, „Nauka” 

2004, nr 4, s. 26–28.
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bezpieczeństwa jedynego współczesnego supermocarstwa, jest zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa Europy12. 

Pierwsze przejawy désintéressement ze strony USA pojawiły się, gdy formu-

ła „koalicji chętnych” doprowadziła do odrzucenia oferty Rady Północno-

atlantyckiej dotyczącej wprowadzenia art. 5 w następstwie zamachów na World 

Trade Center. Dla USA Sojusz jako organizacja zbiorowej obrony przedsta-

wia coraz mniejszą wartość13. Obecnie Stany Zjednoczone nie potrzebują po-

mocy wojskowej sojuszników, często traktując ich jako rezerwuar elementów 

koalicji chętnych oraz jako wsparcie polityczne i moralne14. W konsekwencji, 

sojusz stricte obronny staje się dla tego mocarstwa właściwie zbędny. Co praw-

da bezpieczeństwo Europy pozostaje jednym z amerykańskich priorytetów, 

ale Waszyngton oczekuje w zamian zaangażowania europejskich sojuszników 

w rozwiązywanie problemów globalnych oraz proaktywnej, a nie wyłącznie pa-

sywnej obrony15. W kontekście powyższych rozważań warto wskazać, że szer-

sza i ściślejsza współpraca w wymiarze zwalczania nowych zagrożeń – czyli 

oferta, która interesuje USA – sprawi, że Sojusz będzie zyskiwał na znaczeniu 

jako instrument amerykańskiej polityki zagranicznej. Najpotężniejszy z so-

juszników będzie więc zainteresowany ewolucją Sojuszu w kierunku organi-

zacji zbiorowego bezpieczeństwa. Alternatywą może być strategiczna margina-

lizacja i spadek znaczenia16.

10.4. Osłabienie spójności

Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa jest szansą dla Sojuszu. 

W razie jej wykorzystania NATO uniknie pułapki marginalizacji. Wzrost 

aktywności Sojuszu w formie podjęcia większej ilości różnorodnych zadań wią-

12 Jak ujął to jeden z ekspertów, „NATO pozostaje jedynym miejscem, w którym Waszyngton 

musi rozmawiać ze swoimi sojusznikami o swoich planach”. Cyt. za S. Erlanger, After NATO’s 
Year of Identity Crisis, a Defining Meeting, „New York Times”, 4 listopada 2002.

13 J. Onyszkiewicz, O. Osica, W stronę Nowego NATO, „Raporty i Analizy Centrum Stosunków 

Międzynarodowych” 2002, nr 3, s. 4; S. Erlanger, After NATO’s Year...
14 D. Nelson, Three Fictions of Transatlantic Relations, w: H. Gärtner, I. Cuthbertson (red.), Eu-

ropean Security and Transatlantic Relations after 9/11 and the Iraq War, Palgrave Macmillan, 

Hampshire 2005, s. 122.
15 Sekretarz generalny lord George Robertson stwierdził, że „NATO musi się zmienić, aby było 

bardziej elastyczne i mobilne (…). Jeśli Europejczycy chcą mieć wpływ na amerykańskie 

decyzje, muszą być w stanie stać obok Amerykanów wtedy, gdy ci tego potrzebują”. Cyt. za 

S. Erlanger, After NATO’s Year...
16 Jak pisali emerytowani szefowie sztabów państw NATO, organizacja „bez głębokiej refor-

my nie będzie instrumentem, którego będziemy potrzebować ani współcześnie, ani w przy-

szłości”. K. Naumann, J. Shalikashvili, L. Inge, J. Lanxade, H. van den Breemen, Towards 
a Grand Strategy..., s. 75.
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że się jednak z narażeniem go na utratę spójności. Historia NATO jest histo-

rią kryzysów – rozpad organizacji regularnie przewidywano od jej początków. 

Także w XXI wieku wielu ekspertów doszukiwało się oznak nieuchronnego 

zanikania Sojuszu. Takim symptomem miałyby być nieodnotowane wcześ-

niej na podobną skalę różnice zdań między poszczególnymi członkami. W na-

stępstwie sporów, które zdominowały ostatnią dekadę, mówiono o Sojuszu 

„rozstrojonym”, dryfującym w różne strony17. Publicyści zauważali, że człon-

kowie nie identyfikują się już dłużej z celami organizacji18. Stało się tak z po-

wodu braku wspólnego wroga, który zagrażałby interesowi egzystencjalnemu 

– przetrwaniu państw. W czasie zimnej wojny NATO trzymało się wyraźnie 

zdefiniowanej i wspólnej misji. Podstawowym zadaniem była obrona człon-

ków przed jasno określonym zagrożeniem i na wyraźnie zdefiniowanym te-

rytorium. Przywódcy polityczni działali w wąsko określonych ramach, wojska 

planowały strategie i ćwiczyły pod kątem konkretnych zagrożeń, a opinia pub-

liczna w krajach sojuszniczych – choć niekiedy krytyczna wobec Sojuszu – ni-

gdy nie kwestionowała tego podstawowego celu. 

Nowe zagrożenia nie są tak intensywne jak tradycyjna agresja zbrojna, po-

nadto w różny sposób dotykają różne państwa. Na przykład według sondażu 

przeprowadzonego w 2007 roku Niemcy postrzegali zagrożenia dla środowi-

ska naturalnego jako dużo bardziej istotne niż chociażby proliferacja broni 

ABC. Zagrożenia konwencjonalne, takie jak potencjalny atak ze strony Rosji, 

zajęły jeszcze niższe miejsce w sondażu19. Nietrudno się domyślić, że wyniki 

podobnych badań przeprowadzonych w Waszyngtonie lub w Warszawie były-

by zupełnie inne. Brak spójnej hierarchii i wizji zwalczania nowych zagrożeń 

jest jednym z czynników osłabienia spójności Sojuszu. Zwłaszcza europejska 

i amerykańska optyka bezpieczeństwa różnią się w wielu kwestiach, eksponu-

jąc odmienne priorytety geostrategiczne.

Obecnie w NATO coraz trudniej dojść do porozumienia, a co dopiero sto-

sować strategię, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę sposób podejmowania 

decyzji oparty na porozumieniu20. Według niektórych obserwatorów najwięk-

szy wysiłek Sojuszu podjęty w XXI wieku – operacja w Afganistanie – poka-

zał, że w NATO istnieją dwa szczeble państw: aktywnie zaangażowanych oraz 

„gapowiczów”21. Różnicowanie członków nadwyręża solidarność, osłabia więzi 

i pogłębia odmienności. Misja ISAF obnażyła – zdaniem niektórych – prob-

17 A. Michta, NATO, rozstrojony sojusz, „Newsweek Polska”, 10 marca 2010.
18 A. Applebaum, The Slowly Vanishing NATO, „Washington Post”, 20 października 2009.
19 J. Gotkowska, Niemiecka wizja przyszłości NATO – Sojusz jednym z elementów niemieckiego i eu-

ropejskiego bezpieczeństwa, Biuletyn Ośrodka Studiów Wschodnich „Komentarze OSW” 2009, 

nr 4.
20 T. Noetzel, B. Schreer, Does a Multi-tier NATO Matter? The Atlantic Alliance and the Process of 

Strategic Change, „International Affairs” 2009, nr 2 (85), s. 215.
21 NATO’s Identity Crisis, „The Ottawa Citizen”, 5 kwietnia 2008.
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lem braku identyfikacji sojuszników z celami organizacji22. Niemały wpływ 

na taki stan rzeczy miało zachowanie Stanów Zjednoczonych i ich pomysły 

na tworzenie koalicji chętnych zgodnie z zasadą „misja definiuje koalicję, 

a nie koalicja misję”. Podważono tym samym sens istnienia NATO – w uję-

ciu proponowanym przez Waszyngton Sojusz nie był centralnym ogniwem sy-

stemu bezpieczeństwa, ale stanowił skrzynkę z narzędziami (toolbox), z której 

można było korzystać w zależności od potrzeb. Takie postrzeganie organizacji 

osłabia jej prestiż i znaczenie. Wielość funkcji podjętych przez Sojusz w ostat-

niej dekadzie sprawia, że trudno dojść do porozumienia w sprawie hierarchii 

ról i zadań, które powinien realizować. Mnożenie różnych programów współ-

pracy, takich jak Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego, Partnerstwo dla Poko-

ju, Grupa Kontaktowa czy Dialog Śródziemnomorski, promuje model 28+N, 

co zmniejsza wewnętrzną spójność polityczną państw członkowskich, ponow-

nie rozpraszając je zgodnie z tworzonym ad hoc układem sprzecznych ze sobą 

interesów23.

W rezultacie istnieje ryzyko, że NATO stanie się sojuszem à la carte. Ter-

min ten zaproponował Joseph Nye w celu opisania sytuacji, w której członko-

wie trwają w NATO, czerpiąc korzyści z istnienia organizacji, ale niechętnie 

wnosząc wkład w budowanie wspólnego bezpieczeństwa24. Sojusz, którego 

spójność polityczna ulega rozwodnieniu, może się stać właśnie takim jedno-

wymiarowym instrumentem bezpieczeństwa, niebędącym w stanie efektyw-

nie działać25.

10.5. Redefi nicja artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego

Określenie casus foederis jest podstawą tożsamości każdego sojuszu. W no-

wym środowisku bezpieczeństwa zbiorowa obrona nabrała szerszego zna-

czenia26. Zmiany zachodzące w zakresie art. 5 w naturalny sposób wpływają 

na przyszłość NATO. Rozszerzony został zakres przedmiotowy i geograficzny 

22 Publicystka Anne Applebaum stwierdziła: „Prawie nigdzie nie ma poczucia, że wojna w Af-

ganistanie jest operacją międzynarodową, że jej cele i stawka tego konfliktu są międzyna-

rodowe lub że walczący tam żołnierze reprezentują cokolwiek innego niż ich własne kraje 

i ich narodowe siły zbrojne”. A. Applebaum, The Slowly...
23 S. Clément-Noguier, Nowe wyzwania, trudne wybory, „NATO Review”, zima 2006.
24 J. Nye, U.S. Power and Strategy After Iraq, „Foreign Affairs”, lipiec–sierpień 2003, s. 67.
25 C. Wallander, NATO’s Price: Shape Up or Ship Out, „Foreign Affairs”, listopad–grudzień 2002, 

s. 76.
26 A. di Paola, NATO’s Strategic Concept, the New Security Environment, and the NATO-Russia Part-

nership, Speech by Admiral di Paola, Chairman of the Military Committee at the Centre 

for European Security, Moscow, 23 lipca 2010, transkrypt: http://www.nato.int/ims/opi-

nions/2010/o100723a.html.
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artykułu, pojawiła się także niepewność co do następstw jego ewentualnego 

wdrożenia. Zwyczajowe pojmowanie roli Sojuszu w kontekście tego zapisu, 

czyli odstraszanie i odpieranie agresji, zostało uzupełnione bliżej nieokreślo-

ną (czy jak chce sekretarz generalny Anders Fogh Rasmussen – „strategicznie 

niedookreśloną”) reakcją na nowe zagrożenia. Rodzi to wiele konsekwencji.

Ewolucja NATO w kierunku organizacji bezpieczeństwa zbiorowego bę-

dzie pociągała za sobą spadek efektywności mechanizmu art. 5. Skupienie 

się na operacjach prowadzonych doraźnie i działaniach ekspedycyjnych poza 

obszarem traktatowym doprowadziło do odsuwania na bok, „przesuwania 

do tylniej kieszeni” tradycyjnych zadań, związanych z budowaniem podstaw 

do wykonywania zobowiązań związanych z art. 5. Taki stan rzeczy może do-

prowadzić do utraty zdolności planistycznych w tym zakresie, co podważy 

wiarygodność Sojuszu w oczach zarówno jego członków, jak i zewnętrznych 

podmiotów27. Henry Kissinger zauważył, że funkcje zbiorowej obrony, które 

wypełniał dotąd Sojusz, mogą być nie do pogodzenia z funkcjami zbiorowego 

bezpieczeństwa. Organizacja zbiorowej obrony w tradycyjnym ujęciu określa 

casus belli, zakres zobowiązań, przyjmuje założenie o jednoznaczności zagroże-

nia. Organizacja bezpieczeństwa zbiorowego natomiast definiuje zagrożenie, 

gdy ono zaistnieje, i dopiero wtedy szuka sposobu przeciwdziałania28. 

W rezultacie istnieje ryzyko, że w wyniku przeobrażenia Sojuszu w insty-

tucję „robiącą wszystko i wszędzie”, art. 5 stanie się jedynie instrumentem 

zadeklarowania solidarności z sojusznikiem. Co więcej, ewentualne środki 

odpowiedzi mogą przybrać charakter raczej cywilny niż wojskowy, co wpływa 

na dalsze rozmycie tożsamości organizacji jako sojuszu wojskowego.

Z takiej sytuacji wynika niebezpieczeństwo relatywizacji omawianego za-

pisu traktatowego. Ze względu na to, że wprowadzanie w życie artykułu może 

nastąpić w obliczu zdarzenia, które nie zagraża suwerenności państwa lub 

co do oceny którego istnieją kontrowersje, oczekiwana reakcja państw człon-

kowskich nie jest jednoznaczna, jak w czasie zimnej wojny. Wbrew wyob-

rażeniom i oczekiwaniom ukształtowanym w tamtym okresie w następstwie 

wdrażania art. 5 po zamachach na World Trade Center nie uruchomiono auto-

matycznie zasobów i zdolności Sojuszu. Pojawiło się wiele komentarzy suge-

rujących, że odrzucenie przez USA oferty NATO oznacza faktyczną margina-

lizację organizacji29. Także Francja w pewnym okresie deklarowała, że odrzuca 

automatyzm działania mechanizmu art. 5 i pozostawia sobie prawo do ocen 

27 A. Karkoszka, NATO – organizacja bezpieczeństwa czy sojusz polityczno-wojskowy? Nowa rola 
NATO w świecie, w: S. Zajas, A. Dawidczyk (red.), Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu wo-
bec zagrożeń XXI wieku, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obro-
ny Narodowej 2.11.2009 r., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2010, 

s. 104–105.
28 H. Kissinger, A Dangerous Divergence, „The Washington Post”, 10 grudnia 2002.
29 J. Onyszkiewicz, O. Osica, W stronę Nowego NATO..., s. 2.
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i decyzji w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do nowych zagrożeń30. Ta-

kie stwierdzenia mogą całkowicie podważyć fundament, na którym opiera się 

organizacja. Jednym z najistotniejszych zadań Sojuszu jest jego funkcja odstra-

szania. Relatywizacja rodzi to zagrożenie, że współcześnie straci ona na zna-

czeniu, ponieważ nie będzie można być pewnym reakcji NATO. 

Sytuacja, w której zachodzą wątpliwości odnośnie do efektywności pod-

stawowego zadania Sojuszu – wspólnej obrony – jest nader niebezpieczna. 

Jest to kwestia zasadnicza dla sensu istnienia organizacji. Jak trafnie zauwa-

żył już w latach 60. Robert Osgood, „nie pomoże żadne rozszerzanie proce-

sów konsultacji czy współpraca gospodarcza; jeśli NATO przestanie pełnić 

funkcje obronne, to inne jego zadania nie będą miały żadnego znaczenia”31. 

Jest to ważne również z tego względu, że art. 5 ma istotne znaczenie politycz-

no-psychologiczne jako wyraz trwałości wspólnoty transatlantyckiej, więzi 

opartej na zasadzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”32. Naruszenie 

tego fundamentu jawi się jako istotne ryzyko osłabiania jądra traktatu wa-

szyngtońskiego.

Europejski ekspert do spraw bezpieczeństwa François Heisbourg stwier-

dził, że „NATO nie jest już dłużej organizacją obronną, lecz instytucją świad-

czącą usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony”33. Ponadto różna percepcja 

zagrożeń i preferencje środków sprawiają, że sojusznikom trudno jest zdefi-

niować moment, w którym siła powinna zostać użyta. USA podkreślają ko-

nieczność działania uprzedzającego (pre-emptive), do czego sceptycznie odnosi 

się większość Europejczyków34. Najważniejszymi zasadami NATO są solidar-

ność i jedność strategiczna. Oznacza to, że bezpieczeństwo jest niepodzielne, 

atak na jednego członka Sojuszu jest równoznaczny z zaatakowaniem każde-

go. Agresja powinna być zatrzymana tak wcześnie, jak to tylko jest możliwe, 

aby zachować niezależność polityczną i integralność terytorialną wszystkich 

sojuszników. Art. 5 musi cechować się całkowitą wiarygodnością reakcji, peł-

ną solidarnością w podejmowaniu akcji, automatyzmem i niezwłocznością 

stosowania przyjętych postanowień. W konsekwencji NATO stoi obecnie 

przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania art. 5, tak aby przy uwzględnie-

niu rozszerzania funkcji i nabierania cech organizacji zbiorowego bezpieczeń-

30 J. Kiwerska, Przyszłość NATO – trudne decyzje, „Instytut Zachodni Policy Papers” 2009, nr 5 

(I), s. 65–66.
31 R. Osgood, NATO: The Entangling Alliance, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 314.
32 J. Onyszkiewicz, O. Osica, W stronę Nowego NATO..., s. 4.
33 F. Heisbourg, The War Against Terrorism and the Transformation of the World Order. A European 

View, Working Paper of the CEPS-IISS European Security Forum, nr 5, grudzień 2001. Na-

leży jednak odnotować, że dla wielu sam fakt powołania się na art. 5 stał się potwierdzeniem 

żywotności Sojuszu. Zob. szerzej R. Kupiecki, NATO a terroryzm. Nowy etap transformacji 
Sojuszu, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 3.

34 T. Noetzel, B. Schreer, Does a Multi-tier NATO Matter?..., s. 220.
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stwa, w obliczu wzrostu znaczenia nowych zagrożeń, zobowiązania członków 

do zbiorowej obrony pozostały aktualne i jednoznaczne. Hierarchizacja zadań 

wspólnej obrony przed agresją pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań 

strategicznych Sojuszu. 

10.6. Globalizacja zadań 

Od końca lat 90. popularna stała się koncepcja „sojuszu globalnego”, zdol-

nego prowadzić misje reagowania kryzysowego, misje stabilizacyjne oraz 

misje peace-enforcement w dowolnej części świata. NATO postrzegane w ten 

sposób w pewnym stopniu zastępowałoby ONZ w globalnym systemie bez-

pieczeństwa35. Zamiast działać jako organizacja ściśle obronna, skoncentro-

wana na obszarze transatlantyckim, Sojusz stanął przed opcją przeistoczenia 

się w czynnik bezpieczeństwa zbiorowego z możliwością działania w różnych 

miejscach kuli ziemskiej36. Bez zbędnych fanfar i rozgłosu stał się globalny. 

O ile jeszcze w tym samym roku sekretarz generalny organizacji Jaap de Hoop 

Scheffer przekonywał, że „NATO nie jest i nie będzie żandarmem świata. 

Sprzeciwiam się pomysłowi stworzenia jakiegoś globalnego NATO”37, kil-

ka lat później, w marcu 2009 roku, nie był już tak kategoryczny i stwierdził, 

że odpowiedzialność Sojuszu nie może się ograniczać tylko do obrony teryto-

rium państw członkowskich38. 

Współczesne zadania organizacji są globalne, ponieważ dzisiejsze zagro-

żenia mają właśnie taki charakter. Próby utrzymania działalności wyłącznie 

w ramach statutowego obszaru doprowadziłyby do marginalizacji znaczenia 

NATO. Skoro zagrożenia powstają poza Europą, to skuteczne przeciwdziała-

nie również musi wychodzić poza ten obszar. Część ekspertów szansę na oży-

wienie Sojuszu widzi właśnie w rozszerzaniu jego zasięgu terytorialnego i go-

towości do obrony interesów bezpieczeństwa niezależnie od tego, z jakiego 

źródła będzie pochodziło zagrożenie39.

Globalizacja NATO wymaga pewnych dostosowań. Działania w regionach 

niebędących wcześniej obiektem zainteresowania Sojuszu będą warunkowały 

potrzebę zacieśnienia kontaktów politycznych, wywiadowczych oraz wojsko-

wych z wieloma państwami położonymi bliżej ognisk kryzysu. Bez bliskiej 

współpracy z innymi podmiotami organizacja nie poradzi sobie z globalnym 

35 R. Kuźniar, O przyszłości NATO, „Heinrich Boell Stiftung Paper”, Warszawa, 15 marca 2009, 

http://www.boell.pl/downloads/Przyszlosc_NATO_Kuzniar.pdf.
36 J. Kiwerska, Przyszłość NATO..., s. 63.
37 K. Niklewicz, Sekretarz generalny NATO: Sojusz nie będzie żandarmem świata, rozmowa z J. Schef-

ferem, „Gazeta Wyborcza”, 11 sierpnia 2006.
38 Wir brauchen ein neues Konzept, rozmowa z J. Schefferem, „Der Spiegel”, 28 marca 2009.
39 Np. K. Naumann, Czas próby dla Sojuszu, „NATO Review”, lato 2002.
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terroryzmem czy rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia40. Nie oznacza 

to natomiast globalnego członkostwa. W tym tonie wypowiadała się kanclerz 

Niemiec Angela Merkel w marcu 2009 roku: „Nie wyobrażam sobie global-

nego NATO. (...) Sojusz może zapewniać bezpieczeństwo poza terytorium 

swoich członków, ale to nie oznacza, że można do niego przyjmować państwa 

ze wszystkich obszarów świata”41. Współcześnie nie ma więc zgody na zmianę 

euroatlantyckiego charakteru organizacji.

Obecnie Sojusz potrzebuje ulepszonych zdolności ekspedycyjnych nie tyl-

ko do operacji reagowania kryzysowego daleko poza terytorium państw człon-

kowskich, ale także do samej zbiorowej obrony. Obszar NATO znacznie się 

bowiem powiększył. To oznacza konieczność inwestowania w transport stra-

tegiczny, logistykę, sieć komunikacyjną i wsparcie dla wojska. Sojusznicy 

muszą być zdolni do projektowania możliwości militarnych na całość powięk-

szonego obszaru sojuszniczego. Im więcej mamy mobilnych wojsk, zdolnych 

do szybkiego przerzutu, tym lepsze warunki do realizacji operacji wynikają-

cych z obrony kolektywnej terytorium NATO. Tworzenie zdolności wojsko-

wych potrzebnych do operacji ekspedycyjnych nie musi się odbywać kosztem 

zdolności niezbędnych do obrony kolektywnej. Narzędzia te uzupełniają się 

nawzajem. Ponadto rozwój środków pozawojskowych, takich jak Centrum Do-

skonalenia Cyberobrony, sprawi, że Sojusz będzie mógł odpowiadać na nowe 

zagrożenia „na miejscu” i lepiej chronić terytorium państw członkowskich. 

Także efektywne zarządzanie kryzysami i operacje pokojowe zmniejszają 

ryzyko konfliktu lub agresji. Co więcej, interwencja uzasadniona względami 

bezpieczeństwa zbiorowego może służyć bezpieczeństwu narodowemu i so-

juszniczemu poprzez wsparcie wiarygodności NATO i legitymizację jego dzia-

łań na arenie międzynarodowej.

Globalizacja zadań jest jednym z warunków zapewnienia wszechstronne-

go bezpieczeństwa, jednakże ma również minusy. Współcześnie siły państw 

NATO nie radzą sobie w Afganistanie, a operacja w Libii była bliska kom-

promitacji. Rozciągnięcie geograficznego zasięgu działania zawiera ryzyko, 

że w pewnym momencie wyczerpią się siły, a środków może nie starczyć na-

wet na podstawowe zadanie – obronę terytorialną w Europie42. Globalizacja 

powinna oznaczać selektywne podejmowanie nowych zadań i poszerzenie 

strefy operowania Sojuszu. Nie może być ona tożsama z „rozproszeniem się” 

NATO w wielofunkcyjnym – wojskowym i pozamilitarnym – automatycz-

nym i bezkrytycznym reagowaniu na wszystkie zjawiska kryzysowe. Nie może 

40 R. Czulda, Strategiczne wybory, „Polska Zbrojna” 2010, nr 45–46.
41 Cyt. za J. Gotkowska, Niemiecka wizja przyszłości NATO...
42 James Sperling i Mark Webber stwierdzili: „Jeśli Ameryka uprze się na globalne NATO, cał-

kiem jest możliwe, że powiedzenie »if NATO doesn’t go out of area, it’ll go out of business« 

zostanie odwrócone: jeśli wyjdzie poza obszar zainteresowań, wypadnie z interesu”. J. Sper-

ling, M. Webber, NATO: From Kosovo to Kabul, „International Affairs” 2009, nr 3, s. 510.
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także prowadzić do zarzucenia gotowości, zdolności i woli obrony terytoriów 

państw członkowskich. Roman Kuźniar pisze o imperatywie strategicznej po-

wściągliwości: „Sojusz może w pewnych sytuacjach interweniować poza man-

datem zakreślonym w art. 5 i 6 Traktatu Waszyngtońskiego, ale to musi być 

konieczność, a nie »globalna misja«. Konieczność, czyli rzeczywiste zagroże-

nie dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym dla bezpieczeństwa Zachodu, zagro-

żenie, które wymaga militarnej odpowiedzi oraz ma autoryzację Rady Bez-

pieczeństwa ONZ”43. Wyzwaniem będzie utrzymanie zaangażowania Sojuszu 

w granicach wyznaczonych interesami, celami, dostępnymi środkami, a przede 

wszystkim zdrowym rozsądkiem. 

10.7. Nadmierne rozciągnięcie zasobów

Hipoteza nadmiernego rozciągnięcia (overstretch/overreach) została spopu-

laryzowana przez Paula Kennedy’ego44. Według jego założeń imperium, 

które zanadto rozszerzy swoje granice, jest skazane na upadek, ponieważ nie 

dysponuje wystarczającymi politycznymi, ekonomicznymi i wojskowymi zaso-

bami do dopilnowania swoich interesów i wypełniania obowiązków, a z upły-

wem czasu obrony całej długości swoich granic, utrzymania wydolnej gospo-

darki i politycznej spójności.

Konsekwencją dążenia do zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa 

oraz poszerzenia geograficznego zasięgu działania jest niebezpieczne wydłu-

żenie listy zadań, które ma wypełniać Sojusz. Rozwój środków pozamilitar-

nych niesie pokusę używania instrumentów organizacji w różnych sytuacjach, 

niekoniecznie wymagających sojuszniczej reakcji. Mimo szerokiego sprzeciwu 

dla terminu „skrzynka z narzędziami” NATO de facto spełnia taką funkcję. 

Sojusznicy używają rozmaitych zasobów Sojuszu w różnych operacjach orga-

nizowanych ad hoc, od zapewnienia bezpieczeństwa podczas igrzysk olimpij-

skich w Atenach poprzez transportowanie pomocy humanitarnej do Pakistanu 

aż do pomocy Stanom Zjednoczonym w uporaniu się ze skutkami katastrofy 

wywołanej przez huragan Katrina45. Współcześnie decydenci polityczni coraz 

częściej spoglądają w stronę NATO, oczekując pomocy w rozwiązywaniu roz-

maitych problemów o niekoniecznie polityczno-wojskowej naturze.

Przyjmowanie przez Sojusz cech organizacji bezpieczeństwa zbiorowego 

wymusza mozolną i kosztowną budowę odpowiadających temu zdolności woj-

skowych. Sytuacja taka może doprowadzić do kryzysu środków. Zasoby Soju-

szu są bowiem ograniczone i nie sposób za ich pomocą reagować na wszystkie 

43 R. Kuźniar, O przyszłości NATO...
44 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Random House, New York 1987.
45 D. Yost, NATO’s Evolving Purposes..., s. 494.
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wyzwania współczesnego świata. Przykładem może być misja afgańska, która 

pokazała, że NATO nie jest w stanie dostarczyć wystarczających zasobów mate-

rialnych oraz tylu żołnierzy i pracowników cywilnych, aby zrealizować założenia 

własnej strategii przeciwpartyzanckiej. Wraz z upływem czasu stawało się jas-

ne, że jest to operacja, której Sojusz co prawda nie przegra, ale również nigdy 

nie osiągnie w niej jednoznacznego zwycięstwa. Niepowodzenia misji wpływają 

na całościową ocenę zdolności wojskowych NATO. Według niektórych eksper-

tów zaangażowanie w Afganistanie zarysowało granice efektywności Sojuszu46.

Kwestię tę dodatkowo zaostrza fakt, że w obrębie NATO istnieje głęboka 

nierównowaga sił. Sytuacja ta ma korzenie w samej strukturze Sojuszu i w re-

akcji wojskowej NATO wobec groźby inwazji radzieckiej na Europę. Uprasz-

czając, dla Stanów Zjednoczonych członkostwo w Sojuszu oznaczało gotowość 

do wypełniania zadań związanych z projekcją siły, podczas gdy dla kontynen-

talnej Europy podstawowym celem była obrona własnego terytorium. Dla USA 

celem wojskowym była więc obrona wschodniej granicy RFN, oddalonej kilka 

tysięcy kilometrów od Waszyngtonu, lub obrona szlaków żeglugowych na pół-

nocnym Atlantyku, przy założeniu, że jednocześnie zachodziłaby konieczność 

reakcji w skali globalnej na inne posunięcia ZSRR. Celem wojskowym więk-

szości państw Europy była zaś obrona wyłącznie ich własnego terytorium.

Na historyczną nierówność nakładają się współczesne realia. W obliczu kry-

zysu finansowego budżety obronne wielu państw europejskich zostały obcię-

te47. USA podnoszą zaś coraz częściej kwestię równego podziału obciążeń (bur-
den sharing), ponieważ także ta strona Atlantyku została dotknięta kryzysem, 

a zadania NATO są coraz kosztowniejsze48. Chociaż gospodarka połączonych 

krajów Europy skutecznie konkuruje z amerykańską, europejskie wydatki 

wojskowe są wciąż o ponad połowę mniejsze niż te, które ponoszą Stany Zjed-

noczone. Co więcej, europejskie inwestycje mają niewielką wartość z punktu 

widzenia nowego typu operacji związanych z „projekcją siły”, które najbar-

dziej interesują Waszyngton. Prowadzi to do sytuacji w której, jak zauważył 

lord George Robertson, „potężna Europa pozostaje militarnym karłem”49. 

46 Na przykład podsekretarz obrony Erick Edelman stwierdził, iż „mimo że NATO ciągle ma 

wartość jako sojusz regionalny, z powodów demograficznych, ekonomicznych i kulturo-

wych będzie mu coraz trudniej dostarczać istotnych i użytecznych zdolności wojskowych”. 

E. Edelman, Understanding America’s Contested Primacy, Center for Strategic and Budgeta-

ry Assessments Bulletin „Studies”, październik 2010, http://www.csbaonline.org/publica-

tions/2010/10/understanding-americas-contested-primacy/.
47 S. Kober, NATO: The End of the Permanent Alliance, „Global Dialogue”, zima–wiosna 2009, 

s. 50 i n.
48 Sekretarz obrony Robert Gates w 2008 r. skarżył się, że „wielu sojuszników ma tak niskie 

budżety obronne, a rządy koalicyjne są tak słabe, że państwa te nie są w stanie dostarczyć 

odpowiednich sił potrzebnych do wypełniania zobowiązań sojuszniczych”. R. Gates, Dean 
Acheson Lecture, US Institute of Peace, Washington DC, 15 października 2008.

49 T. Donnelly, Ponownie przemyśleć NATO, „NATO Review”, lato 2003.
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W rezultacie następuje dalsze osłabianie spójności. Sojusz, w którym jeden 

członek zapewnia większość sił operacyjnych, nowoczesnej amunicji i narzę-

dzi, inni zaś tylko podążają za nim z siłami stabilizacyjnymi na zasadzie gapo-

wiczów (freeloaders), jest niebezpiecznie bliski utraty zdolności do zbiorowe-

go reagowania na zagrożenia. Kwestia burden sharing jest zaś tym istotniejsza, 

że USA będą w przyszłości przeznaczać więcej środków na region Azji i Pacy-

fiku, co spowoduje, że sojusznicy europejscy mogą być zmuszeni do efektyw-

nego działania przynajmniej w obrębie Europy. Na przykładzie interwencji 

w Libii widać, że na razie nie są oni w stanie wypełnić tego zadania.

Zachowanie wiarygodności i spójności przez NATO będzie wymagać prze-

de wszystkim wprowadzenia w życie decyzji zmierzających do przezwycięże-

nia ciągłego braku środków stosownych do realizacji jego celów. Opisywane 

ryzyko, od lat podnoszone przez ekspertów, nie pozostało niezauważone przez 

przedstawicieli Sojuszu. W lutym podczas konferencji w Monachium sekre-

tarz generalny Rasmussen przedstawił koncepcję inteligentnej obrony (smart 
defence)50. Skoro w obliczu kryzysu finansowego nakłady na obronność będą 

się zmniejszały, dostępne zasoby należy wykorzystać efektywniej. Anders 

Fogh Rasmussen zauważył, że „jeśli nie zachowamy ostrożności, to obronność 

stanie się słabsza, a nie szczuplejsza i bardziej efektywna. I wtedy kryzys fi-

nansowy może bardzo szybko przekształcić się w kryzys bezpieczeństwa”51. 

Koncepcja mądrej obrony zakłada współdziałanie w celu osiągnięcia większej 

elastyczności. Zasoby należy łączyć i dzielić (pool and share), a nie duplikować. 

NATO miałoby odgrywać w tym procesie rolę inicjującą poprzez identyfikację 

priorytetów oraz koordynującą, dzięki istniejącym wielowymiarowym mecha-

nizmom współpracy. Elementem koncepcji jest także uszczuplenie biurokra-

cji52. Struktury, które dobrze służyły Sojuszowi w przeszłości, obecnie są bo-

wiem obciążeniem i wymagają zmian.

Podsumowując, NATO nie może robić wszystkiego i wszędzie. Wybory 

Sojuszu powinny być przemyślane, ponieważ coraz mniejsza spójność poli-

tyczna oraz ograniczony zasób środków niosą niebezpieczeństwo spadku efek-

tywności, a nawet utraty zdolności działania w przypadku podstawowych za-

dań wspólnej obrony.

50 NATO Secretary General Calls for ‘’Smart Defence’’ at Munich Conference, komunikat NATO 

z 4 lutego 2011, http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_70327.htm.
51 Cyt. za Trzy priorytety NATO, „Rzeczpospolita”, 17 marca 2011.
52 Anders Fogh Rasmussen zapowiedział działanie w tym kierunku podczas szczytu w Lizbonie. 

Przede wszystkim zadeklarowano obcięcie wydatków poprzez redukcje personelu, tak aby 

– według słów sekretarza generalnego – „odchudzić Sojusz, redukując tłuszcz, nie redukując 

mięśni”. W czerwcu 2011 r. ogłoszono, że zamknięte zostaną 4 z 11 baz wojskowych: centrum 

dowodzenia w Lizbonie, bazy lądowe w Heidelbergu i Madrycie oraz baza marynarki w Ne-

apolu. Cięcia pociągną redukcję personelu – liczba etatów zmniejszy się z 13 tys. do 8,8 tys. 

Zmniejszy się też liczba natowskich agencji – z 14 do 4. D. Brunnstrom, NATO to Close Bases 
in Economy, Efficiency Driver, komunikat Agencji Reutera, 9 czerwca 2011, http://uk.reuters.

com/article/2011/06/09/uk-nato-bases-idUKTRE7581QC20110609.
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10.8. Zakończenie

NATO w XXI wieku stopniowo poszerzało spektrum swoich zadań, co 

nieuchronnie doprowadziło do odejścia od klasycznego modelu sojuszu. 

Organizacja przeszła wiele modyfikacji zarówno na szczeblu politycznym, jak 

i wojskowym. Starając się odpowiedzieć na nowe zagrożenia, Sojusz wzbogaca 

swoją misję o zadania typowe dla organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i wy-

chodzi poza obszar traktatowy. Nowy Sojusz to zupełnie inna organizacja niż 

za czasów zimnej wojny. Obecnie NATO nie jest co prawda klasyczną orga-

nizacją zbiorowego bezpieczeństwa, ale jest też czymś więcej niż organizacją 

zbiorowej obrony. Zarówno skupienie się na powrót przez Sojusz na jego pier-

wotnej funkcji, jak i przyjęcie szerszej formuły niosą pewne szanse, wyzwania 

i ryzyko.

Jeśli NATO powróciłoby do swojego pierwotnego kształtu – klasycznej or-

ganizacji zbiorowej obrony – skoncentrowałoby się na historycznie realizowa-

nych zadaniach, gwarantujących wiarygodność i skuteczność. W celu zwalcza-

nia nowych zagrożeń sojusznicy skupiliby się przede wszystkim na ściślejszej 

współpracy i koordynacji działań z innymi organizacjami międzynarodowymi. 

Chociaż większość członków zgadza się, że niektóre nowe zagrożenia mogą 

poważnie naruszać interesy bezpieczeństwa państw, a reakcja na nie musi 

wykraczać poza granice traktatowe, nie wszystkie interesy i hierarchie celów 

sojuszników w tym zakresie są zbieżne. Ponadto państwa NATO nie dyspo-

nują potencjałem ani budżetem niezbędnymi do realizacji wszystkich celów 

politycznych i środków wojskowo-cywilnych – konieczna jest priorytetyzacja. 

Gdyby Sojusz miał powrócić do wąsko zakreślonego zadania zbiorowej obro-

ny, powyższe ograniczenia zostałyby przynajmniej w części zniwelowane. 

Przyjęcie takiego scenariusza uspokoiłoby też tych członków, którzy martwią 

się perspektywą „rozmycia” funkcji NATO. Organizacja koncentrowałaby 

się bowiem na obronnych misjach wojskowych oraz działałaby w granicach 

bezpośredniego sąsiedztwa Europy. Ten statyczny plan rozwoju wydarzeń 

nie uwzględnia jednak nowych realiów i potrzeb państw członkowskich, 

co grozi marginalizacją NATO.

Po zakończeniu zimnej wojny pojawiła się forsowana przez Waszyngton 

koncepcja NATO jako „globalnego żandarma”, reagującego na złożone prob-

lemy bezpieczeństwa na całym świecie. Zgodnie z wizją Sojuszu jako organi-

zacji zbiorowego bezpieczeństwa poszerzyłby on swoje misje, tak aby obej-

mowały więcej zadań pozawojskowych. NATO rozwijałoby swoje zdolności 

do zajmowania się całym spektrum kryzysów. Pakt rozszerzyłby swój zasięg 

geograficzny, w miarę potrzeby reagując poza obszarem euroatlantyckim. Na 

szczeblu politycznym zintensyfikowany zostałby dialog z innymi podmiotami. 

Taki scenariusz zawiera podstawową szansę, jaką jest zapewnienie komplek-



sowego bezpieczeństwa krajom członkowskim. Jeśli nowe wyzwania XXI wie-

ku, związane z terroryzmem czy proliferacją broni masowego rażenia, miałyby 

stanowić główne priorytety Sojuszu, amerykańska koncepcja rozszerzenia jego 

zadań powinna być logiczną tego konsekwencją. Wraz ze wzrostem aktywno-

ści rośnie jednak liczba wyzwań, ryzyk i zagrożeń. Opisywana opcja ewolucji 

tożsamości NATO wymagałaby jasnej definicji tego, co obejmuje bezpieczeń-

stwo. Pierwotny akcent wspólnoty położony na art. 5 uległby rozmyciu. Stop-

niowo malałaby spójność polityczna. Osiąganie porozumienia byłoby coraz 

trudniejsze. Ambicje Sojuszu rozbijałyby się także o brak środków.

Obecne napięcie dotyczące autodefinicji Sojuszu, wywołane i wzmocnione 

poprzez pojawienie się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodo-

wego, nie musi być rozpatrywane jedynie przez pryzmat negatywnych kon-

sekwencji. Jak mawiał były sekretarz generalny lord Peter Carrington, w od-

różnieniu od bloku radzieckiego NATO śpiewało zawsze w harmonii, a nigdy 

unisono53. Poszukiwanie porozumienia jest procesem długotrwałym i żmud-

nym, ale także czymś całkowicie normalnym.

53 G. Robertson, Przekształcanie NATO, „NATO Review”, wiosna 2003.
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ROZDZIAŁ 11

Siła islamu czy słabość Zachodu? 
Kierunki przemian społeczno-

-gospodarczych państw
Unii Europejskiej 

Daria Orzechowska-Słowikowska

11.1. Wprowadzenie

Zamachy terrorystyczne dokonywane coraz częściej przez ekstremistów 

islamskich na ulicach miast Francji, Wielkiej Brytanii, Niderlandów 

czy Szwecji ukazują głęboki kryzys integracji. Żaden jej model – ani repub-

likański, którego celem jest asymilacja, ani wielokulturowych stosunków ra-

sowych panujący w Wielkiej Brytanii1 i Niderlandach, ani nawet ten oparty 

na modelu państwa dobrobytu, jaki istnieje w Szwecji – nie działa. W Europie 

islam jest w ataku, a muzułmanie nie rozpłynęli się w religijnej indyferencji. 

Wręcz przeciwnie, emigrują do Europy na masową skalę, tworząc wspólnoty, 

enklawy i społeczności. Budują meczety, zakładają stowarzyszenia oraz doma-

gają się poszanowania swojej tożsamości kulturowej i religijnej. Nie pomogły 

krzyki ani ostrzeżenia Oriany Fallaci czy Marine Le Pen. Europa otworzyła 

drzwi przed islamem, a ten – zaproszony – rozgościł się w niej na dobre. Ni-

kogo już nie dziwią, lecz nadal wzbudzają kontrowersje, muzułmanki w cza-

1 Więcej na temat francuskiego i brytyjskiego modelu integracji muzułmanów R. Włoch, Polity-
ka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-

skiego, Warszawa 2011; K. Oczkowicz, Europejskie modele integracji a brytyjski multikulturalizm, 

http://www.psz.pl/tekst-2666/Karolina-Oczkowicz-Europejskie-modele-integracji-a-brytyj-

ski-multikulturalizm [dostęp 12 czerwca 2013]. 
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dorach, nikabach lub hidżabach na ulicach europejskich miast oraz meczety 

mogące pomieścić do 3 tys. wyznawców islamu (między innymi w Paryżu 

i w Londynie). 

Dziś już wiemy, że trzeba się nauczyć żyć w Europie zwanej wielkim et-

nicznym kotłem, w której około 20 mln mieszkańców to wyznawcy islamu. 

Co więcej, podjąć próbę porozumienia się, stawić czoła rosnącemu w siłę sa-

lafizmowi, opartemu na surowej reinterpretacji islamu i wzywającemu muzuł-

manów do stosowania pierwotnych nauk zawartych w Koranie oraz do praktyk 

stosowanych przez Proroka Mahometa2. Współcześnie islam nie tylko zajmuje 

nowe obszary przestrzeni publicznej, ale także w łonie islamu wygrywa fana-

tyzm, czego dowodem jest brutalne morderstwo dokonane 22 maja 2013 roku 

w Londynie przez napastników wykrzykujących w chwili zadawania ciosu 

„Allāhu Akbar!”. Po tym tragicznym w skutkach wydarzeniu po raz kolejny 

zawrzała dyskusja na temat islamu w Europie, obecności muzułmanów i wzro-

stu działań islamskich fundamentalistów. 

Po każdym tego typu tragicznym wydarzeniu, jak to w Londynie, rządzący 

zapowiadają zwalczanie terroryzmu wszelkimi możliwymi sposobami. Tym-

czasem Zachód jest za słaby, by przeciwstawić się duchowości islamskiej. 

Całkowicie uległ poczuciu pokolonialnej winy wpajanemu przez politycznie 

poprawną lewicę. W ramach zadośćuczynienia Unia Europejska promuje sze-

roko pojętą wielokulturowość i przyjmuje coraz większą liczbę muzułmanów, 

nie zważając na konsekwencje. Tworzą się getta, powstaje coraz więcej dziel-

nic, w których muzułmanie stanowią większość. Na przykład tylko w Paryżu 

co najmniej cztery na 11 dzielnic to dzielnice muzułmańskie. Nie wliczam 

w to przedmieść, gdzie w 2007 roku miały miejsce zamieszki z udziałem mu-

zułmanów. 

Zgodnie z Koranem każdy muzułmanin ma obowiązek żyć we wspólno-

cie islamu, w ummie. A jeśli nie może, to powinien wykorzystywać instytucje 

państwa, w którym żyje, do poszerzenia islamu. Zachód, sparaliżowany stra-

chem i świadomy swojej bezradności wobec potęgi i siły islamu, na to pozwa-

la. Mimo doświadczeń ostatnich dziesięcioleci wciąż niewielu ludzi należących 

do europejskiej elity władzy i kultury ma odwagę otwarcie wyrazić sprzeciw 

wobec islamskich fundamentalistów i radykalizacji islamu. I trudno się temu 

dziwić. Po ukazaniu się filmu Submission, obrazującego sposób traktowania 

kobiet w kulturze islamu, reżyser Theo van Gogh został brutalnie zamordo-

wany na ulicy Amsterdamu przez radykalnego muzułmanina3, a pomysłodaw-

czyni scenariusza Ayaan Hirsi Ali, udzielono 24-godzinnej ochrony policyjnej 

2 Więcej: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 

Warszawa 2011. 
3 B. Ian, Śmierć w Amsterdamie. Zabójstwo Theo van Gogha i granice tolerancji, Towarzystwo Auto-

rów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008. 
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i zapewniono anonimowe miejsce zamieszkania4. Nie zmienia to faktu braku 

poprawności politycznej wobec muzułmańskich imigrantów przewodniczącej 

Frontu Narodowego Marine Le Pen, członka Ligi Północnej Maria Borghezia, 

byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego oraz nieżyjącego już nider-

landzkiego populisty Pima Fortuyna. 

11.2. Migracje w cieniu arabskiej wiosny – wyzwanie
nie tylko dla Europy

Europa przegrywa ze światem islamu na jeszcze jednym polu – demo-

graficznym. W 2012 roku Europę zamieszkiwało 20 mln muzułmanów, 

w tym 14 mln państwa Europy Zachodniej. Oznacza to, że aż 5% ludności 

Unii Europejskiej to wyznawcy islamu. Szacuje się, że w 2050 roku ich liczba 

zwiększy się do 20%, a co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej będzie mu-

zułmaninem. Na Wyspach Brytyjskich, w Niderlandach i we Francji, odsetek 

muzułmanów będzie jeszcze większy. W samej tylko Marsylii do 2050 roku 

liczba muzułmanów wzrośnie o 15%, to znaczy z 25% do 40%. Walory tego 

miasta – drugie co do wielkości miasto we Francji leżące nad Morzem Śród-

ziemnym, drugi co do wielkości port w Europie, wysoko rozwinięty ośrodek 

przemysłowo-handlowy – czynią Marsylię atrakcyjną i łatwo dostępną dla mu-

zułmańskich imigrantów z Afryki. 

Na Starym Kontynencie rodzi się o wiele mniej dzieci niż w państwach 

arabskich – alarmują demografowie5. Ale na zmianę profilu demograficzne-

go Unii Europejskiej wpływa także kryzys ekonomiczny i przede wszystkim 

arabska wiosna. Wyraźna konsekwencja arabskiej wiosny dla Europy – czyli 

wzmożona migracja na południowych granicach Unii Europejskiej – odbija się 

czkawką w unijnych statystykach – alarmuje Cecilia Malmström, komisarz do 

spraw wewnętrznych Komisji Europejskiej. 

Z dostępnych raportów Komisji Europejskiej wynika, że jednym z najważ-

niejszych skutków arabskiej wiosny jest wzrost napływu imigrantów z państw 

Afryki Północno-Zachodniej i Bliskiego Wschodu do Europy. W największym 

stopniu odczują to państwa starej Unii Europejskiej, takie jak Francja, Wło-

chy, Hiszpania i Wielka Brytania. Problem w tym, że w dobie kryzysu eko-

nomicznego i wzrostu bezrobocia żadne państwo europejskie nie jest otwarte 

na przyjmowanie nowych imigrantów. Rosnąca liczba muzułmanów w Europie 

to tylko jedna strona medalu, drugą stanowi fundamentalizm islamski, który 

budzi ogromne obawy w państwach europejskich. 

4 A. Hirsi Ali, Niewierna. Grozili mi, że będę następna..., Świat Książki, Warszawa 2006. 
5 R. Lefort, B. Leapman, Mohammed is Most Popular Name for Baby Boys in London, „The Daily 

Telegraph”, 15 sierpnia 2009.
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W połowie lat 90. ówczesny sekretarz generalny NATO Willy Claes6 za-

słynął powiedzeniem, że fundamentalizm islamski jest największym zagro-

żeniem dla Europy Zachodniej od upadku komunizmu. Państwa, w których 

mieszka najwięcej imigrantów – Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania 

– są najbardziej narażone na ataki terrorystyczne. Co więcej, to właśnie pań-

stwa położone w niedalekim sąsiedztwie Europy, takie jak Irak, Afganistan, 

Pakistan i Jemen, cechuje aktywny islamski fundamentalizm. W regionie 

Sahelu – w Czadzie, Nigrze, Nigerii oraz Mali – działa Al-Kaida Islamskiego 

Maghrebu. 

Aktywizacji działań islamskich fundamentalistów obawia się także Barack 

Obama. Obawy amerykańskiego prezydenta są w pełni uzasadnione. Atak ter-

rorystyczny z 11 września 2001 roku stanowi cezurę i wyznacznik relacji Sta-

nów Zjednoczonych ze światem islamu. „Bardzo się niepokoję, że Syria sta-

nie się enklawą ekstremizmu” – powiedział Obama podczas wizyty w Izraelu 

w marcu 2013 roku. Wypowiedź Obamy tłumaczy, dlaczego USA tak ostroż-

nie podchodzą do kwestii syryjskiej. O dziwo, nauczone doświadczeniem Sta-

ny Zjednoczone nie do końca zdawały sobie sprawę, że popierając arabską 

wiosnę, ponownie staną się celem numer jeden islamskich fundamentalistów. 

Wiadomo, że ze stowarzyszenia Braci Muzułmanów pochodzi choćby Ajman 

az-Zawahiri z Al-Kaidy, wróg Ameryki. Osama bin Laden z tej samej orga-

nizacji wydał w 1989 roku fatwę, w której wzywa do ataku na USA i Izrael. 

A przecież organizacja swoich celów nie zmienia.

Jeszcze na początku 2011 roku straszono w europejskich mediach napły-

wem ponadmilionowej fali imigrantów z krajów dotkniętych protestami. Oba-

wy te były całkowicie nieuzasadnione7. Według najnowszych danych Europej-

skiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), nielegalna imigracja 

do krajów Unii Europejskiej od stycznia do października 2010 roku wynosiła 

75 tys. W 2011 roku zwiększyła się do 110 tys. Zdaniem ekspertów to dopiero 

początek napływu imigrantów, uwarunkowanego sytuacją polityczną państw 

Afryki Północno-Zachodniej i Bliskiego Wschodu. Nie ma wątpliwości, imi-

gracja obywateli państw ogarniętych arabską wiosną do Europy będzie trwać 

latami, zmieniać natężenie i skalę w zależności od rozwoju sytuacji w pań-

stwach objętych falą demokratyzacji. 

Monitorowanie skali imigracji z państw regionu Morza Śródziemnego 

do Europy z roku na rok jest coraz trudniejsze. Szacuje się, że ponad 20 mln 

6 Willy Claes – ur. 24 listopada 1938 r. w Hasselt, belgijski polityk, wicepremier i minister 

spraw zagranicznych. Po śmierci Manfreda Wörnera został w październiku 1994 r. sekreta-

rzem generalnym NATO. W 1995 r. w wyniku udowodnionej afery korupcyjnej ustąpił z peł-

nionego stanowiska. 
7 K. Pędziwiatr, Migracje w cieniu arabskich rewolucji, „Biuletyn Migracyjny”, grudzień 2011, 

nr 32, s. 2. 
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obywateli krajów arabskich mieszka poza swoimi ojczyznami. Krajami o naj-

większej liczbie emigrantów, których od 5% do 20% obywateli żyje za granicą 

są: Algieria, Maroko, Tunezja, Egipt, Syria, Liban, Palestyna, Jemen oraz Jor-

dania. W samej tylko Europie Zachodniej zamieszkuje prawie 85% z niemal 

700-tysięcznej tunezyjskiej diaspory, z czego połowa we Francji. 

Czy Unii Europejskiej grozi dalszy wzmożony napływ muzułmańskich imi-

grantów z państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu? Trudno na to py-

tanie jednoznacznie odpowiedzieć. Widomo jednak, że spowolnienie gospo-

darcze państw zachodnioeuropejskich o największej liczbie muzułmańskich 

imigrantów nie będzie czynnikiem decydującym. Także regularnie zaostrzana 

polityka imigracyjna nie chroni Unii Europejskiej przed napływem niechcia-

nych obcokrajowców. Unia Europejska ewidentnie zatrzaskuje drzwi przed 

imigrantami arabskiej wiosny, argumentując, że przecież nie da się wszyst-

kich wpuścić do Europy8. Ale to argument niewłaściwy, nie chodzi bowiem 

o to, czy wpuszczać imigrantów do Europy, ale jak to robić, by mieć z tego jak 

najwięcej korzyści. 

11.3. Lampedusa – niechciane dziecko Europy

Lampedusa – niewielka wyspa leżąca na Morzu Śródziemnym, cel tury-

stów, symbol udanego wypoczynku i rekreacji – taki opis widnieje w ka-

talogach reklamowych wielu biur turystycznych. Sielski obraz tej włoskiej wy-

spy zamazują dziesiątki wpływających do portu łajb i zdezelowanych kutrów 

z nielegalnymi imigrantami na pokładzie. Od 2010 roku Lampedusa – odda-

lona 150 km od wybrzeży Tunezji – jest głównym celem uchodźców z Afry-

ki, zmierzających do europejskiej ziemi obiecanej. Prawdopodobnie była ona 

także celem Samii Yusuf Omar, somalijskiej biegaczki, która na igrzyskach 

w Pekinie zajęła ostatnie miejsce w biegu na 200 metrów. Jak donoszą me-

dia, Omar niedługo przed igrzyskami w Londynie, w kwietniu 2012 roku, 

wykupiła miejsce na łodzi płynącej z grupą nielegalnych imigrantów z Libii 

do Włoch. Łódź zatonęła gdzieś na Morzu Śródziemnym, dwudziestoletnia 

biegaczka zaginęła bez śladu. 

Niedaleko lotniska Cala Pisana znajdują się dwie działki – miejsce pochów-

ku ofiar tragicznie zakończonych przepraw przez Morze Śródziemne. Żadna 

mogiła nie ma tabliczki z danymi zmarłego, czyli imieniem, nazwiskiem, datą 

i miejscem urodzenia lub okolicznościami śmierci, określającymi tożsamość 

imigranta. Zdaniem ekspertów liczby ofiar nieudanych przepraw z samej tylko 

Afryki Północno-Zachodniej do Europy nie da się zweryfikować. W ostatnich 

8 Więcej Kryzys w Afryce Północnej a reakcje Unii Europejskiej, „Biuletyn Migracyjny”, Warszawa 

29 maja 2011. 
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20 latach może to być nawet od 20 do 40 tys. ludzi. Jak wynika z danych wy-

sokiego komisarza do spraw uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

w samym tylko 2011 roku utonęło w morzu ponad 1,5 tys. osób, co niemal 

na pewno jest liczbą zaniżoną, bo obejmuje wyłącznie potwierdzone przypad-

ki9. „Zwłoki, które codziennie wyrzuca morze na plaże Lampedusy, stały się 

zwykłym punktem dzienników informacyjnych, tak naturalnym jak odpływ 

i przypływ morza” – alarmowała burmistrz Lampedusy Giusi Nicolini. 

Europa, która w 2012 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla za „sku-

teczną walkę o pokój, pojednanie, demokrację i prawa człowieka”10, nie ma 

nic do powiedzenia w obliczu masakry, która liczbą ofiar może się równać 

z prawdziwą wojną. A jeśli już zabiera głos, to po to, aby poinformować świat 

o jej kończących się możliwościach absorpcyjnych nowo przybyłych i o trud-

nościach z ich integracją. Najwyraźniej pokazał to największy kryzys roku 

2011, gdy w ciągu kilku miesięcy na Lampedusę – liczącą 5 tys. mieszkańców 

– przybyło ponad 40 tys. ludzi i prawie żaden kraj europejski nie był zaintere-

sowany przyjęciem choćby części z nich do siebie. 

Do czasu wybuchu arabskiej wiosny Unia Europejska, a co za tym idzie 

Włochy, powierzyła kontrolę nad napływem imigrantów przez Morze Śród-

ziemne swoim sojusznikom w Afryce Północnej – pułkownikowi Kaddafiemu 

i armii egipskiej. Punktem kulminacyjnym tej współpracy dotyczącej „kontroli 

imigrantów” było podpisanie w maju 2010 roku umowy z Kaddafim, w ramach 

której włoskie służby graniczne odsyłały schwytanych na morzu imigrantów 

do więzień w Libii, gdzie o ich dalszych losach miały decydować miejscowe 

władze. Poruszona tym faktem Unia Europejska ostentacyjnie skrytykowała 

Silvia Berlusconiego za podejmowanie działań łamiących prawa człowieka. 

Oburzenie wyrazili także posłowie Parlamentu Europejskiego i sama Komisja. 

Z tym że kilka miesięcy później liderzy państw europejskich wzywali Komi-

sję, by zintensyfikowała dialog z Libią w sprawie opanowania nielegalnej imi-

gracji. Zgodnie z tym postulatem w październiku 2007 roku Unia Europejska 

zawarła z ówczesnym przywódcą Libii umowę w sprawie „regulacji napływu 

nielegalnych imigrantów”, co w praktyce oznaczało powstrzymywanie napły-

wu Afrykanów do Europy. Za 50 mln euro pochodzących z budżetu unijne-

go Libijczycy wywiązywali się z niej doskonale: do wybuchu rewolucji wios-

ną 2011 roku problem praktycznie nie istniał. Ludzie próbowali przepłynąć 

Morze Śródziemne, tysiące osób po drodze tonęły, resztę Włosi odsyłali do li-

bijskich więzień, media informowały, europarlamentarzyści ubolewali, a rzą-

9 Zob. Dialog na rzecz migracji, mobilności i bezpieczeństwa z państwami południowego regionu Mo-
rza Śródziemnego, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, http://eur-lex.europa.eu/Noti-

ce.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,i

t,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=573933:cs [dostęp 25 lipca 2013].
10 http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-nobel/index_pl.htm
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dy państw członkowskich Unii Europejskiej regularnie zaostrzały ustawy imi-

gracyjne11. 

W 2012 roku rząd Maria Montiego odnowił z Libią umowę, na podstawie 

której kontynuowana jest współpraca w „przechwytywaniu” nielegalnych 

imigrantów. Jako że z definicji wszyscy ludzie, którzy dopływają do wybrzeży 

południowej Europy, traktowani są jako „nielegalni”, nikt ich nie chce – ani 

Włosi, ani Francja, ani ktokolwiek w Europie. Teza ta nie jest bezpodstaw-

na. Przywódczyni Frontu Narodowego Marine Le Pen przebywająca z wizy-

tą w obozie dla uchodźców na Lampedusie w marcu 2011 roku oświadczyła: 

„Europa nie może przyjąć wszystkich, jest już 7 mln bezrobotnych. Byłoby 

nam miło zabrać każdego imigranta na naszą łódź, ale ona nie jest taka duża, 

pójdziemy na dno my i oni, dodamy biedę do biedy. Zamiast przyjmować 

ich na Lampedusie, Włochy powinny wysłać statki z wodą oraz żywnością i po-

magać migrantom na morzu, nie dopuszczając do tego, żeby przybyli na wy-

spę”12. Zgodnie z prawem przepisy europejskie wyraźnie wskazują, że obo-

wiązek przyjęcia bądź utrzymania imigrantów spoczywa na kraju, do którego 

dotarli, a więc na Włoszech, co niewątpliwe cieszy Francję, która w 2011 roku 

zapowiedziała, że na jej terytorium, zgodnie z układem Schengen, mogą prze-

bywać tylko migranci mający ważny paszport i wystarczające środki finansowe 

pozwalające na samodzielne utrzymanie. Warunki niemożliwe do spełnienia 

przez znaczną większość imigrantów arabskiej wiosny. 

11.4. Muzułmanie a rozwój gospodarczy Europy

„Europa potrzebowała rąk do pracy, a przybyli ludzie” – tak w jednym zda-

niu należy zobrazować stosunek państw Europy Zachodniej do napływają-

cych obcokrajowców, począwszy od lat 60. XX wieku. W książce Reflections 
on the Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West Christopher Cald-

well słusznie stwierdza, że korzyści ekonomiczne spowodowane napływem 

imigrantów do Europy w minionym półwieczu były stosunkowo niewielkie 

i krótkotrwałe, zmiany społeczne zaś, jakie wywołały, są widoczne i trwałe13. 

Imigracja na wielką skalę w połączeniu z rozbudowanym systemem zabezpie-

czeń socjalnych, jakie przez lata oferowały bogate kraje Europy Zachodniej, 

zmieniły kulturę Europy w stopniu i tempie, które mało kto mógł sobie wyob-

razić 40 lat temu. To, że prawie połowę imigrantów w Europie stanowią mu-

11 Więcej E. Tuz, Obecna fala imigracji do Włoch w wybranych włoskich dziennikach, „Biuletyn Mi-

gracyjny”, Warszawa, 29 maja 2011. 
12 Opération communication pour Marine Le Pen à Lampedusa, „Le Monde”, 14 marca 2011.
13 Zob. Ch. Caldwell, Reflections on the Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West, Do-

ubleday, United States 2009.
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zułmanie, zwolni tempo i zwiększy koszt europejskiej integracji. Nad falą imi-

gracji muzułmanów trzeba zapanować, a nawet ją wysuszyć – alarmuje Alain 

Finkielkraut, francuski eseista i filozof. Aby integracja się udała, po pierwsze, 

imigranci muszą czuć, że są w mniejszości, a po drugie, wyrażać wolę integracji 

ze społeczeństwem państwa przyjmującego. Obecnie i jedno, i drugie stanowi 

nie lada problem. Imigrantów w Europie wciąż przybywa, przez co integracja 

ze społeczeństwem państwa przyjmującego jest coraz trudniejsza, a niekiedy, 

jak podkreślają eksperci, wręcz niemożliwa. W samej tylko Francji liczba imi-

grantów z państw muzułmańskich wynosi ponad 5 mln, w Niemczech nieco 

ponad 4 mln, a w Wielkiej Brytanii prawie 3 mln14. 

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Europa się starzeje i potrzebuje siły robo-

czej, to doniesienia ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych o syste-

matycznym wzroście liczby imigrantów w Europie są uzasadnione15. Pierwsze 

stwierdzenie nie podlega dyskusji. Z drugim można polemizować. Gdyby było 

prawdziwe, w Europie nie byłoby bezrobotnych. Deficyt siły roboczej, któ-

ry mieli zmniejszyć napływający cudzoziemcy, był często dotkliwy, ale nigdy 

nie chroniczny. Imigracja zarobkowa do Europy Zachodniej wypełniła lukę 

w upadających, a nie w nowo powstałych, dynamicznych sektorach gospo-

darki. Francuskie, brytyjskie czy niemieckie fabryki, w których pracowali 

imigranci zarobkowi, zbankrutowały lub po prostu zostały zamknięte. Imi-

granci pozostali, domagając się równouprawnienia na rynku pracy, na co rządy 

państw przyjmujących wydają się obojętne. 

W państwach Unii Europejskiej odsetek wykwalifikowanych muzułmań-

skich imigrantów jest znikomy w stosunku do liczby niewykwalifikowanych 

lub nisko wykwalifikowanych. Przyczyną tej dysproporcji są tzw. zawody ni-

skiego prestiżu. W myśl teorii popytowo-podażowej miejscowi pracownicy nie 

chcą podejmować niskopłatnych prac, co oznacza, że przedsiębiorstwa chcą 

i muszą zatrudniać imigrantów. Paradoks polega na tym, że prace te zawsze 

istniały i Europejczycy je wykonywali. Dopiero napływ imigrantów gotowych 

je wykonać za dużo niższe wynagrodzenie zmienił tę sytuację, przez co wciąż 

pokutuje stereotyp, że imigranci imają się zajęć, którymi rdzenni mieszkań-

cy państw przyjmujących się nie parają. W starzejących się społeczeństwach 

Ameryki, ale jeszcze w większym stopniu Europy coraz częściej mówi się 

o pomyśle, zgodnie z którym muzułmańscy imigranci mają finansować emery-

tury Europejczyków. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, 

że aby odtworzyć proporcje płatników i beneficjentów, Europa potrzebowała-

14 Zob. K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Za-
chodniej, Nomos, Warszawa 2005; A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo 

Akademickie Dialog, Warszawa 2005. 
15 Zob. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, raport, 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, American Chamber of Commerce in Poland, Warsza-

wa [po czerwcu 2011]. 
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by do połowy XXI wieku około 700 mln imigrantów, czyli prawie tyle samo, 

ile wynosi cała ludność kontynentu16. Co więcej imigranci także się starzeją 

i gdy sami osiągną wiek emerytalny, nie wrócą do ojczyzny, rezygnując dobro-

wolnie ze świadczeń, które sobie wypracowali. 

Europa zdaje się cierpieć dziś na schorzenie, które niemiecki pisarz Hans 

Magnus Enzensberger nazywa „demograficzną bulimią”. Bierze się ona z jed-

noczesnego przekonania, że ludzi do pracy jest za mało i za dużo. W porówna-

niu z Ameryką w Europie jest niewielu nielegalnych imigrantów. Przyczyna 

jest prosta: niebezpieczeństwo deportacji jest niskie, a bodźce do tego, aby za-

deklarować swą obecność i otrzymać pomoc – znaczne. Niewątpliwie przykła-

dem potwierdzającym powyższą tezę jest napływ uchodźców arabskiej wios-

ny do państw Europy Zachodniej, a zwłaszcza na włoską wyspę Lampedusa. 

Zarówno Unia Europejska, jak i rządy państw członkowskich muszą dokonać 

wyboru – albo świadome konsekwencji braku skutecznej polityki imigracyjnej 

i integracyjnej będą nadal przyjmować imigrantów, albo zatrzasną przed nimi 

drzwi i poniosą wszelkie tego konsekwencje. Rodzi się zatem pytanie, za po-

mocą jakich instrumentów i środków Unia Europejska powinna regulować 

napływ imigrantów. Zahamowanie napływu imigrantów na terytorium Unii 

Europejskiej w dobie obecnych wydarzeń w regionie Morza Śródziemnego 

jest niemożliwe, a na pewno trudne17. Nicolas Sarkozy, będąc jeszcze prezy-

dentem, wprowadził we Francji „imigrację selektywną”, w Wielkiej Brytanii 

David Cameron zaapelował o ograniczenie rozmiarów imigracji o 75%. Nawet 

w Niderlandach, jeszcze do niedawna jednym z najbardziej proimigranckich 

państw Europy Zachodniej, zaostrzono prawo imigracyjne. Na marginesie na-

leży wspomnieć o Szwajcarii, która dzięki referendum wprowadziła poprawkę 

zabraniającą budowania minaretów. Swoją drogą, referendum przeprowadzo-

ne na ten sam temat w innych krajach europejskich mogłoby dać zaskakująco 

podobny rezultat. W europejskiej polityce po raz pierwszy od dziesiątków lat 

zaczyna dominować strach przed „obcymi”, których największy odsetek po-

chodzi z państw muzułmańskich. Bezpośrednią jego przyczyną są ataki terro-

rystyczne, rewolucje w państwach arabskich oraz kryzys ekonomiczny, który 

nasilił obawy, że „obcy” odbiorą Europejczykom miejsca pracy i nadmiernie 

obciążą system opieki społecznej. Imigracja, w tym przede wszystkim muzuł-

manów do państw Europy Zachodniej, rodzi lęk o rasową i religijną przyszłość 

Europy.

16 Więcej na ten temat M. Szczyt, M. Kowalska, Stan, struktura i dynamika ludności w Europie 
według prognoz ONZ za lata 2000–2050, w: Wybrane współczynniki demograficzne według pro-
gnoz ONZ, raport, Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, 

z. 9/2004. 
17 A. Finkielkraut, Apostazja Europy, „Plus Minus”, 15–16 czerwca 2013.
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11.5.  Trudna integracja muzułmanów – problem 
 Unii Europejskiej

Sedna człowieczeństwa nie można sprowadzać wyłącznie do ekonomii. Są 

też kultura, tożsamość, wartości i idee. Nie można zastąpić Francuzów 

Algierczykami, Niemców Turkami czy Włochów Tunezyjczykami i liczyć na 

skuteczne funkcjonowanie gospodarek państw europejskich. To nie zadziała. 

Jeśli zmieni się narody, to także Europa z jej całym bogactwem kulturowym 

się zmieni – tłumaczy Alain Finkielkraut18. We Francji w 2010 roku zapocząt-

kowana została głośna debata na temat francuskiej tożsamości narodowej i in-

tegracji rosnącej fali imigrantów. Znamienne wydają się tu słowa Samy’ego 

Debaha, przewodniczącego Francuskiej Komisji przeciw Islamofobii (Collec-

tif contre l’islamophobie en France), który oświadczył: „Nikt nie ma prawa 

narzucać nam definicji, czym jest francuska tożsamość narodowa”. To bo-

daj pierwszy taki przypadek w historii, kiedy przyjezdny odmawia gospoda-

rzom prawa do określenia, jak ma wyglądać ich własny kraj. Należy pamiętać, 

że muzułmanie mieszkający we Francji w większości są wobec niej niechęt-

ni. Szczególnie dotyczy to imigrantów z Algierii, która dopiero w 1962 roku 

przestała być francuską kolonią. Z drugiej strony resentyment do Francji nie 

przeszkadza im masowo do niej emigrować. 

Czy Europie grozi apostazja? Na to pytanie próbuję odpowiedzieć za każ-

dym razem, kiedy czytam raporty dotyczące liczby muzułmanów w Europie 

i publikacje na temat rzekomej islamizacji Europy, zwłaszcza zachodniej. 

Danym odnośnie do liczby muzułmanów, choć w większości są szacunkowe, 

nie da się zaprzeczyć. Są one faktem, tak jak powszechnie panujące przekona-

nie w sprawie kryzysu integracji. 

Długo wierzyliśmy, że powodem kryzysu jest brak gościnności państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Miał rację Émile Durkheim pisząc, że in-

tegracja grupy przebiega stopniowo, a za jej pozytywną realizację odpowiada 

świadomość grupy osób biorących w niej udział. Zgadzam się także z Abdel-

malekiem Sayadem, który twierdzi, że integracja jest procesem powolnym, 

konfliktowym, wywołującym cierpienie, że realizuje się na poziomie każ-

dej jednostki w sposób indywidualny19. Mówiąc o integracji, zapominamy 

o jej najważniejszej cesze. Integracja jest procesem dwukierunkowym, co wy-

raźnie podkreślili w 2003 roku eksperci Komisji Europejskiej. Zdefiniowali 

oni integrację jako „dwustronny proces, oparty na wzajemnych uprawnieniach 

i towarzyszących im zobowiązaniach legalnych rezydentów i społeczeństwa 

przyjmującego. Odpowiedzialność społeczeństwa polega na zapewnieniu imi-

18 Tamże.
19 A. Sayad, Qu-est ce que l’integration?, Hommes et migrations 1182, grudzień 1994, s. 24. 
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grantom formalnych praw w taki sposób, by mieli oni zapewnioną możliwość 

uczestniczenia w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturowym i obywatel-

skim. Imigranci natomiast powinni szanować fundamentalne normy i wartości 

społeczeństwa goszczącego i aktywnie uczestniczyć w procesie integracyjnym, 

bez konieczności zrzekania się własnej tożsamości”20. Proces ten ma czte-

ry podstawowe wymiary: integracji społecznej21, strukturalnej22, kulturowej23 

i tożsamościowej. Integracja na poziomie tożsamościowym jest, moim zda-

niem, najtrudniejsza do osiągnięcia. Kojarzona jest z najbardziej zaawanso-

wanym stopniem włączenia cudzoziemców do nowych struktur społecznych, 

przejawia się w odczuwaniu przez nich silnego poczucia przynależności do no-

wych społeczeństw, narodów i państw. 

Czy islam i Zachód są w stanie znaleźć modus vivendi i uniknąć konfron-

tacji? Z jednej strony sami muzułmanie, zwłaszcza ci urodzeni w państwach 

Europy Zachodniej, podkreślają, że są integralną częścią społeczeństwa pań-

stwa urodzenia i że powinni działać na rzecz stabilizacji i jedności narodo-

wej. Z drugiej strony wspólnota muzułmańska oczekuje, że państwa te zo-

bowiążą się znaleźć dla islamu jako religii i kultury instytucjonalne miejsce 

w swoim systemie prawnym. Badacze islamu podkreślają, że przynależność 

europejskich muzułmanów do religii islamu jest bardzo silna, czego wyrazem 

jest między innymi coraz większa liczba meczetów, wzrost liczby praktykują-

cych wyznawców islamu oraz rosnące trudności z ich integracją w państwach 

przyjmujących. Europa nie może oczekiwać, że muzułmańscy imigranci przyj-

mą chrześcijaństwo. Należy natomiast wymagać od nich, aby wycofali się 

z dogmatu, zgodnie z którym odstępstwo od islamu jest przestępstwem ka-

ranym nawet śmiercią24. To całkowicie sprzeczne z europejską wizją wolnego 

człowieka. Rezygnacja z tego dogmatu jest testem na gotowość muzułmanów 

do przyjęcia wartości zachodniej cywilizacji. Pytanie tylko, czy cywilizacja mu-

zułmańska i cywilizacja zachodnia dadzą się pogodzić. Nazwa islām oznacza 

20 Zob. Opinion of the European Economic and Social Committee on Access to European 

Union Citizenship. Own initiative opinion, European Economic and Social Council (2003/C 

208/19), Brussels, 14 maja 2003, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2003:208:0076:0081:EN:PDF.
21 Integracja w wymiarze społecznym oznacza przede wszystkim posiadanie przez przedsta-

wicieli grup imigranckich małżonków, przyjaciół i kolegów pośród członków społeczeństwa 

przyjmującego. K. Pędziwiatr, Migracje..., s. 197–198 
22 Integracja strukturalna zakłada nabywanie przez imigrantów praw przysługujących innym 

obywatelom kraju oraz dostępu do stanowisk i pozycji w głównych instytucjach państwa 

przyjmującego. Tamże, s. 197.
23 Integracja kulturowa charakteryzuje się przenikaniem elementów kultury autochtonów 

do kultury allochtonów i odwrotnie. Tamże, s. 198.
24 Zgodnie z nauką trzech szkół sunnickich (hanbalickiej, malikickiej i szafickiej) apostazja 

powinna być karana śmiercią. Sunnicka szkoła hanaficka oraz szyicka szkoła dżafarycka na-

kazują natomiast uwięzienie aż do „powrotu na łono islamu”, choć kara śmierci nie jest wy-

kluczona. Kary te dotyczą jednak tylko mężczyzn. 
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„poddanie się” Bogu albo woli boskiej25. Islam poprzez swoją świętą księgę – 

Koran – wyraża ideologię życia jednostki i całej społeczności wiernych. Zawie-

ra ona doktryny religijne, prawne i moralne, ogóle zasady ustroju państwowe-

go, a nawet sposób zachowania się, z zasadami grzeczności włącznie. Według 

tradycji i Koran, i prawo islamskie pochodzą Boga i w oczach muzułmanów 

muszą uchodzić za niekwestionowaną prawdę. Muszą być rozumiane dosłow-

nie i nie mogą podlegać żadnej interpretacji26. Tego z laickim państwem za-

chodnim pogodzić się nie da. 

11.6.  Dobry muzułmanin i lojalny obywatel Europy 
 – czy to w ogóle możliwe?

Wydarzenia z 11 września 2001 roku zmieniły bieg historii, w której religia 

odgrywała ważne, ale nie jedno z najważniejszych miejsc w stosunkach 

międzynarodowych. Ataki muzułmańskich fundamentalistów powiązanych 

z Al-Kaidą zmieniły sposób postrzegania muzułmanów, kultury i religii islamu 

na świecie. Odpowiedzialnością za to, co się stało, obarczono islam, a każde-

go muzułmanina zaczęto postrzegać jako potencjalnego terrorystę27. Kolejne, 

tragiczne w skutkach zamachy terrorystyczne przeprowadzone w Europie dla 

większości społeczeństwa stanowiły potwierdzenie powyższej tezy. Po każdym 

zamachu terrorystycznym z udziałem islamskich fundamentalistów wzmacnia 

się przekonanie o zderzeniu cywilizacji. „Tak, mamy do czynienia ze zderze-

niem cywilizacji, a teza Samuela Huntingtona, choć kontrowersyjna, sprawdzi-

ła się. Świadczy o tym sama natura islamu. Islamiści, którzy są odpowiedzialni 

za ataki terrorystyczne w Europie i którzy mówią otwarcie o wchłonięciu kra-

jów europejskich do ummy, […] nie są reprezentantami wszystkich muzułma-

nów żyjących na Zachodzie” – podkreśla Agnieszka Kołakowska28. 

Choć przeważająca większość muzułmanów żyjąca na terytorium Europy 

jednoznacznie potępia zamachy terrorystyczne, radykalizacja młodzieży mu-

zułmańskiej we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, a także w Szwecji 

oraz w Danii wzrasta. Analizując biografie muzułmańskich terrorystów, mię-

dzy innymi Mohammeda Meraha, Mohammeda Bouyeri, Shahzada Tanweera 

czy Hasiba Mir Hussaina, nietrudno odnaleźć kilka cech wspólnych. W chwili 

dokonania zamachu terrorystycznego każdy z nich miał niespełna 30 lat. Każ-

25 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 

2002, s. 109. 
26 Więcej J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Difin, Warszawa 2007. 
27 Więcej P. Scraton (red.), 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, Wy-

dawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003. 
28 A. Kołakowska, Zachód jest za słaby, „Plus Minus”, 15–16 czerwca 2013, nr 24 (1059). 
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dy z nich urodził się na terytorium państwa Europy Zachodniej, w rodzinie 

muzułmańskich imigrantów mniej lub bardziej zintegrowanych lub zasymilo-

wanych, znał biegle język państwa emigracji i przyjaźnił się, zwłaszcza począt-

kowo, z wyznawcami innych religii. Nikt nie przypuszczał, że świat usłyszy 

o nich jako o islamskich terrorystach w Europie. Przesiąknięci nienawiścią 

do Zachodu dali temu wyraz, detonując ładunki wybuchowe w londyńskim 

metrze, brutalnie mordując niderlandzkiego reżysera Theo van Gogha oraz 

dokonując strzelaniny w żydowskiej szkole w Tuluzie. Po podaniu przez me-

dia oficjalnej informacji o śmierci Meraha, Marine Le Pen w jednej z pub-

licznych wypowiedzi oznajmiła, że zabójca „najwyraźniej czuł się muzułmani-

nem, a dopiero potem Francuzem”29. 

Czy można być dobrym muzułmaninem i lojalnym obywatelem Europy? 

Czy w zlaicyzowanych państwach Europy Zachodniej można być dobrym mu-

zułmaninem i co oznacza być dobrym muzułmaninem? Szukając odpowiedzi 

na powyższe pytania, zastanawiam się, czy są nimi Zinédine Zidane, Rachida 

Dati, Rama Yade, a może Mesut Özil? Zinédine Zidane, żywa legenda fran-

cuskiego futbolu, jak sam podkreśla, praktykującym muzułmaninem nie jest. 

Jego żoną jest hiszpańska tancerka Veronique Fernández, pochodząca z ro-

dziny chrześcijańskiej. Imiona ich trojga dzieci: Enzo, Luca i Theo są raczej 

„chrześcijańskie” i nie wskazują na chęć podtrzymywania tradycji arabskiej. 

Dodatkową poszlaką wskazującą na nieortodoksyjność piłkarza pochodzenia 

algierskiego jest informacja, że lubi on wino. Wydawać by się mogło, że re-

zygnacja z bycia ortodoksyjnym muzułmaninem, a co za tym idzie rezygnacja 

z przestrzegania wszystkich zasad islamu sprawiły, że Zidane stał się symbo-

lem lojalnego obywatela Europy30. Podobnie jak Rachida Dati, była minister 

sprawiedliwości w rządzie François Fillona. Z powodu pochodzenia – matka 

Algierka, ojciec Marokańczyk – nazywano ją „panią minister z getta”. Jako 

minister sprawiedliwości publicznie opowiadała się za wprowadzeniem odpo-

wiedzialności karnej już dla dwunastoletnich przestępców, a prywatnie odwie-

dzała w więzieniu brata skazanego za handel narkotykami. Nicolas Sarkozy 

w trakcie pełnienia urzędu prezydenta Francji oświadczył, że przebieg kariery 

Dati oraz jej nominacja to przekaz „dla wszystkich dzieci Francji, że jeśli się 

postarają, wszystko staje się możliwe”31. 

Błędem byłoby uogólnianie, jakoby wszyscy muzułmanie byli niechęt-

ni wobec Europy i wrogo nastawieni do niej oraz do społeczeństwa państwa 

przyjmującego. Błędem byłoby również twierdzenie, że większość z nich nie 

chce się integrować. Nie jest tajemnicą, że znaczna większość muzułmań-

skich imigrantów ma problemy z integracją w państwie przyjmującym. Winę 

29 D. Pszczółkowska, Dopadli zabójcę z Tuluzy, „Gazeta Wyborcza”, 22 marca 2012, s. 7.
30 Zob. D. Franck, Zidane. Le roman d’une victoire, Robert Laffont, Paris 2003.
31 Enquête sur..., s. 16. 
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za to w dużym stopniu ponoszą rządy państw Europy Zachodniej. Francja po-

zostawiła własnemu losowi przedmieścia zamieszkane przez muzułmańskich 

imigrantów, doprowadzając do powstania gett, które rządzą się swoimi prawa-

mi i do których boi się wjeżdżać policja. W Niderlandach promuje się inte-

grację z zachowaniem własnej tożsamości, a problemy związane z obecnością 

muzułmanów traktuje się jako nieistniejące32. Wielka Brytania nadal forsuje 

politykę multikulturalizmu, która nie pozwala tych mniejszości asymilować, 

a wszystko w imię „różnorodności”, „tolerancji” i „prawa do swojej kultury”. 

16 października 2010 roku kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas spot-

kania z młodzieżówką CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands, 

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) oznajmiła, że multikulturalizm – czy też 

multikulti, jak mówią Niemcy – całkowicie zawiódł. Merkel dodała, że na-

pływ imigrantów hamuje rozwój gospodarczy i że Niemcy potrzebują więcej 

specjalistów, a nie pracowników niewykwalifikowanych, którzy wykorzystu-

ją niemiecki system socjalny33. Niemcy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko 

– mieć napływową siłę roboczą i zachować niemiecką tożsamość. Koncepcja 

ta nie zdała egzaminu. Multikulturalizm spowodował trwałą alienację imigran-

tów. Ponieważ pozwolono im zachować własną tożsamość, nie byli zaintere-

sowani losem Niemiec, identyfikując się z krajem pochodzenia. Ich ojczyzną 

była Turcja, a Niemcy tylko miejscem, w którym zarabiali pieniądze. Wobec 

Turcji czuli się bardziej lojalni. Przekonanie, że można pogodzić przywiązanie 

do ojczystej kultury z polityczną lojalnością wobec kraju zamieszkania, było 

naiwne. Kiedy zaogniły się stosunki między światem islamu a Zachodem, 

Niemcy mieli u siebie wielu potencjalnych terrorystów. Wypowiedź Merkel 

ma ogromne znaczenie. Po pierwsze, kanclerz powiedziała to, co wielu przy-

wódców od dawna wie, a mianowicie, że multikulturalizm może się skończyć 

katastrofą. Po drugie, atak na multikulturalizm jest równocześnie afirmacją 

niemieckiej tożsamości narodowej. 

Skoro zawiódł multikulturalizm, to jakie rozwiązania w XXI wieku powin-

ny forsować kraje zachodnie?34 Nie chodzi o to, że trzeba stworzyć coś w za-

mian, tylko o to, żeby zahamować niszczącą politykę ostatnich 40 lat – właśnie 

politykę multikulturalizmu. Przez multikulturalizm należy rozumieć program 

polityczny, który ani z kulturą w jakimkolwiek sensie, ani z różnorodnością 

w dosłownym znaczeniu tego słowa nie ma nic wspólnego. Idea multikultura-

lizmu zakłada równorzędność kultur, homogenizację, nie zaś ich różnorodność. 

32 P. Matusz-Protasiewicz, Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec 
imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008. 

33 G. Friedman, Co oznacza koniec multikulturalizmu, http://www.newsweek.pl/Europa/co-ozna-

cza-koniec-multikulturalizmu,67373,1,1.html [dostęp 24 lipca 2013]. 
34 Więcej R. Stefańska, Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie, 

w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, 
polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. 



Elity polityczne powinny zakładać, że multikulturalizm jest to między innymi 

program, który w imię „wolności”, „szacunku”, „różnorodności” i „tolerancji”, 

nie pozwala na integrowanie ani na asymilowanie muzułmanów w krajach 

zachodnich35. 

11.7. Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że islam w Europie rośnie w siłę. Dowodem na to 

jest, po pierwsze, coraz większa liczba muzułmanów na kontynencie 

europejskim, po drugie, coraz większa liczba muzułmańskich dzielnic w euro-

pejskich metropoliach, a w nich między innymi coraz więcej meczetów, szkół 

koranicznych, stowarzyszeń muzułmańskich oraz instytutów kultury muzuł-

mańskiej. Bez względu na postawę elit politycznych i społeczeństw państw 

przyjmujących Europa dla większości muzułmańskich imigrantów stała się 

drugim domem, dożywotnim miejscem zamieszkania, w którym przestrzegają 

zasad religii oraz kultury islamu i promują je. Chusty, restrykcje w miejscach 

modlitwy, zapotrzebowanie na specyficzne produkty żywnościowe przeczą za-

sadom laickich państw europejskich. „Nie islam ani jego praktykowanie sta-

nowią problem, lecz jego widoczność. W przeszłości wielu muzułmanów prak-

tykowało swoją religię, nie będąc widocznymi” – tłumaczyła Marine Le Pen 

w wywiadzie dla portalu Zaman France. W tym samym wywiadzie powiedzia-

ła także, iż bezwzględnym obowiązkiem Unii Europejskiej jest przypomina-

nie zasad, którym każdy obcokrajowiec musi się podporządkować. 

Europejczycy czują się zagrożeni kilkunastomilionową obecnością muzuł-

manów, słabnie ich tożsamość kulturowa i narodowa. W konsekwencji otwar-

cie sprzeciwiają się napływowi kolejnych obcokrajowców, nie zważając na 

krytykę środowisk proimigranckich i dramatyczną sytuację ekonomiczno-spo-

łeczną w państwach regionu Morza Śródziemnego. Także asekurancka Unia 

Europejska prowadzi – za pomocą wszelkich dostępnych środków – zakrojoną 

na ogromną skalę, bezlitosną operację policyjną, której celem jest zamknięcie 

kontynentu europejskiego przed imigrantami z biednych krajów. A wszystko 

dzieje się w czasie, gdy ta sama Europa narzeka na niż demograficzny i proro-

kuje, że bez imigrantów zmieni się w gasnący kontynent starych ludzi. 

35 Więcej R. Smolski, M. Smolski, E.H. Stadtmüller, Słownik encyklopedyczny edukacja obywatel-
ska, Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999. 
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ROZDZIAŁ 12

Polska w świecie i w Europie 

Longin Pastusiak

12.1. Wprowadzenie

Socjologowie dzielą społeczeństwa różnych krajów na dwie kategorie: za-

interesowane przede wszystkim sprawami wewnętrznymi (inward looking) 

oraz te, których zainteresowania i uwaga skierowane są na zewnątrz, na oto-

czenie zagraniczne (outward looking). Do tych pierwszych zadziwiająco zalicza 

się społeczeństwo amerykańskie. Jest to tym bardziej zaskakujące, jeżeli weź-

miemy pod uwagę globalną obecność i globalne interesy Stanów Zjednoczo-

nych na świecie.

Polskie społeczeństwo należy do drugiej kategorii. Historyczne doświad-

czenia (na przykład rozbiory, II wojna światowa) nauczyły nas uważnie ob-

serwować, co się dzieje wokół granic Polski. Doświadczenia Polski Ludowej, 

ograniczenia w podróżach zagranicznych i kontaktach z Zachodem w okresie 

zimnej wojny wyostrzyły zainteresowanie Polaków tym, co się dzieje za żela-

zną kurtyną. Również kilkunastomilionowa społeczność polonijna wzmacniała 

zainteresowania rodaków na świecie.

W ostatnich dwóch dekadach jednak obserwuję paradoksalne zjawisko. Im 

więcej mamy swobody podróżowania, im więcej współzależności i globalizacji, 

tym mniej jest zainteresowania Polaków światem zewnętrznym. W warunkach 

gospodarki wolnorynkowej każdy jest skazany przede wszystkim na zabez-

pieczenie swojego bytu materialnego tu i teraz w kraju. Do prowincjonalizacji 

polskiego społeczeństwa walnie przyczyniają się środki masowego przekazu, 

przede wszystkim telewizja. W wieczornych programach informacyjnych pol-

skiej telewizji jest coraz mniej świata. Dominują informacje typu human inte-
rest, sensacje na temat ludzkich przeżyć i nieszczęść.

Nikomu jednak nie jest obojętne, niezależnie od tego, czy interesuje się 

światem zewnętrznym, jakie miejsce Polska zajmuje w Europie, w świecie 

i jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie międzynarodowe. W niniejszym 
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tekście przedstawiam niektóre tylko wyznaczniki naszego miejsca w świe-

cie i w Europie. Nie jest moim zamiarem całościowe ujęcie tematu w tekście 

o ograniczonej objętości, który ma bardziej charakter informacyjny, mniej zaś 

analityczny.

12.2. Miejsce Polski w świecie

Miejsce Polski w świecie można oceniać według dwojakiego rodzaju 

kryteriów: zobiektywizowanych i psychopolitycznych. Do wyznacz-

ników zobiektywizowanych należą między innymi obszar, ludność, wielkość 

PKB, udział w światowym handlu, wkład w światową naukę i kulturę. Z ko-

lei do wyznaczników psychopolitycznych można zaliczyć takie niewymierne 

czynniki, jak prestiż kraju i jego wizerunek, aktywność na arenie międzynaro-

dowej, sympatia czy antypatia, jaką cieszy się kraj wśród społeczności świato-

wej. Innymi słowy to narodowa marka, jaką ma dany kraj na świecie. W ran-

kingu Country Brand Index Polska jako marka wypada słabo. Zajmuje dopiero 

79. miejsce1. W 2010 roku zajmowaliśmy 83. miejsce. Pierwsze trzy pozycje 

zajmują Kanada, Szwajcaria i Nowa Zelandia. „O miejscu w rankingu – piszą 

Piotr Mazurkiewicz i Danuta Walewska – decydowały rozpoznawalność kraju, 

możliwość prowadzenia tam biznesu w języku angielskim oraz gotowość do ro-

bienia w nim interesów, ewentualnie do odwiedzenia go podczas wakacji”2.

Pojęcie marki narodowej jest mało precyzyjne, subiektywne. Dlatego 

wszelkie rankingi, a tym bardziej wyliczanie wartości marki narodowej muszą 

budzić duże wątpliwości. Na przykład Simon Anholt, uchodzący za eksperta 

w kreowaniu strategii marek krajów i wycenie ich wartości, wylicza wartość 

marki USA na 18 bln dolarów, a wartość marki Polski na 43 mld dolarów. We-

dług natomiast londyńskiej Brand Finance, która analizowała kryteria ekono-

miczne, demograficzne i polityczne, marka Polski znalazła się na 20. miejscu 

wśród 100 sklasyfikowanych marek. Polska marka narodowa została wycenio-

na na 472 mld dolarów. Pierwsze trzy miejsca zajęły USA, Chiny i Niemcy.

Faktem jest, że Polska nie ma produktów, które świat jednoznacznie koja-

rzy z naszym krajem. Niektórzy wymieniają polską wódkę, bursztyny, a jesz-

cze inni Chopina i przykłady polskiego wkładu do światowej kultury. Dlatego 

najwiarygodniej można ocenić miejsce Polski w Europie i na świecie na pod-

stawie kryteriów wymiernych statystycznie.

Ale miejsce Polski w świecie to także miejsce Polski w świadomości 

społeczeństw różnych krajów. A z tym bywa różnie. Niestety obok pozyty-

wów krążą w Europie i na świecie negatywne stereotypy o Polsce i Polakach. 

1 Polska to wciąż słaba marka, „Rzeczpospolita”, 12–13 listopada 2011, 
2 P. Mazurkiewicz, D. Walewska, Polska to słaba marka, „Rzeczpospolita”, 26 listopada 2010.
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Polska często postrzegana jest jako kraj zacofany, a Polacy jako nacjonaliści, 

kłótliwi, niepotrafiący rozwiązywać wewnętrznych problemów na drodze kom-

promisu. Do poprawy wizerunku Polaków nie przyczynia się zachowanie nie-

których rodaków za granicą.

Profesor Adam Suchoński, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

który badał obraz Polski w podręcznikach historii państw europejskich, do-

szedł do wniosku, że popularyzujemy Polskę „zupełnie inaczej niż kraje eu-

ropejskie nastawione na programowanie sukcesu. My ciągle wracamy z wąt-

kiem martyrologicznym, natomiast prawie nie istniejemy w podręcznikach, 

gdy chodzi o sferę kulturową. Nie istniejemy, gdy chodzi o wyeksponowanie 

głoszonych przez Polaków poglądów, które wyprzedzały epokę, o zwracanie 

uwagi, że wydaliśmy, jako naród ludzi, którzy mieli wizje, także wizje zjedno-

czonej Europy, które realizują się na naszych oczach. Tymczasem ani w ma-

teriałach opracowanych dla Rady Promocji Polski przez MSZ, ani w progra-

mach nauczania, ani w naszych podręcznikach tego wątku nie ma! Lubimy się 

obnosić z naszymi cierpieniami, ale z sukcesami to już nie. Nawet na forum 

Parlamentu Europejskiego potrafimy zrobić wystawę na temat Katynia, Smo-

leńska, ale sukcesami już tam się nie chwalimy”3.

Polski rząd, w tym MSZ, ma program promocji dobrego wizerunku naszego 

kraju za granicą. Jest to jednak program skromny, a na jego wyniki przyjdzie 

nam długo jeszcze czekać. W sumie Polska postrzegana jest jako kraj stabilny, 

bezpieczny z mocną pozycją zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO4.

Do atutów Polski niewątpliwie należy jej aktywność na arenie mię-

dzynarodowej. Polska jest członkiem najważniejszych organizacji między-

narodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Bank Światowy, Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, Rada Europy, Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodo-

wa Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Od 12 marca 1999 roku jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckie-

go, a od 1 maja 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Kiedy przyjmowa-

no Polskę do tych organizacji, podkreślano nie tylko znaczenie gospodarcze, 

strategiczne i polityczne Polski, ale także fakt, że wnosi ona do NATO i UE 

wkład w stabilizację i bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Polska bo-

wiem nie ma roszczeń terytorialnych wobec żadnego ze swoich ośmiu sąsia-

3 B. Łabutin, Prof. Suchoński do MSZ: Obraz Polski w Europie fatalny, rozmowa z A. Suchońskim, 

„Gazeta Wyborcza”, 18 sierpnia 2011.
4 Z. Nowakowski, J. Protasowicki, Polska w euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa. Miejsce 

Polski w NATO i Unii Europejskiej, www.dobrauczelnia.pl/upload/File/KONFERENCJE/

BEZPIECZEŃSTWO/Nowakowski_Prostawicki.pdf.
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dów, a sąsiedzi nie mają roszczeń wobec niej. Polska nie notuje również na-

pięć etnicznych na swoich granicach.

Prestiż Polski wzmacnia udział polskich żołnierzy w operacjach pokojo-

wych ONZ. Były takie lata, kiedy Polska miała najwięcej żołnierzy w błękit-

nych hełmach służących w różnych zapalnych miejscach na świecie. Pierwszą 

misją pokojową, w której udział wzięli Polacy, była w 1953 roku międzyna-

rodowa komisja nadzorująca pokój na Półwyspie Koreańskim. Polscy żołnie-

rze uczestniczyli również w komisjach międzynarodowych w latach 1954–

–1975 w Wietnamie, Laosie i Kambodży oraz w latach 1968–1970 w Nigerii. 

Od roku 1973 do 2007 żołnierze polscy uczestniczyli w 25 operacjach pokojo-

wych ONZ. W misjach sił pokojowych ONZ wzięło udział prawie 36 tys. Pola-

ków. Życie straciło 45 osób. W 2007 roku 700 żołnierzy polskich uczestniczyło 

w ośmiu operacjach pokojowych ONZ.

Polscy żołnierze uczestniczyli także w operacjach pokojowych NATO w Ko-

sowie (KFOR), w Albanii (AFOR), w Bośni i Hercegowinie (SFOR) i w Af-

ganistanie (ISAF). Do tego należy dodać wkład Polski w misje OBWE oraz 

Unii Europejskiej.

Do atutów Polski niewątpliwie należy diaspora polska, czyli Polonia. Sza-

cuje się, że w różnych krajach na świecie mieszka około 15 mln osób polskie-

go pochodzenia. Najwięcej żyje w Stanach Zjednoczonych – ponad 10 mln. 

Istnieniu tak licznej Polonii służy dynamizacja stosunków Polski z krajami, 

w których istnieją skupiska naszych rodaków. Sprzyja to turystyce, prezentacji 

polskiej kultury w środowiskach polonijnych, a także współpracy gospodarczej.

Przedstawiam tu niektóre tylko wymierne statystycznie dane o miejscu 

Polski w świecie i w Europie.

W wymiarze europejskim można powiedzieć, że Polska jest krajem wię-

cej niż średnim, natomiast w wymiarze światowym mniej niż średnim. Pod 

względem obszaru i liczby ludności jesteśmy krajem raczej średnim. Polska 

z powierzchnią 312 685 km2 wśród niemal 200 państw zajmuje 69. miejsce 

na świecie i 9. miejsce w Europie. Pod względem potencjału ludnościowego 

wynoszącego 38,6 mln plasujemy się na 30. miejscu na świecie i na 8. miejscu 

w Europie.

Pod względem wartości PKB lokujemy się w okolicach 20. miejsca na świe-

cie, natomiast jeżeli chodzi o dochód narodowy per capita, to w 2012 roku zaj-

mowaliśmy 45. miejsce według obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walu-

towego (MFW).

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych zrobiło ranking różnych kra-

jów pod względem „potęgi państwa”. Posłużono się przy tym danymi między 

innymi MFW i CIA – The World Factbook. Profesor Mirosław Sułek z Uni-

wersytetu Warszawskiego, który sporządził ów ranking „potęgi państw”, po-

wiedział: „Stosunki międzynarodowe są to stosunki sił i interesów. Państwa, 

które są konstrukcją nośną stosunków międzynarodowych, dążą – jak wszyst-
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kie organizmy żywe – do przetrwania i rozwoju. W związku z tym, że działają 

one tak jak wszyscy ludzie w warunkach ograniczonych zasobów, starają się 

maksymalizować swoje szanse na przetrwanie i rozwój poprzez maksymaliza-

cję swojej siły, nazywanej najczęściej potęgą”5.

Próżno szukać polskich firm na liście największych przedsiębiorstw świata. 

Według pisma „Forbes” największa polska firma, PKN Orlen, zajmuje dopie-

ro 1073. miejsce. Natomiast pod względem liczby przedsiębiorstw przemy-

słowych wśród 30 państw OECD znajdujemy się na 7. miejscu z wynikiem 

210 tys.6.

Według Indeksu Rozwoju Społecznego opracowanego przez ONZ Pol-

ska plasuje się wśród 177 krajów na 36. miejscu na świecie za Węgrami i Chi-

le. Indeks ów określa jakość życia i uwzględnia nie tylko dochód narodowy, 

ale także takie wskaźniki jak długość życia, wykształcenie i poziom analfa-

betyzmu. Na czele tego rankingu znajdują się Norwegia, Islandia, Australia, 

Irlandia i Szwecja.

Zasadniczy kłopot z tego typu indeksami polega na tym, że nie sposób udo-

wodnić, iż wskaźniki cząstkowe przyjęte do obliczeń rzeczywiście są najważ-

niejsze. A dobierać je można dowolnie. Economist Intelligence Unit swój in-

deks jakości życia (Quality of Life) liczy, opierając się na dziewięciu wskaźnikach 

cząstkowych: PKB na jednego mieszkańca, długość życia, stabilność politycz-

na, liczba rozwodów, stopień samoorganizacji społecznej, jakość klimatu, stopa 

bezrobocia, stopień wolności politycznej oraz skala dysproporcji zarobków męż-

czyzn i kobiet. Wedle wyliczonego na podstawie tych wielkości indeksu Polska 

jest pod względem jakości życia 48. krajem świata. Wyprzedzają nas między 

innymi Kostaryka, Malezja, Brazylia, Tajlandia, Sri Lanka, Filipiny, Urugwaj 

i Panama. Za nami plasują się znacznie bogatsze od nas Kuwejt i Bahrajn.

Oenzetowski doroczny raport Human Development Index sklasyfikował Pol-

skę w 2010 roku na 41. miejscu. Natomiast w 2011 roku na 39. miejscu. Pierw-

sze trzy miejsca wśród najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata 

zajęły Norwegia, Australia i Holandia. Polska zaliczona została w tym raporcie 

z 2010 roku do grupy krajów wysoko rozwiniętych. „Nasze HDI jest dokład-

nie na poziomie Portugalii, a więc kraju starej Unii. Wyprzedzają nas Czechy 

(28. miejsce), Słowacja (31.) i Węgry (36.). Za nami są: Litwa, Łotwa, Rumu-

nia i Bułgaria. Ranking układano na podstawie danych z 2008 roku, a więc 

dziś nasza pozycja jest prawdopodobnie wyższa. Pozycję Polski zaniża przede 

wszystkim względnie niski poziom PKB na głowę, jeżeli go nie brać pod uwa-

gę, dorównywalibyśmy Singapurowi i Australii”7.

5 „Przegląd Środkowoeuropejski”, 5 października 2011.
6 Na temat miejsca Polski, produkcji różnych artykułów i usług zob. Rocznik Statystyki Między-

narodowej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
7 A. Leszczyński, Polska w klubie najbogatszych w świecie, „Gazeta Wyborcza”, 5 listopada 2010.
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Udział Polski w światowej gospodarce i w światowym handlu jest stosun-

kowo niewielki i wynosi obecnie nieco ponad 1%. Pewniejszym zjawiskiem 

pod tym względem jest pozytywny trend. Udział gospodarki polskiej w świa-

towym imporcie w latach 1990–2010 wzrósł odpowiednio z 0,23% do 1,14%. 

„Pozycja Polski – pisze Marian Gorynia – w zakresie wartości importu towarów 

kształtowała się następująco: 1990 – 46, 2009 – 21, 2010 – 24. Przy uwzględnie-

niu wyłącznie wartości importu usług Polska plasowała się na następujących 

miejscach: 1990 – 42, 2009 – 33, 2010 – 31. Natomiast biorąc pod uwagę łączną 

wartość importu towarów i usług, pozycja Polski była następująca: 1990 – 43, 

2009 – 24, 2010 – 25. Uzupełniająco można także wykorzystać dane dotyczące 

wartości importu per capita. Polska zajmowała następujące miejsca w świato-

wym rankingu importerów towarów na głowę mieszkańca: 1990 – 118, 2009 

– 75, 2010 – 70. Pod względem wartości importu usługowego na głowę miesz-

kańca Polska zajmowała następujące miejsce: 1990 – 97, 2009 – 79, 2010 – 67. 

Z kolei uwzględniając łączną wartość importu towarów i usług per capita, Pol-

ska zajmowała następujące miejsca: 1990 – 117, 2009 – 75, 2010 – 67”8.

W konkluzji autor stwierdza, że nasz kraj jest w skali świata relatywnie 

ważniejszym importerem aniżeli wytwórcą PKB.

Eksport jest jedną z głównych sił napędowych gospodarki polskiej. Pod 

względem wartości eksportu na mieszkańca lokujemy się jednak bliżej koń-

ca tabeli 30 krajów członkowskich OECD. Według raportu The Global Enab-
ling Trade Report 2012 na 132 kraje Polska pod względem organizacji handlu 

znalazła się na 48. miejscu. Bardziej szczegółowe kryteria dają nam między 

innymi trzecie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o wysokość stawek celnych. 

Natomiast pod względem jakości dróg Polska znalazła się na ósmym miejscu 

od końca na świecie (125. miejsce). Najlepsze drogi ma Francja. Za najwięk-

sze problemy eksportu autorzy raportu uznali między innymi niedostateczne 

techniczne wyposażenie przejść granicznych oraz mały dostęp do finansowa-

nia handlu. Barierą są też wysokie koszty oraz spóźnienia transportu krajowe-

go. W imporcie przeszkadzają uciążliwe procedury przewozowe oraz wysokie 

koszty lub opóźnienia transportowe. Autorzy zwracają też uwagę na korupcję 

na polskich granicach, przestępczość oraz niedostateczną infrastrukturę tele-

komunikacyjną na terenie Polski (białe plamy zasięgu komórek).

Ich zdaniem za dużo mamy wszelkiego rodzaju lokalnych taryf. Raport poda-

je, że jest ich 1592, co daje Polsce 104. miejsce wśród 132 ocenianych państw9.

Mimo powiązań gospodarki polskiej ze światem nie jesteśmy wysoko no-

towani w Indeksie Globalizacji opublikowanym w 2011 roku na Światowym 

Forum Ekonomicznym w Davos. Sklasyfikowano nas na 27. miejscu, o dwa

8 M. Gorynia, Duża poprawa pozycji Polski, „Rzeczpospolita”, 15 stycznia 2013.
9 J. Rusewicz, Polska wyżej w światowym handlu. Drogi wciąż beznadziejne, „Rzeczpospolita”, 

20 maja 2012.
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miejsca gorzej niż rok wcześniej (25. miejsce). „Od spadku o dwa miejsca 

nie uchroniła nas poprawa wartości czterech z pięciu wskaźników, na podsta-

wie których wyliczany jest indeks. Pocieszeniem może być za to fakt, że w ran-

kingu niewiele dzieli nas od USA, które zajęły 23. pozycję, a przed rokiem 

były na 28. Za nami są między innymi Korea Południowa (29.), Włochy (31.) 

oraz Japonia (40.). Miejsce tej ostatniej Polska zajmowała w roku 1995, gdy in-

deks wyliczano po raz pierwszy”10. Wyraźnie odstajemy od wielu krajów pod 

względem wartości polskich inwestycji za granicą.

W pozimnowojennym świecie rywalizacja przesunęła się z płaszczyzny 

ideologicznej, militarnej i politycznej na rywalizację gospodarczą. We współ-

czesnym świecie liczy się konkurencyjność gospodarki poszczególnych państw. 

W raporcie World Economic Forum krytycznie oceniono w Polsce między in-

nymi ograniczenia na rynku pracy, wysokie bezrobocie, stosunkowo niską wy-

dajność pracy, niskie tempo wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz 

polskie sądownictwo gospodarcze. Z uznaniem natomiast spotkał się wysoki 

stopień wykształcenia polskich pracowników.

W 2011 roku według danych World Economic Forum Polska spadła o dwie 

pozycje na 41. miejsce w świecie pod względem konkurencyjności. W ran-

kingu tym uwzględniono 142 kraje. Za najbardziej konkurencyjne uznano 

Szwajcarię, Singapur oraz Szwecję i Finlandię. Za atuty Polski uznano rynek 

wewnętrzny (20. lokata), szkolnictwo wyższe (31. miejsce) oraz sektor finanso-

wy (34. pozycja). Natomiast „piętą achillesową Polski pozostaje infrastruktu-

ra (74.) i biurokracja (124.)”. Według Światowego Ośrodka Konkurencyjności 

IMD Polska znalazła się w 2013 roku na 33. miejscu na świecie pod względem 

konkurencyjności gospodarki11.

W rankingu konkurencyjności turystycznej opracowanym w raporcie The 

Travel and Tourism Competitiveness w 2011 roku Polska znalazła się na 

49. miejscu wśród 139 krajów. W opinii tej organizacji słabo wypadamy pod 

względem czasu potrzebnego „na uruchomienie biznesu (102. miejsce), 

jeszcze gorzej zostały ocenione odległość od lotnisk (110.) oraz jakość infra-

struktury lotniczej (108.), przejrzystość polityki rządu (113. miejsce), emisja 

dwutlenku węgla
 
(104.) i ceny paliw (114. miejsce). Najlepiej Polska wypa-

da w dostępie do wody pitnej oraz ratyfikowaniu międzynarodowych aktów 

ochrony środowiska (pierwsze miejsce na świecie); mamy też jedne z najlep-

szych systemów zbierania danych o branży (12. miejsce)”12.

Fakt, że polskie zarobki należą do najniższych w grupie państw OECD, 

sprzyja polskiej konkurencyjności. Koszty siły roboczej w Polsce jednak rosną, 

co nie będzie pomagać w utrzymaniu konkurencyjności w przyszłości.

10 Polska spada w rankingu globalizacji, „Rzeczpospolita”, 30 stycznia 2012.
11 L. Baj, M. Stysiak, Polska nie poprawia konkurencyjności, „Gazeta Wyborcza”, 8 września 2011; 

„Polityka”, 5–11 czerwca 2013.
12 J. Trusewicz, Polska atrakcyjna dla turystów, „Rzeczpospolita”, 10 marca 2011.
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Jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, to różnie się kształtuje pozycja Pol-

ski. Pod względem na przykład podziemnych zasobów wody pitnej jesteśmy 

na 88. miejscu w świecie, a jeżeli policzyć ilość tej wody na mieszkańców, 

to spadamy na 115. miejsce. Jeśli chodzi o ilość ziemi ornej per capita, to przy 

33 ha daje to nam 33. miejsce. Gorzej jest z zalesieniem kraju w stosun-

ku do ogólnej powierzchni. Przy 30,7% plasuje to Polskę na 108. miejscu na 

świecie13.

Poprawiła się pozycja Polski na świecie pod względem wolności gospo-

darczej, to znaczy trudności w zakładaniu firm. Jeszcze w 2009 roku zajmo-

waliśmy 117. miejsce. Polska – pisze Witold Gadomski – jest na 164. miejscu 

„pod względem przyjazności przepisów budowlanych, na 151. pod względem 

uciążliwości przepisów podatkowych”14. Natomiast według Doing Business 
2013, na 185 państw Polska sklasyfikowana została na 161. miejscu pod wzglę-

dem „podłączenia elektryczności” i na 114. miejscu w kategorii „płacenia po-

datków”15.

Różne organizacje podają różne dane odnośnie do pozycji Polski w ran-

kingu wolności gospodarczej. Według raportu Heritage Foundation i „Wall 

Street Journal” Polska w 2011 roku znalazła się na 64. miejscu, co wiązało się 

zapewne z dobrą sytuacją gospodarczą naszego kraju na tle ogólnego kryzy-

su w Europie i w Stanach Zjednoczonych. „Nasza gospodarka należy do »ra-

czej wolnych«. Ocena Polski poprawiła się m.in. dzięki zwiększeniu wolności 

od korupcji i lepszej kontroli wydatków publicznych. Ale te dwie kategorie 

i tak najbardziej obniżają naszą ocenę. Wydatki rządu dostały tylko 40 pkt 

na 100 możliwych, a poziom wolności od korupcji oceniono na 53 pkt. Najle-

piej jest u nas z wolnością w handlu (87,1 pkt)”16.

Natomiast według Index of Economic Freedom 2013 Polska znalazła się pod 

względem wolności gospodarczej na 57. miejscu w świecie. Pierwsze trzy 

miejsca na podium zajęły Hongkong, Singapur i Australia17. W 2012 roku Pol-

ska zajmowała 64. miejsce na 179 sklasyfikowanych państw. Oprócz wolności 

gospodarczej kraje oceniane są pod względem innych wolności. OECD na 

przykład sklasyfikowała Polskę pod względem jakości demokracji na 23. miej-

scu. W rankingu wolności prasy sporządzonym przez Freedom House Polska 

znalazła się na 24. miejscu na świecie. Między wolnością gospodarczą a ko-

rupcją istnieje pewien związek. Dość powszechny jest pogląd, że im mniej 

wolności gospodarczej, tym więcej korupcji występuje w danym kraju.

13 Jaka ropa? Oto prawdziwe bogactwa naturalne, „Newsweek”, 15 sierpnia 2011. 
14 W. Gadomski, Ostatnie takie 10 lat, „Gazeta Wyborcza”, 6–7 lutego 2010.
15 A. Leszczyński, Zafundujemy sobie dobre państwo, „Gazeta Wyborcza”, 23–24 lutego 2013.
16 J. Rusewicz, Polska awansowała w rankingu wolności gospodarczej, „Rzeczpospolita”, 13 stycz-

nia 2012.
17 A. Kiełbasiński, Polska w górę, „Gazeta Wyborcza”, 11 stycznia 2013.
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Poprawiły się nieco notowania Polski pod względem korupcji. Według 

Corruption Perception Index Polska zajmuje 41. miejsce na 176 państw. Po-

wyższy indeks mierzy postrzeganie korupcji w sektorze publicznym w skali 

od 0 do 100. Im wyższa liczba, tym mniej korupcji. Trzem krajom przyzna-

no najwyższe noty, po 90: Danii, Finlandii i Nowej Zelandii. Polska uzyskała 

58 pkt, co dało nam 41. miejsce18. Również w rankingu Transparency Interna-

tional Polska zajęła 41. miejsce ex aequo z Dominikaną. Pozycja Polski w tym 

rankingu zmieniała się. W 2001 roku byliśmy na 44. miejscu, a w 2003 roku 

spadliśmy na 64., dzieląc je z Meksykiem19.

Według szwajcarskiego banku inwestycyjnego Credit Suisse inwestorzy za-

graniczni w Polsce są narażeni na pewne ryzyko. Polska sklasyfikowana zosta-

ła na 11. miejscu. Zaskakujące jest to, że Ukrainę uznano za kraj zapewniający 

inwestorom mniejsze ryzyko20.

Polska gospodarka nie wyróżnia się na świecie pod względem innowacyj-

ności. Według Eurostatu tylko 28% polskich przedsiębiorstw wprowadziło 

innowacje w latach 2008–2010, podczas gdy w Niemczech 79%, a w Szwecji 

i w Irlandii 60%. Zdaniem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

z Polski pochodzi tylko 0,12% wszystkich patentów na świecie21. Od tego cza-

su sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Według raportu Komisji Europej-

skiej o innowacyjności – pisze prof. Krzysztof Rybiński – „w latach 2011–2012 

innowacyjność w Polsce spadła, podczas gdy średnio w UE wzrosła. Obniżka 

była tak znacząca, że Polska spadła z przedostatniej grupy (umiarkowanych 

innowatorów) do grupy ostatniej. W politycznie poprawnym języku unijnym 

oznacza to mniej więcej tyle, że jesteśmy innowacyjną pustynią. W minionych 

sześciu latach, gdy kontraktowano 40 mld złotych wsparcia unijnego dla firm 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska spadła 

w rankingu innowacyjności Światowego Forum Ekonomicznego z 44. na 63. 

miejsce”22.

Infrastruktura nie jest naszą najsilniejszą stroną. Pod względem jakości 

dróg zajęliśmy odległe 125. miejsce na 132 państwa, a w kategorii odstępność 

i przepustowość portów lotniczych znaleźliśmy się na 101. miejscu na świecie, 

pod względem infrastruktury kolejowej zaś na 75. miejscu. Dane te przytoczo-

no w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego23.

18 J. Rusewicz, Trochę mniej korupcji w Polsce, „Rzeczpospolita”, 6 grudnia 2012.
19 www.tvn24.pl/wiadomości-ze-świata,2/polska-w-korupcyjnym-rankingu-na41-miejscu-naj-

nowsze-nota-w-historii,292735.
20 D. Walewska, Polska obciążona dużym ryzykiem inwestycyjnym, „Rzeczpospolita”, 23 grudnia 

2011.
21 A. Leszczyński, Zafundujemy sobie dobre państwo, „Gazeta Wyborcza”, 23–24 lutego 2013.
22 K. Rybiński, Innowacja w Polsce? Pustynia, „Rzeczpospolita”, 30 marca 2013.
23 www.deon.pl/wiadomości/biznes-gospodarka/art.2725,polskie-drogi-125-miejsce-na-świecie.

html.
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Poprawiły się notowania Polski w ochronie środowiska naturalnego. 

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z Davos z 2012 roku Pol-

ska awansowała na 22. miejsce. Dwa lata wcześniej, w 2010 roku, sklasyfiko-

wana była na 63. miejscu24. Najmniej punktów przyznano Polsce za gospodar-

kę wodną i wpływ rolnictwa na ochronę środowiska.

Do aktywów Polski zaliczyć można obecność polskiej kultury w świe-

cie. Nasza muzyka, film, literatura i sztuka cieszą się uznaniem w Europie 

i na świecie. Wnosimy znaczący wkład w rozwój kultury europejskiej i świa-

towej. Świadczą o tym liczne nagrody literackie, filmowe i muzyczne, których 

laureatami są Polacy. Pod względem liczby wydawanych książek i broszur 

zajmujemy miejsce w drugiej dziesiątce krajów świata. Również silną pozycję 

mamy w produkcji filmów długometrażowych, w wyposażeniu gospodarstw 

domowych w urządzenia audiowizualne oraz w dostęp do telewizji kablowej 

i satelitarnej. 

W światowej nauce Polska, w opinii profesora Michała Kleibera, preze-

sa PAN, plasuje się gdzieś na początku trzeciej dziesiątki państw świata. Pro-

fesor Kleiber ranking ten opiera na cytowaniach prac w światowej literaturze 

naukowej. „Są jednak liczne obszary – pisze prezes Polskiej Akademii Nauk 

– w których mamy naprawdę znaczące osiągnięcia – i dotyczy to także dyscy-

plin uchodzących za bardzo nowoczesne i wymagające wielkiego talentu uczo-

nych, wspartego dobrym finansowaniem. Zaliczyć tu można nasze osiągnięcia 

w biologii molekularnej, astronomii, chemii i inżynierii chemicznej, a także 

w matematyce czy fizyce. Trzeba też wymienić różne obszary humanistyki, 

w których znaczenie Polski i Polaków jest w świecie wysoko notowane, np. ar-

cheologia”25.

W stosunku do liczby mieszkańców odstajemy od wielu krajów pod wzglę-

dem liczby pracowników nauki. Na 1000 mieszkańców w Polsce wskaźnik ten 

wynosi 4,6, podczas gdy w Finlandii 17,3, w Szwecji 11,0, a w Japonii 10,4.

Nie dorównujemy również wielu krajom pod względem wydatków na ba-

dania i rozwój w stosunku do dochodu narodowego – 0,19%, Szwedzi wydają 

0,87%, Finowie 0,68%, a Szwajcarzy 0,67%. Na naukę w Polsce wydajemy za-

ledwie 0,6% w stosunku do dochodu narodowego.

Nieco lepszą pozycję mamy w wydatkach na edukację, zarówno publiczną, 

jak i prywatną, w stosunku do dochodu narodowego. Odsetek ten dla Polski 

wynosi 6,13%. Najwyższy wskaźnik mają między innymi Islandia – 7,3%, Sta-

ny Zjednoczone – 7,23% i Dania – 7,11%. Polska jest natomiast w czołówce 

światowej pod względem liczby studentów. 

W raporcie firmy Pearson Polska zajęła wysokie 14. miejsce wśród 50 kra-

jów pod względem poziomu edukacji26. Liderami w tej kategorii okazały się 

24 E. Świętochowska, Polski ekospadek, „Wprost”, 7 marca 2010.
25 Uczeni to nie piłkarze, „Przegląd 2007, nr 7.
26 http:/natemat.pl/t/231,edukacja.
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Finlandia, Korea Południowa oraz Hongkong. Polska wyprzedziła Niemcy 

i Stany Zjednoczone. 

Prowadzone są również pomiary poziomu szczęścia mieszkańców w róż-

nych krajach. W niektórych z nich uwzględniana jest także Polska. Niestety, 

nie jesteśmy wysoko notowani pod tym względem. O ile na przykład w Sta-

nach Zjednoczonych, Kanadzie czy w Australii 27–28% ankietowanych uznało 

się za szczęśliwych, to w Polsce odsetek ten wynosił 15%. Ale i tak jest lepiej 

niż chociażby na Węgrzech, gdzie tylko 8% osób uznało się za szczęśliwych27. 

W innych sondażach badających poziom szczęścia wśród mieszkańców kra-

jów OECD Polska znalazła się na 27. miejscu28. Jest również wskaźnik roz-

woju pod nazwą Indeks Szczęśliwej Planety (Happy Planet Index). Zawiera on 

nie tylko wielkość PKB per capita, „ale uzupełnioną o zadowolenie z życia, 

mierzone ankietami w poszczególnych krajach, oraz poziom ingerencji w śro-

dowisko naturalne, wyliczany na podstawie zużycia naturalnych zasobów przez 

jednego mieszkańca. Taka formuła przynosi zaskakujące rezultaty i z pewnoś-

cią budzi w krajach bogatszych spore kontrowersje. Światowa czołówka usta-

lona na podstawie indeksu zdominowana została przez kraje Ameryki Łaciń-

skiej”29. Na podium znalazły się trzy kraje, Kostaryka, Wietnam i Kolumbia. 

Polska znalazła się na odległym 71. miejscu tego indeksu, przygotowanego 

przez New Economics Foundation. 

Tym, którzy marzą o najlepszym na świecie miejscu urodzenia swoich 

dzieci, można polecić sporządzony przez „The Economist” indeks pod nazwą 

The where-to-be-born index (Gdzie najlepiej się urodzić). Uwzględnia on 11 kryte-

riów, z punktu widzenia warunków życia od urodzenia do końca życia. Pierw-

sze trzy miejsca zajęły Szwajcaria, Australia i Norwegia. Polska znalazła się 

na 33. miejscu. Pod względem przewidywanej długości życia Polska znajduje 

się dopiero na 81. miejscu w świecie.

Jak poprawić pozycję Polski na świecie? Zdaniem Stanisława Gomułki, 

głównego ekonomisty Business Centre Club, „są trzy główne obszary, które 

wymagają naprawy. To niska przejrzystość ustaw podatkowych, powolne są-

downictwo gospodarcze i brak kodeksu budowlanego. Życie przedsiębiorcom 

utrudnia mnogość regulacji, których można się pozbyć. Urzędy mają dużą wła-

dzę, która źle użyta może doprowadzić do bankructwa firm. Kontrole przez 

nie prowadzone są czasochłonne, a przez to kosztowne dla przedsiębiorców. 

W tym zakresie jest postęp, ale niewielki”30.

27 R. Stefanicki, Zbadali poziom naszego szczęścia, „Gazeta Wyborcza”, 1 marca 2012.
28 A. Mitraszewska, W poszukiwaniu lepszego życia, „Gazeta Wyborcza”, 11 czerwca 2012.
29 C. Kowanda, Pieniądze szczęścia nie dają, „Polityka”, 13–19 lutego 2013.
30 A. Cieślak-Wróblewska, M. Rudke, Postępy są, ale małe, „Rzeczpospolita”, 20–21 październi-

ka 2012.
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12.3. Miejsce Polski w Europie

Polska pod względem PKB na mieszkańca pozostaje w tyle za większoś-

cią krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli średni produkt krajo-

wy brutto na mieszkańca całej UE przyjąć za 100, to wskaźnik ten dla Pol-

ski wynosi 64. Wyraźnie zatem widać tu lukę rozwojową między Polską 

a rozwiniętymi krajami UE. Powoli zmniejszamy jednak dystans dzielący nas 

od bogatych państw Unii Europejskiej. Potwierdzają to dane statystyczne. 

W 2008 roku poziom zamożności Polski w stosunku do średniej zamożności 

krajów UE wyniósł 56 i za nami były tylko Bułgaria i Rumunia. Rok później 

nasz wskaźnik podniósł się do 60 i za Polską oprócz Bułgarii i Rumunii znala-

zły się Łotwa i Litwa. Trzema najważniejszymi krajami były wówczas Luk-

semburg (271), Holandia (131) oraz Irlandia (127)31. W 2000 roku PKB per ca-
pita w Polsce wynosił 48% ówczesnej średniej unijnej. Od tego czasu przyjęto 

do Unii Europejskiej 12 biedniejszych krajów, co zaniżyło średnią unijną.

W końcu 2012 roku według Eurostatu poziom zamożności, czyli PKB per 
capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, wyniósł 64% średniej 

unijnej. W poprzednim roku zostaliśmy jednak wyprzedzeni przez Litwę 

(66% średniej UE)32.

W 2010 roku tygodnik „Polityka” sporządził kompleksowy raport o po-

zycji Polski w Unii Europejskiej w różnych dziedzinach – ekonomicznej, 

społecznej i kulturalnej (tabela 1).

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w niektórych dziedzinach po-

zycja Polski w Europie jest stosunkowo dobra, między innymi w publicznych 

wydatkach na edukację, pod względem liczby morderstw, dostępu do Inter-

netu, inflacji czy pod względem liczby samobójstw. Natomiast bliżej końca 

tabeli państw członkowskich UE plasujemy się pod względem aktywności za-

wodowej, indeksu wolności gospodarczej, wydatków budżetowych na ochro-

nę zdrowia, liczby więźniów, gęstości sieci autostrad i czytelnictwa prasy. 

Również sporządzony przez brytyjski tygodnik „The Economist” indeks de-

mokracji wyznacza nam odległe 24. miejsce wśród 27 (przed przystąpieniem 

Chorwacji do UE) państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak stwierdza autor omawianego raportu, „Polska jest coraz silniejsza go-

spodarczo, nadal słabe natomiast mamy samo państwo. Nie potrafimy stwo-

rzyć sprawnych mechanizmów, które zapewnią nam lepszą i w miarę przewi-

dywalną przyszłość”33.

31 Polska wciąż biedna, ale goni UE, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16 grudnia 2010.
32 wiadomości.gazeta.pl/wiadomości/1.114883,13062356,Polska_znow_biedniejsza_od_Litwy_

4_miejsce_od_konca.
33 C. Kowanda, Gdzie my, gdzie oni, „Polityka”, 30 października 2010.
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Tabela 1

Pozycja Polski w Unii Europejskiej

Dziedzina Miejsce Polski w UE

PKB średnia unijna (%) 23

Inflacja (%) 21

Bezrobocie (%) 18

Aktywność zawodowa (%) 24

Udział sektora usług w PKB (%) 22

Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 21

Indeks wolności gospodarczej 25

Indeks percepcji korupcji 20

Rządowe wydatki na ochronę zdrowia (% budżetu) 26

Współczynnik Giniego (nierówności społecznej) 22

Publiczne wydatki na edukację (% PKB) 16

Gęstość autostrad (na 1000 km2) 24

Więźniowie (na 100 tys. mieszkańców) 25

Indeks demokracji 24

Zagrożeni ubóstwem (%) 17

Średnia długość życia 20

Śmiertelność niemowląt (na tys. urodzeń) 21

Indeks edukacji 19

Użytkownicy Internetu (na tys. osób) 20

Zadowolenie z życia 19

Rozwody (na tys. osób) 16

Samobójstwa (na 100 tys. osób) 20

Morderstwa (na 100 tys. osób) 12

Dystrybucja prasy codziennej (egz. na tys. dorosłych) 24

Jakość życia w stolicy 21

Źródło: C. Kowanda, Gdzie my, gdzie oni, „Polityka”, 30 października 2010.

Niestety nie tylko w świecie, ale również w Europie odstajemy pod wzglę-

dem innowacyjności. Wskaźnik nowoczesności czy też innowacyjności co-

rocznie publikowany przez Komisję Europejską obejmuje 24 różne wskaźniki 

i ich wpływ na nowoczesność gospodarki. Skala tej innowacyjności mierzona 

jest w punktach od 0 do 1. W 2011 roku wskaźnik ten wyliczono dla Polski 

na 0,3 pkt, co dało nam piątą pozycję od końca wśród 27 państw członkowskich 

UE. Na podium znalazły się Szwecja, Dania i Niemcy ze wskaźnikiem 0,7 pkt. 

Natomiast średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła 0,54 pkt. Komentując 

te dane, w „Gazecie Wyborczej” pisano, że „zdaniem Komisji mocne strony 

Polski to kadry, finanse oraz wsparcie, inwestycje przedsiębiorstw. Jeśli chodzi 

o liczbę absolwentów szkół wyższych czy eksport nowoczesnych produktów, 



278

jesteśmy powyżej średniej unijnej. Za to kiepsko wygląda sytuacja z udziałem 

polskich naukowców w międzynarodowych projektach, liczbą osób kończących 

doktoraty czy z zaangażowaniem przedsiębiorstw w badania i rozwój”34.

W stosunku do roku 2010 Polska spadła o jedną pozycję. Zmniejszyła się 

liczba firm, które wprowadziły innowacje produkcyjne, organizacyjne i marke-

tingowe. „Regres widoczny był w dziesięciu, za to bardzo istotnych, dziedzi-

nach”35.

W 2012 roku sytuacja jednak, według raportu Komisji Europejskiej, jeszcze 

się pogorszyła. Polska została sklasyfikowana na czwartym miejscu od końca 

w Unii Europejskiej tylko przed Bułgarią, Rumunią i Łotwą. Pogorszyła się 

innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Poprawiły się natomiast 

notowania Polski w dziedzinie patentów, w ochronie własności intelektualnej 

oraz w wydatkach publicznych i wydatkach przedsiębiorstw na badania i roz-

wój. „By osiągnąć sukces w innowacjach, potrzebne są trzy elementy: pomysł, 

doświadczeni partnerzy, dostęp do kapitału. Polska to wszystko ma, ale braku-

je zapalnika, zachęt, które połączyłyby je w sprawnie działający system – ko-

mentuje Arkadiusz Lewicki ze Związku Banków Polskich”36.

Koszty pracy są w Polsce nadal niskie w porównaniu z większością kra-

jów europejskich. Na przykład w Belgii czy Szwecji (ok. 40 euro) są 5,5 ra-

zy wyższe, w Niemczech, Finlandii, Austrii (ok. 31 euro) – ponad cztery razy 

wyższe, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (ok. 21–22 euro) – prawie trzy ra-

zy wyższe. Nawet w Czechach za godzinę pracy trzeba płacić 10,5 euro, 

a na Słowenii 14,5 euro. Taniej niż u nas jest tylko w czterech krajach37.

Ustępujemy również większości krajów UE pod względem wydajności 

pracy. Polski robotnik w ciągu godziny wytwarza dwa razy mniej od robotnika 

niemieckiego. W Niemczech wskaźnik wydajności pracy wynosi 105 średniej 

unijnej, w Polsce zaś 65. Ale tu dokonuje się postęp. W ostatnich „10 latach 

zdołaliśmy na tej drodze posunąć się zaledwie o 11 punktów procentowych. 

W 1999 roku wydajność pracy w naszym kraju wynosiła 54 proc. przeciętnej 

UE. – Poprawa wydajności pracy to proces, na który składa się wiele czynni-

ków, jak możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw, nakłady na badania nauko-

we i nowe rozwiązania technologiczne czy struktura gospodarki”38 – stwierdził 

Philip Whyte, ekspert londyńskiego Centre for European Reform (CER).

Polska jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów europejskich. W 2011 

roku pod względem wartości kapitałów zagranicznych ulokowanych w Polsce 

(10,3 mld euro) na 46 krajów europejskich znaleźliśmy się wysoko na ósmym 

miejscu. Jedną z przyczyn atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych 

34 Polska w ogonie nowoczesnej Europy, „Gazeta Wyborcza”, 9 lutego 2012.
35 A. Cieślak-Wróblewska, Polska spada w rankingu innowacji, „Rzeczpospolita”, 8 lutego 2012.
36 A. Słojewska, Polska spada w unijnym rankingu innowacyjności, „Rzeczpospolita”, 26 marca 2013.
37 Koszty pracy w Polsce wciąż niskie, „Rzeczpospolita”, 20 marca 2013.
38 J. Bielecki, Jak wreszcie dogonić Niemcy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27–29 kwietnia 2012.
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była nie tylko tania i wykwalifikowana siła robocza, względnie duży rynek we-

wnętrzny, ale również fakt, że na tle kryzysowej sytuacji w eurolandzie Polska 

była wówczas zieloną wyspą.

Według raportu firmy Ernst and Young, która przepytała 840 menedżerów 

odpowiedzialnych za decyzje inwestycyjne w firmach prowadzących działal-

ność w skali międzynarodowej, przeszło jedna trzecia jako najatrakcyjniejszy 

kraj do inwestowania wskazała Niemcy, 10% – Polskę, 8% i 7% kolejno Wiel-

ką Brytanię i Rosję. Na szóstym miejscu (3% wskazań) znalazły się Czechy, 

za nimi Rumunia i Turcja. Polskę wyróżniają lepsza niż w innych krajach re-

gionu sytuacja gospodarcza, duży i chłonny rynek wewnętrzny, niewielki po-

ziom długu publicznego, wykwalifikowani pracownicy, korzystny klimat bi-

znesowy i stabilny system prawno-podatkowy39.

Polska jest w czołówce krajów unijnych pod względem inwestycji samo-

rządów. Udział inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w stosunku 

do PKB w Polsce wynosi średnio 3%. W 2012 roku dawało to Polsce pierwsze 

miejsce w UE. Natomiast jeżeli liczyć procentowo udział inwestycji samorzą-

dowych w stosunku do całości inwestycji w gospodarce, to w 2011 roku Polska 

z 15,3% znajdowała się na drugim miejscu w UE za Irlandią z 20,8%40.

Mówimy często, że eksport jest poważną siłą napędową polskiej gospodar-

ki. Ale w Unii Europejskiej pod względem wartości eksportu 112,8 mld euro 

byliśmy w 2011 roku na ósmym miejscu. Liderem w tej dziedzinie są Niemcy 

– 879,2 mld euro, Holandia – 392,9 mld euro oraz Francja – 354,6 mld euro41. 

Rok wcześniej, w 2010 zajmowaliśmy dziewiątą pozycję, z wartością eksportu 

97,9 mld euro. Udział Polski w łącznym unijnym eksporcie wynosił wówczas 

3%. Najwyższy udział mieliśmy w eksporcie unijnym autobusów (21%), mebli 

(18%) i odbiorników telewizyjnych (17,1%)42.

Oto niektóre dane o pozycji Polski w UE według wskaźników społecz-

nych. Dane Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzają, że wśród 53 krajów 

europejskich Polska jest krajem stosunkowo młodym. Społeczeństwo polskie 

szybko jednak się starzeje. Pod względem długości życia ustępujemy większo-

ści krajów europejskich. Wyższa od przeciętnej w UE jest w Polsce śmiertel-

ność niemowląt. Na 10 tys. urodzeń umiera u nas pięćdziesięcioro niemowląt, 

a w Unii Europejskiej – 41.

W 2010 roku ukazał się raport zatytułowany Europejski wskaźnik Zdrowia 
konsumenta. Na 33 przebadane kraje europejskie Polska znalazła się na 26. 

miejscu pod względem ochrony zdrowia. W raporcie uwzględniono sześć ob-

szarów w dziedzinie ochrony zdrowia. Najwyższe oceny uzyskaliśmy w obsza-

39 A. Woźniak. Polska coraz lepsza dla inwestorów, „Rzeczpospolita”, 22 czerwca 2012.
40 „Gazeta Wyborcza”, 1 czerwca 2012.
41 J. Bielecki, Handel zagraniczny dzieli Europę, „Dziennik Gazeta Prawna”, 20 stycznia 2011.
42 J. Brzozowski, Zagraniczne inwestycje nakręcają nasz eksport, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

20 stycznia 2011.
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rze praw pacjenta. Najgorzej wypadliśmy w oczekiwaniu na leczenie i w wyni-

kach leczenia. Najwyższe oceny uzyskały Holandia, Dania i Islandia43.

W rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI) 

w 2012 roku Polska zajęła 27. miejsce wśród 34 państw. Był to spadek o jed-

no miejsce w porównaniu z rokiem poprzednim. Również i w tym rankingu 

najgorzej oceniono w Polsce czas oczekiwania na leczenie oraz dostęp do le-

ków wśród 40 wskaźników. Na 1000 możliwych punktów Polska uzyskała 577, 

podczas gdy zwycięzca rankingu Holandia zdobyła 872 pkt44.

W Polsce zagrożenie ubóstwem jest większe aniżeli średnie zagrożenie 

w Unii Europejskiej. Wskaźnik ubóstwa materialnego wynosi u nas według 

Eurostatu 32%. Tylko w czterech krajach unijnych jest wyższy: w Bułgarii 

– 51%, Rumunii – 50%, na Węgrzech – 37% i na Łotwie – 35%. Najniższym 

wskaźnikiem ubóstwa legitymują się Luksemburg 4%, Szwecja 5% oraz Ho-

landia 5%45. 

Nieco lepiej wypadamy pod względem wskaźnika indywidualnej kon-

sumpcji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik ten dla Polski wy-

nosi 66 i lokuje nas na siódmym miejscu od końca wśród 27 państw unijnych 

(badanie przeprowadzone przed przystąpieniem do UE Chorwacji). Odrabia-

my zaległości, kupując nie tylko żywność, ale różnorodny sprzęt.

12.4. Zakończenie

Hiszpańska fundacja BBVA przeprowadziła ankietę w kilkunastu krajach 

Europy i w USA, na temat poziomu wiedzy naukowej. 16 tys. ankietowa-

nym zadano 22 pytania dotyczące na przykład DNA, teorii stworzenia świata, 

siły ciążenia, znajomości uczonych, klonowania, dziury ozonowej. Średnia licz-

ba poprawnie udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania w UE wynosiła 

13,4. Polska znalazła się na ósmym miejscu, ze wskaźnikiem 12,4. Największą 

wiedzą wykazali się Duńczycy – 15,6, Holendrzy – 15,31 oraz Niemcy – 14,8. 

„W Polsce – pisze Piotr Zagórski – odsetek prawidłowych odpowiedzi na pra-

wie wszystkie pytania był niższy od średniej europejskiej. Jedynie 28 proc. 

z nas zdaje sobie sprawę, że antybiotyki nie zabijają wirusów (średnia europej-

ska to 36 proc.), mniej niż połowa wie, że od genów ojca zależy płeć dziecka 

(średnia europejska to 52 proc.). Co czwarty Polak nie wie także, że światło 

porusza się szybciej od dźwięku, co w tym akurat przypadku plasuje nasz kraj 

w średniej europejskiej”46.

43 Blog Zbigniewa Kuźmiuka, kuzmiuk.blog.onet.pl.
44 Wiadomości onet.pl/kraj/polska-słuzba-zdrowia-na 27-miejscu-w-Europie,15132976,wiado-

mosci.html.
45 „Monitor Europejski”, luty 2010, nr 2, s. 38.
46 P. Zagórski, Polska (nie)wiedza naukowa, „Gazeta Wyborcza”, 21 sierpnia 2012.
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ROZDZIAŁ 13

Rola Polski w euroatlantyckim
systemie bezpieczeństwa

w ocenie głównych sił politycznych1

Agnieszka Orzelska-Stączek

13.1. Wprowadzenie

Po 1989 roku na polskiej scenie politycznej pojawiały się i znikały różne par-

tie. O ile liczba ugrupowań reprezentowanych w Sejmie w 1991 roku się-

gała 202, po wyborach w 2007 roku spadła do czterech, o tyle w 2011 roku próg 

wyborczy przekroczyło pięć partii – Platforma Obywatelska (PO), Prawo i Spra-

wiedliwość (PiS), Ruch Palikota (przekształcony w październiku 2013 roku 

w Twój Ruch), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) i Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej (SLD). Należą one obecnie do głównych sił politycznych w Polsce3.

Partie, które od kilku lat dominują na polskiej scenie politycznej – PO i PiS 

– powstały w 2001 roku. PiS współtworzyło rząd w latach 2005–2007, po czym 

władzę przejęła koalicja PO i PSL. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku 

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.
2 J. Raciborski, Wybory 2011 – uwagi o instytucjonalnych uwarunkowaniach zachowań wyborczych, 

w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory 2011. Partie i ich programy, Instytut Stu-

diów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 20. Szerzej na ten temat R. Matyja, Rywalizacja 
polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 

Kraków – Rzeszów 2013. 
3 W Sejmie zasiadają także posłowie Solidarnej Polski, która powstała w 2012 r. w wyniku 

powyborczego podziału PiS. Partia ta nie przeszła jeszcze weryfikacji w wyborach parlamen-

tarnych.
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– po raz pierwszy od 1989 roku – zwyciężyła partia, która sprawowała władzę 

przez całą kadencję. Wynik wyborów pozwolił też na odnowienie dotychcza-

sowej koalicji rządowej PO–PSL w niezmienionym składzie. Najsilniejszą 

partią opozycyjną w Sejmie VII kadencji (od 2011 roku), podobnie jak w Sej-

mie VI kadencji (2007–2011), zostało PiS. Opozycja pomiędzy PiS a PO stała 

się czynnikiem strukturalizującym polską scenę polityczną. 

Partie, których przedstawiciele zasiadają w Sejmie, prezentują odmien-

ne poglądy w kwestii roli Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeń-

stwa. Różnice zdań znajdują odzwierciedlenie w założeniach programowych, 

ale płaszczyzna deklaracyjna często nie idzie w parze z praktyką. Na przykład 

posłowie partii głoszącej najbardziej radykalne hasła w sferze polityki zagra-

nicznej i obronnej, jaką jest Ruch Palikota (w październiku 2013 roku Ruch 

Palikota przekształcił się w nową partię Twój Ruch), w praktyce nigdy nie za-

głosowali przeciwko stanowisku rządu w najważniejszych sprawach dotyczą-

cych polityki międzynarodowej (o czym dalej). 

Podstawowym źródłem ukazującym stanowiska partii są ich dokumenty pro-

gramowe. Do najbardziej aktualnych należą programy z kampanii wyborczej 

do parlamentu w 2011 roku i z kampanii prezydenckiej w 2010 roku. W celu 

przeprowadzenia analizy porównawczej założeń programowych wybranych 

ugrupowań wykorzystano ich publikacje i materiały zebrane przez Archiwum 

Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN (publikowane między 

innymi w opracowaniu pod redakcją Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakow-

skiej, Wybory 2011. Partie i ich programy, ISP PAN, Warszawa 2013). Do głów-

nych materiałów źródłowych należą też archiwa sejmowe, zwłaszcza debaty do-

tyczące polityki zagranicznej i wyniki głosowań, ponadto informacje na stronach 

internetowych partii oraz wystąpienia polityków. W przypadku partii tworzą-

cych rząd ich stosunek do założeń programowych można również ocenić na pod-

stawie działalności premiera i podległych mu resortów.

Stosunek głównych sił politycznych do roli Polski w euroatlantyckim sy-

stemie bezpieczeństwa należy do najważniejszych determinantów polityki za-

granicznej, klasyfikowanych jako wewnętrzne i subiektywne. Na podstawie 

percepcji środowiska międzynarodowego – w tym przeobrażeń dotyczących 

NATO, UE i USA – politycy zdobywają wiedzę, formułują wnioski i oceny. 

Jest to warunek wstępny określania celów w polityce zagranicznej, a także środ-

ków i metod ich osiągania. Do czynników, które wpływają na postrzeganie świa-

ta, należą poziom kultury politycznej, edukacji, uwarunkowań historycznych, 

systemu wartości, a także przekonań religijnych oraz ideologii4. Warto zauważyć, 

że chociaż w latach 90. ubiegłego stulecia podziały o podłożu ideologicznym 

i historycznym były znacznie głębsze niż obecnie, to w sprawach dotyczących 

4 Szerzej na ten temat R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnic-

two Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 20; S. Smith, A. Hadfield, T. Dunne (red.), Foreign 
Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press, Oxford 2012. 
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priorytetów polityki zagranicznej zasadniczo panowało porozumienie. Obecnie 

porozumienia nie ma; różnice wśród głównych partii politycznych dotyczą spraw 

o znaczeniu fundamentalnym dla bezpieczeństwa Polski. 

13.2. Euroatlantycki system bezpieczeństwa w świetle
materiałów programowych wybranych partii

13.2.1. Platforma Obywatelska

Analiza stosunku PO do NATO, UE i USA na podstawie dokumentów pro-

gramowych partii przedstawia pewną trudność. Wynika ona z charakteru ma-

teriałów wyborczych, które w przypadku PO mają przede wszystkim charakter 

promocyjny i są tworzone w perspektywie krótkookresowej (zapewne z tego 

też względu nie są już dostępne na oficjalnych stronach internetowych partii). 

Nie przynoszą one jasnej odpowiedzi na pytania o pożądany przez PO kształt 

UE, NATO i relacji Polski z USA; zagadnienia te są poruszane w sposób roz-

proszony. Z uwagi na fakt, że PO jest partią współrządzącą, wyjaśnień można 

poszukiwać w wypowiedziach należących do niej polityków, pełniących jed-

nocześnie najwyższe funkcje państwowe. Znaczenia takich wystąpień nie spo-

sób jednak porównywać z materiałami programowymi różnych partii.

 

Unia Europejska

W świetle programu wyborczego PO z 2011 roku po osiągnięciu strategicznych 

celów, jakimi były akcesja do NATO i UE, Polska powinna skoncentrować 

się na budowaniu swojej silnej pozycji w ramach tych organizacji. Do działań 

podjętych przez rząd PO–PSL, które służą umocnieniu pozycji kraju w UE 

i NATO, zaliczono uczestnictwo w międzynarodowych misjach pokojowych, 

wpływ na przyjętą w 2010 roku w Lizbonie koncepcję strategiczną NATO 

oraz działania na rzecz rozwoju struktur obronnych w ramach UE. 

Dla PO głównym punktem odniesienia polskiej polityki zagranicznej 

jest UE – w myśl programu „większość naszej aktywności na polu polityki za-

granicznej jest realizowana za pośrednictwem Unii Europejskiej. Skutecznie 

realizować naszą rację stanu można tylko poprzez umiejętne wpisanie naszego 

interesu w szerszy interes europejski”5. W opinii tej partii polityka zagraniczna 

„musi wywodzić się z interesów wewnętrznych oraz być w pełni zakorzeniona 

5 Program wyborczy PO z 2011 r., Następny krok. Razem, w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska 

(red.), Wybory 2011. Partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2013, s. 461.
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w gospodarczych interesach państwa”6. Zdaniem PO „wraz z akcesją do UE, 

ale też dzięki globalizacji, powoli zacierają się granice między polityką zagra-

niczną i wewnętrzną”7. 

PO silnie akcentuje ekonomiczny wymiar członkostwa w UE. Za zadanie 

priorytetowe w sferze polityki zagranicznej uznano wynegocjowanie ambitne-

go budżetu UE na lata 2014–2020, „który pozwoli spełnić rosnące ambicje po-

lityczne i traktatowe Wspólnoty, a Polsce da szansę zmniejszyć dystans do bo-

gatszych sąsiadów”8. PO zobowiązała się do wynegocjowania ponad 300 mld 

złotych w budżecie UE na lata 2014–2020. Podkreślono, że „żadne państwo 

w historii nie otrzymało takiego wsparcia finansowego z Unii jak Polska”9. 

Dostrzegano jednocześnie, że polscy rolnicy otrzymują niższe wsparcie w po-

równaniu z rolnikami z innych krajów UE i z tego względu PO rozpoczęła 

w 2008 roku starania o zmianę zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

W ocenie PO Polska weszła do „grona państw, które wpływają na ostatecz-

ny kształt decyzji podejmowanych w UE, i będziemy tę pozycję skutecznie 

ugruntowywać”10. Fakt ten uznawano za szczególnie istotny w okresie kluczo-

wym dla rozwoju UE, gdy po pełnym wprowadzeniu postanowień traktatu liz-

bońskiego umacniać się miał ostateczny kształt zreformowanej UE. 

Wśród sukcesów rządu w programie wyborczym PO wymieniono znaczącą 

poprawę relacji z Niemcami, które uznano za „naszego najważniejszego sąsia-

da i najważniejszego aktora życia Unii Europejskiej”11. 
PO zaangażowała się w rozwój polityki obronnej UE, w której dostrzega-

ła „bardzo ważne wsparcie dla NATO”12. Wspominano także o zaangażowaniu 

Polski na rzecz partnerstwa między UE i NATO i wspieraniu działań podejmo-

wanych w tym celu przez nowo powołaną służbę dyplomatyczną UE oraz wyso-

ką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W progra-

mie PO zapowiedziano wsparcie dla rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony UE. Planowano położyć nacisk na realizację inicjatywy Polski i jej part-

nerów z Trójkąta Weimarskiego (obejmującego Polskę, Niemcy i Francję), doty-

czącej podniesienia sprawności UE w zakresie reagowania kryzysowego.

NATO i USA

Porównując programy wyborcze PO z 2007 i 2011 roku, można zauważyć spa-

dek znaczenia NATO i USA z perspektywy tej partii. O ile w 2007 roku zna-

6 Tamże. 
7 Tamże.
8 Tamże, s. 465.
9 Tamże, s. 488.
10 Tamże, s. 465.
11 Tamże, s. 463.
12 Tamże, s. 460.
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lazł się zapis o strategicznym partnerstwie z USA, a Sojusz Północnoatlantycki 

został uznany za głównego gwaranta bezpieczeństwa Polski, o tyle cztery lata 

później podobne stwierdzenia nie padły. 

Do najważniejszych dokonań rządu PO–PSL zaliczono zakończenie udzia-

łu Polski w misji w Iraku w 2008 roku, a także wprowadzenie zmian z struktu-

rze misji w Afganistanie. Jednocześnie zapowiedziano wycofanie sił polskich 

z Afganistanu. Stosunek PO do udziału w zagranicznych misjach wojskowych 

był złożony – w kampanii w 2007 roku dystansowano się od takich operacji, 

a po objęciu władzy w 2007 roku rząd z jednej strony niezwłocznie wycofał 

polskie siły z Iraku, a z drugiej – wzmocnił ich obecność w Afganistanie. 

Na liście dokonań rządu PO–PSL znalazł się też zapis o aktywnym udziale 

w tworzeniu nowej Koncepcji Strategicznej NATO. Prace te dotyczyły głów-

nie tzw. planów ewentualnościowych (czyli skonkretyzowanych projektów 

reakcji NATO na ewentualną agresję), a także tarczy antyrakietowej, relacji 

z Rosją, dalszego rozszerzenia NATO oraz bezpieczeństwa energetycznego.

W programie PO niewiele miejsca poświęcono USA. Zapisano, że w relacjach 

ze Stanami Zjednoczonymi rząd stara się prowadzić politykę opartą na zasadzie 

wzajemności, w ramach której wynegocjowane zostały „dobre porozumienia 

o rozmieszczeniu elementów systemu obrony przeciwrakietowej i o statusie 

wojsk amerykańskich w Polsce, z zachowaniem pierwszeństwa polskiej jurys-

dykcji”13. Zaznaczono, że stosunki te powinny się opierać nie tylko na kwestiach 

bezpieczeństwa, ale też na większej obecności inwestycyjnej, technologicznej 

i intelektualnej Amerykanów w Polsce. Zwrócono uwagę, że w kontekście po-

szukiwań złóż gazu łupkowego dysponują oni odpowiednią technologią. 

Programy partii pozwalała też poznać kampania przed wyborami prezyden-

ckimi w 2010 roku. Wzięło w nich udział 10 kandydatów, ale do drugiej tury 

przeszło dwóch, w tym Bronisław Komorowski, wiceprzewodniczący PO (w la-

tach 2006–2010) i marszałek Sejmu (2007–2010). W jego materiałach wybor-

czych nie było mowy o USA, a o NATO wspominał w kontekście uzyskania 

przez Polskę członkostwa w Sojuszu14. W odniesieniu do UE postulował, aby 

organizacja ta „nie była areną polskich roszczeń, lecz żeby Polska pełniła klu-

czową rolę w budowie systemu wolnego rynku i wolnego przepływu ludzi po-

łączonego z solidarnością i poczuciem odpowiedzialności za wspólny rozwój”15. 

13 Tamże, s. 464.
14 W programie wyborczym Bronisław Komorowski stwierdził: „Zajmowałem się budowaniem 

przekonania w świecie zewnętrznym, że Polska jest warta członkostwa w NATO. Człon-

kiem sojuszu jesteśmy od 1999 roku. (…) Na okres mojego ministrowania przypadł obowią-

zek realizacji zobowiązań wobec NATO podjętych przez poprzedni rząd”. I. Słodkowska, 

M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie. Programy kandydatów, Instytut Studiów Poli-

tycznych PAN, Warszawa 2012, s. 68. Materiały były publikowane na stronie https://www.

bronislawkomorowski.pl. 
15 Tamże, s. 74.
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13.2.2. Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL, koalicjant PO, jest najstarszą partią na polskiej scenie politycznej, 

a także najdłużej współrządzącą. Stronnictwo tradycyjnie nie koncen-

trowało się na polityce zagranicznej. W materiałach wyborczych z 2011 roku 

w kwestii bezpieczeństwa gospodarczego podkreślono konieczność „rozwi-

jania kontaktów handlowych z Unią Europejską, Wschodem i największymi 

potęgami ekonomicznymi świata”16. W zakresie bezpieczeństwa państwa za 

główne zadanie PSL uznało „konkretyzację i stałą aktualizację planów strate-

gicznych NATO. Obszar Polski powinien stać się ważną częścią infrastruktury 

wojskowej i naszych amerykańskich sojuszników”17.

Prezes PSL i zarazem wicepremier Waldemar Pawlak w materiałach wy-

borczych przed wyborami prezydenckimi akcentował dążenie do osiągnięcia 

przez Polskę silnej pozycji w regionie, w Europie i na świecie. Polska miała 

być liderem Europy Środkowo-Wschodniej, zapowiadano też „zwiększenie 

rangi Polski w organizacjach międzynarodowych18, nie wymieniono jednak 

wprost ani UE, ani NATO. Za swój atut Waldemar Pawlak uznał, że jest „po-

litykiem o randze międzynarodowej”, o jego kompetencjach „z uznaniem wy-

powiadają się politycy w Rosji, Chinach i USA. W Europie Zachodniej jest po-

strzegany jako człowiek, który zatrzymał w Polsce kryzys”19. 

13.2.3. Prawo i Sprawiedliwość

W programie wyborczym PiS z 2011 roku duży nacisk położono na politykę 

zagraniczną, akcentując bezpieczeństwo. Za główne filary polityki bezpie-

czeństwa narodowego i obronności RP uznano współpracę w ramach UE, zo-

bowiązania wynikające z członkostwa w NATO oraz strategiczne partnerstwo 

ze Stanami Zjednoczonymi.

Współpraca w ramach UE

PiS opowiadało się za trwałym uczestnictwem Polski w UE. Stanowczo prze-

ciwstawiano się przekształcaniu UE w federację, uznając, że powinna ona 

pozostać związkiem suwerennych państw. PiS zapowiadało podjęcie starań 

o wprowadzenie zmian w Konstytucji RP, które jednoznacznie określą nad-

rzędny charakter ustawy zasadniczej wobec prawa europejskiego. 

16 Program wyborczy PSL, Człowiek jest najważniejszy, www.psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wy-

borczy_PSL_260811.pdf, s. 15.
17 Tamże, s. 20.
18 I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie..., s. 139; dokument dostępny 

także: http://www.klub.psl.pl/punkty-dla-polski.html.
19 Tamże, s. 145.
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W programie PiS wyrażano poparcie dla unijnych inicjatyw zwiększających 

bezpieczeństwo militarne, w tym dla utworzenia w przyszłości wspólnej armii 

państw UE. W kwestii instytucjonalnej PiS zapowiadało, że będzie sprzyjać 

umocnieniu pozycji Komisji Europejskiej, uzasadniając, że w polskim intere-

sie leży „możliwie najdalej posunięta samodzielność tego ośrodka decyzyjne-

go, jego odporność na naciski ze strony najsilniejszych europejskich graczy”20. 

Po przejęciu władzy PiS zapowiadało zdecydowane działania w obronie 

polskich interesów na forum UE, między innymi zmierzające do wyrównania 

dopłat rolniczych do poziomu uzyskiwanego przez rolników w krajach „sta-

rej” UE. Zmiany miały także obejmować między innymi radykalną rewizję 

pakietu energetyczno-klimatycznego, wycofanie się Polski z Paktu Euro Plus, 

„ponieważ nie ma żadnego sensu uczestniczenie w przedsięwzięciach ograni-

czających naszą swobodę gospodarczą i zmierzających do obrony bardzo zagro-

żonej dziś waluty”21. PiS konsekwentnie wypowiadało się przeciwko szybkie-

mu wprowadzeniu euro w Polsce.

 
Członkostwo w NATO 

Chociaż za pierwszy filar polskiej polityki bezpieczeństwa narodowego 

i obronności uznano współpracę w ramach UE, to jednocześnie mianem 

głównego zewnętrznego filaru polityki bezpieczeństwa określono członko-

stwo w NATO oraz strategiczne partnerstwo z USA. PiS postrzegało NATO 

„jako gwarancję integralności terytorialnej wszystkich państw członkowskich 

i ich zabezpieczenie przed atakiem”22.

PiS deklarowało dążenie do wzmocnienia NATO. Głównym celem tej par-

tii w sferze polityczno-militarnej było utrzymanie i rozwijanie zdolności So-

juszu Północnoatlantyckiego do skutecznego działania. W opinii PiS NATO 

powinno zachować charakter organizacji obronnej. Postulowano, aby obrona 

kolektywna pozostała jego podstawową i priorytetową funkcją. W ocenie par-

tii niebezpieczeństwo konfliktu konwencjonalnego w sąsiedztwie Polski było 

całkiem realne, dlatego silny nacisk położono na sprecyzowanie planów ewen-

tualnościowych.

W kwestii operacji zagranicznych PiS wskazywało na potrzebę znalezienia 

równowagi między podtrzymywaniem gotowości do obrony państw członkow-

skich a działaniami operacyjnymi (stabilizacyjnymi) out-of-area; obie te funk-

cje powinny się wzajemnie uzupełniać. Poparcie Polski dla „działań zmierzają-

cych do uczynienia z Sojuszu narzędzia operacji ekspedycyjnych powinno być 

20 Program wyborczy PiS, Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, Warszawa 2011, http://www.

pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157, s. 220.
21 Tamże, s. 223. 
22 Tamże, s. 218.
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uzależnione od uznania naszych postulatów dotyczących utrzymania skutecz-

nych mechanizmów obrony kolektywnej”23. PiS krytycznie oceniało decyzję 

rządu o wycofaniu polskich wojsk z wielu misji zagranicznych oraz redukcję 

aparatu dyplomatycznego, uznając to za posunięcia prowadzące do obniżenia 

pozycji Polski. Zapowiadano też zdecydowaną zmianę tej polityki po dojściu 

do władzy PiS. 

O ile według Ruchu Palikota Polska „powinna wyzbyć się w polityce za-

granicznej jakichkolwiek elementów militarnych”24, to w myśl programu 

PiS siły zbrojne powinny się stać jednym z głównych atutów polskiej polity-

ki zagranicznej. Podczas gdy Ruch Palikota postulował zmniejszenie wydat-

ków na wojsko do 1% PKB, to PiS opowiadało się za zwiększeniem budżetu 

obronnego do 2% PKB. W myśl programu tej partii, należy zwiększyć poten-

cjał militarny polskich sił zbrojnych. Siły Zbrojne RP oraz Narodowe Siły Re-

zerwy powinny łącznie obejmować do 150 tys. żołnierzy. Ponadto opowiadano 

się za dołożeniem wszelkich starań, aby Siły Zbrojne RP osiągnęły standardy 

i możliwości techniczne umożliwiające obronę integralności terytorialnej w ra-

zie ataku potencjalnego agresora, a także harmonijną współpracę z armiami 

państw NATO, zarówno podczas wspólnego udziału w międzynarodowych 

ćwiczeniach i misjach, jak i w sytuacji ewentualnej konieczności obrony jed-

nego z sojuszników. W ocenie PiS przynajmniej część polskich sił zbrojnych 

powinna być zdolna do udziału w operacjach ekspedycyjnych. Równocześnie 

„w niczym nie uchybiając swej roli wartościowego członka Sojuszu i Unii Eu-

ropejskiej, Polska powinna zacieśnić współpracę wojskową z tymi państwami, 

których interesy geopolityczne i podejście do kwestii bezpieczeństwa są bli-

skie naszemu”25. 

W kontekście strategii obronnej w programie wyborczym PiS wskazywano 

na dwa przykłady – Finlandii oraz Turcji. W przypadku ewentualnego kon-

fliktu zbrojnego władze Finlandii zakładały zdolność do samodzielnego po-

wstrzymania przeciwnika przed dotarciem do strategicznych obiektów i obsza-

rów w czasie pierwszej fazy wojny, natomiast dalsze działania miały być oparte 

na pomocy państw sojuszniczych. Z kolei Turcja dzięki dużym wydatkom 

na zbrojenia oraz silnej armii zapewniła sobie samodzielność w przypadku 

konfliktu konwencjonalnego z państwami regionu. 

Relacje z USA

Do głównych zarzutów PiS pod adresem rządu PO–PSL należało doprowa-

dzenie do osłabienia transatlantyckiego wymiaru polskiej polityki. Zapowia-

23 Tamże, s. 226.
24 Program wyborczy Ruchu Palikota, Nowoczesna Polska, w: I. Słodkowska, M. Dołbakowska 

(red.), Wybory 2011..., s. 340.
25 Program wyborczy PiS, s. 226.
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dano podjęcie działań zmierzających do odnowy relacji z USA i pogłębianie 

współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W materiałach progra-

mowych z 2011 roku PiS określało USA mianem głównego sojusznika Polski 

w NATO.

Przez kilka lat do najważniejszych punktów relacji polsko-amerykańskich 

należał projekt tarczy antyrakietowej. W opinii PiS „odstąpienie od podpisa-

nych już umów nastąpiło wprawdzie z inicjatywy amerykańskiej, ale działa-

nia polskiego rządu, oględnie mówiąc, bynajmniej jej nie utrudniały”26. PiS 

krytykowało rząd PO–PSL za niechętny stosunek do tarczy przeciwrakieto-

wej. W opinii PiS obecność na terytorium Polski, na partnerskich warunkach, 

elementów amerykańskiej tarczy miałaby strategiczne znaczenie. Zwracano 

uwagę, że „w interesie Polski leży ponadto potwierdzenie możliwości udziału 

USA w projekcie modernizacji polskiej armii”27.

W programie PiS wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu energetycz-

nemu, uznając je za bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa państwa na równi 

z kwestiami militarnymi czy handlowymi. Stwierdzono, że „projekt urucho-

mienia eksploatacji gazu łupkowego jest w wymiarze politycznym porówny-

walny z członkostwem naszego kraju w NATO, a może nawet ważniejszy”28. 

Zdaniem PiS, władze Polski powinny zabiegać o inwestycje firm amerykań-

skich w Polsce w sprawie eksploatacji gazu łupkowego. PiS zapewniało, że bę-

dzie te inwestycje wspierać.

 
Inne kwestie dotyczące współpracy transatlantyckiej

Dla pozycji Polski we wspólnocie transatlantyckiej duże znaczenie miały re-

lacje z Niemcami. PiS nie akceptowało istniejącego modelu tych stosunków 

i zapowiadało, że „po wygraniu wyborów, unikając zadrażnień i niepotrzeb-

nych sporów, przywrócimy partnerski charakter stosunków z naszym zachod-

nim sąsiadem, tak aby ich rozwój oparty był na zasadach podmiotowości, rów-

ności i symetrii korzyści obu stron”29. 

W ocenie PiS stosunki polsko-niemieckie wymagały przewartościowania, 

ponieważ Polska wobec zachodniego sąsiada miała „statut klientelistyczny”30, 

o czym miała świadczyć „bierność wobec budowy Gazociągu Północnego, do-

rozumiana zgoda na tzw. widoczny znak, tolerowanie niemieckich ingerencji 

w wewnętrzne sprawy Polski związane z etniczną specyfiką Ślązaków i Kaszu-

bów”31. Niewykorzystanie możliwości, by zapobiec budowie Gazociągu Pół-

26 Tamże, s. 217.
27 Tamże, s. 227.
28 Tamże, s. 232.
29 Tamże, s. 220.
30 Tamże. 
31 Tamże.
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nocnego, należało do głównych, powracających przy wielu okazjach zarzutów 

PiS pod adresem rządu PO–PSL.

W programie PiS wiele uwagi poświęcono Rosji. W ocenie tej partii do naj-

ważniejszych wyzwań należy „ostateczne uporanie się z pozostałościami sytu-

acji, w której nasz kraj był częścią sowieckiej strefy wpływów. Należy do nich 

swoiste – niepisane i niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego, ale siłą 

przyzwyczajenia respektowane – »prawo weta« Rosji w odniesieniu do planów 

natowskich czy amerykańskich instalacji na terytorium Polski”32. Za główny 

wyznacznik zmieniającej się sytuacji militarnej uznano planowany znaczny 

wzrost nakładów na zbrojenia Rosja (600 mld dolarów do 2020 roku). Stosu-

nek PiS do wielu kwestii był sprzeczny z interesami Rosji. 

W materiałach wyborczych z kampanii przed wyborami prezydenckimi 

większość kandydatów, jak wspomniani Bronisław Komorowski i Walde-

mar Pawlak, w zasadzie nie poruszała problematyki NATO ani relacji Polski 

z USA. Natomiast Jarosław Kaczyński, kandydat PiS, pisał, że „Część proble-

mów bezpieczeństwa ma wymiar międzynarodowy – globalny lub regionalny. 

Musimy zabiegać o ich rozwiązywanie jako członek NATO i Unii Europej-

skiej, w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwa-

mi, a także z naszymi najbliższymi sąsiadami”33. Wśród wyjątków należy też 

wskazać Andrzeja Olechowskiego, który zapewniał, że będzie wspierał rozwój 

NATO i współpracę Sojuszu z UE34. 

13.2.4. Ruch Palikota

Ruch Palikota (od października 2013 roku Twój Ruch) pojawił się na scenie 

politycznej w 2010 roku (jako stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota), ale zo-

stał formalnie zarejestrowany jako partia 1 czerwca 2011 roku. Odniósł spek-

takularny sukces w wyborach parlamentarnych jesienią 2011 roku, dowodząc 

o względnej otwartości systemu partyjnego w Polsce. 

Ruch Palikota prezentował radykalnie odmienne podejście od PO i PiS 

do uczestnictwa Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Wzy-

wał do rewizji całej polityki obronnej, uznając, że „Tym, co chroniło Polskę, 

jako wspólnotę, była i będzie kultura”35. Z tego względu, jak już wspomnia-

no, postulowano znaczne zmniejszenie wydatków na armię, a równoczesne 

zwiększenie środków przeznaczanych na kulturę. Uznano, że „wojny prze-

grywaliśmy i przegramy następne ze względu na ogromną różnicę potencjału 

32 Tamże, s. 218.
33 J. Kaczyński, Polska jest najważniejsza. Program mojej prezydentury, 2010, http://polskajestnaj-

wazniejsza.org/program/.
34 I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie..., s. 135.
35 Program wyborczy Ruchu Palikota, s. 341.
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pomiędzy Polską a chociażby Rosją. Teraz trzeba myśleć głównie o funkcjach 

logistycznych i o pomocy dla ludności na wypadek wojny, a nie o kolejnych 

ofiarach bitew wojennych”36.

Stosunek Ruchu Palikota do wojskowych misji zagranicznych był jedno-

znacznie negatywny. Akcentowano, że misje te nie przyniosły dotąd żadnych 

obiecywanych korzyści (tania ropa, inwestycje dla polskich firm przy odbudo-

wie tego kraju, modernizacja polskiej armii, system rakiet Patriot).

13.2.5. Sojusz Lewicy Demokratycznej

W myśl programu SLD, pozostającego w opozycji od 2005 roku, strategiczne 

cele polskiej polityki zagranicznej oparte są na trzech filarach: po pierwsze, 

na polityce europejskiej, po drugie, na relacjach z sąsiadami oraz pozostałymi 

państwami Europy Środkowej i Wschodniej, po trzecie, na stosunkach euro-

atlantyckich. Podstawą bezpieczeństwa narodowego powinna być nowoczesna 

armia dostosowana do wymogów sojuszniczego współdziałania, zapewniająca 

nienaruszalność granic.

Polityka europejska

W ocenie SLD w polityce europejskiej zaszły pozytywne zmiany. Polska 

powróciła do odgrywania pozytywnej i kreatywnej roli w UE, poprawiły się 

jej relacje z Niemcami i Rosją. Zdaniem SLD Polska powinna dalej umacniać 

stosunki z Niemcami „na fundamencie wspólnych starań o dalszą integrację 

Unii Europejskiej i wszechstronny rozwój relacji dwustronnych”37. Postulo-

wano ożywienie działalności Trójkąta Weimarskiego, a także „zbudowanie 

partnerskich stosunków z dużymi państwami europejskimi, decydującymi 

o kształcie i kierunkach rozwoju wspólnego projektu europejskiego, poprzez 

swoją aktywność, inicjatywność w proponowaniu rozwiązań i budowanie soju-

szy dla ich realizacji”38. 

Według SLD Polska powinna dążyć do przyjęcia euro, a także do pogłę-

biania i poszerzania integracji w ramach UE. Służyłoby temu wzmacnianie 

uprawnień Parlamentu Europejskiego oraz zwiększanie roli parlamentów 

narodowych w procesie stanowienia prawa unijnego. SLD opowiadał się 

za rozwojem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, a także za 

współpracą na rzecz podniesienia zdolności operacyjnych w ramach Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Jeden z postulatów SLD dotyczył działań 

na rzecz porozumienia UE z NATO w dziedzinie obronności. 

36 Tamże.
37 SLD. Jutro bez obaw. Program dla Polski, 2011, http://www.sld.org.pl/strony/39-jutro_bez_

obaw_program_sld.html.
38 Tamże.
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Relacje euroatlantyckie

W ocenie SLD do żywotnych interesów Polski należy kontynuowanie ścisłe-

go sojuszu i wszechstronnej współpracy z USA oraz umacnianie NATO jako 

gwaranta – obok UE – bezpieczeństwa narodowego i europejskiego. Z tego 

względu opowiadano się za pogłębieniem współpracy wojskowej z NATO, 

uwzględniając możliwości i interesy Polski. Z tymi zastrzeżeniami dopuszcza-

no jej udział w misjach zagranicznych. Jednocześnie do głównych postulatów 

SLD należało niezwłoczne wycofanie polskiego kontyngentu wojskowego 

z Afganistanu. Ten punkt gorąco popierał Grzegorz Napieralski jako kandy-

dat SLD w wyborach prezydenckich w 2010 roku39. W ocenie SLD decyzja 

polskich władz o przejęciu odpowiedzialności w strefie Ghazni została podjęta 

po to, by się przypodobać amerykańskim sojusznikom, a była nieprzemyślana, 

przekraczająca możliwości i siły polskich władz. Zdaniem SLD, o wysyłaniu 

polskich sił na misje zagraniczne powinien decydować Sejm RP. 

W zasadzie jednak SLD pozytywnie ocenił politykę rządu PO–PSL wo-

bec USA za to, że próbował zracjonalizować te stosunki, utrzymując ich bliski 

sojuszniczy charakter. SLD popierał ideę bezpieczeństwa zbiorowego w rela-

cjach NATO z Rosją. Miałoby temu służyć powołanie Trójkąta Kaliningradz-

kiego (łączącego Polskę, RFN i Rosję). 

SLD uznawał, że „zmiana koncepcji »tarczy antyrakietowej« na tarczę 

NATO z bardzo dużym udziałem USA, służącą obronie wszystkich człon-

ków Sojuszu i ich wojsk, leży w interesie Polski”40. Partia ta opowiadała się 

za uczestnictwem Rosji w realizacji tej koncepcji „przy zachowaniu koniecz-

nych warunków dających swobodę podejmowania decyzji strategicznych”41. 

Niezależnie od tego w opinii SLD Polska powinna zmierzać do budowy włas-

nego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w pełni zintegro-

wanego z systemem NATO.

W programie SLD warto zwrócić uwagę na podkreślenie konieczności 

przygotowania sił zbrojnych do obrony własnego terytorium. „Obserwuje-

my skłonność do kreowania koncepcji strategicznych, w których na pierw-

szy plan wysuwany jest globalny charakter możliwości użycia Sił Zbrojnych, 

zgodnie z koncepcją strategiczną i potrzebami Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Zapomina się przy tym o ich narodowym charakterze. Tymczasem w obec-

nych warunkach militarnego bezpieczeństwa Polski podstawowym zadaniem 

Sił Zbrojnych winno być posiadanie zdolności do zagwarantowania pełnego 

bezpieczeństwa narodowego, do obrony terytorium kraju przez uzgodniony 

39 G. Napieralski: „Opowiadam się za szybkim wycofaniem naszych wojsk z Afganistanu, przy 

poszanowaniu zobowiązań sojuszniczych Polski jako członka NATO, http://sld.olsztyn.pl/

?tag=sld.
40 SLD. Jutro bez obaw...
41 Tamże.
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z sojusznikami okres i stworzenie warunków do przyjęcia sojuszniczych sił 

wsparcia”42. SLD akcentował konieczność umocnienia polskich sił zbrojnych, 

tak aby Wojsko Polskie dołączyło do najlepszych armii państw europejskich, 

sprawnych, mobilnych i efektywnych bojowo. 

Ewolucja polityki zagranicznej pod rządami PO–PSL spotkała się w zasa-

dzie z pozytywną oceną SLD i była zgodna z jego oczekiwaniami. Ostrzega-

no jednak, że osiągnięcia te mogą być zaprzepaszczone „przez polską prawicę, 

ponownie spychając nasz kraj do roli »chorego człowieka Europy«, stawiają-

cego na kontrowersje i konflikty, a przez to izolowanego i ośmieszanego na 

arenie międzynarodowej”43. Chociaż od odsunięcia PiS od władzy minęło już 

kilka lat, to w programie wyborczym SLD ostrze krytyki było wymierzone 

właśnie w tę opozycyjną partię. 

13.3. Główne różnice między PO i PiS
w kwestii euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa

Wśród partii reprezentowanych w Sejmie zasadnicza linia podziału biegnie 

między PO i PiS, które od 2005 roku zdominowały scenę wewnętrzną 

i mają największy elektorat. Różnice między PO i PiS wynikają nie tylko z po-

wodów merytorycznych, ale wpisują się w szerszy kontekst ostrej walki poli-

tycznej na różnych płaszczyznach, również na poziomie konfrontacji personal-

nej. Paradoksalnie do zaostrzenia stanowisk obu partii mogła się przyczynić 

ich zbieżność w wielu kwestiach – warto przypomnieć, że w 2005 roku rozwa-

żały one utworzenie wspólnej koalicji. Akcentowanie różnic może wzmocnić  

wyrazistość programową, a zarazem poprawiać dostrzeganie przez wyborców 

biegunów rywalizacji. 

Partie opozycyjne są podzielone w ocenie polityki zagranicznej realizowa-

nej przez koalicję PO–PSL. SLD zasadniczo zgadza się z wyznaczonym kie-

runkiem; ostrzej krytykuje działania polskiej dyplomacji za czasów gabinetu 

współtworzonego przez PiS44 niż PO. Na forum Sejmu VII kadencji posłowie 

SLD i Ruchu Palikota w sprawach dotyczących polityki zagranicznej albo gło-

sowali zgodnie z oczekiwaniami rządu, albo wstrzymywali się od głosu; PiS 

w swoim sprzeciwie było natomiast konsekwentnie popierane przez przedsta-

wicieli Solidarnej Polski (zob. tabele nr 1, 2, 3, 4 i 5). 

42 Tamże.
43 Tamże.
44 Z programu SLD: „Od 2005 r. wraz z przejęciem pełni władzy przez konserwatywną prawicę 

– polska polityka zagraniczna uległa wynaturzeniu, stając się narzędziem wyrażania ksenofo-

bicznych i pseudoimperialnych dążeń części elit politycznych. Sposobem PiS na mobilizację 

elektoratu okazało się wzbudzanie społecznych lęków przed domniemaną wrogością naszego 

otoczenia międzynarodowego”. SLD. Jutro bez obaw..., s. 77.
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Tabela 1

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra spraw 

zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku, 

30 marca 2012 roku

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PO 206 205 – 205 – 1

PiS 136 132 132 – – 4

RP   42   40 – – 40 2

PSL   28   27 –   27 – 1

SLD   26   25 –   24   1 1

SP   20   20   20 – – –

Posłowie

niezależni     2     2     1     1 – –

Głosowało – 451, za – 153, przeciw – 257, wstrzymało się – 41, nie głosowało – 9 

Źródło: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedze

nia=11&NrGlosowania=8.

Tabela 2

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra spraw

zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, 

22 marca 2013 roku

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PO 206 200 – 200 – 6

PiS 138 129 129 – – 9

RP   41   40 – – 40 1

PSL   29   27 –   27 – 2

SLD   26   22 – – 22 4

SP   17   17   17 – – –

Posłowie

niezależni     3     3     1     1   1 –

Głosowało – 438, za – 147, przeciw – 228, wstrzymało się – 63, nie głosowało – 22

Źródło: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedze

nia=36&NrGlosowania=10.
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Tabela 3

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady 

Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, 16 grudnia 2011 roku

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PO 206 205 – 205 – 1

PiS 136 130 130 – – 6

RP   41   40 –   40 – 1

PSL   28   25 –   25 – 3

SLD   26   21 –   21 – 5

SP   20   20   20 – – –

Posłowie

niezależni     2     2     1     1 – –

Głosowało – 443, za – 151, przeciw – 292, wstrzymało się – 0, nie głosowało – 16 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPos

iedzenia=3&NrGlosowania=9.

Tabela 4

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady 

Ministrów na temat polityki europejskiej, 9 listopada 2012 roku

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PO 206 200 – 200 –   6

PiS 137 115 115 – – 22

RP   43   36 –   36 –   7

PSL   28   27 –   27 –   1

SLD   25   18 –   18 –   7

SP   19   12   12 – –   7

Posłowie

niezależni     2     2     1     1 – –

Głosowało – 410, za – 128, przeciw – 282, wstrzymało się – 0, nie głosowało – 50 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPo

siedzenia=25&NrGlosowania=46.
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Tabela 5

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec 

ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, 16 grudnia 2011 roku

Klub/Koło Liczba członków Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało

PO 206 205 – 205 – 1

PiS 136 131 131 – – 5

RP   41   40 –   40 – 1

PSL   28   25 –   25 – 3

SLD   26   21 –   21 – 5

SP   20   20   20 – – –

Posłowie

niezależni     2     2     1     1 – –

Głosowało – 444, za – 152, przeciw – 292, wstrzymało się – 0, nie głosowało – 15, większość usta-

wowa – 231 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPos

iedzenia=3&NrGlosowania=11.

W kontekście europejskiego systemu bezpieczeństwa różnice między PO 

i PiS dotyczą przede wszystkim przyszłości UE, stosunków z USA i Niem-

cami. Generalnie PiS zarzuca PO osłabienie transatlantyckiego wymiaru pol-

skiej polityki i skoncentrowanie się na relacjach z RFN, a także brak inicjatyw 

mających na celu zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W myśl sta-

nowiska PiS fundamentem bezpieczeństwa Polski powinien pozostać system 

oparty na NATO, UE i ścisłej współpracy z USA. Układ ten jednak w ocenie 

PO nieuchronnie odchodzi w przeszłość i trwanie przy nim byłoby błędem; 

należy się raczej przystosować do nowej sytuacji, wpisać się w nowo powstają-

cy ład, tak aby przyniosło to Polsce jak najwięcej korzyści. PO krytykuje PiS 

za brak realizmu, przesadną „sympatię geopolityczną” do USA45, nieprzyjmo-

45 Przykładowa wymiana zdań z debaty sejmowej między ministrem Radosławem Sikorskim 

a jego poprzedniczką Anną Fotygą: „Uważa pani, że jakikolwiek głos sceptycyzmu co do ja-

kiejkolwiek polityki Stanów Zjednoczonych jest ciężkim grzechem. Ta sympatia geopoli-

tyczna do Stanów Zjednoczonych jest dla mnie rzeczą nawet zrozumiałą i miłą, bo też lu-

bię  Stany Zjednoczone, tylko szkoda, że z depesz WikiLeaks, jakie ujawniono, spisanych 

przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, wynika, że ta miłość do Stanów Zjednoczonych 

nie jest przez Stany Zjednoczone wobec pani minister odwzajemniana”. Poseł Anna Fotyga: 

„Wszystkie ekipy rządowe przed rządem Platformy Obywatelskiej i PSL promowały zrówno-

ważoną  politykę zagraniczną, której bezpieczeństwo oparte było o wyraźnie zakreślone dwa 

filary: filar transatlantycki, oznaczający przede wszystkim współpracę ze Stanami Zjedno-

czonymi, i filar europejski. (...) Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to czy Stany Zjednoczone 

chcą, czy nie chcą, czy w Stanach rządzi administracja nieco bardziej zaangażowana w sprawy 

wewnętrzne, czy zaangażowana na zewnątrz, to polskim interesem jest bliska współpraca 
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wanie do wiadomości zachodzących zmian na poziomie ładu globalnego, na 

które Polska nie ma wpływu. W ocenie ministra Sikorskiego „nasz rząd pierw-

szy wypracował formułę dojrzałej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi”46. 

W rezultacie USA, które przez wiele lat były wymieniane jako strategiczny 

partner Polski, stały się – w świetle exposé ministra Sikorskiego z 2012 i 2013 ro-

ku – jej najważniejszym partnerem pozaeuropejskim. Według generała Stani-

sława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego działającego przy pre-

zydencie, rozluźnienie relacji USA z Europą jest zjawiskiem nieuchronnym, 

którego nie można powstrzymać. Należy się zatem przygotować na całkowite 

wycofanie Amerykanów z Europy47. 

W odpowiedzi PiS zarzuca oponentom „realizm rezygnacyjny”48, bierność 

wobec zmieniającego się układu sił, brak inicjatyw, za niski poziom ambicji, 

minimalizm czy wręcz „mikromanię” w polityce zagranicznej49. Najwięcej 

kontrowersji wśród spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich wywoły-

wało fiasko pierwotnej wersji tarczy antyrakietowej. Winą za taki rezultat PiS 

obarczało w dużej mierze ministra Sikorskiego i rząd50. Z kolei zdaniem sze-

fa dyplomacji sugestia opozycji, w myśl której gdyby strona polska podpisała 

umowę o tarczy antyrakietowej wcześniej, to USA byłyby zmuszone do reali-

zacji projektu, należała do przejawów „infantylnego chciejstwa”51.

Podczas gdy PiS postulowało, by UE pozostała związkiem suwerennych 

państw, i stanowczo przeciwstawiało się tendencji federacyjnej, to PO wie-

le rozwiązań federacyjnych popierała. Chociaż program polskiej prezydencji 

w Radzie UE, który stwarzał okazję promowania własnej wizji Europy, nie 

ze Stanami Zjednoczonymi”. Debata na temat informacji prezesa Rady Ministrów w spra-

wie przyszłości Unii Europejskiej, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypo-

wiedz.xsp?posiedzenie=3&dzien=2&wyp=008.
46 I. Janke, Mamy własne zdanie, rozmowa z Radosławem Sikorskim, „Rzeczpospolita”, 22 maja 

2011, http://www.rp.pl/artykul/662257.html?print=tak&p=0.
47 „Uwaga USA przesuwa się w kierunku Pacyfiku i Azji, nie możemy tego powstrzymać. Zain-

teresowanie Amerykanów Europą jednak nie zniknie, tylko się zmieni. (…) Powinniśmy robić 

wszystko, by propagować więzi transatlantyckie, ale jednocześnie wzmacniać siłę europejską, 

jako wypełnienie luki powstałej po wycofywaniu się Amerykanów. Europa musi zdążyć się 

zintegrować, zanim całkowicie z niej wyjdą Amerykanie” – mówił szef BBN gen. St. Koziej 

w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. A. Talaga, Trzeba chwycić byka za rogi, rozmowa z S. Ko-

ziejem, „Rzeczpospolita”, 23 maja 2013, http://www.rp.pl/artykul/1012565.html.
48 Takiego terminu użył Krzysztof Szczerski w wywiadzie dla natemat.pl, 20 marca 2013, http://

natemat.pl/54919,szczerski-postawa-sikorskiego-to-realizm-rezygnacyjny-nie-tworzymy-w-

europie-zadnych-wydarzen.
49 Nowoczesna, solidarna..., s. 222, http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157. 
50 M. Walaszczyk, Waszczykowski: Pytajcie Radka Sikorskiego, dlaczego nie ma tarczy, rozmowa 

z Witoldem Waszczykowskim, zastępcą szefa BBN, „Dziennik Polska”, 17 września 2009, 

http://www.polskatimes.pl/artykul/163383,waszczykowski-pytajcie-radka-sikorskiego-dla-

czego-nie-ma-tarczy,id,t.html?cookie=1.
51 I. Janke, Mamy własne...
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wspominał o przekształceniu UE w federację, to właśnie w czasie tej prezy-

dencji minister Sikorski wygłosił w Berlinie przemówienie, w którym stwier-

dził: „Stoimy przed wyborem, czy chcemy być prawdziwą federacją, czy też 

nie”. Poparł przekształcenie UE w kierunku modelu federacyjnego52, czemu 

miałoby służyć między innymi zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Ko-

misji Europejskiej, ogólnoeuropejska lista kandydatów do Parlamentu Euro-

pejskiego, a także połączenie stanowisk szefa KE i prezydenta UE. Minister 

tłumaczył, że bliższa współpraca w ramach UE ma być odpowiedzią  na kryzys. 

Równocześnie zwrócił się do władz Niemiec o przejęcie przywództwa w refor-

mowaniu Europy. Dążenie do federacji zdecydowanie popierał lider Ruchu 

Palikota, Janusz Palikot, twierdząc: „Chcemy federalnej Europy, chcemy za-

chęcić premiera i szefa MSZ do budowania jednego państwa europejskiego”53. 

Taka wizja UE spotkała się z bardzo ostrą krytyką części opozycji. Zda-

niem lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, Radosław Sikorski nie miał żadnych 

podstaw konstytucyjnych, by oświadczać, że Polska decyduje się zostać czło-

nem federacji, rezygnując z niepodległości, ani też aby oferować Niemcom 

przywództwo w UE54. Ze strony PiS padły zarzuty, że projekty ministra Sikor-

skiego sankcjonują stworzenie scentralizowanej, hierarchicznej UE, z dominu-

jącą  rolą wielkich mocarstw, prowadząc do marginalizacji i wasalizacji Polski55. 

Różnice między PO i PiS w sprawach unijnych dotyczyły też między innymi 

wprowadzenia euro w Polsce, uczestnictwa w pakcie fiskalnym, jak również 

udziału w Pakcie Euro Plus, który w ocenie PO miał zminimalizować niebez-

pieczeństwo powstania Europy dwóch prędkości56. 

Do najważniejszych elementów wpływających na pozycję Polski należą 

relacje polsko-niemieckie. Podczas gdy w opinii PO zacieśnianie współpra-

cy z zachodnim sąsiadem jest najlepszą drogą do umacniania pozycji Polski, 

to PiS nie kryje obaw przed dominacją Niemiec i uznaje, że zacieśnianie relacji 

z tym krajem w wykonaniu PO osłabia fundament polskiego bezpieczeństwa. 

52 „Jeżeli nie jesteśmy gotowi zaryzykować częściowego demontażu UE, wówczas staniemy 

przed najtrudniejszym dla każdej federacji wyborem: głębsza integracja lub rozpad”. Mini-

ster spraw zagranicznych R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, Berlin, 28 listopada 

2011, http://www.msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d-4fa5-8680-a67a4b2b38af:JCR; wersja 

oryginalna w języku angielskim: http://www.rp.pl/artykul/13,761586-Przemowienie-Rado-

slawa-Sikorskiego-na-forum-Niemieckiego-Towarzystwa-Polityki-Zagranicznej.html?p=4.
53 Debata na temat informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europej-

skiej, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=3&d

zien=2&wyp=011.
54 Jarosław Kaczyński: Sikorski zasłużył na Trybunał Stanu, 29 listopada 2011, PAP, http://www.

pis.org.pl/article.php?id=19419.
55 Debata na temat wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicz-

nych Radosława Sikorskiego, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.

xsp?posiedzenie=3&dzien=2&wyp=187.
56 http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/europa-i-swiat/pakt-euro-plus-polsk/.
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Mimo różnic w programach PO i PiS można dostrzec wspólne elementy 

w podejściu do euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Na przykład wo-

bec trwających dyskusji na temat roli NATO w zmieniającym się świecie obie 

partie akcentują potrzebę utrzymania obronnego charakteru tej organizacji. 

Dla PiS NATO jest „gwarancją integralności terytorialnej wszystkich państw 

członkowskich”57. Podobne hasła zawierał program PO z 2007 roku („obec-

ność w NATO stanowi gwarancję polskiego bezpieczeństwa”58). Jednak 

w programie PO takie stwierdzenie już nie padło. W 2013 roku NATO było 

przez ministra Sikorskiego określane jako „najważniejszy zewnętrzny gwarant 

bezpieczeństwa”59. Nacisk został położony na konieczność wzmocnienia włas-

nych sił – „za nasze bezpieczeństwo odpowiedzialne jest przede wszystkim 

Wojsko Polskie, przy czym w sferze międzynarodowej liczymy na Sojusz Pół-

nocnoatlantycki”60. Taki pogląd odzwierciedlała też Biała Księga Bezpieczeń-

stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, powstała w 2013 roku pod patro-

natem prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Zarówno PO, jak i PiS deklarowały wsparcie dla rozwoju współpracy w ob-

szarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. PiS opowiadało się wprost 

za utworzeniem w przyszłości wspólnej armii państw UE, premier Donald 

Tusk unikał jednoznacznych deklaracji, a minister Sikorski kładł akcent na 

uruchomienie przewidzianej w traktacie lizbońskim tzw. wzmocnionej współ-

pracy chętnych w dziedzinie obronności krajów UE61. 

13.4. Zakończenie

Przez kilkanaście lat euroatlantycki system bezpieczeństwa był uznawa-

ny za najlepszą gwarancję bezpieczeństwa Polski, a polityka zagraniczna 

nie była polem konfrontacji głównych partii politycznych. Obecna sytuacja, 

w której pogłębiają się duże różnice w ocenie kluczowych zagrożeń i intere-

57 Nowoczesna, solidarna i bezpieczna…, s. 218.
58 Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 

By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007, s. 82.
59 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagra-

nicznej w 2013 r., http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_

zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku.
60 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagra-

nicznej w 2012 r., www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_

2016/expose2/expose_2012/?printMode=true.
61 „Jestem zwolennikiem użycia klauzuli z traktatu z Lizbony, który mówi o możliwości za-

łożenia tzw. wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności – zadeklarował Radosław 

Sikorski w radiu TOK FM”, „Gazeta Wyborcza”, 18 maja 2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/

wiadomosci/1,114873,11748304,USA_odwracaja_uwage_obronna_od_Europy_Musimy_wy-

doroslec_.html.



sów państwa, przy braku poważnej debaty na ten temat wpływa na osłabienie 

pozycji Polski na scenie międzynarodowej. 

Równocześnie w sposób nieunikniony rośnie zainteresowanie aktorów ze-

wnętrznych rozwojem sytuacji wewnętrznej w Polsce. O ile bowiem przed 

akcesją do NATO i UE zwycięstwo opozycji nie pociągało głębszych zmian 

co do kierunku polityki zagranicznej, to w świetle założeń programowych par-

tii takich zmian należy się obecnie spodziewać.

Rozbieżność ocen dotyczących roli Polski w euroatlantyckim systemie bez-

pieczeństwa ukazuje konieczność podjęcia debaty między głównymi siłami 

politycznymi w Polsce. Potrzebę taką mocno zresztą akcentuje SLD w swoich 

założeniach programowych. Potrzebne jest także określenie celu polskiej poli-

tyki zagranicznej, celu, który nie będzie ograniczony do wymiaru wizerunko-

wego, ale będzie miał konkretny wymiar. 
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ROZDZIAŁ 14

Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski 
w myśli politycznej 

Prawa i Sprawiedliwości.
Analiza w kontekście

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
z 2007 roku

Adrian Chojan

14.1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest bezpieczeństwo międzynarodo-

we Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W okresie 

sprawowania władzy przez tę partię w latach 2005–2007 zostało ono oparte na 

dwóch komplementarnych płaszczyznach. Kwestie militarne znalazły odzwier-

ciedlenie w polskiej aktywności na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego 

(NATO), areną „walki” o bezpieczeństwo gospodarcze czy energetyczne była 

zaś Unia Europejska, de facto najważniejsza płaszczyzna realizacji priorytetów 

polskiej polityki zagranicznej.

Problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski zdominowała prio-

rytety polityki zagranicznej RP w okresie sprawowania rządów przez Prawo 

i Sprawiedliwość. Dotyczyło to zarówno kwestii militarnych, jak i społecz-

nych, politycznych, kulturowych i, co ważne z punktu widzenia programu 

politycznego PiS, energetycznych. Część badaczy polskiej myśli politycznej 

wskazuje, że partia, a później tworzony przez nią rząd1 do kwestii bezpie-

1 Przez pewien czas w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin. 
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czeństwa podchodziły w sposób kompleksowy, stosując przy tym rozszerzo-

ną definicję bezpieczeństwa rozumianego jako polska racja stanu i wartość 

narodowa2. Należy zatem podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość od początku 

istnienia jest zwolennikiem zwiększenia roli państwa narodowego w polity-

ce zagranicznej i w polityce bezpieczeństwa. Dlatego też jego liderzy przy-

wiązywali i nadal przywiązują dużą wagę do polityki historycznej, będącej 

w ich odczuciu fundamentem budowania przyszłości państwa, w tym także 

jego bezpieczeństwa międzynarodowego. Istota zachowania międzynarodowe-

go państwa według myśli politycznej PiS powinna być zorientowana głównie 

na własny interes narodowy. Pewnym odstępstwem od tej tezy jest polska po-

lityka wschodnia w kształcie proponowanym przez PiS, zwłaszcza w kontek-

ście takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Białoruś. Myli się jednak ten, kto 

myśli, że wspieranie przemian demokratycznych ma na celu wyłącznie popra-

wę sytuacji wewnętrznej w tych państwach. Jest to co najwyżej cel pośredni, 

celem głównym polityki bezpieczeństwa państwa według PiS jest zaś zwięk-

szenie własnego bezpieczeństwa wskutek włączenia tych państw w struktury 

zachodnie.

Tezą tekstu jest stwierdzenie, że zapewnienie bezpieczeństwa państwa 

jest w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości zadaniem priorytetowym, 

a postanowienia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku w znacz-

nej części są potwierdzeniem założeń programowych partii w latach 2005–

–20103. 

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na kilka części. Pierwszą sta-

nowią rozważania na temat bezpieczeństwa międzynarodowego państwa 

w ujęciu teoretycznym, przybliżające jego definicję i istotę. Część druga po-

święcona jest Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku (SBN), 

zatwierdzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 listopada 2007 roku. 

Dokument ten, będący efektem pracy ówczesnego rządu i otoczenia prezy-

denta RP, zastąpił, w wielu miejscach już nieaktualną, Strategię Bezpieczeń-

stwa Narodowego RP z 2003 roku. W części drugiej dokonano analizy założeń 

Strategii Bezpieczeństwa oraz próby jej oceny w świetle obecnych wyzwań 

bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Z kolei część trzecia odnosi się 

do trzech wymiarów bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, to jest do 

bezpieczeństwa ekonomicznego, militarnego i prawdopodobnie najważniej-

szego bezpieczeństwa energetycznego. Część czwarta dotyczy roli wspólno-

ty transatlantyckiej w procesie budowy bezpieczeństwa międzynarodowego 

Polski. Poruszono w niej problematykę bilateralnych relacji Polski ze Stanami 

2 J. Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli Prawa i Spra-
wiedliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 220.

3 Okres obejmuje rządy PiS oraz czas prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Od jesieni 2007 r. 

władzę w Polsce sprawuje koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 

Ludowego.
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Zjednoczonymi Ameryki oraz stosunku partii do międzynarodowej roli Soju-

szu Północnoatlantyckiego.

Przy pisaniu niniejszego opracowania wykorzystano takie metody badaw-

cze, jak analiza aktów normatywnych poświęconych bezpieczeństwu Polski, 

analiza dokumentów Prawa i Sprawiedliwości oraz wypowiedzi poszczególnych 

jego członków, analiza literatury przedmiotu, metoda dedukcyjna oraz opis. 

14.2. Bezpieczeństwo międzynarodowe państwa
– ujęcie teoretyczne

Termin „bezpieczeństwo” w języku łacińskim brzmi sine cura (securitas), 
co należy tłumaczyć stanem bez troski, bez niepokoju i bez zmartwień. 

Jedna z wielu definicji słownikowych bezpieczeństwa uznaje je za „stan, który 

daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonale-

nie”4. Zauważmy, że w zdecydowanej większości przypadków do pojęcia bez-

pieczeństwa podchodzi się od strony negatywnej. Częściej mówi się czy pisze 

o tym, co może stać się złego, niż o tym, jak temu zapobiec. Jest tak dlatego, 

ponieważ każdy człowiek inaczej postrzega bezpieczeństwo. Dla jednych bę-

dzie ono pewnego rodzaju stanem, dla drugich zaś procesem, który w każdym 

momencie może się zmienić. Innymi słowy jest ono wartością zmienną zarówno 

w czasie, jak i w przestrzeni. Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze, a jego 

utrzymanie często generuje różnego rodzaju koszty. Człowiek z natury jest isto-

tą mało ufną, bojącą się funkcjonowania w samotności. Z tego też względu dąży 

do życia we wspólnocie, która będzie w stanie zapewnić mu szeroko rozumia-

ne bezpieczeństwo. Nawiązuje to do rozważań angielskiego filozofa Thomasa 

Hobbesa i jego koncepcji osiągnięcia stanu bezpieczeństwa. W swoim słynnym 

dziele zatytułowanym Lewiatan Hobbes pisał, że osiągnięcie bezpieczeństwa 

w społeczeństwie było możliwe dzięki wyjściu ze stanu natury przy jednoczes-

nym wejściu do stanu państwowego, w którym to państwo dzięki stanowieniu 

prawa zapewnia społeczeństwu bezpieczeństwo5. Zapewnienie bezpieczeństwa 

obywatelom jest bowiem istotą polityki każdego państwa, a nawet staje się jego 

wartością. Bez poczucia bezpieczeństwa państwo nie jest w stanie realizować 

innych celów swojej polityki i nie chodzi tu wyłącznie o poziom państwowy, 

ale i o poziom jednostki. Z tezą tą współgra definicja bezpieczeństwa6 zapro-

4 J. Borkowski, Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Akademia Obro-

ny Narodowej, Warszawa 2000, s. 17.
5 T. Hobbes, Lewiatan, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, s. 147.
6 Inne definicje bezpieczeństwa zob. szerzej B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002; J. Stańczyk, Współ-
czesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
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ponowana przez profesora gen. Stanisława Kozieja, który w jednym ze swoich 

opracowań naukowych napisał, że „bezpieczeństwo danego podmiotu to ta dzie-

dzina jego aktywności, której treścią jest zapewnienie możliwości przetrwania 

(egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym środo-

wisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjają-

cych), stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie 

(zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla pod-

miotu i jego interesów”7. Innego rodzaju definicję bezpieczeństwa zapropono-

wał Roman Kuźniar. Pisał, że „jest ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą grup 

społecznych, wreszcie państw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie integral-

ności czy niezawisłości, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju, który zapewnia 

ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu. Owo bezpieczeństwo 

zależy od tego, co dzieje się wokół nas, od środowiska zewnętrznego, z którego 

mogą pochodzić ewentualne zagrożenia”8.

Te obszerne definicje bezpieczeństwa zasadniczo obejmują wszystko to, 

czego powinno się wymagać od państwa. Nie może być bowiem tak, że pań-

stwo do problemu bezpieczeństwa podchodzi w sposób wybiórczy. Bezpie-

czeństwo jest zatem całością i nie ma tu znaczenia, czy jest to bezpieczeństwo 

narodowe, czy też międzynarodowe9. To pierwsze odnosi się do tak podsta-

wowych zagadnień jak przetrwanie, zachowanie integralności terytorialnej10 

czy też niezależności politycznej oraz stałej poprawy jakości życia swoich oby-

wateli. Z kolei w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego ciekawych 

wyjaśnień udziela profesor Józef Kukułka. W jednej ze swoich publikacji pi-

sze, że bezpieczeństwo międzynarodowe nie oznacza wyłącznie ochrony bez-

pieczeństwa poszczególnych podmiotów stosunków międzynarodowych, ale, 

co ważne, działanie na rzecz ochrony pokoju rozumianego jako wartość dla 

państw i całych systemów międzynarodowych11. Wobec powyższego istotą 

bezpieczeństwa państwa jest właściwa synteza bezpieczeństwa narodowego 

i międzynarodowego obejmującego działania na rzecz szeroko rozumianej spo-

łeczności międzynarodowej. 

7 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo 

Narodowe” 2011, nr 2, s. 20. 
8 R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 9 stycznia 1996. 
9 Część badaczy używa także innego określenia. Zamiast bezpieczeństwo międzynarodowe 

pojawia się termin bezpieczeństwa zewnętrznego, zob. np. tamże, s. 20.
10 O zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego mówiło się w kontekście Gruzji i wojny rosyjsko-

-gruzińskiej z sierpnia 2008 r., której przedmiotem były separatystyczna Abchazja i Osetia 

Południowa. Strona gruzińska utrzymywała, że republiki te są jej integralną częścią. Na temat 

wojny rosyjsko-gruzińskiej zob. szerzej R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. 

Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, War-

szawa 2010.
11 J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, 

„Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7, s. 35.
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Wydaje się, że podział ten staje się coraz mniej aktualny, chociażby ze 

względu na postępowanie takich procesów jak globalizacja12. Poza tym zagro-

żenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego może płynąć z wewnętrznych 

uwarunkowań polityki państwa. Jako przykład takiej sytuacji można podać 

forsowanie całkowicie odmiennych wizji uczestnictwa Polski w operacjach 

wojskowych w Iraku i w Afganistanie przez różne siły polityczne czy też zde-

cydowanie różne podejście części partii politycznych do problemu bezpie-

czeństwa energetycznego (na przykład inną formułę proponuje Prawo i Spra-

wiedliwość, a inną Sojusz Lewicy Demokratycznej). Dlatego też groźne dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego państwa są częste zmiany ośrodka władzy, 

tym bardziej w Polsce, która w dalszym ciągu odczuwa skutki transformacji 

ustrojowej, a poziom kultury i współpracy politycznej między poszczególnymi 

środowiskami jest na bardzo niskim poziomie merytorycznym. 

Ryszard Zięba wyróżnił kilka podziałów bezpieczeństwa międzynarodo-

wego państwa. Zaliczył do nich między innymi bezpieczeństwo podmiotowe, 

przedmiotowe, przestrzenne i procesualne. Przykłady poszczególnych ujęć 

bezpieczeństwa w przejrzysty sposób ukazuje tabela nr 1. 

Tabela 1

Ujęcia i rodzaje bezpieczeństwa

Ujęcie bezpieczeństwa Rodzaj bezpieczeństwa

Podmiotowe • Narodowe

• Międzynarodowe

Przedmiotowe Między innymi atomowe, biologiczne, ekologiczne, ekonomiczne, 

energetyczne, humanitarne, polityczne, społeczne

Przestrzenne Między innymi lokalne, regionalne, globalne, kosmiczne

Procesualne Na przykład proces czy stan

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa 
międzynarodowego, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 15–39. 

Istotnym zagadnieniem związanym z teoretycznymi aspektami bezpie-

czeństwa międzynarodowego państwa są także kryteria bezpieczeństwa. Nie 

ma bowiem jednolitych kryteriów bezpieczeństwa, a wszystko zależy od in-

dywidualnych cech państwa, między innymi od posiadanych surowców ener-

getycznych czy też przynależności do danej społeczności międzynarodowej. 

W kontekście Polski chodzi tu zwłaszcza o aktywność na forum Sojuszu Pół-

12 Na temat bezpieczeństwa w warunkach globalizacji zob. szerzej S. Sulowski, O nowym para-
dygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, w: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2009. 
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nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz związanych z tym operacji mają-

cych na celu przywrócenie i/lub utrzymanie pokoju.

Kwestia kryteriów bezpieczeństwa dobrze wpisuje się w zagadnienie poli-

tyki bezpieczeństwa państwa i płynących w jej stronę zagrożeń. Joanna Stań-

czyk, definiując politykę bezpieczeństwa państwa, uznała, że polega ona na 

„projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów zabezpieczeń i procedur 

ograniczających prawdopodobieństwo występowania zdarzeń niekorzystnych, 

sposobów ochrony przed ich skutkami, ograniczenie tych skutków, a także 

badanie mechanizmów procesów wzajemnego oddziaływania zagrożeń, oto-

czenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego”13. Innymi słowy, polityka 

bezpieczeństwa jest to celowa i przemyślana działalność określonych orga-

nów i instytucji państwa, połączona właściwie opracowaną, wdrożoną i reali-

zowaną strategią bezpieczeństwa państwa. To dosyć ogólne podejście do po-

lityki bezpieczeństwa ma zastosowanie zarówno do wymiaru wewnętrznego, 

jak i międzynarodowego. Przy czym w kontekście tego drugiego ważną rolę 

odgrywa właściwe zdiagnozowanie i wykorzystanie uwarunkowań polityki za-

granicznej, i tych wewnętrznych (obiektywnych i subiektywnych), i zewnętrz-

nych (obiektywnych i subiektywnych)14. Uwarunkowania wewnętrzne obiek-

tywne są tymi, które faktycznie decydują o formułowaniu strategii i wyborze 

odpowiednich środków w polityce zagranicznej15, także w kontekście polityki 

bezpieczeństwa. Z kolei uwarunkowania zewnętrzne subiektywne dotyczą 

głównie trendów ewolucji najbliższego państwu środowiska międzynarodo-

wego, mającego ważny wpływ na jego bezpieczeństwo. Przy rozpatrywaniu 

zagadnienia polityki bezpieczeństwa na kanwie uwarunkowań polityki zagra-

nicznej państwa niezbędne wydaje się odwołanie do założeń podejścia neo-

realistycznego w polityce zagranicznej. Badacze, na przykład Kenneth Waltz, 

wskazują, że skoro państwo jest jednym z elementów systemu międzynarodo-

wego, to chcąc nie chcąc, musi brać pod uwagę zachodzące w nim procesy16. 

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji jest w stanie określić 

swoje miejsce w systemie międzynarodowym i wynikające z niego zagrożenia. 

Jest to tyle istotne, że „polityka bezpieczeństwa międzynarodowego” kiero-

wana jest do środowiska zewnętrznego, i to nie tylko w odniesieniu do danego 

13 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie..., s. 28.
14 Na temat uwarunkowań polityki zagranicznej Polski zob. szerzej R. Zięba, Uwarunkowania 

polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, „Stosunki Międzynarodo-

we” 2011, t. 43, nr 1–2; R. Kuźniar, Wewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, 
w: R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2012, Fundacja Studiów 

Międzynarodowych, Warszawa 2002.
15 E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 124.
16 K. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company, Massachu-

setts 1979, s. 72.
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państwa, ale też do całej społeczności międzynarodowej17. Należy w tym miej-

scu podkreślić, że polityka takiego państwa jak Polska powinna być kierowana 

przede wszystkim do najbliższego otoczenia zarówno w sensie terytorialnym, 

jak i politycznym. Najważniejsze jest bowiem poznanie, a także „uzgodnie-

nie” interesów mocarstw wchodzących w skład systemu międzynarodowego. 

To one są bowiem konstruktorami bezpieczeństwa międzynarodowego i tak-

że odpowiadają za jego brak. Kazus „podwójnej roli” w kształtowaniu bez-

pieczeństwa międzynarodowego dobrze pasuje do Stanów Zjednoczonych. 

Amerykańskie władze z jednej strony chcą zapewnić światu bezpieczeństwo, 

z drugiej zaś wskutek swoich działań sprawiły, że świat jest jeszcze bardziej 

niestabilny, a rola Waszyngtonu faktycznie uległa znaczącemu osłabieniu, 

co z kolei negatywnie wpływa na szeroko rozumiane bezpieczeństwo świata. 

Każde państwo w sposób suwerenny i indywidualny określa cele swojej 

polityki bezpieczeństwa. W zapomnienie zaś odchodzi teoretyczny podział 

na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrze. Przyczyn takiego stanu rzeczy 

jest wiele, a jednym z nich jest rosnąca ilość zagrożeń o charakterze niesyme-

trycznym, które są bardzo trudne do wykrycia i unicestwienia. Rodzi to ko-

nieczność właściwej synchronizacji wszystkich podmiotów odpowiadających 

za bezpieczeństwo państwa. 

14.3. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku 
– założenia i ocena

Termin strategia wywodzi się od greckiego słowa strategos. Oznaczało ono 

„najwyższego, naczelnego dowódcę wojskowego odpowiedzialnego za 

przygotowanie i przeprowadzenie wojny”18. Według encyklopedycznej defini-

cji strategii rozumie się przez nią „sztukę wojenną obejmującą teorię i prakty-

kę przygotowania i prowadzenia wojny, jej poszczególnych kampanii i najważ-

niejszych operacji”19. Co istotne, jak pisze Stanisław Koziej, dopiero w drugiej 

połowie XX wieku pojawił się termin strategii obronnej, nakierowanej na za-

pobieganie, opanowywanie i rozstrzyganie konfliktów i kryzysów polityczno-

-militarnych20. Innymi słowy przestano postrzegać strategię wyłącznie w ka-

tegoriach ofensywnych, ale zaczęto zwracać także uwagę na jej defensywne 

(obronne) aspekty. W zależności od przeznaczenia stosuje się różne typolo-

gie strategii bezpieczeństwa państwa, wymieniając chociażby podział strategii 

17 Dlatego polityka bezpieczeństwa Polski nie może pomijać takich zagrożeń jak ryzyko kon-

fliktu zbrojnego w Syrii wskutek użycia broni chemicznej przez tamtejsze władze.
18 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe..., s. 21.
19 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 68.
20 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe..., s. 21.
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na indywidualne i grupowe, narodowe i międzynarodowe21. Dobrze przygoto-

wana strategia bezpieczeństwa powinna udzielać odpowiedzi na cztery funda-

mentalne pytania:

• Jakie są interesy narodowe i cele strategiczne państwa w dziedzinie bez-

pieczeństwa?

• W jakich warunkach przyjdzie nam realizować owe interesy i osiągać 

ustalone cele?

• Jakie są optymalne sposoby (koncepcja) osiągania przyjętych celów 

w istniejących warunkach?

• Jakie siły i środki (zasoby) należy wydzielić do realizacji ustalonej kon-

cepcji?22

Z tego też względu konieczne wydaje się ukazanie najważniejszych kate-

gorii pojęciowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowe-

go. Bez wątpienia należą do nich takie pojęcia jak interesy podmiotu narodo-

wego, środowisko bezpieczeństwa, strategiczne i polityczne koncepcje działań 

zmierzających do osiągnięcia konkretnych celów oraz systemy bezpieczeń-

stwa23. Dlatego też dobrze opracowana i, co istotne, wdrożona strategia bez-

pieczeństwa narodowego musi mieć charakter kompleksowy, to znaczy odno-

sić się do wszystkich powyższych terminów. Ogólna strategia bezpieczeństwa 

winna się wpisywać także w strategię polityczną, którą to literatura przedmio-

tu definiuje jako „racjonalną” sugestię i hipotezę, co do ewolucji stosunków 

politycznych w bliższej bądź dalszej perspektywie czasowej24. Dlatego też do-

bra strategia bezpieczeństwa narodowego powinna brać pod uwagę nie tylko 

zagrożenia militarne czy terrorystyczne, ale także te wynikające z politycznego 

układu sił w najbliższym otoczeniu państwa. W przypadku Polski takim oto-

czeniem są bez wątpienia, wcześniej wspomniane, Unia Europejska i Sojusz 

Północnoatlantycki.

Wskutek uzyskania członkostwa w obu tych organizacjach międzynarodo-

wych przed Polską stanęło wyzwanie opracowania zupełnie nowej – ulepszonej 

i dopasowanej do ówczesnej sytuacji międzynarodowej – strategii bezpieczeń-

stwa narodowego. Pierwsza z nich została przyjęta w 2003 roku, a impulsem 

do jej opracowania i wdrożenia były zamachy terrorystyczne z 11 września 

2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku i waszyngtoński Pentagon. 

Notabene nie tylko Polska zmieniała wtedy swoją strategię bezpieczeństwa, 

dokonało tego bowiem także wiele innych państw. Obecnie główne zagroże-

nia nie płyną ze strony państw, ale ze strony podmiotów pozapaństwowych. 

21 Tamże, s. 22.
22 S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 i 2007 roku, 

ww.koziej.pl, skrypt internetowy.
23 Pojęcia te syntetycznie i precyzyjne definiuje S. Koziej, tamże, s. 26.
24 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław 1995, s. 391.
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Przedmiotem niniejszych rozważań nie jest jednak Strategia Bezpieczeństwa 

Narodowego RP z 2003 roku25, lecz jej znowelizowana wersja z roku 2007.

Kulisy jej powstania w jednym ze swoich opracowań ukazuje profesor Sta-

nisław Koziej26. Prace nad nowelizacją strategii z 2003 roku zostały zapocząt-

kowane w 2006 roku, gdy prezesem Rady Ministrów był jeszcze Kazimierz 

Marcinkiewicz. Stanisław Koziej proponował, aby prace nad nową strategią 

były prowadzone przez umocowanego ponadresortowo pełnomocnika pre-

miera do spraw strategii bezpieczeństwa narodowego. Propozycja ta nie spot-

kała się jednak z poparciem ówcześnie rządzących. W zamian zdecydowano, 

że pracami nad strategią będzie kierował wiceminister obrony narodowej Bo-

gusław Winid27. Sam dokument został przyjęty w złym dla niego i dla Polski 

momencie. Listopad 2007 roku to swoisty „czas bezkrólewia rządowego”. 

Rząd Jarosława Kaczyńskiego praktycznie nie istniał, a nowy gabinet pod kie-

rownictwem Donalda Tuska nie został powołany. Przyjęcie SBN przez prezy-

denta niosło pewne niebezpieczeństwa. Mogło się bowiem okazać, że nowy 

rząd nie podzielał optyki polityki bezpieczeństwa poprzednich władz (co 

faktycznie miało miejsce). Dlatego decyzja prezydenta Kaczyńskiego rodzi-

ła kontrowersje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nowy rząd mógł całkowi-

cie zdeprecjonować ten dokument jako niezgodny z jego polityką. Po drugie 

zaś, świadome zmniejszenie znaczenia tego dokumentu naraziłoby i osłabiło 

poziom zaufania do Polski jako wiarygodnego partnera, pozbawionego długo-

terminowego myślenia strategicznego, na co w warunkach członkostwa w UE 

i NATO nie mogliśmy sobie pozwolić28. 

Przechodząc do analizy założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

z 2003 roku, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jej układ. W pełni od-

zwierciedla on wcześniej ukazane założenia teoretyczne, powiązane z tzw. cy-

klem strategicznym29, dzięki czemu dokument ten podzielony został na cztery 

części:

1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dzie-

dzinie bezpieczeństwa,

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Koncepcja bezpieczeństwa narodowego. Cele i zadania sektorowe,

4. System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

25 Przyjęcie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2003 r. zbiegło się z uchwaleniem Euro-

pejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 r. Powiązań między tymi dokumentami poszukiwał 

Antoni Podolski. Zob. szerzej A. Podolski, Polska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako 
praktyczna implementacja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – między teorią a praktyką, „Ra-

porty i Analizy” 2005, nr 5, Centrum Stosunków Międzynarodowych. 
26 S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego...
27 Inicjatorem prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego był gen. Stanisław Koziej, 

pełniący przez pewien czas funkcję wiceministra obrony narodowej.
28 S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego...
29 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe..., s. 26.
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We wstępie SBN przygotowanej pod okiem rządu Prawa i Sprawiedliwo-

ści czytamy, że jest ona „wyrazem nowego podejścia do sprawy bezpieczeń-

stwa narodowego. Określa on interesy narodowe i formułuje cele strategiczne 

w zgodzie z aktem rangi najwyższej, jakim jest Konstytucja RP. Jest wyrazem 

troski konstytucyjnych organów państwa o zapewnienie Polsce i Polakom bez-

pieczeństwa i jednocześnie określa formy narodowego wysiłku w tej dziedzi-

nie”30. Jej założenia skorelowane były z Koncepcją Strategiczną NATO31 oraz 

z Europejską Strategią Bezpieczeństwa z 2003 roku32.

Analizując podstawowe założenia pierwszej części dokumentu, odnoszące 

się do interesów narodowych i celów strategicznych RP, można odnieść wraże-

nie, że autorzy strategii poświęcali dużo uwagi do kwestii suwerenności i nie-

zależności Polski. W punkcie 1.1.11 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

RP czytamy, że „interesy narodowe (…) obejmują potrzebę zachowania nie-

podległości i suwerenności państwa, jego integralności terytorialnej i nienaru-

szalności granic”33. Osiągnięcie tego, zgodnie z SBN z 2007 roku, jest moż-

liwe poprzez dążenie do wzmocnienia pozycji międzynarodowej Polski oraz 

umacnianie najważniejszych instytucji międzynarodowych, których Polska 

jest członkiem. 

Autorzy strategii potwierdzili dotychczasową praktykę kolejnych polskich 

rządów, że istotę uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Polski stanowią 

stosunki w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Strategia potwierdza także 

stawiane tezy, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje jej bezpie-

czeństwo natury gospodarczej i cywilizacyjnej, a w kwestiach bezpieczeństwa 

międzynarodowego, rozumianego przez pryzmat wojskowo-militarny, najważ-

niejszą rolę ogrywają w dalszym ciągu Stany Zjednoczone. Strategia mówi 

także o istotnym dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego zachowaniu 

Federacji Rosyjskiej, wykorzystującej surowce energetyczne do wzmacniania 

własnej pozycji w wymiarze zdecydowanie ponadregionalnym. Treść strategii 

w części poświęconej zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze zewnętrz-

nym wymienia także istotny problem uzależnienia polskiej gospodarki od do-

staw surowców energetycznych z jednego źródła. 

Także problematyka solidarności międzynarodowej, nader często spotyka-

nej w retoryce liderów Prawa i Sprawiedliwości, znalazła oddźwięk w Strategii 

30 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
31 Chodzi o wcześniejszą Koncepcję Strategiczną NATO z 1999 r. 
32 Krytyczna ocena Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa zob. szerzej P. Olszewski, A. Cho-

jan, Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywność międzynarodową Unii Europejskiej, w: T.G. Gros-

se (red.), Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, 

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013, s. 145–154; P. Olszewski, System euroatlantycki w świetle 
agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Zakład Europeistyki Instytutu 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 16–22.
33 To samo zostało powielone w punkcie 1.2.16 odnoszącym się do celów strategicznych Polski 

w dziedzinie bezpieczeństwa.
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Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku. Co istotne, jej treść nie odnosi 

się wyłącznie do roli Polski w rozwiązaniu problemu poszerzania dystansu roz-

wojowego między poszczególnymi częściami świata, a tylko wskazuje na istot-

ną rolę w tym zakresie instytucji międzynarodowych34. Z jednej strony może 

to świadczyć o realnej ocenie polskich możliwości oddziaływania międzynaro-

dowego, z drugiej zaś o braku chęci angażowania się w sprawy odległe takie-

mu państwu jak Polska, zasadniczo mniej ważne z punktu widzenia polskiego 

interesu narodowego. 

W odniesieniu zaś do koncepcji bezpieczeństwa narodowego i wskazanych 

w jego ramach celów i zadań sektorowych na pierwszy plan wysuwa się bez-

pieczeństwo zewnętrzne35. Treści tej części strategii wpisują się w cele pol-

skiej polityki zagranicznej przyjęte po 1989 roku. Są zatem swego rodzaju 

kontynuacją myślenia strategicznego w polityce zagranicznej, którego esencją 

jest działanie na rzecz umacniania zarówno systemu euroatlantyckiego, jak 

i pozycji Polski. Strategia nie zakłada ograniczenia współpracy polityczno-

-militarnej wyłącznie do państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckie-

go, ale popiera poszerzanie jej formuły z państwami partnerskimi. Co istotne, 

treść strategii stanowi między innymi, że „Partnerstwo z Rosją powinno służyć 

zwiększeniu zaangażowania tego kraju we współpracę transatlantycką, w po-

noszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stabilność regionu, a tym sa-

mym służyć zwiększeniu skuteczności NATO”36. Wydaje się, że jest to bar-

dziej wyraz kurtuazji aniżeli rzeczywista chęć zaangażowania Rosji w sprawy 

bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego.

Prawo i Sprawiedliwość, będąc zwolennikiem międzyrządowej współpracy 

państw członkowskich, negatywnie odnosiło się do pomysłu wspólnej poli-

tyki zagranicznej, w tym także polityki bezpieczeństwa. Uznano, że polityka 

zagraniczna i bezpieczeństwa jest domeną państw członkowskich, a nie Unii 

Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Tym bardziej dziwi fakt, 

że ówczesne władze, przynajmniej w oficjalnej retoryce, postulowały poparcie 

rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony37 w celu wzmocnie-

nia bezpieczeństwa Europy. Wątpliwości co do szczerości tych zapisów budzi 

także fakt, że ewentualny sukces polityki obronnej UE stałby się konkurencją 

dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego PiS było wielkim przeciwnikiem. 

Dookreślając zadania w zakresie bezpieczeństwa militarnego, czytamy 

w strategii, że „nadrzędnym celem działań (…) jest gotowość do obrony tery-

torium i niepodległości Polski oraz sojuszników, eliminacja zagrożeń o charak-

terze zbrojnym, a także przeciwdziałania ewentualnym, niekorzystnym zmia-

34 Pkt 2.0.24 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
35 Termin użyty w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r. jako synonim pojęcia bez-

pieczeństwo międzynarodowe.
36 Pkt 3.1.42 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
37 Traktat lizboński zmienił nazwę na Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE.
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nom równowagi wojskowej w regionie. Polska buduje swoją politykę obronną 

w powiązaniu z zasadą solidarności i lojalności sojuszniczej”38. Autorzy SBN 

słusznie zauważyli, że istniało małe prawdopodobieństwo konfliktu o charak-

terze globalnym, większe zaś o charakterze regionalnym. Przewidywania te 

znalazły odbicie w rzeczywistości w postaci między innymi wojny gruzińsko-

-rosyjskiej z sierpnia 2008 roku. Zaangażowanie prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego w rozwiązanie konfliktu w Gruzji, mimo wielu krytycznych uwag 

płynących z różnych stron świata, można traktować w kategoriach „przeciw-

działania niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej”, związanej z odbu-

dowywaniem przez Federację Rosyjską poradzieckiej strefy wpływów, a także 

przeciwdziałaniem zbliżeniu Gruzji z NATO.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski zostało włączone w obszar bezpie-

czeństwa wewnętrznego. Za najważniejsze zadania uznano tu zapewnienie 

stabilnych i nieprzerwanych dostaw nośników energii. W tym celu ówczesny 

rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął aktywność związaną z budową termina-

lu LNG w Świnoujściu czy też podjęciem starań o uzyskanie członkostwa 

w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Jednak kluczowym za-

daniem czy nawet obowiązkiem, jaki strategia stawia przed kolejnymi rząda-

mi, jest konieczność wypracowania solidarności energetycznej wśród państw 

członkowskich Unii Europejskiej, co w przyszłości umożliwiłoby lepszą koor-

dynację prac w przypadku kryzysów związanych z dostawami surowców ener-

getycznych. 

Dokonując pewnego rodzaju podsumowania, a zarazem oceny Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku, można postawić tezę, że z ów-

czesnego punktu widzenia, czyli lat 2005–2007, kiedy tworzono ten dokument, 

autorzy strategii dobrze zdiagnozowali najważniejsze zagrożenia bezpieczeń-

stwa międzynarodowego Polski. Sama strategia zaś okazała się dobrym kro-

kiem dookreślania celów polityki bezpieczeństwa Polski. Zmieniająca się stale 

sytuacja międzynarodowa rodzi konieczność ciągłej weryfikacji założeń Stra-

tegii Bezpieczeństwa Narodowego. Z tego też względu w 2010 roku decyzją 

prezydenta Bronisława Komorowskiego rozpoczęto Strategiczny Przegląd Bez-

pieczeństwa Narodowego, rozumiany jako proces analityczny, mający na celu 

wypracowanie merytorycznych podstaw do podejmowania decyzji politycz-

nych, a w kontekście określonych działań w zakresie bezpieczeństwa narodo-

wego39. Pod koniec stycznia 2011 roku zakończono drugi strategiczny przegląd 

obronny40. Z kolei w 2013 roku ukazała się Biała Księga Bezpieczeństwa Narodo-

38 Pkt 3.2.55 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
39 M. Malec, Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, Strategia Bezpieczeństwa Narodo-

wego, Strategiczny Przegląd Obronny – ich zakres i cele, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 1, 

s. 116.
40 Zob. szerzej J. Urbaniak, Wyzwania strategicznego przeglądu obronnego, „Kwartalnik Bellona” 

2009, nr 3.
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wego Rzeczypospolitej Polskiej, wydana pod auspicjami Biura Bezpieczeństwa Na-

rodowego. We wprowadzeniu do drugiego rozdziału napisano, że „bezpieczeń-

stwo państwa na arenie międzynarodowej jest kombinacją wewnętrznej siły 

i sprawności, które można kształtować zależnie od możliwości i potrzeb oraz 

czynników zewnętrznych, których wpływ można modyfikować tylko w ogra-

niczonym zakresie”41. Wydaje się, że zapomina się o tym w Strategii Bezpie-

czeństwa Narodowego RP z 2007 roku, w której przykłada się większą wagę 

do czynników zewnętrznych niż do wewnętrznych. Niemniej jednak doku-

ment ten jest dobrym rozwinięciem założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodo-

wego z 2003 roku, przygotowanym według założeń polityki zagranicznej rządu 

Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Konkludując, 

należy podkreślić, że istota polskiej polityki bezpieczeństwa międzynarodowe-

go w świetle SBN zmierza wyraźnie w stronę wyłącznie atlantyckiego mode-

lu bezpieczeństwa, czego dowodem jest między innymi całkowite pominięcie 

i tym samym marginalizacja znaczenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpra-

cy w Europie (OBWE).

14.4. Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku zwraca uwagę na fakt, 

że „wzrasta znaczenie ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa, zwłasz-

cza bezpieczeństwa energetycznego”42. Prawo i Sprawiedliwość w założeniach 

polityki bezpieczeństwa kładło nacisk na jego trzy wymiary: bezpieczeństwo 

ekonomiczne, bezpieczeństwo militarne i najważniejsze – bezpieczeństwo ener-

getyczne. 

14.4.1. Bezpieczeństwo militarne

Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach przywiązywało dużą wagę do bez-

pieczeństwa militarnego Polski, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę geopoli-

tyczne położenie Polski i wynikające z niego doświadczenia historyczne. Brak 

zaufania do Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej doprowadził 

do całkowitej amerykanizacji polskiego bezpieczeństwa militarnego, czego 

najlepszym dowodem jest już nieco banalny przykład amerykańskiej tarczy 

antyrakietowej czy też w pewnym stopniu bezrefleksyjny udział polskich żoł-

nierzy w misjach w Iraku i Afganistanie. Polskie władze, najpierw rządu SLD, 

41 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Naro-

dowego, Warszawa 2013, s. 109.
42 Pkt 2.20 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
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a później PiS, dosyć jednostronnie starały się kreować Polskę jako sojusznika 

USA. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku zakłada wprawdzie 

rozwój polsko-amerykańskiej współpracy w duchu zrównoważonego partner-

stwa43, jednak stawianie tez, że takie partnerstwo jest możliwe, to bardziej fu-

turologia polityczna niż realna polityka.

Istotę amerykanizacji bezpieczeństwa militarnego Polski w myśli politycz-

nej Prawa i Sprawiedliwości jak w soczewce skupia wspomniana koncepcja 

tarczy antyrakietowej. Stanisław Koziej w jednym z opracowań pisał, że chęć 

włączenia się Polski w tę inicjatywę wypływała z poczucia zagrożenia, że Pol-

ska może się znaleźć w zasięgu rakiet balistycznych spoza Europy44. Jest to za-

pewne prawda, jednak nie można zapominać o tym, że PiS od zawsze postu-

lowało zwiększenie roli Stanów Zjednoczonych w polityce bezpieczeństwa 

Europy, chcąc między innymi doprowadzić do podpisania bilateralnej umowy 

o współpracy w zakresie bezpieczeństwa45. Ewentualne powodzenie koncep-

cji tarczy na dobre „związałoby” Stany Zjednoczone z kontynentem euro-

pejskim. Co istotne, wydaje się, że to właśnie tarcza antyrakietowa stanowi-

ła istotę, budowy zrównoważonego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, 

o którym mówi Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku. Fakt ten 

potwierdza niechęć polskiego rządu, a zwłaszcza prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego do włączenia koncepcji tarczy w system natowski. Niechęć Pałacu Pre-

zydenckiego do „unatowienia” koncepcji tarczy wynikała z prostego powodu. 

Otóż prezydent Kaczyński nie chciał, aby „decyzje dotyczące naszych relacji 

ze Stanami Zjednoczonymi zapadały kolektywnie”46. Działania te stoją w wy-

raźnej opozycji do treści SBN, która stanowi, że to NATO jest ostoją bezpie-

czeństwa naszego kraju, a „Polska buduje swoją politykę obronną w powią-

zaniu z zasadami solidarności i lojalności sojuszniczej”47. Jeśli tak, to w tym 

przypadku do grona sojuszników zaliczono Stany Zjednoczone i Republikę 

Czeską. Pozostałe państwa członkowskie NATO mogły ten stan rzeczy po-

traktować jako brak zaufania i chęć znalezienia oparcia poza Sojuszem, Polskę 

zaś zaczęto postrzegać w kategoriach „konia trojańskiego Ameryki w Euro-

pie”. Oliwy do ognia dodała dosyć niefrasobliwa wypowiedź Witolda Waszczy-

kowskiego, który podczas spotkania w Business Centre Club miał powiedzieć, 

że „NATO, do którego weszliśmy w 1999 roku, nie jest sojusznikiem naszych 

marzeń”48. Wypowiedź ta została bardzo szybko sprostowana przez prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego, który przyznał, że NATO nie jest rozwiązaniem ideal-

43 Pkt 3.1.42 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
44 S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa...
45 Zob. szerzej IV Rzeczpospolita...
46 Ł. Warzecha, Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 241.
47 Pkt 3.2.55 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
48 Warszawa wątpi w siłę NATO?, „Rzeczpospolita”, 8 maja 2007.
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nym, jednak Polska w dalszym ciągu jest do niego przywiązana, pozostając lo-

jalnym państwem członkowskim49. 

Jednak nie tylko w NATO upatrywano źródeł bezpieczeństwa militarne-

go Polski. Między innymi Jarosław Kaczyński zwracał uwagę na konieczność 

budowy własnej, sprawnej i dobrze wyposażonej armii, co także wpisywało się 

w treść postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku50. Jed-

nak ograniczenia finansowe w tej materii są powszechnie znane i nie dotyczą 

tylko okresu sprawowania władzy przez PiS i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 

ale także wcześniejszych i późniejszych rządów. 

14.4.2. Bezpieczeństwo energetyczne

Politycy PiS z dużą powagą podchodzili do bezpieczeństwa energetyczne-

go Polski, traktując je w kategoriach niezależności i suwerenności państwa. 

Z tego też faktu wynikały dążenia do dywersyfikacji dostaw surowców ener-

getycznych, o których wspomina także Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 

z 2007 roku. Wizja rozwoju energetyki w Polsce zaproponowana przez Prawo 

i Sprawiedliwości obejmuje trzy filary: bezpieczeństwo dostaw energii, kon-

kurencyjność i innowacje51. PiS bardzo stanowczo działało na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, podejmując liczne działania mające 

na celu zablokowanie niemiecko-rosyjskiej inicjatywy Gazociągu Północne-

go, uważanej za zagrożenie dla polskiej racji stanu. Jako jeden z pierwszych 

rządów rozpoczął faktycznie prace nad dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego, 

podejmując decyzję o budowie gazoportu w Świnoujściu52. Celem działania 

rządu i prezydenta Kaczyńskiego było jednak wypracowanie europejskiej soli-

darności energetycznej, którego swego rodzaju rdzeniem miał być europejski 

traktat bezpieczeństwa energetycznego, zwany potocznie paktem muszkiete-

rów. Zasadnicze założenie traktatu sprowadzało się do tego, że w sytuacji, kie-

dy zahamowano by dostawy surowców energetycznych do jednego z państw, 

to pozostałe państwa miałyby obowiązek udzielenia mu pomocy. Tajemnicą 

poliszynela jest, że ów traktat był wymierzony w Federację Rosyjską, trudno 

się zatem dziwić, że nie zyskał zbyt wielu głosów poparcia. Liderzy PiS, wi-

dząc, że wśród państw członkowskich UE trudno im będzie znaleźć sojuszni-

ków, rozpoczęli działania na rzecz konsolidacji stosunków z państwami Kau-

kazu Południowego, zwłaszcza z Gruzją i Azerbejdżanem. Jednym z najbar-

dziej widocznych przykładów tych prac był zorganizowany w 2007 roku szczyt 

49 Lech Kaczyński: Polska jest lojalnym członkiem NATO, strona internetowa Prawa i Sprawiedliwo-

ści, 9 marca 2007 [dostęp 12 lipca 2013].
50 J. Kaczyński, Polska naszych marzeń, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2011, s. 105–111.
51 Dbamy o Polskę, dbamy o Polaków, materiał informacyjny PiS, Warszawa 2007.
52 Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się już po przejęciu władzy w Polsce przez PO i PSL.
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w Krakowie, w którym udział wzięli między innymi prezydenci Azerbejdżanu 

i Gruzji, ponadto Litwy i Ukrainy oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Ener-

getyki i Zasobów Mineralnych Kazachstanu. Podejmowanie tych i podobnych 

działań było aktem nieufności wobec polityki energetycznej Unii Europej-

skiej, w którą ani prezydent Kaczyński, ani liderzy Prawa i Sprawiedliwości 

zwyczajnie nie wierzyli, choć wiązali z nią pewne nadzieje na poziomie kon-

cepcyjnym, na przykład w postaci projektu budowy gazociągu Nabucco. 

14.4.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne

W kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego Prawo i Sprawiedliwość w dużo 

większym stopniu przywiązywało wagę do jego aspektów wewnętrznych niż 

zewnętrznych. Dobrym tego przykładem jest walka z tzw. układem i korupcją. 

Stąd też powołanie do życia Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)53, 

którego pierwszym szefem został Mariusz Kamiński, obecny poseł Prawa 

i Sprawiedliwości. Co istotne, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie rozpatry-

wali problemu bezpieczeństwa ekonomicznego wyłącznie z poziomu państwa, 

przywiązując większą wagę do poziomu zwykłego obywatela. W programie 

wyborczym PiS z 2005 roku czytamy, że celem partii w polityce ekonomicznej 

było zmniejszenie nierówności ekonomicznych w Europie, będących efektem 

jałtańskiego podziału kontynentu54. Dlatego rząd PiS tak stanowczo podszedł 

do kwestii negocjacji Perspektywy Finansowej 2007–2013, która notabene 

była bardzo korzystna dla Polski, a także z dużą dozą krytyki przyjął rezultaty 

działań rządu Donalda Tuska związane z negocjowaniem Perspektywy Finan-

sowej 2014–2020. Przywiązywanie dużej wagi do funduszy unijnych w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej czy też polityki spójności stanowiło i w dalszym 

ciągu stanowi istotę bezpieczeństwa ekonomicznego Polski (w wymiarze ze-

wnętrznych55) w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą, jak po-

wiedziała Anna Fotyga, to Unia Europejska stanowi najważniejszą płaszczy-

znę realizacji interesów politycznych i gospodarczych Polski56. Myliłby się 

jednak ten, kto uważa, że według Prawa i Sprawiedliwości to Unia Europejska 

jest jedynym i nieomylnym gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego Pol-

ski. Zdaniem PiS tym filarem winien być polski rząd, który w sposób racjonal-

ny i przemyślany zarządza państwem, w tym jego polityką gospodarczą, Unia 

Europejska zaś i jej pomoc powinny być co najwyżej uzupełnieniem. 

53 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 2006, nr 104, 

poz. 708.
54 IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla Wszystkich, program wyborczy PiS, Warszawa 2005, s. 44. 
55 W wymiarze wewnętrznym jest to przeciwdziałanie korupcji, usprawnienie aparatu państwa 

czy też obniżenie podatków.
56 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 r. przedstawiona przez mini-

ster spraw zagranicznych A. Fotygę na posiedzeniu Sejmu 11 maja 2007 r.
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14.5. Rola wspólnoty transatlantyckiej

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku wielokrotnie jest 

mowa o Stanach Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckim będą-

cych gwarantami bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. W strategii na-

pisano, że mimo – wspomnianej wcześniej – słabnącej roli Stanów Zjednoczo-

nych „korzystnym zjawiskiem jest poprawa stosunków transatlantyckich oraz 

zbliżenie poglądów sojuszników w najważniejszych kwestiach bezpieczeń-

stwa międzynarodowego, zwalczania terroryzmu i powstrzymania proliferacji 

broni masowego rażenia”57. Z tego względu logika polityki zagranicznej PiS 

wobec USA i NATO dążyła do pogłębiania szeroko rozumianej współpracy 

transatlantyckiej, której efektem końcowym miało być nawiązanie strategicz-

nego partnerstwa Polski z USA58. Dobrze w tę tezę wpisuje się amerykań-

ska koncepcja tarczy antyrakietowej, której zwolennikami byli liderzy PiS, 

Lech i Jarosław Kaczyńscy czy Anna Fotyga, uznająca, że Stany Zjednoczone 

są „gwarantem ładu globalnego. Będziemy dążyć do utrzymania intensyfika-

cji polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego”59. Także poprzednik Anny 

Fotygi, Stefan Meller, zwolennik bardziej europocentrycznego kierunku po-

lityki zagranicznej Polski, twierdził, że „wspólnota transatlantycka pozostaje 

tym fundamentem, na którym budujemy nasze bezpieczeństwo”60. Chodzi, 

rzecz jasna, o bezpieczeństwo o charakterze militarno-wojskowym, ale także 

politycznym. 

Na kanwie tak sformułowanej tezy należy uznać, że politycy Prawa i Spra-

wiedliwości w kwestiach bezpieczeństwa na pierwszym miejscu stawiali współ-

pracę transatlantycką, której rdzeniami są NATO i Stany Zjednoczone, Unię 

Europejską zaś umieszczali na pozycji numer dwa. W tezę tę dobrze wpisują 

się słowa Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który jeszcze w 2005 roku twier-

dził, że Polska powinna traktować swoje członkostwo w Unii Europejskiej jako 

„drugi filar bezpieczeństwa”61. Co jednak istotniejsze, jak dalej twierdził były 

minister kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, traktowanie Unii Europej-

skiej jako „drugiego filaru bezpieczeństwa” powinno być rozumiane w katego-

57 Pkt 2.19 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
58 W programie wyborczym z 2005 r. zapisano, że po objęciu władzy PiS będzie dążyło do sfor-

malizowania sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi, zob. szerzej IV Rzeczpospoli-
ta. Sprawiedliwość dla wszystkich, program wyborczy, 2005, s. 51.

59 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku przedstawiona przez 

minister spraw zagranicznych Annę Fotygę na posiedzeniu Sejmu 11 maja 2007 r. 
60 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku przedstawiona przez 

ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera na posiedzeniu Sejmu 15 lutego 2006 r.
61 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.
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riach, według których uznaje się UE za związek państw gotowy do współpra-

cy ze Stanami Zjednoczonymi w każdej istotnej sprawie62. Wobec tego partia 

w kwestiach bezpieczeństwa stawiała Unię Europejską w pozycji podrzędnej 

wobec USA i NATO. W przeciwieństwie do UE współpraca transatlantycka 

dla Prawa i Sprawiedliwości była – i wydaje się, że nadal jest – działaniem 

o charakterze długoterminowym, w którym poza zyskami istnieją też koszty, 

takie jak uczestnictwo w misjach w Iraku czy Afganistanie. W kontekście zaś 

Unii Europejskiej stawianie takich i podobnych tez jest już mniej uprawnione. 

Źródłem takiego stanu rzeczy jest być może to, o czym pisze Joanna Sanecka-

-Tyczyńska, że dla liderów Prawa i Sprawiedliwości świat, w którym bezpie-

czeństwo jest gwarantowane przez USA, jest „światem bezpiecznym”63. Idąc 

dalej tym tokiem rozumowania, można rzec, że Unia Europejska nie jest 

„światem bezpiecznym”, ale raczej światem rywalizacji. Z tego też względu 

Prawo i Sprawiedliwość starało się przeciwdziałać przenoszeniu „układów” 

i koalicji funkcjonujących w Unii Europejskiej na forum NATO. Bardzo czy-

telnie wyrażała to Anna Fotyga, mówiąc: „Chcemy (…), żeby głos Polski w ra-

mach Sojuszu Północnoatlantyckiego był głosem suwerennym, a nie głosem 

rozmytym przez układ sił i pozycję wewnątrz Unii Europejskiej”64. Wtórował 

jej prezydent Lech Kaczyński, który pytany o to, co jest polską racją stanu, 

powiedział: „Polską racją stanu jest zachowanie możliwie dużej swobody de-

cyzji w naszych własnych sprawach, w ramach Unii Europejskiej (…)”65.

W kontekście samego tylko NATO sposób postępowania Prawa i Spra-

wiedliwości bardzo dobrze wpisuje się w treść Strategii Bezpieczeństwa Na-

rodowego z 2007 roku. Zarówno SBN, jak i postulaty partii uznawały NATO 

za fundament polskiego bezpieczeństwa, samo NATO zaś postrzegano w ka-

tegoriach głównej płaszczyzny stosunków transatlantyckich w ogóle66. Nie 

traktowano jednak NATO i jego zdolności bezkrytycznie. Zarówno SBN, jak 

i postulaty PiS wyraźnie odnosiły się do konieczności reformowania Sojuszu 

pod kątem wyzwań stawianych bezpieczeństwu międzynarodowemu67.

Należy się zgodzić z diagnozą autorów SBN, że to stosunki transatlantyc-

kie mają największy wpływ na bezpieczeństwo Polski. Jak pisze Józef M. Fi-

szer, stosunki te „będą też odgrywały istotną rolę w procesie budowy nowe-

go, multipolarnego ładu globalnego i umacnianiu bezpieczeństwa międzyna-

rodowego”, i dalej, „tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, oparta na 

62 Tamże.
63 J. Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie..., s. 244.
64 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku...
65 Ł. Warzecha, Lech Kaczyński..., s. 240.
66 Zob. pkt 3.1.41 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r.
67 Zob. pkt 3.1.42...; Zob. szerzej K. Marcinkiewicz, Współpraca w ramach UE i NATO jest prio-

rytetem polskiej polityki zagranicznej, 29 maja 2006, strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości 

[dostęp 11 lipca 2013].
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silnym NATO i prężnej UE może być współarchitektem nowego ładu glo-

balnego i odgrywać w nim znaczącą rolę oraz stanowić gwarancję bezpieczeń-

stwa Zachodu (…)”68. Polska jako średnie państwo europejskie, będące nadal 

na etapie doganiania państw Europy Zachodniej, powinna działać wyłącznie 

na rzecz umacniania współpracy transatlantyckiej. Nie wolno przy tym zapom-

nieć o konieczności budowania własnego zaplecza militarnego. W ostatnim 

czasie próbuje to realizować prezydent Bronisław Komorowski pod posta-

cią tzw. doktryny Komorowskiego69, której ogólna idea skupia się na nadaniu 

priorytetowego znaczenia własnym zdolnościom obronnym kraju. 

14.6. Zakończenie

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku jest w głównej mierze 

odzwierciedleniem logiki polityki bezpieczeństwa międzynarodowego 

Polski według założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości obejmujących 

okres od 2005 do 2010 roku. Bez wątpienia w porównaniu ze swoją poprzed-

niczką z 2003 roku, okazała się dokumentem bardziej precyzyjnym i bardziej 

dopasowanym do poprzedniej, ale i obecnej sytuacji międzynarodowej. Wy-

daje się, że jej autorzy dobrze zdiagnozowali ówczesne i przyszłe zagrożenia 

bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Wątpliwości mogą budzić sposo-

by realizacji poszczególnych założeń SBN, w tym tych dotyczących na przy-

kład współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, czasem zbyt ostra retoryka 

wobec Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec, zbytnia bezkom-

promisowość w stosunkach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi czy też 

nie do końca logiczne i zgodne z założeniami SBN funkcjonowanie na forum 

Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rację mają ci, którzy twierdzą, że okres rzą-

dów Prawa i Sprawiedliwości, kontynuowany przez prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego, był okresem zmiany w polskiej polityce zagranicznej. Priorytety 

w polityce zagranicznej RP pozostały jednak takie same, czego dowodzi treść 

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku, de facto zaakceptowana 

i realizowana przez koalicję PO–PSL. Należy podkreślić, że koncepcja bez-

pieczeństwa międzynarodowego Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawied-

liwości wpisywała się w priorytety zarówno wcześniejszego rządu SLD, jak 

i późniejszej koalicji PO i PSL. Różnica polegała tylko na innym rozłożeniu 

68 J.M. Fiszer, System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz 
rola w budowie nowego ładu globalnego, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa 2013, s. 111–112.
69 Terminu tego użył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej podczas 

wystąpienia otwierającego konferencję „Polska państwem brzegowym NATO – obrona po-

wietrzna. Prezentacja systemów obrony przeciwrakietowej XXI w.”, 15 kwietnia 2013.



akcentów. PiS nie miało zaufania do zdolności obronnych Unii Europejskiej, 

co znalazło odbicie także w tekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

z 2007 roku, gdzie temat Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony70 zo-

stał potraktowany wręcz marginalnie. Temat NATO i USA zaś potraktowa-

no szeroko i wieloaspektowo. Innymi słowy Prawu i Sprawiedliwości bardziej 

odpowiadała formuła pracy w ramach NATO niż w ramach Unii Europejskiej 

i z tego faktu wynika wybór atlantyckiego modelu bezpieczeństwa. 

70 Zob. przypis 37.
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ROZDZIAŁ 15

Polska wobec zmian
w euroatlantyckim systemie

bezpieczeństwa1

Tomasz Paszewski

15.1. Wprowadzenie

Wybuch kryzysu finansowego w 2008 roku stanowi w opinii wielu bada-

czy symboliczną cezurę w polityce światowej, oznaczającą kres niekwe-

stionowanej globalnej dominacji Zachodu. Wydaje się jednak, że tą umowną 

cezurą można się również posłużyć w odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa 

obszaru euroatlantyckiego. Od momentu wybuchu kryzysu stan bezpieczeń-

stwa Europy i Stanów Zjednoczonych, choć z historycznej perspektywy nadal 

bardzo korzystny, uległ pewnemu pogorszeniu w stosunku do poprzedniego 

okresu, zwanego często postzimnowojennym2. Co ważniejsze jednak, w nie-

dalekiej przyszłości nie można wykluczyć kontynuacji obserwowanych dziś 

niekorzystnych trendów, co w konsekwencji doprowadziłoby do osłabienia 

globalnej polityczno-militarnej pozycji USA oraz do poważnego zachwiania 

obecnych filarów europejskiego bezpieczeństwa. 

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.
2 Najbardziej zauważalną zmianą było szybkie zmniejszanie się luki w wydatkach wojskowych 

pomiędzy Zachodem a wschodzącymi potęgami, w tym mocarstwami autorytarnymi, jak Chi-

ny czy Rosja. Według danych SIPRI w latach 2008–2012, realne wydatki obronne USA wzro-

sły o 3%, Niemiec o 2%, a Francji i Wielkiej Brytanii zmniejszyły się o odpowiednio 4,2% 

oraz 5,2%. Dla porównania wydatki wojskowe Chin wzrosły w tym okresie o 47,6%, a Rosji 

o 33,3%. SIPRI Military Expenditure Database, SIPRI, Stockholm 2013, http://milexdata.sipri.

org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2012+v2.xlsx.
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Niekorzystne zmiany w poziomie bezpieczeństwa dotknęły Europę w zde-

cydowanie większym stopniu niż USA. Wynika to z dużo poważniejszych niż 

za oceanem problemów gospodarczych, związanych z tym znacznie głębszych 

redukcji wydatków obronnych (z i tak dużo niższego poziomu), bardzo niesta-

bilnej sytuacji w sąsiadujących regionach Afryki Północnej i Bliskiego Wscho-

du, a także wzrostu militarnego potencjału Rosji. Amerykański strategiczny 

zwrot w kierunku Azji i Pacyfiku, niezależnie od uspokajających dyploma-

tycznych zapewnień, również nie pozostanie bez wpływu na bezpieczeństwo 

Starego Kontynentu. Polska, choćby z racji swojego granicznego położenia, 

należy do państw szczególnie wrażliwych na zmiany w systemie bezpieczeń-

stwa europejskiego, dlatego zachodzące od paru lat procesy powinna trakto-

wać jako sygnał ostrzegawczy. 

W analizie stanu bezpieczeństwa systemu euroatlantyckiego pomocny wy-

daje się podział czynników, jakie będą go determinować, na te zachodzące 

na zewnątrz tego obszaru oraz te mające miejsce w jego granicach. Pierwszych 

nie da się oczywiście dokładnie przewidzieć, niemniej z obecnej perspektywy 

trzy czynniki zasługują na szczególną uwagę. Pierwszym są aktualne i możli-

we zagrożenia rodzące się w szerokim pasie niestabilności, który rozciąga się 

od Maroka aż po Pakistan, czyli we wciąż najbardziej niestabilnym regionie 

świata. Drugi czynnik stanowi szybko rosnąca ekonomiczna i wojskowa potę-

ga Chin. Przy utrzymaniu się obecnych tendencji konieczność jej równoważe-

nia będzie pochłaniać coraz większą część amerykańskiego potencjału wojsko-

wego, z negatywnymi tego konsekwencjami dla sojuszników USA w innych 

regionach świata. Trzecim czynnikiem jest znaczny wzrost wydatków zbroje-

niowych Rosji i modernizacja jej sił zbrojnych, co w pewnych okolicznościach 

może się przerodzić w zagrożenie dla północno-wschodnich rubieży systemu 

euroatlantyckiego. 

Niezależnie jednak od rozwoju sytuacji w Rosji, w Chinach czy też w za-

palnych regionach świata bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego będzie 

zależeć przede wszystkim od procesów i zmian zachodzących w tworzących 

go państwach i instytucjach (NATO i UE). Kluczowe znaczenie będą mieć 

zwłaszcza dalsza ewolucja polityki USA wobec Europy w obszarze bezpie-

czeństwa, przyszły kształt NATO oraz europejskie wysiłki w dziedzinie bez-

pieczeństwa i obrony.

15.2. Stany Zjednoczone a bezpieczeństwo Europy

Bez względu na amerykański zwrot w kierunku regionu Azji i Pacyfiku 

z jednej strony i europejskie ambicje w zakresie strategicznej samodziel-

ności z drugiej, uzależnienie bezpieczeństwa Europy i Polski od polityki USA 

i ich zdolności militarnych nie tylko nie maleje, ale w pewnych aspektach staje 
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się jeszcze większe. W Waszyngtonie jednak od lat narasta irytacja związana 

z coraz bardziej nierównym rozłożeniem ciężarów w NATO. Mimo że łącz-

ny PKB europejskich członków Sojuszu wynosi ponad 19 bln i jest oprawie 

3 bln wyższy od amerykańskiego, to obecnie USA ponoszą już prawie trzy 

czwarte łącznych wydatków obronnych NATO3. W przeliczeniu na jednego 

mieszkańca nakłady w USA są prawie pięciokrotnie wyższe niż w Europie. 

Amerykańscy podatnicy i politycy nie będą takiej sytuacji akceptować w nie-

skończoność, czemu jednoznacznie dał wyraz odchodzący sekretarz stanu Ro-

bert Gates w słynnym już przemówieniu, wygłoszonym 10 lipca 2011 roku

w Brukseli4. Wprawdzie podobnych ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu było 

w przeszłości wiele, tym razem jednak w ślad za słowami mogą pójść kon-

kretne decyzje. Wskazuje na to choćby poprawka do ustawy National Defense 
Authorization Act na 2013 rok, przyjęta w 2012 roku przez Izbę Reprezen-

tantów stosunkiem głosów 226 do 196, która zakładała wycofanie z Euro-

py nie dwóch, jak postanowiła administracja Baracka Obamy, ale wszystkich 

czterech brygadowych zespołów bojowych (Brigade Combat Teams, BCTs), 

co oznaczałoby w praktyce zakończenie stałej obecności amerykańskich bojo-

wych jednostek lądowych na Starym Kontynencie5. Poprawka ta ostatecznie 

nie weszła do finalnej wersji ustawy, niemniej stanowiła kolejny sygnał wska-

zujący, że w dobie bolesnych cięć budżetowych na Kapitolu maleje poparcie 

dla inwestowania w bezpieczeństwo Europy, zwłaszcza kiedy sami europejscy 

sojusznicy nie chcą tego robić6. Do wycofania wszystkich lub prawie wszyst-

kich amerykańskich wojsk z Europy wzywają też od dawna niektórzy eksper-

ci, choć takich głosów jest wciąż niewiele7.

Sił USA w Europie i tak zresztą będzie coraz mniej. Do 2015 roku liczeb-

ność amerykańskiego personelu ma się zmniejszyć z około 80 tys. do około 

69 tys., czyli o mniej więcej 16%8. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko jed-

nostki bojowe, które z punktu widzenia kolektywnej obrony NATO mają naj-

3 Ch.A. Perle, Your Tax Dollars at Work: Subsidizing the Security of Wealthy Allies, CATO Insti-

tute, 15 kwietnia 2013, http://www.cato.org/blog/tax-dollars-work-subsidizing-security-weal-

thy-allies.
4 R.M. Gates, The Security and Defense Agenda (Future of NATO), speech delivered in Brussels, 

Belgium, 10 czerwca 2011, http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1581.
5 L. Coffey, Withdrawing U.S. Forces from Europe Weakens America, Issue Brief, Heritage Foun-

dation, 23 maja 2013, s. 1.
6 Zob. m.in. J. Benitez, Congressional Disappointment with European Allies Fueling Pressure to With-

draw U.S. Troops, Atlantic Council, 21 marca 2013, http://www.acus.org/natosource/congres-

sional-disappointment-european-allies-fueling-pressure-withdraw-us-troops.
7 S. Kay, Time to Pull Our Troops from Europe, „Foreign Policy”, 18 czerwca  2013, http://www.

foreignpolicy.com/articles/2013/06/18/time_to_pull_our_troops_from_europe?print=yes&hi

decomments=yes&page=full.
8 K. Parrish, Panetta Outlines U.S. Troop Changes in Europe, American Forces Press Service, 

16 lutego 2012, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67232.
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większe znaczenie, to tutaj skala redukcji, zwłaszcza w porównaniu z końcem 

zimnej wojny czy początkiem lat 90., jest ogromna. Po wspomnianym wycofa-

niu dwóch BCT w Europie pozostały już tylko dwie lekkie jednostki bojowe 

– wyposażony w kołowe transportery Stryker BCT stacjonujący w Niemczech 

oraz powietrzno-desantowy BCT stacjonujący we Włoszech. Od kwietnia 

2013 roku, w Europie po raz pierwszy od 1944 roku nie stacjonuje ani jeden 

amerykański czołg. 

Ogólna skala amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Europie bę-

dzie zależeć, naturalnie oprócz takich czynników jak stan amerykańskiej 

gospodarki i finansów federalnych, od strategicznych wyzwań w innych 

częściach globu. Waszyngton już podjął decyzję, że do 2020 roku 60% ame-

rykańskiej floty będzie stacjonować w regionie Azji i Pacyfiku. Nie można też 

wykluczyć, że w jeszcze bardziej niestabilnym regionie Bliskiego Wschodu 

pojawi się niespodziewanie poważny kryzys lub konflikt wymagający znacz-

nego amerykańskiego zaangażowania.

Zgodnie z obecną polityką Waszyngtonu jednym z głównych zadań amery-

kańskich sił w Europie ma być utrzymywanie interoperacyjności z wojskami 

sojuszników, co będzie tym istotniejsze, że po 2014 roku Afganistan przestanie 

być kluczowym polem sojuszniczego współdziałania. Za swoistą rekompensatę 

za wspomniane wyżej redukcje bojowych jednostek w Europie można uznać 

decyzję Pentagonu o wydzieleniu jednego ciężkiego BCT do Sił Reagowania 

NATO (NRF), dzięki czemu część tej jednostki (zapewne jeden batalion) 

będzie przebywać do trzech miesięcy w Europie, w celu wspólnych szkoleń 

z sojusznikami. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości Stany Zjed-

noczone ograniczą również tę formę zaangażowania w sojusz transatlantyc-

ki, zwłaszcza jeśli znaczenie Europy jako militarnego partnera będzie coraz 

mniejsze9. W tym kontekście mogą się rodzić pewne obawy co do przyszłej 

zdolności Sojuszu do realizowania zobowiązań wynikających z art. 5, do któ-

rych Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej przywiązują szcze-

gólną wagę. Wprawdzie Waszyngton wykazywał się jak dotąd dużym zrozu-

mieniem ich potrzeb bezpieczeństwa i nadal zapewnia, że przywiązuje dużą 

wagę do kwestii kolektywnej obrony, jednak w świetle obecnie prowadzonej 

amerykańskiej polityki wojskowej w Europie można mieć pewne obawy, że 

zapewnienia te USA będą starały się realizować możliwie jak najmniejszym 

kosztem, między innymi preferując okresowe, krótkie wspólne ćwiczenia, 

a nie stałą obecność własnych jednostek. 

Nadal aktualny jest, choć w nieco okrojonej formie, projekt amerykańskiej 

tarczy antyrakietowej w Europie, jednak i w tym przypadku nie można wyklu-

czyć dalszych zmian. Mogą one wynikać zresztą z bardzo różnych względów, 

9 Ch. Barry, H. Binnendijk, Widening Gaps in U.S. and European Defense Capabilities and Coope-
ration, Institute for National Strategic Studies, Washington DC 2012, s. 12.
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zarówno wojskowo-strategicznych, jak i finansowych, politycznych lub tech-

nicznych. Od czasów Reagana każdy kolejny prezydent dokonywał w progra-

mie obrony antyrakietowej zasadniczych zmian10.

Z polskiego punktu widzenia istotne też będą relacje amerykańsko-rosyj-

skie. Mimo wyraźnego pogorszenia się w latach 2012–2013 tych stosunków 

należy oczekiwać, że obie strony będą gotowe do współpracy. Dla Stanów 

Zjednoczonych Rosja jest istotnym graczem głównie ze względu na: jej wpły-

wy i możliwości oddziaływania w wielu ważnych regionach (w Europie, Arkty-

ce, Azji Środkowej, Południowej i Dalekowschodniej oraz na Bliskim Wscho-

dzie), niezbędność jej uczestnictwa w międzynarodowych wysiłkach na rzecz 

powstrzymania takich zjawisk jak proliferacja broni masowego rażenia i środ-

ków jej przenoszenia, a także szóstą pod względem wielkości PKB (mierzo-

nego w PPP) gospodarką świata, która dzięki wejściu Rosji do WTO właś-

nie została bardziej otwarta. Z drugiej strony Kreml zdaje sobie sprawę, 

że rosyjska gospodarka jako całość potrzebuje dostępu do zachodnich tech-

nologii, a obecnie szczególnie pożądane są zachodnie technologie wydobycia 

ropy i gazu z podmorskich złóż, których znaczenie w najbliższych dekadach 

w rosyjskim sektorze wydobywczym będzie systematycznie rosnąć. Rosyjskie 

koncerny już nawiązują w tym zakresie współpracę z zachodnimi firmami, 

czego owocem jest między innymi joint venture zawarte w kwietniu 2012 roku 

przez Rosneft z koncernem ExxonMobil, dotyczące eksploatacji złóż w Ark-

tyce i na Morzu Czarnym11. Wspólne interesy z Rosją mogą skłaniać amery-

kańskie władze do powściągliwszej polityki w regionach sąsiadujących z tym 

państwem, co może niekorzystnie się odbić na interesach takich krajów jak 

Gruzja, a nawet Litwa czy Polska. 

Nie można wreszcie, w kontekście ewolucji amerykańskiej polityki wobec 

Europy, nie poruszyć kwestii dalszego funkcjonowania i przyszłego charakte-

ru NATO. Istnieje pewne ryzyko, że Sojusz w coraz większym stopniu bę-

dzie się stawać – kontynuując dotychczasowe działania prowadzone w związ-

ku z operacją w Afganistanie – organizacją zajmującą się interoperacyjnością 

i zacieśnianiem współpracy wojskowej w gronie zarówno członków, jak i coraz 

liczniejszych partnerów Sojuszu, głównie na potrzeby interwencji podejmo-

wanych przez USA. Jednocześnie, ze względu na rozkład zdolności wojsko-

wych w Europie, Stany Zjednoczone mogą się skoncentrować na bilateralnej 

współpracy z kilkoma wybranymi sojusznikami, którzy takie zdolności jeszcze 

10 I. Williams, S. Andreasen, A U.S. Perspective on Addressing Central European Assurance Needs, 
w: Ł. Kulesa (red.), The Future of NATO’s Deterrence and Defense Posture: Views from Central 
Europe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012, s. 43.

11 Wartość wspólnego przedsięwzięcia wyniesie początkowo 3,2 mld dol., jednak w przypadku 

sukcesu projektu może się ona zwiększyć nawet do 500 mld w ciągu dekady. J.W. Parker, 

M. Kofman, Russia Still Matters: Strategic Challenges and Opportunities for the Obama Administra-
tion, National Defence University, marzec 2013, s. 7.
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zachowali. Jak wskazują słowa ambasadora USA przy NATO Ivo Daaldera, 

Waszyngton rozważa też zniesienie w przyszłości zasady jednomyślności przy 

podejmowaniu decyzji12.

15.3. Europejskie zdolności obronne

Trwający już pół dekady europejski kryzys gospodarczo-finansowy sam 

w sobie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i żywotnych in-

teresów Unii Europejskiej oraz jej członków i tak też jest coraz częściej de-

finiowany. „Krajowy klimat gospodarczy stanowi strategiczne zagrożenie dla 

narodu” – głosiło jeszcze w połowie 2013 roku brytyjskie Ministerstwo Obro-

ny13. W dziedzinie bezpieczeństwa głównym jego skutkiem są znaczące re-

dukcje w budżetach obronnych. W 2012 roku aż 19 członków NATO wyda-

wało na ten cel nie więcej niż 1,5% PKB, a tylko trzy państwa europejskie 

– Estonia, Grecja i Wielka Brytania – osiągnęły zalecany przez NATO pułap 

2%. Wskutek trwających już lata oszczędności, a w przypadku niektórych 

państw również materialnego wyczerpania kosztowną operacją w Afganistanie, 

państwa członkowskie nie wypełniają ustalonych minimalnych zdolności (Mi-
nimum Capabilities Requirement), a NATO nie jest w stanie realizować wszyst-

kich misji wyszczególnionych w LOA (Level of Ambitions)14.

Jak dotąd większość cięć miała charakter horyzontalny, co oznacza, że cięto 

wszędzie po trochu, dzięki czemu zachowano dotychczasowy zakres zdolności 

wojskowych, tyle że za cenę ich osłabienia, między innymi przez gorsze wyszko-

lenie i zgranie15. Zdarzały się też jednak cięcia wertykalne, polegające na rezyg-

nacji z określonych zdolności militarnych, jak w przypadku Niderlandów, które 

zrezygnowały z posiadania wojsk pancernych. W nieodległej przyszłości takich 

cięć może być znacznie więcej, zwłaszcza w przypadku mniejszych państw. Po-

wodem jest spodziewany wolniejszy niż przed kryzysem wzrost gospodarczy, 

konieczność stopniowej ponownej konsolidacji finansów publicznych, a także 

koszty obsługi długów zaciągniętych w trakcie kryzysu, które mogą wynieść 

średnio 1% PKB przez najbliższe 20 lat16. Ponadto wiele państw europejskich 

12 J. Benitez, US Ambassador: Consensus Rule in NATO ‘Unsustainable’ if Burden Sharing Remains 
‘So Unequal’, Atlantic Council, 18 czerwca 2013.

13 British Ministry of Defense, Transforming the British Army. An Update – July 2013, London, 

lipiec 2013, s. 2.
14 Ch. Barry, H. Binnendijk, Widening Gaps..., s. 4.
15 Z europejskich członków NATO osiem państw – Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, 

Hiszpania, Grecja, Turcja i Polska – ma „pełne” siły zbrojne, tzn. złożone ze wszystkich czte-

rech podstawowych rodzajów wojsk (lądowych, lotniczych, morskich i specjalnych), tamże.
16 A. Missiroli, Enabling the Future: European Military Capabilities 2013–2025: Challenges and Ave-

nues, European Union Institute for Security Studies, Report No. 16, maj 2013, s. 12.
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czeka już w tej dekadzie wzrost wydatków na ochronę zdrowia i długotrwałą 

opiekę w związku z procesem starzenia się społeczeństwa17. 

Niski poziom wydatków wojskowych w Europie łączy się z mało efektyw-

nym wydawaniem pieniędzy, w sensie uzyskiwanych zdolności wojskowych. 

Średnio 55% budżetów obronnych przeznaczane jest na płace i emerytury, 

podczas gdy w USA jest to około 30%18. Duże środki pochłania też utrzyma-

nie wciąż rozbudowanej infrastruktury, natomiast udział wydatków badawczo-

-rozwojowych w budżetach obronnych spadł w latach 2006–2010 z 5% do 4%. 

W konsekwencji Europa ma nadal ogromne braki w takich zdolnościach jak 

strategiczne i taktyczne środki transportu, powietrzne cysterny, systemy roz-

poznania, dowodzenia i łączności (C4ISR), broń precyzyjnego rażenia czy 

samoloty bezzałogowe. Raport unijnego think tanku przestrzega, że w ciągu 

trzech–pięciu lat państwa europejskie mogą utracić dalsze zdolności wojsko-

we, w ciągu od pięciu do ośmiu lat europejski przemysł zbrojeniowy może za-

cząć coraz bardziej orientować się na zagraniczne rynki z oczywistą szkodą dla 

pozycji Europy na militarnej mapie świata, zaś w okresie od ośmiu do dwuna-

stu lat europejskie siły zbrojne mogą stracić posiadaną przewagę technologicz-

ną nad potencjalnymi przeciwnikami19. 

Z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski i innych państw z tej 

części Europy warto przyjrzeć się, zwłaszcza w świetle pozostawania już tyl-

ko nielicznych amerykańskich sił bojowych na Starym Kontynencie, europej-

skim możliwościom wojskowym, w tym szczególnie ich zdolności do udzia-

łu w kolektywnej obronie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego lub UE 

(na podstawie art. 47.2 Traktatu z Lizbony). W tym kontekście liczą się prze-

de wszystkim potencjały jedynie trzech państw – Wielkiej Brytanii, Francji 

i Niemiec. Dla uproszczenia jako swoisty wskaźnik ich zdolności do pomocy 

sojuszniczej przyjęto stan ich wojsk lądowych, choć naturalnie istotne są też 

inne elementy sił zbrojnych.

Wielka Brytania jest i zapewne pozostanie państwem o najwyższym bu-

dżecie obronnym w UE, jednak jej siły zbrojne, po dekadzie kosztownych in-

terwencji i wymuszonych kryzysem cięciach, są poddawane kolejnym reduk-

cjom. Według obecnie obowiązujących planów (2013 roku) siły lądowe mają 

się składać z 82 tys. żołnierzy w czynnej służbie (najmniej od 1850 roku) oraz 

około 30 tys. rezerwistów, tworzących w założeniu jedną, zintegrowaną całość. 

Mają one być zdolne do krótkiej interwencji zagranicznej w skali całej dywizji 

– trzech manewrowych brygad oraz jednostek wsparcia, zaangażowanie w ope-

racje w skali jednej brygady będzie zaś mogło być dowolnie długie. Nie bra-

17 Prognozowane zmiany wydatków na te cele dla całej UE i poszczególnych państw członkow-

skich przedstawia raport Komisji Europejskiej, The 2012 Aging Report: Economic and Budgetary 
Projections for the 27 EU Member States (2010–2060), European Economy, Brussels 2012.

18 A. Missiroli, Enabling the Future..., s. 11.
19 Tamże, s. 12–13.
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kuje jednak głosów wątpiących w te możliwości. Według Michaela Shurkina, 

jedynie tworzące siły reagowania, swoistą armię w armii, cztery brygady bo-

jowe (trzy ciężkie i jedna powietrznodesantowa) będą stanowić pełnowartoś-

ciowe wojska konwencjonalne, zdolne do udziału w działaniach wojennych 

o dużej intensywności20. Nawet one jednak będą kształtowane z myślą o wal-

ce z przeciwnikiem niepaństwowym, takim jak talibowie czy Hezbollah, a nie 

szykowane do wojny z innym mocarstwem. Znajdujące się na wyposażeniu 

trzech ciężkich brygad czołgi podstawowe Challenger II, których w służbie 

pozostanie jedynie 227, będą miały za zadanie głównie wspierać inne forma-

cje, nie zaś prowadzić tradycyjną wojnę manewrową.

Według wielu ocen największe możliwości podejmowania samodzielnych 

interwencji militarnych i uczestnictwa w długotrwałych operacjach z trójki za-

chodnioeuropejskich mocarstw zachowa Francja. Przewidziane w opublikowa-

nej pod koniec kwietnia 2013 roku przez francuskie władze białej księdze cię-

cia okazały się mniejsze, niż można było tego oczekiwać. Oprócz już wcześniej 

zaplanowanej redukcji o 10 tys. liczące 280 tys. żołnierzy siły zbrojne zmniej-

szą się o kolejne 24 tys.21. Wydatki na obronę mają w latach 2014–2025 wy-

nieść łącznie 364 mld euro, co oznacza, że będą one utrzymywać się na pozio-

mie około 1,7–1,8% PKB. Trzon sił lądowych ma się składać z siedmiu brygad 

bojowych – dwóch ciężkich, trzech średnich oraz dwóch lekkich. Dysponować 

one będą 200 czołgami Leclerc, zgrupowanymi w brygadach ciężkich, 630 ko-

łowymi transporterami VBCI, 140 śmigłowcami bojowymi oraz 115 transporto-

wymi i 30 taktycznymi dronami. W odróżnieniu od części państw europejskich 

francuskie siły zbrojne są przygotowywane przede wszystkim do prowadzenia 

działań konwencjonalnych, choć niekoniecznie do wojny z innym, silnym 

państwem. 

Konflikt na dużą skalę jest uważany za mało prawdopodobny również 

w Berlinie. Dlatego jednym z celów prowadzonej obecnie reformy Bundes-

wehry jest przeniesienie akcentów z obrony terytorialnej na możliwości ekspe-

dycyjne. Docelowo liczebność sił zbrojnych zostanie zredukowana do 185 tys., 

liczba dywizji z pięciu do trzech, a brygad z jedenastu do ośmiu. Poważnie 

zostanie również ograniczona liczba pozostającego w służbie sprzętu pancer-

nego – czołgów z 350 do 205, a bojowych wozów piechoty Puma z 405 do 350. 

Na wyposażeniu niemieckiej armii będzie też 40 bojowych helikopterów Ti-

ger oraz 685 kołowych transporterów Boxer. Wojska lądowe zostaną podzie-

lone na siły stabilizacyjne, których trzon będzie stanowić jedna dywizja pan-

cerna i jedna zmechanizowana, mające prowadzić operacje o niskiej i średniej 

20 M. Shurkin, Setting Priorities in the Age of Austerity. British, French, and German Experiences, 
Rand Corporation, Santa Monica 2013, s. 13.

21 Livre Blanc. Défense et sécurité nationale – 2013. Direction de l’information légale et administrative, 
Paris 2013.
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intensywności, oraz siły interwencyjne, złożone głównie z jednej, 18-tysięcz-

nej dywizji pancernej, uzbrojonej w potężne i nowoczesne czołgi Leopard 

IIA6. Zadaniem tej ostatniej jednostki ma być przede wszystkim realizacja so-

juszniczych zobowiązań w zakresie kolektywnej obrony.

Jeśli chodzi o potencjały wojskowe innych państw, to trudno pominąć po-

tężną i stale modernizowaną armię turecką, która jest jednak tworzona prze-

de wszystkim z myślą o operacjach w pobliżu własnych granic. Siły zbrojne 

państw południa Europy mocno ucierpiały w wyniku głębokiego kryzysu go-

spodarczego, z drugiej strony jednak ich przyszłe zadania będą zapewne obej-

mować głównie przeciwdziałanie różnym zagrożeniom transnarodowym czy 

asymetrycznym, a nie odpieranie tradycyjnej agresji zbrojnej. W północno-

wschodniej części Europy pewnym potencjałem obronnym dysponują niena-

leżące do NATO Szwecja i Finlandia. Ten pierwszy kraj wykazywał nawet 

polityczną gotowość do udziału w obronie innych państw, zwłaszcza we współ-

pracy z NATO, ale jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Od nie-

dawna na Zachodzie w kontekście kolektywnej obrony w ramach NATO wy-

mienia się też Polskę, jednak wiązane z naszym krajem oczekiwania, wyraźnie 

oparte na ambitnych, lecz nie do końca realnych planach zbrojeniowych pol-

skiego rządu, mogą się okazać na wyrost22.

Podsumowując, z europejskich państw liczące się możliwości udzielenia 

militarnej pomocy napadniętemu sojusznikowi mają jedynie trzy główne potę-

gi – Francja, Wielka Brytania i Niemcy, na które przypada około trzech czwar-

tych potencjału obronnego UE. Każde z tych państw będzie jednak dyspono-

wać w przewidywalnej przyszłości tylko jedną–dwoma większymi jednostkami 

lądowymi, które można by wykorzystać do celów kolektywnej obrony. 

15.4. Płaszczyzny współpracy wojskowej w Europie

Kryzys finansowo-ekonomiczny oraz świadomość, że Stany Zjednoczone 

mogą być w przyszłości mniej zaangażowane w problemy bezpieczeń-

stwa europejskiego niż dotychczas, spowodowały zdecydowany wzrost zain-

teresowania współpracą wojskową w Europie. Idea „więcej za mniej” legła 

u podstaw przyjętej w Lizbonie koncepcji natowskiej smart defense oraz odpo-

wiednika w UE w postaci pooling and sharing. Współpraca wojskowa rozwijana 

jest również na poziomie bilateralnym i regionalnym. Obecnie istnieje w UE 

wiele „klastrów” takiej współpracy, z których najważniejsze to: francusko-bry-

tyjski (oparty na traktatach z listopada 2010 roku), weimarski, wyszehradzki, 

22 Zob. m.in. K. Schake, Europe’s Waning Influence, „New York Times”, 18 listopada 2011, 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/06/14/can-the-europeans-defend-themselves/

a-shifting-dynamic-between-europe-and-the-us.
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nordycki (NORDEFCO), bałtycki, państw Beneluksu czy brytyjsko-holen-

derski, w postaci wspólnych sił amfibijnych23. 

Największe znaczenie ma niewątpliwie tandem francusko-brytyjski, gdyż 

na oba państwa przypada aż połowa wojskowych wydatków UE oraz 70% 

zdolności ekspedycyjnych. Francja i Wielka Brytania zamierzają ściśle współ-

pracować między innymi w zakresie rozwoju nowych głowic nuklearnych, sa-

molotów bezzałogowych i lotnictwa morskiego, a do 2016 roku planują stwo-

rzyć wspólne siły ekspedycyjne. Bardzo bliska, sformalizowana współpraca 

istnieje pomiędzy pięcioma państwami nordyckimi, choć trzeba zauważyć, 

że jak dotąd nie zaowocowała ona, poza paroma wyjątkami, unifikacją sprzętu 

czy powstaniem wspólnych jednostek24. Polska również bierze aktywny udział 

w wielu europejskich inicjatywach współpracy, prowadzonych pod auspicja-

mi różnych struktur, w tym NATO, UE, Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wy-

szehradzkiej (V4) 25, czego owocem jest chociażby zaangażowanie w natowskie 

projekty smart defense i współtworzenie z Niemcami oraz z Francją europej-

skiej grupy bojowej.

Nie brakuje jednak wątpliwości, czy ten rozkwit wspólnych inicjatyw woj-

skowych istotnie przyniesie spodziewane korzyści. Po pierwsze, rodzi się py-

tanie, na ile państwa angażujące się w te inicjatywy będą gotowe wywiązać 

się ze zobowiązań. Dotychczasowe doświadczenia nie są zbyt pozytywne. Jak 

nie bez racji stwierdzają dwaj analitycy European Council of Foreign Rela-

tions, „większość europejskich rządów po prostu nie traktuje poważnie obro-

ny bądź też realizowania jej wspólnie z innymi”26. Nawet jednak gdy istnieje 

faktyczna wola polityczna, to na drodze do współpracy w tej bardzo specy-

ficznej i wrażliwej dziedzinie piętrzy się wiele przeszkód natury politycznej 

(kwestia suwerenności), ekonomicznej (ochrona własnego przemysłu i miejsc 

pracy), finansowej (kwestia podziału kosztów, uniknięcia „jazdy na gapę”) 

czy wojskowej (pewność dostępu do danych zdolności wojskowych w sytuacji 

kryzysu, w tym zwłaszcza zagrożenia własnego bezpieczeństwa). „Jak może-

my być pewni, i to jest egzystencjalne pytanie, że zdolności będą dostępne 

nawet po zmianie rządu u naszego sojusznika i w okolicznościach, w których 

nasz sojusznik głęboko nie zgadza się z naszą polityką?” – pyta James Arbuth-

23 A. Sundberg, T. Ahman, The Two of Us – Bilateral and Regional Defence Cooperation in Europe. 
Executive Summary, FOI, 14 grudnia 2012.

24 W 2009 r. norweski b. minister obrony zaproponował nawet przyjęcie przez te kraje wiążą-

cych, wzajemnych gwarancji pomocy w razie zbrojnej agresji na jedno z nich, lecz idea ta nie 

została przyjęta. T. Stoltenberg, Nordic Cooperation and Foreign and Security Policy, FRIDE, 

Oslo 2009.
25 Szerzej o współpracy wojskowej w Grupie Wyszehradzkiej (V4) m.in. R. Kupiecki, Visegrad 

Defense Cooperation: From Mutual Support to Strengthening NATO and the EU, CEPA, 2 kwietnia 

2013.
26 O. de France, N. Whitney, Europe’s Strategic Cacophony, European Council on Foreign Rela-

tions, kwiecień 2013, s. 2.
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not, szef komisji obronnej brytyjskiego parlamentu, w kontekście współpracy 

wojskowej z Francją27. Nawet pomiędzy państwami tworzącymi te same „kla-

stry” istnieją często bardzo duże różnice w nakładach na obronność. Estonia 

na przykład wydaje, jako procent PKB, mniej więcej dwa razy tyle, ile pozo-

stałe państwa bałtyckie. Niewiele mniejsza pod tym względem jest dyspro-

porcja pomiędzy Polską z jednej strony a jej partnerami z V4 z drugiej.

Po drugie, dotychczasowe doświadczenia pokazują dobitnie, że współpraca 

wojskowa niekoniecznie musi przynosić korzyści. W przypadku wielu realizo-

wanych wspólnie projektów priorytetem rządów były raczej cele polityczne, 

przemysłowe czy ekonomiczne, a nie potrzeby operacyjne, co stanowiło jedno 

ze źródeł sporów pomiędzy kontrahentami, opóźnień i wzrostu kosztów. Inne 

z kolei nie miały sensu z ekonomicznego punktu widzenia – ich ostateczne 

koszty były faktycznie wyższe, niż gdyby zdecydowano się na rozwiązania 

czysto krajowe28. Podobnie często okazywało się, że tworzone wielonarodo-

we jednostki nie wnoszą prawie żadnej wartości dodatniej, poza polityczną 

czy symboliczną29. W przypadku Polski, której władze bardzo chętnie anga-

żują się w wielostronne projekty, zawsze warto więc pytać, czy celem udziału 

w nich nie jest bardziej chęć ogólnego „umacniania naszej pozycji w Europie 

i strukturach euroatlantyckich” niż faktyczna poprawa bezpieczeństwa kraju.

Po trzecie, istnieje problem, na ile współpraca realizowana bilateralnie lub 

w lokalnych grupach będzie zgodna z całościową polityką obronną UE czy 

NATO. Wskazuje się, że może ona prowadzić do koncentracji partnerów na 

jedynie określonych rodzajach zagrożeń lub określonych zdolnościach. Z dru-

giej strony jednak to właśnie nieskuteczność projektów czy polityk realizo-

wanych na szczeblu unijnym lub natowskim stawała się istotnym bodźcem 

do podjęcia współpracy w mniejszym gronie. Tak było zwłaszcza w przypadku 

Francji i Wielkiej Brytanii. Oba kraje były bardzo rozczarowane wynikami do-

tychczasowej współpracy wielostronnej oraz zawiedzione postawą wielu pozo-

stałych partnerów. Po objęciu władzy przez prezydenta François Hollande’a 

w maju 2012 roku Francja na krótko znów chciała się zaangażować w refor-

mowanie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, co przyczyniło się 

zresztą do pewnych sporów na linii Paryż–Londyn, jednak po doświadcze-

niach z operacją w Mali entuzjazm francuskiego rządu i prezydenta wobec po-

lityki unijnej osłabł30.

Niezależnie jednak od wszystkich tych problemów zacieśnianie współpracy 

wojskowej, przynajmniej w wielu obszarach, jest w Europie potrzebne i, co wię-

27 UK–France „Entente-frugale” Defense Pact Here to Stay, Agencja Reutera, 1 marca 2013, http://

www.reuters.com/article/2013/03/01/us-britain-france-defence-idUSBRE9200GM20130301.
28 A. Missiroli, Enabling the Future..., s. 43.
29 Tamże, s. 39.
30 A. Sundberg, T. Ahman, The Two...; T. Valasek, Is the Franco-British Defence Treaty in Trouble?, 

Centre for European Reform, 27 lipca 2012.
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cej, od tego raczej nie ma odwrotu. W przypadku znacznej części zdolności woj-

skowych, w tym zwłaszcza tych, których państwom europejskim najbardziej 

brakuje do prowadzenia wspólnych operacji, budowanie ich przez pojedyncze 

państwa jest w obecnych warunkach finansowych niemożliwe i zwykle również 

niecelowe. W przypadku natowskiej inicjatywy smart defense początkowa lista 

8 projektów rozrosła się do 18, obejmujących głównie właśnie te zdolności, 

które są zwykle wykorzystywane we wspólnych operacjach. To samo dotyczy 

też projektów realizowanych przez Polskę wspólnie z partnerami z grupy V4. 

Już teraz zresztą nie brakuje udanych przykładów wspólnego wykorzystywa-

nia sprzętu, jak choćby natowska flota samolotów AWACS czy inicjatywa Stra-
tegic Airlift Capability, łącząca 13 państw członkowskich Sojuszu. 

15.5. Rosja a bezpieczeństwo regionalne Polski

Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej kwestia Rosji ma 

istotne znaczenie w ich politykach bezpieczeństwa. W mniejszym stop-

niu dotyczy to państw leżących na południu tego regionu, takich jak Węgry, 

Bułgaria czy Rumunia, natomiast w przypadku państw usytuowanych w base-

nie Morza Bałtyckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lub bliskości rosyjskich 

granic, Rosja jest nadal traktowana jako jedno z potencjalnie największych za-

grożeń. Zagrożenie to można rozpatrywać na dwa sposoby: biorąc pod uwagę 

militarne możliwości Rosji oraz ewolucję europejskiego układu sił lub też ana-

lizując politykę zagraniczną Rosji oraz jej interesy.

Przyjmując pierwsze podejście, trudno nie dostrzec, że w świetle obecnie 

zachodzących zmian w zakresie potencjałów wojskowych w Europie, w tym 

wycofania amerykańskich wojsk ciężkich i redukcji w armiach zachodnioeuro-

pejskich, układ sił w regionie Bałtyku coraz bardziej przechyla się na korzyść 

Rosji i trend ten może jeszcze się pogłębić do końca obecnej dekady. Teza 

ta wydaje się w pełni uprawniona, nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie sposób 

dziś w miarę precyzyjnie przewidzieć, jak wówczas będą wyglądać rosyjskie 

siły zbrojne. Zbyt wiele jest bowiem czynników, w tym ekonomicznych i we-

wnątrzpolitycznych, które będą decydować o sukcesie i tempie ich moderni-

zacji31. Chociaż Rosja nie zrealizuje zapewne znacznej części zapowiadanych 

celów, to, jak głosi szwedzki raport, „nie ma raczej wątpliwości, że jej ogól-

ne militarne możliwości zwiększą się do 2020 roku”32. Zakładając, że obecne 

31 Rozwój rosyjskich sił zbrojnych hamują takie czynniki jak coraz mniej liczne roczniki mło-

dych ludzi, z których wielu ma problemy zdrowotne lub weszło w konflikt z prawem, korup-

cja czy niezreformowany przemysł obronny. 
32 C. Vendil Pallin (red.), Russian Military Capabilities in a Ten-Year Perspective – 2011, FOI, sier-

pień 2012, s. 124.
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reformy będą w miarę udane, do końca tej dekady Rosja może dysponować 

około 40 brygadami bojowymi, czteroma dywizjami powietrznodesantowymi 

i dużą liczbą jednostek pomocniczych. Wprawdzie liczebność sił zbrojnych za-

pewnie nigdy nie osiągnie zakładanego miliona żołnierzy, raczej może się ob-

niżyć z obecnych 700–800 tys. do 500–600 tys.33, ale za to ich możliwości bo-

jowe przypuszczalnie wzrosną. Na ich wyposażeniu, zakładając 50-procentową 

redukcję obecnych stanów, mogłoby się znaleźć około 700 samolotów bojo-

wych i 400 helikopterów34. Wprawdzie nie należy się spodziewać, że znajdu-

jący się na wyposażeniu jednostek sprzęt będzie w 70% nowy, jak to określa 

plan ich modernizacji z 2010 roku, jednak jeśli nawet udział ten będzie na po-

ziomie 30–40%, to i tak byłby on wyższy od tego, jaki jest w wielu armiach 

zachodnich. „Techniczna wyższość NATO, która jest często uważana za pew-

nik, może zniknąć w ciągu następnych dziesięciu lat, przynajmniej w niektó-

rych obszarach” – piszą szwedzcy analitycy35. 

Z państw tworzących system euroatlantycki najbardziej narażone na poten-

cjalną agresywną politykę Rosji są kraje bałtyckie. Nie dysponują one zdol-

nością samodzielnej obrony przed zdeterminowanym agresorem, a możliwo-

ści ich obrony przez NATO są raczej niewielkie. Wynika to choćby z faktu, 

że w warunkach rzeczywistego konfliktu praktycznie cała przestrzeń powietrz-

na Litwy, Łotwy i Estonii znalazłaby się w zasięgu licznych i uważanych 

za nowoczesne rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-300, S-400 i ewen-

tualnie powstającego S-500, o zasięgu odpowiednio 300, 400 i 600 kilometrów, 

rozlokowanych na terytorium Rosji, w tym w obwodzie kaliningradzkim, oraz 

na Białorusi. Stanowiłoby to naturalnie ogromną przeszkodę dla interweniu-

jących sił natowskich, ale nie byłaby to przeszkoda jedyna. W praktyce naj-

skuteczniejszym sposobem obrony państw bałtyckich byłaby prewencyjna 

dyslokacja natowskich sił na ich terytorium i w krajach sąsiednich, w celu de-

monstracji siły i niedopuszczenia do wybuchu konfliktu. 

Inne kraje regionu, ze względu na większy potencjał militarny i lepsze po-

łożenie geograficzne, są w wyraźnie korzystniejszej sytuacji, jednak i one nie 

mogą się czuć w pełni bezpiecznie. Według głównodowodzącego sił zbrojnych 

Szwecji Sverkera Göransona w wypadku militarnej napaści kraj ten byłby 

w stanie bronić się jedynie przez tydzień, i to tylko na wybranym obszarze36.

Jeśli jednak spojrzeć na problem potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji 

przez pryzmat jej interesów, to zagrożenie rosyjską napaścią militarną, zakła-

dając racjonalność wyborów jej przywódców, wydaje się znikome. Rosja ma 

33 Tamże, s. 123.
34 B. Ljung, T. Malmlöf, K. Neretnieks, M. Winnerstig (red.), The Security and Defensibility of the 

Baltic States, FOI, październik 2012, s. 66.
35 Tamże , s. 65.
36 Report Confirms ‘One-Week Defence’ Analysis, „The Local. Sweden’s News in English”, 15 lute-

go 2013, http://www.thelocal.se/46212/20130215/. 
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wiele problemów wewnętrznych, niestabilną sytuację na swoich południo-

wych rubieżach, na wschodzie zaś rosnącą potęgę chińską, której poczynania 

musi śledzić czujnym okiem. Ponadto spowodowany agresywną polityką kon-

flikt polityczny z Zachodem byłby dla niej z różnych względów niewygodny. 

Z drugiej jednak strony Moskwa konsekwentnie zmierza do tego, aby kraje 

leżące na zachód od jej granic były pozbawione rzeczywiście skutecznej ochro-

ny. W czerwcu 2012 roku generał Nikołaj Makarow, przemawiając w fińskiej 

akademii wojskowej, w jasny sposób ostrzegł, że Finlandia i Szwecja nie po-

winny dalej zacieśniać współpracy z NATO, a raczej rozszerzyć współpracę 

z Rosją. Skrytykował także prowadzenie przez Finów manewrów wojskowych 

we wschodniej części ich kraju37. Zgadzając się na współpracę z NATO 

w sprawie Afganistanu, Moskwa miała zażądać, aby w krajach byłego bloku 

wschodniego nie stacjonowały większe zachodnie siły NATO niż jedna bry-

gada i nie więcej niż 24 natowskie samoloty bojowe, stacjonujące dodatkowo 

nie dłużej niż 42 dni w roku38. Moskwa sprzeciwia się praktycznie wszelkim 

poważniejszym amerykańskim lub natowskim inwestycjom na terenie wschod-

nioeuropejskich członków Sojuszu, a także wyraża niezadowolenie z powo-

du prowadzonych tam większych manewrów. Taka polityka przypuszczalnie 

świadczy o tym, że Rosja chce zapewnić sobie podatność wschodniej części 

Europy na jej wpływy39, a także w przyszłości zachować możliwości sięgnięcia 

po argument siły, jeśli inne instrumenty okazałyby się nieskuteczne. 

15.6. Polityka obronna Polski

Zmiany zachodzące w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa z pewnoś-

cią nie są korzystne dla Polski. Co więcej, Polska do tych trudniejszych 

niż w poprzednich dekadach warunków strategicznych nie jest dobrze przy-

gotowana. W sferze bezpieczeństwa podstawową jej słabością jest trwająca 

już niemal ćwierć wieku niemożność zaprojektowania i zbudowania silnego, 

autonomicznego potencjału obronnego kraju. Jednym z głównych powodów 

tej sytuacji, obok ogólnej niezdolności państwa do prowadzenia długofalowych 

polityk, jest przyjmowane od samego początku istnienia III Rzeczypospolitej 

założenie, że Polska będzie w stanie samodzielnie się obronić jedynie w przy-

padku ataku zbrojnego przeprowadzonego na niewielką skalę. Dlatego też 

nie dostrzegano sensu w podejmowaniu konsekwentnych wysiłków, aby przy-

37 G. O’Dwyer, Russian Military Chief Stirs Anti-NATO Pot, „Defense News”, 13 stycznia 2012.
38 M. Bagratuni, Russia and the 2010 NATO Strategic Concept: New Era of Partnership or Wishful 

Thinking?, Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, kwiecień 2011, s. 6.
39 Zob. m.in. E. Lucas, Rethinking Russia: The Paradox of Paranoia, Center for European Policy 

Analysis, 28 stycznia 2013, s. 9–11. 
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gotować polskie siły zbrojne do odparcia tradycyjnej agresji ze strony potężne-

go sąsiada. A tylko takie siły zbrojne w praktyce stanowią skuteczny czynnik 

odstraszania, dzięki czemu samo zaistnienie napaści zbrojnej z zewnątrz staje 

się dużo mniej prawdopodobne. To, że obrona kraju przed takim zagrożeniem 

nie została uznana za zdecydowanie nadrzędne zadanie polskiej armii, mia-

ło niekorzystne konsekwencje zarówno w zakresie modernizacji i reform sił 

zbrojnych, jak i polityki państwa wobec przemysłu obronnego. 

Już na początku istnienia III RP przyjęto założenie, że kraj będzie mógł 

podjąć skuteczne samodzielne działania wojskowe jedynie w przypadku nie-

wielkiego, lokalnego konfliktu40. W razie wojny na pełną skalę zakładano jak 

najdłuższe stawianie oporu, w tym przejście do działań partyzanckich, przy jed-

noczesnym odwoływaniu się do pomocy międzynarodowej. Po przystąpieniu 

do NATO tym bardziej nie myślano o samodzielnej obronie przed potężną 

napaścią militarną. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 23 maja 

2000 roku określała prawdopodobieństwo wybuchu wojny na dużą skalę jako 

małe, a za największe zagrożenie militarne, z jakim miałyby się zmierzyć sa-

modzielnie polskie siły zbrojne, uznawała „agresję zbrojną z zaskoczenia”, 

która z natury rzeczy byłaby „ograniczoną co do sił, czasu i przestrzeni”41. Jed-

nocześnie dokument jasno stwierdzał, że „wszelkie działania obronne, zarów-

no w ramach lokalnego konfliktu zbrojnego, jak i wojny na dużą skalę, by-

łyby od samego początku działaniami sojuszniczymi”. W przypadku dużego 

konfliktu zagrożenie, które zresztą miałoby narastać przez dłuższy czas, „siły 

zbrojne od samego początku będą działać w ramach operacji połączonych, pro-

wadzonych w bezpośredniej obronie Polski przez wielonarodowe zgrupowanie 

sojusznicze, rozwinięte zawczasu na naszym terytorium (...)”42. O ile jednak 

przyjmowane przez kolejne rządy strategie bezpieczeństwa narodowego i inne 

dokumenty o podobnym charakterze przypisywały mniejszą lub większą rolę 

polskim siłom zbrojnym w obronie terytorium RP, to opublikowana przez 

MON w okresie urzędowania Bogdana Klicha Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030 

z maja 2008 roku traktowała tę kwestię całkowicie marginalnie43. Polskie siły 

zbrojne, wedle tej wizji, miały być za to zdolne do operowania w najbardziej 

odległych i egzotycznych obszarach globu, w najbardziej nawet niesprzyjają-

cym środowisku przyrodniczym i społeczno-kulturowym. 

Szansę na rewizję dotychczasowej polityki obronnej Polski dawał zakoń-

czony w 2012 roku Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (dalej 

SPBN). Wieńczący jego prace raport jest wprawdzie tajny, jednak część usta-

leń i rekomendacji została ujawniona w opublikowanej przez Biuro Bezpie-

czeństwa Narodowego Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospo-

40 Założenia Polskiej Polityki Bezpieczeństwa, 2 listopada 1992.
41 Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 2 listopada 1992.
42 Tamże.
43 Ministerstwo Obrony Narodowej, Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Warszawa, maj 2008.
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litej Polskiej (dalej biała księga), a także na łamach wydawanego przez BBN 

kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”. Z materiałów tych wynika jednak, 

że choć proponowane są pewne korekty, to raczej mamy do czynienia z konty-

nuacją niż ze zmianą dotychczasowego podejścia do kwestii obronności kraju. 

SPBN postuluje wprawdzie „przesunięcie środka ciężkości z modelu sił 

zbrojnych o charakterze ekspedycyjnym w kierunku zwiększenia zdolności 

obronnych”44, jednak w istocie możliwości te mają być większe w sytuacji 

zaistnienia tylko określonego rodzaju konfliktów. Chodzi przede wszystkim 

o „możliwość pojawienia się zaskakującego, selektywnego zagrożenia mili-

tarnego o ograniczonym charakterze, wywołanego niejasnymi lub skrytymi 

motywami politycznymi, w warunkach prawdopodobnego niepodjęcia przez 

Sojusz natychmiastowej i adekwatnej odpowiedzi militarnej lub niemożności 

wypracowania wspólnego polityczno-militarnego stanowiska w ramach NATO 

czy UE”45. Polski potencjał obronny ma zapewnić zdolność do skutecznego 

reagowania na „wszelkie formy współczesnych zagrożeń polityczno-militar-

nych”, przy czym dodaje się zaraz, że chodzi o wszelkie zagrożenia, „w sto-

sunku do których międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa mają utrud-

nione możliwości reagowania”46. Według SPBN, „polska koncepcja obronna 

uwzględnia sytuację strategicznego osamotnienia”. Ma być ono jednak krót-

kotrwałe, gdyż oznacza sytuację, w której w warunkach „konfliktu zbrojnego 

o dużej skali Polska może być zdana sama na siebie w pierwszej fazie tego 

konfliktu, tj. do momentu otrzymania wsparcia ze strony NATO”47. 

Takie podejście autorów SPBN do bezpieczeństwa państwa rodzi przede 

wszystkim pytania dotyczące sposobu oceny ryzyk, z jakimi Polska będzie 

mieć w przyszłości do czynienia. Z pewnością w świetle tendencji światowych 

prawdopodobieństwo agresji militarnej w celu zawojowania lub podporządko-

wania innego kraju, szczególnie średniej wielkości, wydaje się niezwykle małe. 

Dlatego też słusznie kładziony jest nacisk na szerokie spektrum innych zagro-

żeń militarnych, związanych na przykład z użyciem siły jako instrumentem re-

alizacji interesów politycznych lub ekonomicznych. Nawet jednak zastosowa-

nie siły w tego typu celach nie wyklucza agresji militarnej na większą skalę. 

Tymczasem raport SPBN wiele uwagi poświęca scenariuszom możliwej 

niewielkiej agresji zbrojnej (uderzenia powietrzne, operacje specjalne, incy-

denty graniczne, rajdy dywersyjne), nie wyjaśniając jednak, dlaczego agresor 

miałby się ograniczyć do zastosowania siły jedynie na niewielką skalę, wie-

dząc jednocześnie, że takie działania mogą się okazać nieskuteczne, właś-

44 Aspekty bezpieczeństwa militarnego w ujęciu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, 

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 3–4 (23–24), s. 37.
45 Tamże, s. 52.
46 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, Warszawa 2013, s. 203.
47 Aspekty bezpieczeństwa militarnego..., s. 53.
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nie ze względu na swój ograniczony charakter. Z jednej strony stwierdza się, 

że nieskuteczność polityki odstraszania NATO może stanowić zachętę do po-

dejmowania agresywnych kroków, z drugiej zupełnie nie bierze się pod uwagę 

sytuacji, w której Sojusz Północnoatlantycki w ogóle nie jest w stanie na czas 

udzielić Polsce skutecznej pomocy. 

Problem ten wiąże się z innym mankamentem białej księgi, mianowicie 

z wyszczególnieniem długiej listy zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, 

ale bez ich odpowiedniej hierarchizacji. Z pewnością potężna zbrojna napaść 

na Polskę jest obecnie bardzo mało prawdopodobna, niemniej w przypadku 

realizacji takiego scenariusza straty poniesione przez kraj byłyby nieporówna-

nie większe niż w wyniku materializacji wielu innych zagrożeń bezpieczeń-

stwa, w tym rozmaitych zagrożeń asymetrycznych. Agresję militarną można 

zaliczyć więc do stosowanej na Zachodzie kategorii zagrożeń low risk, high 
impact. Jak stwierdził szwedzki ekspert Karlis Neretnieks: „Nie można uciec 

od najbardziej poważnych problemów poprzez mówienie o prawdopodobnych 

problemach, to są dwie różne rzeczy”48.

Pochodną przyjętych w białej księdze założeń dotyczących ryzyka jest 

ich wizja rozwoju polskich sił zbrojnych. Według niej mają to być siły nowo-

czesne i uniwersalne, wyposażone między innymi w śmigłowce, pojazdy bez-

załogowe, systemy przeciwlotnicze i antyrakietowe oraz najnowocześniejsze 

systemy rozpoznania, łączności i dowodzenia, śmigłowce i pojazdy bezzałogo-

we, które byłyby zdolne do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań, 

od reagowania na pozamilitarne sytuacje kryzysowe w kraju poprzez udział 

w różnorodnych operacjach zagranicznych aż po obronę przed niewielkim 

atakiem militarnym lub cybernetycznym. Ich zdolność do prowadzenia woj-

ny konwencjonalnej na dużą skalę byłaby jednak ograniczona, między innymi 

ze względu właśnie na ich uniwersalność i rozproszenie środków na różnorod-

ne zdolności wojskowe. 

Takie podejście może się wydawać uzasadnione, jeśli założymy, że ewen-

tualne zagrożenie powrotem do polityki siły w Europie narastałoby przez dłu-

gi lub bardzo długi okres, więc w razie realizacji takiego scenariusza byłoby 

dużo czasu na odpowiednią modyfikację charakteru i zdolności sił zbrojnych. 

W rzeczywistości jednak realne zagrożenie użyciem siły w otoczeniu Pol-

ski może się pojawić w znacznie krótszym czasie niż ten, jaki jest potrzebny 

do dokonania odpowiednio głębokich technicznych i organizacyjnych zmian 

w siłach zbrojnych. 

48 Swedish Military Help to the Baltic States Could be Given Only in Close Cooperation with Nato – Prefer-
ably as Members, Say Swedish Military Experts, „The Lithuania Tribune”, 19 października 2012, 

http://www.lithuaniatribune.com/17631/swedish-military-help-to-the-baltic-states-could-be-

given-only-in-close-cooperation-with-nato-%E2%80%93-preferably-as-members-say-swed-

ish-military-experts-201217631/.



15.7. Zakończenie

Zmiany, jakie zaszły w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w latach 

2008–2013, nie są dla Polski korzystne. Poziom jej bezpieczeństwa wyda-

je się mniejszy niż w poprzednim okresie, kiedy tradycyjny konflikt zbrojny 

w Europie był praktycznie niewyobrażalny, a ryzyko związane z zagrożenia-

mi asymetrycznymi w przypadku Polski stosunkowo niewielkie. Obecny stan 

bezpieczeństwa w Europie jest wprawdzie nadal zadowalający, ale istnieje 

realne ryzyko, że na skutek niespodziewanych procesów, na przykład powro-

tu głębokiego kryzysu gospodarczego w Europie, może on szybko się pogor-

szyć. Polska niestety nie jest dobrze przygotowana na realizację takiego sce-

nariusza. 
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Zakończenie

Rola systemu euroatlantyckiego
w wielobiegunowym świecie

w kontekście kształtowania się
nowego ładu globalnego.

Raport z badań empirycznych1

Józef M. Fiszer

Wprowadzenie

System euroatlantycki, zwany też sojuszem transatlantyckim, ma długolet-

nią historię, gdyż korzeniami sięga do 1776 roku, czyli do czasów ogłosze-

nia niepodległości przez Stany Zjednoczone Ameryki i początków ich współ-

pracy z państwami europejskimi, zwłaszcza z Wielką Brytanią. Z czasem 

współpraca ta stawała się coraz intensywniejsza i obejmowała różne dziedziny 

życia. Swoistego przyśpieszenia doznała ona podczas I i II wojny światowej, 

kiedy to Europa zmuszona została zwrócić się z prośbą do Stanów Zjednoczo-

nych o pomoc finansową, wojskową i gospodarczą, niezbędną do przywróce-

nia pokoju na Starym Kontynencie. To wówczas Stany Zjednoczone ostatecz-

nie zrezygnowały z polityki izolacjonizmu, która znalazła wyraz w ogłoszonej 

2 grudnia 1823 roku doktrynie prezydenta Jamesa Monroe, i zdecydowały 

się na udzielenie Europie pomocy oraz na rozwój wszechstronnej współpracy 

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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z jej poszczególnymi państwami, która trwa do dnia dzisiejszego. Współpraca 

ta szybko nabrała znamion intensywnego i wieloaspektowego procesu o cha-

rakterze politycznym, gospodarczym, finansowym, wojskowym i społecznym 

oraz ulegała sukcesywnej instytucjonalizacji. W ten sposób tworzył się system 

euroatlantycki i powstawały jego kolejne struktury, determinujące coraz szer-

szą współpracę bilateralną i multilateralną między Europą i Ameryką. System 

ten wywierał zarazem coraz większy wpływ na stosunki międzynarodowe 

w Europie i na świecie. Odegrał decydującą rolę w procesach budowy wer-

salskiego i jałtańsko-poczdamskiego ładu międzynarodowego po I i II wojnie 

światowej. Odgrywał też ważną rolę w latach zimnej wojny i po jej zakończe-

niu, a także determinuje obecne procesy zachodzące na arenie międzynaro-

dowej, które określamy mianem budowy lub kształtowania się nowego ładu 

globalnego.

System transatlantycki, wspólnota euroatlantycka, sojusz transatlantycki to 

de facto synonimy procesów zachodzących na arenie międzynarodowej, któ-

re oznaczają bliskie relacje i współpracę we wszystkich dziedzinach życia, 

a nie tylko w sferze bezpieczeństwa, między Europą i Stanami Zjednoczony-

mi, a których istotnymi komponentami są poszczególne państwa i powołane 

przez nie do życia organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, Unia Eu-

ropejska, OBWE i ONZ. Stanowią one istotny element społeczności między-

narodowej, rozumianej jako stowarzyszenie państw świadomych wspólnych 

celów, interesów i wartości. Owa społeczność, mając na względzie utrzymanie 

ładu międzynarodowego, którego najważniejszymi celami są pokój i bezpie-

czeństwo świata, ustanawia na drodze dialogu i porozumienia wspólne reguły 

i instytucje, których utrwalenie i efektywna działalność leży w interesie każ-

dego z tworzących je państw. Warunkiem koniecznym do istnienia społeczno-

ści międzynarodowej jest prawo międzynarodowe, czyli zbiór zasad rządzących 

zachowaniem państw w relacjach z innymi podmiotami, określających ich pra-

wa i obowiązki2.

Warunkiem koniecznym efektywnego funkcjonowania systemu trans-

atlantyckiego jest ponadto harmonijna współpraca, która ma miejsce wtedy, 

gdy państwa dostosowują swoje zachowanie do istniejących lub przewidywa-

nych preferencji innych aktorów i gdy polityka faktycznie prowadzona przez 

jeden rząd traktowana jest przez pozostałe jako coś, co ułatwia realizację 

ich własnych celów, w wyniku procesu jej koordynacji3.

Realizując swoje interesy lub interesy wspólnoty, państwa kierują się we 

wzajemnych relacjach – zgodnie z teorią liberalizmu – zasadami umiarkowania 

2 P. Keal, International Society and European Expansion, w: R. Devetak, A. Burke, J. George 

(red.), An Introduction to International Relations, Cambridge University Press, New York 2012, 

s. 245–248.
3 R.O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Prince-

ton University Press, Princeton 1984, s. 51–57.
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oraz kompromisu, co pozwala na rozwiązywanie istniejących sporów w drodze 

negocjacji z poszanowaniem prawa międzynarodowego4. Czy rzeczywiście tak 

jest w obecnej praktyce i działalności systemu euroatlantyckiego? Czy sojusz 

atlantycki jest nadal potrzebny? Czy świat oraz Ameryka i Europa potrzebu-

ją systemu euroatlantyckiego? Na te i inne pytania dotyczące systemu euro-

atlantyckiego oraz jego miejsca i roli w multipolarnym ładzie międzynarodo-

wym spróbuję odpowiedzieć, odwołując się nie tylko do różnych teorii nauko-

wych, między innymi realizmu, konstruktywizmu, a przede wszystkim teorii 

liberalizmu i neoliberalizmu, ale również do badań empirycznych, które zosta-

ły przeprowadzone w ramach niniejszego projektu badawczego, poświęcone-

go roli systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym świecie w kontekście 

kształtującego się nowego ładu globalnego.

 W centrum zainteresowania teorii liberalnej, odwołującej się do wielu 

tradycji, leży wewnętrzna polityka państwa i indywidualne prawa jednostek. 

Liberalizm – podobnie jak realistyczna wizja świata – uznaje istnienie mię-

dzynarodowej anarchii, rozumianej jako brak podmiotu regulującego stosunki 

między państwami, nie zgadzając się jednak z twierdzeniem realistów, że musi 

ona prowadzić do konfliktów i wojen. Liberałowie świadomi trudności związa-

nych z zaprowadzeniem sprawiedliwości, koncentrują się na poszukiwaniach 

sposobów harmonizacji interesów między państwami. Podkreślają przy tym 

znaczenie współpracy międzynarodowej, która ich zdaniem sprzyja większej 

wolności i osiąganiu wspólnych korzyści. 

W ramach liberalizmu mieści się też koncepcja wolnego handlu zakładają-

ca, że wymiana dóbr, kapitału, usług i ludzi prowadzi do współpracy i współ-

zależności, które przyczyniają się do utrwalania pokoju, ponieważ dzięki temu 

podnoszą się koszty potencjalnych wojen, które stają się wręcz nieopłacalne. 

W interesie każdego państwa leży więc rozwój wszechstronnej współpra-

cy oraz umacnianie więzi społeczno-ekonomicznych z pozostałymi aktorami. 

W tych zaś okolicznościach każdorazowe użycie siły prowadzi do zachwiania 

równowagi w systemie międzynarodowym, co staje się nieopłacalnym rozwią-

zaniem dla wszystkich jego uczestników. Usuwanie wszelkich barier, zwłasz-

cza w handlu międzynarodowym, ogranicza zarazem egoistyczne zachowania 

państw na arenie międzynarodowej i sprzyja zacieśnianiu ich współpracy poli-

tycznej i wojskowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ponieważ w koncepcji liberalizmu głównymi aktorami sceny politycznej 

nie są państwa, lecz autonomiczne jednostki ludzkie, liberałowie wychodzą 

z założenia, że to na państwie spoczywa obowiązek ochrony praw jednostki 

i zapewnienia jej bezpieczeństwa. W myśl tego założenia państwo, za pośred-

nictwem którego narody działają na arenie międzynarodowej, musi się trosz-

4 S. Tadjbakhsh, A.M. Chenoy, Human Security: Concepts and Implications, Routledge, New 

York 2007, s. 83–89.
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czyć o pomyślność i dobrobyt społeczeństwa, kierując się w swych dążeniach 

logiką odmienną od zamiaru podboju innego kraju5.

W koncepcji liberalnej system międzynarodowy jest dynamicznym proce-

sem, w którym między różnymi stronami dochodzi do wielorakich interakcji. 

Różnorodność uczestników powoduje, że jest on definiowany przez interesy 

narodowe. Zmiany zaś systemu międzynarodowego mogą zachodzić nie tyl-

ko pod wpływem modyfikacji względnego znaczenia zagadnień związanych 

z bezpieczeństwem narodowym, ale także innych problemów, na przykład 

społeczno-gospodarczych i międzynarodowych, które dziś są efektem proce-

sów międzynarodowej integracji i globalizacji. 

Rozszerzenie pola analizy przez włączenie kilku teorii stosunków mię-

dzynarodowych, zwłaszcza takich jak teoria realizmu, liberalizmu i konstruk-

tywizmu, pozwala naszkicować pełniejszy obraz procesów zachodzących dziś 

na świecie, a które określa się mianem budowy nowego ładu globalnego, oraz 

przedstawić rolę, jaką w procesach tych odgrywa system transatlantycki, i uka-

zać jego perspektywy w multipolarnym systemie międzynarodowym. 

1. Istota i cele badań empirycznych

System euroatlantycki i jego rola w budowie nowego ładu międzynarodowe-

go, który dziś wyraźnie ewoluuje w kierunku multipolarnym, jest przed-

miotem badań naukowych, prowadzonych zarówno w aspekcie teoretycznym, 

jak i pragmatycznym przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz-

nych PAN w ramach projektu badawczego Rola euroatlantyckiego systemu w wie-
lobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się ładu globalnego. Ogólnie rzecz 

biorąc, jego głównym zadaniem są badania naukowe, mające na celu zwery-

fikowanie postawionych hipotez i sformułowanie nowych tez oraz udzielenie 

odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kształtowania się nowego ładu mię-

dzynarodowego i roli systemu euroatlantyckiego w tym procesie oraz w przy-

szłym – wielobiegunowym porządku globalnym. Podjęcie powyższych badań 

ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat ładu międzynarodowego in 
statu nascendi i opracowanie rzetelnej prognozy dalszego rozwoju porządku 

globalnego oraz pokazanie miejsca i roli w nim systemu euroatlantyckiego 

jako gwaranta pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Poprzez dogłęb-

ną analizę zachodzących dziś na świecie zmian i relacji powstających między 

uczestnikami stosunków międzynarodowych chcemy też wskazać ich prze-

słanki i determinanty oraz potencjalnych i faktycznych beneficjentów nowe-

5 M.W. Zacher, R.A. Matthew, Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, 
w: C.W. Kegley (red.), Controversies in International Relations Theory. Realism and the Neoliberal 
Challenge, St. Martin’s Press, New York 1995, s. 115–123.
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go ładu globalnego. Ponadto chcemy – diagnozując rzeczywistość międzyna-

rodową – pokazać, że choć porządek zimnowojenny (jałtańsko-poczdamski) 

rozpadł się ponad 20 lat temu i mamy do czynienia z dynamiczną globalizacją 

oraz procesami integracyjnymi, to świat wciąż znajduje się w okresie przej-

ściowym do nowego ładu globalnego, co nie sprzyja budowie trwałego pokoju 

i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Zarazem chcemy odpowie-

dzieć na pytania, dlaczego tak się dzieje i jaką odpowiedzialność za ten stan 

rzeczy ponosi system euroatlantycki. Zamierzamy też pokazać szanse i zagro-

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

w nowym multipolarnym świecie, w którym coraz większą rolę będą odgry-

wały tzw. mocarstwa wschodzące, na czele z Chinami, Indiami, Rosją i Bra-

zylią. Przy czym zakładamy, że dopiero w perspektywie 20–30 lat powstanie 

ten nowy, multipolarny ład globalny, a gwarantem pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego nadal będzie system euroatlantycki, w którym wiodące 

role będą odgrywały Stany Zjednoczone, Unia Europejska i NATO. Poza tym 

stawiamy tezę, że Stany Zjednoczone pozostaną światową potęgą gospodarczą, 

wojskową i polityczną, ale ich hegemonialna pozycja będzie malała na rzecz 

azjatyckich potęg na czele z ChRL.

Zmiany zachodzące dziś na arenie międzynarodowej i w dotychczasowym 

układzie sił, a zwłaszcza rosnąca rola w świecie państw azjatyckich na czele 

z Chinami, wymagają jednak daleko idących zmian dotychczasowych zasad 

i standardów współpracy, obowiązujących w sojuszu euroatlantyckim. Głę-

bokich reform, zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym, wymagają też rela-

cje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Instytucjonalna współpraca 

jest bowiem niewspółmiernie słabiej rozwinięta niż więzi ekonomiczne w ob-

szarze transatlantyckim. Poza tym Stany Zjednoczone muszą widzieć w Unii 

Europejskiej poważnego partnera, a nie ubogiego krewnego z prowincji.

Dziś trudno jest opracować i przedstawić trafną prognozę co do przyszło-

ści świata i jego ostatecznego kształtu. Wręcz nie sposób jest dokładnie od-

powiedzieć na pytania dotyczące obecnego i przyszłego układu sił na świecie 

oraz dalszych losów systemu euroatlantyckiego. Jest to bowiem zadanie, któ-

re wykracza poza naukową analizę rzeczywistości międzynarodowej i dotyczy 

jej umiejętnego programowania i przewidywania. Tym zaś zajmują się głównie 

wyspecjalizowane ośrodki studialno-analityczne i prognostyczne (think tanki) 
oraz wybitni publicyści i futurolodzy, mający do dyspozycji rozbudowane me-

tody i procedury badawcze, takie jak analiza systemowa, ewaluacja techniki, 

analiza strukturalna, analiza skutków, modelowanie i symulacje komputero-

we, analiza sieciowa, teorie innowacji i inne modele teoretyczne do badania 

rzeczywistości międzynarodowej.

Niemniej jednak podjęliśmy się tego zadania i w opracowaniach nauko-

wych powstałych w efekcie realizacji niniejszego projektu badawczego pró-

bujemy odpowiedzieć na powyższe pytania i wiele innych dotyczących roli 
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systemu euroatlantyckiego w procesie kształtowania się nowego ładu między-

narodowego i w multipolarnym świecie.

Jednym z istotnych elementów naszych badań było opracowanie adekwat-

nej ankiety, która stanowi załącznik do niniejszego raportu i przeprowadzenie 

sondażu na temat roli systemu euroatlantyckiego w kształtowaniu się nowe-

go porządku międzynarodowego i jego miejsca w przyszłym multipolarnym 

świecie.

Wspomniana ankieta zawierała 25 pytań, w tym 24 stanowiły pytania 

zamknięte, a jedno było pytaniem otwartym i wymagało udzielenia szerszej 

odpowiedzi (opisowej) na temat: „Czy (…) system euroatlantycki w nowym 

multipolarnym ładzie jest potrzebny?”.

Badania sondażowe przeprowadzone zostały w piętnastu instytucjach na-

ukowo-badawczych i administracyjno-politycznych, w tym w dziewięciu kra-

jowych i sześciu zagranicznych. Były to między innymi Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, komisje Sejmu i Sena-

tu, Parlament Europejski i jego komisje, Kwatera Główna NATO, Akademia 

Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz katedry i zakłady 

naukowe na poszczególnych uczelniach, gdzie prowadzone są badania nad 

szeroko rozumianymi problemami pokoju i bezpieczeństwa międzynarodo-

wego. Badaniami ankietowymi zostało objętych w sumie 200 respondentów: 

badaczy, ekspertów, polityków, wysokiej rangi urzędników z wyżej wymienio-

nych instytucji krajowych i zagranicznych, które na co dzień mają do czynie-

nia z systemem euroatlantyckim i jego problemami.

2. Wyniki badań sondażowych

Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzone badania ankietowe potwierdzają 

nasze hipotezy i tezy, które postawione zostały w projekcie badawczym 

i przez jego wykonawców w poszczególnych opracowaniach naukowych o cha-

rakterze teoretycznym6.

6 Zob. m.in. J.M. Fiszer, System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i za-
dania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013; A. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym 
świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012; T. Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań 
globalnych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013; 

J. Wódka, Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego, In-

stytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013; P. Olszewski, 

Euroatlantycki system bezpieczeństwa w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 

2013; J.M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzyna-
rodowym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.
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I tak aż 46% respondentów uważa, że w pozimnowojennym świecie wciąż 

trudno mówić o nowym (jedynym) ładzie międzynarodowym i że dziś mamy 

do czynienia z ładem in statu nascendi, czyli w trakcie kształtowania się, a tyl-

ko 8% badanych twierdzi, że ład międzynarodowy jest już ukształtowany i ma 

charakter jednobiegunowy, czyli ze Stanami Zjednoczonymi na czele, 38% re-

spondentów sądzi natomiast, że nowy ład międzynarodowy, który powstanie 

w przyszłości, będzie ładem wielobiegunowym. W świecie wielobiegunowym 

– zdaniem 69% ankietowanych – nastąpi wzrost znaczenia na arenie między-

narodowej krajów azjatyckich, a tylko 23% badanych uważa, że Zachód utrzy-

ma dotychczasowy prymat w stosunkach międzynarodowych. Ponadto aż 54% 

respondentów twierdzi, że Zachód utrzyma swoją spoistość, a 8%, że jeszcze 

ją wzmocni, ale 38% respondentów sądzi, że nastąpi osłabienie dotychczaso-

wej spoistości Zachodu.

Rzecz ciekawa, wręcz zaskakująca, dotyczy odpowiedzi na pytania związa-

ne z przyszłością Afryki i jej miejscem w nowym ładzie międzynarodowym. 

Na pytanie, czy Afryka stanie się jednym z fundamentów nowego ładu świa-

towego, aż 69% respondentów odpowiada, że raczej nie, a pozostałych 31% 

respondentów, że zdecydowanie nie.

Jeśli idzie o pytania dotyczące sojuszu transatlantyckiego i jego roli w no-

wym systemie międzynarodowym, a zwłaszcza pytania dotyczące perspektyw 

relacji Stany Zjednoczone–Unia Europejska, to tylko 8% badanych sądzi, 

że się wzmocnią, ale aż 92% twierdzi, że partnerstwo USA–UE będzie soju-

szem à la carte, czyli tylko w wybranych obszarach współpracy. Jednocześnie 

54% respondentów sądzi, że partnerstwo Stanów Zjednoczonych z Europą 

w przyszłości opierać się będzie przede wszystkim na relacjach USA z po-

szczególnymi, największymi państwami europejskimi, a 31% sądzi, że Unia 

Europejska straci znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, których zaintereso-

wanie przesuwać się będzie w stronę Azji i Pacyfiku. Natomiast tylko 15% 

respondentów uważa, że podstawą relacji Stanów Zjednoczonych z Europą 

w przyszłości będzie sojusz USA z UE jako spójną organizacją.

Z powyższymi pytaniami korespondują odpowiedzi na pytania dotyczące 

przyszłości NATO i relacji tego sojuszu z Unią Europejską. Aż 62% badanych 

uważa, że najważniejszą rolę w NATO będzie w przyszłości odgrywała Wiel-

ka Brytania, a 38%, że Francja. Żaden zaś z respondentów nie wskazał Pol-

ski jako kraju, który będzie odgrywał najważniejszą rolę w NATO. Jeśli idzie 

natomiast o relacje między NATO i UE w perspektywie średnio- i długoter-

minowej, to aż 77% uważa, że będą się one kształtowały dobrze, a tylko 23% 

uważa, że źle. Odnośnie do perspektyw NATO, aż 46% respondentów uważa, 

że nastąpi jego osłabienie, 23% sądzi, że NATO się wzmocni, a 31%, że jego 

znaczenie i rola się nie zmienią.

Jednocześnie aż 62% ankietowanych jest zdania, że w perspektywie śred-

nio- i długoterminowej Sojusz Północnoatlantycki pozostanie sojuszem obron-
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nym i utrzymane zostaną znaczenie oraz rola art. 5 traktatu waszyngtońskiego, 

a tylko 23% uważa, że Sojusz przekształci się w organizację o charakterze poli-

tycznym, na przykład na wzór OBWE.

Niezbyt optymistyczne prognozy dotyczą natomiast Unii Europejskiej 

jako istotnego ogniwa w systemie euroatlantyckim i uczestnika nowego ładu 

międzynarodowego. Aż 100% respondentów zakłada, że Unia już nie będzie 

spójną organizacją 28 państw, które dziś do niej należą, ale stanie się „Unią 

wielu prędkości”. Pocieszający może tu być fakt, że żaden z respondentów 

nie przewiduje rozpadu Unii Europejskiej. Ponadto połowa badanych (54%) 

sądzi, że w nowym, multipolarnym ładzie międzynarodowym Unia będzie 

aktorem pasywnym, półperyferiami, a tylko 46% jest zdania, że będzie ona 

aktywnym uczestnikiem sceny międzynarodowej, zaliczanym do jej centrum. 

Jednocześnie aż 85% respondentów uważa, że również partnerstwa strategicz-

ne UE z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na pozycję międzynaro-

dową Unii, co – moim zadaniem – do końca nie jest prawdą, gdyż partnerstwa 

strategiczne Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi czy z Rosją będą 

jednak podnosiły jej rangę i prestiż na świecie.

Obszarami, gdzie będzie występować największa zbieżność w relacjach 

transatlantyckich, zdaniem respondentów (31%), będą problemy związane 

z Iranem i w kwestii ochrony praw człowieka (38%). Ale, co ciekawe, żaden 

z respondentów nie wskazał na walkę z międzynarodowym terroryzmem, któ-

ry w literaturze przedmiotu uchodzi za jedno z największych zagrożeń dla 

współczesnego świata. Również tylko 8% respondentów wskazało na Bliski 

Wschód i trwające tam konflikty jako na teren, gdzie dojdzie do daleko idącej 

współpracy między podmiotami tworzącymi system transatlantycki.

Według 54% respondentów w perspektywie długoterminowej do państw, 

które będą się zaliczać do dominujących graczy na forum międzynarodowym, 

dołączy tylko Turcja. Moim zdaniem, dziś wszystko też na to wskazuje. Co się 

tyczy zaś mocarstw wschodzących (na przykład kraje BRICS), to w perspek-

tywie średnio- i długoterminowej, zdaniem 46% badanych, będą one rywa-

lizowały o wpływy polityczne i gospodarcze, a tylko 23% sądzi, że będą one 

ograniczały się do współpracy gospodarczej. Obszarami konfliktogennymi 

w relacjach Zachodu z mocarstwami wschodzącymi będą nie kwestie i różni-

ce ustrojowe (demokracja, prawa człowieka, wolność słowa), jak twierdzi 8% 

badanych, ale właśnie kwestie gospodarcze (w tym energetyka) – tak uważa 

85% respondentów. Żaden zaś z respondentów nie wskazał na problemy pro-

liferacji broni atomowej, biologicznej i chemicznej (ABC), które w literaturze 

naukowej – obok terroryzmu międzynarodowego – uważane są za największe 

zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych.

W stosunkach międzynarodowych istotną rolę odgrywają dziś relacje mię-

dzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i Rosją. Relacje te – jak po-

kazuje niniejszy sondaż – nie ulegną osłabieniu, a nawet, zdaniem 15% ba-
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danych, wzmocnią się, ale aż 85% respondentów jest zdania, że będą to tylko 

relacje à la carte, a więc tylko w wybranych obszarach (dziedzinach). Jeśli idzie 

o Rosję, to 54% respondentów sądzi, że będzie ona prowadziła politykę kon-

frontacyjną i uderzającą w interesy Zachodu, ale zdaniem 46% badanych Ro-

sja zmierzająca ku pozorowanej demokracji (77% badanych), będzie konstruk-

tywnym partnerem dla Zachodu. Głównym zaś obszarem rywalizacji mocarstw 

w przyszłości będą Bliski Wschód (46%), Azja Centralna (23%) i Arktyka 

(23%). Stanowiska poszczególnych respondentów są więc tutaj zgodne z teza-

mi i hipotezami większości autorów, którzy uczestniczą w realizacji niniejsze-

go projektu naukowego.

Dosyć pesymistycznie uczestnicy sondażu widzą przyszłość ONZ i rolę Za-

chodu w instytucjach global governance, gdyż jak twierdzi aż 69% responden-

tów, dominować w nich będą nowe potęgi, a tylko 15% uważa, że pozosta-

ną one zdominowane przez kraje zachodnie. Odnośnie do perspektyw ONZ, 

to aż 46% badanych twierdzi, że organizacja ta ulegnie osłabieniu, 31% uważa, 

że zostanie ona zreformowana, tak aby w większym stopniu uwzględniać rolę 

wschodzących potęg, a tylko 23% jest zdania, że ONZ nadal pozostanie uni-

wersalną i powszechną organizacją międzynarodową.

3. Aspekty utylitarne i wnioski końcowe

Przeprowadzone badania empiryczne, dotyczące systemu euroatlantyckiego 

dziś i w przyszłym multipolarnym ładzie globalnym potwierdzają nasze sta-

nowisko, że sojusz ten jest nadal i będzie w przyszłości niezbędny do zapew-

nienia światu pokoju i bezpieczeństwa; że nie ma dla niego i dla świata lepszej 

alternatywy. Respondenci wskazywali też na jego inne walory i znaczenie, wy-

kraczające poza aspekty wojskowo-polityczne. Mianowicie, że sojusz euroatlan-

tycki jest potrzebny do utrzymania pozycji Europy, której grozi marginalizacja 

w nowym ładzie globalnym. Jest on potrzebny jako przeciwwaga dla rosnącego 

dziś w siłę regionu Azji i Pacyfiku, na czele z Chinami, oraz jako fundament 

dalszego dominowania cywilizacji zachodniej w multipolarnym świecie.

Zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne pokazują wyraźnie, że sy-

stem transatlantycki to wręcz unikatowa forma współpracy państw w dziedzinie 

gospodarczej, politycznej i wojskowej, oparta na uniwersalnych zasadach i sieci 

wielostronnych powiązań, która gwarantuje bezpieczeństwo i pokój nie tylko 

jego uczestnikom, ale całemu światu. Są też pewne dla niego zagrożenia, zwią-

zane z widocznym przesuwaniem się centrum światowej polityki i gospodarki 

do wspomnianego regionu Azji i Pacyfiku, a co może skutkować peryferyzacją 

gospodarczej części systemu euroatlantyckiego. Aby tak się nie stało, należa-

łoby wzmocnić filar ekonomicznej współpracy tego systemu, szczególnie jeśli 

chodzi o Unię Europejską i jej stosunki gospodarcze z Ameryką. 
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Co więcej, rosnące dziś zagrożenia, egoizmy narodowe, słabnąca UE, brak 

woli politycznej co do integracji militarnej w Europie, możliwe następne kry-

zysy finansowe i gospodarcze, wyzwalające nacjonalizmy i ksenofobię, to ko-

lejne argumenty wskazujące na potrzebę utrzymania sojuszu euroatlantyckie-

go i wzmocnienia więzi gospodarczych oraz polityczno-militarnych Europy 

ze Stanami Zjednoczonymi.

Należy ponadto zachować i umacniać sojusz transatlantycki w związku 

z tym, że dziś maleje i z pewnością inna też będzie rola ONZ w nowym ła-

dzie międzynarodowym. Poza tym, trzeba to też powiedzieć, jest on niezbęd-

ny jako przeciwwaga dla rosnącej na arenie międzynarodowej roli RFN i Ro-

sji, które w przyszłości mogą doprowadzić do bilateralnego sojuszu i zagrozić 

Europie, a nawet całemu światu, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. System 

euroatlantycki to także gwarancja utrzymania obecności Stanów Zjednoczo-

nych w Europie i skuteczna przesłanka dla zapewnienia bezpieczeństwa pań-

stwom Europy Środkowej i Wschodniej na czele z Polską.

W dobie globalizacji i budowy nowego ładu międzynarodowego, determi-

nowanego przez mocarstwa wschodzące, Unia Europejska musi jednak coraz 

wyraźniej i głośniej mówić także o interesach transnarodowych i ogólnoświa-

towych. Najważniejsze wyzwania stojące dziś przed UE dotyczą także okre-

ślenia, na czym polegać 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:

• zapewnienie pokoju;

• kultywowanie i rozwijanie przyjaźni;

• zagwarantowanie harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa;

• zapewnienie szacunku dla osoby i wspólnoty ludzkiej;

• zapewnienie demokracji, tolerancji i wolności7.

7 Zob. 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 
Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marsza-

łek, Toruń 2009.
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Wbrew europesymistom obecny kryzys może przynieść i dobre rezultaty, 

między innymi może 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 też jak najszybciej utworzyć wspólne gremium polityczno-decy-

zyjne 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 międzynarodowym8.

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, multipolarnym ładzie międzynarodowym. 

Optymistyczny scenariusz zakłada, że wraz z końcem obecnego kryzysu fi-

nansowego i gospodarczego wszystkie te podmioty utrzymają znaczącą rolę 

na świecie i będą zacieśniały wzajemne relacje polityczne, wojskowe oraz go-

spodarcze. Dzięki temu w wielobiegunowym świecie obszar euroatlantycki 

pozostanie bastionem dobrobytu i bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, opar-

ty na doświadczeniach przeszłości9 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 ero-

zję i zmierzch partnerstwa transatlantyckiego, może być dla Zachodu, zwłasz-

cza dla Europy niekorzystny. Może bowiem dojść do daleko idącej separacji 

celów oraz polityki obu partnerów transatlantyckich. Stany Zjednoczone, ogra-

niczając swoją aktywność międzynarodową i związane z nią budżety (wydatki), 

odwrócą się od Europy i swoją aktywność skoncentrują na Azji, która wyprze-

8 H. Van Rompuy, Wielkie wyzwania przed Unią Europejską, „Studia Europejskie” 2011, nr 1, 

s. 12–16; W. Kolendowski (red.), Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności 
w procesie budowania nowego porządku międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
9 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; J. Raubo, Relacje polityczne oraz ekonomiczne państw Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych na początku XXI wieku. Zmierzch transatlantyckiego partnerstwa czy potencjalne 
umocnienie więzi, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji i moder-
nizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 345–346.
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dzi 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 świecie10.

Oczywiście w praktyce może też nie sprawdzić się żaden z powyższych sce-

nariuszy, wystąpią za to rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatycz-

ny. Na przykład zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone rozluźnią 

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

rozwijającej się współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Inna moż-

liwa opcja to okresowe pogłębianie współpracy ekonomicznej i politycznej, 

a także wojskowej, determinowane pojawiającymi się zagrożeniami zewnętrz-

nymi, na przykład kryzys w ChRL lub jej rozpad, co pociągnie za sobą de-

stabilizację w Azji i może zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu. Inna 

przyczyna, to zagrożenia asymetryczne, takie jak międzynarodowy terroryzm 

czy proliferacja broni masowego rażenia lub konflikty regionalne, na przykład 

wojna między Iranem i Izraelem, albo między Rosją a Turcją11.

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 stanie 

się tak, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione 

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

dowym, dla systemu euroatlantyckiego bowiem nie ma lepszej alternatywy.

Zakończenie 

System euroatlantycki, a zwłaszcza relacje między Stanami Zjednoczonymi

i Unią Europejską oraz współpraca NATO z Unią Europejską mimo po-

jawiających się trudności – według mnie – nadal pozostaną jednymi z naj-

ważniejszych elementów w dynamicznie zmieniającym się świecie. Będą też 

odgrywały istotną rolę w procesie budowy nowego, multipolarnego ładu 

globalnego i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmiany za-

chodzące dziś na arenie międzynarodowej i w dotychczasowym układzie sił, 

a zwłaszcza rosnąca rola w świecie państw azjatyckich, na czele z Chinami, 

10 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, 

Prawdy i mity atlantyckiej tarczy, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność” 2013, nr 1, s. 4–8; 

R. Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2012.
11 R. Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Ceł i Logistyki, Warszawa 2010; K. Lidel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (red.), Bez-
pieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difin, Warszawa 2011.
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wymagają jednak daleko idących zmian w dotychczasowych zasadach i stan-

dardach współpracy, obowiązujących w sojuszu euroatlantyckim. Głębokich 

reform, zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym, wymagają też relacje Sta-

nów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Instytucjonalna współpraca jest bo-

wiem niewspółmiernie słabiej rozwinięta niż więzi polityczne i ekonomiczne 

w obszarze transatlantyckim.

Stany Zjednoczone, tracąc pozycję światowego hegemona, dążą dziś do 

przeobrażenia własnej polityki zagranicznej z unilateralnej na multilateralną 

i usilnie poszukują nowej wizji własnej mocarstwowości w dynamicznie zmie-

niającym się globalnym systemie relacji między poszczególnymi państwami. 

Kontrowersyjne i kosztowne interwencje zbrojne w różnych częściach świa-

ta po 11 września 2001 roku, nawarstwiające się kłopoty gospodarcze wyni-

kające z kryzysu finansowego i niezrównoważonego budżetu federalnego 

doprowadziły w ostatnich latach do zwycięstwa myślenia czysto pragmatycz-

nego w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska administracja i polityka za-

graniczna dziś – mimo częstego odwoływania się w sferze medialnej do haseł 

wspólnoty transatlantyckiej – są w dużej mierze zdominowane przez myśle-

nie skupione na własnym interesie narodowym oraz na bezpieczeństwie sie-

ci amerykańskich wpływów w najważniejszych regionach świata. W praktyce, 

Europa w sposób znaczący, w porównaniu z okresem zimnej wojny, schodzi 

na drugi plan, a coraz większego znaczenia nabiera polityka w szybko rozwi-

jającym się regionie Azji i Pacyfiku. Ale Stary Kontynent także odszedł da-

leko od dotychczasowych standardów i klasycznych zasad partnerstwa trans-

atlantyckiego, dostrzegając szansę w promowaniu własnej polityki, niezależ-

nej od dotychczasowego kluczowego głosu Stanów Zjednoczonych. Niejedno-

krotnie jest to już wręcz rywalizacja Europy czy jej poszczególnych państw, 

na przykład RFN, Francji czy Wielkiej Brytanii z dawnym sojusznikiem 

strategicznym zza Atlantyku w różnych sferach relacji globalnych. Dlatego 

nie zaskakują już próby nawiązywania coraz ściślejszych relacji z Rosją czy też 

z Chinami, promowane przez najsilniejsze państwa europejskie, czy też sta-

wianie się w opozycji do Stanów Zjednoczonych, na przykład w kwestiach po-

lityki na Bliskim Wschodzie. Na wizerunku silnej, nadal jednoczącej się oraz 

rozwijającej się Europy pojawiły się w ostatnich latach liczne skazy w postaci 

problemów ekonomicznych, finansowych, osłabienia tempa wzrostu gospodar-

czego, a także problemów demograficznych.

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

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

grywać istotną rolę w świecie i umocnić pozycję Europy w nowym ładzie mię-

dzynarodowym, musi wreszcie przekształcić się z unii gospodarczo-walutowej 

w silną federację państw narodowych, która obejmie unię walutową, fiskalną, 

bankową, społeczno-polityczną i wojskową. Natomiast NATO musi się w koń-

cu zdecydować, czy chce być organizacją wojskową, czy tylko polityczną, re-



gionalną lub o zasięgu światowym, i określić swoją rolę oraz zadania w nowym 

ładzie międzynarodowym. 

Nie ulega wątpliwości, że dziś Stany Zjednoczone potrzebują silnej Euro-

py i vice versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego modelu integra-

cji, a Unia Europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców 

politycznych, ale także potrzebuje NATO i zacieśnienia współpracy w ramach 

systemu euroatlantyckiego. Tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, 

oparta na silnym NATO i prężnej UE, może być współarchitektem nowego 

ładu globalnego i odgrywać w nim znaczącą rolę oraz stanowić gwarancję dla 

bezpieczeństwa Zachodu i jego wysokiej pozycji w nowym wielobiegunowym 

ładzie międzynarodowym.
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Summary

The Euro-Atlantic system
and the international security

in multipolar world.
The place and the role of Poland

in the Euro-Atlantic security system

A sui generis feedback exists between the Euro-Atlantic system and 

international security, meaning that the Euro-Atlantic system has 

a significant impact on international security and vice versa; international 

security has an effect on the Euro-Atlantic system and its level of activity in 

the international arena. That was how the things were in the Cold War years 

and that is how they have continued to be thus far, in other words, during 

an era seeing the forming of a new international order in the world. Neither 

does anyone doubt that the Euro-Atlantic system, to which Poland belongs, 

has a considerable influence on her national and international security. At 

the same time, Poland, which has belonged to NATO since 1999 and to the 

European Union since 2004 and which today aspires to be a regional power, 

constitutes an important link in the Euro-Atlantic Alliance and the system of 

international security.

Simultaneously, though, both the transatlantic system and the international 

security, as well as Poland, are undergoing pressure from the integration 

and globalisation processes which, in turn, determine the process referred 

to as the building of the new world order. Notwithstanding the fact that more 

than twenty years have passed since the collapse of the Yalta and Potsdam 

order, the world is still pursuing a new global order. However, this period 

of transition is not favourable either to the building of a lasting peace or 

to the enhancing of international security. Quite to the contrary, it generates 

various local, regional and global conflicts and brings threats to peace and 

international security.
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This collection of papers is the result of scholarly studies which the 

Department of European Studies at the Institute of Political Studies, Polish 

Academy of Sciences, has been carrying out since 2011 under research 

project No. 2011/01/B/HS5/02630, The role of the Euro-Atlantic system in 
a multipolar world, in the context of the emerging new global order. The project, 

funded by the National Science Centre, constitutes an attempt to provide an 

answer to questions regarding the causes for this state of affairs, the future 

international order and the role of the Euro-Atlantic Alliance within that 

order. Adopting a monographic approach, the book comprehensively depicts 

the threats to, and opportunities for, international security in the emerging 

multipolar world, as well as the role to be performed in that world by the 

transatlantic system It describes the prospects for Europe, the United States, 

NATO and the European Union and Poland in the new, multipolar world, 

where an ever greater role will be performed by so-called emerging powers, 

with China, India, Russia and Brazil in the lead. Applying various research 

perspectives, each particular author strives to prove that, alongside these 

emerging powers, a key part in this new, multipolar global system, will 

continue to be played by the United States, the European Union and NATO, 

as well as by both the Federal Republic of Germany and Poland. 

At this moment in time, it is very difficult to develop and present an accurate 

diagnosis of the international reality and even more so to produce an accurate 

prognosis in respect of the future of the world and its final form, as well as of 

international security and of the place and role of Poland in the Euro-Atlantic 

international system and the new global order. This difficulty stems from the 

unprecedented political, economic and cultural changes we are experiencing, as 

well as from the incessantly emerging new phenomena and processes occurring 

in the international arena, the consequences of which cannot be predicted. 

Apart from this, the world, as well as the United States, the European Union 

and NATO, which is to say, the most important components of the Euro-

-Atlantic system, remain in the shadow of a continuing financial and economic 

crisis which is rightly deemed to be the largest since the Great Depression 

and, thus, since the turn of the nineteen twenties and thirties. At that time, 

the disturbances in the world economy brought about social perturbations, 

the collapse of democracy in many European states and World War II, with its 

tragic consequences, as well as changes to the geopolitical order in the world. 

Contrary to announcements and various optimistic assessments, we still do not 

know when the current crisis will end and what its consequences will be for 

Europe, America and the entire world. Certainly it signals that the principles 

and forms which have hitherto provided the basis for the economic and social 

order known as a liberal-democratic system, have been exhausted. It also 

constitutes a symptom of the pending change of the geopolitical arrangement, 

which is based primarily on the hegemonic role of the United States.
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A new, multipolar and multi-civilisational world order is thus emerging 

before our eyes We must therefore answer questions concerning this re-

-configuration of the global scene, its future shape and the role of the Atlantic 

Community in the new international order, as well as those concerning 

the future of Poland and her national and international security. This is 

precisely the objective of this publication, which is the product of several 

years of research carried out by the staff of the Institute of Political Studies, 

Department of European Studies, as well as the experts and scholars from 

other research centres across Poland who collaborated with them.

The book consists of three parts and fiveteen chapters, with the latter, 

in turn, being subdivided into numerous sections. The first part, entitled 

The Euro-Atlantic system and international security in a multipolar world, has 

six chapters. It begins with Józef M. Fiszer’s analysis of the Euro-Atlantic 

system as it is today, as well as its role in the new, multipolar international 

order. In Chapter 2, Franciszek Gołembski writes about the development 

prospects of Euro-Atlanticism under the geopolitical paradigm. In Chapter 

3, Bogusław Jagusiak attempts to show the significance of balanced socio-

economic development in ensuring order in a local, regional and world space. 

These chapters set the corresponding context for the Chapter 4, by Jakub 

Wódka, who writes on the prospects for the revitalisation of the transatlantic 

alliance in the context of the emerging Transatlantic Trade and Investment 

Partnership between the United States and the European Union. In turn, 

Krzysztof Garczewski’s Chapter 5 sets out international security and the Euro-

-Atlantic system in German politics prior to the 2013 Bundestag elections, 

meaning that he dwells on a country which performs one of the main roles in 

both NATO and the European Union and enjoys the second largest economic 

and military potential after the United States. In Chapter 6 Jan Rowiński and 

Dominik Mierzejewski analyse the NATO as seen from the perspective of 

the People’s Republic of China.

Part Two, which is entitled The position and role of the European Union in the 
Euro-Atlantic system and the new international order also contains five successive 

chapters. The opening one, by Krzysztof Miszczak, is devoted to the 

European Union as an important actor in the new, multipolar world security 

order. This is fittingly complemented by Chapter 8, by Agnieszka Cianciara, 

where the author points to the internal determinants of the European Union’s 

foreign policy in the context of the continuing economic crisis. In turn, Paweł 

Olszewski writes on the need for radical changes to, and the reform of, the 

European Union’s security in Chapter 9; he also forecasts their impact on the 

development of transatlantic relations. In Chapter 10, Karolina Libront then 

scrutinises the opportunities, threats and challenges faced by NATO today. 

She also emphasises the fact that, if this organisation, which has rendered 

great service to world security, wants to continue to perform an important role 



in enhancing world peace, then it needs to change. This is followed by Daria 

Orzechowska-Słowikowska’s analysis, in Chapter 11, of the problems and 

threats related to the growing, world-wide influence of Islam and immigrants 

who are arriving in Europe in droves.

The last part, which bears the title Poland’s place in the Euro-Atlantic 
international security system, today and within the multipolar order perspective, is 

comprised of four chapters. And how necessary and crucial they are, bearing 

in mind that they pertain to the national and international security of Poland 

both now and in the new global order. It opens with Chapter 12, by Longin 

Pastusiak, which describes Poland’s position in Europe and in the world and 

the prospects of her development. Then, in Chapter 13, Agnieszka Orzelska-

-Stączek writes on Poland’s role in the Euro-Atlantic security system as 

seen by the main political parties, namely the Civic Platform, the Polish 

People’s Party, Law and Justice, Palikot’s Movement and the Democratic 

Left Alliance. In the penultimate chapter, Adrian Chojan scrutinises 

Poland’s security along the lines of the political thinking of Law and Justice 

in the context of the 2007 National Security Strategy. Poland’s position on 

the changes in the Euro-Atlantic security system is presented by Tomasz 

Paszewski in the final chapter.

The collection closes with a summary written by Józef M. Fiszer, which, de 
facto, itself constitutes an interesting report on an empirical study on the Euro-

-Atlantic system in the multipolar world, in the context of the emerging new 

global order. As assessed by the author, this research, conducted in the form 

of a survey, confirms the theses and hypotheses articulated by the authors 

of the individual chapters of this monograph. The study provides evidence, 

inter alia, to the effect that the Euro-Atlantic system both exerts a decisive 

influence on the process of forming a new global order and continues 

to enhance international security. Apart from this, it demonstrates that Europe 

needs a new model of integration, while the European Union needs new 

reforms, new elites and political leaders, as well as NATO, the United States, 

and closer cooperation within the framework of the Euro-Atlantic system. For 

it is only a strong and active transatlantic community based on a strong NATO 

and a resilient European Union which can constitute an effective guarantee 

for the security of the West and its high position in the new, multipolar 

international order.

Translation into English: Mariusz Kukliński
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Резюме

Атлантическая система
и международная безопасность 

в многополярном мире.
Место и роль Польши

в евроатлантической системе 
безопасности 

Между евроатлантической системой и международной безопасностью 
существует своеобразная обратная положительная связь. Это 

значит, что евроатлантическая система имеет существенное влияние на 
международную безопасность и vice versa – международная безопасность 
влияет на евроатлантическую систему и ее активность на международном 
форуме. Так было в годы холодной войны и продолжается по сей день, то 
есть в эпоху формирования нового международного порядка в мире. Не 
подлежит сомнению, что евроатлантическая система, в которой находится 
Польша, влияет в значительной мере на ее национальную и международную
безопасность. Одновременно Польша, входящая в состав НАТО с 1999 года 
и Европейского Союза с 2004 года, до сегодняшнего дня претендующая на роль 
региональной державы, является важным звеном в евроатлантическом союзе 
и в системе международной безопасности. В то же время трансатлантическая 
система, международная безопасность, а также Польша находятся под 
давлением процессов интеграции и глобализации, которые в свою очередь 
детерминируют процесс, называемый созданием нового порядка в мире.

Хоть минуло уже более 20 лет от распада ялтинско-потсдамской системы, 
мир все еще находится на пути к созиданию нового глобального порядка. 
Переходный процесс не способствует созданию прочного мира и укреплению 
международной безопасности. Наоборот, он генерирует различные конфликты 
на локальном и мировом уровнях и несет угрозу миру и международной 
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безопасности. В настоящей работе, представляющей собой эффект научных 
исследований отдела европеистики института политических исследований 
Польской академии наук, который с 2011 года выполняет исследовательский 
проект № 2011/01/B/HS5/02630 под названием «Роль евроатлантической 
системы в многополюсном мире в контексте формирующегося нового 
глобального порядка», финансируемый Национальным центром науки, 
делается попытка дать ответ на вопросы, касающиеся причин существующего 
положения вещей, будущего международного порядка, а также роли в нем 
евроатлантического союза. В монографии комплексно представлены угрозы 
и шансы международной безопасности в становящемся многополярном 
мире и роли в нем трансатлантической системы. Указаны перспективы 
Европы, Соединенных Штатов, НАТО, Европейского Союза и Польши 
в новом многополярном мире, в котором все большую роль будут играть 
так называемые восходящие державы во главе с Китаем, Индией, Россией 
и Бразилией. Некоторые авторы, исследуя проблематику с различных 
перспектив, стараются показать, что в новой многополярной глобальной 
системе кроме названных восходящих держав будут продолжать играть 
ключевую роль Соединенные Штаты, Европейский Союз, НАТО, а также 
Федеративная Республика Германия и Польша. 

Сегодня очень трудно подготовить и представить точную диагностику 
международной действительности, а еще сложнее сделать точный прогноз 
будущего мира, его окончательной формы, международной безопасности, 
а также роли и места Польши в евроатлантической международной системе 
и в новом глобальном порядке. Причиной сего является то, что мы имеем 
дело с беспрецидентными политическими, экономическими и культурными 
изменениями, а также постоянно возникающими новыми явлениями 
и процессами, происходящими на международной арене, последствий 
которых нельзя предвидеть. Кроме того, также Европа и Соединенные 
Штаты, Европейский Союз и НАТО, то есть самые важные составляющие 
евроатлантической системы, остаются в тени все еще продолжающегося 
финансово-экономического кризиса, который справедливо считается 
самым большим со времен Великой депрессии, то есть рубежа 20-ых 
и 30-ых годов XX века. В то время кризис мировой экономики принес 
общественные возмущения и упадок демократии во многих европейских 
государствах, а также трагическую в своих последствиях Вторую мировую 
войну и изменение геополитического порядка в мире. Все еще, вопреки 
предсказаниям и различным оптимистическим оценкам, мы не знаем, 
когда закончится нынешний кризис и какие будут его последствия для 
Европы, Америки и всего мира. С полной уверенностью можно сказать, 
что этот кризис сигнализирует исчерпание прежних принципов и форм, на 
которых опирается экономический и общественный порядок, называемый 
либерально-демократическим режимом. Такой положение дел является 
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знаком грядущих перемен в геополитической системе, основанной в первую 
очередь на гегемонии Соединенных Штатов. Следовательно, на наших 
глазах создается новый, многополюсный и многоцивилицизационный 
мировой порядок. В сязи с этим мы должны ответить на вопросы, 
касающиеся реконфигурации глобальной сцены, ее будущей формы и роли 
атлантического союза в новом международном порядке, а также на вопросы, 
касающиеся будущего Польши и ее национальной и международной 
безопасности. Такова цель настоящей публикации, которая является 
результатом трехлетних научных исследований, проведенных сотрудниками 
отдела европеистики института политических исследований Польской 
академии наук и сотрудничавших с ним экспертов и исследователей из 
других исследовательских центров Польши. Книга состоит из трех частей 
и пятнадцати глав, разбитых на множество параграфов. В первой части, 
названной Евроатлантическая система и международная безопасность 
в многополюсном мире, содержиться шесть глав. Юзеф Фишер анализирует 
здесь евроатлантическую систему сегодня и указывает ее место и роль 
в новом, многополярном международном порядке. Во второй главе 
Франчишек Голембски пишет на тему перспектив развития евроатлантизма 
с точки зрения геополитической парадигмы. В третьей главе Богуслав 
Ягусяк представляет значение устойчивого социально-экономического 
развития для обеспечения порядка на локальном, региональном и мировом 
уровнях. С этими главами корреспондирует также четвертая глава, 
вышедшая из-под пера Якуба Вудки, который пишет на тему перспектив 
ревитализации трансатлантического партнерства в контексте создающегося 
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между 
Соединенными Штатами и Европейским Союзом. В пятой главе Кшиштоф 
Гарчевски представляет Международную безопасность и евроатлантическую 
систему в немецкой политике до парламентских выборов 2013 года, то есть 
представляет страну, которая в евроатлантической системе, как в НАТО так 
и в Европейском Союзе, играет одну из главных ролей и после Соединенных 
Штатов обладает наибольшим экономическим и военным потенциалом. 
В шестой главе Ян Ровиньски и Доминик Межеевски описывают восприятие 
Североатлантического альянса Китайской Народной Республикой.

Во второй части, названной Место и роль Европейского Союза в 
евроатлантической системе и новом международном порядке, также 
содержится пять очередных глав. Открывает ее интересная глава, написанная 
Кшиштофом Мишчаком, посвященная Европейскому Союзу как важному 
актеру в новом мультиполярном порядке мировой безопасности. С этой 
главой тесно связана восьмая глава, подготовленная Агнешкой Чанчарой, 
в которой автор показывает внутренние детерминанты внешней политики 
Европейского Союза в контексте экономического кризиса. В девятой 
главе Павел Ольшевски пишет о необходимости радикальных изменений 



и реформе стратегии безопасности Европейского Союза и прогнозирует 
их влияние на развитие трансатлантических отношений. А в следущей, 
десятой главе Каролина Либронт анализирует возможности, вызовы, риски 
и угрозы, стоящие сегодня перед НАТО, и также подчеркивает необходимость 
изменений в этой заслуженной для мировой безопасности организации, если 
она желает в дальнейшем играть значимую роль в укреплении мира на земле. 
В одинадцатой главе Дария Ожеховска-Словиковска анализирует проблемы 
и угрозы, связанные с растущим в мире влиянием ислама и иммигрантами, 
массово прибывающими в Европу. В последней, третьей части, под титулом 
Место Польши в евроатлантической системе международной безопасности 
сегодня и в перспективе многополярного порядка, содержиться четыре очень 
важные и необходимые главы. Касаются они национальной и международной 
безопасности Польши сегодня и в новом глобальном порядке. Третью 
часть открывает двенадцатая глава, автор которой, Лонгин Пастусяк, 
представляет место Польши в Европе и в мире, а также перспективы ее 
развития. В следущей, тринадцатой главе Агнешка Ожельска-Стончек 
пишет на тему роли Польши в Евроатлантической системе безопасности 
в оценке главных политических партий: Гражданской платформы, Польской 
крестьянской партии, Права и справедливости, Движения Паликота 
и Союза демократических левых сил. В предпоследней, четырнадцатой 
главе Адриан Хоян анализирует безопасность Польши в политике Права 
и справедливости в контексте стратегии национальной безопасности 2007 
года. В последней, пятнадцатой главе, Томаш Пашевски представляет 
позицию Польши по отношению к изменениям в евроатлантической системе 
безопасности. Книгу завершает заключение пера Юзефа М. Фишера, 
являющегося de facto интересным рапортом эмпирических исследований 
на тему роли евроатлантической системы в многополюсном мире 
в контексте формирующегося нового глобального порядка. Исследования, 
проведенные по данным опроса, как пишет автор, потверждают тезы 
и гипотезы, сформулированные авторами в соответствующих главах 
настоящей монографии. Помимо прочего, указывают, что евроатлантическая 
система оказывает решающие влияние на процесс формирования нового 
глобального порядка и все еще играет ключевую роль в укреплении 
международной безопасности. Кроме того показывают, что Европа требует 
сегодня новых реформ, новой элиты и политических предводителей, а также 
нуждается в НАТО, Соединенных Штатах и укреплении сотрудничества 
в рамках евроатлантической системы. Так как только сильное и активное 
трансатлантическое сообщество, основанное на могучем НАТО и сильном 
Европейском Союзе, может являтся надежной гарантией безопасности Запада 
и его высокого положения в новом, многополюсном международном порядке. 

Переводчик: Татьяна Разумовская-Гапеева
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