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Wstęp

System euroatlantycki, a zwłaszcza relacje między Stanami Zjednoczonymi 
i Unią Europejską oraz współpraca NATO z Unią Europejską, mimo poja-

wiających się trudności, są i pozostaną nadal jednymi z najważniejszych procesów 
w dynamicznie zmieniającym się świecie. Odgrywają istotną rolę w procesie budowy 
nowego, multipolarnego ładu globalnego i umacnianiu bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Zmiany zachodzące dziś na arenie międzynarodowej i w dotychczaso-
wym układzie sił, a zwłaszcza rosnąca rola w świecie państw azjatyckich, na czele 
z Chinami, wymagają jednak daleko idących zmian dotychczasowych zasad i stan-
dardów współpracy obowiązujących w sojuszu euroatlantyckim. Głębokich reform, 
zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym, wymagają też relacje Stanów Zjedno-
czonych i Unii Europejskiej. Instytucjonalna współpraca jest bowiem niewspół-
miernie słabiej rozwinięta niż więzi ekonomiczne w obszarze transatlantyckim.

Stany Zjednoczone, tracąc pozycję światowego hegemona, dążą dziś do prze-
obrażenia własnej polityki zagranicznej, z unilateralnej na multilateralną i usilnie 
poszukują nowej wizji własnej mocarstwowości w dynamicznie zmieniającym 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 wynikające z kryzysu fi nansowego 
i niezrównoważonego budżetu federalnego doprowadziły w ostatnich latach do 
zwycięstwa myślenia czysto pragmatycznego w Stanach Zjednoczonych. Amery-
kańska administracja i polityka zagraniczna dziś – mimo częstego odwoływania 
się w sferze medialnej do haseł wspólnoty transatlantyckiej – są w dużej mierze 
zdominowane przez myślenie skupione na własnym interesie narodowym oraz 
na bezpieczeństwie sieci amerykańskich wpływów w najważniejszych regionach 
świata. W  praktyce, Europa dziś w sposób znaczący, w  porównaniu do okresu 
zimnej wojny, w koncepcjach amerykańskich schodzi na drugi plan, a coraz więk-
szego znaczenia nabiera polityka w szybko rozwijającym się regionie Azji i Pacy-
fi ku. Ale także Stary Kontynent odszedł daleko od dotychczasowych standardów 
i klasycznych zasad partnerstwa transatlantyckiego, dostrzegając szansę w promo-
waniu własnej polityki, niezależnej od dotychczasowego kluczowego głosu Sta-
nów Zjednoczonych. Niejednokrotnie jest to już wręcz rywalizacja Europy czy jej 



8

Józef M. Fiszer

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 z Chinami, promowane przez najsilniejsze państwa europejskie, bądź też sta-
wanie w opozycji do Stanów Zjednoczonych, na przykład w kwestiach polityki na 
Bliskim Wschodzie czy wobec konfl iktu na Ukrainie. Na wizerunku silnej, nadal 
jednoczącej się oraz rozwijającej się Europy pojawiają się w ostatnich latach liczne 
skazy w postaci problemów ekonomicznych, fi nansowych, osłabienia tempa wzro-
stu gospodarczego, a także problemów demografi cznych.

Na przełomie XX i XXI wieku Unia Europejska, licząca dziś 28 członków, 
wprowadziła wspólną walutę, przygotowała Traktat Konstytucyjny, dokonała 
bezprecedensowego rozszerzenia o dziesięć nowych krajów, scalając tym samym 
Wschód i Zachód kontynentu, a także stworzyła własną strategię bezpieczeństwa, 
przeprowadziła pierwsze operacje militarne i była przez wielu postrzegana jako 
przeciwwaga w multipolarnym świecie dla globalnej dominacji Stanów Zjednoczo-
nych. Jednak już w 2005 roku widoczny stał się brak efektów Strategii Lizbońskiej 
mającej wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, fi askiem zakończyły się 
referenda nad europejską konstytucją we Francji i Niderlandach, co znów zapo-
czątkowało żmudny proces negocjacji i ratyfi kacji kolejnego traktatu. Wkrótce 
potem Europę ogarnął globalny kryzys fi nansowy i gospodarczy, który stał się kata-
lizatorem kryzysu zadłużenia w strefi e euro oraz bezprecedensowego kryzysu poli-
tycznego, owocującego jakościowymi zmianami w procesie integracji europejskiej. 
Większość problemów strukturalnych strefy euro nadal nie zostało rozwiązanych 
– zadłużenie publiczne jest jeszcze większe niż przed kryzysem, sektor bankowy 
pozostaje bardzo słaby, występują poważne problemy konkurencyjności w gospo-
darkach południowej Europy, utrzymuje się wysokie bezrobocie (blisko 12% 
w kwietniu 2014 roku), pojawiła się także groźba defl acji lub przynajmniej długo-
trwałej stagnacji gospodarczej (tempo infl acji na cały 2014 rok było w maju progno-
zowane na ok. 0,5%, a kolejne prognozy pokazują coraz wolniejsze wzrosty cen)1.

Kryzys w strefi e euro osłabił nie tylko potencjał gospodarczy Europy, ale rów-
nież wpłynął na jej zdolności do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej. 
Uczynił znacznie bardziej wrażliwą na presję zewnętrznych instrumentów geoeko-
nomicznych, czego przykładem jest kryzys wokół Ukrainy w 2014 roku2. Ważną 
konsekwencją kryzysu strefy euro jest też wzmocnienie w UE roli największych 
państw, w tym również ich interesów ekonomicznych. Jean-Claude Juncker – nowy 

1 Patrz T.G. Grosse, O geoekonomii konfl iktu ukraińskiego, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014, 
www.sobieski.org.pl. 

2 Patrz P. Marcinkowska, Wpływ sytuacji na Ukrainie na współpracę z Unią Europejską, [w:] B. Piskor-
ska (red.), Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2013, s. 119–138.
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szef Komisji Europejskiej – krytykował wówczas Berlin i Paryż, że „zachowują się, 
jakby były jedynymi członkami strefy euro”3. 

Kolejną, pozostaje skupienie na rywalizacji wewnętrznej w Europie, w tym 
mającej charakter strukturalny (geopolityczny). Pogłębiła się też tendencja do 
eksploatacji wewnętrznych peryferii, a tym samym zaniedbywane są starania 
o wzmocnienie pozycji całej Wspólnoty na arenie międzynarodowej. Członkowie 
UE nie mogą porozumieć się między sobą, czy Rosja jest bardziej ich rywalem 
geopolitycznym, czy raczej niezbędnym sojusznikiem dla zbudowania siły ekono-
micznej i politycznej na arenie globalnej. W podejściu największych państw UE 
w stosunku do Rosji i unijnej polityki wschodniej widać przy tym wyraźnie prefe-
rencję dla rozwoju interesów gospodarczych oraz dystansowanie się wobec rywa-
lizacji geopolitycznej, zwłaszcza takiej, która może być kosztowna gospodarczo. 
Wyczuwają to dobrze elity rosyjskie, jak również ogólną słabość instytucjonalną 
i strategiczną polityki zagranicznej UE4. 

Unia Europejska, podobnie jak NATO dryfuje już od wielu lat i koncentruje się 
na walce z kryzysem fi nansowym i gospodarczym. Jeśli zaś chce odgrywać istotną 
rolę w świecie i umocnić pozycję Europy w nowym ładzie międzynarodowym, musi 
wreszcie przekształcić się z unii gospodarczo-walutowej w silną federację państw 
narodowych, która obejmie unię walutową, fi skalną, bankową, społeczno-poli-
tyczną i wojskową. Natomiast NATO musi się w końcu zdecydować, czy chce być 
organizacją wojskową, czy tylko polityczną, regionalną lub o zasięgu światowym 
i określić swoją rolę i zadania w nowym ładzie międzynarodowym. 

Nie ulega wątpliwości, że dziś Stany Zjednoczone potrzebują silnej Europy 
i  vice versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego modelu integracji, 
a Unia Europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców politycz-
nych, ale także potrzebuje NATO i zacieśnienia współpracy w ramach systemu 
euroatlantyckiego. Tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, oparta na sil-
nym NATO i prężnej UE może stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu 
i jego wysokiej pozycji w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym5.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska mogą nadal odgrywać ważną rolę na 
arenie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli zmodyfi kują swoje strategie i rozwiążą 

3 Patrz T. Bielecki, Luksemburg bierze fotel szefa Komisji Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 
15.VII.2014, s. 4.

4 Patrz T.G. Grosse, Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, 
„Studia Europejskie”, nr 1, 2010, s. 33–66; idem, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, ISP 
PAN, Warszawa 2014.

5 Patrz M. Soja, Stosunki UE–NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie 
XX i XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011; B. Winid, Od Bukaresztu do Chi-
cago – NATO w obliczu wyzwań i nowych możliwości, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 29, I–2014, 
s. 77–97; F. Heisbourg et al., All Alone? What US retrenchment means for Europe and NATO, Cen-
tre for European Reform, London 2012.
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obecne problemy wewnętrzne oraz będą prowadziły skorelowaną politykę zagra-
niczną opartą na realistyczno-idealistycznej wizji świata. Jest to tym bardziej 
realne, że w powstającym obecnie ładzie wielobiegunowym nie ma, i w najbliższej 
przyszłości raczej nie pojawi się druga tak silnie zintegrowana wspólnota wartości 
i interesów, jaką pozostanie, mimo problemów i pogłębiających się w wielu sferach 
różnic, sojusz transatlantycki. 

W swojej najnowszej książce profesor Zbigniew Brzeziński, zastanawiając 
się m.in. nad geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany Zjedno-
czone przodującej roli w świecie i kto stałby się geopolityczną ofi arą tego rodzaju 
osłabienia oraz jakie byłyby jego implikacje dla wyzwań stojących przed światem 
w 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 konfl ikty sprawiają, że tym bardziej istotne jest, aby Stany 
Zjednoczone nie wycofały się na pozycje ignoranckiej mentalności państwa gar-
nizonowego 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 potęgą, dysponowały jasną i przemyślaną stra-
tegią oraz cieszyły się szacunkiem na arenie międzynarodowej, a także z pełną 
świadomością uwarunkowań historycznych angażowały się w globalne kontakty 
z nowym Wschodem”6.

W zasadzie zgadzając się z tymi tezami, należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że 
świat potrzebuje także Unii Europejskiej i NATO, czyli potrzebuje sprawnego sys-
temu euroatlantyckiego. Potrzebuje także nowoczesnej i demokratycznej Rosji! 
Należy więc uczynić wszystko, aby podmioty te nie zniknęły z areny międzynaro-
dowej i współdziałały ze sobą w wysiłkach na rzecz umacniania bezpieczeństwa 
międzynarodowego i  budowy nowego, demokratycznego, multipolarnego ładu 
globalnego.

O powyższych problemach szczegółowo piszą poszczególni autorzy na łamach 
niniejszej monografi i, która powstała w ramach realizowanego przez Zakład 
Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN projektu badawczego pt. Rola 
euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się 
nowego ładu globalnego, fi nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Kra-
kowie. 

6 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2013, s. 6–7.
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Wstęp

Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów, podzielonych na wiele podroz-
działów, a jej celem głównym jest próba przedstawienia, na bazie dotychczaso-
wych badań prowadzonych przez poszczególnych autorów w ramach powyższego 
projektu badawczego, szczegółowej prognozy dla systemu euroatlantyckiego 
w nowym, wielobiegunowym świecie.

Przekazując niniejszą książkę do rąk czytelników i życząc im ciekawej lektury, 
pragnę serdecznie podziękować wszystkim współautorom za wysiłek badawczy 
i ich wkład pracy, bez którego monografi a ta by nie powstała. Jednocześnie liczę, 
że publikacja ta pogłębi dyskurs na temat perspektyw systemu euroatlantyckiego 
i jego roli w nowym ładzie międzynarodowym. Debata taka w związku z narasta-
jącymi dziś na świecie zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego jest pilnie potrzebna.

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer
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ROZDZIAŁ 1

System euroatlantycki dziś 
i jego perspektywy 
w nowym ładzie globalnym

1.1. Wprowadzenie

System euroatlantycki, albo inaczej wspólnota euroatlantycka, często utożsa-
miany jest z systemem transatlantyckim. Tymczasem nie są to synonimy. System 
euroatlantycki to nie to samo co system transatlantycki. System transatlantycki 
bowiem, to obszar, który obejmuje terytoria europejskich państw NATO oraz 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Natomiast system euroatlantycki jest pojęciem 
szerszym, gdyż dotyczy zarówno państw Sojuszu (NATO), jak i tych, które są poło-
żone w Europie, ale do Sojuszu nie należą.

W szerokim i potocznym rozumieniu system euroatlantycki obejmuje wiele 
państw europejskich oraz Stany Zjednoczone i Kanadę, które ściśle ze sobą współ-
pracują w różnych dziedzinach i na różnych płaszczyznach, zarówno bilateralnej, 
jak i multilateralnej. Celem tej współpracy jest ich pokojowy rozwój i zapewnienie 
sobie suwerenności oraz niezbędnych warunków do godziwej egzystencji1.

System euroatlantycki, czy transatlantycki na co dzień kojarzy się jednak głównie 
z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, których głównymi fi larami są 
dziś Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska. Między systemem euroatlantyc-
kim i bezpieczeństwem międzynarodowym występuje swoiste sprzężenie zwrotne, to 
znaczy, że system euroatlantycki rozumiany jako pewien układ sił na świecie, w któ-
rym dominującą rolę odgrywają Stany Zjednoczone Ameryki i Europa, ma istotny 

1 Patrz Euro–Atlantic Security Initiative, Moscow–Brussels–Washington 2012; J.M. Fiszer (red.), 
System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Pol-
ski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 2013, s. 24.
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wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i vice versa – bezpieczeństwo międzyna-
rodowe wpływa na system euroatlantycki, na jego ewolucję i aktywność na arenie 
międzynarodowej. Jednocześnie system euroatlantycki i bezpieczeństwo międzyna-
rodowe, a także bezpieczeństwo narodowe, czyli poszczególnych państw, znajdują 
się pod presją procesów integracyjnych i globalizacyjnych, a te z kolei determinują 
proces, który określa się mianem budowy nowego porządku (systemu) na świecie. 
Można zatem stwierdzić, że system euroatlantycki stanowi istotną część globalnego 
systemu (ładu) międzynarodowego. Tak było w latach zimnej wojny i jest nadal, 
czyli w czasach kształtowania się (budowy) nowego porządku międzynarodowego 
na świecie. Proces ten trawa już prawie 25 lat, licząc od rozpadu ładu jałtańsko-
-poczdamskiego i zakończenia zimnej wojny, a świat wciąż znajduje się na drodze do 
nowego ładu globalnego. Ten przejściowy okres nie sprzyja jednak budowie trwałego 
pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Wprost przeciwnie, gene-
ruje różne konfl ikty lokalne, regionalne i o zasięgu światowym oraz niesie zagroże-
nia dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kryzys fi nansowo-gospodarczy z lat 2007–2013 i obecny kryzys ukraiński, podob-
nie jak rewolucje arabskie czy inne wcześniejsze konfl ikty pokazują, że system euro-
atlantycki słabnie, jest coraz mniej skuteczny w działaniu na rzecz zapobiegania 
i rozwiązywania problemów, które stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, a tym samym dla powstającego nowego ładu globalnego2.

Szczególnie zaś wojny w Iraku i Afganistanie przyczyniły się do erozji systemu 
euroatlantyckiego. Nastąpiło znaczne rozluźnienie więzi politycznych, gospodar-
czych, wojskowych i instytucjonalnych między sojusznikami i partnerami. Zmniej-
szyło się poczucie wspólnoty interesów wśród państw systemu euroatlantyckiego 
oraz gotowość ponoszenia kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Ponadto 
nastąpiło zakwestionowanie amerykańskiej pozycji w skali globalnej, a w wymia-
rze instytucjonalnym nadszarpnięta została pozycja i rola głównych fi larów sys-
temu euroatlantyckiego, tj. NATO i Unii Europejskiej. Pokazały one, że istnieje 
pilna potrzeba wypracowania nowej wspólnej strategii oraz nowych mechanizmów 
i zasad współpracy, adekwatnych do zmian zachodzących na świecie i w stosunkach 
Stanów Zjednoczonych z ich europejskimi sojusznikami. Od ułożenia stosunków 

2 Patrz J.M. Fiszer, System euroatlantycki oraz jego miejsce i rola w multipolarnym ładzie 
międzynarodowym, [w:] J.M. Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe…, 
s. 29–70; S. Koziej, NATO i UE: dwa euroatlantyckie fi lary bezpieczeństwa Polski, [w:] J.M. Fiszer, 
P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, ISP PAN, 
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 63–87; Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka 
a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013; Transatlantic Trends 2012 Part-
ners, The German Marshall Fund of the United States, Nowy Jork 2012, s. 1–6; J. Gryz (red.), 
Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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między Europą a Stanami Zjednoczonymi zależy w istocie przyszłość euroatlan-
tyckiej wspólnoty3.

Niestety, wydaje się, iż po obu stronach Atlantyku dziś nie istnieje pełna świa-
domość, że w warunkach narastającego kryzysu – m.in. załamywania się systemu 
uniwersalnych wartości, kryzysu fi nansowo-gospodarczego i nasilania się rosyj-
skiego imperializmu – jedność Zachodu jest warunkiem sine qua non ukształtowa-
nia się nowego efektywnego systemu międzynarodowego. Oznacza to w praktyce 
potrzebę uzgodnienia skoordynowanych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania 
i zagrożenia. Bez tego odbudowa pozycji Stanów Zjednoczonych, NATO i UE, 
a tym samym roli systemu euroatlantyckiego w świecie będzie trudna, o ile w ogóle 
możliwa. 

Natomiast wyrazem bezradności intelektualnej badaczy i polityków jest to, że 
chociaż od upadku ładu bipolarnego (zimnowojennego) minęło już ćwierć wieku, 
nadal brakuje w literaturze przedmiotu prostych, konkretnych określeń, które 
defi niowałyby istotę wyłaniającego się nowego systemu międzynarodowego. Naj-
częściej spotykamy tam określenia typu „okres po zimnej wojnie”, albo „system 
postzimnowojenny” lub „świat postkomunistyczny”. Dowiadujemy się w ten spo-
sób, czym istniejący obecnie ład międzynarodowy nie jest, a mianowicie nie jest 
nową wersją zimnej wojny, choć dziś jest to już teza wątpliwa, zwłaszcza w świetle 
konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego i jego skutków. Natomiast nie otrzymujemy odpo-
wiedzi na pytanie, co stanowi istotę tego nowego ładu globalnego oraz jaki będzie 
jego ostateczny kształt? Nie są to pytania łatwe, biorąc pod uwagę bezpreceden-
sowe zmiany gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturowe, które zachodzą dziś 
na arenie międzynarodowej. Również trudno jest dziś odpowiedzieć na pytania 
dotyczące przyszłości systemu euroatlantyckiego oraz szans i zagrożeń dla Europy 
i Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i NATO w warunkach postępują-
cej globalizacji i rosnącej w świecie pozycji Chin, Indii, Rosji i Brazylii. Próbując na 
nie odpowiedzieć, eksperci i politycy formułują wiele ciekawych, acz kontrower-
syjnych teorii, tez i hipotez. Większość z nich zakłada, że dopiero w perspektywie 
20–30 lat zakończy się obecny, postzimnowojenny okres w stosunkach międzyna-
rodowych i ukształtuje się nowy, multipolarny ład globalny, w którym kluczową 
rolę, obok Stanów Zjednoczonych będą odgrywały mocarstwa wschodzące na 
czele z Chinami. Przyjmuje się, że gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego 
nadal będzie system euroatlantycki, w którym główne role należeć będą do Stanów 

3 Patrz A.D. Rotfeld, Przemiany w stosunkach transatlantyckich a bezpieczeństwo Polski, [w:] 
A. Orzelska (red.), Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, ISP PAN, 
Collegium Civitas, Warszawa 2009, s. 26; R. Kagan, Ameryka i Europa w nowym porządku świata, 
Studio Emka, Warszawa 2003, s. 85–87; A.Z. Kamiński (red.), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo 
Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, ISP PAN, Warszawa 2008, 
s. 47–73.
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Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podkreśla się, że Stany Zjednoczone 
pozostaną światową potęgą polityczną, gospodarczą i wojskową, ale ich hegemo-
nialna pozycja będzie stopniowo słabła4.

W przeszłości, o potędze państw i ich władzy decydowały rozległe terytoria, 
liczba ludności i potencjał wojskowy, czyli liczba żołnierzy, armat, czołgów, samo-
lotów, okrętów wojennych, rakiet i głowic nuklearnych. Rzecz jasna, dziś zbroje-
nia i armia nadal są istotną składową myślenia o świecie i jego bezpieczeństwie, 
w którym to prawo siły, a nie siła prawa, ma charakter rozstrzygający. Jednakże 
pojęcie potęgi ewoluuje i dziś jest niejednoznaczne – odnosi się bowiem do celów 
i do środków. Czynnikami, które ograniczają potęgę państw, a tym samym ich 
rolę na arenie międzynarodowej, są przede wszystkim inne potęgi (mocarstwa), 
które również podlegają dynamice zmian i stawiają sobie globalne cele. Sukces 
zaś należy do tych, którzy potrafi ą stosować subtelną i zmienną gramatykę potęgi 
tak, by samemu czerpać z tego korzyści. Można się zgodzić z tezą, że w XXI wieku 
o potędze decyduje gospodarka oparta o wiedzę oraz zdolność myślenia innowa-
cyjnego i umiejętność wcielania strategicznych koncepcji w życie5.

Z drugiej zaś strony, wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak bezradne są UE czy 
NATO wobec agresywnej polityki Rosji. Wobec interwencji militarnej u swych bram 
stawiają na tradycyjne środki dyplomatyczne – oświadczenia, konsultacje i sankcje, 
które są nieskuteczne. Zatem siła i przemoc nadal stanowi o istocie władzy i potę-
dze. Aby UE, niewątpliwie gospodarcza potęga, przestała być politycznym karłem, 
powinna to zrozumieć. Tylko dzięki wspólnemu budowaniu potencjału siły, w tym 
także wojskowej, będzie w stanie umacniać europejskie standardy w swoim oto-
czeniu i na świecie. Godzi się to robić jedynie w imię zasad liberalnej demokracji: 
wolności, praw człowieka i państwa prawa. Tu tkwi paradoks. Te zasady bowiem 
każą jednocześnie potępiać użycie siły, w tym wojnę, a jednocześnie być gotowym 
do wojny. Tymczasem żadna próba budowy europejskiej siły militarnej jak dotąd 
się nie powiodła, ale w końcu musi się to udać, jeśli UE ma być istotną częścią 
systemu euroatlantyckiego i chce współtworzyć nowy multipolarny ład globalny.

Ponadto, warunkiem koniecznym dla efektywnego funkcjonowania systemu 
euroatlantyckiego jest harmonijna współpraca, która ma miejsce wtedy, gdy pań-
stwa dostosowują swoje zachowanie do istniejących lub przewidywanych preferen-
cji innych aktorów i gdy polityka zagraniczna faktycznie prowadzona przez jeden 

4 Patrz P.D. Williams, Security Studiem. 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.

5 Patrz P. Buhler, O potędze w XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2014; 
A.D. Rotfeld, Nowe sny o potędze, „Gazeta Wyborcza”, 12–13.VII.2014, s. 27.
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rząd traktowana jest przez pozostałe jako coś, co ułatwia realizację ich własnych 
celów, w wyniku procesu jej koordynacji6.

Realizując swoje interesy lub interesy wspólnoty, państwa kierują się we wza-
jemnych relacjach – zgodnie z teorią liberalizmu – zasadami umiarkowania oraz 
kompromisu, co pozwala na rozwiązywanie istniejących sporów w drodze nego-
cjacji z poszanowaniem prawa międzynarodowego7. Czy rzeczywiście tak jest 
w obecnej praktyce i działalności systemu euroatlantyckiego? Czy sojusz atlan-
tycki jest nadal potrzebny? Czy świat oraz Ameryka i Europa potrzebują systemu 
euroatlantyckiego? Spróbuję na te i inne pytania dotyczące systemu euroatlan-
tyckiego dziś oraz jego miejsca i roli w multipolarnym ładzie międzynarodowym 
odpowiedzieć, odwołując się nie tylko do różnych teorii naukowych, m.in. reali-
zmu, konstruktywizmu, a przede wszystkim teorii liberalizmu i neoliberalizmu, ale 
również do badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w ramach niniej-
szego projektu badawczego, poświęconego roli systemu euroatlantyckiego w wie-
lobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego8. 
Wykorzystując różne teorie i metody badawcze stosowane w naukach społecznych, 
będę mógł obiektywnie zinterpretować zachodzące na arenie międzynarodowej 
zjawiska i  procesy, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, istniejących 
zasad, norm i wartości. Spróbuję też sformułować własną teorię badawczą, podda-
jąc ją pod dyskusję wśród badaczy współczesnych stosunków międzynarodowych.

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 międzynarodowej anar-
chii, rozumianej jako brak podmiotu (rządu światowego) regulującego stosunki 
między państwami, nie zgadzając się jednak z twierdzeniem realistów, że musi ona 
prowadzić do konfl iktów i wojen. Liberałowie, świadomi trudności związanych 
z zaprowadzeniem sprawiedliwości, koncentrują się na poszukiwaniach sposobów 
harmonizacji interesów między państwami. Podkreślają przy tym znaczenie współ-
pracy międzynarodowej, która ich zdaniem sprzyja większej wolności i osiąganiu 
wspólnych korzyści. 

W ramach liberalizmu mieści się też koncepcja wolnego handlu, zakładająca 
że wymiana dóbr, kapitału, usług i ludzi prowadzi do współpracy i współzależno-
ści, które przyczyniają się do utrwalania pokoju, ponieważ dzięki temu podnoszą 
się koszty potencjalnych wojen, które stają się wręcz nieopłacalne. W interesie 

6 Patrz R.O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, 
Princeton University Press, Princeton 1984, s. 51–57.

7 Patrz S. Tadjbakhsh, A.M. Chenoy, Human Security: Concepts and Implications, Routledge, Nowy 
Jork 2007, s. 83–89.

8 Patrz J.M. Fiszer, Rola systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym świecie w kontekście kształ-
towania się nowego ładu globalnego. Raport z badań empirycznych, [w:] J.M. Fiszer (red.), System 
euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe…, op. cit., s. 339–352.
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każdego państwa leży więc rozwój wszechstronnej współpracy oraz umacnianie 
więzi społeczno-ekonomicznych z pozostałymi aktorami. W tych zaś okoliczno-
ściach każdorazowe użycie siły prowadzi do zachwiania równowagi w systemie 
międzynarodowym, co staje się nieopłacalnym rozwiązaniem dla wszystkich jego 
uczestników. Usuwanie wszelkich barier, zwłaszcza w handlu międzynarodowym 
ogranicza zarazem egoistyczne zachowania państw na arenie międzynarodowej 
i sprzyja zacieśnianiu ich współpracy politycznej i wojskowej na rzecz pokoju i bez-
pieczeństwa międzynarodowego.

Ponieważ w koncepcji liberalizmu głównymi aktorami sceny politycznej nie 
są państwa, lecz autonomiczne jednostki ludzkie, liberałowie wychodzą z założe-
nia, że to na państwie spoczywa obowiązek ochrony praw jednostki i zapewnienia 
jej bezpieczeństwa. W myśl tego założenia, państwo, za pośrednictwem 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 kraju9.

W koncepcji liberalnej system międzynarodowy jest dynamicznym procesem, 
w którym między różnymi stronami dochodzi do wielorakich interakcji. Różno-
rodność uczestników powoduje, że jest on defi niowany przez interesy narodowe. 
Zmiany zaś systemu międzynarodowego mogą zachodzić nie tylko pod wpływem 
modyfi kacji względnego znaczenia zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
narodowym. Ale także innych problemów, na przykład społeczno-gospodarczych 
i międzynarodowych, które dziś są efektem procesów międzynarodowej integracji 
i globalizacji. 

Rozszerzenie pola analizy przez włączenie kilku teorii stosunków międzyna-
rodowych, a zwłaszcza takich jak teoria realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu, 
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 euroatlantycki dziś i ukazać jego per-
spektywy w nowym ładzie globalnym. Taki też jest cel niniejszego opracowania.

Jednak obecnie bardzo trudno jest opracować i przedstawić trafną diagnozę 
rzeczywistości międzynarodowej, a jeszcze trudniej trafną prognozę odnośnie 
przyszłości świata i jego ostatecznego kształtu oraz roli w nim systemu euroatlan-
tyckiego. Mamy bowiem dziś do czynienia z bezprecedensowymi, dynamicznymi 
zmianami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi oraz wciąż 
pojawiającymi się nowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi na arenie między-
narodowej, jak na przykład konfl ikt ukraińsko-rosyjski czy wojna między Izraelem 
i Palestyną w strefi e Gazy, których konsekwencji nie sposób przewidzieć. Poza tym 

9 Patrz 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, Nowy Jork 1995, s. 115–123.



18

ROZDZIAŁ 1

świat, także Europa i Ameryka, Unia Europejska i NATO, a więc najważniejsze 
komponenty systemu euroatlantyckiego, pozostają w cieniu wciąż trwającego kry-
zysu fi nansowo-gospodarczego, który uznawany jest – i słusznie – za największy od 
czasów Wielkiego Kryzysu, a więc od przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku. Wówczas zaburzenia światowej gospodarki przyniosły społeczne perturba-
cje i upadek demokracji w wielu państwach 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 jakie będą jego konsekwencje dla Europy, Ameryki i całego świata. 
Z pewnością kryzys ten sygnalizuje wyczerpanie się dotychczasowych zasad i form, 
na których oparty jest ład ekonomiczny i społeczny, zwany liberalno-demokratycz-
nym ustrojem. Ukazuje zwłaszcza słabości i wręcz utopijność ideologii neoliberal-
nej, która zaczęła dominować w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym 
państw Zachodu na przełomie XX i XXI wieku. Jest też przejawem nadchodzącej 
zmiany układu geopolitycznego, opierającego się w głównej mierze na hegemo-
nicznej roli Stanów Zjednoczonych.

1.2.  Ewolucja systemu euroatlantyckiego 
na przełomie XX i XXI wieku 

System euroatlantycki ma już długoletnią historię, gdyż korzeniami sięga do 1776 
roku, czyli do czasów ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone Ame-
ryki i początków ich współpracy z europejskimi państwami, zwłaszcza z Wielką 
Brytanią. Z czasem współpraca ta stawała się coraz intensywniejsza i obejmowała 
kolejne państwa i różne dziedziny życia. Swoistej akceleracji doznała ona podczas 
pierwszej i drugiej wojny światowej, kiedy to Europa zmuszona została zwrócić 
się z prośbą do Stanów Zjednoczonych o pomoc fi nansową, wojskową i gospodar-
czą, niezbędną do przywrócenia pokoju na Starym Kontynencie. To wówczas Stany 
Zjednoczone ostatecznie zrezygnowały z polityki izolacjonizmu, która znalazła 
wyraz w ogłoszonej 2 grudnia 1823 roku doktrynie prezydenta James’a Monroe, 
i zdecydowały się na udzielenie Europie pomocy oraz na rozwój wszechstronnej 
współpracy z jej poszczególnymi państwami, która z różnymi skutkami trwa do 
dnia dzisiejszego. Współpraca ta szybko nabrała znamion intensywnego i wielo-
aspektowego procesu o charakterze politycznym, gospodarczym, fi nansowym, woj-
skowym i społecznym oraz ulegała sukcesywnej instytucjonalizacji. W ten sposób 
tworzył się fundament dla systemu euroatlantyckiego i powstawały jego kolejne 
struktury, determinujące coraz szerszą współpracę bilateralną i multilateralną 
między Europą i Ameryką. System ten wywierał zarazem coraz większy wpływ na 
stosunki międzynarodowe w Europie i świecie. Odegrał decydującą rolę w pro-



19

System euroatlantycki dziś i jego perspektywy w nowym ładzie globalnym

cesach budowy wersalskiego i jałtańsko-poczdamskiego ładu międzynarodowego 
po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Odgrywał też ważną rolę w latach zimnej 
wojny i po jej zakończeniu, a także determinuje obecne procesy zachodzące na 
arenie międzynarodowej, które określamy mianem budowy lub kształtowania się 
nowego ładu globalnego. 

System euroatlantycki, albo wspólnota euroatlantycka, sojusz atlantycki, to 
de  facto synonimy procesów zachodzących na arenie międzynarodowej, które 
oznaczają bliskie relacje i współpracę we wszystkich dziedzinach życia, a nie tylko 
w sferze bezpieczeństwa, między Europą i Stanami Zjednoczonymi, a których 
istotnymi komponentami są poszczególne państwa i powołane przez nie do życia 
takie organizacje międzynarodowe, jak NATO, Unia Europejska, OBWE i ONZ. 
Stanowią one istotne elementy społeczności międzynarodowej, rozumianej jako 
stowarzyszenie państw, świadomych wspólnych celów, interesów i wartości. Owa 
społeczność, mając na względzie utrzymanie porządku międzynarodowego, któ-
rego 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 tworzących ją państw. Warun-
kiem koniecznym dla istnienia społeczności międzynarodowej jest prawo między-
narodowe, czyli zbiór zasad rządzących zachowaniem państw w relacjach z innymi 
podmiotami, określających ich prawa i obowiązki10.

Wbrew zapowiedziom neorealistów, po zakończeniu zimnej wojny nie doszło 
do rozpadu dotychczasowego modelu współpracy euroatlantyckiej. W latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku można wskazać wiele przykładów świadczących o umac-
nianiu się systemu euroatlantyckiego w nowej sytuacji geopolitycznej. Faktów 
i procesów tych nie można było tłumaczyć wspólnym zagrożeniem zewnętrznym. 
Wynikały one przede wszystkim z kalkulacji interesów każdego z państw, korzyści 
ze wzajemnej współpracy, a także siły powiązań instytucjonalnych. Nadal ważny – 
choć nie tak, jak w latach zimnej wojny – pozostawał wymiar bezpieczeństwa. Stany 
Zjednoczone pozostawały największą potęgą militarną, a ich obecność w Europie 
umacniała bezpieczeństwo Starego Kontynentu. Jak pisze Zbigniew Brzeziński: 
„W tamtym czasie wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie temu, by nie 
tylko wiek XX, ale i XXI były stuleciami USA. Zarówno prezydent Bill Clinton, 
jak i prezydent George W. Bush twierdzili tak z dużą pewnością siebie. W kręgach 
akademickich tym deklaracjom odpowiadały śmiałe prognozy mówiące, że koniec 
zimnej wojny stanowi zarazem „koniec historii” – przynajmniej jeśli chodzi o dok-
trynalne debaty dotyczące relatywnej przewagi jednego z rywalizujących ze sobą 
systemów społecznych nad drugim. Ogłoszono nie tylko decydujące, ale i osta-

10 Patrz P. Keal, International Society and European Expansion, [w:] R. Devetak, A. Burke, J. George 
(red.), An Introduction to International Relations, Cambridge University Press, Nowy Jork 2012, 
s. 245–248.
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teczne zwycięstwo liberalnej demokracji. W związku z tym, że liberalna demokra-
cja rozkwitła najpierw na Zachodzie, przyjmowano, że od tej pory to właśnie on 
stanowić będzie punkt odniesienia dla reszty świata. Ten hurraoptymizm nie trwał 
jednak długo”11.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły pojawiać się sygnały świad-
czące o słabnięciu systemu euroatlantyckiego i jego roli na arenie międzynarodowej. 
Już na początku 1995 roku, w kontekście wojny w byłej Jugosławii okazało się, że 
stosunki Waszyngtonu z europejskimi sojusznikami są gorsze niż kiedykolwiek od 
kryzysu sueskiego w 1956 roku. Chociaż różnice zdań udało się pokonać, to kilka 
lat później, w 2003 roku na tle wojny w Iraku, która była niepotrzebna i należało jej 
uniknąć, doszło do najgłębszego dotąd kryzysu w relacjach między Stanami Zjedno-
czonymi a niektórymi ich sojusznikami. Groźba rozpadu wspólnoty euroatlantyckiej, 
która przez krótki czas wydawała się wówczas realna, została zażegnana, ale konse-
kwencje ówczesnych wydarzeń są widoczne do dziś. Również wojna w Afganistanie 
ukazała wiele słabości systemu euroatlantyckiego. Można tutaj postawić tezę, że 
wojny rozpętane przez Stany Zjednoczone w Afganistanie i Iraku, które kosztowały 
miliardy dolarów, przyczyniły się do osłabienia systemu euroatlantyckiego w wymia-
rze politycznym, instytucjonalnym, militarnym i gospodarczym. Stały się wyzwaniami, 
którym Stany Zjednoczone i kraje europejskie nie były w stanie sprostać. Ukazały 
zarazem potrzebę wypracowania nowych mechanizmów i zasad współpracy, adekwat-
nych do głębokich zmian zachodzących na początku XXI wieku w relacjach Stanów 
Zjednoczonych z ich europejskimi sojusznikami. Doszło wówczas do spadku pozycji 
Stanów Zjednoczonych na świecie w porównaniu z ostatnią dekadą XX wieku, a co za 
tym idzie, do istotnego spadku identyfi kacji własnego bezpieczeństwa z bezpieczeń-
stwem Stanów Zjednoczonych wśród ich sojuszników. Nastąpiło wówczas rozluźnie-
nie więzi Stanów Zjednoczonych z ich europejskimi sojusznikami. Z jednej strony, 
wskutek reorientacji polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, z perspektywy 
Waszyngtonu znaczenie Europy zmalało. Z drugiej strony, po zniknięciu zagrożenia 
ze strony Związku Radzieckiego, osłabła też motywacja niektórych krajów europej-
skich do utrzymywania ścisłych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w dotychczasowym 
kształcie. Co więcej, rozpoczęło się wówczas podważanie ładu światowego opartego 
na dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych przez ich europejskich sojuszników, 
zwłaszcza RFN i Francję, które jawnie kontestowały politykę Georga W. Busha. 
Apogeum tych negatywnych dla systemu euroatlantyckiego zjawisk miało miejsce 
po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone – wbrew stanowisku Rady Bezpieczeństwa 
ONZ – wojny z Irakiem12.

11 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., op. cit., s. 8–9.
12 Patrz P.J. Katzenstein, R.O. Keohane (red.), Anti-Americanis in World Politics, Cornell University 

Press, Ithaca–London 2007; A.Z. Kamiński (red.), Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo…, op. cit., 
s. 62–66.
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W oczach większości europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych wojna 
z  Irakiem była „jednostronną, wątpliwą, doraźną i przesadną reakcją na wyda-
rzenia 11 września”13. Wywołało to sprzeciw Francji i Niemiec i dało początek 
zbliżeniu tych państw z Rosją. Skutki tego są odczuwane do dnia dzisiejszego, co 
wyraźnie pokazuje konfl ikt rosyjsko-ukraiński. Ujawniła się w tym słabość więzi 
euroatlantyckich, a także głębokie podziały w samej UE w kwestii jej roli w polityce 
światowej i wizji preferowanego ładu globalnego. Francja i Niemcy opowiedziały 
się za popieraną przez Rosję i Chiny koncepcją ładu wielobiegunowego, w któ-
rym zjednoczona Europa miała być jednym z biegunów, w istocie niezależnym od 
Stanów Zjednoczonych. Jak pisze Antoni Z. Kamiński: „Oznaczałoby to znaczne 
osłabienie, jeżeli nie likwidację specjalnego charakteru stosunków euroatlantyc-
kich. Efektem tego byłoby odtworzenie w skali globalnej tradycyjnego systemu 
równowagi sił. Znalazło to zresztą, jak wspomnieliśmy wcześniej, odzwierciedle-
nie w amerykańskiej koncepcji działania jednostronnego i zmiennych sojuszy dwu-
stronnych zawieranych ze względu na konkretne interesy Waszyngtonu (pierwsza 
kadencja polityki Busha juniora). Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, a także 
wiele państw „starej Unii” zajęło stanowisko przeciwne niemiecko-francuskiemu, 
opowiadając się za ścisłą współpracą euroatlantycką”14.

W efekcie wojny w Afganistanie i Iraku nie tylko uległa osłabieniu pozycja Sta-
nów Zjednoczonych na świecie, ale również osłabieniu uległa pozycja NATO i UE, 
a tym samym całego systemu euroatlantyckiego. Wysiłki UE, by umocnić Wspólną 
Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych rezul-
tatów. Słabym elementem systemu euroatlantyckiego jest też brak efektywnych 
struktur współpracy między UE i NATO15.

Po objęciu urzędu kanclerskiego przez Angelę Merkel nastąpiła zmiana poli-
tyki zagranicznej RFN, a zwłaszcza ocieplenie stosunków ze Stanami Zjednoczo-
nymi i ochłodzenie relacji z Rosją. Nastąpiła też poprawa w relacjach USA–UE 
i NATO–UE, a tym samym poprawił się klimat w systemie euroatlantyckim. Nie-
mniej widmo zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, ignorującego interesy sąsiadów 
Rosji nie zniknęło i zagraża nie tylko bezpieczeństwu Europy Środkowo-Wschod-
niej, lecz również samej integracji europejskiej i systemowi euroatlantyckiemu, 
a także stabilności globalnego ładu politycznego16.

13 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja…, op. cit., s. 99. Patrz także: R. Zięba, Wspólna Polityka 
Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s. 111–120.

14 Ibidem, s. 63. Patrz także: K. Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rzą-
dowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998–2005, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.

15 Patrz P. Pacuła, Stosunki NATO–UE. Stan obecny, perspektywy rozwoju, http://www.msz.gov.pl/
Relacje, UE–NATO, 29343 (5 XI 2010), s. 174–175; A.D. Rotfeld, Przemiany w stosunkach trans-
atlantyckich…, op. cit., s. 15.

16 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja…, op. cit., s. 247.



22

ROZDZIAŁ 1

Rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii Sta-
nów Zjednoczonych w świecie dla umocnienia własnej pozycji geostrategicz-
nej w nowym ładzie międzynarodowym. Próbuje odepchnąć Stany Zjednoczone 
i NATO od granic rosyjskich i obszaru poradzieckiego. Jest przeciwna rozszerza-
niu NATO i rozmieszczaniu nowych sił na terenie byłych satelitów. Jej celem stra-
tegicznym jest również osłabienie więzi transatlantyckich. Rosja uważa NATO za 
organizację słabą, która przecenia swoje możliwości. Oskarżą ją o niecne, ukryte 
przed innymi cele i dążenia do politycznej i wojskowej dominacji nad światem. 
Czynnikiem wpływającym na pogorszenie stosunków NATO z Rosją była wojna 
Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku17.

Jak pisze Ronald D. Asmus: „Gruzińsko-rosyjska wojna z sierpnia 2008 roku 
była małą wojną, która wstrząsnęła światem. Jej wybuch zaszokował pogrążone 
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 militarnej ofensywy prze-
ciwko któremuś ze swoich sąsiadów. Co jednak chyba najistotniejsze, wspomniana 
wojna naruszyła u samych podstaw zasady, w oparciu o które budowano nową 
politykę bezpieczeństwa w Europie, stawiając tym samym pod znakiem zapyta-
nia jej przyszłość. W efekcie, wspomniana mała wojna wstrząsnęła fundamentem 
przekonania, że demokracja oraz duch wzajemnej współpracy odniosły w Euro-
pie ostateczne zwycięstwo po tym, jak dwadzieścia lat wcześniej upadła żelazna 
kurtyna, a myślenie kategoriami geopolitycznych sfer wpływów, prowadzące do 
konfl iktów i rozlewów krwi, zostało odesłane do lamusa”18.

Nowa strategia NATO, przyjęta w Lizbonie 19 listopada 2010 roku, miała osta-
tecznie zakończyć epokę pozimnowojenną oraz pokazać Europejczykom i Ame-
rykanom, że Sojusz ten jest im nadal potrzebny. Miała nie tylko zahamować jego 
erozję, ale również umocnić jego pozycję w powstającym nowym ładzie międzyna-
rodowym. Po upadu ZSRR w Sojuszu rozpoczął się kryzys tożsamości. Kraje byłego 
bloku sowieckiego, m.in. Polska, nadal chciały w nim widzieć twardego obrońcę 
przed Moskwą, ale zachodnia Europa nie wierzyła już zbrojnej agresji na Starym 
Kontynencie. Z kolei Amerykanie dążyli do przekształcenia NATO w narzędzie 
wspierania wojen poza terytorium Sojuszu – jak w Afganistanie. Do tego dochodził 
brak jednolitego poglądu, jak silnych gwarancji obronnych Stanów Zjednoczonych 
potrzebuje Europa i w jaki sposób ma je wzmacniać NATO oraz amerykańscy żoł-
nierze stacjonujący na europejskiej ziemi. Towarzyszyły temu obawy, że Sojusz może 

17 Szerzej na ten temat patrz: R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja 
i przyszłość Zachodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, Warszawa 2010; 
G. Kuczyński, Strategia Rosji wobec Zachodu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 9–10, s. 157.

18 Patrz R.D. Asmus, Mała wojna…, op. cit., s. 373.
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stopniowo zamieniać się w bezzębną organizację międzyrządową na wzór OBWE, 
a Ameryka będzie współpracować z chętnymi do tego sojusznikami poza struk-
turami Paktu. Taki charakter miały m.in. plany administracji George’a W. Busha 
w sprawie tarczy antyrakietowej 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 koncepcja 
strategiczna podkreśla również aktualność artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, 
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 skoordynowa-
nie i częściowe połączenie istniejących systemów obronnych kilku krajów Sojuszu 
oraz systemu planowanego przez Stany Zjednoczone, którego elementy mają być 
umieszczone m.in. w Polsce. Obecny na szczycie NATO w Lizbonie Barack Obama 
podkreślił, że dla Ameryki stosunki polityczne i wojskowe z Europą mają znacze-
nie kluczowe. Jednym z głównych celów lizbońskiego szczytu NATO była też próba 
wypracowania nowych zasad współpracy z Rosją, czemu poświęcone było posiedze-
nie Rady NATO – Rosja, na które przybył prezydent Dmitrij Miedwiediew. Niestety, 
celu tego nie udało się osiągnąć, gdyż Rosja ofi cjalnie nie wycofała się z zarzutów, że 
tarcza antyrakietowa może osłabić jej potencjał obronny19.

Natomiast prezydent W. Putin realizuje dziś w praktyce to, co zakłada nowa 
„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku”, 
podpisana jeszcze przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 12 maja 2009 roku, 
która zastąpiła obowiązującą od 2000 roku koncepcję bezpieczeństwa narodo-
wego Rosji. W dokumencie tym podkreślono, że zdolność Rosji do obrony jej bez-
pieczeństwa narodowego zależy przede wszystkim od potencjału gospodarczego 
kraju. Uwagę społeczności międzynarodowej przykuł jednak zapis dopuszczający 
możliwość użycia siły w dążeniu do uzyskania dostępu do złóż surowców natural-
nych. Jak zauważa trafnie Piotr Żochowski: „Pomimo nadania strategii pozorów 
metodologicznego uporządkowania, jest tekstem niespójnym, próbującym ująć 
w kontekście bezpieczeństwa wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego 
i gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Raczej jest to opis doświadczeń, oczekiwań 
i ambicji rosyjskich elit władzy, a zwłaszcza reprezentujących resorty siłowe, niż 
dokument konstytuujący politykę bezpieczeństwa. W przeciwieństwie od dotych-
czas obowiązującej Koncepcji z 2000 roku, która koncentrowała się na polityce 

19 Patrz T. Bielecki, NATO na początku XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 19.XI.2010, s. 10; Active 
Engagement, Moderne Demence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members 
of the North Atlantic Treaty Organization. Adapted by Heads State and Government at the NATO 
Summit in Lisbon 19–20 November, NATO Public Diplomacy Division, Bruksela 2011, s. 17–31; 
K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Ius At Tax, Warszawa 2011.



24

ROZDZIAŁ 1

zagranicznej Rosji, nowa strategia akcentuje politykę bezpieczeństwa wewnętrz-
nego. Zachowawcza wymowa i język „Strategii Bezpieczeństwa” świadczą o kul-
tywowaniu 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 powo-
dzeniem tylko w przypadku uwzględnienia deklarowanych przez nią interesów”20.

Strategia ta, mająca zagwarantować Rosji powrót na arenę międzynarodową 
i status gracza globalnego w nowym, multipolarnym ładzie światowym wśród czyn-
ników, które mają niekorzystny wpływ na stan bezpieczeństwa międzynarodowego 
wymienia m.in. negatywną politykę NATO i Stanów Zjednoczonych oraz możliwo-
ści wybuchu konfl iktów zbrojnych o przejęcie kontroli nad surowcami energetycz-
nymi w Azji Centralnej i w Arktyce21. 

Omawiana Strategia stała się podstawą dla przyjętej – na polecenie Władimira 
Putina w dniu 12 lutego 2013 roku – nowej „Koncepcji polityki zagranicznej Fede-
racji Rosyjskiej”22.

Rzecz ciekawa, prezydent W. Putin podkreślił, że ta nowa koncepcja polityki 
zagranicznej Rosji kładzie nacisk na nowoczesne formy i metody pracy służby 
zagranicznej, m.in. na dyplomację gospodarczą i soft Power, czyli zdolność państwa 
do pozyskiwania sojuszników i zdobywania wpływów w świecie dzięki atrakcyjno-
ści własnej kultury, ideologii i polityki. Zaś minister spraw zagranicznych Siergiej 
Ławrow dodał, że w nowej „koncepcji polityki zagranicznej sformułowany został 
jasny i spójny system poglądów, skoncentrowany na rozwiązywaniu coraz bardziej 
skomplikowanych problemów współczesnego świata”23.

Według Ławrowa, Rosja w latach 2013–2015 będzie prowadziła politykę zagra-
niczną w sposób wielowektorowy, a jej głównym celem jest integracja państw na 
obszarze proradzieckim. Co ciekawe, w koncepcji tej na drugim miejscu wśród 
priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej znajduje się współpraca z Unią Euro-
pejską, z którą Rosja chce utworzyć jednolity rynek oraz współdziałać na rzecz bez-
pieczeństwa międzynarodowego, gdyż tak ona, jak i cały świat zachodni stoją dziś 
wobec podobnych wyzwań i zagrożeń generowanych przez islamski radykalizm oraz 

20 Patrz P. Żuchowski, Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, „Tydzień na 
Wschodzie”, 20.V.2009, s. 1.

21 Patrz 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 Stra-
tegy. The Foundation of Russian Federation Policy in the Arctic until 2020 and Beyond, 18 September 
2008, 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.

22 Patrz Koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Ofi cjalna strona Prezydenta Federacji Rosyjskiej: 
www.kremlin.ru; D. Palikanow, Rosja: nowa koncepcja polityki zagranicznej stawia na B. ZSRR, 
„Kommiersant”, 14.XII.2012.

23 Patrz S.W. Ławrow, Filozofi a polityki zagranicznej Rosji, „Mieżdunarodnaja Żyzn”, nr 3, 2013, 
s. 13.
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wzrost potęgi azjatyckich mocarstw. Jako najważniejszych partnerów dla Rosji w UE 
w dokumencie tym wskazano Niemcy, Włochy, Holandię i Francję, czyli te kraje, 
z którymi Federację Rosyjską już od lat łączy bliska współpraca, zwłaszcza w sfe-
rze surowcowo-energetycznej. Po Unii Europejskiej, koncepcja ta przewiduje też 
współpracę Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, ale zniknął tu postulat partnerstwa 
strategicznego, a główny akcent położono na rozwój współpracy gospodarczej, która 
stanowić ma solidny fundament dla dalszych stosunków rosyjsko-amerykańskich24.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny był dobry 
moment, aby Stany Zjednoczone wespół z Unią Europejską (Wspólnotami Euro-
pejskimi) mogły stać się niekwestionowanym liderem świata w XXI wieku, dla 
którego fundamentem mógł być system transatlantycki. 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 ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha Juniora. W efekcie tego 
Stany Zjednoczone zaangażowały się w kosztowne wojny w Afganistanie i Iraku 
i w końcu same wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego. 
Zwłaszcza niebezpieczne stało się ich olbrzymie zadłużenie wobec Chin, przekra-
czające już 1,5 bln dolarów. Co więcej, zaczęła też coraz bardziej kuleć amerykań-
ska demokracja, a system władzy prezydenckiej jest tam coraz mniej skuteczny tak 
w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony coraz słabszą zaczęła 
być Europa na czele z Unią Europejską, która z trudem radzi sobie z kryzysem 
fi nansowo-gospodarczym i okazała się bezsilna wobec wielu wydarzeń zacho-
dzących na arenie międzynarodowej, co dobitnie pokazują „arabska wiosna”, 
a zwłaszcza wydarzenia w Libii i w Syrii, a dziś wojna Rosji z Ukrainą. Tymczasem 
nie ulega wątpliwości, że tylko silna Unia Europejska może mieć wpływ na proces 
kształtowania się nowego ładu globalnego i odgrywać w nim rolę jednego z głów-
nych ośrodków decyzyjnych. Tylko taka Unia może być globalnym partnerem Sta-
nów Zjednoczonych, który zarazem będzie podtrzymywał i wzmacniał materialne 
i duchowe siły Wspólnoty Euroatlantyckiej. Natomiast słaba Europa, a co za tym 
idzie, słaba Wspólnota Transatlantycka nie będzie współautorem i współaktorem 
nowego wielocywilizacyjnego porządku globalnego25.

Od 1991 roku powstaje – jak już wspominałem – nowy system międzynarodowy, 
ale bardzo powoli i z wieloma znakami zapytania co do jego ostatecznego kształtu. 
Z drugiej strony lata 1991 – 2014 pokazują wyraźnie, że słabnie też rola Wspólnoty 
Atlantyckiej na arenie międzynarodowej. Unia Europejska i NATO wciąż dryfują 

24 Patrz W. Radkiewicz, Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Tydzień na Wschodzie”, 
20.II.2013, s. 1–3.

25 Patrz T.G. Ash, Free Word: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, 
Nowy Jork 2010; A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), The Atlantic Community. The Titanic of the 
XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.
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i nie mogą osiągnąć konsensu co do współpracy i walki o pokój na świecie. Ich 
wzajemne więzi nadal nie są mocne. Okazuje się też, że Wspólnota Atlantycka 
była kompletnie nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad sowiec-
kiego imperium. Zaskoczyła ją „arabska wiosna”, podobnie jak teraz wydarzenia 
na Ukrainie. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku założono błędnie, 
że neoliberalny świat wolnego rynku i demokracji przyniesie rozwiązania, które 
stworzą nowy, wspaniały świat wolności, demokracji, pokoju i dobrobytu, ukształ-
towany na obraz i podobieństwo Pax Americana. Odrzucono w związku z tym kon-
cepcję globalnego planowania strategicznego, podobnie jak i  tworzenia nowego 
planu Marshalla czy budowania nowego porządku globalnego. Gloryfi kacja, 
wręcz ubóstwianie ideologii neoliberalnej, okazała się w praktyce krótkowzroczną 
i doprowadziła świat do bezprecedensowego kryzysu fi nansowo-gospodarczego, 
który zachwiał fundamentem demokracji i kapitalizmu26.

Warto tutaj przypomnieć, że neoliberalna doktryna ustrojowa mówi, że koordy-
nacyjna i interwencyjna działalność państwa powinna być wyeliminowana z gospo-
darki. Występujący w niej zbiór rynków ma bowiem taką właściwość, że przylegają 
one do siebie tak dokładnie, jakby były sklejone. Ponieważ przestrzenie międzyryn-
kowe znikają, cała gospodarka zamienia się w jedną „bryłę” rynkową, która jest nie-
wrażliwa na jakiekolwiek zachwianie czy deformacje poszczególnych rynków. Jeśli 
państwo nie przeszkodzi interwencjonizmem, to sama bryła wolnorynkowa zneutra-
lizuje ewentualną destabilizację dowolnego rynku i utrzyma wspólny, samoczynnie 
sklejający się mechanizm samoregulacji i samorównoważenia się całej gospodarki. 
Można więc nie mówić, że gospodarka składa się ze zbioru rynków, ale ze jest w niej 
jeden wolny rynek, który nie powinien być zakłócany przez państwo, w tym szczegól-
nie przez politykę społeczną, a zwłaszcza socjalną, a także przez związki zawodowe. 
Krytycy neoliberalizmu sądzą, że twierdzenie o samoregulacji i samorównoważe-
niu się gospodarki jako całości jest fałszywym dogmatem, nadającym temu nurtowi 
myślowemu charakter ideologii pozbawionej podstaw naukowych27.

Jak pisze znawca neoliberalizmu i jego przeciwnik, Marian Guzek: „Neolibe-
ralizm nie wziął się z przypadku, ale został wymyślony jako stadium rozwojowe 
ustroju kapitalistycznego, mające prowadzić ten ustrój do jego formy ostatecznej, 
nazwanej anarchokapitalizmem. Skoro jednak został już rozpoznany jako pra-
przyczyna kryzysu fi nansowego i gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, które 
były jego pierwszą ofi arą, to powinien zostać wyeliminowany nie tylko z mediów 
i pseudonaukowych ośrodków propagujących go, ale także z życia gospodarczego. 

26 Patrz A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego”, nr 2(56), luty 2012, s. 77. Patrz także: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie, 
Uczelnia Łazarskiego, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.

27 Patrz M. Guzek, Zakotwiczenia neoliberalizmu. Neoliberalizm to nie religia, to ustrój, „Myśl Ekono-
miczna i Polityczna”, nr 3(42)2013, s. 32.
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Ponieważ tak się nie dzieje, każdy dzień jego funkcjonowania jako ustroju gospo-
darczego przynosi ogromne straty. W warunkach kryzysu polityka neoliberalna 
zmniejsza bowiem popyt konsumpcyjny, gdyż jest oparta na zasadzie tzw. cięć 
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz wydatków państwa, mogących zwiększać 
konsumpcję i inwestycje. W rezultacie polityka ta obniża tempo wzrostu dochodu 
narodowego, przedłuża recesję, zwiększa bezrobocie, pogarsza położenie zarówno 
pracowników, jak i przedsiębiorstw w ich działalności krajowej i eksportowej. Ina-
czej mówiąc, neoliberalizm to sposób na przedłużenie kryzysu na dziesiątki lat albo 
na uruchomienie reakcji buntowniczych społeczeństw przeciwko państwom jako 
instytucjom prowadzącym karygodną politykę gospodarczą i społeczną. W tych 
warunkach należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego władze państw nie 
wprowadzają niezbędnych zmian ustrojowych, zapewniających wyeliminowanie 
neoliberalizmu? Co przeszkadza Stanom Zjednoczonym w dokończeniu reform 
systemowych, które okazują się skuteczne?”28.

Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycięska i silna 
z obecnego kryzysu, to będzie współautorem i współaktorem nowego multipolarnego 
ładu międzynarodowego. Jeśli zaś tak się nie stanie, to świat czekają lata chaosu, kon-
fl iktów i wojen. Ani bowiem Chiny, ani Indie jeszcze przez kilkanaście, a nawet przez kil-
kadziesiąt lat nie będą na tyle silne, aby stworzyć nowy, pokojowy ład międzynarodowy 
z pominięciem lub zmarginalizowaniem Wspólnoty Atlantyckiej. W tym kontekście ma 
rację Zbigniew Brzeziński, który pisze, że: „Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z 
przemyślaną strategią Ameryka może wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać 
na rzecz większego i bardziej żywotnego Zachodu, zdolnego do odgrywania w spo-
sób odpowiedzialny roli partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego siebie 
Wschodu. W przeciwnym razie niewykluczone, że geopolitycznie podzielony i skupiony 
na sobie Zachód pogrąży się w historycznym upadku, który upodobni go do upokorzo-
nych i bezsilnych dziewiętnastowiecznych Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się pokusa 
powtórzenia katastrofalnej w skutkach próby sił między państwami dwudziestowiecznej 
Europy”29.

1.3.  Kształtowanie się multipolarnego ładu globalnego 
– przesłanki, szanse i zagrożenia

Dziś trudno jest dokładnie odpowiedzieć na pytania, dotyczące przyszłego, nowego 
układu sił na świecie oraz dalszych losów systemu euroatlantyckiego. Nie jest to 
zadanie łatwe, gdyż wykracza ono poza naukową analizę rzeczywistości międzyna-

28 Ibidem, s. 35–36.
29 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., op. cit., s. 10.
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rodowej i dotyczy jej umiejętnego prognozowania i przewidywania. Harmonizacji 
wysiłków na rzecz budowy nowego ładu światowego nie sprzyjają wspomniane już 
sprzeczności i partykularyzm interesów państw, występujące także wśród państw 
należących do systemu euroatlantyckiego, oraz nierozwiązane problemy poli-
tyczne, ekonomiczne, społeczne, terytorialne i lansowanie teorii o nieuchronnym 
„zderzeniu cywilizacji”. Wciąż ponadto pogłębia się luka w rozwoju krajów bied-
nego Południa i bogatej Północy, ucywilizowanego Zachodu i dzikiego Wschodu. 
Nie można jednak pozwolić, aby świat dryfował w sposób niekontrolowany. Należy 
zrobić wszystko, aby nowy ład globalny powstał jak najszybciej, zanim dojdzie do 
owego zderzenia cywilizacji. Ten nowy porządek światowy – jak wiele razy podkre-
ślał papież Jan Paweł II – powinien być oparty na poszanowaniu godności czło-
wieka i równości wszystkich narodów oraz integralnym rozwoju społeczeństwa, 
na solidarności wśród narodów bogatych i biednych i dzieleniu się zasobami oraz 
rezultatami technicznego i naukowego postępu30.

Nowy ład międzynarodowy musi też być wyposażony w skuteczny instrument 
w postaci siły militarnej o charakterze międzynarodowym, stanowiącej wiarygodny 
czynnik odstraszający każdego potencjalnego agresora od posłużenia się siłą woj-
skową jako narzędziem swej polityki. Ważną rolę w funkcjonowaniu nowego ładu 
globalnego powinna odgrywać dyplomacja prewencyjna i uciekanie się przez pań-
stwa w stosunkach międzynarodowych do soft power zamiast hard power oraz bez-
względne przestrzeganie przyjętych norm prawa międzynarodowego. W tym też 
celu należy wreszcie przeprowadzić radykalne reformy skostniałej i niewydolnej 
ONZ, która powinna stać się gwarantem nowego, pokojowego ładu globalnego 
i bezpieczeństwa międzynarodowego. Przesłanki natury geopolitycznej, a także te 
odnoszące się do wymiaru aksjologicznego, wskazują też na potrzebę głębokiej 
refl eksji nad przyszłością systemu euroatlantyckiego. Z punktu widzenia interesów 
europejskich ma to decydujące znaczenie dla przyszłej roli Starego Kontynentu 
w stosunkach regionalnych i globalnych.

Jak widać, dziś nie sposób jest dokładnie odpowiedzieć na pytania, dotyczące 
przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euroatlantyckiego. 
Niemniej 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.

Chcąc poznać oraz zrozumieć obecny i przyszły kształt świata, możemy odwo-
łać się do dwóch całkiem przeciwstawnych paradygmatów. Pierwszy paradygmat, 
to zderzenie cywilizacji Samuela P. Huntingtona, który został zaprezentowany po 
zakończeniu zimnej wojny, a od zamachów 11 września przyciągał coraz większą 

30 M.in. przemówienie noworoczne Jana Pawła II 1 stycznia 2004 r., w którym apelował o stworzenie 
nowego ładu światowego, CNN. International.com, 1 stycznia 2004.
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uwagę teoretyków i polityków. Według Huntingtona, różnice kulturowe odgrywają 
istotną rolę w konfl iktach międzynarodowych, a tym samym utrudniają budowę 
nowego pokojowego ładu międzynarodowego. Pisze on m.in., że: „Kultura i toż-
samość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują 
wzorce spójności, dezintegracji i konfl iktu w świecie, jaki nastał po zimnej woj-
nie”31. I dalej podkreśla on, że: „Miejsce rywalizacji supermocarstw zajęło starcie 
cywilizacji”32. Oprócz języka, to religia jest w koncepcji Huntingtona najważniej-
szym elementem wyróżniającym odrębne cywilizacje. Religia jest „podstawową 
cechą określającą cywilizację”33. Podsumowując, paradygmat ten opiera się na 
założeniu, że różnice, zwłaszcza kulturowe i religijne, są najważniejszym źró-
dłem konfl iktów międzyludzkich. Ale czy ten pierwszy paradygmat rzeczywiście 
pomaga wyjaśnić obecną sytuację na arenie międzynarodowej? Moim zdaniem 
nie. W ogóle uważam, że cała ta koncepcja – jak wiele innych teorii w naukach 
o polityce – jest nie do przyjęcia. Teorie politologiczne, w tym także teorie stosun-
ków międzynarodowych, mają tendencje do tworzenia coraz bardziej złożonych 
i abstrakcyjnych obrazów rzeczywistości, które dają podstawy przede wszystkim 
do wyjaśniania ewolucji i funkcjonowania tej sfery życia społecznego, ale znacznie 
słabiej spisują się w funkcji prognostycznej. Po pierwsze, z natury rzeczy, progno-
zowanie w naukach społecznych dotyczy długotrwałych procesów, a nie pojedyn-
czych zdarzeń; przewidywać zaś można kierunki ewolucji i potencjalne zakłócenia 
funkcjonowania, ale nie konkretne kryzysy, wydarzenia, punkty zwrotne i chwile 
przełomu. Po drugie, prognozowanie opiera się na poznaniu praw rządzących rze-
czywistością, a tych w dziedzinie międzynarodowej nie sformułowano zbyt wiele, 
pozostając na uogólnieniach i generalizacjach. Do obiektywnej analizy rzeczywi-
stości międzynarodowej najbardziej właściwą okazuje się być teoria realistyczna, 
którą w czasach postzimnowojennych, rosnących współzależności i wyideali-
zowanej wizji świata zaczęto lekceważyć, a dziś wraca ona do łask politologów. 
Większość pozostałych teorii funkcjonujących dotychczas w naukach o polityce, 
zwłaszcza tych sformułowanych kilkadziesiąt lat temu, jest już nieprzydatnych do 
badania zjawisk i procesów międzynarodowych. Akceleracja procesów międzyna-
rodowych, gospodarczych i społecznych, determinowanych globalizacją, z czym 
mamy do czynienia od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku powoduje, że nie-
stety, teorie te nie nadążają za fl uktuującym w toku ustawicznych zmian stanem 
faktycznym. Mamy dziś defi cyt teorii, zweryfi kowanych przez badania empiryczne. 
Natomiast w nadmiarze są budowane, oderwane od rzeczywistości, różnego 
rodzaju teorie cząstkowe, adresowane zazwyczaj do jednego z decydujących – zda-

31 Patrz S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, PWN, Warszawa 1997, 
s. 14.

32 Ibidem, s. 18.
33 Ibidem, s. 386.
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niem ich autorów – czynników sprawczych danego procesu czy zjawiska politycz-
nego, ekonomicznego czy społecznego. Obecnie – moim zdaniem – taką teorią 
użyteczną w praktyce mogłaby być teoria nieprzewidywalnych zmian globalnych 
lub teoria zmiennych nieprzewidywalnych zmian systemowych. Nikt przecież nie 
przewidział, żaden ekspert, badacz czy polityk, że upadnie system jałtańsko-pocz-
damski, że dojdzie do rewolucji arabskich, że pojawi się kryzys fi nansowo-gospo-
darczy na świecie34 i dojdzie do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Poddaję te koncepcje 
pod dyskusję i weryfi kację badaczom współczesnych stosunków międzynarodo-
wych. Notabene, trzeba wreszcie zmienić sposób myślenia o politologii i ekonomii 
jako naukach społecznych i ich utylitarnych aspektach, gdyż w warunkach kryzyso-
wych nauki te w czystej postaci, czyli teoretycznej, zawodzą. Żyjemy więc w dobie 
nie tylko wielkich kryzysów gospodarczych i politycznych, ale również w czasach 
kryzysu wielkich teorii i wynikających z nich ideologii, które nie są już w stanie 
inspirować à la longue przyszłościowych wizji. Chodzi tu nie tylko o skompromi-
towany przez praktykę marksizm, ale także liberalizm i jego mutację w postaci 
neoliberalizmu czy ultraneoliberalizmu.

Alternatywnym paradygmatem może być tutaj teoria mimetyczna Renè Girarda, 
która zakłada, że konfl ikty powstają częściej wtedy, gdy znikają różnice, a stosunki 
międzyludzkie zaczyna charakteryzować jednakowość (ich uniformizacja). Bliscy, 
a  nie obcy, prędzej staną się wrogami. Według teorii mimetycznej, największym 
zagrożeniem w obecnym, globalizującym się świecie jest zanik różnic. Im bardziej 
ludzie stają się do siebie podobni i każdy może porównać się z kimkolwiek innym, 
tym bardziej zbliżamy się do świata, któremu zagraża globalna wojna domowa. 
Stwierdzenie Simone Weil na temat nowoczesnego świata z 1943 roku jest dziś nawet 
jeszcze bardziej prawdziwe: „Konfl iktów 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”35.

Fundamentalistyczny terroryzm nie jest więc zakorzeniony w różnicach kultu-
rowych czy ubóstwie i niedorozwoju gospodarczym, lecz przeciwnie, jest zakorze-
niony w świecie, w którym ludzie paradoksalnie czują się bardziej urażeni, gdy 
zbliżają się do tych, którzy są bogatsi36. Uniwersalność nowoczesnych mediów 
wzmacnia urazy przez umożliwianie coraz większej liczbie ludzi porównywanie się 
z innymi oraz przez uczynienie każdej nierówności boleśnie oczywistą37.

34 Tylko jeden człowiek, amerykański ekonomista Nouriel Roubini przewidział krach na rynku nie-
ruchomości, ogólny kryzys fi nansowy, gwałtowne spadki na giełdach i globalną recesję.

35 Patrz S. Weil, Oppression and Liberty, Londyn 2002, s. 171.
36 Patrz A.B. Krueger, J. Malečkova, Does Poverty Cause Terrorism? The Economics and the Educa-

tion of Suicide Bombers, “New Republic”, 24.VI.2002, s. 27–33; J.B. Elshtain, Just War against 
Terror: The Burden of American Power in a Violent Word, New York 2003, s. 118–120.

37 Patrz B. Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, London 2004, s. 50, 62, s. 111–113, 
132.
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Zdaniem wielu badaczy, również współczesny terroryzm, stanowiący najwięk-
sze zagrożenie dla obecnego i nowego ładu międzynarodowego oraz pokoju świa-
towego jest głęboko zakorzeniony w globalnym zaniku różnic między kulturami 
i narodami, który przemienia współczesny świat w globalną arenę, na której spo-
tęgowana rywalizacja rodzi zazdrość i urazy jednocześnie. Rację ma więc Renè 
Girard, kiedy odwołuje się do mimetycznej rywalizacji na skalę całego globu, która 
przyczyniła się m.in. do ataków terrorystycznych na początku XXI wieku38.

Na przełomie XX i XXI wieku radykalnie zmieniły się realia międzynarodowe, 
a zarazem, zmieniło się też pojęcie terroryzmu i jego przejawy. Za czasów Robe-
spierre’a pojęcie to utożsamiane było z ideałami cnoty i demokracji. Przełom 
wieku XIX i XX określił terroryzm jako narzędzie walki z niedemokratycznymi 
strukturami państwowymi i ich przedstawicielami, czyli przywódcami. Rok 2001 
zaś zapoczątkował erę nowego terroryzmu, rozumianego jako walka z demokra-
tycznymi państwami Zachodu, którego niechlubnym symbolem stał się Osama Bin 
Laden i jego Al-Kaida. Terroryści zmienili też metody walki i wykorzystywane do 
tej pory środki. Zastąpili je nowoczesnymi technologiami, które będąc dziełem 
Zachodu stały się dziś dla niego i jego cywilizacji poważnym zagrożeniem.

W kontekście powyższego, dziś nie sposób jest precyzyjnie odpowiedzieć na 
pytania dotyczące przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euro-
atlantyckiego. Niemniej jednak należy to robić, m.in. poprzez wnikliwą analizę 
rzeczywistości międzynarodowej, odwołując się również do innych paradygmatów 
badawczych i teorii naukowych, na przykład do teorii cykli hegemonicznych, czy 
paradygmatu geopolitycznego.

Geopolityka zajmuje się identyfi kacją interesów różnych ośrodków siły i sprzę-
żeń między nimi w danej przestrzeni, ale od momentu użycia po raz pierwszy tego 
pojęcia na przełomie XIX i XX wieku wywoływało ono skrajne oceny, a nawet 
emocje. Dla jednych było ono idealnym słowem kluczem wyjaśniającym rzeczy-
wistość międzynarodową i funkcjonowanie państw w przestrzeni. Dla innych było 
zawężeniem rozumienia świata i demagogią geografi czną. Krytycy geopolityki 
przeoczyli jej ewolucję i odrodzenie, dalekie od determinizmu geografi cznego. 
Dziś w literaturze przedmiotu występuje wiele defi nicji geopolityki. Twórca poję-
cia „geopolityki” – Rudolf Kjellèn – określał ją jako „naukę o państwie jako orga-
nizmie geografi cznym lub zjawisku w przestrzeni”39. Podobnie widzi ją Leszek 
Moczulski, który dowodzi, że jest to „dyscyplina naukowa z pogranicza geografi i, 
historii i nauk politycznych, a także ekonomii i nauk społecznych40. Syntezą tych 

38 Patrz R. Girard, Celui par qui le scandale arrive, Paris 2001, s. 8, 22–25; J.M. Fiszer, Terroryzm jako 
zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego, [w:] J.M. Fiszer, 
P. Olszewski (red.), System euroatlantycki..., s. 267–295.

39 Patrz R. Kjellèn, Der Staat als Lebensform, Lipsk 1917, s. 46.
40 Patrz L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010, s. 49.
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defi nicji jest jego stwierdzenie, że „geopolityka zajmuje się zmiennymi układami 
sił na niezmiennej przestrzeni”41.

Odwołując się do teorii cykli hegemonicznych możemy powiedzieć, że obecnie 
świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie 
międzynarodowej42. Na etapie tym gra o zmianę paradygmatu światowego – z jed-
nobiegunowego na wielobiegunowy – nie toczy się otwarcie, a potencjalni rywale 
dotychczasowego hegemona (USA), czyli mocarstwa wschodzące na czele z ChRL 
starają się z jednej strony czerpać korzyści z istniejącego wciąż układu sił, a z drugiej 
strony – podważać go. Przy czym czynią to w sposób pokojowy i zakamufl owany, 
pod takimi hasłami jak harmonijny rozwój, pokojowa współpraca i bezpieczeń-
stwo świata, a w rzeczywistości dążą do podważenia układu międzynarodowego 
i powrotu do świata wielobiegunowego, działając na wielu płaszczyznach: poli-
tycznej, gospodarczej, fi nansowej, wojskowej itd. Dążą do delegitymizacji Stanów 
Zjednoczonych i osłabienia ich pozycji na arenie międzynarodowej, uciekając się 
do tzw. strategii oporu. Obejmuje ona na przykład krytykę polityki Stanów Zjed-
noczonych na forum organizacji międzynarodowych, tworzenie koalicji antyamery-
kańskich i obnażanie ich słabości. Działania te czasami wspierają także sojusznicy 
Stanów Zjednoczonych, na przykład Francja, RFN i Turcja, a także Rosja, co 
wyraźnie widać było na przykładzie ich stanowiska wobec wojny domowej w Libii, 
czy trwającej już ponad trzy lata wojny domowej w Syrii43 a obecnie na przykładzie 
wojny domowej na Ukrainie.

Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Baracka Obamy – po niepowo-
dzeniach w Afganistanie i Iraku – poszukują nowej wizji dla swojej mocarstwowo-
ści i nowego miejsca w dynamicznie zmieniającym się świecie, a relacje z Europą 
i Unią Europejską nadal pozostają jednymi z najważniejszych kierunków ich polityki 
zagranicznej i elementem transatlantyckiej wspólnoty. Nadal transatlantycka strefa 
pozostaje najbardziej zintegrowanym pod względem ekonomicznym obszarem na 
świecie. Obu tych graczy na arenie międzynarodowej łączy również troska o zacho-
wanie bezpieczeństwa światowego, gwarantującego stabilność niezbędną dla roz-
woju ich potencjału gospodarczego. Pomimo dużego tempa rozwoju gospodarczego 
Chin i Indii, to jednak obroty handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE są 

41 Ibidem, s. 75. Tezę tę podważa krytyk geopolityki Roman Kuźniar. Patrz R. Kuźniar, Globalizacja, 
geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2000, s. 17.

42 Patrz G. Modelski, The Long Cycle of Globar politics and the Nation-State, “Comparative Studies 
in Society and History”, vol. 20, No. 2, April 1978, s. 213–236; G. Modelski, W.R. Thompson, 
Leading Sectors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Polities, University 
of South Carolina Press, Columbia 1996, s. 128–136; R. Gilpin, War and Change in World Politics, 
Cambridge University Press, New York 1983.

43 Patrz J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kra-
ków 2011, s. 191–203; Y.Al. Haj Saleh, Die Revolution in Syrien, „Neue Gesellschaft Frankfurter 
Hefte”, nr 9, 2012, s. 12–16.
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najistotniejszym źródłem ich bogacenia się. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych odpowiadają za prawie połowę światowego PKB (47%) i za ponad 
30% handlu światowego. Mimo wysokiego już poziomu współpracy gospodarczej, 
nadal istnieje znaczny potencjał dla ich dalszej, efektywnej współpracy. Dał temu 
wyraz m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej Josè Manuel Barroso podkre-
ślając, że: „(…) dotychczasowe osiągnięcia powinny nas mobilizować do dalszego 
wysiłku. (…) Będziemy więcej inwestować w innowacje i naukę oraz w umiejętności, 
edukację i kształcenie zawodowe, aby wspierać talenty. Przedstawimy konkretne pro-
pozycje legislacyjne dotyczące polityki przemysłowej na miarę XXI wieku, otwarcia 
nowych możliwości w dziedzinie handlu, postępu prac w zakresie zmian klimatycz-
nych oraz przeciwdziałania negatywnym wpływom cen energii na konkurencyjność. 
(…) Dziś największe zagrożenie dla poprawiającej się koniunktury gospodarczej 
jest natury politycznej, dlatego zadaniem rządów jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i przewidywalności, których nadal brakuje rynkom. (…) W przyszłym roku upłynie 
sto lat od wybuchu I wojny światowej. Zeszłoroczna Pokojowa Nagroda Nobla przy-
pomniała nam, że w projekcie europejskim chodzi o pokój”44.

Kłopoty gospodarcze po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do rozpoczęcia 
rozmów nad przyszłą umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi (Trans-Atlantic Free Trade Agrement, TAFTA) i powołaniem do 
życia Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (Trans-Atlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP). Ma ono przyczynić się do trwałego wzrostu 
gospodarczego. Już 28 listopada 2011 roku podczas szczytu w Waszyngtonie, powo-
łano do życia grupę roboczą ds. pracy i wzrostu (High Level Working Group on Jobs 
and Growth45), której zadaniem było szukanie możliwości zwiększenia poziomu 
inwestycji i handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W dniu 
19 czerwca 2012 roku grupa ta, w swoim tymczasowym raporcie zarekomendowała 
liderom politycznym jak najszybsze rozpoczęcie wewnętrznych przygotowań do przy-
stąpienia do negocjacji. 11 lutego 2013 roku ogłoszono końcową wersję raportu46, 
a dwa dni później we wspólnym oświadczeniu47 prezydent Stanów Zjednoczonych 
Barack Obama, szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i przewodniczący 
Rady Europejskiej Herman Van Rompuy ogłosili rozpoczęcie prac nad wewnętrz-
nymi procedurami, niezbędnymi do rozpoczęcia negocjacji, które miały trwać nie 
dłużej niż rok i zakończyć się jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
w maju 2014 roku. Tak się jednak nie stało, ale mają się one zakończyć jeszcze w tym 
roku, choć już teraz mało kto w to wierzy. W Europie, po wyborach do Parlamentu 

44 Patrz J.M. Barroso, Wzmocnijmy Unię!, „Gazeta Wyborcza”, 13.IX.2013, s. 13.
45 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/

index_en.htm
46 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf 
47 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 
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Europejskiego zmienia się skład Komisji Europejskiej, a w Stanach Zjednoczonych 
w listopadzie tego roku będą wybory parlamentarne. Będą więc inne, ważniejsze 
problemy. Wpływ na tempo negocjacji ma też bieżąca polityka. Gdy ujawniono 
(amerykańską) aferę podsłuchową, pojawiły się głosy europejskich polityków, żeby 
negocjacje zerwać. Uratował je kryzys ukraińsko-rosyjski i wiara, że jakkolwiek do 
Stanów Zjednoczonych Europa ma wiele zastrzeżeń, to lepiej z nimi współpracować 
w tych trudnych czasach. Komisja Europejska oczekuje, że negocjacje nad umową 
o wolnym handlu doprowadzą do zniesienia w USA ograniczeń na eksport gazu 
do Unii Europejskiej. Obecne prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne i nie 
pozwala na eksport gazu do państw, które nie mają podpisanej umowy o wolnym 
handlu ze Stanami Zjednoczonymi. 

Korzyści ekonomiczne, a w ślad za nimi polityczne, wynikające z tych umów 
zostały szeroko nagłośnione przez przywódców po obu stronach Atlantyku. Jeśli 
umowy te będą dalekosiężne i wykroczą poza zredukowanie taryf celnych, UE 
może zyskać 120 miliardów euro rocznie. Jak powiedział premier Wielkiej Bryta-
nii, może to być „największa dwustronna umowa handlowa w historii (…), umowa, 
która może mieć większe znaczenie niż wszystkie obecnie omawiane umowy razem 
wzięte”. Jednak TTIP to więcej niż tylko umowa o wolnym handlu. Jest wyrazem 
wizji zreformowanej i bardziej konkurencyjnej UE, która jest w stanie zapewnić 
pracę i rozwój swoim obywatelom. Ma również olbrzymie znaczenie geostrate-
giczne. Może bowiem wywrzeć ogromny wpływ na pozostałych graczy, w  szcze-
gólności na kraje BRICS, a zwłaszcza Chiny. Negocjowana przez Waszyngton 
i Brukselę umowa ma utworzyć największą strefę wolnego handlu na świecie, którą 
wielu określa mianem „ekonomicznego NATO”. Komisja Europejska twierdzi, 
iż umowa ta podniesie PKB Unii o co najmniej 1%, a eksport produktów euro-
pejskich do Ameryki zwiększy się o 28%. Poza tym, Amerykę i Europę łączy już 
teraz bardzo wiele. USA są nie tylko jednym z największych inwestorów w UE, 
ale i miejscem docelowym dla ponad 1/3 europejskich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Umowa o strefi e wolnego handlu ma to wszystko jeszcze zwiększyć, 
odrabiając straty spowodowane przez kryzys w latach 2007–201348.

Notabene, także Polska może stać się dużym benefi cjentem tego porozumienia, 
nie tylko w kwestii profi tów gospodarczych, ale także energetycznych i politycz-
nych. Zakładając, że będziemy mieli do czynienia z pozytywnym rozwojem wyda-
rzeń na świecie i w Europie, że nastąpi stabilizacja sytuacji politycznej i wzrost 
gospodarczy w Unii Europejskiej, Polska może wówczas stać się mocarstwem 
regionalnym, odgrywającym kluczową rolę w umacnianiu bezpieczeństwa państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Z kolei, zachwianie układu sił w skali globalnej 

48 http://.www.afl cio.org/Issues/Trade/U.S.-EU-Fre-trade-Agrement-TTIP; patrz także: C. Kowanda, 
Korzyści ściśle tajne, „Polityka”, 2–8.VII.2014, s. 42–44.
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i spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych, może prowadzić do ograniczenia anga-
żowania się Waszyngtonu w politykę europejską, a w konsekwencji do zmniejsze-
nia militarnego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa Europy. W ostatecznym 
rozrachunku mogłoby to doprowadzić do załamania się obecnego systemu obron-
nego Polski i całej Europy, opartego na NATO, Unii Europejskiej i strategicz-
nych sojuszach z Ameryką, a w konsekwencji do osamotnienia Polski w warunkach 
rywalizacji mocarstw. Prowadziłoby to też do wzrostu asertywnej i neoimperialnej 
polityki Rosji, z czym już mamy do czynienia oraz do odbudowania jej wpływów na 
obszarach proradzieckich, również pod wpływem prowadzonej przez Moskwę poli-
tyki uzależniania państw sąsiednich od rosyjskich dostaw paliw i energii. Ponadto, 
jak trafnie zauważa Paweł Soloch: „Kumulacja negatywnych zjawisk w sytuacji 
wewnętrznej Polski: zapaść gospodarcza i towarzyszące jej napięcia społeczne 
w połączeniu z dezintegracją transatlantyckiego systemu bezpieczeństwa opartego 
na NATO i UE, nieuchronnie prowadziłoby do obniżenia pozycji międzynarodo-
wej naszego kraju. Taki scenariusz oznaczałby radykalne ograniczenie swobody 
działania przez Polskę, utratę lub drastyczne ograniczenie jej podmiotowości”49.

Z kolei Unia Europejska musi zaprezentować się jako gotowy do działania 
aktywny aktor na scenie międzynarodowej. Do tego potrzebna jest wola wzięcia 
większej odpowiedzialności za bieg spraw w świecie, zaangażowania się w rozwią-
zywanie problemów globalnych i to w różnym wymiarze, także militarnym. Nie-
zbędne jest wypracowanie przez UE w praktyce, a nie tylko na papierze, jednolitej 
polityki zagranicznej i wspólnego stanowiska wobec kluczowych wyzwań współ-
czesnego świata. Zewnętrzna aktywność UE musi wyjść poza kwestie gospodar-
cze, poza handel i konkurencję. Państwa członkowskie UE jeśli chcą coś znaczyć 
w świecie i być dobrze postrzegane przez Stany Zjednoczone, muszą mówić i dzia-
łać razem, uzgadniać wspólne stanowisko, a następnie solidarnie i skutecznie je 
reprezentować.

 Dotychczasowy konsensus, osiągnięty w relacjach pomiędzy Ameryką i Europą 
w dobie zimnej wojny, nie jest już wystarczający i wymaga dziś daleko idącej mody-
fi kacji, jeśli Zachód chce odgrywać ważną rolę w nowym, multipolarnym ładzie 
międzynarodowym50. Zmiany zachodzące obecnie na arenie międzynarodowej 
i w dotychczasowym układzie sił, a zwłaszcza rosnąca w świecie rola mocarstw 
wschodzących na czele z Chinami, wymagają daleko idących zmian dotychczaso-
wych zasad i standardów współpracy, obowiązujących w systemie euroatlantyckim. 

49 Patrz P. Soloch, Wizja bezpieczeństwa narodowego w 2013 roku w dokumentach Prezydenta RP 
i Rządu. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Sobieskiego: http://www.sobieski.org.pl.

50 Patrz Transatlantic Trends 2012 Partners, The German Marshall Fund of the United States, Nowy 
Jork 2012, s. 1–6; A. de Vasconcelos, M. Zaborowski (Eds.), The Obama moment. European and 
American perspectives, European Union Institute for Security Studies, Paryż 2009; T. Buchman, 
Burzliwy pokój. Historia Europy 1945–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2010.
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Głębokich 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 obszarze 
transatlantyckim. Poza tym Stany Zjednoczone muszą widzieć w Unii Europejskiej 
poważnego partnera i sojusznika, a nie ubogiego krewnego z prowincji. Jak pisze 
Jadwiga Kiwerska: „(…) Stany Zjednoczone powinny konsekwentnie trzymać 
się zasady, że bliskie, silne i partnerskie relacje z Europą (Unią Europejską) leżą 
w ich interesie. Nawet jeśli uznamy, że Azja/Chiny pozostaną obiektem szczegól-
nego zainteresowania Waszyngtonu, to jednak relacje z Europą wzmacniają ame-
rykańskie możliwości działania w świecie, podnoszą rangę i skuteczność Ameryki. 
Jeśli Stany Zjednoczone chcą realizować w polityce globalne cele, muszą posiadać 
strategicznych sojuszników. W świecie, w którym następuje rozproszenie ośrod-
ków siły, takim naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest i powinna 
pozostać Europa, tym bardziej, że jest to wspólnota tych samych zasad, warto-
ści i standardów. Musi być ona jednak traktowana jako partner, z którym ustala 
się cele, metody, określa zagrożenia i wyzwania, a następnie wspólnie działa. 
Pokusa ignorowania lub marginalizowania kontynentu europejskiego – wyraźnie 
już w polityce amerykańskiej zauważalna (pivot toward Asia) – powinna być zde-
cydowanie odrzucona. Podobnie jak naturalna skłonność Waszyngtonu dzielenia 
Europy w konkretnych sprawach i wobec różnych problemów”51.

Konieczna jest m.in. potrzeba wzmocnienia jednolitego stanowiska Zachodu 
wobec Rosji i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa światowego, czemu sprzyjać 
mogłaby ściślejsza współpraca UE z NATO, włącznie z utworzeniem swego rodzaju 
Euroatlantyckiego Tandemu Bezpieczeństwa NATO – UE. Niestety, mimo pew-
nych prób i toczonych negocjacji, do tej pory NATO i UE nie wypracowały i nie 
ustanowiły nowych zasad i mechanizmów takiego współdziałania, które byłyby 
kompatybilne do nowego ładu międzynarodowego. Nadal przeważa 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 dubluje funkcje i struktury NATO, które w tej sytuacji 
nie jest zainteresowane wspieraniem konkurencji. W rezultacie tego, wciąż nie 
ma pomysłu na strategiczne współistnienie i współpracę tych dwóch największych 
graczy na arenie międzynarodowej i najistotniejszych podmiotów (fundamentów) 
w  systemie euroatlantyckim. W efekcie tego nadal słabną więzy łączące Stany 
Zjednoczone z ich europejskimi sojusznikami. 

Ponadto, kraje UE są dziś podzielone co do tego, jak reagować na wzmacnia-
jący się autorytaryzm w Rosji, rosnącą potęgę wojskową Chin, przyjęcie do Wspól-

51 Patrz J. Kiwerska, USA – Europa. Wyzwania, trendy, prognozy. Raport z prac nad projektem badaw-
czym, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 121, 2013, s. 8.
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noty Turcji, czy na wydarzenia określane „arabską wiosną” i na rosyjsko-ukraińską 
wojnę. Nie wiedzą, czy wspierać demokratyczne aspiracje w krajach arabskich i czy 
odwieść Baracka Obamę od ograniczenia wojskowej obecności Stanów Zjednoczo-
nych na naszym kontynencie. Bruksela w efekcie tego w ostatnich latach nie była 
w stanie zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego z kluczowych problemów 
międzynarodowych. De facto więc unijna polityka zagraniczna jest pasywna i nie 
przynosi większych efektów. Unia Europejska zbyt małe środki przeznacza też na 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), bo zaledwie 500 mln euro, 
czyli tyle, ile wydaje Polska 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 działal-
ności na forum międzynarodowym jest traktatowy wymóg jednomyślności przy 
podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych. Nie bez zna-
czenia jest też osobowość i brak doświadczenia pierwszej szefowej unijnej dyplo-
macji Catherine Ashton, która przez ostatnie cztery lata kierowała ESDZ Unii 
Europejskiej. Niestety, jej sukcesy, a tym samym aktywność i prestiż UE na forum 
międzynarodowym, są dziś mało widoczne52.

Warto tutaj dodać, że powołany do życia na mocy traktatu z Lizbony wysoki 
przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
jego urząd, de facto ministerstwo spraw zagranicznych UE, spełnia trzy podsta-
wowe funkcje. Z upoważnienia Rady UE i w porozumieniu z ministrami spraw 
zagranicznych państw członkowskich w Radzie prowadzi, opracowuje i realizuje 
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, łącznie ze wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony (art. 18 ust. 2 TUE), koordynuje w Radzie i Komisji 
Europejskiej wszystkie działania zewnętrzne Unii oraz czuwa nad ich spójnością 
(art. 18 ust. 4 TUE), a także reprezentuje Unię w dziedzinie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stro-
nami trzecimi oraz wyraża stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych 
i na konferencjach międzynarodowych (art. 27 ust. 2 TUE). Prowadząc wspólną 
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym wspólną politykę bezpieczeństwa 
i obrony, posiada on prawo do inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie wobec 
Rady UE (art. 30 ust. 1 TUE). W jego dyspozycji znajdują się wspomniana Euro-
pejska Służba Działań Zewnętrznych (unijna dyplomacja), Europejska Agencja 
Obrony oraz misje petersberskie53.

UE ma więc już wypracowany pewien mechanizm i zasady prawne do prowa-
dzenia aktywnej działalności na forum międzynarodowym, w tym także w ramach 

52 Patrz J. Bielecki, Europa nie mówi głosem baronesy Ashton, „Gazeta Wyborcza”, 25.IV.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.

53 Patrz J.J. Węc, Traktat lizboński…, op. cit., s. 174.
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systemu euroatlantyckiego. Wbrew temu, co sądzi wielu autorów, Unia Europej-
ska jest i może być nadal atrakcyjnym partnerem nie tylko dla Stanów Zjednoczo-
nych, ale również Chin, Indii, Rosji i innych mocarstw wschodzących. Musi tylko 
zacząć prowadzić politykę międzynarodową zgodnie z paradygmatami postulo-
wanymi przez zwolenników teorii realistycznej i przemawiać na forum między-
narodowym jednym głosem, a nie głosami poszczególnych państw członkowskich, 
które dbają o własne, a nie unijne interesy. Dlatego też kraje europejskie powinny 
najpierw określić wspólne cele i stanowiska w polityce zagranicznej tam, gdzie 
różnice interesów narodowych są najmniejsze. Dotyczy to części Azji, Afryki oraz 
Ameryki Południowej, choć wiadomo, że wobec Chin nie da się uniknąć podziałów 
i różnic, wynikających ze stosunku do kwestii praw człowieka, z drugiej – różnej 
wagi związków gospodarczych i handlowych utrzymywanych przez poszczególne 
stolice europejskie z Pekinem. Unia Europejska powinna brać przykład z Stanów 
Zjednoczonych, które w swej polityce zagranicznej kierują się głównie politycznym 
i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze cytowany tu już George Friedman: „Cele 
Ameryki 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 naturalne co najmniej 
dorównywałyby amerykańskim, a najprawdopodobniej nawet je przewyższały”54.

Wbrew temu co także pisze George Friedman, a mianowicie, że Unia Euro-
pejska „nie zmieni się w wielonarodowe państwo, dużego gracza na arenie mię-
dzynarodowej”, gdyż „jej członków nie łączy dostatecznie wiele, żeby byli skłonni 
podzielić się wojskiem. A bez tego Europie brakuje „fundamentalnej siły”55, uwa-
żam jednak, że UE ma nie tylko możliwości teoretyczne i ambicje, ale również 
duże możliwości praktyczne, aby stać się ważnym aktorem globalnym i aktywnie 
kształtować środowisko międzynarodowe, tak w aspekcie gospodarczym, jak i poli-
tycznym oraz w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego56.

54 Patrz G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2012, s. 165.

55 Ibidem, s. 191.
56 Patrz D. Milczarek, Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia UE, „Studia Euro-

pejskie”, nr 4, 2009, s. 10–13; M. Rewizorski, Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu 
międzynarodowego – stan obecny i perspektywy, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4, 2010, 
s. 141–14; T. Nowak, Perspektywy cywilizacji europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3, 2011, s. 10; 
B. Góralczyk, W poszukiwaniu nowego ładu globalnego, „Studia Europejskie”, nr 4, 2010, s. 63–88.
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1.4.  Przyszłość systemu euroatlantyckiego 
w multipolarnym świecie

Jak już pisałem wcześniej, analiza dotychczasowych relacji Stanów Zjednoczonych 
i Europy, w tym zwłaszcza współpracy między UE i NATO wskazuje, że w naj-
bliższych latach 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. 
Optymistycznym, który 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 i gospodarcze. Dzięki temu 
w wielobiegunowym świecie obszar euroatlantycki pozostanie bastionem dobro-
bytu i bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, oparty na doświadczeniach przeszłości57 
i nakierowany ku przyszłości oraz działający na zasadzie konsensusu obu stron, 
będzie stanowił realną przeciwwagę dla dynamicznie rozwijających się państw 
Azji, ale nieposiadających aż tak silnych fundamentów historycznych.

Natomiast drugi scenariusz – pesymistyczny, który zakłada postępującą erozję 
i zmierzch partnerstwa transatlantyckiego, może być dla Zachodu, zwłaszcza dla 
Europy niekorzystny. Może bowiem dojść do daleko idącej separacji celów oraz 
polityki obu transatlantyckich partnerów. Stany Zjednoczone ograniczając swoją 
aktywność międzynarodową i związane z nią budżety (wydatki) odwrócą się od 
Europy i swoją aktywność skoncentrują na Azji, która wyprzedzi całkowicie pod 
względem konkurencyjności europejskie rynki. Pociągnie to za sobą marginaliza-
cję NATO, co ujemnie odbije się na bezpieczeństwie Europy i osłabi jej pozycję 
w wielobiegunowym świecie58.

Oczywiście, w praktyce może też nie sprawdzić się żaden z powyższych sce-
nariuszy, a wystąpią rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatyczny. Na 
przykład, że zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone rozluźnią wza-
jemne więzy polityczne i wojskowe, ale będą czerpały zyski z nadal dobrze rozwija-
jącej się współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Inna możliwa opcja, to 

57 Patrz T. Judt, Po wojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008; 
J. Holzer, Europa zimnej wojny, ISP PAN, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012; J. Raubo, Relacje 
polityczne oraz ekonomiczne państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI 
wieku. Zmierz transatlantyckiego partnerstwa czy potencjalne umocnienie więzi, [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, s. 345–346.

58 Patrz F. Heisbourg, W. Ischinger, G. Robertson, K. Shake, T. Valasek, All olone? What US retrench-
ment means for Europe and NATO, Centre for European Reform, Londyn 2012; W. Łuczak, Prawdy 
i mity atlantyckiej tarczy, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność”, nr 1, 2013, s. 4–8; R. Kuźniar 
(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
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okresowe pogłębianie współpracy ekonomicznej i politycznej, a także wojskowej, 
determinowane pojawiającymi się zagrożeniami zewnętrznymi, na przykład kry-
zys w ChRL lub jej rozpad, co pociągnie za sobą destabilizację w Azji i zagrozić 
może bezpieczeństwu międzynarodowemu, albo inne konfl ikty i wojny lokalne, jak 
na przykład obecna wojna rosyjsko-ukraińska, która zbliżyła do siebie Amerykę 
i Europę. Inna przyczyna, to zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm między-
narodowy czy proliferacja broni masowego rażenia59.

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 nadal będą ważnymi 
aktorami na scenie międzynarodowej. Uważam, że tak się stanie, że Stany Zjed-
noczone i Unia Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione i będą odgrywały ważną 
rolę w nowym, wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, bowiem dla systemu 
euroatlantyckiego nie ma lepszej alternatywy.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska mogą nadal odgrywać ważną rolę na 
arenie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli zmodyfi kują swoje strategie i rozwiążą 
obecne problemy wewnętrzne oraz będą prowadziły skorelowaną politykę zagra-
niczną opartą na realistyczno-idealistycznej wizji świata. Jest to tym bardziej 
realne, że w powstającym obecnie ładzie wielobiegunowym nie ma, i w najbliższej 
przyszłości raczej nie pojawi się druga tak silnie zintegrowana wspólnota 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 tutaj zwrócić uwagę nie tylko na 
kurczenie się ich przewagi pod względem militarnego, gospodarczego czy fi nan-
sowego potencjału, ale także na poważne błędy, jakie zostały popełnione po obu 
stronach Atlantyku w minionych latach. W dużej mierze wynikały one z powszech-
nie obowiązujących w euroatlantyckich elitach przekonań, które tylko z pozoru 
były mocno osadzone na doświadczeniach ludzkości czy badaniach nauk społecz-
nych. Jeśli Stany Zjednoczone i Unia Europejska chcą odzyskać część utraconej 
w  trakcie kryzysu międzynarodowej pozycji, to muszą dołożyć wszelkich starań, 
aby uniknąć kolejnych poważnych błędów i lepiej koordynować współpracę we 
wszystkich dziedzinach życia60.

W swojej najnowszej książce Zbigniew Brzeziński, zastanawiając się m.in. nad 
geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany Zjednoczone przodują-

59 Patrz R. Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Ceł i Logistyki, Warszawa 2010; K. Lidel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeń-
stwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2011.

60 Patrz T. Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, ISP PAN, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2013, s. 89. Por. także: S.C. Hofmann, European Security in NATO’s Shadow. 
Party, Ideologies and Institution Building, Cambridge University Press, Cambridge, New York 
2013.
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cej roli w świecie i kto stałby się geopolityczną ofi arą tego rodzaju osłabienia oraz 
jakie byłyby jego implikacje dla wyzwań stojących przed światem XXI wieku pisze, 
że: „(…) rola Stanów Zjednoczonych na naszym globie będzie przez wiele nadcho-
dzących lat zasadnicza. Zmiany w rozkładzie sił na świecie oraz narastające glo-
balne konfl ikty 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 śro-
dek 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 potęgą, dysponowały jasną i przemyślaną strategią oraz cieszyły się szacun-
kiem na arenie międzynarodowej, a także z pełną świadomością uwarunkowań 
historycznych angażowały się w globalne kontakty z nowym Wschodem”61.

W zasadzie zgadzając się z tymi tezami dodałbym jeszcze, że świat potrzebuje 
także Unii Europejskiej i NATO, czyli potrzebuje sprawnego systemu euroatlan-
tyckiego. Należy więc dziś uczynić wszystko, aby podmioty te nie zniknęły z areny 
międzynarodowej. Wspólne inicjatywy i utrzymanie bliskich relacji jest bowiem 
niezbędne, by Zachód mógł stawić czoła wyzwaniom nowych potęg na arenie 
międzynarodowej. W tym też celu, a także jako jeden z ważnych komponentów 
utrzymania pozycji mocarstwowej Stanów Zjednoczonych, Zbigniew Brzeziński 
postuluje dalszą konsolidację i poszerzenie pojęcia Zachodu – od Ameryki Północ-
nej, poprzez Europę (włączając Rosję i Turcję), aż do Korei Południowej i Japonii 
oraz podkreśla, że Amerykanie nie powinni zaniedbywać Europy i lekceważyć jej 
potencjału. Co więcej, uważa, że Stany Zjednoczone powinny utrzymywać duże 
zaangażowanie w NATO oraz wspierać państwa Starego Kontynentu we włączaniu 
Turcji i Rosji do współpracy z Zachodem62.

Niestety, trzeba również przyznać, że choć interesy UE i Stanów Zjednoczo-
nych oraz NATO w polityce światowej są dziś podobne, to ich priorytety i sposoby 
osiągania celów często różnią się. Na przykład, Europa jest zmuszona układać sto-
sunki z Rosją na innych warunkach niż Stany Zjednoczone. Granicząc z krajami 
muzułmańskimi i posiadając liczną społeczność wyznającą islam w swoich grani-
cach, musi prowadzić specyfi czną politykę wobec państw arabskich. Za największą 
barierę dla skoordynowanej polityki należy jednak uznać polaryzację polityczną, 
która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz niemożność prowadzenia przez 
Unię Europejską wspólnej polityki zagranicznej. Mimo przyjęcia traktatu lizboń-
skiego, UE wciąż jest podzielona na przykład w kwestii strategii wobec Rosji, 

61 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja..., op. cit., s. 6–7.
62 Patrz Z. Brzeziński, Balancing the East, Upgrading the West, “Foreign Affairs”, nr 1–2, 2010, 

s. 97–104.
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polityki energetycznej, zaangażowania w Afganistanie, Iranie, Syrii czy na Ukra-
inie. Ale mimo tych różnic i barier oraz osłabienia relacji transatlantyckich, Stany 
Zjednoczone i Europa wciąż współpracują w bardzo wielu dziedzinach i choć nie 
zawsze współpraca ta jest spektakularna, to jednak przynosi pozytywne skutki dla 
pokoju i bezpieczeństwa świata.

Stawiając tezę o osłabieniu relacji transatlantyckich, czy wręcz o erozji systemu 
euroatlantyckiego niektórzy eksperci proponują utworzenie nowej organizacji, 
która zajmowałaby się współpracą Stanów Zjednoczonych i Europy we wszystkich 
dziedzinach. Nie jest to nowa propozycja, gdyż była ona lansowana już wcześniej. 
Pojawiała się zawsze w momentach narastających rozbieżności między sojuszni-
kami. Tak było w czasie zimnej wojny i po jej zakończeniu, kiedy zaczęto kwe-
stionować konieczność utrzymywania ścisłych związków na przykład w NATO po 
likwidacji Układu Warszawskiego i rozpadzie Związku Sowieckiego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska, czy NATO oraz ich pań-
stwa członkowskie są członkami wielu różnych organizacji i mają już wiele płasz-
czyzn do dialogu na temat problemów współczesnego świata uważam, że nie jest 
to dobry pomysł. Zamiast tworzyć nowe, kosztowne instytucje i ogłaszać kolejne 
strategie, należy ożywić współpracę w ramach systemu euroatlantyckiego, prze-
strzegając już zawartych porozumień i ustalonych reguł gry. Trzeba też lepiej sko-
ordynować współpracę NATO i UE z ONZ i OBWE. Jak wiadomo, przez długi 
czas próby ustanowienia stałej współpracy zwłaszcza między UE i NATO kończyły 
się niepowodzeniem, głównie z powodu wzajemnej nieufności między Stanami 
Zjednoczonymi a Francją, będącą poza strukturami militarnymi Sojuszu i dążącej 
do organizacji europejskiego systemu obrony jako przeciwwagi dla NATO. Jed-
nak po decyzji prezydenta Nikolasa Sarkozy’ego, który w marcu 2009 roku ogłosił 
powrót Francji do zintegrowanej struktury dowództwa wojskowego NATO, otwo-
rzyły się możliwości lepszej kooperacji. Trzeba wykorzystać fakt, że dziś 21 kra-
jów należy jednocześnie do UE i NATO. Połączenie siły militarnej i gospodarczej 
z instrumentami soft power sprawi, że obie organizacje będą gotowe do przezwy-
ciężania współczesnych zagrożeń i stawiania czoła konkurencji ze strony azjatyc-
kich potęg. Poza tym, jak trafnie zauważają to badacze współczesnych stosunków 
międzynarodowych63, Europa i Europejczycy muszą się także pogodzić z tym, że 
w nowym układzie sił na świecie nie są i nie będą jedynymi sojusznikami Stanów 
Zjednoczonych. Natomiast Ameryka i obywatele Stanów Zjednoczonych również 
muszą pogodzić się z faktem, że choć w liczbach bezwzględnych nadal są pań-
stwem potężnym, to w rzeczywistości nie są już postrzegane jako „wszechstronne 
mocarstwo zdolne, albo siłą swej woli, albo przy wsparciu bezprecedensowego 

63 Patrz W. Drozdiak, The Brussels Wall, “Foreign Affairs”, nr 5–6, 2010, s. 7–13; F. Zakaria, The 
Future of American Power, “Foreign Affairs”, nr 3, 2008.
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potencjału militarnego, ewentualnie naciskając i zmuszając innych zrealizować 
swe cele” oraz, że „osłabła amerykańska zdolność kreowania sytuacji międzynaro-
dowej i rozwiązywania problemów”, a także, że „nastąpiło, jeśli nie zniszczenie, to 
na pewno osłabienie amerykańskiej soft power. Stany Zjednoczone straciły wiele 
ze swej moralnej siły, stanowiącej element amerykańskiej tożsamości politycznej 
i czynnik jej pozycji w świecie”64. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, 
dziś to „Europa ma do zaoferowania światu doświadczenia i umiejętności, jakich 
nasza planeta w obecnych opałach potrzebuje bardziej niż czegokolwiek innego”, 
pisze Zygmunt Bauman, mając na myśli wypracowaną przez Europejczyków, 
po bolesnych doświadczeniach przeszłości, umiejętność korzystnego współżycia 
pokojowego, i to pomimo dzielących ich różnic i uprzedzeń65.

Oczywiście, że Unia Europejska mimo osłabienia pozycji Stanów Zjednoczo-
nych nie stanowi alternatywy dla amerykańskiego przywództwa w multipolarnym 
ładzie globalnym, ale może je sprawować wespół z Ameryką oraz innymi starymi 
i nowymi mocarstwami.

1.5. Zakończenie

Przeprowadzone badania empiryczne i analiza źródeł potwierdzają główną tezę 
niniejszego opracowania, że system euroatlantycki jest obecnie i będzie w przy-
szłości niezbędny dla zapewnienia światu pokoju i bezpieczeństwa; że nie ma dla 
niego i dla świata lepszej alternatywy. Nie ulega też wątpliwości, że sojusz euro-
atlantycki jest potrzebny dla utrzymania pozycji Europy, której grozi marginaliza-
cja w nowym ładzie globalnym. Jest on potrzebny jako przeciwwaga dla rosnącego 
dziś w siłę regionu Azji i Pacyfi ku na czele z Chinami i neoimperialnej polityki 
Rosji oraz jako fundament dla zachowania cywilizacji zachodniej w multipolarnym 
świecie.

Moje badania teoretyczne, jak i empiryczne pokazują wyraźnie, że system 
euroatlantycki, to wręcz unikatowa forma współpracy wielu 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 Pacyfi ku, a co może skutkować peryferyzacją 
gospodarczej części systemy euroatlantyckiego. Aby tak się nie stało, wzmocnie-

64 Patrz J. Kiwerska, Stany Zjednoczone w świecie zróżnicowanych potęg, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 
2012, s. 30–31. Patrz także: A. Łopińska, Chiny w XXI wieku – potęga regionalna czy mocarstwo 
światowe?, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2012, s. 102–113.

65 Patrz Z. Bauman, Korzenie amerykańskiego zła, „Gazeta Wyborcza”, 28–29.VI.2008.
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niu powinien ulec fi lar ekonomicznej współpracy tego systemu, a szczególnie jeśli 
idzie o Unię Europejską i jej stosunki gospodarcze z Ameryką. Tak się stanie, gdy 
wejdzie w życie Transatlantyckie Porozumienie w Dziedzinie Handlu i Inwesty-
cji (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Projekt tego porozu-
mienia, bardzo ambitny w założeniach, obejmujący rozległe spectrum zagadnień, 
generalnie stawia sobie za cel stworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy UE 
a Stanami Zjednoczonymi. Zniesienie większości przeszkód w dostępie do rynku 
obu partnerów, głównie o charakterze pozataryfowym, ma w konsekwencji wyzwo-
lić procesy popytowo-podażowe, które poprzez efekty mnożnikowe mają znacząco 
pobudzić wymianę wzajemną i zwiększyć ich PKB66.

Co więcej, rosnące dziś zagrożenia, egoizmy narodowe, słabnąca UE, brak 
woli politycznej co do integracji militarnej w Europie oraz możliwe kolejne kry-
zysy fi nansowe i gospodarcze, wyzwalające nacjonalizmy i ksenofobię, to kolejne 
argumenty wskazujące na potrzebę utrzymania sojuszu euroatlantyckiego 
i wzmocnienia więzi gospodarczych i polityczno-militarnych Europy ze Stanami 
Zjednoczonymi.

Ponadto, należy zachować i umacniać sojusz euroatlantycki w związku z tym, że 
dziś maleje i z pewnością inna też będzie rola ONZ w nowym ładzie międzynaro-
dowym. Poza tym, trzeba to też powiedzieć, że jest on niezbędny jako przeciwwaga 
dla rosnącej na arenie międzynarodowej roli RFN i Rosji, 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 na 
utrzymanie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie i skuteczna przesłanka 
dla zapewnienia bezpieczeństwa państwom Europy Środkowej i Wschodniej na 
czele z Polską.

W dobie globalizacji i budowy nowego ładu międzynarodowego, determinowa-
nego przez mocarstwa wschodzące, także Unia Europejska musi się modernizować 
oraz wyraźniej i głośniej mówić o interesach transnarodowych i ogólnoświatowych. 

Mimo wielu głoszonych dziś kontrowersyjnych i sceptycznych poglądów, Unia 
Europejska a w ślad za nią demokratyczna Europa, jest i będzie dziełem tych, 
którzy jej chcą. Jej przyszłość nie zależy od żadnego determinizmu, ale od woli, 
wyobraźni i wiedzy tych Europejczyków, którzy widzą w niej nadzieję na realizację 
najważniejszych celów wspólnotowych i ogólnoświatowych, takich m.in. jak pokój 
i bezpieczeństwo narodów całego świata67.

66 Patrz J. Wieczorek, Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – dźwignią wolnego 
handlu?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1(44), 2014, s. 17–44; Transatlantic Trade and Inve-
stment Partnership, The Economic Analysis Explained, European Commission, September 2013.

67 Patrz H. Łukaszewicz, Rozmowy o przyszłości Europy i Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 8, 2010, zeszyt 1, s. 13–24. Por. także: J. Knopek (red.), Unia 
Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2009.
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Wbrew europesymistom, obecne kryzysy i konfl ikty międzynarodowe mogą 
przynieść też dobre rezultaty, m.in. przyspieszą modernizację UE oraz zmuszą 
ją do budowania Europy jako wspólnoty politycznej i obywatelskiej, opartej na 
czytelnych zasadach, a tym samym umocnią jej pozycję na arenie międzynarodo-
wej, co nie będzie bez znaczenia dla systemu transatlantyckiego, a tym samym dla 
pokoju na świecie.

Należy też jak najszybciej utworzyć wspólne gremium polityczno-decyzyjne 
w postaci na przykład Rady Bezpieczeństwa lub Rady Zarządzającej NATO – UE. 
Dzięki temu, militarne instrumenty NATO, ekonomiczne potencjały UE i poli-
tyczna siła ich obydwu – połączone w zintegrowany system działania – stworzą 
gwarancje dla lepszego zapewnienia interesów Zachodu w nowym ładzie między-
narodowym68.

 Nie ulega wątpliwości, że przyszłość, miejsce i rola systemu euroatlantyckiego 
w nowym ładzie globalnym będą zależały od tego, czy Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone pokonają obecne trudności i pozostaną ważnymi aktorami na scenie 
międzynarodowej. Uważam, że tak właśnie się stanie, że Stany Zjednoczone i Unia 
Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione i będą odgrywały ważną rolę w nowym 
ładzie międzynarodowym, gdyż dla systemu euroatlantyckiego – jak pokazują to 
dotychczasowe doświadczenia – nie ma lepszej alternatywy.

System euroatlantycki, a szczególnie dobre relacje między Stanami Zjednoczo-
nymi i Unią Europejską oraz bliska współpraca NATO z Unią Europejską, mimo 
pojawiających się okresowych trudności, nadal pozostaną najważniejszymi i trwa-
łymi elementami w dynamicznie zmieniającym się świecie. Będą też odgrywały 
istotną rolę w procesie budowy nowego, multipolarnego ładu globalnego i umac-
nianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Europa jest bowiem nadal skazana na 
współpracę z Ameryką, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. NATO 
i USA nadal są i będą najpewniejszymi fi larami i wsparciem dla krajów europej-
skich, a Stany Zjednoczone – po doświadczeniach w Afganistanie i Iraku – potrze-
bują EU i w ogóle Europy.

68 Patrz H. Van Rompuy, Wielkie wyzwania przed Unią Europejską, „Studia Europejskie”, nr 1, 2011, 
s. 12–16; W. Kolendowski (red.), Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w pro-
cesie budowania nowego porządku międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2008.
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Wschodzące potęgi, global governance 
i nowy ład międzynarodowy 
– wyzwania i zadania dla Unii Europejskiej 
i Stanów Zjednoczonych

2.1. Wprowadzenie

Istotnym aspektem dyskusji nt. kształtu nowego ładu globalnego jest rola i znacze-
nie wzrastających potęg. Państwa te przełamują polityczny i gospodarczy mono-
pol i dominację Zachodu w systemie międzynarodowym. Innymi słowy, państwa 
te są podmiotami równoważącymi hegemonię transatlantycką1. Amrita Narli-
kar defi niuje wzrastające potęgi jako „państwa, które uzyskały potencjał bloku-
jący czy status veto-player, ale jeszcze nie posiadają zdolności narzucania własnej 
agendy w polityce światowej”2. Dziś niemożliwe jest skuteczne „zarządzanie” glo-
balną polityką klimatyczną, handlową czy rozbrojeniową bez udziału wzrastają-
cych potęg. Defi nicja ta ma charakter „negatywny” – wpływ wzrastających potęg 
przejawia się, przynajmniej na razie, raczej w ich destruktywnym czy reaktywnym 
potencjale blokowania niekorzystnych z ich narodowego punktu widzenia rozwią-
zań, a nie konstruktywnego forsowania własnych projektów czy inicjatyw w skali 
globalnej i narzucania ich pozostałym uczestnikom światowej polityki. 

Pojęcie wzrastających potęg jest dość płynne – najczęściej utożsamia są je z pań-
stwami BRICS – Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami oraz Republiką Południowej 
Afryki. Państwa te można by określić mianem „wielkiej piątki”. Choć to właśnie 

1 J. Culp, J. Plageman, Hooray for global justice? Emerging democracies in a multipolar world, GIGA 
Working Paper nr 242, grudzień 2013.

2 A. Narlikar, Negotiating the rise of new powers, “International Affairs” 2013, tom 89, nr 3, 
s. 561–562. 
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Chiny, Indie i Brazylia (rzadziej Rosja i Republika Południowej Afryki) najczęściej 
wskazywane są jako pretendenci do miana nowych światowych potęg, pojawiają się 
również inne „zgrupowania” państw o szybko umacniającej się gospodarce i wpły-
wach międzynarodowych – są to np. NEXT-11, EAGLEs, TIMBIS, CIVETS, 
CAPPT, BRICSAM, KISMT, VISTA czy MINT. Te akronimy ukazują zmieniający 
się obraz światowej gospodarki, w której to już nie tylko Chiny czy Indie aspirują 
do odgrywania pierwszoplanowej roli w światowej gospodarce, ale również pań-
stwa dotychczas niedostrzegane przez analityków, a określane mianem „średnich 
potęg” (ang. middle powers). Inni autorzy piszą o nich jako o „prawie BRICsach” 
(ang. near-BRIC), swing states czy dużych państwach peryferyjnych (ang. great peri-
pheral states). Są to państwa odnotowujące wysoki wzrost gospodarczy, o regional-
nych aspiracjach przywódczych, i prowadzące autonomiczną politykę zagraniczną3, 
ale nie mające jeszcze potencjału porównywalnego do BRICsów. Innymi słowy, są 
to państwa, które nie mają wystarczającego potencjału, aby móc wywierać decy-
dujący wpływ na najważniejsze problemy bezpieczeństwa i gospodarki światowej; 
jednocześnie są na tyle silne, aby móc chronić siebie od niepożądanych skutków 
działań innych państw4. W niniejszej analizie przyjęto szerszą defi nicję pretenden-
tów do miana nowych potęg, choć oczywiście, ze względu na ich potencjał (43 proc. 
ludności świata, 18 proc. światowego handlu i 20 proc. globalnego PKB), a także 
prób instytucjonalizacji współpracy między sobą, znaczna część rozważań skupiać 
się będzie na rosnącej roli państw BRICS. 

Celem analizy jest próba nakreślenie perspektyw dalszego zaangażowania 
wzrastających potęg w proces kształtowania się nowego ładu międzynarodowego 
i architektury zarządzania tym ładem. Global governance to „rządzenie bez rzą-
du”5, „kolektywne zarządzanie wspólnymi problemami na poziomie międzynaro-
dowym…[obejmuje] instytucje, reżimy, procesy, partnerstwa i sieci, które włączone 
są w kolektywne działania na rzecz rozwiązywana problemów na poziomie między-
narodowym”6, choć układy regionalne również wpisują się w architekturę zarzą-
dzania ładem międzynarodowym. I choć w literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że global governance w coraz większym stopniu obejmuje zarówno podmioty poza-
państwowe (takie jak siły rynkowe i organizacja społeczeństwa obywatelskiego), 

3 Z. Öniş, M. Kutlay, Rising powers in a changing global order: The political economy of Turkey in the 
age of BRICs, “Third World Quarterly” 2013, tom 34, nr 8, s. 1408–1425.

4 H. Wang, E. Fench, Middle range powers in global governance, “Third World Quarterly” 2013, 
tom 34, nr 6, s. 984.

5 Zob. E-O. Czempiel, J.N. Rosenau (red.), Governance without government: Order and change in 
world politics, Cambridge University Press, 1993. 

6 Global Governance 2025: At a critical juncture, EUISS, 2010, s. 11. Zob. też: A. Acharya, Can Asia 
lead? Power ambitions and global governance in the twenty-fi rst century, “International Affairs” 
2011, tom 87, nr 4, s. 851. 
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w niniejszej analizie zastosowano ujęcie państwocentryczne, kładąc nacisk na rolę 
państw, w tym przypadku tytułowych wschodzących potęg.

Większość z funkcjonujących dziś instytucji globalnego zarządzania zostało 
powołanych do życia po II wojnie światowej, de facto „pod dyktando” Stanów 
Zjednoczonych, w zupełnie odmiennych warunkach geopolitycznych. Odzwiercie-
dlały one liberalną doktrynę wolnorynkową i zachodnie wartości demokratyczne. 
Tym samym państwa szeroko rozumianego Południa, w tym wzrastające potęgi, są 
w nich w niedostatecznym stopniu reprezentowane. Jednym z najbardziej jaskra-
wych przykładów nieprezentatywności instytucji międzynarodowych jest Między-
narodowa Agencja Energetyczna, której członkami nie są Chiny i Indie, będące 
wśród największych konsumentów energii czy Rosja, która jest znaczącym ekspor-
terem surowców energetycznych7. 

Kryzys fi nansowy z 2008 r., który uderzył przede wszystkim w państwa zachod-
nie, spowodował jeszcze głębszy kryzys legitymacji międzynarodowego systemu 
fi nansowego, i szerzej, całej architektury zarządzania światowym ładem. Choć 
niewątpliwie społeczność międzynarodowa w najbliższych latach nie doświad-
czy, tak jak to było w 1945 r., „siły kreatywnej destrukcji mogącej ‘zresetować’ 
świat”8, „momentu konstytucyjnego” czy „wybuchu historii”9, kiedy na nowo usta-
lono rudymentarne reguły światowej polityki, to jednak dziś, wobec rozpraszania 
się siły w światowej polityce, architektura zarządzania ładem międzynarodowym 
przechodzić będzie przez fazę transformacyjną10. Zasadniczym pytaniem jest, na 
ile mające coraz większe aspiracje globalne państwa niezachodnie będą kontesto-
wać instytucjonalne status quo (zgodnie z paradygmatem realistycznym), a na ile 
będą chciały ewolucyjnie wpływać na „zastane” instytucje, realizując swoje inte-
resy w duchu paradygmatu (neo)liberalnego. Innymi słowy, fundamentalne jest 
pytanie, czy „nowe” potęgi będą „odpowiedzialnymi”, jak pisał Robert Zoellick 
czy też, jak określił je Stewart Patrick, „nieodpowiedzialnymi interesariuszami” 

 7 S. Patrick, Irresponsible stakeholders, “Foreign Affairs” 2010, tom 89, nr 6. Jak zauważa autor, 
ten stan rzeczy wynika między innymi z faktu, że liczba głosów przypadająca poszczególnym pań-
stwom zależy od poziomu spożycia ropy naftowej przez te państwa w 1974. Państwa członkowskie 
(a więc w większości zachodnie) chcą zachować ten mechanizm, mimo faktu, że zużycie ropy naf-
towej w USA i Europie od lat 70. utrzymuje się praktycznie nie niezmiennym poziomie, podczas 
gdy Chiny i Indie zwiększyły zużycie odpowiednio 8 i 6-krotnie.

 8 R.L. Schweller, The age of entropy. Why the new world order won’t be orderly, “Foreign Affairs”, 
16 czerwca 2014, http://www.foreignaffairs.com/articles/141568/randall-l-schweller/the-age-of-
entropy.

 9 J.W. Gołębiowski, Global governance. Koncepcje. Doświadczenia. Perspektywy, Working Paper, 
nr 291, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, 2008, http://akson.sgh.waw.pl/~zczajk/IGS_home-
page/documents/WorkingPapers/wp291.pdf.

10 Global Trends 2030. Citizens in an interconnected and polycentric world, EUISS/ESPAS, s. 146, 
http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf.
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światowej polityki11. Kwestią zasadniczą stawianą w analizie jest pytanie, czy mul-
tipolarność in statu nascendi będzie wielobiegunowością „kooperatywną” czy też 
„rywalizacyjną” (ang. competitive)12.

2.2. Kwantyfi kowanie nowego ładu międzynarodowego

Należy założyć, że potencjał wpływania państwa na architekturę zarządzania glo-
balnym ładem jest wprost proporcjonalny do jego relatywnej siły. Należy więc 
wpierw przyjrzeć się różnym aspektom siły państwa – gospodarczemu, militar-
nemu, demografi cznemu. 

W raporcie Global Trends amerykańskiego National Intelligence Council stwier-
dza się, że w kategoriach rozmiarów, dynamiki i kierunków, obserwowany dziś 
transfer światowego bogactwa i wpływów gospodarczych z Zachodu na Wschód 
jest bezprecedensowy w nowożytnej historii. Amerykańscy analitycy prognozują, 
że w 2030 r. rozproszenie siły w skali globalnej prowadzić będzie do odwróce-
nia historycznego trendu, w ramach którego od 1750 r. Zachód umacniał swoją 
globalną dominację. Rozkładając te prognozy na „części pierwsze”, należy wyod-
rębnić te czynniki, które decydują o sile państwa. Dane statystyczne nie potwier-
dzają tezy o bezwzględnym „upadku” Zachodu. Obraz jest bardziej zniuansowany 
– podczas gdy Europa rzeczywiście w wielu obszarach gospodarczych odnotowy-
wać będzie spadki, to już Stany Zjednoczone w nadchodzących dekadach mogą 
utrzymać swoją dominację gospodarczą i militarną, a co za tym idzie, również poli-
tyczną. Podobnie jest ze wzrastającymi potęgami – podczas gdy niektóre statystyki 
wskazują na ich rosnące znaczenie, w prognozach dotyczących rozwoju ładu świa-
towego pojawiają się również takie dane, które kwestionują możliwość „dogonie-
nia” przez wzrastające potęgi najbardziej rozwiniętych państw Zachodu. 

Prognozując siłę poszczególnych państw, należy niewątpliwie zacząć od poten-
cjału gospodarczego. W 1950 r. (a więc w momencie kształtowanie się powojennego 
global governance), gospodarki trzech wzrastających potęg – Chin, Indii i Brazylii 
stanowiły jedynie 10 proc. światowej produkcji. Dziś, pierwszy raz w historii ostat-
nich 150 lat, potencjał gospodarczy tych trzech państw dorównuje łącznemu PKB 
państw zachodnich, tradycyjnie postrzeganych jako uprzemysłowione: Kanady, 
Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Patrząc 
w przyszłość: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju szacuje, że w nad-
chodzących dwóch dekadach wzrost gospodarczy w państwach OECD będzie 
wynosił 2,2 proc., podczas gdy państwa nienależące do tego „klubu” odnotują 

11 S. Patrick, Irresponsible stakeholders..., op. cit.
12 T. Renard, BRIC in the world: Emerging powers, Europe, and the coming order, Egmont Paper 31, 

2009, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2013/09/ep31.pdf.
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wzrost 6-proc. Szacuje się, że w 2030 r., udział USA w globalnym PKB wyniesie 
niecałe 18 proc. (podczas gdy w 1960 r., w szczycie amerykańskiej dominacji gospo-
darczej odsetek ten wynosił ponad 38 proc., w 2011 było to ok. 23 proc.); Japonii 
niewiele ponad 4 proc. (spadek z niecałych 7 proc. w 2011 r.), państw strefy euro 
prawie 12 proc. (w 2011 r. było to 17 proc.). Jednocześnie udział Chin w światowej 
produkcji wzrośnie z 17 do 28 proc., Indii zaś z 6,5 proc. do 11 proc. - oznacza to, 
że suma ich gospodarek będzie większa niż gospodarka amerykańska, japońska 
i strefy euro razem wzięte13. W 2050 r., PKB Brazylii, Chin i Indii stanowić będzie 
ok. 40 proc. światowej produkcji – o wiele więcej niż G714. Według szacunków 
OECD, gospodarki Chin i Indii będą w 2060 r. w sumie większe niż potencjał 
całego OECD, nomen omen „klubu najbogatszych” (dziś jest to ok. jedna trzecia)15. 

Prognozy wskazują, że państwa azjatyckie do 2030 r. odnotowywać będą naj-
szybszy wzrost eksportu towarów, wynoszący w przypadku Chin, Indii czy Wiet-
namu nawet 10 proc. rocznie16. Choć nadal produkcja w państwach Południa 
w  dużym stopniu napędzana jest przez popyt Północy, zaobserwować można 
również odwrotny trend – państwa Południa coraz więcej importują z Północy17. 
W dobie kryzysu, wzrastają również rezerwy walutowe „nowych” potęg – w skali 
globalnej wzrosły one do ponad 10 bilionów dolarów, z czego 6,8 biliona przyna-
leży do wzrastających potęg i państw rozwijających się18. Dziś państwa BRIC są 
w posiadaniu 50 proc. światowych rezerw. Jak obliczyli już w 2010 r. publicyści 
„The Economist”, gdyby państwa BRIC wyasygnowały jedną szóstą swoich rezerw 
walutowych, mogłyby utworzyć fundusz wielkości MFW19. Co istotne, większość 
państw pretendujących do miana mocarstwa wykorzystuje te rezerwy w celu sty-
mulowania wzrostu gospodarczego po kryzysie z 2008 r., międzynarodowe instytu-
cje fi nansowe zaś postulują, aby rezerwy te wykorzystane były również do wsparcia 
państw zachodnich, najbardziej dotkniętych zapaścią fi nansów publicznych. Mamy 
więc do czynienia ze swoistym odwróceniem ról, dziś bowiem to państwa zachod-
nie i instytucje „zachodniocentryczne” ubiegają się o wsparcie ze strony aktorów, 
którzy jeszcze do niedawna byli benefi cjantami środków i programów pomoco-
wych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

13 Dane za: L.E. Armijo, C. Roberts, The emerging powers and global governance: Why BRICS matter, 
[w:] R. Looney (red.), Handbook of emerging economies, Routledge, 2014.

14 Human Development Report 2013, UNDP, s. 12, http://hdr.undp.org/en/2013-report.
15 Å. Johansson i in., Looking to 2060:Long-term global growth prospects, OECD Economic Policy 

Papers, nr 03, listopad 2012, s. 22.
16 HSBC Global Connections Report, 2013, https://www.oxfordeconomics.com/publication/open/

245734.
17 Human Development Report…, op. cit., s. 2.
18 Ibidem, s. 58.
19 The BRICs. The trillion-dollar club, “The Economist”, 15 kwietnia 2010.
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Co istotne, nie tylko wskaźniki ekonomiczne ilustrują wzrastanie „nowych” 
potęg. Również w obszarze szeroko pojmowanego rozwoju społecznego, doga-
niają one świat zachodni. Przykładowo, pomiędzy 1995 a 2009, liczba chińskich 
publikacji naukowych wzrastała w tempie 15 proc. rocznie, co sprawiało, że udział 
Państwa Środka w globalnej „wytwórczości” naukowej wzrósł z 2 proc. do 15 proc. 
(USA odnotowały spadek z 34 proc. do 26 proc, UE zaś z 35 proc. do 32 proc.). 
Szacuje się, że już w 2022 r. chińskie wydatki na B&R będą wyższe od wydatków 
ponoszonych na ten cel przez Unię Europejską20. Jednocześnie jednak, to Stany 
Zjednoczone pozostają centrum innowacyjności i przedsiębiorczości, podobnie 
jak w zeszłych dekadach. Niall Ferguson, kontestując wizję Stanów Zjednoczonych 
jako państwa „schyłkowego” pisze, że choć w latach 30. USA znajdowały się w głę-
bokim kryzysie, to właśnie fi rmy po drugiej stronie Atlantyku były w awangardzie 
innowacyjności i kreatywności, podobnie zresztą jak w latach 70., w dobie kryzysu 
naftowego21. Podczas gdy dziś możemy już mówić o świecie gospodarczo multipo-
larnym, „świat intelektualny” czy świat idei pozostaje unipolarny22.

Prognozy demografi cznie ukazują również bardziej zniuansowany obraz – 
w tym przypadku trudno mówić o umacnianiu się świata niezachodniego z jednej 
strony, i zapaści demografi cznej Zachodu z drugiej. Unia Europejska, której lud-
ność stanowiła w 2010 r. 7,3 proc. światowej populacji, w 2030 r. stanowić będzie 
6 proc. Gwałtowne zmniejszenie liczby populacji będzie miało miejsce w Japonii 
i w Niemczech. Widoczny wzrost dotyczyć będzie zaś wielu państw Azji i Afryki, 
m.in. Bangladeszu, Indii, Pakistanu, Afganistanu i Nigerii. Jednocześnie jed-
nak, również populacja Stanów Zjednoczonych, według prognoz, zwiększy się 
o 16 proc. w 2030 roku i aż o 28 proc. w roku 2050. W Chinach zaś, do 2030 wzrost 
wynosić będzie 7 proc., aby do 2050 r. odnotować spadek również 7 proc. Gwał-
towny spadek odnotowywany jest już dziś w Rosji, gdzie corocznie liczba ludności 
zmniejsza się o 0,4 proc. 

Odnosząc się do innego aspektu siły państwa – potencjału militarnego, należy 
zauważyć, że podczas gdy państwa zachodnie generalnie ograniczają wydatki na 
cele wojskowe (lub w najlepszym razie utrzymują je na stałym poziomie), więk-
szość wzrastających potęg znacząco zwiększa fundusze na zbrojenia – tendencje 
skokowe odnotowują między innymi Chiny (szacuje się, że wydatki na cele woj-
skowe Chin przekroczą wydatki amerykańskie w 2030 r.) i Rosja, wzrostowe zaś 
Indie, Brazylia, Korea Płd., Turcja, Argentyna, Meksyk czy Indonezja. Wydatki 

20 G. Grevi i in., Empowering Europe’s future. Governance, power and options for the EU in a chang-
ing world, Chatham House/ESPAS/FRIDE, 2013, s. 19, http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-
governance-power.pdf. 

21 N. Ferguson, What “Chimerica” hath wrought, “American Interest”, 1 stycznia 2009. 
22 O. Stuenkel, Why do most big ideas in international affairs come from the United States?, http://

www.postwesternworld.com/2012/06/04/3381/ 
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na cele militarne państw BRIC oraz Arabii Saudyjskiej w nadchodzących latach, 
jak szacuje McKinsey, wzrosną z 290 miliardów w 2011 r. do nawet 830 miliardów 
dolarów w 2022 r.23 

Ale i tutaj obraz nie jest czarno-biały, bowiem USA do 2010 r. rokrocznie 
zwiększały wydatki na te cele. Wielu analityków wskazuje na fakt, że jeszcze przez 
dekady amerykański potencjał militarny kilkukrotnie przewyższać będzie zdolno-
ści innych państw, w tym Chin. Dziś, za 41 proc. globalnych wydatków na zbrojenia 
odpowiadają Stany Zjednoczone, kolejnych pięć państw o największych nakładach 
(Chiny, Francja, Japonia, Rosja, Wielka Brytania) przeznacza na ten cel 23 proc. 
– przepaść między USA a resztą świata jest więc wciąż ogromna24. Ponadto, zwięk-
szenie przez wzrastające potęgi, w tym przede wszystkim Chiny, swoich zdolności 
wojskowych nie będzie automatycznie przekładać się na globalne zaangażowanie 
militarne tych państwa, wciąż bowiem borykać się będą one z regionalnymi pro-
blemami bezpieczeństwa, a tym samym rosnące zdolności militarne wykorzystywać 
będą głównie w skali regionalnej25.

Należy zastrzec, że w dobie dynamicznych zmian w polityce międzynarodowej, 
prognozowanie trajektorii rozwoju ładu światowego i roli poszczególnych akto-
rów jest niezwykle trudne. Jest wręcz, jak pisali Rosenau i Durfee, „czystym sza-
leństwem”26. Prognozując rozwój ładu międzynarodowego, tym większym błędem 
byłoby patrzenie linearne i bezrefl eksyjne, czy stricte matematyczne ekstrapolo-
wanie dotychczasowych trendów. Wystarczy przyjrzeć się ostatniemu półwieczu – 
w tym okresie było wiele państw, które przez 10 lat rosły w tempie przekraczającym 
5 proc., a którym ostatecznie nie udało się uzyskać statusu mocarstwa czy nawet 
wpływowego aktora globalnej sceny. Dobrym przykładem jest Wenezuela w latach 
50., Pakistan w 60. czy Irak w 70. – wszystkie one napotkały na wewnętrzne czy też 
zewnętrzne bariery rozwojowe (wojna, kryzys, złe zarządzanie), które uniemoż-
liwiły im utrzymanie wysokiego tempa wzrostu na drugą dekadę27. Również dziś 

23 Strategy, scenarios, and the global shift in defense power, McKinsey, kwiecień 2013, http://www.mckinsey.
com/insights/public_sector/strategy_scenarios_and_the_global_shift_in_defense_power 

24 R. Outzen, Turkey’s commitment to NATO. Not yet grounds for divorce, Washington Institute for 
Near East Policy, Research Notes nr 19, czerwiec 2014, s. 7, http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/turkeys-commitment-to-nato-not-yet-grounds-for-divorce.

25 G. Grevi i in., Empowering Europe’s future…, op. cit., s. 11. W latach 2006–2012, średnio 11.6 proc. 
amerykańskich sił zbrojnych pełniło misję poza granicami USA. Tylko dwa inne państwa – Wielka 
Brytania i Dania wysłały w tym okresie ponad 5 proc. czynnych sił zbrojnych na zagraniczne 
misje. W przypadku Chin i Rosji, odsetek ten nie przekraczał 1 proc. http://www.deloitte.com/
assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/Federal/us_fed_Global_Defense_
Outlook_051713.pdf. 

26 J.N. Rosenau, M. Durfee, Thinking theory thoroughly: Coherent approaches to an incoherent world, 
Westview Press, 1999 cyt. [w:] N. Tzifakis (red.), International politics: An introduction to the con-
temporary debate, Springer, 2012, s. 5.

27 R. Sharma, Broken BRICS, “Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2012.
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wzrastające potęgi muszą zmierzyć się z analogicznymi wyzwaniami. Przykładowo, 
obecnie w Chinach już ponad 50 proc. ludności mieszka w miastach, co oznacza, 
że wyczerpują się zasoby taniej siły roboczej, które w dużej mierze przyczyniły 
się do szybkiego wzrostu gospodarczego tego państwa. W przypadku Rosji, wzra-
sta uzależnienie jej budżetu od sprzedaży ropy i gazu, a tym samym od świato-
wej koniunktury. System polityczny tego państwa jest „niereformowalny”; Rosja 
wciąż zagrożona jest terroryzmem, nie tylko na peryferiach, ale w coraz większym 
stopniu w głównych metropoliach. Generalnie rzecz ujmując, zrównoważony roz-
wój, niwelowanie różnić w dochodach obywateli, wyzwania w obszarze edukacji 
i opiece społecznej (problem starzejącego się społeczeństwa), korupcja to tylko 
niektóre z problemów, z którymi borykać się będą decydenci w państwach nieza-
chodnich. Paradoksalnie, szybki wzrost gospodarczy pogłębia niektóre problemy, 
takie jak ochrona środowiska naturalnego czy racjonalne zarządzanie procesami 
urbanizacyjnymi. Niektórzy analitycy wskazują, że bez dogłębnych reform poli-
tycznych, wzrastające potęgi mogą napotkać na to, co Minxin Pei w odniesieniu do 
Chin określa mianem „uwięzionej transformacji” (ang. trapped transition), a więc 
zahamowanie reform „w połowie drogi” i wyczerpania się potencjału wzrostowego 
neoautorytarnych państw28. Można założyć więc, że w nadchodzących dekadach 
to kwestie reform wewnętrznych pochłaniać będą uwagę oraz potencjał wzrasta-
jących potęg, tym samym ograniczając ich zdolności do większego zaangażowa-
nia się w „rewizję” istniejących struktur global governance. Do tego należy dodać 
również zdolności dyplomatyczne i potencjał soft power, w których wciąż domi-
nują państwa zachodnie. Państwa rozwinięte posiadają większe doświadczenie w 
meandrach światowej polityki, w „poruszaniu” się po dyplomatycznych salonach. 
Jak słusznie pisze Celine Tan, „państwa uprzemysłowione, ‘pod które’ pisane były 
obowiązujące reguły global governance, mają historyczną i gospodarczą przewagę 
w kształtowaniu prawa i regulacji międzynarodowych oraz instytucji”29. 

Biorąc powyższe pod uwagę, nie należy z góry odrzucać tezy Ruchira Sharmy, 
który wręcz stwierdza, że wzrastające potęgi zawsze będą tylko potęgami wzrastają-
cymi, i nigdy nie osiągną potencjału rozwiniętych państw Zachodu – ten ekonomista 
zauważa, że w 2011 r., różnica w dochodach per capita między państwami rozwi-
niętymi a rozwijającymi się utrzymuje się na tym samym poziomie, co w 1950 r.30 
Co najwyżej, Chiny będą odgrywały rolę połowicznego lidera w wybranych obsza-

28 M. Pei, China’s trapped transition: The limits of developmental autocracy, Harvard University Press, 
2006, s. 214.

29 C. Tan, Global governance and the rise of the South: does economic growth mean more international 
power?, http://www2.warwick.ac.uk/knowledge/business/global-governance-and-the-rise-of-the-south
-does-economic-growth-mean-more-international-power/.

30 R. Sharma, Broken BRICs…, op. cit.
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rach 31. A tym samym, potencjał wpływania Chin i innych wschodzących mocarstw 
na reformę architektury zarządzania ładem globalnym pozostanie ograniczony.

Trudno jest więc udzielić jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do rozwoju sys-
temu międzynarodowego i relacji siły pomiędzy jego głównymi aktorami. Niewąt-
pliwie, minął czas amerykańskiej hegemonii, „unipolarnego momentu”, jak określił 
początek lat 90. Charles Krauthammer32. Randal Schweller i Xiayou Pu stwierdzają, 
że unipolarność, która jeszcze do niedawna wydawała się być niezachwiana, dziś jest 
‘przemijającą chwilą’, a USA nie jest już hiperpotęgą górującą nad potencjalnymi 
rywalami. Reszta świata dogania [Zachód]33. Jednocześnie Stany pozostają i przez 
wiele lat pozostaną dominującą siłą w polityce międzynarodowej – możemy więc 
w nadchodzących dekadach żyć w świecie, który 15  lat temu Samuel Huntington 
określił mianem ładu uni-multipolarnego, z jednym supermocarstwem i kilkoma 
mocarstwami. Jak zauważa bowiem Paul Kennedy, wielkie imperia, hegemoni czy 
potęgi ‘numer jeden’ (jakkolwiek byśmy ich nie nazwali) rzadko, jeśli nie nigdy, 
nie upadają jakoś gwałtownie czy w sposób spektakularny. Raczej, powoli staczają 
się w dół, unikają kolizji, omijają pojawiające się przeszkody, gdzieniegdzie idą na 
ustępstwa34. Co więcej, dziś rozkład siły nie jest procesem zero-jedynkowym, a więc 
umacnianie się świata niezachodniego nie musi przekładać się na słabnące wpływy 
Zachodu. Może być wręcz odwrotnie – słabnący wzrost gospodarczy w Chinach czy 
Indiach będzie miał negatywny wpływ na Niemcy (a tym samym na całą Unię Euro-
pejską), w dużej mierze opierające sukces gospodarczy ostatniej dekady na ekspor-
cie, którego odbiorcami są między innymi wzrastające potęgi. Jest więc współczesny 
ład międzynarodowy coraz bardziej złożonym organizmem, pełnym wzajemnych, 
często sprzecznych, paradoksalnych, trudno identyfi kowalnych współzależności. 

2.3. Heterogeniczny i defensywny sojusz wzrastających potęg

Oceniając potencjał wpływania przez wzrastające potęgi na architekturę globalnego 
zarządzania, i szerzej na kształtujący się ład międzynarodowy, należy zastanowić 
się, czy państwa te – skupione w ramach bardziej lub mniej formalnych ugrupo-
waniach, stanowią heterogeniczną jedność, swoistą „masę krytyczną” zdolną prze-
ciwstawić się instytucjonalnej hegemonii Zachodu; czy będą potrafi ły przełożyć 

31 A. Acharya, Can Asia lead? Power ambitions and global governance in the twenty-fi rst century, 
“International Affairs” 2011, tom 87, nr 4, s. 860.

32 Ch. Krauthammer, The unipolar moment, “Foreign Affairs”, tom 70, 1990/1991.
33 R. Schweller, X. Pu, After unipolarity: China’s vision of international order in an era of US decline, 

“International Security” 2011, tom 36, nr 1, s. 41.
34 P. Kennedy, A time to appease, “The National Interest” 2010, nr 108. 
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swój rosnący potencjał ekonomiczny na „kolektywną siłę geopolityczną”35. Czy też 
państwa te nie stanowią i w przewidywalnej przyszłości nie będą stanowić jedności, 
a co za tym idzie, nie występuje synergia ich dyplomatycznych, indywidualnych 
starań podejmowanych na rzecz reformowania instytucji globalnego zarządzania. 
Czy chęć przeciwstawienia się hegemonii USA, i szerzej Zachodu, przeważa nad 
różnorodnością czy wręcz sprzecznością interesów? 

Odpowiadając na to pytanie, należy po pierwsze podkreślić, że występują 
znaczne dysproporcje w potencjale tych państw. Odnosząc się do spójności BRIC, 
Neil Macfarlane pisał przykładowo, że Rosja nie tylko że nie jest wzrastającą potęgą, 
ale w ostatnich latach doznała znacznych „okaleczeń’, i dziś próbuje zahamować 
„krwotok”36. Jest więc Rosja nie tyle wrastającą, ile „schyłkową” potęgą. Również 
potencjał pozostałych państw, w różnych wymiarach, jest zróżnicowany. Oczywi-
ście, sui generis podmiotem są Chiny, które przewyższają pozostałe cztery państwa 
o kilka „długości” – chińska gospodarka jest 20-krotnie większa od południowoafry-
kańskiej, 4-krotnie zaś przewyższa potencjał Rosji czy Indii. Chiny odpowiadają za 
ponad 62 proc. wymiany handlowej przypadającej na państwa BRICS. Wrastające 
potęgi to państwa o odmiennych systemach politycznych i „ścieżkach rozwoju” – są 
wśród nich i państwa autorytarne, i w pełni demokratyczne.

Inna jest również struktura gospodarek państw BRICS – podczas gdy Chiny 
i Rosja mają bardziej otwarte gospodarki (eksport stanowi ok. jednej trzeciej ich 
PKB), Brazylia i Indie są o wiele bardziej zamknięte. Podczas gdy Brazylia i Rosja 
czerpią ogromne zyski w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych, 
Indie tracą na tym, gdyż są importerami energii. Biorąc powyższe różnice pod 
uwagę, trudno będzie tym państwom wytworzyć wspólną „aksjologię” czy „men-
talność BRIC”37. Jeszcze większe różnice w rozwoju i potencjale charakteryzują 
państwa skupione w N-11, w której jest zarówno Korea Południowa (jej PKB prze-
wyższa dwukrotnie PKB któregokolwiek innego państwa N-11, jest ona członkiem 
OECD), jak i „biedny” Bangladesz. 

Po drugie, wrastające potęgi charakteryzuje rozległy katalog sprzecznych inte-
resów politycznych i gospodarczych, czy wręcz wrogość między poszczególnymi 
państwami, co najlepiej ukazać na przykładzie BRIC. Choć w ostatnich 50 latach 
relacje chińsko-indyjskie uległy znacznej poprawie, wojna z 1962 r., nierozwiązane 
spory graniczne czy wsparcie Indii dla Tybetu ciąży na relacjach Pekinu i New Delhi. 
Jeszcze w 1998 r., niedługo przed testami nuklearnymi, minister obrony Indii okre-

35 Ch. Brütsch, M. Papa, Deconstructing the BRICS: Bargaining coalition, imagined community, or 
geopolitical fad?, “The Chinese Journal of International Politics” 2013, tom 6, nr 3.

36 N. Macfarlane, The “R” in the BRICs: is Russia an emerging power?, “International Affairs” 2006, 
tom 82 nr 1, s. 41–57.

37 M.A. Glosny, China and the BRICs: A real (but limited) partnership in a unipolar world, “Polity” 
2009, s. 27.
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ślił Chiny mianem „największego zagrożenia dla bezpieczeństwa” jego państwa38. 
Zbrojenie się obu państw może w niedalekiej przyszłości prowadzić do rywalizacji 
na Oceanie Indyjskim, gdzie już krzyżują się interesy obu państw. Co więcej, rosnące 
aspiracje obu tych państw mogą prowadzić do pogłębiania się antagonizmów. Choć 
mniej napięte, również relacje Rosji i Chin nie są pozbawione problemów – Moskwa 
z podejrzliwością spogląda na chiński „ekspansjonizm demografi czny” i gospodarczy 
we wschodniej Syberii. Chiny krytykowane są przez swoich partnerów za politykę 
niskiego kursu juana, co prowadzi do znacznej nadwyżki w handlu – przykładowo, 
Indie w 2012 r. odnotowały defi cyt w obrotach handlowych z Chinami wynoszący 
40 mld dolarów39. Choć Brazylia odnotowuje nadwyżkę, sprzedaje ona do Chin 
głownie surowce, podczas gdy importuje towary przemysłowe i przetworzone. 

Po trzecie, wzrastające potęgi rywalizują o wpływy w państwach trzecich – naj-
bardziej dobitnym tego przykładem jest wyścig o „względy” państw afrykańskich, 
którym Chiny i Brazylia udzielają wielomiliardowego wsparcia, jednocześnie 
umacniając swoje wpływy polityczne i regionalne40. W przyszłości, wraz z coraz 
intensywniejszym „zbieraniem afrykańskich ziem”, niewykluczona jest bezpo-
średnia konfrontacja między głównymi aktorami zewnętrznymi zaangażowanymi 
w regionie. Analogicznie, pomiędzy Chinami, Rosją i Indiami trwa wyścig po 
surowce, i szerzej o wpływy w regionie Azji Środkowej.

Nie chodzi jednak wyłącznie o rywalizację wewnątrz BRICS. Państwom tym nie 
zawsze udaje się również pełnić roli liderów regionalnych, reprezentantów mniej 
wpływowych państw na forum instytucji międzynarodowych. Bowiem w szerszym 
ujęciu wykraczającym poza relacje miedzy państwami BRIC, regionalni liderzy 
w wielu przypadkach skonfrontowani zostali nie z wolą współpracy ze strony swo-
ich sąsiadów, ale raczej z rywalizacją. Wynika to między innymi z heterogeniczno-
ści wewnątrzregionalnej, przede wszystkim w Azji. Tym samym, nie tylko BRICS 
czy globalne zgrupowania wzrastających potęg, ale również regionalne ugrupo-
wania integracyjne nie zawsze stwarzają szansę na lepszą pozycję negocjacyjna 
na arenie globalnej. Ta heterogoniczność osłabia siłę przetargową wzrastających 
potęg względem podmiotów transatlantyckich.

Po czwarte, zarówno dla państw BRIC, jak i innych wzrastających potęg, rela-
cje z USA (w mniejszym stopniu z UE, choć wiele z nich jest unijnymi partnerami 
strategicznymi) mają wymiar i znaczenie rzeczywiście priorytetowe czy wręcz stra-
tegiczne. USA to dla wzrastających potęg największy partner handlowy, źródło 
inwestycji, innowacji i technologii. Jak pisze Michael A. Glosny, każde z państw 
BRIC ma bliższe relacje z USA niż z każdym innym członkiem tego ugrupowa-

38 H.V. Pant, India’s rise leads to new foreign policy challenges, [w:] International politics in times of 
change, N. Tzifakis (red.), Springer, 2012, s. 177–178.

39 Dane za: L.E. Armijo, C. Roberts, The emerging powers…, op. cit. 
40 The BRICs. The trillion-dollar club, “The Economist”, 15 kwietnia 2010.
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nia41. To sprawia z kolei, że mało prawdopodobne jest, aby BRICS przyjęło jawne 
antyamerykańskie oblicze i prowadziło politykę wymierzoną w ład instytucjonalny, 
którego fundamentem są przecież Stany Zjednoczone. Wszystkie powyższe argu-
menty uprawomocniają stwierdzenie, że „po czterech szczytach państw BRICS 
niewiele wskazuje na to, aby rządom tych pięciu państw udało się podjąć wspólne 
i skoordynowana działania na forum globalnym; mając na uwadze rozbieżności ich 
interesów narodowych w wielu kluczowych obszarach negocjacyjnych nie wydaje 
się, aby mogły one stworzyć skuteczny program wspólnych działań”42. 

W ostatnich latach, można wskazać na kilka przykładów rozbieżności wzrastają-
cych potęg w odniesieniu do węzłowych zagadnień światowej polityki. Po pierwsze, 
państwa BRICS nie prezentują spójnego stanowiska w odniesieniu do przyszłości 
polityki klimatycznej. Na szczycie klimatycznym w Kopenhadze, Rosja prezento-
wała odmienne stanowisko od państw BRICS. Jednocześnie jednak ten przykład 
pokazuje, że Chiny, Brazylia, Indie i RPA, współpracując ze sobą, stanowią silny 
blok, mający potencjał nie tylko blokujący, ale również w coraz większym stopniu 
narzucania własnych rozwiązań i agendy. Państwa BRICS nie prezentowały rów-
nież spójnego stanowiska w kwestii konfl iktu w Syrii, co ujawniło się w momencie 
głosowania nad rezolucjami w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Podczas gdy Chiny 
i Rosja prezentowały spójne, „suwerenistyczne” podejście, odrzucając propozy-
cje interwencji społeczności międzynarodowej mającej na celu obalenie reżimu 
Assada czy nałożenia sankcji, inni członkowie „wielkiej piątki” albo wstrzymywali 
się od głosu, albo popierały stanowisko proponowane przez Zachód. 

Generalnie rzecz ujmując, patrząc na głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym 
ONZ, państwa BRICS bardzo często nie działają jako jednolity blok. Zestawienia 
przygotowane na potrzeby raportu Parlamentu Europejskiego pokazują, że w latach 
2006–2011, tylko w przypadku 56–63 proc. rezolucji, państwa BRICS głosowały 
w pełnej zgodzie, w przypadku 28–35 proc. rezolucji w częściowej zgodzie43, zaś 
w 6–10 proc. głosowań, przynajmniej dwa państwa głosowały inaczej (jedno za przy-
jęciem rezolucji, jedno zaś przeciwko). Co nawet istotniejsze, w omawianym okresie 
nie odnotowano wzrostu zbieżności w głosowaniach. W dwóch ważnych komitetach 
głównych ONZ, tj. komitecie Sprawy rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego oraz Sprawy społeczne, kulturalne i pomoc humanitarna pełną spójność pań-
stwa BRICS osiągnęły odpowiednio w 28–46 proc. i 52–67 proc. głosowań44.

41 M.A. Glosny, China and the BRICs…, op. cit.
42 M. Kahler, Rising powers and global governance: negotiating change in a resilient status quo, “Inter-

national Affairs” 2013, tom 89, nr 3, s. 722.
43 Co oznacza, że jedno albo więcej państw wstrzymało się od głosu.
44 The EU foreign policy towards the BRICS and other emerging powers: objectives and strategies, Euro-

pean Parliament AFET, 2011, s. 10–12, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type
=REPORT&reference=A7-2012-0010&language=EN.
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Zresztą fundamentalną sprawą, w której ujawniają się różnice między wzra-
stającymi potęgami, jest sama reforma instytucjonalna Narodów Zjednoczonych, 
w tym przede wszystkim modyfi kacja składu Rady Bezpieczeństwa. Głównym orę-
downikiem reformy RB ONZ są Indie i Brazylia – państwa tę mają istotny wkład 
w operacje ONZ-owskich sił pokojowych, rośnie również ich udział w składce do 
budżetu ONZ, przy jednoczesnym spadku składki państw zachodnich. Podczas 
gdy Brazylia i Indie, wspólnie z Japonią i Niemcami w ramach G4 domagają się 
reformy tego gremium, nie jest to w interesie ani Chin, ani Rosji (mimo deklara-
tywnego poparcia dla reformy RB, wyrażanego np. w deklaracjach po szczytach 
BRICS). Patrząc szerzej na perspektywy reformy tego kluczowego dla świato-
wej polityki gremium (wręcz symbolizującego ład powojenny), wydaje się małe 
realne, aby w najbliższej przyszłości mogło dojść do upodmiotowienia wzrasta-
jących potęg. Mimo że Stany Zjednoczone, po objęciu urzędu prezydenta przez 
Obamę, wyrażały poparcie dla aspiracji Indii, skończyło się tylko na słowach. 
Żadne z państw pretendujących do stałego miejsca w Radzie nie jest w stanie uzy-
skać dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Ogólnego, co w dużej mierze wynika 
z faktu, że państwa afrykańskie są podzielone w poparciu dla poszczególnych kan-
dydatów. Co więcej, inne wzrastające potęgi, domagają się raczej rozszerzenia puli 
niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, a tym samym ich interesy są sprzeczne 
z aspiracjami Brazylii i Indii. Ten impas de facto blokuje możliwość rzeczywistej 
reformy tej organizacji - jest to swoisty paradoks wpisany w funkcjonowanie nie 
tylko BRICS, ale szerzej bloku państw niezachodnich, bowiem cześć z tych państw 
jest benefi cjentem instytucji ustanowionych po II wojnie światowej. Jak stwierdza 
Olivier Steunkel, Rosja i China są tak naprawdę potęgami status quo, niechętnymi 
transformacji powojennego systemu który w ostatnich dekadach sprzyjał ich inte-
resom.45 Dlatego też, w deklaracjach wydawanych po szczytach BRICS akcentuje 
się obszary czy problemy, co do których panuje zgoda w ramach „wielkiej piątki”, 
pomijając czy bagatelizując sporne kwestie. Takiemu podejściu służy luźna i nie-
formalna współpraca pomiędzy nimi – państwa BRICS nawet nie próbują usta-
lać i narzucać sobie wiążących reguł, które mogłyby ograniczać ich suwerenność; 
jednocześnie takie modus operandi BRICS osłabia „potencjał transformacyjny” 
tego ugrupowania i zdolności wpływania przez „wielką piątkę” na reformy global 
governance46.

Przy całej różnorodności potencjałów i interesów państw BRIC(S) (oraz pozo-
stałych wrastających potęg), należy podkreślić, że podejmują one próby coraz ści-
ślejszej koordynacji stanowisk w odniesieniu do kluczowych zagadnień polityki 

45 O. Stuenkel, The fi nancial crisis, contested legitimacy and the genesis of intra-BRICS cooperation, 
“Global Governance” 2013, tom 19, s. 620.

46 A.F. Cooper, A.B. Farooq, BRICS and the privileging of informality in global governance, “Global 
Policy” 2013, tom 4, nr 4, s. 428–429.
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międzynarodowej. Proces ten można określić mianem „pełzającej heterogeni-
zacji” Południa. Po kryzysie z 2008 r., państwa BRICS zaczęły zwierać szeregi. 
Ministrowie fi nansów i szefowie banków centralnych spotykali się wielokrotnie. 
Na szczycie BRICS w Hainan w 2011 r., przywódcy „wielkiej piątki” zadeklarowali 
wolę bliższej koordynacji stanowisk w odniesieniu do międzynarodowych i regio-
nalnych kwestii. Współpraca państw BRICS wpłynęła również na „topografi ę” 
innych organizacji multilateralnych. Pod koniec 2011 r., ministrowie tych państw 
uzgodnili wspólne stanowisko w odniesieniu do negocjacji WTO. Postępuję rów-
nież instytucjonalizacja współpracy BRICS – w ostatnich latach podjęto decyzję 
o utworzeniu Banku Rozwoju z kapitałem wynoszącym 50 mld dolarów47, rezerwy 
walutowej w wysokości 100 mld dolarów, a także think-tanku (BTTC) i Rady Biz-
nesu. W deklaracji po szczycie w Durban w 2013 r. odniesiono się również do kon-
cepcji utworzenie wirtualnego sekretariatu BRICS. Obok spotkań na najwyższym, 
politycznym szczeblu (prezydentów, ministrów), działa szereg grup roboczych, 
podejmujących sektorowe tematy – polityki obronności, zdrowia, edukacji, rolnic-
twa czy nauki, a do tego dochodzą liczne kontakty środowisk pozapaństwowych. 
To sprawia, że w ostatnich latach, „poziom interakcji pomiędzy państwami BRICS 
jest dziś na niespotykaną skalę”48. Fabiano Mielniczuk stwierdza w tym kontek-
ście, nieco na wyrost, że „BRICS można uznać za jedną z najbardziej trwałych sił 
kształtujących nową architekturę stosunków międzynarodowych w XX wieku”49. 
Przychylić się należy raczej do opinii Andrew F. Coopera i Asifa Farooqa piszą-
cych, że nawet w tych obszarach, w których panuje jednomyślność, państwa BRICS 
wciąż nie doszły do porozumienia odnośnie do bardziej szczegółowych, wspólnych 
działań50.

Wspomniano wcześniej kwestie, które „dzielą” BRICS. A jakie są przesłanki 
współpracy „wielkiej piątki’? Państwa te, czy szerzej „koalicja państw Południa” 
współpracują ze sobą nie dlatego, że łączy je jakaś wspólna tożsamość czy nawet 
konkretne interesy. Raczej, spoiwem łączącym te ‘cegły’ (ang. brics) jest to, że 
wszystkie chciałyby uzyskać większy wpływ na funkcjonowanie organizacji mię-
dzynarodowych, sprzeciwiając się swoistej „biurokratycznej inercji”, która ogra-
nicza możliwość ich większego zaangażowania w procesy global governance51. 
Tym samym, zachowanie tych państw wpisuje się w paradygmat teoretyczny Ste-

47 Ch. Brütsch, M. Papa, Deconstructing the BRICS…, op. cit.
48 O. Stuenkel, The fi nancial crisis and the genesis of intra-BRICS cooperation, “Global Governance” 

2013, tom 19, s. 621.
49 F. Mielniczuk, BRICS in the contemporary world: changing identities, converging interests, “Third 

World Quarterly” 2013, tom 34, nr 6, s. 1075.
50 A.F. Cooper, A.B. Farooq, BRICS and the privileging of informality in global governance, “Global 

Policy” 2013, tom 4, nr 4, s. 428–429.
51 A. Hurrell, Narratives of emergence: rising powers and the end of the Third World?, “Revista de 

Economia Política” 2013, tom 33, nr 2.
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phana Walta – państwa tworzą sojusze nie w oparciu o zbieżność ideologiczną, ale 
w obronie przed wspólnym zagrożeniem – w tym przypadku, takim zagrożeniem 
jest dominacja Zachodu, i w szczególności hegemonia USA. Ponadto, co łączy te 
państwa, tworzących swoistą koalicję obrońców ‘państwa suwerennego’, to niewąt-
pliwie sprzeciw wobec „transnacjonalizmu”52.

Krytycznie podchodząc do potencjału BRICS jako homogenicznego, spójnie 
działającego lobby wzrastających potęg należy jednocześnie zasygnalizować, że 
również „Zachód nie jest już zjednoczonym, zdyscyplinowanym Zachodem kon-
trolującym blisko dwie trzecie światowej gospodarki, ale składa się z kłótliwych, 
niezdyscyplinowanych, często rywalizujących ze sobą podmiotów, które prezentują 
odmienne cele”53. 

2.4. Wzrastające potęgi a architektura globalnego zarządzania

Zasadniczym aspektem rozważań nt. architektury zarządzania ładem międzynaro-
dowym jest pytanie, na ile istniejące organizacje międzynarodowe dostosowały się 
w ostatnich latach do zmieniającego się układu sił na świecie. Zasadne jest w tym 
kontekście pytanie o przejawy rosnących wpływów wzrastających potęg na procesy 
global governance.

Warto zacząć od kwestii najbardziej „operacyjnej” i kwantyfi kowalnej – liczeb-
ności przedstawicieli wzrastających potęg w gremiach decyzyjnych organizacji 
międzynarodowych. Choć wciąż urzędnicy reprezentujący wzrastające potęgi sta-
nowią w tych gremiach zdecydowaną mniejszość, to jednak wybory na najwyższe 
stanowiska, przykładowo w Banku Światowym czy Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym, choć nadal wygrywane przez kandydatów z państw zachodnich, stają 
się bardziej przejrzyste. Zarówno Chrisitine Lagarde, jak i Jim Yong Kim prowa-
dzili autentyczną kampanię wyborczą – bycie kandydatem państwa zachodniego 
nie dawało bowiem, tak jak to było dawniej, 100 procentowej gwarancji wyboru na 
stanowisko. Nota bene, zarówno w przypadku wyboru na szefa MFW, jak i BŚ, pań-
stwa BRICS nie wspierały jednego kandydata. W przypadku MFW, Rosja poparła 
Lagarde, zaś w wyborach na szefa Banku Światowego kandydata USA Kima, choć 
jego rywalem był kandydat z Nigerii Ngozi Okonjo-Iweala. Tym samym Rosja 
popierała kandydatów państw zachodnich na najważniejsze stanowiska – zarówno 
w MFW, jak i Banku Światowym. Co ciekawe, również Chiny i Indie głosowały 
na kandydata USA54. Chińczykom udało się „ulokować” swoich przedstawicieli 

52 G. Bacık, Turkey and the BRICS. Can Turkey join the BRICS?, “Turkish Studies” 2013, tom 14, 
nr 4, s. 762. 

53 A.F. Hart, B.D. Jones, How do rising powers rise, “Survival” 2011, tom 52, nr 6, s. 75.
54 M. Emerson, Do the BRICS make a block, CEPS Commentary, 30 kwietnia 2012, s. 3.
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na wysokich stanowiskach w Banku Światowym (główny ekonomista i zastępca 
szefa Banku) czy Międzynarodowym Funduszu Walutowym (zastępca dyrektora 
zarządzającego).

W innych, mniej wpływowych organizacjach międzynarodowych, proces stop-
niowego upodmiotowienia wzrastających potęg widać jeszcze bardziej dobitnie. 
Coraz liczniejsza grupa przedstawicieli świata niezachodniego pełni kierownicze 
funkcje w organizacjach międzynarodowych. Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Światowa Organizacja Handlu 
(WTO – dyrektorem generalnym jest Brazylijczyk, dwoma z czterech zastępców 
zostali Chińczyk i Nigeryjczyk), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 
(WIPO) czy UNIDO (Chińczyk – znaczenie tej agendy ONZ jest dziś niewielkie, 
biorąc pod uwagę fakt wycofania członkostwa w niej m.in. przez USA czy Wielką 
Brytanię) to przykłady tych organizacji, w których kierownicze funkcje piastują 
przedstawiciele świata niezachodniego. 

Jednak stanowiska i personalia nie determinują rzeczywistego wpływu państwa 
na daną organizację międzynarodową. Co bardziej istotne, chodzi o rzeczywisty 
„przełożenie” wzrastających potęg na procesy decyzyjne zachodzące w światowej, 
multilateralnej polityce, a tym samym na faktyczny wpływ na decyzje zapadające 
przede wszystkim w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych. 

Niezachodnie państwa domagają się większego wpływu na decyzje podejmo-
wane zarówno w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak i Banku 
Światowego. Chcą mieć większy wpływ na „udziały i krzesła” (ang. shares and cha-
irs). Przed kryzysem w 2008 r. i negocjacjami nt. nowego podziału głosów w insty-
tucjach Bretton Woods, USA dysponowały w Banku Światowym 15 proc. kwotą, 
w MFW zaś kwotą wynosząca 17,41 proc. De facto więc, biorąc pod uwagę proce-
dury głosowania i wymaganej większości, do zablokowanie decyzji na tych forach 
wystarczyła USA koalicja z dwoma (a niekiedy nawet z jednym państwem)55. Siła 
głosu Chin w BŚ była mniejsza od Francji i Wielkiej Brytanii. Dlatego też, wzra-
stające potęgi, w tym przede wszystkim BRICS naciskały na reformę systemu 
podziału głosów. W 2010 r. w MFW i BŚ zapadały decyzje o zwiększeniu siły głosu 
wzrastających gospodarek (w BŚ realokacja kwoty na rzecz państw rozwijających 
się wyniosła 3,3 proc., w MFW zaś 6 proc.). W ramach reformy instytucjonal-
nej, Chiny miałyby się stać trzecim największym „udziałowcem” (wyprzedzając 
Niemcy), zaś Rosja, Indie i Brazylia znalazłyby się wśród 10 największych donato-
rów. Fundusz określił tę reformę mianem historycznej, podkreślając, że przyczyni 
się ona do podniesienia jego legitymizacji i efektywności56.

55 L.E. Armijo, C. Roberts, The emerging powers and global governance: Why BRICS matter, [w:] 
R. Looney (red.), Handbook of emerging economies, Routledge, 2014.

56 O. Stuenkel, The fi nancial crisis and the genesis of intra-BRICS cooperation, “Global Governance” 
2013, tom 19, s. 618.
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Należy jednocześnie zauważyć, że zmiany w procedurach decyzyjnych w MFW 
i BŚ w dużej mierze są wynikiem nie tyle woli Ameryki i państw europejskich 
dostosowania tych instytucji do zmieniającego się układu sił na świecie, ile starań 
Waszyngtonu, aby potęgi wschodzące wzięły większą odpowiedzialność za mię-
dzynarodowy system fi nansowy. Mówiąc inaczej, to prezydent Obama naciskał na 
państwa europejskie, aby te zgodziły się na realokację kwot na rzecz wschodzących 
mocarstw, dzięki czemu takie państwa jak Chiny zgodziłyby się „wstrzyknąć” więk-
sze środki do BŚ i MFW (do dyspozycji Funduszu miałoby być dwukrotnie więcej 
środków, w sumie ok. 725 miliardów dolarów). Co ważne, na reformie skorzy-
stałyby, oprócz Państwa Środka, przede wszystkim Meksyk, Brazylia, Indie, inne 
państwa rozwijające się zostały pominięte przy zwiększaniu kwoty, co spowodo-
wało krytykę wprowadzanych zmian z ich strony. Powyższe rozważania na temat 
reformy Instytucji Finansowych prowadzone są w trybie warunkowym – bowiem 
ostatecznie amerykańska administracja nie zdecydowała się przekazać pakietu 
reform do Kongresu, który, aby proponowane zmiany weszły w życie, musi je raty-
fi kować. 

Podczas gdy w instytucjach Bretton Woods i w ramach systemu Narodów 
Zjednoczonych utrzymuje się powojenne status quo, większy wpływ wzrastające 
potęgi wywierają na multilateralne negocjacje handlowe. Wraz z członkostwem 
Rosji w  Światowej Organizacji Handlu, zakończył się proces włączania państw 
BRICS w globalny system handlowy. Wzrastające potęgi, przede wszystkim Bra-
zylia i Indie, wspólnie z USA i Unią Europejską tworząc tzw. Grupę G-4 znacząco 
wpływają na negocjacje w ramach rundy z Doha. Nie oznacza to jednak, że rosnące 
upodmiotowienie wzrastających potęg w globalnej polityce handlowej zwiększa 
efektywność negocjacji. Jest wręcz przeciwnie – jak to ujął brazylijski dyplomata, 
impas, który trwa w negocjacjach handlowych stanowi „mikrokosmos” rosnących 
antagonizmów między „starymi” i „nowymi” potęgami57, które osłabiają efektyw-
ność instytucji multilateralnych. Przykład ten dobrze ilustruje ogólną sprzeczność 
między efektywnością a reprezentatywnością w instytucjach global governance – 
zachodzi między nimi zależność odwrotnej proporcjonalności.

Istotnym, zasadniczym novum światowego zarządzania („najważniejsza ‘inno-
wacja’ w global governance od końca Zimnej Wojny”58) jest pojawienie się, na fali 
kryzysu, G20. Odbywa się to kosztem dotychczas dominującego w architekturze 
zarządzania globalnego G7/8. Rozszerzenie G8 do G20 oznaczało pragmatyczne 
uznanie przez USA, że stabilizowanie globalnej gospodarki jest możliwe tylko przy 

57 B. Baracuhy, Running into a brick wall: The WTO Doha Round, governance gap and geopolitical 
risks, “Global Policy” 2012, tom 3, nr 1, s. 108–110.

58 S. Patrick, The evolving structure of world politics, 1991–2011, [w:] International Relations Since the 
End of the Cold War, G. Lundestad (red.), Oxford University Press 2013, s. 28. 
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udziale „wzrastających potęg”59. Jest to jedyne na świecie forum, na którym spo-
tykają się przywódcy „starych” i „nowych potęg” w warunkach „formalnej równo-
ści” – głosy wszystkich 19 państw i Unii Europejskiej mają bowiem tę samą wagę, 
niezależnie od potencjału gospodarczego czy demografi cznego danego państwa, 
w przeciwieństwie na przykład do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
Należy również zauważyć, że w gronie 19 państw nie znalazły się tylko państwa 
BRICS, ale również państwa o mniejszym potencjale – a więc G20 nie jest kolej-
nym „koncertem mocarstw”. To właśnie „duże państwa peryferyjne” (a nie BRICS) 
są największymi benefi cjentami tego forum, bowiem poprzez udział w pracach 
Grupy, umacnia się ich status jako członków ekskluzywnego, elitarnego gremium 
„na szczycie globalnej hierarchii”60, na równi z USA czy Chinami. G20 zgodna jest 
z wizją multilateralizmu wzrastających potęg, które, stojąc na straży suwerenności 
i sprzeciwiając się mechanizmom ponadnarodowym chcą, aby decyzje zapadały na 
zasadzie konsensusu. Nie zgadzają się jednocześnie, aby zobowiązania podejmo-
wane w organizacjach międzynarodowych były prawnie wiążące. G20 stanowiła 
więc szybki i pragmatyczny instrument włączania wzrastających potęg – zarówno 
tych o znacznym już potencjale, jak i „średnich potęg”, we wspólne zarządzanie 
sprawami międzynarodowymi. 

Jednocześnie, G20 pozostaje w ścisłym związku z systemem instytucjonalnym 
Bretton Woods i Międzynarodowych Instytucji Finansowych61. Ponadto, w momen-
cie wygadzania kryzysu, rola tego forum osłabła – Grupa nie stała się perma-
nentnym komitetem sterującym globalną gospodarką czy tym bardziej, globalną 
polityką. Co równie istotne, G20 nie jest forum, którego decyzje muszą być obli-
gatoryjnie implementowane albo przez państwa członkowskie, albo inne insty-
tucje z odpowiednimi kompetencjami. Ergo, z jednej strony mamy do czynienia 
z „pełzającym” upodmiotowieniem „wzrastających potęg” w ramach grupy 19 naj-
większych gospodarek (plus Unii Europejskiej), z drugiej strony forum to wciąż 
pozostaje „zakładnikiem” instytucjonalnego, powojennego status quo „zaprojek-
towanego” po II wojnie światowej.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na inny trend, który wpływa istotnie na 
mechanizmy zarządzania global governance. Mianowicie, powstaje wiele innych 
ugrupowań, nieformalnych czy semiformalnych, skupiających wyłącznie wzrasta-
jące potęgi. Niewątpliwie taką grupa jest sama BRICS – ten akronim „nie tylko 
zmienił sposób postrzegania świata przez inwestorów fi nansowych, ale również 

59 S.E. Vezirgiannidou, The United States and rising powers in a post-hegemonic global order, “Inter-
national Affairs”, 89 (2013), 3, s. 644.

60 A. Cooper, Squeezed or revitalised? Middle powers, the G20 and the evolution of global governance, 
“Third World Quarterly” 2013, tom 34, nr 6, s. 971. 

61 Szerzej zob. P. Cammack, The G20, the crisis, and the rise of global developmental liberalism, “Third 
World Quarterly” 2012, tom 33, nr 1. 
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przewartościował sposób ‘geopolitycznego samopostrzegania’ państw tworzą-
cych to ‘zgrupowanie’ ”62. Od 2006 r., dzięki inicjatywie rosyjskiej, przedstawiciele 
państw wchodzących w jej skład spotykają się na marginesie ważnych wydarzeń 
międzynarodowych (Sesja ogólna ONZ czy spotkania Banku Światowego i MFW). 
W 2009  r., w rosyjskim Jekaterynburgu, po raz pierwszy spotkali się przywódcy 
państw BRIC. Państwa te zaczęły tworzyć konkurencyjne wobec istniejących 
mechanizmów inicjatywy – przykładowo, powołały własny Bank Rozwoju, jako 
alternatywę dla Banku Światowego, ze środkami przeznaczonymi na projekty 
infrastrukturalne w państwach rozwijających się czy też własny fundusz walu-
towy. Tym samym, tworzone są alternatywne wobec Zachodu bloki integracyjne, 
w ramach szeroko rozumianej współpracy Południe-Południe

Wzrastające potęgi próbują zawiązywać strategiczne sojusze, które podważają 
geopolityczną dominację świata zachodniego; intensyfi kują również dwustronną 
i wielostronną współpracę wojskową i ekonomiczną, z której wykluczane są coraz 
częściej państwa Zachodu. Znaczącym przykładem jest Szanghajska Organizacja 
Współpracy, określana niekiedy jako Pakt Warszawski 2 lub antyNATO. Państwa 
Ameryki Południowej intensyfi kują współpracę w ramach Unii Narodów Połu-
dniowoamerykańskich UNASUR i Mercosul, ASEAN+3, Inicjatywa Chiang Mai. 
W każdym przypadku, „motorem” integracji regionalnej jest jedno ze wschodzą-
cych mocarstw, próbujących tworzyć geoekonomiczną alternatywę dla zachod-
niocentrycznych instytucji global governance. Tym samym, wzrastające potęgi 
wyłamują się z „zachodniocentrycznego gorsetu instytucjonalnego”. 

Warto również zwrócić uwagę, że państwa niezachodnie na poziomie regional-
nym podejmują próby zmniejszenia znaczenia dolara jako waluty w transakcjach 
handlowych, poprzez zastąpienie amerykańskiej waluty walutą lokalną lub innymi 
formami płatności. Przykładowo, dziewięć państw zrzeszonych w ALBA – Boli-
wariańskim Sojuszu Narodów Ameryki zdecydowało w 2009 r. o wprowadzeniu 
wspólnej waluty w rozliczeniach handlowych między sobą. Brazylia podjęła decy-
zję, że w transakcjach handlowych z Argentyną i Chinami używać będzie lokalnych 
walut. Turcja i Chiny zawarły porozumienie o walutowym swap. I choć na razie 
znaczenie ekonomiczne tych inicjatyw jest w zasadzie żadne, są one kolejnym przy-
kładem politycznej woli przełamania przez państwa niezachodnie gospodarczej 
hegemonii Zachodu63. 

62 T. Renard, A multipolar world in the making, [w:] The European Union and emerging powers in the 
21st century, T. Renard, S. Biscop (red.), Ashgate, 2012, s. 47–48.

63 D. Tentori, M. Zandorini, Evolution of the global economic system, Working Paper 09, Transworld, 
http://www.transworld-fp7.eu/wp-content/uploads/2013/03/TW_WP_09.pdf.
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2.5. Zakończenie

Jak stwierdza Randal Schweller, w kategoriach geopolitycznych, znajdujemy się 
dziś w czasach entropii, bezładu64. Ład międzynarodowy jest coraz słabiej ‘zako-
twiczony’ w stałych, przewidywalnych normach, i staje się coraz bardziej zmienny, 
chwiejny, i pozbawiony ‘regularności zachowań’. W ten obraz coraz mniej „ustruk-
turyzowanego” świata wpisuje się również wzrastanie nowych państw, wykazują-
cych coraz większe ambicje nie tylko w skali regionalnej, ale również globalnej. 
Choć Stany Zjednoczone w nadchodzących dekadach pozostaną nie tylko najwięk-
szą siłą militarną na świecie, ale również najsilniejszym państwem w ogóle, ich 
potencjał kształtowania polityki międzynarodowej będzie malał, i w coraz więk-
szym stopniu zależeć będzie od zdolności do kooptacji innych podmiotów. Koniec 
świata unipolarnego ze Stanami Zjednoczonymi jako jedynym biegunem stwa-
rza „efekt dekompresji”, dający pozostałym aktorom światowej polityki większe 
pole manewru i swobodę działania65. A więc, w kolejnych dekadach XXI wieku, 
świat będzie się stawał coraz bardziej multipolarny. Gospodarcze umacnianie się 
wzrastających potęg oraz prognozy dotyczące dalszego doganiania Zachodu daje 
im mandat do coraz głośniejszego domagania się większych wpływów w ramach 
mechanizmów globalnego zarządzania. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
założyć, że niezachodnie państwa odgrywać będą coraz istotniejszą rolę w global-
nych procesach gospodarczych i politycznych – proces upodmiotowienia rosnących 
potęg można określić mianem megatrendu globalnej polityki XXI wieku. Będziemy 
świadkami powolnej, „pełzającej” legitymizacji peryferii światowej polityki. 

Dziś, żadne ze wschodzących mocarstw nie kwestionuje zachodniocentrycz-
nego ładu i nie „rzuca rękawicy” USA i Unii Europejskiej w kwestii ich globalnej, 
instytucjonalnej hegemonii. Wschodzące mocarstwa nie proponują alternatyw-
nych rozwiązań dla liberalnej, ustanowionej po II wojnie światowej przez Zachód 
architektury zarządzania ładem światowym; nie postulują stworzenia „nowego 
ładu międzynarodowego”. Są raczej, jak pisze Ren Xiao w kontekście roli Chin, 
potęgami status quo zorientowanymi na reformy [global governance], a nie pod-
miotami „rewolucyjnymi”, mającymi ambicję obalenia istniejącego ładu. Wscho-
dzącym potęgom, współuczestnictwo w istniejących i powoli reformujących się 
mechanizmach globalnego zarządzania daje możliwość wpływania na globalne 
procesy, co prowadzi do umacniania ich statusu międzynarodowego. Sukces 
gospodarczy wzrastających potęg w dużej mierze wynika z faktu, że udało im się 

64 R.L. Schweller, The age of entropy. Why the new world order won’t be orderly, “Foreign Affairs”, 
16 czerwca 2014, http://www.foreignaffairs.com/articles/141568/randall-l-schweller/the-age-of-
entropy.

65 Global Trends 2030. Citizens in an interconnected and polycentric world, EUISS/ESPAS, s. 107.
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zintegrować ze światową gospodarką bez ponoszenia istotnych kosztów, którymi 
obciążone są przede wszystkim Stany Zjednoczone. 

Liberalny ład międzynarodowy, którego architektem był Zachód, nie zostanie 
zastąpiony przez nowy system czy paradygmat – wzrastającym potęgom zależy 
bowiem na systemie opartym o zasady i otwartym. Najlepszym tego przykładem 
jest dążenie wzrastających potęg do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu 
– najbardziej sformalizowanej i rozwiniętej organizacji wpisanej w  liberalny ład 
międzynarodowy – jako gwaranta i strażnika ich praw66. W interesie tych państw 
pozostaje utrzymanie instytucjonalnego status quo oraz zwiększanie swoich wpły-
wów w ramach istniejącej architektury global governance, która wykazuje dużą ela-
styczność i zdolność, przynajmniej formalną, do absorpcji „nowych członków”67. 
Takie postrzeganie stosunku wzrastających potęg do nowego ładu światowego wpi-
suje się liberalną perspektywę, która zakłada, że istniejący system zapewnia tym 
państwom punkty dostępu i możliwość wzajemnego oddziaływania.

W ostatniej dekadzie byliśmy więc raczej świadkiem ewolucji aniżeli rewolucji 
w global governance, a wzrastające potęgi nie były zainteresowane destabilizowa-
niem istniejącej architektury instytucjonalnej ładu światowego. Andrew Hurrel 
pisze, że choć w ostatnich latach Indie, Chiny i Brazylia uzyskały większe wpływy 
w  Światowej Organizacji Handlu, umocniły swój status w ramach międzynaro-
dowych instytucji fi nansowych, a utworzenie G20 oznacza włączenie globalnych 
peryferii w mainstream światowej polityki, wciąż jednak, państwa niezachodnie są 
raczej „biorcami zasad, niż ich kreatorami”68. John Ikenberry w tym samym duchu 
pisze, że łatwo jest dołączyć do ładu zaprojektowanego przez Zachód, ale trudno 
go obalić.

Istotnym czynnikiem ograniczającym wolę kwestionowania przez wschodzące 
mocarstwa instytucjonalnego status quo jest również fakt, że z jednej strony kry-
tykując zachodniocentryczne instytucje fi nansowe, z drugiej strony państwa te 
(przede wszystkim Indie i Brazylia) obawiają się, że wraz z rewolucyjnymi zmianami 
w systemie global governance, jeden hegemon, a więc USA (czy szerzej Zachód), 
zostanie zastąpiony przez innego hegemona, który może okazać się, paradoksalnie 
o wiele bardziej niebezpieczny, tj. przez Chiny. Ponadto, państwa te wciąż wolą być 
free-riderami, korzystającymi z dobrodziejstw istniejącego ładu międzynarodowego 
„utrzymywanego” w dużej mierze przez USA czy UE. Nie są skore do ponoszenia 
istotnych kosztów współrządzenia światem, zwłaszcza że borykają się z istotnymi 

66 J. Ikenberry, The future of the liberal world order, “Foreign Affairs” 2011, tom 90, nr 3.
67 H.W. Maull, The rise of new powers: Implications for the transatlantic world, [w:] D. Hamilton, 

K Volker (red.), Transatlantic 2020. A Tale of Four Futures, Center for Transatlantic Relations, 
2011, s. 76, http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/Transatlantic_2020/Transatlan-
tic2020.pdf.

68 A. Hurrel, Narratives of emergence: Rising powers and the end of the Third World?, “Brazilian Jour-
nal of Political Economy” 2013, tom 33, nr 2, s. 208.
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wyzwaniami wewnętrznymi, przede wszystkim natury społecznej. Dlatego też są 
sceptycznie nastawione na przykład do polityki klimatycznej i ponoszenia związa-
nych z nią kosztów redukcji emisji69. 

Postrzeganie w tych kategoriach wzrastających potęg, które w większości nie 
podzielają zachodniej optyki i wartości, mają odmienną od Zachodu tożsamości, 
nazbyt upraszczałoby jednak obraz rzeczywistości. Tezę, że wzrastające potęgi nie 
będą radykalnie kwestionować istniejących reżimów międzynarodowych należy 
nieco zniuansować. Fakt, że państwa BRIC, i szerzej inni pretendenci do miana 
nowych potęg nie dążą do obalenia architektury zarządzania ładem światowym 
zaprojektowanej po II wojnie światowej przez Zachód nie oznacza, że państwa 
te nie będę podejmowały prób reformowania, „testowania, ‘rozcieńczania’ czy 
rewidowania istniejących zasad, norm, reguł oraz instytucji tak, aby w większym 
stopniu odzwierciedlały on ich wartości, interesy i preferencje”, w duchu „umiar-
kowanego rewizjonizmu”70. Wraz z umacnianiem się wzrastających potęg, umac-
niać się będzie również ich „moc weta” (inną sprawą jest, czy z w ich interesie 
będzie korzystać z tego weta). Oznacza to, że nie będą one podmiotami proponu-
jącymi konkretne rozwiązania, ale raczej w coraz większym stopniu blokującymi 
rozwiązania przedstawiane przez Zachód, na forum wciąż zachodniocentrycz-
nych instytucji. Postawę wzrastających potęg względem zachodniocentrycznego 
ładu międzynarodowego najlepiej chyba można uchwycić za pomocą terminu soft 
balancing71.

Trudno mówić o spójnej, jasno zdefi niowanej tożsamości wzrastających potęg. 
Nie wykształciły one jeszcze (i mało prawdopodobne wydaje się, aby kiedykol-
wiek to się stało) jednej tożsamości, zarówno jeśli chodzi o role międzynarodowe 
poszczególnych państw, jak i tożsamość grupową bloku wzrastających potęg. Pań-
stwa te mają wiele tożsamości: są zarówno klasyfi kowane jako „państwa rozwijające 
się i motory wzrostu; jako potęgi rewizjonistyczne i status quo; jako benefi cjenci 
otwartego, wielopoziomowego ładu i jako strażnicy narodowej suwerenności”72. 
Dlatego też, prognozując procesy, które będą zachodzić w globalnym zarządza-
niu, należy zakładać, że wschodzące mocarstwa będą obierały różne role – będą 
zarówno psotnikami (spoilers), stronnikami (supporters), jak i leniuchami (shir-
kers), jeśli chodzi o ich stosunek do istniejących mechanizmów global governance. 
Efektywne operowanie w takich warunkach wymagać będzie od USA i Unii Euro-

69 S. Patrick, The evolving structure of world politics, 1991–2011, [w:] International Relations Since the 
End of the Cold War, G. Lundestad (red.), Oxford University Press 2013, s. 27.

70 Ibidem, s. 26.
71 A. Hurrell, Hegemony, liberalism and global order: What space for would-be great powers?, “Inter-

national Affairs” 2006, tom 82, nr 1, s. 1–19.
72 Por. R. Schweller, Emerging powers in an age of disorder, “Global Governance” 2011, tom 17.
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pejskiej, i szerzej wszystkich podmiotów globalnej polityki, współpracy w ramach 
różnych koalicji i sieci73.

Coraz trudniej jest prognozować, jak będą w przyszłości wyglądać te koalicje 
i w jakich obszarach światowej polityki będą zawierane. Patrząc na rozwój ładu 
międzynarodowego i global governance wydaje się bowiem, że w coraz mniejszym 
stopniu relacje pomiędzy poszczególnymi aktorami determinowane będą przez 
czynniki ideologiczne. Zimnowojenny paradygmat „Zachód versus Reszta”, który 
tworzył schemat relacji między światem rozwiniętym a rozwijającym się, w coraz 
mniejszym stopniu będzie określał politykę międzynarodową – wynika to z faktu, że 
wzrastające potęgi (jak również świat zachodni) nie stanowią jednolitego, homoge-
nicznego bloku ze spójnym katalogiem interesów. Co więcej, państwa Południa nie 
są już reprezentowane przez takich ideowych, „antykolonialnych” przywódców jak 
Nehru, Nasser czy Nkrumah, którzy stanowili ideologiczną kontrprzeciwwagę dla 
świata kapitalistycznego. Dziś na czele wschodzących mocarstw stoją ‘aideologiczni’ 
technokraci tacy jak Manmohan Singh czy Hu Jintao74. To sprawia, że na forum 
organizacji międzynarodowych głównym kryterium współpracy i budowy kolacji 
nie będzie czynnik ideologiczny, ale pragmatyczny interes poszczególnych państw. 
Światowa polityka nie będzie więc zdominowana przez rywalizację dwóch jedno-
litych wewnętrznie i  spójnych tożsamościowo bloków o odmiennych interesach. 

Na ten „świat entropii” składać się będą również dwa, wydawałoby się przeciw-
stawne, procesy. Z jednej strony, wrastanie nowych potęg i ich rosnący wpływ na 
architekturę globalnego zarządzania wpływać będzie na dalszą westfalizację ładu 
globalnego. O konserwatyzmie ‘nowych potęg’ świadczy fakt, że preferują one 
operowanie w ramach organizacji międzyrządowych – odrzucają możliwość pod-
porządkowania się woli organizacji ograniczających ich suwerenność i delegowa-
nia części swoich kompetencji na rzecz ponadnarodowych instytucji. Podejrzliwie 
spoglądają na organizacja pozarządowe jako tradycyjnych sojuszników ‘starych’ 
potęg75. Charles Grant, w swojej analizie nt. Chin i Rosji pisze, że państwa te są 
instynktownie nieufne wobec samej koncepcji global governance jako idei służącej 
interesom Zachodu; „państwa te preferują raczej nieformalne spotkania potęg niż 
formalną maszynerię multilateralną”76. W tym sensie, wzrastające potęgi przyczy-
niają się do odrodzenia państwa narodowego i wzrostu jego roli w ładzie między-
narodowym. Błędna wydaje się więc teza głosząca, że jesteśmy świadkami przejścia 

73 G. Grevi i in., Empowering Europe’s future. Governance, power and options for the EU in a chang-
ing world, Chatham House, 2013, s. 12, http://www.chathamhouse.org/publications/papers/
view/196123.

74 A. Acharya, Can Asia lead? Power ambitions and global governance in the twenty-fi rst century, 
“International Affairs” 2011, tom 87, nr 4, s. 865.

75 A. Narlikar, Negotiating the rise of new powers, “International Affairs” 2013, tom 89, nr 3, s. 575.
76 C. Grant, Russia, China and Global Governance, Centre for European Reform, Londyn 2012.
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od la raison d’état do la raison du monde77, a więc odejścia od państwocentrycznego 
postrzegania rzeczywistości międzynarodowej i skupiania się na interesie naro-
dowym, do ponadnarodowej wizji ładu globalnego. Wręcz odwrotnie, zaangażo-
wanie danego państwa na forum organizacji międzynarodowej w coraz większym 
stopniu determinowane będzie kalkulacją zysków i strat i odpowiedzią na pytanie, 
na ile jest to opłacalne z punktu widzenia interesu narodowego. To oczywiście 
sprzeczne jest z unijną percepcją ładu międzynarodowego, osłabiając normatywną 
siłę Europy. Niekoniecznie jednak idzie w kontrze do amerykańskiej wizji świato-
wej polityki.

Wraz z renesansem państwa narodowego, w coraz większym stopniu będziemy 
mieć do czynienia z umacnianiem się nieformalnego multi-multipolaryzmu, a więc 
ładu, w którym coraz więcej państw staje się członkami coraz większej liczby 
„nakładających się” na siebie instytucji, „tworząc swoistą mozaikę multilateralnych 
zależności” czy, jak pisze Andrew Hurrel, „mozaikę różnych ugrupowań integra-
cyjnych”78. Jest to mozaika składająca się zarówno ze starych struktur i reżimów, 
jak i nowych organizacji, na funkcjonowanie których coraz większy wpływ mają 
wzrastające potęgi. Z dużą dozą pewności można zakładać, że w najbliższych latach 
ta mozaika będzie stawała się coraz bardzie złożona i różnorodna, a sieć powiązań 
międzynarodowych będzie składać się z coraz większej ilości bilateralnych, regio-
nalnych i globalnych porozumień i mechanizmów współpracy. Obok formalnych 
instytucji czy for współpracy, takich jak ONZ, coraz bardziej wpływowe będą orga-
nizacje nieformalne79. Współpraca między państwami będzie coraz mniej sforma-
lizowana, w coraz mniejszym stopniu oparta o reżimy prawnie wiążące. W ramach 
tzw. ‘lekkiego multilateralizmu’80 „konsultacje zastąpią regulacje, kodeksy postę-
powania wiążące normy, regionalne inicjatywy zastąpią przeciągające się dyskusje 
na forach multilateralnych, a państwa narodowe będą dominować nad instytu-
cjami międzynarodowymi w implementowaniu i monitorowaniu realizacji zawar-
tych zobowiązań”81. Przykład nieformalnych, minilateralnych forów takich jak G7 

77 P.C. Cerny, Rethinking world politics. A theory of transnational neopluralism, Oxford University 
Press, 2010 cyt. za: Global Trends 2030. Citizens in an interconnected and polycentric world, EUISS/
ESPAS, s. 140.

78 A. Hurrel, Narratives of emergence: Rising powers and the end of the Third World?, “Brazilian Jour-
nal of Political Economy” 2013, tom 33, nr 2, s. 211.

79 T. Renard, BRIC in the world: Emerging powers, Europe, and the coming order, Egmont Paper 31, 
2009, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2013/09/ep31.pdf. 

80 R. Pentilla, Multilateralism light. The rise of informal international governance, Centre for Euro-
pean Reform, 2009.

81 Global Governance 2025: At a critical juncture, EUISS, 2010, s. 33, http://www.iss.europa.eu/
uploads/media/Global__Governance_2025.pdf.
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czy G20 pokazuje, jak przekształciły się one w governance hubs82. Będą to więc 
bardziej elastyczne, luźniejsze formy współpracy ad hoc. 

Interakcje pomiędzy państwami na różnych forach będą coraz bardziej inten-
sywne, ale jednocześnie, jak już zaznaczono, sojusze będą mniej trwałe, zdefi nio-
wane i oparte o wspólnotę wartości czy tożsamości – będą one miały charakter 
sojuszy á la carte. Jak piszą Peter Ferdinand i Jue Wang, jeśli utrzyma się zja-
wisko stopniowej proliferacji regionalnych organizacji fi nansowych (również 
handlowych, politycznych i bezpieczeństwa), trend ten prowadzić będzie do ewo-
lucji w globalnej architekturze – będzie ciaśniej na światowej scenie, a procesy 
decyzyjne bardziej zagmatwane i niejasne. Będziemy więc świadkami rosnącej 
współzależności przy jednoczesnej fragmentaryzacji czy regionalizacji systemu 
międzynarodowego – trend ten Barry Buzan określa mianem zdecentralizowa-
nego globalizmu83. Koordynacja będzie bardziej powolna84. Wyzwaniem będzie 
więc stworzenie „spójnego pluralizmu”, w ramach którego instytucje na różnych 
poziomach współpracują w sposób skoordynowany85. 

Wobec pojawiania się nowych instytucji, należy spodziewać się stopniowej 
erozji roli forów utworzonych po II wojnie światowej – utrzymanie ich znaczenia 
wymagałoby daleko idących reform (casus Rady Bezpieczeństwa), co z kolei jest 
mało realne biorąc pod uwagę sprzeczne interesy nie tylko pomiędzy państwami 
zachodnimi a wzrastającymi potęgami, ale również w samym bloku państw nieza-
chodnich. W nadchodzących latach przełamywany będzie więc „instytucjonalny 
imperializm” świata zachodniego – USA i Unii Europejskiej.

82 Global Trends 2030. Citizens in an interconnected and polycentric world, EUISS/ESPAS, s. 150, 
http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf.

83 B. Buzan, The inaugural Kenneth N. Waltz annual lecture. A world order without superpowers: 
Decentred globalism, “International Relations” 2011, tom 25, nr 1, s. 21.

84 P. Ferdinand, J. Wang, China and the IMF: from mimicry towards pragmatic international institu-
tional pluralism, “International Affairs” 2013, tom 89, nr 4, s. 909.

85 Human Development Report 2013, UNDP, s. 7, http://hdr.undp.org/en/2013-report.
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Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
w procesie kształtowania 

nowej architektury ładu globalnego 
w perspektywie relacji transatlantyckich

3.1. Wprowadzenie

Współczesny świat nie ma jednolitej struktury relacji międzynarodowych, nie ist-
nieją dominujące potęgi, nie ma także przeważających relacji wzajemnych, których 
często doszukują się różni badacze stosunków międzynarodowych i w których to 
widzą stabilizację i siłę kreującą nowy ład międzynarodowy. Prawie dwadzieścia 
cztery lata od upadku Związku Radzieckiego i układu dwublokowego nadal nie 
doczekaliśmy się ukształtowanego nowego lub odnowionego ładu międzynarodo-
wego. Poprzedni układ sił, w którym mieliśmy dwa główne bieguny, nie znalazł 
swojego następcy i najwygodniej jest pisać i mówić o ładzie wielobiegunowym, 
czasem ładzie wielobiegunowym z jedną dominującą stroną – w tym wypadku Sta-
nami Zjednoczonymi, lub też o ładzie znajdującym się w procesie tworzenia – in 
statu nascendi. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście mamy kształtujący się ład 
międzynarodowy, czy też może obecnie jesteśmy w etapie bezładu i bałaganu na 
scenie międzynarodowej, a znaczący aktorzy albo poszukują swojego miejsca na 
arenie światowej, albo wrzuceni w sieci owego ładu i mianowani do grona głów-
nych graczy, wcale takimi nie są lub nie chcą być – przynajmniej w aspekcie poli-
tycznym, a może także i wojskowym. Nie piszę tu o ich potencjałach, potędze, 
znaczeniu dla świata w ujęciu Mackindera, Mahana, Nicolasa Spykmana, Zbi-
gniewa Brzezińskiego i innych, ale raczej o niechęci odgrywania roli stabilizatora 
międzynarodowych relacji, słynnego „policjanta świata” lub też kreatora relacji 
międzynarodowych. Nie są to państwa szczególnie zainteresowane siłą organizacji 
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międzynarodowych, które przez idealistów zostały okrzyknięte jednymi z głów-
nych podmiotów stosunków międzynarodowych, a ich znaczenie, przecenione już 
na początku, określane jako wielkie lub też znaczące dla nowej architektury rela-
cji międzynarodowych, w rzeczywistości jest marginalne. Państwa te, zwyczajnie 
realizują swoje koncepcje w imię i na zasadach „real politik” dochodząc swoich 
egoistycznych i narodowych interesów. Generalizując, bo o inną perspektywę 
raczej trudno w stosunkach międzynarodowych, żadna z obecnych organizacji 
nie ma na tyle siły, możliwości, zdolności, realnych wpływów ani pełnej zgodno-
ści swoich członków, aby odgrywać rolę wspomnianego wyżej kreatora relacji glo-
balnych. Ponadto, do gry powracają dotychczas marginalizowani lub zapomniani 
gracze, którzy albo już wcześniej pełnili takie role – Federacja Rosyjska, albo są 
zupełnie nowymi podmiotami w aspekcie swojej strategii, taktyki i oczekiwań – 
Turcja, Brazylia, Filipiny, Singapur, Wietnam, Arabia Saudyjska. Każde z tych 
państw ma swoje słabości jak i argumenty, którymi rozgrywa zupełnie nowe podej-
ście do międzynarodowej sceny, swojej roli i znaczenia w jej ramach. Ten powrót 
lub też inicjacja, w gruncie rzeczy obie nieuniknione, nagle zaskakują badaczy, 
polityków, analityków i społeczeństwa – czy jednak wynika to z ich niedocenienia 
społeczeństw tych państw, braku wyobraźni geopolitycznej, czy też może z koniecz-
ności trzymania powszechnie przyjętej linii analizy i nieprzekraczania jej granic, 
w ramach których wszyscy, którzy pokazują, że świat może wyglądać inaczej niż 
w powszechnie opisywanym wzorze: – ład wielobiegunowy – Stany Zjednoczone 
– NATO – Unia Europejska – i reszta świata, są przez mędrców napiętnowani, 
a ich twierdzenia przyjmowane są jako niedorzeczne i niepoprawne. Dlatego też 
powtarza się już utarte twierdzenia, wszystkich zaskakują rewolucje w państwach 
Afryki Północnej i ich rezultaty, ale za to wszyscy przypisują im wartości demo-
kratyzacyjne, które z oczywistych względów są całkowicie nieprzydatne i nieprzy-
stające do tamtejszej rzeczywistości. Obecne wydarzenia w Egipcie i pozostałych 
państwach nie prowokują ani państw zachodnich, ani Unii Europejskiej ani NATO 
do korekty założenia, że lekiem na całe zło tego świata jest „demokracja” i że jest 
ona jedynym rozwiązaniem ponad wszystko co dostępne i możliwe, nie prowokują 
do zastanowienia się, dlaczego państwa zachodnie uważają rewolucje w Afryce 
Północnej za demokratyzujące, a  te same wydarzenia w Arabii Saudyjskiej, czy 
Bahrajnie za destabilizujące i zasługujące na zbrojne stłumienie. Większość bada-
czy i polityków odpowie oczywiście, że to inna sytuacja, inne czynniki sprawcze 
i warunkujące, inne grupy podejmujące owe „demokratyzujące” – „rewolucyjne” 
działania, a czy inne były w Egipcie inspirowane przez Bractwo Muzułmańskie, 
a czy odmienne były w przypadku Libii i innych państw tego regonu? Schemat 
powyższy powiela się nie tylko w tym przypadku, lecz także chociażby w procesie 
uznawania suwerenności państw, bo czy uznanie niepodległości Kosowa nie stało 
się przypadkiem elementem zapalnym dla kolejnych secesjonistycznych dążeń 
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i wydarzeń w Osetii i Abchazji, czy nie jest teraz jednym z czynników który przyczy-
nia się do destabilizacji Ukrainy, do oderwania Krymu, czy nie stanie się przyczyn-
kiem do dalszych tego typu wydarzeń, których początki lub już dość zaawansowane 
struktury widzimy w Szkocji, w kraju Basków, czy nawet w Bawarii? Większość 
zachodnich państw, w tym amerykańskich prawników zapewne stwierdzi, że nie... 
przecież są to ponownie inne czynniki, warunki, specyfi ka, ponadto opisywali oni 
szeroko jak prawomocne jest ogłoszenie niepodległości przez Kosowo, jak Albań-
czykom tam mieszkającym się to należy, a dzisiaj mamy żądania Albańczyków, 
którzy nie tylko mają własne państwo, nie tylko uznają, że są Kosowarami, ale 
także, że są antycznymi Irilami i należy się im kolejna własna republika stworzona 
przez oderwanie części Macedonii – dlatego jeżdżą po Skopje w samochodach 
z wywieszonymi fl agami, wykrzykując raz po raz promujące tę idee hasła – ale tego 
już nikt nie dostrzega, nikt nie dostrzegł wywołanej przez Albańczyków w 2001 
roku wojny domowej, opartej o niedorzeczne oczekiwania, w państwie w którym 
są konstytucyjnie najbardziej chronioną i mającą najszersze uprawnienia mniej-
szością narodową. Jednakże, kto wśród państw zachodnich może to dostrzegać, 
gdy NATO i Unia Europejska funkcjonują w przekonaniu o ich olbrzymiej, jeśli 
nie najbardziej znaczącej roli w procesie kształtowania ładu międzynarodowego, 
a świat widzą w perspektywie zachodnio-centrycznej i europo-centrycznej, co stoi 
w zupełnej sprzeczności z realiami demografi cznymi, militarnymi i gospodarczymi 
– w szczególności mam tu na myśli czynnik szczególnie wpływający na rozwój 
gospodarczy państw – czyli uprzemysłowienie. Jak wobec powyższego kształtuje 
się wpływ Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na nowo kształtujący się ład 
globalny? Czy mamy do czynienia z ładem, czy może z brakiem tego ładu? Czy 
Stany Zjednoczone i Unia Europejska są znaczącymi graczami na arenie między-
narodowej jak przed upadkiem ZSRR, czy tracą ową pozycję? Czy nie jest tak, że 
obecnie zbliżamy się, nie, jak piszą niektórzy badacze, do kolejnej zimnej wojny, 
lecz do sytuacji, w której rywalizacja pomiędzy tym co wielobiegunowe, tym co 
stanowi o równowadze sił, a tym co opiera się o unilateralizm prowadzi w rze-
czywistości do wypełnienia zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym 
koncepcji Niall’a Fergusona opublikowanej w 2004 roku.1? Koncepcji, zgoła prze-
rażającej, ale czy rzeczywiście niedorzecznej, w szczególności, że obecnie nie tylko 
poszukuje się kształtu nowych relacji międzynarodowych, ale także pojawia się 
myśl o tym, kto poza Stanami Zjednoczonymi może lub chce być regulatorem sto-
sunków międzynarodowych – pozytywnym lub negatywnym, ale jednak znaczącym 
i dominującym? Stawiam powyższe pytania dość przewrotnie, wbrew wielu różnym 
publikacjom, badaczom i analitykom – ale czyż nauka nie polega na dociekaniu, 
stawianiu pytań i wychodzeniu poza utarte szlaki – tak właśnie na tym polega – 

1 Szerzej N. Ferguson, A World Without Power, “Foreign Policy”, July/August 2004.
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dlatego też spróbuję na owe pytania znaleźć odpowiedzi, które albo potwierdzą 
albo zaprzeczą moim twierdzeniom, a może wskażą zupełnie inne tory obserwacji 
i analizy ładu globalnego oraz miejsca i roli Stanów Zjednoczonych i Unii Euro-
pejskiej w świecie. 

3.2.  Relacje transatlantyckie a nowa architektura 
ładu światowego 

Relacje transatlantyckie mają potrójną specyfi kę, po pierwsze rozróżniają dwa 
główne podmioty instytucjonalne, do których zaliczamy Unię Europejską i NATO, 
po drugie rozróżniają aktorów państwowych, a po trzecie charakteryzują określone 
działania i kwestie w ramach polityki transatlantyckiej realizowanej poprzez Radę 
Północnoatlantycką i wspólne projekty. W tym celu należy najpierw przeanalizo-
wać aktywność obu wymienionych instytucji, które mają na celu nie tylko zapewnia-
nie bezpieczeństwa w jego różnych wymiarach, lecz także chcą odgrywać znaczącą 
rolę w procesie kształtowania ładu międzynarodowego, choć różnią się znacząco 
pod względem potencjału i możliwości operacyjnych. Obie instytucje od 1991 roku 
przeszły transformację, przeprowadzając liczne zmiany swojej polityki, strategii 
i struktury działania zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Unia 
Europejska jest pod tym względem specyfi czna, ponieważ odmiennie od NATO 
jest organizacją polityczno-gospodarczą i nie ma stałych struktur militarnych, 
które wspierałyby jej politykę międzynarodową. Wobec powyższego, w wymiarze 
wojskowym udział Unii Europejskiej w procesie tworzenia stosunków międzyna-
rodowych właściwie nie istnieje. Obserwując jednakże potencjał i możliwości Unii 
Europejskiej możemy stwierdzić, że ma ona wpływ na międzynarodowe relacje 
gospodarcze, co zapewne pozwala jej także odgrywać określone role polityczne. 
Unia Europejska realizuje swoje przestarzałe strategie takie jak: Synergię Czar-
nomorską, Strategię Unii Europejskiej wobec Azji Środkowej, Politykę UE wobec 
Arktyki, Partnerstwo EuroŚródziemnomorskie, Europejski Obszar Gospodarczy, 
Europejską Politykę Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie. Wszystkie wymienione 
powyżej inicjatywy realizowane są przez Unię Europejską i mają odmienny wpływ 
na jej rolę i miejsce w światowej polityce, jak i odmiennie przedstawiają jej pozycję 
względem często różnorodnej polityki narodowej państw członkowskich. Oddzia-
łują one także ze zmienną siłą i stanowią zdywersyfi kowany i nieskuteczny mecha-
nizm oddziaływania na świecie oraz wywierania wpływu na kształt globalnego ładu 
gospodarczego i politycznego. Niemniej jednak można znaleźć wśród nich te ele-
menty, które tworzą podstawy działalności Unii Europejskiej na świecie jak i dają 
przyczynek do kreowania jej globalnej roli, w szczególności mając na uwadze, że 
większość z nich skupia się wokół Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która ewident-
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nie jest najważniejszą polityką wykorzystywaną do kreacji globalnie zamierzonych 
celów, a jednocześnie, która w dużej mierze wykorzystuje Europejski Instrument 
Partnerstwa i Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju. Jest ona obudowana 
zarówno przestarzałą i nieadekwatną do obecnej rzeczywistości międzynarodowej 
Strategią Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, założeniami do strategii bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, działaniami na arenie międzynarodowej w zakresie udzielania 
pomocy rozwojowej, humanitarnej i innej oraz poprzez wywieranie wpływu np.: 
poprzez sankcje. 

W 2003 roku przyjęto w Unii Europejskiej strategię bezpieczeństwa o nazwie 
„Bezpieczna Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa”. 
Dokument był przygotowany w związku ze zwiększającymi się potrzebami nie tylko 
ukształtowania, lecz także rozszerzenia strefy bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, obejmującym państwa 
mające po rozszerzeniu w 2004 roku sąsiadować ze Wspólnotami. Podniesiono 
w niej problem konieczności ciągłego radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, 
zaznaczając potrzebę gotowości Unii Europejskiej „do podjęcia odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo globalne oraz do wspólnego budowania lepszego świata”2. 
Autorzy podjęli się scharakteryzowania otoczenia zewnętrznego, w ramach któ-
rego wyróżnili wyzwania globalne i główne zagrożenia. Według nich „otoczenie 
zewnętrzne po zimnej wojnie charakteryzuje się coraz szerszym otwarciem granic, 
co sprawia, że wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa są ze sobą niero-
zerwalnie związane (…) Zwiększył również zależność Europy od wspólnej połą-
czonej infrastruktury w zakresie transportu, energii, informacji i innych dziedzin 
życia. (…) W wielu przypadkach problemy gospodarcze wiążą się z problemami 
politycznymi i gwałtownymi konfl iktami”3. Wobec powyższego stwierdzili, że „bez-
pieczeństwo jest podstawowym warunkiem rozwoju”4. Jednocześnie stworzyli 
katalog najbardziej niepokojących zagrożeń, w ramach którego wyliczono: terro-
ryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konfl ikty regionalne, rozpad 
państwa i przestępczość zorganizowaną. Podjęto się również wdrażania realizacji 
głównej zasady funkcjonowania Unii Europejskiej czyli „soft power”. Jednocześnie 
uważa się, że „najlepszą ochronę naszego bezpieczeństwa stanowią dobrze rzą-
dzone demokratyczne państwa. Rozpowszechnianie dobrych rządów, wspieranie 
reform politycznych i społecznych, walka z korupcją i nadużyciem władzy, ustana-
wianie reguł prawnych i ochrona praw człowieka to najlepsze środki wzmacniania 
porządku międzynarodowego”5. Stwierdzono jednocześnie, że „przyczynianie się 

2 „Bezpieczna Europa w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa”, www.consilium.
europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
 5 Ibidem.
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do zapewnienia skutecznych rządów poprzez programy pomocy, jej tzw. warunko-
wość (conditionality) i środki stosowane w zakresie handlu pozostają ważną cechą 
naszej polityki, którą powinniśmy w przyszłości wzmocnić. Świat jest postrzegany 
jako przestrzeń sprawiedliwości i możliwości dla każdego będzie bardziej bez-
pieczny dla Unii Europejskiej i jej obywateli”6. Można zatem powyższe uznać za 
zapowiedź stworzenia instrumentów umożliwiających oddziaływanie Unii Euro-
pejskiej poza jej granicami, takich jak Europejska Polityka Sąsiedztwa, co zwią-
zane jest w dużej mierze z przygotowaniem jak określają to autorzy dokumentu: 
„kultury strategii”7.

W 2010 roku przygotowano projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii Europejskiej, zatytułowany „Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeń-
stwa”. Za jedno z głównych jego haseł przyjęto wymienianą już we wstępie „jedność 
w różnorodności”8, która ma stanowić podstawę wszelkich działań prowadzących 
do zbudowania jednolitej koncepcji bezpieczeństwa. Jednakże dla potrzeb pra-
widłowego sklasyfi kowania zagrożeń, wprowadzenia odpowiednich instrumentów 
i mechanizmów kształtowania owego bezpieczeństwa oraz ich usystematyzowania 
przyjęto defi nicję bezpieczeństwa, która jest niejako punktem wyjścia do dalszego 
tworzenia założeń zawartych w tym dokumencie. Stwierdzono, iż: „bezpieczeństwo 
wewnętrzne należy rozumieć jako szerokie i kompleksowe pojęcie, łączące wiele 
sektorów i mające stanowić odpowiedź na wspomniane i inne poważne zagrożenia 
(w tym klęski żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, 
powodzie i wichury), które mają bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo 
i komfort obywateli”9. Wspomniane w tej defi nicji zagrożenia zostały określone 
w sposób następujący: „największe dziś dla Europy niebezpieczeństwa i zagrożenia 
związane są z przestępczością, takie jak: terroryzm, przestępczość poważna i zor-
ganizowana, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość, handel ludźmi, seksualne 
wykorzystywanie nieletnich i pornografi a dziecięca, przestępczość gospodarcza 
i korupcja, nielegalny handel bronią i przestępczość transgraniczna – niesłychanie 
szybko ewoluują w ślad za postępem naukowym i technicznym, by służyć do niele-
galnego wykorzystywania i podkopywania wartości i dobrobytu naszych otwartych 
społeczeństw”10.

W ramach tego dokumentu przyjęto również szereg instrumentów, które mają 
ułatwić współpracę państw członkowskich w zakresie prognozowania i zwal-
czania zagrożeń. Zaliczono do nich między innymi: „analizę przyszłych sytuacji 

 6 Ibidem.
 7 Ibidem.
 8 Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego 

modelu bezpieczeństwa”, Rada Unii Europejskiej, REV 2, 5842/2/10, JAI 90, Bruksela 2010.
 9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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i scenariuszy: przewidywanie zagrożeń; właściwą reakcję: planowanie, tworzenie 
programów i usuwanie skutków; skuteczność w terenie: praca agencji, instytu-
cji i organów (np. EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX); narzędzia oparte na 
wzajemnym uznawaniu, służące do wymiany informacji oraz ułatwiające wspólne 
śledztwa i operacje”11. Jeszcze bardziej znaczącym aspektem umieszczonym 
w propozycji strategii jest model bezpieczeństwa, który był wykreowany i prezen-
towany w jej ramach. Model ten składa się z kilku ważnych kwestii, takich jak: 
ochrona porządku publicznego, współpraca wymiarów sprawiedliwości, zarzą-
dzanie granicami i ochrona ludności, wszystkie ustawione na jednym poziomie 
znaczenia dla bezpieczeństwa. Twórcy propozycji strategii przygotowali jedno-
cześnie zasady działania w ramach powyższego modelu, do których zaliczyli takie 
elementy, jak: „wzajemnie sprzężona polityka w dziedzinie sprawiedliwości, wol-
ności i bezpieczeństwa (…), ochrona wszystkich obywateli (…), przejrzystość 
i możliwość rozliczania działań (…), dialog jako sposób na pokonywanie różnic 
w duchu tolerancji, szacunku i swobody wyrażania opinii (…), integracja, włącze-
nie społeczne oraz walka z dyskryminacją, jako główne elementy bezpieczeństwa 
wewnętrznego Unii Europejskiej (…), solidarność między państwami członkow-
skimi w obliczu wyzwań przerastających pojedyncze państwa lub wymagających 
zgodnego działania, które służy całej Unii Europejskiej (…), wzajemne zaufa-
nie jako podstawa udanej współpracy”12. Odnosząc się do powyższych założeń, 
przyjęto zgodnie z nimi tzw. Strategiczne Wytyczne Działania i zaliczono do nich 
między innymi: szerokie i kompleksowe podejście do bezpieczeństwa wewnętrz-
nego w ujęciu horyzontalnym i wertykalnym; zapewnienie skutecznego nadzoru 
demokratycznego i sądowego nad działaniami z zakresu bezpieczeństwa; prewen-
cja i uprzedzanie wypadków poprzez wdrażanie działań profi laktycznych opar-
tych na danych wywiadowczych; opracowanie kompleksowego modelu wymiany 
informacji; współpraca operacyjna; współpraca organów wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, zintegrowane zarządzanie granicami; stawianie na innowa-
cje i szkolenia; zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego a współpraca 
z państwami trzecimi; elastyczne dostosowywanie się do przyszłych wyzwań13. 
Powyższe wytyczne obejmują swoim zakresem wybrane aspekty funkcjonowania 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w szczególności w odniesieniu do transpozycji 
zasad prawa, współpracy instytucjonalnej i reguł funkcjonowania poszczególnych 
instytucji. EPS stanowi jednocześnie element oddziaływania na takie państwa, jak 
Ukraina, jakże ważne dla europejskiej stabilności, bezpieczeństwa energetycznego 
i powiększania rynków zbytu. Z drugiej strony, jest też elementem ograniczania 
wpływów Federacji Rosyjskiej wykonywanym w ramach europejskiej strategii 

11 Ibidem
12 Ibidem.
13 Szerzej ibidem.
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wykorzystywania w polityce zagranicznej zasad i sposobów ujętych w krótkim, lecz 
znaczącym terminie soft power. Państwa objęte działaniem Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa uczestniczą w niej dobrowolnie, przyjmując jej zasady i poszczególne 
projekty. Jest to w pewnym sensie wybór polityczny otwierający możliwości szer-
szej współpracy bez ścisłego wiązania instytucjonalnego i rozbudzania dążeń inte-
gracyjnych. Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec powyższego jest pośrednim 
projektem i pomostem między integracją a jej brakiem, stanowi element zbliżający 
objęte państwa do struktur unijnych i pozwalający utrzymać je w strefi e wpływów 
Wspólnoty bez konieczności ustanawiania ścisłych więzów. Umożliwia i zachęca 
państwa ościenne do przeprowadzania szeroko pojętych reform instytucjonalno-
prawnych, mających na celu demokratyzację życia politycznego, gospodarczego 
i społecznego, nadających ich strukturom charakter prorozwojowy i nastawiony 
na pokojowe współistnienie. Realizując swoje zamierzenia poprzez Europejską 
Politykę Sąsiedztwa, Unia Europejska w znaczący sposób dokonuje eksportu idei, 
pomocy fi nansowej, doradczej, organizacyjnej i technologicznej, w tym podejmuje 
się współuczestnictwa w przedsięwzięciach obejmujących rozwiązywanie sporów 
i konfl iktów międzynarodowych. Do takich należą działania w Naddniestrzu i na 
linii izraelsko-arabskiej. Powyższe wyraża się w pewnym sensie w haśle „zjedno-
czeni w różnorodności”, a więc w poszukiwaniu elementów stycznych pomiędzy 
Unią Europejską a państwami sąsiadującymi. Wspólnota musi jednocześnie kon-
trolować, przewidywać i zapobiegać nowym zagrożeniom, które poprzez swoją 
dynamikę wymuszają na niej coraz to nowe reakcje i konieczność podejmowa-
nia działań o charakterze prawnym, humanitarnym, ideowym oraz mediacyjnym. 
Dlatego też poprzez mechanizmy i instrumenty, przypisane w ramach Europej-
skiej Polityki Sąsiedztwa, Unia Europejska podejmuje się kształtowania państw 
zdolnych charakteryzować się dobrym zarządzaniem, neutralizacją konfl iktów 
oraz minimalizowaniem społecznych dysfunkcji. Owe działania nie ograniczają się 
tylko do wnętrza państw leżących w zakresie szczególnego zainteresowania Unii 
Europejskiej, lecz wychodzą na zewnątrz do państw oddalonych od granic Unii 
Europejskiej.

W tym zakresie Europejska Polityka Sąsiedztwa ze swoimi głównymi celami: 
dobrobytem, bezpieczeństwem i stabilizacją, w każdym aspekcie odwołuje się jedy-
nie do korzyści Wspólnoty bez względu na to, czy rzeczywiście wręcz „rykosze-
tem”, mimo że zamierzonym, trafi a w państwa nią objęte i pozwala na stworzenie 
w nich owych oczekiwanych dla samej Unii rezultatów. 

Odwołując się do teorii geopolitycznych, warto wspomnieć o wizji geopolityki 
jako swoistym powiązaniu przestrzeni z organizmami politycznymi. Ważnym ele-
mentem jest problem, który wynika z owego podejścia, a więc zagadnienie potęgi 
państwa i czynników oraz faktów wpływających na jej posiadanie lub brak, z czym 
także powiązana jest ściśle kwestia źródeł potęgi i jej granic. Rudolf Kjellen, 
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z kolei, postrzega geopolitykę, jako naukę o państwie, będącym organizmem geo-
grafi cznym lub zjawiskiem przestrzennym. Podobnie odnosi się do niej Karl Hau-
shofer, prezentując geografi ę polityczną jako naukę badającą państwo z punktu 
widzenia przestrzeni, a geopolitykę jako tę, która umożliwia spojrzenie na prze-
strzeń z punktu widzenia państwa. Pierre Marie Gallois opisuje geopolitykę jako 
studium relacji istniejących pomiędzy prowadzeniem polityki potęgi na płaszczyź-
nie międzynarodowej a ramami geografi cznymi, w której się ona dokonuje. Cieka-
wymi w tym aspekcie wydają się być także teorie: Johna Halforda Mackindera 
o „sercu lądu – heartland”, Yvesa Lacoste o geopolityce jako analizie rywalizacji 
związanej z przestrzenią i Zbigniewa Brzezińskiego o „polu gry”, które to pojęcie 
znalazło odzwierciedlenie w jego publikacji zatytułowanej „Wielka Szachownica”. 
Z geopolityką ponadto powiązane są dwa kolejne znaczące pojęcia, do których 
zaliczamy geostrategię i geoekonomikę. Geostrategia z punktu widzenia V. Kamin-
skiego to dziedzina, która kładzie nacisk na rywalizację siły o kontrolę nad okre-
ślonymi terytoriami, natomiast Alexander Del Valle prezentuje ją jako tę, która 
w relacjach międzynarodowych kładzie akcent na kontrolę nad terytoriami, która 
to kontrola jest środkiem posiadania władzy nad lub wpływu na ludzi i zasoby, 
jakie się tam znajdują. Geoekonomika przyznaje natomiast prymat relacjom eko-
nomii i przestrzeni. Stanowią one jednocześnie nieodłączny i nierozerwalny łań-
cuch elementów składowych geopolityki, nie będąc jednocześnie jego jedynymi 
częściami. Powyższe przykłady podejścia i sposobu postrzegania geopolityki przez 
wybranych badaczy, w tym twórcę pojęcia, Kjellena, umożliwiają autorowi tego 
artykułu udzielenie odpowiedzi, jeśli jest to oczywiście możliwe, na pytanie posta-
wione we wstępie. Zastanowić się nad tym, jaką pełni ona rolę w globalnym 
układzie sił, szczególnie w zakresie kształtowania współpracy w wymiarze funkcjo-
nalnym, sektorowym i prorozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem prze-
strzeni znajdującej się w obszarze oddziaływania Unii Europejskiej. Owa 
przestrzeń jest tutaj kwestią zasadniczą, gdyż to od tego, jak jest ona ukształto-
wana, zależy spektrum zasięgu, konstrukcja koncepcji i metody działania. Wymiary 
już ze względu na zakres zasięgu terytorialnego mogą stanowić podstawę do 
stwierdzenia, że owa geopolityka istnieje. Jednakże w tym przypadku nie ów 
zakres jest najważniejszy, choć znaczący, lecz to, co stanowi o jej specyfi ce i wdra-
żane jest w ramach polityk Unii Europejskiej. Faktem jest, iż obejmuje ona 
zarówno różnorodną kulturę, politykę, struktury społeczne i ekonomiczne, jak 
i odmienną rzeczywistość lokalną i regionalną, ale faktem jest także to, że bazą 
wyjścia do działań jest ta sama ideologia europejska, kultura pokoju, liberalne 
podejście do spraw społecznych i gospodarczych oraz powszechna demokratyza-
cja. Ideologia europejska zasadzająca się na najprostszym, ale najbardziej trafnym 
określeniu „zjednoczeni w różnorodności”, które stworzone na potrzeby stosun-
ków wewnętrznych może być z powodzeniem transponowane na stosunki 
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zewnętrzne. Kultura pokoju, w ramach której dostrzegamy wszechobecne w Unii 
Europejskiej i każdym jej działaniu podejście o charakterze soft power, poszano-
wanie zasad prawa, rozwiązywanie wszelkich sporów i konfl iktów poprzez media-
cje, negocjacje, koncyliacje i jednoznaczne poszukiwanie konsensusu. Liberalne 
podejście do spraw społecznych i gospodarczych, w ramach których jest rozwijana 
swoboda funkcjonowania jednostki i grup społecznych, często niezrozumiała i źle 
wykorzystywana szczególnie przez ludzi w tzw. młodych demokracjach oraz wolny, 
nieskrępowany nadmiernymi regulacjami rynek, gdzie państwo pełni jedynie 
funkcję przysłowiowego „stróża nocnego”. Powszechna demokratyzacja obejmu-
jąca wszelkie aspekty funkcjonowania państwa, jego instytucji i obywateli. Wymie-
nione różnorodne aspekty zdefi niowane w ramach strefy wpływów muszą być na 
poziomie zaprezentowanych podstaw jasno sklasyfi kowane i ujednolicone. Wobec 
powyższego, ma ona określone implikacje geopolityczne, do których należą: zaan-
gażowanie Unii Europejskiej w konfl ikty lokalne i regionalne, zaangażowanie 
poza konfl iktami w ramach takich sfer, jak ekonomia, kwestie społeczne i ideowe. 
Prowadzi misje, takie jak: EULEX w Kosowie (poza EPS), EUBAM na granicy 
ukraińsko-mołdowskiej, partycypuje, choć ostatnio w bardzo ograniczonym zakre-
sie w procesie rozwiązania konfl iktów na linii Izrael – Palestyna, angażowała się 
też bardzo aktywnie w rozwiązywanie konfl iktu pomiędzy Gruzją a Federacją 
Rosyjską. Ponadto poszczególne Plany Działania (Action Plan) dla wybranych 
państw zawierają wzmianki o wygaszaniu konfl iktów lokalnych. Jednocześnie, 
o ile w początkowej fazie istnienia Kosowa (nie jest włączone w EPS) Unia Euro-
pejska pozostawiła jego legitymizację do indywidualnych decyzji poszczególnych 
państw członkowskich, o tyle wspólnotowo zaangażowała się w pomoc materialną 
i doradztwo, a obecnie wywiera coraz większe naciski na Serbię w sprawie regula-
cji wspomnianej kwestii. Unia Europejska jest także obecna przy rozwiązywaniu 
sporów, konfl iktów i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w wielu regionach 
świata, w tym w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Nie bez znaczenia pozo-
staje fakt przejmowania odpowiedzialności lub partycypacji w działaniach okre-
ślonych misji od NATO i innych organizacji. Unia Europejska w coraz większym 
zakresie angażuje się w zadania obejmujące promowanie demokracji, rekonstruk-
cję po konfl ikcie i pomoc fi nansową udzielaną przy zachowaniu zasady warunko-
wości. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Europejski Fundusz Rozwoju wspierają 
fi nansowo szerokie spektrum celów, przedsięwzięć i zadań. Do wyżej wymienio-
nych działań można między innymi zaliczyć takie programy, jak: TAIEX, SIGMA, 
TACIS. W powyższy zestaw działań wpisują się także, niezmiennie go wspomaga-
jąc, Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, Porozumienia o Partnerstwie i Współ-
pracy, Porozumienia o Stowarzyszeniu jak i umowy o preferencyjnych warunkach 
handlowych. Wpisują się one we wspomnianą wcześniej dychotomię, którą autor 
ujął w określeniu „rozdwojenie jaźni” europejskiej, gdyż z jednej strony prowadzą 



81

Unia Europejska i Stany Zjednoczone w procesie kształtowania nowej...

do zacieśnienia wzajemnych relacji i zbliżenia, z drugiej zaś nadal występują 
bariery ukształtowane przez bardzo rygorystyczne podejście Unii Europejskiej do 
kwestii zabezpieczenia jej granic zewnętrznych. Kwestia granic, to nie tylko kwe-
stia liberalizacji ruchu osób, towarów i usług, ale bardziej złożone zagadnienie 
obejmujące poszerzenie spektrum oddziaływania Unii Europejskiej na inne pań-
stwa oraz element zbliżania do państw i terytoriów odległych, określanych mia-
nem „sąsiadów naszych sąsiadów”, których problemy polityczne, ekonomiczne, 
społeczne i inne stają się realnym zagadnieniem, które musi znaleźć odzwiercie-
dlenie w polityce unijnej. Stanowi wobec powyższego element prowadzący do 
intensyfi kacji interakcji z innymi państwami. Nie powstaje jednakże ona tylko 
i  wyłącznie na linii Unia Europejska – państwa objęte Europejską Polityką 
Sąsiedztwa – sąsiedzi tychże państw, lecz występuje także na poziomie: Unia 
Europejska – inni aktorzy międzynarodowi. Fakt ten wynika z przecinania się inte-
resów jak i wpływów poszczególnych podmiotów państwowych. Główne interakcje 
zachodzą pomiędzy Unią Europejską, a państwami arabskimi, Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Wzajemne 
wpływy obejmują wszelkie aspekty funkcjonowanie państwa, z tym że różnorodnie 
są one eksponowane w zależności od sytuacji. Odmienne są także ich aspekty, 
gdzie np. w relacjach transatlantyckich dochodzi w dużej mierze do przecinania 
się niż korelacji interesów, chociaż w ostatnich latach, podejmowane są działania 
mające na celu minimalizowanie takich sytuacji. Powstaje natomiast wiele tez 
i hipotez dotyczących wzajemnych zależności, kto komu jest podporządkowany, 
kto z kim rywalizuje i jakie wynikają z tego powodu konsekwencje. Powyższe jest 
również kreowane przez często rozbieżne koncepcje państw członkowskich Unii 
Europejskiej i ich odmienne cele strategiczne nie zawsze wpisujące się w ogólno-
unijny trend. 

Strategią Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, w oparciu o którą jesteśmy 
w stanie wypracować analizę jej rozbieżności i współzależności ze strategią Unii 
Europejskiej w perspektywie transatlantyckiej odnoszącą się do bieżącej sytu-
acji międzynarodowej, jest niewątpliwie Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjed-
noczonych z 2010 roku14. Powstała ona po wyborach prezydenckich, wygranych 
przez Baracka Obamę, a więc stała się podłożem do realizacji szeroko głoszo-
nej przez Obamę zmiany w każdym sektorze amerykańskiej aktywności, w tym 
także w ramach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa i obrony. Nowa 
jakość, która miała wówczas nastąpić, przejawiała się już w pierwszych wersach 
strategii, gdzie zaznaczono konieczność skupienia się Stanów Zjednoczonych na 
zaangażowaniu w proces wzmocnienia instytucji międzynarodowych i współpracy 
w ramach kolektywnie podejmowanych akcji, służących wzajemnym interesom, 

14 National Security Strategy 2010, President of the United States, Washington D.C. 2010.
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obejmującym w głównej mierze zwalczanie ekstremizmów, walkę z rozprzestrze-
nianiem się broni masowego rażenia, ustabilizowaniem sytuacji gospodarczej 
i doprowadzeniem do wzrostu rozwoju ekonomicznego, a także wypracowaniem 
wspólnych rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych, konfl iktów zbrojnych 
i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym zapobiegania pandemią. Począt-
kiem wspólnych działań, prowadzonych w oparciu o kolektywnie podejmowane 
akcje, miało być zaangażowanie państw zainteresowanych proponowanymi roz-
wiązaniami. Krokiem milowym w procesie tworzenia struktury powyższych rela-
cji było zaangażowanie, jak to określono w strategii, najbliższych przyjaciół, do 
których zaliczono Europę, Azję, Amerykę i Bliski Wschód. Wspólnym elemen-
tem, który dostrzeżono we wzajemnej współpracy, była wspólnota interesów 
i współdzielonych wartości, stanowiących podstawę bezpieczeństwa i dobrobytu 
na świecie. W celu realizacji założeń postanowiono zbudować pogłębione i efek-
tywne partnerstwo, oparte o relacje z takimi głównymi centrami wpływu jak Chiny, 
Indie, Rosja, Brazylia, Indonezja i Republika Południowej Afryki, skupione na 
celach leżących w spektrum zainteresowania bilateralnego jak i multilateralnego 
wyżej wymienionych państw15. Najważniejszym jednak założeniem i tezą tej czę-
ści strategicznego podejścia Stanów Zjednoczonych do relacji międzynarodowych 
jest stwierdzenie, że w zglobalizowanym świecie, z wzajemnie przenikającymi się 
czynnikami, nie ma już zastosowania pojęcie użycia siły jako sumy gry zerowej16 
(zero sum game), dlatego też koniecznym wydaje się rozwinięcie, poszerzenie 
i pogłębienie relacji z państwami i narodami rozwijającymi się, w szczególności, 
gdy są to przedstawiciele modelowej transformacji regionalnej i procesu budo-
wania stabilności od Ameryki przez Afrykę, aż do Azji Południowo-Wschodniej. 
Powyższe podejście umożliwia rozwinięcie i wzmocnienie koncepcji międzynaro-
dowego ładu opartego o prawa i obowiązki, jednocześnie angażując do działania 
międzynarodowe organizacje, które muszą nabyć umiejętność przystosowania się 
do nowej rzeczywistości XXI wieku i na bazie tej modernizacji wykazać się zna-
czącym wzrostem efektywności w reagowaniu i oddziaływaniu na poziomie glo-
balnym. Wspomniana modernizacja instytucji, wzmocnienie międzynarodowych 
norm i wspieranie realizacji zasad prawa międzynarodowego nie jest bowiem jedy-
nie zadaniem Stanów Zjednoczonych, nie są też one jako państwo zobligowane 
do takiego działania, a  jest ewidentnie wyzwaniem dla państw podzielających 

15 Szerzej: S.W. Bodman, J.D. Wolfensohn, J.E. Sweig, Global Brazil and U.S. – Brazil relations, Inde-
pendent Task Force Report No. 66, Council on Foreign Relations, New York 2011; R.D. Black-
will, N. Chandra, Ch. Clary, The United States and India. A shared strategic future, Joint Study 
Group Report, Council on Foreign Relations, Aspen Institute India, New York 2011; T. Graham, 
U.S. – Russia relations. Facing reality pragmatically, Center for Strategic and International Studies 
and the Institut Francais des Relations Internationales, Washington D.C., Paris 2008.

16 Szerzej: J.D. Meernik, Political use of military force in U.S. foreign policy, Ashgate Publishing Com-
pany, 2004.
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tożsame wartości i posiadających identyczne lub przynajmniej bardzo zbliżone 
do siebie cele. Stany Zjednoczone, zgodnie z założeniami strategii, mogą jedynie 
podjąć się przewodniczeniu takiej grupie, między innymi z powodu podtrzymania 
głównej idei przyświecającej działalności Stanów Zjednoczonych na świecie, czyli 
promowaniu i realizowaniu własnego interesu narodowego. Co więcej, Ameryka-
nie wprost wyrażają w strategii przekonanie o słuszności swojej ideologii działa-
nia oraz wykazują przekonanie o niezłomnym poparciu dla własnych interesów na 
poziomie globalnym, poparciu które jest udzielane przez inne państwa, dostrze-
gające, w ramach takiego toku myślenia i działania, możliwości realizacji swoich 
własnych zamierzeń17. W strategii wyraźnie podkreślono, że dla rządu amerykań-
skiego nie ma ważniejszego celu niż bezpieczeństwo Amerykanów, co niewątpli-
wie wiąże się z utrzymywaniem strategii hard power i legitymizowania działań na 
bazie poparcia społecznego i akceptacji Amerykanów, a nie prawa międzynarodo-
wego, respektowania decyzji gremiów międzynarodowych, czy też potrzeb innych 
aktorów globalnej sceny, co niewątpliwie stoi w sprzeczności z opisanymi wcze-
śniej założeniami dotyczącymi wzmacniania wpływu organizacji międzynarodo-
wych i prawa międzynarodowego na sposób działania poszczególnych graczy na 
arenie globalnej i wykorzystywanych przez nich metod. Jest też elementem zde-
rzenia pomiędzy europejską koncepcją soft power a amerykańską ideologią działa-
nia18. Jednocześnie, w celu realizacji zamierzeń dotyczących stabilizacji i budowy 
systemu gwarancji bezpieczeństwa, do głównych zadań zaliczono kompleksowe 
zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i rozbudowę agendy 
bezpieczeństwa nuklearnego w oparciu o prawa i obowiązki narodów (państw). 
W strategii podnosi się kwestię wzmocnienia Traktatu o Nierozprzestrzenianiu 
Broni Masowego Rażenia, ograniczeniu własnych zasobów nuklearnych, a także 
współdziałania na arenie międzynarodowej w celu kontroli, podniesienia poziomu 
przewidywalności i wypełniania zasad prawa międzynarodowego, przez takie pań-
stwa jak Iran i Korea Północna. Jednocześnie, postanowiono o dalszej kontynuacji 
walki przeciwko al-Qa’idzie, szczególnie mocno zaawansowanej na tzw. pierwszej 
linii frontu, a więc w Afganistanie i Pakistanie. Wspomniane powyżej działania są 
w dużej mierze realizowane poprzez wzmacnianie zdolności obronnych partnerów 
Stanów Zjednoczonych, w szczególności w aspekcie nieustającej wojny przeciwko 
terrorystom. Niestety, Afganistan, dotąd nieujarzmiony przez żadne państwo 
świata, nadal nie może zostać objęty chociażby częściową stabilizacją i raczej nie 
dojdzie do niej ani podczas obecności sił międzynarodowych, ani po ich wycofaniu. 

17 Szerzej: D.M. Malone, Y. Foong Khong, Unilateralism and U.S. foreign policy. International per-
spective, Center on International Cooperation Studies in Multilateralism, Lynne Rienner Publish-
ers, Inc., London 2003.

18 Szerzej: J.S. Nye Jr., Soft Power and European – American Affairs, [w:] T.L. Ilgen, Soft power and 
the future of transatlantic relations, Ashgate Publishing Company, 2006, s. 25–39.
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W celu utrzymania stabilizacji i pokoju Stany Zjednoczone, w ramach strategii, 
założyły podjęcie wszelkich działań w celu budowy stabilnych relacji pomiędzy 
Izraelem a jego sąsiadami. Strategia określa to „jako zagwarantowanie pokoju dla 
Izraela” i „legitymizowanie uzasadnionych aspiracji Palestyńczyków do posiadania 
własnego państwa”.

Wreszcie, strategia zawiera zapis o wysiłkach, dotyczących kształtowania 
porządku międzynarodowego, którego główną ideą jest promocja sprawiedliwo-
ści i pokoju ułatwiających realizację celów i radzenie sobie z problemami współ-
czesności. Takie działanie i kształtowanie opisanych standardów jest możliwe 
jedynie przy zaniechaniu dotychczasowych różnic i sporów oraz pobudzenia tych 
elementów, które umożliwią znalezienie wspólnoty interesów. Do jednych z nich 
zaliczono w strategii walkę ze zmianami klimatu, która powinna być prowadzona 
na bazie działań krajowych i międzynarodowych, w oparciu o politykę zmniejsze-
nia emisji dwutlenku węgla, łagodzenia jego skutków, a także o politykę zapobie-
gania konfl iktom i utrzymania pokoju. Amerykanie, ustanawiając priorytety dla 
dalszego rozwoju swojego udziału w procesie kreacji nowego ładu międzynarodo-
wego, potwierdzili stałość swoich interesów, zaliczając do nich:
• bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, obywateli, amerykańskich sojuszni-

ków i partnerów;
• silną, innowacyjną i rosnącą gospodarkę USA ulokowaną w otwartym między-

narodowym systemie gospodarczym, który promuje szanse i dobrobyt;
• poszanowanie dla uniwersalnych wartości w kraju i na całym świecie;
• kształtowanie porządku międzynarodowego kształtowanego w oparciu o przy-

wództwo USA, wspierające pokój, bezpieczeństwo i możliwość wspólnego 
sprostania globalnym wyzwaniom. 
Jednocześnie, Amerykanie zdają sobie sprawę z zależności ich bezpieczeń-

stwa zewnętrznego i wewnętrznego od sytuacji w ich otoczeniu międzynarodo-
wym. Świadomość tych zależności wymusza bardzo dużą aktywność na poziomie 
globalnym, co jednak stanowi tylko jeden z elementów prowadzonych działań. 
W  strategii amerykańskiej podkreśla się dynamikę zmian relacji międzynarodo-
wych i zwiększonej aktywności poszczególnych aktorów sceny globalnej. Zauważa 
się działalność Unii Europejskiej prowadzącą do silniejszej integracji wewnętrz-
nej, wzmacniającą się rolę Federacji Rosyjskiej i jej wpływ na zachodzące zmiany, 
aktywność Chin i Indii, które coraz silniej wykorzystują swoje predyspozycje 
i wpływy na świecie, dynamicznie zwiększając swoje zaangażowanie w bieżące 
wydarzenia. Podkreśla się także aktywność państw Ameryki Łacińskiej i Afryki 
oraz państw bliskowschodnich, a  także różnego rodzaju organizacji międzyna-
rodowych, zarówno międzyrządowych jak i pozarządowych, których rola w pro-
cesie kształtowania pokojowego współistnienia znacznie wzrasta. Zaznacza się 
także rosnące znaczenie korporacji, które wywierają coraz większy wpływ na spo-
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łeczność międzynarodową. Amerykanie, mając na uwadze wszelkie wymienione 
powyżej czynniki, chcą nie tylko wywierać realny wpływ na międzynarodowej sce-
nie, lecz przede wszystkim zweryfi kować swoją pozycję i wzmocnić rolę Stanów 
Zjednoczonych jako kreatora wzajemnych interesów międzynarodowych, przede 
wszystkim poprzez wzmocnienie handlu i inwestycji amerykańskich, które już dziś 
kształtują więzi pomiędzy poszczególnymi krajami, dynamizują globalny rozwój, 
a także przyczyniają się do kształtowania stabilnego i pokojowego środowiska poli-
tycznego i gospodarczego. 

Stany Zjednoczone, dostrzegając wspólne wysiłki większości aktorów między-
narodowych prowadzące do stabilizowania sytuacji na świecie, podjęły decyzję 
o wypracowaniu modelu kompleksowego zaangażowania w sprawy międzynaro-
dowe i wytworzeniu modelu współpracy o zupełnie nowym charakterze i wymiarze, 
angażującego zainteresowane strony w podziale na aktywność sektorowo-zada-
niową. Wypracowanie założeń i reguł tego postępowania nie tylko nie jest łatwe, 
lecz także zależne od postawy państw, narodów i organizacji międzynarodowych, 
z których część wyspecjalizowała się właśnie w zakresie aktywności sektorowej. 
Niemniej jednak, największa i teoretycznie najbardziej wpływowa organizacja, 
jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, okazała się być niewystarczająca, 
a  raczej zbyt kompleksowa i obciążona wieloma interesami narodowymi, które 
uzewnętrzniają się na poziomie procesów decyzyjnych i procesów realizacji zadań. 
W ten sposób jej działalność została sparaliżowana, a wypracowywane latami zdol-
ności do kształtowania zbiorowego bezpieczeństwa zmarginalizowane na poziomie 
interesów jednostkowych. Powyższe podejście, w szczególności obecne na posie-
dzeniach Rady Bezpieczeństwa NZ spowodowało rozejście się realiów współcze-
snych stosunków międzynarodowych w stosunku do postępowania poszczególnych 
członków Rady Bezpieczeństwa. Brak zdolności przejścia na poziom ponadnaro-
dowy stoi w zupełnej opozycji do ponadnarodowej rzeczywistości, która wykreowała 
się na globalnej scenie i która wymaga zdecydowanie ponadnarodowej percepcji, 
decyzji i działań. Amerykanie dostrzegając tę sprzeczność, a także, wraz z innymi 
państwami, potrzebę przeniesienia form działań na poziom o wiele wyższy niż 
egoizm i egocentryzm państwowy, podjęły się próby ukształtowania nowej formy 
działalności na arenie międzynarodowej, zawierającej się w koncepcji przejścia 
do współpracy zadaniowej zainteresowanych stron, a więc de facto wypracowania 
nowego systemu funkcjonowania wielobiegunowego ładu. Projekt ten uwzględnia 
nie tylko relacje z dotychczasowymi członkami Rady Bezpieczeństwa, ale przede 
wszystkim uwzględnia nowo wschodzące potęgi, które coraz mocniej oddziałują na 
międzynarodowe stosunki i chcą brać udział w kształtowaniu ładu międzynarodo-
wego. W strategii zwraca się, wobec powyższego, znaczącą uwagę na konieczność 
podjęcia przez te państwa nie tylko aktywniejszej roli międzynarodowej, lecz także 
ich zobowiązania do przyjęcia na siebie zdecydowanie szerszej odpowiedzialno-
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ści za kreowaną rzeczywistość, a także za działania na rzecz sprostania globalnym 
wyzwaniom. W dużej mierze podkreśla się w tym miejscu rolę państw BRICS, które 
Unia Europejska dostrzegła dopiero w 2012 roku, wydając Raport Saryusza-Wol-
skiego na temat tych państw19. Jednocześnie poszukuje się między nimi i Stanami 
Zjednoczonymi wspólnych interesów i podejmuje się próby promocji jednolitych 
norm, które będą respektowane przez nich wszystkich. Niezwykle ważne jest także 
podkreślenie roli państw, które nie znajdują się w grupie BRICS, a jednocześnie 
mają znaczący wpływ na realny system bezpieczeństwa na świecie. W tym wzglę-
dzie można wymienić chociażby państwa Bliskiego Wschodu, Argentynę, Koreę 
Południową, a także państwa, które destabilizują sytuację międzynarodową i nie 
mogą być ze względu na swój wpływ na pokój światowy pominięte. Do nich można 
zaliczyć Koreę Północną, Iran czy też Chile. W strategii zaznaczano potrzebę prze-
prowadzenia modernizacji instytucji, takich jak G-8 i G-20, tak aby odzwierciedlić 
realia obecnej sytuacji międzynarodowej. Współpraca z instytucjami i państwami, 
które wchodzą w ich skład ma doprowadzić do poprawy międzynarodowej zdol-
ności do zapobiegania konfl iktom, pobudzić wzrost gospodarczy, poprawić ogólne 
bezpieczeństwo państw, wzmocnić działania na rzecz zwalczania i zapobiegania 
zmianom klimatu i wykreować odpowiednie cele dla wyzwań wynikających z dzia-
łalności państw słabych i upadających. Jednocześnie koniecznym jest wzmocnie-
nie norm prawa międzynarodowego, ich przestrzegania i egzekucji, co w strategii 
amerykańskiej wydaje się być bardzo ciekawym fragmentem, który jednak nie 
znajduje odzwierciedlenia w ogólnych amerykańskich koncepcjach „hard power” 
i realizacji założeń strategicznych, także poprzez lekceważenie regulacji i norm 
międzynarodowych (np.: interwencja w Kosowie, interwencja w Zatoce Perskiej, 
atak na Irak). Amerykanie zaznaczają jednocześnie, że porządek międzynarodowy 
będący wynikiem wielu zmiennych jest w gruncie rzeczy niestabilną i dynamiczną 
materią, podlegającą wielu różnorodnym wpływom, w wyniku czego trzeba go cza-
sem poddać rewizji lub stabilizować poprzez konfrontację.

„W październiku 2011 r. sekretarz stanu USA Hillary Clinton opublikowała 
artykuł America’s Pacifi c Century, w którym ogłosiła zwrot w amerykańskiej poli-
tyce zagranicznej ku regionowi Azji i Pacyfi ku. Zmianę tę potwierdził podczas 
swej wizyty w Australii prezydent Barack Obama, podkreślając, że USA znacząco 
i długoterminowo zaangażują się w regionie Pacyfi ku”20. Przygotowano wobec 
powyższego szereg założeń podzielonych na zakresy tematyczne, w ramach któ-
rych znajdują się takie zagadnienia jak obrona, dyplomacja, gospodarka, rozwój 
i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zastosowany podział, pomimo iż teoretycznie zdaje 

19 J. Saryusz-Wolski, European Parliament Resolution on the EU foreign policy towards the BRICS and 
other emerging powers: objectives and strategies, European Parliament 2012.

20 J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, [w:] Z. Lachowski (red.), „Bezpieczeń-
stwo Narodowe”, Kwartalnik BBN, III–IV 2012, 23–24, BBN, Warszawa 2012, s. 92–93.
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się być realizacją podręcznikowych teorii, jest jednak uzupełniony o horyzontalne 
postrzeganie ładu międzynarodowego i rozszerza znaczenie zastosowanych pojęć 
o nowe spojrzenia i ujęcia. W zakresie obrony należą do nich przede wszystkim 
zapobieganie i powstrzymywanie zagrożeń przy uwzględnieniu ryzyk typowych dla 
bezpieczeństwa jak i tych asymetrycznych, wśród których znajdują się chociażby 
zagrożenia dla środowiska naturalnego; konieczność ścisłego skorelowania dzia-
łań, instytucji i organów gwarantujących bezpieczeństwo o charakterze cywilnym 
i wojskowym, w tym działania o charakterze dobrowolnym, wręcz wolontariackim 
jak organizacje cywilne, a nawet grupy obywatelskie; wzmocnienie innowacyjno-
ści, zdolności adaptacyjnych i odporności na wahania gospodarcze przedsiębiorstw 
krajowych oraz podniesienia poziomu pomocy i wsparcia dla żołnierzy, weteranów 
i ich rodzin. Wraz z realizacją powyższych zmian postanowiono także o wzmocnieniu 
działań dyplomatycznych, które, tak jak i dyplomatów amerykańskich, uznano za 
fundamentalne dla bezpieczeństwa narodowego. Ich znaczenie wzrasta szczególnie 
wobec planów połączenia i zmobilizowania do wspólnych działań gwarantujących 
bezpieczeństwo, innych partnerów państwowych i pozapaństwowych, a co za tym 
idzie podniesienie zdolności dyplomacji amerykańskiej do wypracowywania kon-
sensusu i podwyższenia jej zdolności adaptacyjnej i kreacyjnej zarówno przy wyko-
rzystaniu soft i hard power. W wymiarze gospodarczym podkreślono konieczność 
utrzymania i zagwarantowania dostępu do surowców defi cytowych, zmaksymali-
zowania działań obejmujących współpracę z państwami rozwiniętymi oraz przede 
wszystkim z państwami rozwijającymi się, które w zglobalizowanym świecie mogą 
w dłuższej perspektywie stać się głównymi graczami na arenie globalnej. W powyż-
szą strategię działania wpisuje się dbałość o zbudowanie stabilnych warunków dla 
rozwoju, który jest strategicznym elementem nie tylko utrzymania potęgi Stanów 
Zjednoczonych i ich oddziaływania w świecie, lecz także condicio sine qua non 
utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Został on uznany nie tylko za cel 
sam w sobie i warunek ekonomiczny, ale również za obowiązek moralny. W reali-
zacji tego założenia ma pomóc kształtowanie współpracy i wspomaganie państw 
rozwijających się, właściwe zarządzanie zagrożeniami i wzmacnianie demokra-
tycznych instytucji wspomagających rozwój społeczny i gospodarczy. W tym celu 
podjęto działania na rzecz proporcjonalnego rozdziału zasobów umożliwiającego 
wyrównywanie szans i minimalizowanie różnic regionalnych, a  tym samym sku-
teczne powstrzymywanie konfl iktów, zwalczanie międzynarodowej przestępczości 
i popularyzowanie praw człowieka. Za niezbędne uznano również zagwarantowa-
nie bezpieczeństwa wewnętrznego i dostosowanie metod i instrumentów służą-
cych jego utrzymaniu do współczesnych zagrożeń, w tym wzmocnieniu zdolności 
wywiadowczych i kontrwywiadowczych w porozumieniu ze światowymi partne-
rami. Niezbędnym do realizacji wszelkich założeń jest wobec powyższego wzmoc-
nienie komunikacji pomiędzy partnerami, która umożliwi utrzymanie klarownych 
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i niezaburzonych stosunków pomiędzy państwami i organizacjami i będzie oparta 
na jasnym przekazie, a nie przypadkowych analizach i domysłach. W ramach stra-
tegii wyznaczono również cztery trwałe interesy narodowe Stanów Zjednoczo-
nych do których zaliczono bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, sojuszników 
i partnerów; kształtowanie dobrobytu poprzez innowacje i wzrost gospodarczy; 
poszanowanie uniwersalnych wartości zarówno w kraju jak i na świecie oraz utrzy-
manie porządku międzynarodowego wzmacnianego przez przywództwo Stanów 
Zjednoczonych. Powyższe interesy mają się przyczynić do sprostania globalnym 
wyzwaniom. Należą do nich przede wszystkim utrzymanie odpowiedzialności 
Stanów Zjednoczonych za podjęte wobec sojuszników zobowiązania i realizację 
globalnego założenia o wiodącej roli Stanów Zjednoczonych. W tym celu okre-
ślono również warunki i zasady użycia siły jako niezbędnego warunku do speł-
nienia założeń i zastosowania jej tylko i wyłącznie w ramach konieczności a nie 
działania standardowego. Oznacza to zabezpieczenie amerykańskich zobowiązań 
obronnych w ramach działań dostosowanych do potrzeb wynikających z sytuacji 
międzynarodowej przy wykorzystaniu dyplomacji i metod odstraszania, ale także 
zapewnienie rozwoju militarnego USA utrzymującego niezbędne zdolności we 
wszystkich domenach-ziemi, powietrza, morza, przestrzeni i cyberprzestrzeni oraz 
wspierania partnerów i sojuszników w procesie budowania stabilności regionalnej 
i globalnej. W przypadku konieczności użycia siły Amerykanie potwierdzają chęć 
działania w ramach organizacji międzynarodowych takich jak NATO, ONZ i zgod-
nie z postanowieniami Rady Bezpieczeństwa, co jednak nie zawsze jest możliwe 
ze względu na jej skład i charakter podejmowanych decyzji. Dlatego też w strategii 
zastrzeżono możliwość i prawo do jednostronnego działania, lecz tylko i wyłącznie 
w przypadku niemożności podjęcia innych działań i wobec zagrożeń bezpośrednio 
oddziałujących na społeczeństwo amerykańskie. Stany Zjednoczone za prezyden-
tury Baracka Obamy zdecydowanie przesunęły ciężar swoich interesów z Europy 
Zachodniej w stronę państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu, podejmując w tym 
celu nowe zadania i przygotowując nowe wytyczne i założenia strategiczne. 

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem budowane 
są w oparciu o żywotne interesy związane z zagwarantowaniem pokoju w regio-
nie, kształtowaniem korzystnych warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej, 
zagwarantowania dostępu do surowców, a tym samym wzmocnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego Stanów Zjednoczonych i pozostałych państw świata jak 
i powszechnej demokratyzacji, która jednak ze względu na specyfi kę regionu może, 
pomimo tzw.: „Arabskiej Rewolucji”, pozostać jedynie hasłem niemożliwym do 
zrealizowania. Stany Zjednoczone w ramach założeń strategicznych potwierdzają 
swoją współpracę i przyjaźń z Izraelem, co zostało potwierdzone w listopadzie 
2012 roku, podczas ostatniego konfl iktu między Izraelem i Hamasem. Ponadto 
potwierdzono w strategii słuszność państwotwórczych aspiracji Palestyńczyków, 
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co jednak może być raczej traktowane jako element gry politycznej niż wyraz 
realnych oczekiwań strony amerykańskiej. Pokreślono konieczność transformacji 
irańskiej polityki oraz stałą i efektywną transformację polityki wewnętrznej Iraku. 
Powyższe cele Amerykanie chcą realizować poprzez wdrożenie trzech podstawo-
wych elementów, do których należą: transformacja bezpieczeństwa w regionie, 
wsparcie cywilne i zaangażowanie dyplomatyczne. Transformacja bezpieczeństwa 
ma się odbyć w oparciu o przejście do tak zwanego pełnego bezpieczeństwa, które 
nie jest zdefi niowane w dokumentach określających strategiczne działanie Stanów 
Zjednoczonych, może jednak być rozumiane w ujęciu teoretycznym jako realiza-
cja bezpieczeństwa dwuwymiarowego, a więc zarówno tego „do” jak i tego „od”, 
czyli bezpieczeństwa kształtującego warunki prorozwojowe i tego dającego poczu-
cie niezagrożenia. Niestety bez rzeczywistego doprecyzowania znaczeniowego 
w ramach ofi cjalnych dokumentów powyższe wywody stanowią tylko przypuszcze-
nie i łatwo podważalną interpretację. Wsparcie cywilne, które Amerykanie rozu-
mieją jako pogłębienie cywilnego zaangażowania w wewnętrzne interesy państw 
Bliskiego Wschodu, odnosi się do poszerzania i pogłębiania procesu demokraty-
zacji, w szczególności poprzez rozwój demokratycznych instytucji i ugruntowanie 
ich apolitycznego, akulturowego i areligijnego funkcjonowania. Dyplomatyczne 
zaangażowanie w regionie ma przede wszystkim wzmocnić oddziaływanie amery-
kańskie poprzez realizację koncepcji soft power na proces stanowienia pokojowego 
współistnienia i promowania zrównoważonego rozwoju, co niewątpliwie przyczyni 
się do ustabilizowania sytuacji w poszczególnych państwach regionu. W tym duchu 
strategia odnosi się także do państw usytuowanych w regionie Bałkanów Zachod-
nich i Kaukazu. 

Zdecydowanie szerszą wizję Amerykanie rozwijają wobec regionu Azji i Pacy-
fi ku, w którym dostrzegają nie tylko potencjał gospodarczy i polityczny, ale także 
jądro globalnych relacji, wobec którego Europa, czy też sama Unia Europejska 
staje się jedynie peryferium. Sojusze z Japonią, Koreą Południową, Filipinami 
i Tajlandią Amerykanie uznają za podstawę bezpieczeństwa w regionie Azji 
i Pacyfi ku, określając Japonię i Koreę Południową jako liderów w rozwiązywa-
niu regionalnych i globalnych problemów oraz partnerów w procesie promowa-
niu i urzeczywistniania wartości demokratycznych. Stany Zjednoczone uważają, 
że powyższe państwa są gwarancją amerykańskiej obecności w regionie, lecz nie 
lekceważąc jednocześnie konieczności budowy, jak sami określają to w strategii 
„wyczerpujących i konstruktywnych”, relacji z Chinami i Indonezją, których rola 
w amerykańskiej polityce stale wzrasta. Na tym tle prezentowane są również rela-
cje z Federacją Rosyjską, Argentyną, Afryką Południową, Brazylią i partnerami 
europejskimi, którzy jednak wydają się stanowić współcześnie element marginalny 
w polityce amerykańskiej, pomimo określenia ich w strategii mianem „kamienia 
węgielnego” w całej strukturze zaangażowania Amerykanów w świecie, a także 
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katalizatorem ich działań. Pomimo tak górnolotnych określeń, Amerykanie pod-
kreślają znaczenie nie Unii Europejskiej lecz współpracy bilateralnej z partnerami 
europejskimi, odwołując się w aspekcie kompleksowych gwarancji bezpieczeń-
stwa do tradycji i  znaczenia Paktu Północnoatlantyckiego, przedstawiając go 
jako główny element kształtowania zbiorowych zdolności obrony i przeciwdzia-
łania zagrożeniom. Podkreślają uniwersalność Paktu i jego zdolność do realizacji 
wszystkich typów zadań, w szczególności wobec nowo przyjętej strategii NATO. 
Unia Europejska pojawia się w tym zakresie tylko jako śladowy partner wspoma-
gający procesy transformacyjne w państwach Europy Wschodniej i wzmacniający 
rozwój demokracji w regionie. W 2012 roku został w Stanach Zjednoczonych opu-
blikowany dokument zatytułowany „Utrzymanie Amerykańskiego Globalnego 
Przywództwa: Priorytety dla obrony w XXI wieku”, który przedstawia założenia 
i cele obronne potwierdzając te przyjęte w ogólnej strategii bezpieczeństwa.

3.3. Zakończenie 

Poddając ocenie miejsce i rolę systemu transatlantyckiego i jego uczestników 
w procesie kształtowania ładu globalnego, nie możemy stosować jednakowych 
metod i instrumentów, szczególnie ze względu na bardzo odmienne i rozbieżne 
czynniki charakteryzujące każde z owych składowych. Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone kreując owe transatlantyckie strefy wpływów wspólnie mogą tworzyć 
silny organ posiadający wpływ gospodarczy, natomiast każde z państw członkow-
skich Unii we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi może odgrywać mniejszą lub 
większą rolę w zakresie kreowania oddziaływania militarnego lub politycznego. 
Najwyraźniej rozwarstwienie to zaznacza się na poziomie ideologii prowadzenia 
działalności międzynarodowej, wskaźników uzbrojenia, wydatków wojskowych 
i współpracy gospodarczej ujętej w nowo kreowaną strefę wolnego handlu. Owe 
rozbieżności wskazują, że system transatlantycki jest ewidentnie sumą wielu róż-
norodnych składowych z których część może być kompatybilna na poziomie dwóch 
głównych organizacji w tym systemie, a więc Unii Europejskiej i NATO, a część 
na poziomie państw w nim uczestniczących. Niestety, w ramach tego systemu jest 
także dość dużo odrębnych i nie dających się połączyć zagadnień w szczególno-
ści opartych o fi lozofi ę postrzegania relacji międzynarodowych i oddziaływania na 
arenie globalnej oraz realnego zaangażowania zarówno na poziomie wewnętrz-
nym jak i zewnętrznym. Pierwszym elementem różnicującym jest niewątpliwie nie 
tyle poziom i jakość uzbrojenia lecz wydatki wojskowe, które charakteryzują się 
dużym rozwarstwieniem w wysokości jak i w ich stosunku do PKB danego państwa. 
Owe różnice przedstawiają się następująco: o ile Stany Zjednoczone wydają 3,8% 
swojego PKB na zbrojenia i procentowo są to wydatki mniejsze niż te które ponosi 
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Federacja Rosyjska (4,1%) i Arabia Saudyjska (9,3%), o tyle w wartościach bez-
względnych są one największe. 

Państwo Wydatki na zbrojenia PKB

Stany Zjednoczone 3,8% 16,47 biliona USD (2012 r.)

Federacja Rosyjska 4,1% 2,52 biliona USD (2012 r.)

Chiny 2,0% 12,43 biliona USD (2012 r.)

Indie 2,5% 4,78 biliona USD (2012 r.) 

Pakistan 3,04% 554,2 mld USD (2012 r.) 

Arabia Saudyjska 9,3% 895,8 mld USD (2012 r.)

Unia Europejska 1,65% 15,84 biliona USD (2012 r.)

Francja 2,2%

Niemcy 1,4%

Wielka Brytania 2,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z opracowania Sam Perlo-Freeman, Carina 
Solmirano (ed.), Trends in world military expenditure 2013, SIPRI Fact Sheet, April 2014.

W perspektywie zmian globalnych największą dynamiką wzrostu w wydatkach 
na zbrojenia charakteryzuje się Ameryka Łacińska, Azja Centralna, Południowa 
i Wschodnia, Europa Wschodnia i Bliski Wschód. Natomiast Ameryka Północna, 
Oceania oraz Centralna i Zachodnia Europa ograniczają dość zdecydowanie swoje 
wydatki w tym zakresie, zajmując się zwalczaniem kryzysu gospodarczego, walką 
z bezrobociem i stagnacją rozwojową, nie angażując się w dalsze działania na arenie 
światowej. Zmniejszenie potencjału militarnego przy sukcesywnym wycofywaniu 
się Stanów Zjednoczonych z regionu Europy i niechęci do samodzielnego gwaran-
towania bezpieczeństwa na jej terytorium, a szczególnie braku akceptacji wobec 
zachowawczej polityki państw europejskich, prowadzi do marginalizacji znaczenia 
nie tylko Unii Europejskiej, lecz także i jej państw członkowskich w wymiarze glo-
balnym. Ponadto koniecznym zdaje się podkreślenie faktu, że obecnie możemy 
spodziewać się zaistnienia kilku dotychczas rozważanych kształtów ładu międzyna-
rodowego, z których na pierwszy plan wysuwają się dwie koncepcje szerzej przed-
stawione przez Graeme P. Herd’a w opracowaniu zatytułowanym „Securing the 
west in a post-western world order: NATO’s third transatlantic bargain?” i opu-
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blikowanym w ramach Policy Paper w Geneva Centre for Security Policy21 Jedna 
z  nich wprost wskazuje na możliwy powrót do klasycznej zimnej wojny, której 
głównymi aktorami mają być Chiny i Stany Zjednoczone. Druga prezentuje nowy 
ład światowy jako wypadkową wzajemnych relacji kilku, a nawet kilkunastu państw 
stanowiących układ wielobiegunowy i bazujących w dużej mierze na legitymiza-
cji organizacji regionalnych, a nie Organizacji Narodów Zjednoczonych, która to 
w tym przypadku i generalnie od dłuższego czasu traci na znaczeniu, a w wymiarze 
sparaliżowanej Rady Bezpieczeństwa jest wręcz bezużyteczna i zupełnie niezdolna 
do działania. Scenariusze te nie są oczywiście niczym nowym zarówno w litera-
turze jak i badaniach nad kształtem ładu międzynarodowego, ale pozwalają na 
przyjrzenie się znacznie ważniejszej kwestii, która jawi się także z całości tego tek-
stu, mianowicie spełnianiu przez system, w tym przypadku system transatlantycki, 
elementów wynikających z defi nicji przypisanej do systemu międzynarodowego. 
Przede wszystkim wypełnianie lub funkcjonowanie w  ramach określonych pod-
staw może potwierdzać nie tyle już wywierany wpływ na arenę międzynarodową 
a  raczej potencjalną zdolność do takiego działania. Wobec powyższego czy sys-
tem transatlantycki ma wystarczające zdolności i środki, którymi może posługiwać 
się w swoich działaniach, czy charakteryzuje się wewnętrzną spójnością koncepcji 
i  zdolnością utrzymywania w jednej orbicie oddziaływania i współpracy wszyst-
kich zainteresowanych stron działających w ramach systemu transatlantyckiego; 
czy posługuje się on tymi samymi wartościami, celami i co ważniejsze, czy wyko-
rzystywane w świetle działań międzynarodowych metody i praktyki wewnątrz sys-
temu są zbieżne dla wszystkich jego uczestników; czy architektura instytucjonalna 
odpowiada na współczesne potrzeby i współgra z procesem decyzyjnym i znacze-
niem państw na arenie globalnej? Zbieżnym i całościowym wydaje się w systemie 
transatlantyckim jedynie założenie dotyczące instytucjonalizacji, demokratyzacji, 
praw człowieka czy pokoju na świecie, pozostałe elementy różnią się znacząco 
i nie możemy wprost mówić o pełnej zbieżności w ramach polityki wewnętrznej. 
Pomimo spójnego procesu decyzyjnego w ramach NATO, nie możemy takiego 
samego doszukiwać się w całym systemie transatlantyckim, co więcej, najważniejsi 
uczestnicy owego systemu, czyli Stany Zjednoczone, Turcja i państwa europejskie 
zupełnie odmiennie rozumieją i traktują pojęcie legitymizacji międzynarodowej 
swoich działań oraz co więcej, swojego miejsca i roli w globalnym ładzie. Odmien-
nymi także w tym zakresie są kanały wywierania wpływu na ład międzynarodowy 
wykorzystywane przez poszczególne podmioty i ich całkowita rozbieżność z kana-
łami ofi cjalnie promowanymi w ramach systemu transatlantyckiego. Podsumowu-
jąc, system transatlantycki jest współcześnie dość ograniczonym mechanizmem 

21 G.P. Herd, Securing the west in a post-western world order: NATO’s third transatlantic bargain?, 
Policy Paper 2013/1, Geneva Centre for Security Policy, Geneva 2013.
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wywierania wpływu na arenie globalnej, zdominowanej przez politykę i aktywność 
poszczególnych państw. Jego znaczenie może zostać zwiększone, jednakże wiąże 
się z przekształceniem go z opcji polityczno-wojskowej na opcję ekonomiczno-
-polityczną, a więc na stworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu i poprzez 
rozwój gospodarczy i ekonomiczne wpływy, budowanie wpływów politycznych. Nie 
może to oczywiście być robione w oderwaniu od kwestii militarnych, ale te staną 
się trzeciorzędne i nie będą de facto realnym spoiwem systemu.
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Zachód wobec rosnącej potęgi Chin 
– zagrożenia i zadania

4.1. Wprowadzenie

W 2000 r. Kenneth N. Waltz twierdził, iż „Chiny wyłonią się jako wielkie mocar-
stwo nawet bez starania się o to, o ile tylko pozostaną politycznie zjednoczone 
i kompetentne”, przewidując jednocześnie, że: „biorąc pod uwagę ich obecny etap 
ekonomicznego rozwoju, będą w stanie utrzymać wzrost gospodarczy na pozio-
mie 8–9% przez kolejną dekadę lub dłużej”1. W przeciwieństwie do wielu innych, 
prognozy tego wybitnego uczonego okazały się niezwykle trafne. Chiny dziś są 
z pewnością potęgą globalną. Wprawdzie muszą przebyć jeszcze długą drogę, aby 
zrealizować swój cel i osiągnąć status „kompleksowego mocarstwa”, lecz z drugiej 
strony przestają być jedynie „częściowym mocarstwem” (partial power), by użyć 
określenia D. Shambaugh2. Ich gospodarka jest nie tylko z każdym rokiem więk-
sza, ale również bardziej rozwinięta i technologicznie zaawansowana, zaś ich suk-
cesy ekonomiczne w coraz większym stopniu przekładają się na wpływy polityczne 
i zdolności militarne. 

Z punktu widzenia Zachodu bardzo dynamiczny wzrost potęgi Chin, oprócz 
niewątpliwych szans i korzyści, niesie też poważne zagrożenia, z których dwa 
wydają się w obecnej sytuacji szczególnie ważne i wymagające od państw zachod-
nich możliwie pilnej i zdecydowanej reakcji. 

Pierwszym z nich jest, najważniejsza w skali globu, geopolityczna rywalizacja, 
jaka za sprawą rosnącej potęgi i asertywności Chin ma obecnie miejsce w regionie 
Zachodniego Pacyfi ku, rozciągającym się od Azji Północno-wschodniej, poprzez 
Azję Południowo-wschodnią, aż po Australię i Nową Zelandię. Rywalizacja, któ-

1 K.N. Waltz, Intimation of multipolarity, [w:] B. Hensen, B. Heurlin (eds.), The new world order: 
contrasting theories, Macmillan Press, New York 2000, s. 6.

2 D.L. Shambaugh, China goes global: the partial power, Oxford University Press, Oxford 2013.
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rej konsekwencje sięgają daleko poza granicę tego regionu – jej skutki wyraźnie 
odczuwalne będą również w Europie, mimo, że w przeciwieństwie do Stanów 
Zjednoczonych, nie bierze ona w niej bezpośredniego udziału3. Wynika to choćby 
faktu, że oba regiony w praktyce konkurują o uwagę i zasoby obronne USA – ich 
koncentracja w jednym może się niekorzystnie odbić na bezpieczeństwie drugiego. 
Innym czynnikiem łączącym jest zbliżenie chińsko-rosyjskie, którego głównym 
powodem jest wspólny sprzeciw wobec polityki Zachodu.

Drugim wyzwaniem dla interesów Zachodu jest zmieniająca się rola Chin na 
gospodarczej i politycznej mapie świata i związana z tym procesem zjawiska, takie 
jak szybko rosnąca, i nie zawsze prowadzona według uczciwych reguł, naukowo-
-technologiczna i ekonomiczna konkurencja ze strony Chin, czy też stopniowa eks-
pansja politycznych wpływów Pekinu w świecie.

4.2. Chiny a region Zachodniego Pacyfi ku – podwójne wyzwanie 

Z punktu widzenia analizy obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Zachod-
niego Pacyfi ku, kluczowe są dwa procesy. Pierwszym jest szybko zmieniający się 
ekonomiczny i wojskowy układ sił pomiędzy USA a Chinami, a także pomiędzy 
Chinami a resztą państw tego regionu, drugim zaś rosnąca skłonność ChRL do 
rozstrzygania za pomocą faktów dokonanych istniejących od dawna sporów tery-
torialnych, w połączeniu z coraz bardziej otwartym dążeniem do wypierania ame-
rykańskiej obecności polityczno-wojskowej z tego regionu. Oba te zjawiska, choć 
w oczywisty sposób się ze sobą łączą, są jednak odrębne i warto je rozpatrywać 
oddzielnie. Z jednej strony, nawet bardzo silne spowolnienie rozwoju Chin nie 
będzie automatycznie oznaczać, jak uczą doświadczenia historyczne, ich bardziej 
ugodowej postawy na arenie międzynarodowej, z drugiej zaś powrót Pekinu do 
polityki dobrego sąsiedztwa może iść w parze z ich nadal rosnącą ekonomiczno-
-wojskową dominacją nad resztą regionu.

4.2.1. Zmiana ekonomicznego i wojskowego układu sił

Zgodnie z tezami szkoły realistycznej, z samej natury stosunków międzynarodo-
wych i relacji pomiędzy wielkimi potęgami wynika, że Chiny już przez sam fakt 
swojego rozwoju i rozbudowy potencjału wojskowego stanowią poważne wyzwa-
nie w sferze bezpieczeństwa, tak dla USA, dotychczasowego globalnego lidera, 
jak i swoich sąsiadów. Henry Kissinger, czołowy współczesny teoretyk i „praktyk” 

3 Jak wskazał minister spraw zagranicznych Japonii, „pokój, stabilność i dostatek w regionie Azji-
-Pacyfi ku i w Europie są ze sobą ściśle powiązane. F. Kishida, Hand in hand. Japan and Europe: 
Securing world peace for the next 50 years, “The Security Times”, January 30, 2014, s. 19.
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realizmu, przywołuje w swojej głośnej pracy „O Chinach” raport brytyjskiego dyplo-
maty Eyre Crowe’a z początku XX w., w którym stwierdza on, że Niemcy z pew-
nością będą dążyć do stworzenia tak silnej marynarki wojennej, na jaką będzie ich 
stać, i już sam ten fakt – niezależnie od niemieckich intencji – będzie obiektywnym 
zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii. Londyn będzie więc musiał przyjąć najgorszy 
scenariusz i działać na jego podstawie4. Dziś przedmiotem podobnych strategicz-
nych kalkulacji są Chiny. Wprawdzie niewielu obserwatorów, przynajmniej jeszcze 
do niedawna, spodziewało się po tym państwie dążenia do politycznej hegemo-
nii w Azji5, jednak możliwość przyszłej agresywnej polityki jeszcze potężniejszych 
Chin powszechnie rozpatrywano w kategoriach ryzyka, przed którym potrzeba się 
w jakiś sposób zabezpieczyć. 

W tym kontekście polityka równoważenia chińskiej potęgi, prowadzona ofi -
cjalnie od 2012 r., a w rzeczywistości znacznie dłużej, stanowi dla Stanów Zjed-
noczonych geopolityczną konieczność. Pozostawienie regionu Azji i Pacyfi ku bez 
zapewnienia przeciwwagi dla coraz silniejszych gospodarczo i militarnie Chin, 
w praktyce oznaczałoby bowiem szybką erozję ukształtowanego po II wojnie świa-
towej regionalnego ładu, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami tak dla 
geopolitycznych i ekonomicznych interesów USA, jak i bezpieczeństwa międzyna-
rodowego i gospodarki światowej. Zadanie to jednak staje się coraz trudniejsze, 
biorąc pod uwagę szybko zmieniający się regionalny układ sił. 

Analizując stosunek potencjałów USA i ChRL warto pamiętać, że Związek 
Radziecki u szczytu swojej potęgi osiągnął produkt krajowy brutto równy jedynie 
połowy PKB Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Chiny już ten poziom przekro-
czyły i jak na razie wciąż szybko zmniejszają dzielący je od USA dystans. Według 
Międzynarodowego Programu Porównawczego działającego przy Banku Świato-
wym, produkt krajowy brutto Chin, mierzony z uwzględnieniem siły nabywczej 
(w dolarach PPP), w 2011 r. stanowił 89% amerykańskiego, przez co może go 
przegonić już w 2014 r.6 Inne prognozy wskazują, że nastąpi to kilka lat później. 
Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego z kwietnia 2014 r. 
Chiny przegonią USA pod względem wielkości PKB (w dolarach PPP) w 2019 r., 
podczas gdy OECD pod koniec 2012 r. przewidywało, że do tego dojdzie w 2016 r.7 
Jeśli weźmie się pod uwagę wielkości PKB obu mocarstw liczonych po rynkowym 
kursie walut, a zdaniem części ekspertów jest to bardziej obiektywne podejście, to 
Stany Zjednoczone według większości dostępnych szacunków utrzymają się dłużej 

4 H. Kissinger, O Chinach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, s. 509–511.
5 J.J. Mearsheimer, Can China Rise Peacefully?, “The National Interest”, April 8, 2014.
6 International Comparison Program, Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World 

Economies. Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program, 
World Bank, Washington D.C., 2014.

7 2014 International Monetary Fund; World Economic Outlook Database, April 2014, www.imf.org; 
OECD, Looking to 2060: Long-term global growth prospects; Paris, November 2012.
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na pozycji lidera gospodarki światowej, ale różnica wynosi często jedynie kilka lat, 
najwyżej dekadę8. 

Nawet jednak jeśliby gospodarce chińskiej nie udało się przegonić amerykań-
skiej w najbliższych 10–15 latach, a zważywszy na jej liczne problemy strukturalne 
jest to scenariusz realny, to i tak Chiny, biorąc pod uwagę ekonomiczny potencjał 
jaki już osiągnęły, będą zdolne do geopolitycznej rywalizacji z USA w regionie 
Zachodniego Pacyfi ku. 

Tym bardziej, że równolegle z rozwojem gospodarki Chin szybko rosną ich 
wydatki obronne, a te przekładają się na zdecydowany wzrost zdolności woj-
skowych. Trudno wprawdzie określić dokładnie, ile Pekin faktycznie przeznacza 
środków na ten cel, gdyż ofi cjalny budżet obronny nie obejmuje całości wydatków 
militarnych, jednak wszystkie dostępne szacunki wskazują, że są to bardzo poważne 
kwoty, sytuujące Chiny na drugim miejscu na świecie. Amerykański Departament 
Obrony ocenia, że w 2013 r. wyniosły one ponad 145 miliarda dolarów, podczas 
gdy londyński Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) szacował 
je na 158–168 mld dolarów, zaś sztokholmski instytut SIPRI na 188 mld dolarów9. 
Władze Tajwanu twierdzą wręcz, że wszystkie wydatki wojskowe ChRL są nawet 
dwu- lub trzykrotnie wyższe niż podawane ofi cjalnie, co oznacza, że mieszczą się 
one w przedziale 232–349 mld dolarów10. 

Z szacunków tych wprawdzie z pozoru wynika, że militarna przewaga USA, 
których wydatki obronne są od 2 do 4 razy wyższe, nie powinna być w najbliższej 
przyszłości zagrożona. Jednak w kontekście chińsko-amerykańskiej rywalizacji 
polityczno-militarnej, porównywanie ogólnych wydatków wojskowych, podobnie 
zresztą jak całości ich potencjałów militarnych, jest błędne, gdyż rywalizacja ta 
jest geografi cznie ograniczona do obszaru znajdującego się w pobliżu wschodnich 
lub południowych rubieży Chin11. To zaś nie tylko determinuje charakter poten-
cjalnego konfl iktu zbrojnego, ale również w ogromnym stopniu wpływa na szanse 
obu stron. 

 8 Zob. m.in. PWC, World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities, 
January 2013; Chinese and American GDP forecasts, “The Economist”, November 20, 2013, http://
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/11/chinese-and-american-gdp-forecasts.

 9 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic 
of China, 2014, Annual Report to Congress, Washington D.C., 2014, s. 43; International Institute 
for Security Studies, Military Balance, 2014, London 2014, s. 23; SIPRI, SIPRI military expenditure 
database, Stockholm 2014.

10 Ministry of National Defense, Republic of China, National Defense Report, 2013, Taipei 2013, 
s. 51. Szacunki te jednak traktują m.in. jako wydatki obronne całość nakładów na bardzo rozbu-
dowane siły policji wojskowej, odpowiedzialnej przede wszystkim za bezpieczeństwo wewnętrzne, 
co jest niewłaściwe.

11 Evan B. Montgomery, Contested primacy in the Western Pacifi c. China’s rise and the future of U.S. 
power projection, ”International Security”, Vol. 38, No 4 (Spring 2014).
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Chiny intensywnie przygotowują się do odparcia amerykańskiej interwencji 
wojskowej już od blisko dwóch dekad, kładąc szczególny nacisk na obronę prze-
ciwlotniczą, systemy uzbrojenia dalekiego zasięgu (rakiety balistyczne i pociski 
manewrujące), okręty podwodne oraz elektroniczne środki rozpoznania, łączno-
ści i dowodzenia. Według dostępnych amerykańskich analiz, chińskie siły zbrojne, 
mimo istniejących wciąż pewnych braków i słabości, stanowią już bardzo poważne 
zagrożenie dla amerykańskich samolotów, okrętów i baz lądowych, znajdują-
cych się w regionie Mórz Wschodnio- i Południowochińskiego12. Od niedawna 
w zasięgu chińskich środków rażenia znalazły się także amerykańskie bazy woj-
skowe na wyspie Guam. Według stojącego na czele Dowództwa Pacyfi ku adm. 
Sama Locklear’a, niepodzielna dominacja wojskowa USA w regionie Pacyfi ku 
dobiega końca13. Podobne opinie wyrażają też inni wysocy amerykańscy dowódcy 
wojskowi, urzędnicy Pentagonu oraz niezależni eksperci14. 

Zagrożenie staje się tym większe, że rosnącej w szybkim tempie militarnej 
potędze Chin towarzyszy relatywne osłabienie amerykańskich sił zbrojnych. Nie 
brakuje opinii, że są one pod wieloma względami w najgorszym stanie co najmniej 
od lat. 70. ubiegłego wieku. Przyczyn tego stanu jest kilka – odkładanie przez lata 
niezbędnych zakupów czy modernizacji ze względu na wysokie koszty operacji 
w Iraku i Afganistanie, znaczny wzrost praktycznie wszystkich kategorii wydatków 
obronnych, w tym zwłaszcza materialnych i osobowych, a nade wszystko dokony-
wane od początku dekady cięcia w budżecie Pentagonu15. 

Wpływ tych cięć na amerykańskie zdolności wojskowe będzie znacznie więk-
szy, niż wynikałoby to jedynie z ich skali, gdyż w największym stopniu dotykają 

12 Zob. m.in. D.M. Gormley, A.S. Erickson, and J. Yuan, A low-visibility force multiplier: assess-
ing China’s cruise missile ambitions, National Defense University Press, Washington D.C., 2014; 
M.D. Swaine, M.D. Mochizuki, M.L. Brown, P.S. Giarra, D.H. Paal, R. Esplin Odell, China’s 
military and the U.S.–Japan Alliance in 2030. A strategic net assessment, Carnegie Endowment for 
International Peace, Washington D.C, 2013; L. Fuell, Broad Trends in Chinese Air Force and Mis-
sile Modernization, Testimony before the U.S. – China Economic & Security Review Commission, 
January 30, 2014.

13 A. Tilghman, PACOM Chief: Uncontested US Control Of Pacifi c Is Ending, “Defense News”, Janu-
ary 15, 2014, http://www.defensenews.com/article/20140115/DEFREG02/301150033/.

14 Zob. m.in. Y. Tadjdeh, Kendall: China and Russia Could Challenge U.S. Military Prowess, “National 
Defense Magazine”, January 15, 2014, M. Eaglen, J. Pollak, US military technological superiority 
under threat, American Enterprise Institute, Washington D.C., November 2012.

15 Wprowadzone na mocy przyjętej w sierpniu 2011 r. ustawy Budget Control Act (BCA) oszczęd-
ności już obniżyły amerykańskie wydatki obronne, w porównaniu z planem fi nansowym na lata 
2012–2021 zawartym w budżecie na rok fi skalny 2012, o kwotę prawie 600 miliardów dolarów. 
Jeśli jednak wynikające z tzw. sekwestracji cięcia wydatków obronnych, złagodzone do pew-
nego stopnia na mocy kompromisowej ustawy przyjętej przez Kongres pod koniec 2013 r., znów 
powrócą w pełnej wysokości, łącznie w latach 2012–21 wyniosą one ponad bilion dolarów.



99

Zachód wobec rosnącej potęgi Chin – zagrożenia i zadania

one nakładów na modernizację techniczną.16 Tylko w latach 2009–2011 Pentagon 
anulował lub poważnie ograniczył ponad 30 programów zbrojeniowych17. Flota 
lotniskowców, która zgodnie z prawem i potrzebami operacyjnymi powinna liczyć 
11 jednostek, obecnie liczy jedynie dziesięć, a w najbliższej dekadzie może zmniej-
szyć się nawet do dziewięciu lub ośmiu.18 Co więcej, liczba amerykańskich okrętów 
podwodnych (poza przenoszącymi broń atomową) ma według obowiązujących pla-
nów zmniejszyć się z obecnych 54 jednostek do 49 w 2020 r. i 41 w 2030 r.19, a jest 
to według powszechnej opinii specjalistów kategoria uzbrojenia, która w razie kon-
frontacji zbrojnej z Chinami miałaby do odegrania kluczową rolę. 

Jednocześnie pozycję Stanów Zjednoczonych i ich wiarygodność w regio-
nie osłabia to, że w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę niezdolność obu 
głównych sił politycznych do zawarcia kompleksowego porozumienia w sprawie 
fi nansów publicznych, trudno jest oczekiwać zasadniczej zmiany obecnej sytuacji. 
Ogłoszony w kwietniu 2014 r. przez Pentagon raport Quadrennial Defense Review 
bardziej koncentruje się na minimalizowaniu skutków cięć oraz niemal równie 
szkodliwego wpływu stanu fi nansowej niepewności na amerykańskie zdolności 
militarne, niż na adaptacji amerykańskich sił zbrojnych do nowych wyzwań20.

O ile układ sił pomiędzy Chinami a USA, a także ich wzajemne relacje, będą 
miały najprawdopodobniej największe znaczenie dla dalszej ewolucji sytuacji geo-
politycznej w regionie Azji i Pacyfi ku, to również istotny jest stosunek potencjału 
wojskowego ChRL do sił zbrojnych innych państw tego obszaru. Tutaj również 
zmienia się on w szybkim tempie na korzyść Państwa Środka. W 2013 r. łączne 
wydatki obronne Japonii, Korei Południowej i państw grupy ASEAN stanowiły 
zaledwie dwie trzecie wydatków chińskich.21 Chiny niezależnie od rozwoju syste-
mów anty-interwencyjnych (anti-acess/aria denial – A2/AD) dynamicznie moder-
nizują i rozbudowują swoją nawodną fl otę wojenną, która coraz bardziej zagraża 
ich morskim sąsiadom. Nadal jednym z priorytetów chińskich sił zbrojnych jest też 
zdolność do podjęcia zmasowanej akcji zbrojnej przeciwko Tajwanowi.

16 U.S. Department of Defense, Estimated impacts of sequestration-level funding, Washington D.C., 
April 2014, s. 2–1.

17 U.S. Department of Defense, Defense budget priorities and choices: fi scal year 2014, Washington 
D.C. April 2013, s. 3.

18 B. Slattery, Aircraft Carrier Fleet Could Shrink Even as Demand Increases, January 31, 2014, http://
blog.heritage.org/2014/01/31/aircraft-carrier-fl eet-shrink-even-demand-increases/.

19 R. O’Rourke, Navy Virginia (SSN-774) Class Attack Submarine Procurement: Background and 
Issues for Congress, Congressional Research Service, Washington D.C., March 24, 2014.

20 U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review 2014, Washington D.C, April 2014.
21 SIPRI, SIPRI militray expenditure database, http://milexdata.sipri.org/fi les/?fi le=SIPRI+military

+expenditure+database+1988-2013.xlsx.
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4.2.2. Rosnące ryzyko wybuchu konfl iktu w regionie

Niezależnie od przewidywań i scenariuszy dotyczących przyszłej polityki Chin, 
coraz większy niepokój zarówno innych państw regionu, jak i USA, budzą ich 
obecne stopniowe, ale konsekwentne i coraz bardziej jednoznaczne, dążenia do 
zmiany regionalnego geopolitycznego status quo. Dążenia te już rodzą poważne 
napięcia, czego przejawem są m.in. rosnące zbrojenia, częstsze manewry, demon-
stracje siły oraz coraz liczniejsze incydenty morskie, a w przyszłości mogą dopro-
wadzić do wybuchu poważnego kryzysu lub konfl iktu zbrojnego. Obecnie, poza 
okresowym wsparciem Pekinu dla prowokacyjnych działań Korei Północnej, 
można wskazać przynajmniej trzy elementy chińskiej polityki, które czynią sytu-
ację w regionie zapalną. 

Najważniejszym z nich są ich jednostronne działania zmierzające do przejęcia, 
jeśli nie formalnej zwierzchności, to przynajmniej faktycznej kontroli nad spor-
nymi archipelagami, rafami i akwenami na Morzach Wschodnio- i Południowo-
chińskim. W przeciwieństwie do granic lądowych, Chiny nie zawarły granicznego 
porozumienia z żadnym ze swoich morskich sąsiadów i jak na razie nic nie wska-
zuje, aby do takiego porozumienia były gotowe22. Jak dotychczas najbardziej ucier-
piały w wyniku ich polityki Filipiny, które są stopniowo wypierane przez chińską 
straż wybrzeża i fl otę wojenną z kolejnych akwenów na M. Południowochińskim 
(rafa Scarborough, archipelag Spratly)23. Celem ekspansji Chin są również wody 
i dno morskie znajdujące się w wyłącznej strefi e ekonomicznej (WSE) Wietnamu, 
a uzasadnieniem roszczeń Chin jest fakt, że znajdują się one w pobliżu archipelagu 
Wysp Paracelskich, które Pekin też uważa za własne terytorium. Sytuacja uległa 
nagłemu zaostrzeniu na początku maja 2014 r., kiedy chiński państwowy gigant 
naftowy zainstalował na wodach wietnamskiej WSE platformę wiertniczą, przyho-
lowaną w asyście kilkudziesięciu jednostek straży przybrzeżnej i marynarki wojen-
nej. Doprowadziło to do szeregu incydentów morskich, w  tym użycia armatek 
wodnych i przypadków taranowania jednostek drugiej strony, a także ogromnego 
wzrostu napięcia w stosunkach z Wietnamem oraz zaniepokojenia kilku innych 
państw regionu. Nie maleje też napięcie pomiędzy Japonią i Chinami w związku 
ze sporem o archipelag wysepek Senkaku/Diaoju. Przeciwnie, obie strony utrzy-

22 Co więcej, w przypadku M. Południowochińskiego Pekin świadomie w sposób enigmatyczny okre-
śla swoje cele terytorialne, co umożliwia mu ich stopniową realizację bez jednoczesnego konfl iktu 
ze wszystkim pozostałymi państwami leżącymi wokół tego morza. Z dotychczasowych działań 
Chin wynika jednak, że ich roszczenia obejmują przeszło 80% powierzchni M. Południowochiń-
skiego, wyznaczonej przez tzw. linię dziewięciu kresek, po raz pierwszy zakreśloną na chińskiej 
mapie w 1947 r., czyli jeszcze przed powstaniem ChRL.

23 E. Ratner, Learning the Lessons of Scarborough Reef, “The National Interest”, November 21, 
2013; G.G. Chang, Appeasing China, “The National Interest”, March 19, 2014.
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mują dużą aktywność wojskową wokół spornego obszaru, oskarżając się wzajem-
nie o prowokowanie incydentów na morzu lub w powietrzu24. 

Niezależnie od realizacji roszczeń terytorialnych, Chiny starają się też objąć 
znaczną część okalających je mórz swoistą administracyjno-wojskową kontrolą, 
połączoną z ograniczeniem aktywności innych państw na tym obszarze. Najgłośniej-
szym przejawem tej polityki było ustanowienie w listopadzie 2013 r. Strefy Identy-
fi kacji Obrony Powietrznej nad znaczną częścią M. Wschodnio-chińskiego25. Nie 
mniej istotne są podejmowane od lat wysiłki Chin mające na celu zmuszenie USA 
do rezygnacji z prowadzenia działalności wywiadowczej i rozpoznawczej w pobliżu 
chińskich wybrzeży, ale poza pasem wód terytorialnych26. Zdaniem Waszyngtonu, 
wysuwane w tym kontekście żądania Pekinu w praktyce zmierzają do ograniczenia 
wolności wód i nie mają podstaw prawnych, dlatego też je zdecydowanie odrzuca. 

Trzecim potencjalnym źródłem poważnego kryzysu w regionie, a nawet wojny 
z udziałem ChRL i USA, jest wciąż kwestia tajwańska. Wprawdzie od lat relacje 
polityczne i handlowe pomiędzy Pekinem a Tajpej układają się wyjątkowo dobrze, 
niemniej Chiny wciąż kontynuują przygotowania do podjęcia akcji zbrojnej prze-
ciwko tej wyspie27. Biorąc pod uwagę, że społeczeństwo tajwańskie jest coraz bar-
dziej sceptycznie nastawione do dalszej integracji z Chinami kontynentalnymi, nie 
można wykluczyć, że Pekin w pewnym momencie odłoży na bok marchewki i się-
gnie po kija. W tym kontekście kluczowym pytanie brzmi, jak na militarne działa-
nia chińskie zareagowałby Waszyngton. 

Z jednej strony interwencja zbrojna USA byłaby z każdym rokiem coraz bar-
dziej ryzykowna militarnie, z drugiej jednak Tajwan ma bardzo istotne znaczenie 
strategiczne28. Po pierwsze, ze względu na swoje położenie jego niezależność od 
ChRL jest bardzo ważna z punktu widzenia zdolności USA do skutecznej obrony 
innych ich sojuszników29. Po drugie, jego utrata bardzo poważnie zagroziłaby 
morskim szlakom komunikacyjnym biegnącym do Japonii i Korei Południowej. 

24 N. Burns, The trouble with China, “The Boston Glob”, January 16, 2014; J. Holmes, Asia’s Worst 
Nightmare: A China-Japan War, “The National Interest”, January 5, 2014.

25 O ile inne kraje również ustanawiały podobne strefy, to Chiny wprowadziły obowiązek notyfi kacji 
dla wszystkich statków powietrznych, które znajdą się w jej obrębie, w tym również tych, które 
nie zmierzają w stronę ich terytorium i nie zamierzają tam lądować. Eksperci nie wykluczają, że 
podobna strefa zostanie również rozciągnięta nad M. Południowochińskim. Zob. m.in. A. Calvo, 
China’s Air Defense Identifi cation Zone: concept, issues at stake and regional impact, Working 
paper, Naval War College, December 23, 2013.

26 J.M. Smith, J. Eisenman, China and America Clash on the High Seas: The EEZ Challenge, “The 
National Interest”, May 22, 2014.

27 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of 
China, 2013, Annual Report to Congress, Washington D.C., 2013, s. 55–59.

28 J. Dobbins, D.C. Gompert, D.A. Shlapak, A. Scobell, Confl ict with China: prospects, consequences, 
and strategies for deterrence, RAND, Santa Monica 2011.

29 D. Twining, The Taiwan Linchpin, “Policy Review”, no. 177; Zob. też Iskander Rehman, Why 
Taiwan Matters, “The National Interest”, February 28, 2014.
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Po trzecie, Tajwan „koncentruje na sobie” istotną część chińskich sił zbrojnych, 
w tym wojsk rakietowych i marynarki, które po jego zajęciu mogłyby zostać wyko-
rzystane przeciwko innym państwom. Po czwarte, jeśli USA zostawiłyby Tajwan 
bez pomocy, inne państwa regionu utraciłyby zapewne wiarę w amerykańskie gwa-
rancje, a na nich głównie oparty jest system bezpieczeństwa całego regionu.

Właśnie ten ostatni element wydaje się być zdecydowanie najważniejszą stawką 
w obecnej geopolitycznej „wielkiej grze” w rejonie Zachodniego Pacyfi ku. Zda-
niem australijskiego eksperta C. Thayer’a, Chiny obecnie starają się przekonać 
swoich sąsiadów, że USA brakuje determinacji i środków, aby skutecznie wesprzeć 
je w ich sporach z nimi, i jedynym rozwiązaniem, jakie im pozostaje, jest szukanie 
politycznego porozumienia30. Wbrew często wyrażanym na Zachodzie opiniom, 
starania te są nie z góry pozbawione szans na sukces31. Wprawdzie agresywna poli-
tyka Pekinu spowodowała pogorszenie jego wiarygodności w regionie, stwarzając 
wyraźne podwaliny pod antychińską koalicję skupioną wokół USA i łączącą kraje 
Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej, to jednak w dłuższym okresie może ona 
okazać się skuteczna. Grupa państw zaniepokojonych ekspansjonizmem Chin jest 
liczna i łącznie dysponuje dużym potencjałem, można mieć jednak wątpliwości, 
czy jej członkowie okażą się wzajemnie solidarni i zdolni do wspólnego działania32. 
Również pozycja Stanów Zjednoczonych w regionie, biorąc pod uwagę opisane 
wcześniej oszczędności w siłach zbrojnych oraz coraz bardziej realną możliwość 
porażki projektu Partnerstwa Trans-pacyfi cznego (TPP), jest dziś przypuszczalnie 
najsłabsza od II wojny światowej. 

4.3. Chiny – geoekonomiczny konkurent Zachodu

Chiny w bardzo szybkim tempie stają się zupełnie innym podmiotem na ekono-
micznej mapie świata niż ten, do jakiego Zachód zdążył przywyknąć. O ile ich 
rola jako „fabryki świata” stopniowo maleje, ze względu między innymi na prze-
noszenie części produkcji do tańszych lokalizacji, to równocześnie szybko rośnie 
w wielu innych obszarach gospodarki. Chiny oferują światu już nie tylko wielkie 
ilości tanich towarów, ale również ogromny i wciąż dynamicznie rosnący rynek 
zbytu, z klasą średnią, która według prognoz w ciągu zaledwie dekady może się 
rozrosnąć z 35 do 75% społeczeństwa. Rosnącej krajowej konsumpcji towarzyszy 

30 C.A. Thayer, A maritime test of strength, “The Security Times”, January 30, 2014, s. 14; M. Peel, 
Ready to rumble, “Financial Times”, May 29, 2014.

31 Zob. m.in. J.W. Hornung, A. Vuving, Beijing’s Grand Strategy Failure, “The National Interest”, 
January 10, 2014.

32 M. Ives, T. Fuller, Vietnam fails to rally partners in China dispute, “New York Times”, May 12, 2014.
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bardzo szybki wzrost importu, który tylko w latach 2009–2013 prawie się podwoił, 
rosnąc z 1005 miliarda dolarów do 1950 miliardów dolarów33. 

Szybko też zmienia się charakter globalnej chińskiej aktywności gospodarczej. 
W ubiegłym roku juan zajął miejsce euro jako druga waluta świata wykorzysty-
wana w międzynarodowych transakcjach handlowych34. Już nie tylko zachodnie 
koncerny otwierają swoje centra badawczo-rozwojowe w Chinach, czołowe chiń-
skie koncerny, jak Hauwei, czynią to samo w krajach wysokorozwiniętych35. O ile 
w Waszyngtonie, w tym na Kapitolu, istnieje wiele obaw związanych z chińskimi 
inwestycjami, to na poziomie stanów toczy się często zacięta rywalizacja o to, 
aby przyciągnąć ich jak najwięcej36. Według prognoz Economist Intelligence Unit, 
w 2017 r. Chiny mają szansę stać się drugim na świecie po USA źródłem zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich37. Ocenia się, że chińskie przedsiębiorstwa mogą 
zainwestować w świecie w ciągu obecnej dekady od jednego do dwóch bilonów 
dolarów, a duża część tych środków może trafi ć do państw zachodnich38. Warto też 
wspomnieć o chińskich turystach, którzy w 2012 r. w trakcie zagranicznych podróży 
wydali 102 miliardy dolarów, po raz pierwszy najwięcej ze wszystkich narodów39.

W tym kontekście szczególnego znaczenia, z punktu widzenia zachodnich 
interesów, nabierają dwie kwestie. Pierwszą jest budowa przez Chiny nowocze-
snej, zaawansowanej technologicznie i wiedzo-intensywnej gospodarki, przez co 
ich fi rmy zdobywają coraz szerszy udział w rynkach do niedawna zdominowanych 
przez kraje wysokorozwinięte. Drugim zjawiskiem jest rozszerzanie się i umac-
nianie chińskiej obecności gospodarczej w państwach trzecich, przede wszystkim 
w krajach rozwijających się. Efektem tego procesu może być stopniowy wzrost 
wpływów politycznych Pekinu, nierzadko kosztem osłabienia pozycji Zachodu. 

4.3.1. Chiny potęgą technologiczną?

Chiny w przeciągu bardzo krótkiego czasu wyrosły na jednego z głównych konku-
rentów Zachodu w obszarze nauki i prac badawczo-rozwojowych (BiR). Udział 

33 World Trade Organization, International Trade and Market Access Data, www.wto.org; Steven Bar-
nett, China: Fastest Growing Consumer Market in the World, International Monetary Fund (iMF 
Direct), Washington D.C., December 2, 2013.

34 Juan już zdystansował euro, „Rzeczpospolita”, 3 grudnia 2013, http://www.ekonomia.rp.pl/artyku-
l/706205,1069532-Szybki-awans-juana.html.

35 E. Planer, Huawei to open research center in Finland, “New York Times”, December 10, 2012.
36 Ch. Nelson, State of Investment: How Local US Governments Attract Chinese FDI, “China Business 

Review”, November 6, 2013.
37 D. Ren, China overseas direct investment to exceed FDI by 2017 says study, “South China Monito-

ring Post”, 29 April 2013.
38 D.H. Rosen, Thilo Hanemann, The rise in Chinese overseas investment and what it means for Ame-

rican business, “China Business Review”, July 1, 2012.
39 World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition, Madrid 2013, s. 13.
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wydatków chińskich w globalnych wydatkach na BiR wzrósł od 2009 r. z 10% do 
prawie 18% w 2014 r.40 Już w 2012 r. Chiny wydawały na badania i rozwój 2% 
PKB, więcej niż Unia Europejska, a swój ofi cjalny cel 2,5% w 2020 r. najpraw-
dopodobniej zrealizują przed czasem. Wprawdzie wzrost ich nakładów znacząco 
zahamował w ostatnich latach, z przeszło 20% przed światowym kryzysem do nieco 
ponad 10% rocznie, ale i tak jest bardzo szybki, szybszy niż wzrost PKB. Jeśli wziąć 
pod uwagę bezwzględny poziom wydatków badawczo-rozwojowych, to w 2011 r. 
wyprzedziły pod tym względem Japonię, do 2018 r. mogą dogonić Europę (UE + 
7 innych państw), a ok. 2022 r. zrównać się z USA41. 

Naturalnie, sama skala nakładów nie przesądza o sukcesie ani w nauce, ani 
w rozwoju technologicznym. Liczą się uzyskane wyniki, a nie poniesione koszty.

Przez wiele lat chiński system naukowy był powszechnie krytykowany za liczne 
patologie oraz bardzo nierówny i ogólnie raczej niski poziom. Jednak mierzące 
osiągnięcia naukowe dane statystyczne jednoznacznie wskazują na wyraźną 
poprawę poziomu badań w Państwie Środka, choć z niskiego początkowego 
poziomu42. O ile w 2000 r. na autorów chińskich przypadało jedynie 2,5% najczę-
ściej cytowanych prac naukowych na świecie, to w 2007 r. ich prace stanowiły już 
8,5%43. Podobnie w latach 2008–2012 wzrósł udział prac chińskich autorów opu-
blikowanych w pismach należących do prestiżowej grupy Nature wzrósł z – 3,6% 
do 8,5%. Tylko w samym 2012 r. liczba chińskich prac, jakie się w tych pismach 
ukazały, wzrosła aż o 35%44. 

Jednocześnie powszechnym na Zachodzie opiniom o zasadniczej dysfunkcjal-
ności chińskiego systemu innowacji zdają się przeczyć coraz liczniejsze donie-
sienia o chińskich osiągnięciach w tym obszarze45. Dane Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej pokazują nie tylko rekordowe ilości chińskich patentów, 
ale także ich rosnącą jakość46. Międzynarodowe sukcesy takich fi rm jak Alibaba, 
Hauwei, ZTE, Haier, BYD, Lenovo, Tencent, czy Xiaomi świadczą, że w Chinach 
mogą powstawać niezwykle dynamiczne, innowacyjne przedsiębiorstwa, które są 

40 2014 Global R&D Funding Forecast, Battelle, R&D Magazine, December 2013, s. 22.
41 Ibidem.
42 Już dziś w wielu dziedzinach nauki chińskie publikacje stanowią kilkanaście procent prac nauko-

wych ukazujących się w renomowanych pismach naukowych. Również w globalnych rankingach 
uniwersytetów stale przybywa chińskich uczelni w gronie 400 czy 100 najlepszych. Zob. m.in. The 
Times Higher Education World University Ranking. 

43 European Commission, Innovation Union competitiveness report, 2011 edition, Luxembourg, 2011, 
s. 20.

44 Nature Publishing Index 2012 – China. Supplement, Nature Publishing Group, London, 30 May 
2013, s. 2.

45 G. Orr, E. Roth, China’s innovation engine picks up speed, “McKinsey Quarterly”, June 2013; 
P. Waldmeir, China offers a taste of R&D to come, “The Financial Times”, November 13, 2012; 
L. Hook, China wakes up to innovation, “The Financial Times”, February 11, 2013.

46 Mainland companies are building up their intellectual property, “The Economist”, May 24, 2014.
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w stanie konkurować z zachodnimi i wschodnioazjatyckimi potentatami. Kluczową 
cechą chińskiego systemu innowacji jest jego zdolność do absorpcji najnowszych 
zdobyczy techniki oraz ich szybkiego wykorzystania, modyfi kacji czy udosko-
nalenia, a  także wprowadzania opartych na nich dóbr do masowej produkcji47. 
W  literaturze coraz częściej wspomina się o „szanghajskim modelu innowacji”, 
polegającym na testowania nowych produktów na rynku w celu wprowadzenia, 
w  oparciu o sygnały płynące od sprzedawców bądź odbiorców, dalszych zmian 
i ulepszeń. 

Eksperci przez lata słusznie wskazywali na fakt, że choć chiński eksport jest 
olbrzymi, to faktycznie bardzo wiele eksportowanych towarów zawiera w sobie 
komponenty zagraniczne lub jest produkowanych na zagranicznych licencjach, 
a wartość dodana przypadająca na chińskich producentów jest nieraz minimalna. 
Są jednak sygnały, że ten stan rzeczy się zmienia. Jak pokazują statystyki WTO/
OECD, udział krajowego wkładu w eksporcie Chin w latach 2005–2009 wzrósł 
z 63,61% do 67,37%48. W przypadku najważniejszej grupy towarów – urządzeń 
elektrycznych i optycznych (stanowiącej mniej więcej jedną trzecią chińskiego 
eksportu) udział ten był wprawdzie niższy, ale za to odnotował szybszy wzrost – 
z 49 do 57%. Choć brak jest nowszych danych, to na podstawie wielu dostępnych 
informacji można przypuszczać, że ten wzrostowy trend się utrzymuje, co wskazy-
wałoby na przesuwanie się Chin w górę łańcucha wartości.

Sam fakt, że Chiny są na drodze wiodącej do stworzenia nowoczesnej i zaawan-
sowanej technologicznie gospodarki, nie oznacza zagrożenia dla interesów eko-
nomicznych Zachodu. Poszczególne zachodnie fi rmy czy nawet całe branże 
z  pewnością mogą czuć silną presję konkurencyjną, jednak z punktu widzenia 
globalnej gospodarki jako całości, a zachodnie gospodarki stanowią jej inte-
gralną część, wzrost konkurencji na rynkach przekłada się na niższe ceny, więk-
szą różnorodność dostępnych produktów i większą efektywność przedsiębiorstw. 
Ponadto wzrost bogactwa Chin i jego mieszkańców oznacza, co już jest widoczne 
w statystykach handlowych, rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości towary 
zachodnie49. Tak, jak wejście Japonii i azjatyckich tygrysów do grona państw wyso-
korozwiniętych okazało się per saldo korzystne dla USA i Europy, tak również 
awans Chin mógłby przynieść podobne efekty. 

Z punktu widzenia Zachodu, a w pewnej mierze również i dla całej reszty 
świata, prawdziwy problem z Chinami polega na tym, że chcą one szybko się rozwi-

47 K. Bound, T. Saunders, J. Wilsdon, J. Adams, China’s absorptive state: research, innovation and the 
prospect of China–UK collaboration, Nesta, London, October 2013.

48 OECD/WTO Trade in Value Added (TiVA) – May 2013, www.oecd.org/trade/valueadded; Zob. 
też N. Ahmad, Estimating trade in value-added: why and how? [w:] D.K. Elms, P. Low (ed.), Global 
value chains in a changing world, World Trade Organization, Geneva, 2013.

49 I. Koch-Weser, China’s hunger for U.S. planes and cars: assessing the risks, USCC Economic Issue 
Brief, No. 3, US-China Economic and Security review Commission, March 27, 2014.
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jać korzystając z szans jakie stwarza globalizacja, ale jednocześnie nie zamierzają 
respektować części reguł gry, na jakich się ona opiera. Jak pokazują kolejne raporty 
amerykańskiej czy unijnej izby handlowej, zagraniczni przedsiębiorcy w tym kraju 
nadal natrafi ają na szereg barier w dostępie do rynku50. Obserwowany dziś szybki 
wzrost pozycji Chin w wielu zaawansowanych technologicznie sektorach jest przy-
najmniej w pewnej mierze pochodną zjawiska, które Robert D. Atkinson nazwał 
„innowacyjnym merkantylizmem”51. Składają się na niego cztery elementy: poli-
tyka dotycząca praw własności intelektualnej, dyskryminacja zagranicznych fi rm, 
restrykcje w dostępie do własnego rynku oraz subsydia.

Chiny, niezależnie od własnych gigantycznych wysiłków na rzecz stworzenia 
rodzimego potencjału naukowo-technologicznego, prowadzą na równie wielką 
skalę politykę mającą zapewnić jak najszerszy transfer zagranicznych technologii 
i know how do rodzimej gospodarki. Transfer ten odbywa się licznymi metodami 
– od całkowicie legalnych, poprzez prawnie wątpliwe, aż po nielegalne, takie jak 
szpiegostwo przemysłowe52. Ten ostatni problem jest coraz częściej podnoszony 
w USA, gdzie straty z tytułu kradzieży własności intelektualnej poprzez włamania 
komputerowe szacowane są od kilkudziesięciu do nawet 300 miliardów dolarów 
rocznie53, a znaczna część wykrywanych cyber-ataków dokonywanych jest właśnie 
z terytorium ChRL. 

W przypadku Chin istotna jest nie tylko skala zaangażowania tego kraju w ten 
nielegalny proceder. Jak stwierdza opublikowany przez waszyngtoński CSIS raport, 
oceniając koszty cyber-szpiegostwa należy brać pod uwagę „szerszy kontekst poli-
tyki gospodarczej i handlowej” kraju, który je stosuje54. Wynikające z tego tytułu 
straty są większe, wskazują autorzy raportu, jeśli korzystające z wykradzionej wie-
dzy przedsiębiorstwa dodatkowo mają dostęp do różnych form pomocy państwa, 
ułatwiających im uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku rodzimym czy ryn-

50 European Union Chamber of Commerce in China, Position paper 2013–2014, Beijing 2013 oraz 
Business confi dence survey 2014, Beijing 2014; U.S. Chamber of Commerce, China’s approval pro-
cess for inbound foreign direct investment: impact on market access, national treatment and transpar-
ency, Washington D.C., 2012.

51 R.D. Atkinson, Testimony. Hearing on “The Impact of International Technology Transfer on Ameri-
can Research and Development” Before the House Science Committee Subcommittee on Investiga-
tions and Oversight. U.S. House of Representatives, Washington D.C., December 5, 2012.

52 Zob. m.in. U.S. International Trade Commission, China: Intellectual Property Infringement, Indige-
nous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy, Washing-
ton D.C., November 2010; A. Segal, China’s Innovation Wall, Snapshot, “Foreign Affairs”, 
September 28, 2010; P.I. Levy, China’s Indigenous Innovation Policy and U.S. Interests, Written 
Testimony before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Terrorism, Non-
proliferation, and Trade, Washington D.C., 9 March 2011.

53 The Commission on the Theft of American Intellectual Property, The IP Commission Report, The 
National Bureau of Asian Research, Washington D.C., May 2013 s. 2.

54 Center for Strategic and International Studies, The economic impact of cybercrime and cyber espio-
nage, Washington D.C., July 2013, s. 9.
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kach zagranicznych. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku Chin. 
Pekin traktuje szpiegostwo przemysłowe jako element znacznie szerszej strategii 
gospodarczej, której fi larami jest dynamiczna rozbudowa własnego potencjału 
badawczego i technologicznego oraz szereg instrumentów ułatwiających rozwój 
rodzimych przedsiębiorstw. 

Dzięki temu Chiny są w stanie nieporównanie szybciej i efektywniej wykorzy-
stywać nielegalnie pozyskaną wiedzę niż zdecydowana większość innych państw. 
O  ile np. b. Związek Radziecki, dzięki sprawnym służbom wywiadowczym, też 
był w stanie wykradać państwom zachodnim ich technologiczne sekrety, to jego 
gospodarka nie była zwykle w stanie ich wykorzystać. Tymczasem absorpcja i prze-
twarzanie zagranicznej myśli technicznej jest jedną z najmocniejszych stron chiń-
skiej gospodarki, przez co efekty kradzieży zachodnich technologii mogą mieć 
dużo poważniejsze skutki gospodarcze, niż podobne praktyki stosowane przez 
inne kraje w przeszłości. 

4.3.2. Chiny jako aktor globalny

W najbliższej przyszłości poważnym wyzwaniem dla Zachodu może być również 
systematyczne umacnianie się pozycji Chin na rynkach państw trzecich, w takich 
regionach jak Afryka, Azja, Bliski Wschód, czy Ameryka Łacińska. Jak dotąd, nieza-
leżnie od wszystkich mankamentów i popełnianych na różnych poziomach błędów, 
chińska ekonomiczna ekspansja na te obszary okazała się sukcesem55. Wymiana 
handlowa z Afryką w latach 1999–2010 wzrosła (nominalnie) dwudziestokrotnie, 
z 6,3 miliarda dolarów do 128,5 miliarda dolarów56. Tylko w latach 2005–2009, 
handel pomiędzy Chinami a krajami Bliskiego Wschodu wzrósł o 87%57. 

Zmieniać się będzie również charakter chińskiej obecności na tamtejszych 
rynkach. Chiny stają się nie tylko coraz poważniejszym partnerem handlowym 
i inwestorem, ale także są w stanie dostarczać państwom tych regionów kapitału, 
zaawansowanych technologii (np. energetyka jądrowa), pomocy technicznej, 
a także pokaźnej i szybko rosnącej pomocy rozwojowej, udzielanej głównie w for-
mie tanich kredytów58. Co więcej, liczą się też coraz bardziej na międzynarodowym 

55 Wiele aspektów chińskiej globalnej polityki ekonomicznej zostało omówionych w pracy: 
E.C. Economy, M. Levi, By all means necessary: how China’s resource quest is changing the world, 
Oxford University Press, Oxford 2014.

56 D.C. Thomas, China’s foreign policy toward Africa from the Bandung Conference to the twenty fi rst 
century (1955–2011), [w:] S. Adem (ed.), China Diplomacy in Eastern and Southern Africa, Ashgate 
Publishing Company, Farnham 2013, s. 225.

57 J. Chen, The emergence of China in the Middle East, Strategic Forum, National Defense Univer-
sity, Washington D.C., December 2011, s. 2.

58 Ch. Wolf, Jr., X. Wang, E. Warner, China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment 
Activities. Scale, Content, Destinations, and Implications, Rand Corporation, Santa Monica 2013, 
s. 19.
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rynku nowoczesnego uzbrojenia, o czym świadczy m.in. sukces ich systemu prze-
ciwrakietowego FD-2000 w konkursie w Turcji czy kontrakty z Arabią Saudyjską 
na sprzedaż rakiet balistycznych i uzbrojonych dronów. Od tego, że fi rmy chińskie 
zdobędą pewien udział na tym lukratywnym międzynarodowym rynku ważniejsze 
jest to, że ChRL może stać się dla niektórych państw nowego rodzaju partnerem, 
zdolnym również w obszarze bezpieczeństwa konkurować z Zachodem. Liczne 
wizyty chińskich okrętów w zagranicznych portach czy udział w manewrach, w tym 
w prowadzonych przez Turcję ćwiczeniach lotniczych „Anatolijski Orzeł”, świad-
czą, że Pekin ma pewne ambicje w tym zakresie.

Z drugiej strony, Chiny w sposób bardzo konsekwentny budują swoje zagra-
niczne relacje w świecie rozwijającym się, inaczej niż państwa zachodnie, skupiając 
się przede wszystkim na własnych, wymiernych korzyściach. Szczególnie widoczne 
jest to na Bliskim Wschodzie. Dzięki polityce nieangażowania się w istniejące 
tam liczne konfl ikty są w stanie utrzymywać dobre relacje z wieloma państwami 
regionu, zamieszkałymi przez cztery główne grupy etniczne żyjące na tym obsza-
rze – Arabów, Persów, Turków i Żydów.59 Będąc największym zagranicznym inwe-
storem w Iraku i Iranie jednocześnie współpracują z Izraelem, a także rozwijają 
coraz bliższe relacje gospodarcze i polityczne z Arabią Saudyjską. Jak pokazały 
negocjacje w sprawie programu atomowego Iranu, stanowisko Chin najwyraźniej 
jest uwarunkowane ich interesami gospodarczymi, zwłaszcza zapotrzebowaniem 
na irańską ropę. Podobnie jak na Bliskim Wschodzie, również w Afryce i Azji 
Południowej (Afganistan) polityka Pekinu koncentruje się przede wszystkim na 
promowaniu chińskich interesów, przy co najwyżej minimalnym zaangażowaniu 
w międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji tamtejszych państw. Taka postawa 
jest często na Zachodzie krytykowana, jednak wynika ona nie tylko z troski 
chińskich władz o własne interesy, ale również, co przyznaje się mniej chętnie, 
z ich bardziej realistycznej oceny dotyczącej ograniczonych możliwości wpływu 
zewnętrznych aktorów na lokalną politykę.

Na koniec trzeba też wspomnieć o bardziej pośrednim oddziaływaniu Chin 
wśród państw rozwijających się. Chińskie władze już otwarcie promują swój wła-
sny model rozwoju, oparty na połączeniu autorytaryzmu z państwowym kapitali-
zmem, który ma być alternatywą wobec modelu zachodniego, i starania te trafi ają 
nierzadko na podatny grunt. Podobnie, jednym z efektów stosowania przez Chiny 
merkantylistycznych praktyk w polityce gospodarczej i handlowej jest to, że znaj-
dują one naśladowców wśród innych państw.

59 J. Chen, The emergence of China in the Middle East, Strategic Forum, National Defense Univer-
sity, Washington D.C., December 2011.
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4.4. Zadania Zachodu

Najważniejsze wyzwania, jakie przed Zachodem stawiają dziś Chiny, łączy jedna 
wspólna cecha. Podejmowane przez nie na różnych polach działania coraz wyraź-
niej wskazują na konsekwentną realizację strategii mającej na celu pewną redefi -
nicję ukształtowanego pod patronatem zachodnich potęg liberalnego porządku 
międzynarodowego. Ich polityka polega na systematycznym, ale stopniowym naru-
szaniu nieodpowiadających chińskim interesom norm, tak aby nie doprowadzić do 
skoordynowanej reakcji świata zachodniego, a tym bardziej szerszej społeczności 
międzynarodowej. Przywódcy chińscy dostrzegają, że o ile Zachód najprawdopo-
dobniej byłby w stanie się zjednoczyć wobec wielkiego zagrożenia, to na co dzień 
nie występuje na arenie międzynarodowej jako jednolity geopolityczny podmiot, 
ale raczej dość luźny amalgamat państw i innych podmiotów, w tym wielkich kor-
poracji, mających nierzadko sprzeczne interesy. Naruszając prawa jednych, przy 
jednoczesnym oferowaniu korzyści innym, Pekin może starać się te różnice dodat-
kowo pogłębić. Elementem strategii Pekinu jest też współpraca z innymi rewizjo-
nistycznymi państwami, w tym zwłaszcza Rosją. Stanowisko Chin wobec kwestii 
Ukrainy można by określić jako „życzliwą neutralność” w stosunku do poczynań 
Moskwy. Jak stwierdził 3 marca 2014 r. chiński stały przedstawiciel przy ONZ Liu 
Jieyi, „są powody dla których sytuacja na Ukrainie jest dzisiaj taka, jaka jest”60. 

W tym kontekście najważniejszym zadaniem stojącym przed Zachodem jest 
zdolność do solidarnej i efektywnej współpracy. Najlepszym długofalowym roz-
wiązaniem byłoby dalsze zacieśnienie transatlantyckich więzów, poprzez zawarcie 
obecnie negocjowanego Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwe-
stycji oraz odnowienie i wzmocnienie NATO. Obecnie wydaje się jednak, że reali-
zacja tego typu ambitnych planów, o ile jest w ogólne realna, może się z różnych 
powodów opóźnić. W tej sytuacji liderzy USA i państw europejskich powinni dążyć 
do jak najszerszej koordynacji działań oraz zawierania taktycznych sojuszy, mogą-
cych zwiększyć ich siłę oddziaływania w relacjach z Chinami.

W przypadku sytuacji w regionie Zachodniego Pacyfi ku, powstrzymanie eks-
pansywnych kroków Chin jest przede wszystkim zadaniem Stanów Zjednoczonych. 
Choć ich pozycja i prestiż doznały pewnego uszczerbku, to jednak nadal pełnią rolę 
lidera i jako jedyny kraj są w stanie wypracować strategię, która uzyskałaby akcep-
tację i wsparcie innych państw zaniepokojonych postawą ChRL. Żadna strategia 
nie będzie jednak wiarygodna, jeśli USA nie rozwiążą przynajmniej do pewnego 
stopnia swoich podstawowych problemów wewnętrznych oraz nie podejmą wysił-
ków zbrojeniowych, które równoważyłyby rosnącą potęgę militarną Chin. Poza 

60 H. Beech, Russian Intervention in Crimea Puts China in Awkward Spot, “The Time”, March 4, 
2014.
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aspektami wojskowymi, równie ważne są działania w sferze politycznej, gospodar-
czej i prawnej. Celem USA i ich sojuszników powinno być przekonanie chińskich 
władz, że ich ekspansywne kroki czy też nieuzasadnione roszczenia terytorialne 
napotkają solidarny sprzeciw szerokiej koalicji państw. Tym samym nie powiodą 
się ich starania zmierzające do izolowania skonfl iktowanych z nim państw, jak Fili-
piny czy Wietnam, czy też odseparowania kwestii sporów terytorialnych od ogól-
nych relacji politycznych i gospodarczych w regionie. 

Unia Europejska ma znikomy wpływ na bieg procesów politycznych w tej czę-
ści świata, nie mniej może odegrać również pewną rolę. Po pierwsze, jej polityka 
powinna stale kłaść nacisk na przestrzeganie międzynarodowego prawa i  poli-
tyczne rozwiązywanie sporów. Po drugie, w przypadku podjęcia przez Chiny 
agresywnych działań wojskowych, mogłaby wprowadzić sankcje gospodarcze. 
Ponieważ UE jest najważniejszym rynkiem zbytu dla chińskich towarów, taki krok 
byłby silnie odczuwalny przez Chiny. Po trzecie, powinna rozważyć zaostrzenie 
swojej polityki w zakresie sprzedaży ChRL sprzętu wojskowego. Wprawdzie nadal 
obowiązuje embargo na eksport broni do Państwa Środka, ale w praktyce jest ono 
bardzo wąsko interpretowane. Europejscy producenci dostarczają Chinom m.in. 
silniki diesla dla okrętów podwodnych, silniki lotnicze, sonary, helikoptery i radary 
wczesnego ostrzegania61. 

W relacjach gospodarczych z Chinami państwa zachodnie powinny porzucić 
nadzieję, że z czasem kraj ten upodobni się do nich pod względem podejścia do 
zasad gospodarki rynkowej i międzynarodowego handlu. Władze chińskie konse-
kwentnie dążą do tego, aby to ich rodzime przedsiębiorstwa wygrywały na rynku 
krajowym i rynkach zagranicznych, bez względu na to, czy są bardziej efektywne 
czy nie, a także jakie negatywne konsekwencje dla ich własnego dobrobytu może 
mieć stałe wypaczanie mechanizmów rynkowych. Dlatego też poleganie jedynie 
na instrumentach prawnych oraz różnych formach politycznego dialogu nie zdało 
egzaminu. Kompleksowym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zawarcie 
w najbliższych latach porozumień TPP i TTIP. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, 
a  jest to możliwe, USA i UE powinny dążyć do pewnej rewizji relacji gospodar-
czych z ChRL, między innymi w celu zagwarantowanie zasady wzajemności. 

Taka polityka wymagałaby przedtem jednak pewnej politycznej konsolida-
cji wewnętrznej. W Stanach Zjednoczonych oznaczałoby to wypracowania w tej 
kwestii szerszego, ponadpartyjnego konsensusu. W przypadku Unii Europejskiej 
wyzwanie jest znacznie trudniejsze, gdyż w grę wchodzą często rozbieżne stano-
wiska i interesy państw członkowskich. Nie jest na przykład tajemnicą, że władze 
w Berlinie bynajmniej nie pragną, aby ich bliskie relacje z Pekinem stopniowo 

61 D. Lague, Why are European Allies Arming China?, Reuters, December 20, 2013 http://www.atlan-
ticcouncil.org/blogs/natosource/why-are-european-allies-arming-china.
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zastępowane były przez stosunki UE-Chiny. Kiedy w 2013 r. Komisja Europejska 
wystąpiła z wnioskiem o nałożenie karnych ceł na chińskie panele fotowoltaiczne, 
Niemcy się temu sprzeciwiły62. Władze chińskie ze swej strony również pielę-
gnują stosunki z Belinem, oferując niemieckim inwestorom specjalne traktowanie 
w wybranych sektorach. 

Geopolityczna konkurencja ze strony Chin powinna stać się dodatkowym 
impulsem dla Zachodu, aby zrewidował on własną politykę wobec państw rozwi-
jających się. Często jego oferta dla tych krajów nie tylko nie jest dla nich atrak-
cyjna, ale nie przystaje wręcz do dzisiejszych międzynarodowych uwarunkowań. 
W szczególności, zachodnią politykę cechuje brak elastyczności. UE i USA często 
nadal zachowują się tak, jakby w ciągu minionego ćwierćwiecza nic się w świecie 
nie zmieniło, a ich hegemonia, pomimo przejściowych trudności, pozostawała nie-
zagrożona. To sprawia, że często, przeważnie ze względu na raczej drugorzędne 
własne uwarunkowania wewnętrzne, nie chcą godzić się w relacjach z krajami 
rozwijającymi się na nawet umiarkowane ustępstwa. Źródłem problemów jest też 
ujmowanie relacji z poszczególnymi państwami w ramy szerokich projektów, które 
z kolei stanowią odzwierciedlenie panujących na Zachodzie przekonań dotyczą-
cych demokratyzacji czy rozwoju gospodarczego, bez koniecznego ich dopasowa-
nia do indywidualnej sytuacji każdego kraju. 

Globalna polityka Zachodu, biorąc pod uwagę jego problemy wewnętrzne oraz 
rosnącą konkurencję ze strony Chin, będzie musiała też porzucić część dotychcza-
sowych celów i ambicji. Jak ujęli to dwaj europejscy badacze, „Europejska Stra-
tegia Bezpieczeństwa wychodzi z fi lozofi i, że trwała stabilność może jedynie być 
zagwarantowana tam gdzie bezpieczeństwo, dostatek, demokracja i równość przy-
znane są wszystkim obywatelom”63. W wielu częściach świata wszystkich tych dóbr 
nie da się jednak obecnie zagwarantować, przynajmniej jednocześnie.

W sytuacji coraz wyraźniej rysującego się konfl iktu pomiędzy autorytarnymi 
Chinami i Rosją z jednej strony, a Zachodem z drugiej, bardzo duży wpływ na 
dalszą ewolucję porządku światowego mogą mieć, zdaniem niektórych badaczy, 
mocarstwa średniej wielkości, takie jak Turcja, Meksyk czy Indonezja. To, czy 
większość z nich zdecyduje się aktywnie wspierać obecny porządek międzynaro-
dowy i przeciwstawiać próbom jego podważania, w niemałym stopniu będzie zale-
żeć od elastyczności państw zachodnich. 

62 K. Bradsher, M. Eddy, China Divides Europe in Fight Against Tariffs, “The New York Times”, May 
28, 2013.

63 T. Renard, S. Biscop (eds.), Conclusion: from global disorder to effective multilateral order: an 
agenda for the EU, [w:] T. Renard, S. Biscop, The European Union and the emerging powers in the 
21st century: how Europe can shape a new global order” Ashgate Publishing Press, Farnham 2012, 
s. 195.
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4.5. Zakończenie 

Chiny, realizując swój strategiczny cel odbudowy utraconej w XIX w. potęgi, 
gotowe są prowadzić politykę, która, choć nie podważa całości współczesnego 
porządku międzynarodowego, nie respektuje jednak niektórych jego elementów. 
Sytuacja ta stanowi nie tylko wyzwanie, ale swoisty test dla państw Zachodu. Jeśli 
w najbliższych latach nie będą się w stanie skutecznie przeciwstawić niektórym 
aspektom polityki Chin, ich bezsilność będzie mieć nie tylko negatywne skutki dla 
ich interesów, ale również dla całej społeczności międzynarodowej. Wbrew opi-
niom niektórych zachodnich uczonych, liberalny porządek międzynarodowy nie 
utrzyma się w przyszłości samoistnie, ze względu na to, że jego podtrzymanie leży 
ponoć w interesie wszystkich najważniejszych aktorów. Warunkiem jego dalszego 
funkcjonowania jest zdolność tworzących go podmiotów do przeciwstawiania się 
łamaniu jego reguł, nawet jeśli miałoby to oznaczać powrót do tradycyjnej, wielko-
mocarstwowej rywalizacji.
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Zróżnicowana integracja 
w Unii Europejskiej i jej perspektywy 

w kontekście polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa

5.1. Wprowadzenie

Celem rozdziału jest refl eksja nad ewolucją Unii Europejskiej w kontekście pro-
cesu różnicowania integracji, w tym wyłaniającego się podziału na rdzeń i pozo-
stałe kręgi integracji, czyli na centrum i peryferie. Proces ten nabrał politycznego 
znaczenia w związku z poszukiwaniem wyjścia z kryzysu strefy euro oraz pogłębia-
niem integracji w gronie państw, które przyjęły wspólną walutę. Zróżnicowanie 
jest rezultatem tak pogłębiania jak i poszerzania Unii Europejskiej. Dynamika 
różnicowania procesów integracyjnych wskazuje na nieprzydatność postrzegania 
członkostwa w UE w kategoriach binarnych (zero-jedynkowych), zaś użyteczną 
czyni kategorię członkostwa elastycznego (sektorowego). W konsekwencji, zróż-
nicowana integracja stanowi szansę dla rozwoju znajdującej się w impasie poli-
tyki rozszerzenia oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zwłaszcza w wymiarze 
wschodnim. 

W ostatnich 2-3 latach powstało wiele publikacji, zarówno naukowych (S. Lave-
nex 2011; A. Cianciara 2012; F. Schimmelfennig 2012, 2013, 2014) jak i think-tan-
kowych (SWP 2013; FIIA 2014; PISM 2014), dotyczących procesów różnicowania 
integracji europejskiej. Z jednej strony zauważa się, że zróżnicowana integracja to 
fenomen funkcjonujący w Unii Europejskiej od dłuższego czasu, tj. przynajmniej 
od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht (1993). Z drugiej strony, wska-
zuje się na znaczące pogłębienie procesów różnicowania w związku z kryzysem 
strefy euro i koniecznością przenoszenia dalszych kompetencji na poziom euro-
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pejski. Formułowane są opinie, że owo zróżnicowanie to wręcz jedyny sposób na 
pogłębienie integracji w celu przezwyciężenia kryzysu. 

Jednak różnicowanie się Unii Europejskiej napędzane jest nie tylko przez kryzys 
i pogłębianie integracji w strefi e euro, na które część państw członkowskich nie jest 
gotowa, ale także przez potrzebę utrzymania pozycji Europy w wielobiegunowym 
świecie, która wymusza kontynuowanie polityki rozszerzenia i domaga się innowacyj-
nych form współpracy regionalnej. Jedną z nich może być zwiększenie elastyczności 
w zakresie przyjmowania unijnych reguł przez kolejnych członków i wypracowanie 
modelu częściowej integracji dla tych państw, które nie pragną, bądź nie są w stanie, 
w przewidywalnej przyszłości spełnić wszystkich warunków członkostwa.

5.2.  Na czym polega różnicowanie procesów integracyjnych 
w Unii Europejskiej?

W wymiarze prawnym zróżnicowana (elastyczna) integracja oznacza zróżnico-
wane obowiązywanie formalnych reguł prawa UE. Owo zróżnicowanie dotyczy 
czasu (ma charakter krótkotrwały/przejściowy bądź długotrwały/ stały), terytorium 
(dotyczy poszczególnych krajów) oraz treści owych reguł (dotyczy poszczególnych 
polityk lub aktów prawnych UE). W wymiarze politycznym oznacza odejście od 
zasady jednolitej integracji wszystkich państw członkowskich w jednym podmiocie 
politycznym. Celem różnicowania integracji jest radzenie sobie z różnorodnością 
priorytetów państw członkowskich i unikanie impasu politycznego. 

Do początku lat 90. XX wieku Wspólnoty Europejskie rozwijały się w sposób 
względnie jednolity. Wprawdzie kolejne tury rozszerzenia obejmowały pewne wyłą-
czenia traktatowe i okresy przejściowe, jednak te miały charakter czasowy i z reguły 
trwały zaledwie kilka lat. Zróżnicowanie jest efektem poszerzania Unii Europejskiej 
o kolejne kraje i ma na celu obniżenie kosztów rozszerzenia oraz radzenie sobie 
ze wzrostem różnorodności w UE, w związku z przyjmowaniem nowych członków. 
Zróżnicowanie może mieć, po pierwsze, charakter czasowego zwolnienia, czyli 
odsunięcia w czasie obowiązywania kosztownych dla nowego państwa członkow-
skiego reguł i standardów (np. ochrony środowiska, bezpieczeństwa). Po drugie, 
zróżnicowanie może mieć charakter dyskryminacyjny względem nowego członka, 
kiedy czasowo pozbawia się go pełni praw i korzyści wynikających z członkostwa, 
a postrzeganych jako (chwilowo) zbyt kosztowne z punktu widzenia dotychczaso-
wych państw członkowskich (np. dopłaty dla rolników, dostęp do rynku pracy)1. 
Kolejne rundy rozszerzenia w latach 1973–2007 były odpowiedzialne w sumie za 267 

1 Por. F. Schimmelfennig, EU Enlargement and Differentiation: Discrimination or Equal Treatment?, 
“Journal of European Public Policy”, 21:5, 2014, s. 682.
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przypadków zróżnicowania (112 w zakresie prawa pierwotnego oraz 155 w zakresie 
prawa wtórnego), przy czym zróżnicowanie to miało z reguły charakter przejściowy 
(średni okres trwania to ok. 4,5 roku). Warto również zaznaczyć, że rozszerzenie 
o Wielką Brytanię, Danię i Irlandię (1973) przyniosło bardzo dużo przypadków 
zwolnień dla tych krajów, podczas gdy wschodnie rozszerzenie (2004 i 2007) – sto-
sunkowo dużo przypadków zróżnicowania o charakterze dyskryminacyjnym2. 

Jednocześnie, wraz z utworzeniem strefy Schengen a zwłaszcza unii gospodar-
czo-walutowej (UGW), zróżnicowanie przyjęło trwałą formę, wynikającą już nie 
tyle z rozszerzenia (ang. widening), co z pogłębienia (ang. deepening) procesów 
integracyjnych. O ile zróżnicowanie powiązane z rozszerzeniem motywowane jest 
względami efektywności i dystrybucji kosztów funkcjonowania UE, o tyle zróżni-
cowanie powiązane z pogłębieniem wynika z obaw dotyczących narodowej suwe-
renności i tożsamości, gdzie część krajów sprzeciwia się dalszej ponadnarodowej 
centralizacji decyzji politycznych w Unii Europejskiej3. Brak woli do pogłębiania 
integracji ze strony części zamożnych państw europejskich zaowocował specyfi cz-
nym statusem w UE takich krajów jak Wielka Brytania, Dania czy Szwecja, a także 
utworzeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla krajów takich jak Nor-
wegia, zainteresowanych udziałem we wspólnym rynku, ale niechętnym różnym 
aspektom integracji politycznej, wynikającym z pełnego członkostwa. Z kolei brak 
gotowości ze strony Unii do przyjęcia ubogich państw o nieskonsolidowanej demo-
kracji i niskiej efektywności rządzenia doprowadził do utworzenia Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa, gdzie kraje partnerskie objęte są jedynie częścią reguł unij-
nych, w zależności od woli i gotowości tych państw do dalszej integracji. W rezul-
tacie opisanych procesów, Unia Europejska rozwija się jako system zróżnicowanej 
integracji, nie zaś w kierunku federalnym i quasi-państwowym4. 

Skoro różne formy zróżnicowanej (elastycznej) integracji nie są Unii obce, 
powstaje pytanie o specyfi kę i znaczenie aktualnie zachodzących procesów. Dla-
czego różnicowanie wokół strefy euro ma charakter szczególny i jest jakościowo 
odmienne od tendencji do różnicowania w przeszłości? Unia Europejska kon-
frontuje się z bezprecedensowym w swej historii kryzysem. Kryzys fi nansowy 
przekształcił się w kryzys gospodarczy, a także w kryzys polityczny i symboliczny 
– kryzys legitymizacji władzy. Wspólna waluta stanowiła bowiem dotąd symbol 
unijnej siły i jedności oraz fundament, nie tylko gospodarczego ale i społecznego 
wymiaru integracji5. Kryzys, dotyczący istoty konstrukcji UE, obnażył niemożność 

2 Ibidem, s. 693. 
3 F. Schimmelfennig, T. Winzen, Instrumental and Constitutional Differentiation in the European 

Union, “Journal of Common Market Studies”, 52:2, 2014, s. 355. 
4 D. Leuffen, B. Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration: Explaining Variation in 

the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke 2013.
5 M. Avbelj, Differentiated Integration – Farewell to EU-27?, “German Law Journal”, 14:1, 2013, 

s. 202–203. 
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utrzymywania unii gospodarczej i walutowej w jej szczątkowej formie oraz una-
ocznił konieczność wzmocnienia koordynacji polityk gospodarczych państw człon-
kowskich oraz zacieśnienia integracji w kierunku unii bankowej i fi skalnej, a co 
za tym idzie – unii politycznej. W UE wzrasta heterogeniczność, ale też na sku-
tek kryzysu w strefi e euro rosną presje na dalszy transfer kompetencji na poziom 
unijny, stąd też pogłębienie zróżnicowania wydaje się nieuniknione. Jednocześnie 
rośnie upolitycznienie integracji europejskiej i przestaje ona być procesem przede 
wszystkim biurokratycznym. Każdy nowy krok na drodze integracji europejskiej 
generuje znaczące koszty polityczne dla poszczególnych państw członkowskich, co 
w konsekwencji oznacza nasilenie trendu do dalszego różnicowania integracji6.

W związku z kryzysem zadłużenia w strefi e euro, zróżnicowanie osiągnęło 
rozmiary, które na stałe zmienią zarządzanie UE, jej spójność oraz wewnętrzną 
równowagę sił7. Owo zróżnicowanie wymaga również nowej strategii rozwoju 
Unii Europejskiej w przyszłości. Unia uległa podziałom na szereg grup państw 
w związku z: przynależnością do strefy euro, paktu Euro Plus (2011) oraz paktu 
fi skalnego (2012). Do strefy euro należało w 2014 roku 18 państw (Łotwa przy-
stąpiła 1 stycznia 2014), do paktu Euro Plus – 23 (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Czech i Węgier), do paktu fi skalnego – 25 (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii 
i Czech). 

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej 
z marca 2012 roku, zwany paktem fi skalnym, w praktyce doprowadził do podziału 
państw UE na trzy grupy: ściśle integrującą się strefę euro (UE-18), państwa, 
które są stronami paktu, ale nie są członkami strefy euro (Szwecja, Dania, Polska, 
Węgry, Rumunia, Bułgaria i Litwa) oraz państwa, które nie są jego stroną (Wielka 
Brytania i Republika Czeska). Traktat stworzył instytucję nieformalnego szczytu 
przywódców państw strefy euro, który odbywa się w razie potrzeby, ale co najmniej 
dwa razy w roku. Strony traktatu, których walutą nie jest euro mogą uczestniczyć 
tylko w niektórych debatach podczas posiedzeń szczytu, ale muszą być na posie-
dzenie zapraszane co najmniej raz w roku (art. 12.3). Przewodniczącego szczytu, 
na kadencję tożsamą z kadencją przewodniczącego Rady Europejskiej, wybierają 
wyłącznie szefowie państw i rządów, których walutą jest euro. Za przygotowanie 
szczytu odpowiedzialny jest jego przewodniczący oraz Euro-grupa, co w praktyce 
eliminuje z fazy przygotowawczej przedstawicieli państw, które nie należą do strefy 
euro. Przewodniczący szczytu informuje o przygotowaniach i wynikach posiedzeń 

6 D. Leuffen, B. Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration..., op. cit., s. 267–268. 
7 N. von Ondarza, Strengthening the Core or Splitting Europe? Prospects and Pitfalls of a Strategy of 

Differentiated Integration, “SWP Research Paper”, Berlin March 2013, s. 5. 
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zarówno państwa - sygnatariuszy paktu, których walutą nie jest euro, jak i państwa 
członkowskie UE, które paktu nie podpisały8. 

Dla państw Europy Środkowej, w tym Polski, Czech i Węgier, zróżnicowanie 
dotyczące strefy euro miało w założeniu i zgodnie z traktatami akcesyjnymi, cha-
rakter czasowy (instrumentalny). Jednak uwarunkowania gospodarcze i polityczne 
w tych krajach w dobie kryzysu pozwalają przypuszczać, iż zróżnicowanie to może 
przybrać charakter długotrwały, czy wręcz permanentny, jak w przypadku Szwecji. 
Najważniejsze siły polityczne (w Polsce największa partia opozycyjna) opowiadają 
się przeciwko pogłębianiu integracji, w tym przeciwko akcesji do strefy euro, przy-
najmniej w krótkiej i średniej perspektywie. W Polsce sceptyczna wobec euro jest 
także opinia publiczna, która miałaby na ten temat wypowiedzieć się w referen-
dum. Chociaż w lutym 2013 roku 78% Polaków popierało integrację europejską, 
to zaledwie 29% opowiadało się za przystąpieniem do strefy euro9.

W związku z powyższym, uzasadnione jest mówienie w kontekście różnicowa-
nia procesów integracyjnych, o Unii złożonej z rdzenia i kręgów integracji, a nie 
o Unii wielu prędkości. Pojęcie „Unii/ Europy wielu prędkości” zakłada bowiem 
wyłącznie czasowe/przejściowe zróżnicowanie, gdzie cele wszystkich członków są 
identyczne a jedynie czas, w jakim mają być osiągnięte podlega zróżnicowaniu. 
Tymczasem widać wyraźnie, że cele mogą być odmienne, a tym samym zróżni-
cowanie (np. w odniesieniu do członkostwa w strefi e euro) może mieć charakter 
długotrwały lub permanentny. 

5.3. Typologie różnicowania wewnętrznego i zewnętrznego 

Część autorów odnosi pojęcie „zróżnicowanej integracji” wyłącznie do państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem warto spojrzeć na ów proces jako 
na kontinuum: począwszy od rdzenia po kolejne kręgi integracji o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym względem formalnego członkostwa w UE. Takie 
spojrzenie na zróżnicowaną integrację pozwala na włączenie do naszych rozwa-
żań nie tylko członków UE, ale także krajów stowarzyszonych, kandydujących 
i  sąsiedzkich, a więc wszystkich tych, na których terytorium w pewnym (zróżni-
cowanym) zakresie obowiązuje prawo unijne. Podejście to pozwala również spoj-
rzeć na proces integracji europejskiej poszczególnych krajów nie w kategoriach 
zero-jedynkowych (członkostwo lub brak członkostwa), ale w kategoriach „człon-

8 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 [22.05.2014]. 

9 CBOS, Obawy i nadzieje związane z wprowadzeniem euro w Polsce, Komunikat z badań 
BS/42/2013, Warszawa marzec 2013, s. 6–8, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_042_13.
PDF [22.05.2014]. 
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kostwa elastycznego” lub „sektorowego”. Poniżej przedstawiam opracowania 
autorów, analizujących kręgi integracji europejskiej z uwzględnieniem kręgów 
zewnętrznych, a także proponuję własną typologię procesów różnicowania. 

Na asymetryczność porządku panowania oraz zróżnicowanie statusu, praw 
i obowiązków poszczególnych państw członkowskich w Unii Europejskiej wska-
zywali już w 2004 roku Ulrich Beck i Edgar Grande10. Pisząc o strukturze „impe-
rium europejskiego” autorzy ci wskazywali na 4 strefy panowania, które różnią się 
intensywnością współpracy oraz liczbą uczestników: 1) strefa całkowitej integracji; 
2) strefa pogłębionej integracji; 3) strefa ograniczonej kooperacji oraz 4) strefa 
rozszerzonego panowania. Strefa całkowitej integracji to stosunkowo ograniczona 
liczbowo grupa państw członkowskich, gotowych do daleko idącej współpracy, jak 
ma to miejsce m.in. w ramach strefy euro. Strefa pogłębionej integracji, w rozu-
mieniu Becka i Grande, obejmuje wszystkie państwa unijne zintegrowane wokół 
obszarów polityki dawnego pierwszego fi laru, tj. wspólnego rynku, polityki rol-
nej, spójności, konkurencji, ochrony środowiska, etc. Z kolei, strefa ograniczonej 
kooperacji odnosi się do dawnego drugiego i trzeciego fi laru, tj. do współpracy 
w  sprawach wewnętrznych i zagranicznych. W tym wypadku zróżnicowanie ma 
kilka wymiarów dotyczących m.in. przynależności do strefy Schengen oraz praw 
i obowiązków w ramach tzw. obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo-
ści. Zróżnicowanie statusu dotyczy takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, 
Dania, a także Bułgaria, Rumunia, Cypr i Słowacja. Wreszcie, strefa rozszerzo-
nego panowania, gdzie przyjmowane są reguły prawa unijnego bez formalnego 
członkostwa, dotyczy krajów kandydujących, stowarzyszonych oraz aspirujących 
do stowarzyszenia i/ lub członkostwa. W związku z powyższym, Beck i Grande 
konstatują, że już w 2004 roku Europa nie była tworem homogenicznym, istniała 
natomiast „rdzenna Europa” złożona z państw o większej woli integracji. Ponadto 
wraz z rozszerzeniem o kraje Europy Środkowej strefa rozszerzonego panowania 
nie zniknęła i nie została zintegrowana z UE, ale została tylko zmniejszona i prze-
sunięta dalej na wschód11. 

Inna koncepcja zakłada analizę zróżnicowania w ramach eksportu prawa i poli-
tyk unijnych, tj. przesunięcia funkcjonalnych granic UE poza formalne granice 
terytorialne. Sandra Lavenex, badając sektorową logikę unijnego zarządzenia 
zewnętrznego, wyróżniła 4 kręgi integracyjne: 1) Europejski Obszar Gospodar-
czy (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), 2) Szwajcaria, 3) Bałkany Zachodnie oraz 

10 U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna: społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 117. Książka pierwotnie ukazała się w języku 
niemieckim w 2004 roku. 

11 Ibidem, s. 119. 
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4)  kraje polityki sąsiedztwa12. Autorka wskazuje dodatkowo na 6 wymiarów 
zewnętrznego zarządzania, które decydują o stopniu zaawansowania integracji 
europejskiej: od quasi-członkostwa (EOG) po bardziej powierzchowne zbliże-
nie prawodawstwa w państwach sąsiedzkich. Są to: a) obszary polityk, b) formuła 
zmiany prawa (zbliżenie czy harmonizacja), c)  nadzór instytucji europejskich, 
d) udział w strukturach UE, e) tworzenie paralelnych struktur instytucjonalnych, 
f) poziom interakcji13. 

Interesującą typologię, uwzględniającą zarówno zróżnicowanie wewnętrzne jak 
i zewnętrzne zaproponował niedawno Frank Schimmelfennig ze Szwajcarskiego 
Instytutu Technologii w Zurychu. Wyróżnił on wewnętrzne i zewnętrzne centrum 
oraz wewnętrzne i zewnętrzne peryferie. Wewnętrzne centrum stanowi strefa euro, 
zaś pozostałe 10 krajów UE zalicza się do zewnętrznego centrum. Na wewnętrzne 
peryferie składają się państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwaj-
caria z jednej strony, oraz kraje kandydujące i potencjalni kandydaci z drugiej. 
Zewnętrzne peryferie stanowią kraje objęte, zarówno na wschodzie jak i na połu-
dniu Europejską Polityką Sąsiedztwa. Przez owe kręgi (z wyjątkiem wewnętrznego 
centrum) przechodzi, według autora, jeszcze jeden podział. Z jednej strony, mamy 
kraje relatywnie ubogie, słabo zarządzane, o stosunkowo nowej i niestabilnej 
tożsamości demokratycznej, które dążą do integracji z UE, ale które Unia może 
z procesu integracyjnego, bądź części jego elementów, wykluczyć. Z drugiej strony, 
mamy kraje bogate, dobrze zarządzane, o niskim poziomie tożsamości ponadna-
rodowej i przywiązane do tożsamości narodowej, które nie dążą do pełnej integra-
cji, mimo że Unia Europejska chętnie widziałaby je w gronie swoich członków14. 
W rezultacie, obie logiki, wykluczenia i niemożności włączenia, odpowiedzialne są 
za różnicowanie integracji. 

Poniżej proponuję własną typologię kręgów integracji, inspirowaną w pewnym 
stopniu przytoczonymi analizami. Wychodzę przy tym z założenia, że pogłębia-
nie podziału na rdzeń i kolejne kręgi integracji jest najbardziej prawdopodobnym 
scenariuszem rozwoju UE15. Twierdzę, iż zasadna jest konceptualizacja procesów 

12 S. Lavenex, Concentric Circles or Flexible ‘EUropean’ Integration: a Typology of EU External Gover-
nance Relations, “Comparative European Politics”, 9:4–5, 2011, s. 372–393. 

13 Ibidem, s. 389. 
14 F. Schimmelfennig, Circles and Hemispheres: Differentiated Integration in and beyond the European 

Union, unpublished paper presented at the EUSA Conference, Baltimore, May 2013. 
15 W dotychczasowych analizach na ten temat rozważałam 3 scenariusze ewolucji europejskiego 

projektu integracyjnego: scenariusz federacji, scenariusz podziału na rdzeń (tzw. twarde jądro) 
i koncentryczne kręgi integracyjne oraz scenariusz Europy à la carte. Zob. A.K. Cianciara, Wielo-
biegunowa Europa w wielobiegunowym świecie: szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego?, 
ISP PAN, Warszawa 2012; A.K. Cianciara, Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej i scenariu-
sze ewolucji stosunków transatlantyckich, [w:] J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza 
(red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne, ISP PAN, Fundacja 
im. K. Adenauera, Warszawa 2014. 
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integracyjnych w kategoriach rdzenia i trzech kręgów, przy czym te ostatnie dzielą 
się na peryferie wewnętrzne oraz dwa kręgi peryferii zewnętrznych. Jednocześnie, 
możemy obserwować dalsze procesy różnicowania w ramach rdzenia (centrum) 
oraz poszczególnych kręgów (peryferii). Warto zauważyć, iż scenariusz podziału 
na kręgi integracji stanowi także punkt wyjścia dla polityki europejskiej RP, zmie-
rzającej w założeniu do wprowadzenia Polski do europejskiego rdzenia, tj. do 
strefy euro. Świadczą o tym stanowiska premiera D. Tuska i ministra spraw zagra-
nicznych R. Sikorskiego z lat 2011–2014. 

Rdzeń integracji europejskiej stanowi strefa euro licząca od 1 stycznia 2014 
roku 18 członków spośród 28 państw należących do UE. Wraz z zacieśnianiem 
się integracji w gronie tych państw rośnie liczba decyzji dotyczących zarządzania 
gospodarczego, które podejmowane są w Radzie w zmniejszonym składzie człon-
ków. Zarówno z punktu widzenia nicejskiego jak i lizbońskiego systemu liczenia 
głosów, ma to istotne znaczenie dla zmian w politycznej równowadze sił między 
państwami członkowskimi. W jeszcze większym stopniu wzrasta przewaga dużych 
państw nad małymi. Przykładowo, do końca 2013 roku mniejszość blokująca 
w konstelacji państw euro-strefy wynosiła w systemie nicejskim zaledwie 56 gło-
sów, co w praktyce umożliwiało blokowanie każdej decyzji nie tylko dzięki poro-
zumieniu Niemiec z Francją, ale także Włoch z Hiszpanią. Mniejszości blokującej 
nie mogły z kolei utworzyć kraje najbardziej dotknięte przez kryzys (Grecja, Por-
tugalia, Cypr, Irlandia), co zapewne tłumaczy ich ograniczony wpływ na krajowe 
programy pomocowe, w porównaniu z wpływem, jaki były w stanie wywierać Wło-
chy czy Hiszpania16. 

Poza rdzeniem, w ramach wewnątrz-peryferyjnego kręgu integracji znajduje 
się 10 państwa członkowskich, tj. Wielka Brytania, państwa skandynawskie oraz 
państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Są to kraje geografi cznie 
usytuowane na obrzeżach Europy, a przy tym posiadające odmienne preferencje. 
Część z nich odrzuca ścisłą integrację gospodarczą i polityczną w ramach rdze-
nia, część z nich natomiast nie spełnia jeszcze narzuconych przez Unię kryte-
riów dołączenia do integracyjnego centrum. Ciekawy przypadek stanowi Polska, 
gdzie niespełnianie kryteriów członkostwa w strefi e euro łączy się z ambiwalencją 
w zakresie woli politycznej, tak w kontekście elit jak i opinii publicznej. Dodat-
kowo, owe wewnętrzne peryferie zróżnicowane są ze względu na przynależność 
do strefy Schengen (należą do niej Dania, Szwecja, Polska, Czechy, Węgry a nie 
należą Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja).

Kolejne kręgi integracji stanowią kraje nienależące formalnie do Unii Europej-
skiej i w związku z tym określane mianem peryferii zewnętrznych. Pierwszy krąg 
zewnętrzny stanowią państwa, które w znacznym stopniu uczestniczą w procesie 

16 N. von Ondarza, Strengthening the Core..., op. cit., s. 18. 
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integracji europejskiej (np. w ramach unii celnej i wspólnego rynku), a część z nich 
podjęła negocjacje akcesyjne. Chodzi tutaj przede wszystkim o Norwegię, Szwaj-
carię, Lichtenstein, Islandię i Turcję. Na obrzeżach tego kręgu znajdują się i inne 
państwa kandydujące lub mające ofi cjalny status kandydata do członkostwa, takie 
jak Czarnogóra, Serbia czy Macedonia. Z kolei drugi krąg zewnętrzny stanowią 
państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa, przy czym ich pozycja w kręgu jest 
bardzo zróżnicowana. Kraje negocjujące lub zmierzające do podpisania umowy 
stowarzyszeniowej wraz z umową o pogłębionej strefi e wolnego handlu (DCFTA) 
mają szansę na przesunięcie do pierwszego kręgu zewnętrznego. W praktyce 
bowiem, jeśli nowe umowy handlowe będą w pełni implementowane, kraje te 
przyjmą znaczną część unijnego prawodawstwa do swoich porządków prawnych 
(oblicza się, że ok. 60–70% unijnego acquis). Dotyczy to potencjalnie takich kra-
jów jak Gruzja, Mołdawia i Ukraina na wschodzie oraz Maroko na południu. 

Przyporządkowanie do danego kręgu integracji ma charakter dynamiczny 
a przez to czasowy. Wydaje się, że nie jest uzasadniony mechaniczny podział na 
kraje kandydujące jako przynależące do pierwszego kręgu zewnętrznego i kraje 
sąsiedzkie jako przynależące do kręgu drugiego. Możemy mieć bowiem do czy-
nienia z faktycznym zamrożeniem procesu akcesyjnego krajów ofi cjalnie kandy-
dujących do członkostwa oraz z dynamicznym procesem pogłębienia integracji 
w sferze politycznej, handlowej czy wizowej w przypadku niektórych państw obję-
tych polityka sąsiedztwa, co w praktyce przesądza o ich faktycznym, a nie tylko 
formalnym zbliżaniu się ku centrum integracyjnemu. Podobnie, ze względu na 
możliwe wycofanie się Wielkiej Brytanii z części unijnych polityk, różnice między 
realnym statusem tego kraju członkowskiego (należącego do wewnętrznych pery-
ferii) a krajami EOG (usytuowanymi w pierwszym kręgu peryferii zewnętrznych) 
również mogą się zacierać. 

Jak już wspomniano, perspektywa zróżnicowanej integracji została również 
przejęta do praktyki politycznej. W informacji Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie przyszłości UE, przedstawionej Sejmowi na zakończenie polskiej prezydencji 
15 grudnia 2011 roku, zwracano uwagę na tendencje dezintegracyjne i wyłania-
nie się zróżnicowanych kręgów integracji, a także na konieczność udziału Polski 
w ratowaniu strefy euro, co dałoby szansę na pozostanie w pierwszym kręgu inte-
gracji i utrzymanie „Europy wspólnotowej”17. Natomiast pozostanie poza strefą 
euro oznacza zepchnięcie Polski do „drugiego czy trzeciego kręgu integracyj-
nego”. Polska winna uczestniczyć w reformie strefy euro, bo z czasem i tak do niej 
przystąpi; a skoro tak, to w jej interesie jest, by o przyszłości strefy nie decydowały 
wyłącznie państwa aktualnie do niej należące. W opinii rządu nie ma dla Polski 

17 Sejm RP Kadencja VII, Sprawozdanie stenografi czne z 3 posiedzenia Sejmu RP, 15 grudnia 2011 
(drugi dzień obrad, Warszawa 2011, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/B5BC8CC970FA-
8E58C125796800473F23/%24File/3_b_ksiazka.pdf [22.05.2014]. 
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większego ryzyka niż „cichy podział Europy” i pominięcie państw znajdujących się 
poza unią gospodarczo-walutową. 

Problem reformy UE został też poruszony w informacji MSZ o zadaniach 
polskiej polityki zagranicznej, przedstawionej w Sejmie RP 20 marca 2013 roku. 
R. Sikorski podkreślał, że jesteśmy świadkami powstawania nowej zreformowanej 
konstrukcji europejskiej, napędzanej współpracą w kwestiach fi nansowych i ban-
kowych oraz skupionej wokół strefy euro. Podział na kręgi integracji jest rzeczy-
wistością, stąd przystąpienie do strefy euro (centrum integracji) leży w polskim 
interesie strategicznym, gdzie stawką jest geopolityczne umocowanie Polski na 
dekady18. Podobnie w 2014 roku minister wskazywał, że rozwój integracji w strefi e 
euro oraz wydarzenia na Ukrainie winny mobilizować Polskę do szybszej integracji 
z unijnym rdzeniem. Wspólna waluta ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale tez 
polityczny i bezpieczeństwa. W nowej, kreowanej przez Rosję rzeczywistości mię-
dzynarodowej, tworzenie kolejnych form współzależności z pozostałymi krajami 
UE leży w polskim interesie19. 

5.4.  Zróżnicowana integracja jako szansa dla znajdujących się 
w impasie polityk rozszerzenia i sąsiedztwa?

Różnicowanie się UE napędzane jest nie tylko przez kryzys i pogłębianie integracji 
w strefi e euro, na które część państw członkowskich nie jest gotowa, ale także przez 
potrzebę utrzymania pozycji Europy w wielobiegunowym świecie, która wymusza 
kontynuowanie polityki rozszerzenia i domaga się innowacyjnych form współpracy 
w regionie. Jedną z nich może być zwiększenie elastyczności w zakresie przyjmo-
wania unijnych reguł przez kolejnych członków i wypracowanie modelu częściowej 
integracji (elastycznego członkostwa) dla tych państw, które nie pragną bądź nie 
są w stanie w przewidywalnej przyszłości spełnić absolutnie wszystkich warunków 
członkostwa. Z punktu widzenia Unii Europejskiej elastyczne członkostwo sta-
nowi interesującą strategię działania, gdzie możliwe jest pogłębianie integracji 
w gronie państw rdzenia i jednoczesne poszerzanie strefy wpływów gospodarczych 
i politycznych20. Jednak wizja ta rodzi dwa podstawowe pytanie. Po pierwsze, na 

18 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r., 
20.03.2013, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagra-
nicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku [22.05.2014].

19 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku, 
8.05.2014, http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/
expose2/expose_2014 [22.05.2014]. 

20 Por. K. Raik, T. Tamminem, Inclusive and Exclusive Differentiation: Enlargement and the European 
Neighbourhood Policy, [w:] J. Jokela (red.), Multi-Speed Europe: Differentiated Integration in the 
External Relations of the European Union, “FIIA Report” nr 38, January 2014, s. 45–46. 
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ile jest to akceptowalna forma integracji z punktu widzenia państw kandydują-
cych i sąsiedzkich. Po drugie, czy rozwój elastycznych form integracji nie prowadzi 
w praktyce do fragmentacji i dezintegracji Unii Europejskiej.

5.4.1.  Czy z punktu widzenia państw kandydujących i sąsiedzkich 
akceptowalne jest „elastyczne” członkostwo?

Pytanie o stosunek państw kandydujących i sąsiedzkich do formuły elastycznego 
członkostwa jest uzasadnione wówczas, gdy założymy, że państwa te postrzegają 
proces integracji z Unią Europejską w kategoriach binarnych (członkostwo – brak 
członkostwa), a ich celem jest osiągnięcie poziomu integracji właściwego takim 
krajom jak Niemcy, Francja czy Belgia. Kategoria „członkostwa drugiej katego-
rii” jest tymczasem jedynie zabiegiem retorycznym, mającym wymuszać większą 
otwartość UE na postulaty krajów kandydujących bądź do akcesji aspirujących. 
W praktyce bowiem członkostwo większości (!) państw należących do UE można 
by scharakteryzować jako niepełne. Do strefy euro należy 18 państw, do strefy 
Schengen – 23, do paktu fi skalnego – 25, wszystkie postanowienia Karty Praw Pod-
stawowych dotyczą 24 państw, unijny patent – 25, podczas gdy do wzmocnionej 
współpracy dotyczącej prawa rodzinnego przystąpiło tylko 14 państw. W efekcie, 
zaledwie 8 państw członkowskich nie jest objętych żadnym z powyższych przypad-
ków różnicowania integracji21. Ponadto, owe wyłączenia mają w dużej części cha-
rakter stały a nie czasowy i nie zależą wyłącznie od woli samych zainteresowanych 
państw. 

Warto także pamiętać, iż już obecnie toczone negocjacje akcesyjne przewi-
dują zróżnicowanie warunków członkostwa. Z jednej strony, Turcja kilkakrotnie 
odrzucała „uprzywilejowane partnerstwo” proponowane przez Niemcy i Francję. 
Z drugiej strony, mandat negocjacji akcesyjnych z Turcją przyjęty przez Radę UE 
w październiku 2005 roku wyraźnie wskazywał na otwarty charakter procesu nego-
cjacyjnego oraz możliwość wprowadzenia przez Unię Europejską długich okresów 
przejściowych, derogacji i stałych klauzul ochronnych w zakresie swobody prze-
pływu osób, polityki rolnej oraz polityki spójności22. 

Percepcja państw kandydujących i państw sąsiedzkich, aspirujących do członko-
stwa ukształtowana jest przez poprzednie rozszerzenia oraz ówczesny kształt Unii 
Europejskiej. Nie da się jednak porównać Unii z końca 2002 roku, kiedy negocja-
cje zakończyły państwa Europy Środkowej oraz Malta i Cypr, z dzisiejszą Unią, 
zmagającą się z kryzysem zadłużenia i kryzysem politycznym oraz funkcjonującą 
w ramach po-lizbońskiego reżimu instytucjonalnego. Tymczasem w przyszłości 

21 N. von Ondarza, Strengthening the Core..., op. cit., s. 34. 
22 Negotiating Framework, Luxemburg 2 October 2005, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/

st20002_05_tr_framedoc_en.pdf [22.05.2014]. 
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udziałem tych państw stanie się integracja z nową Unią, gdzie stałe, a nie tylko 
czasowe, zróżnicowanie będzie miało kluczowe znaczenie, zaś różnice w zakresie 
integracji między poszczególnymi państwami będą coraz poważniejsze.

Trzeba podkreślić, iż część polityk coraz silniej zintegrowanego rdzenia będzie 
dla omawianych państw nie do zaakceptowania, ze względu na niski, w porównaniu 
z unijnym centrum, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz niską zdolność 
administracyjną i absorpcyjną, a także kwestie dotyczące tożsamości i suwerenno-
ści. Kolejne rozszerzenia dotyczą bowiem nie tylko krajów coraz bardziej odle-
głych geografi cznie, ale także coraz mniej rozwiniętych i biedniejszych. Różnice 
te są daleko większe niż w przypadku tzw. „starej piętnastki” i państw, które przy-
stąpiły do UE w 2004 i 2007 roku. O ile w 2004 PKB per capita Polski stanowił 
20%, a Węgier 30% PKB per capita Niemiec, to w 2012 roku PKB per capita 
Ukrainy stanowił zaledwie 9%, a Serbii 12% PKB per capita Niemiec23. Jeśli obec-
nie wskazuje się na wysokie koszty dostosowawcze dla Polski w kontekście unijnej 
polityki klimatycznej, to jak wyglądałyby koszty tej polityki dla Ukrainy? Pamię-
tajmy także, że dorobek prawny UE stale się powiększa, obejmując coraz to nowe 
obszary polityki publicznej. W konsekwencji, koszty dostosowawcze nieustannie 
powiększają się, nie tylko ze względu na rozdźwięk społeczno-gospodarczy, ale 
również ze względu na ekspansję określonej traktatowo agendy unijnej. Oznacza 
to dalsze różnicowanie możliwości i priorytetów unijnego centrum i peryferii. 

Formuła elastycznego członkostwa stanowi, jak się wydaje, większą wartość 
dodaną z punktu widzenia krajów sąsiedzkich, nieposiadających ofi cjalnej per-
spektywy akcesji, lecz do niej aspirujących, niż z punktu widzenia krajów, których 
status kandydata został ofi cjalnie uznany przez UE i które rozpoczęły już negocja-
cje akcesyjne. Z drugiej jednak strony, formuła elastycznego członkostwa może 
być również korzystna dla krajów bałkańskich czy Turcji. Oferuje ona, zamiast 
wieloletniego oczekiwania na zamknięcie wszystkich, nawet tych najbardziej kon-
trowersyjnych rozdziałów negocjacyjnych, natychmiastowy udział w procesie decy-
zyjnym i szansę na współkształtowanie reguł gry w części obszarów, gdzie zarówno 
dany kraj jak i cała Unia są gotowe do współpracy. Ponadto, korzyści osiągane 
w obrębie jednej polityki będą najlepszą zachętą do kontynuowania wysiłków na 
rzecz reform w pozostałych dziedzinach24.

23 World Bank, GDP per capita (current US $), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?page=1 [22.05.2014]. 

24 P. Elman, Enlargement Policy: Does Differentiated Integration Allow for Differentiated Enlargement?, 
[w:] R. Parkes (ed.), Is this the Future of Europe? Opportunities and Risks for Poland in a Union of 
Insiders and Outsiders, Polish Institute of International Affairs, Warsaw February 2014, s. 46. 
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5.4.2. Różnicowanie integracji a groźba dezintegracji

Różnicowanie procesów integracyjnych umożliwia różnicowanie polityki rozsze-
rzenia poprzez wprowadzenie formuły elastycznego członkostwa, gdzie państwa 
stopniowo przystępują do kolejnych obszarów polityki UE, uzyskując jednak w tych 
obszarach pełne kompetencje do współdecydowania o ich kształcie. Oznacza to 
uznanie przez wszystkie zainteresowane strony, że rozszerzenie nie jest proce-
sem o logice zero-jedynkowej, a rozróżnienie między członkiem UE i nie-człon-
kiem (krajem kandydującym, sąsiedzkim) ulega zamazaniu. W przypadku państw 
sąsiedzkich aspirujących do realnego zbliżenia z UE, logika polityki rozszerzenia, 
pozbawiona jednak formalnej perspektywy akcesyjnej, jest nieefektywna. Tymcza-
sem logika elastycznego (sektorowego) rozszerzenia, pozwalająca na przystąpie-
nie do wspólnego rynku czy strefy Schengen, pozwoli UE na odzyskanie inicjatywy 
w globalnej rywalizacji gospodarczej25. 

Powstaje jednak pytanie, czy dalsze różnicowanie procesów integracji europej-
skiej, w tym w kontekście zewnętrznej ekspansji UE, nie oznacza de facto promocji 
wizji Europy a la carte, gdzie każde z państw wybiera współpracę w tych obszarach, 
gdzie przynosi ona korzyści, ale unika zaangażowania tam, gdzie generuje ono 
koszty. Czy nie oznacza to ryzyka fragmentacji, a w konsekwencji postępującej 
dezintegracji całej Unii Europejskiej? 

W 2013 roku przycichła nieco dyskusja na temat fundamentalnej reformy Unii 
Europejskiej. Nie oznacza to jednak braku kontynuacji „cichej ewolucji” UE 
w kierunku międzyrządowości z jednej i zróżnicowania z drugiej strony. Kluczowe 
znaczenie ma tutaj postawa Wielkiej Brytanii, wycofującej się z części unijnych 
polityk, oraz Polski, która raczej nieprędko przystąpi do strefy euro. Jednocześnie 
zacieśnianie integracji w ramach euro-grupy stanowi przesłankę dla utworzenia 
z czasem realnego europejskiego rządu gospodarczego – w składzie państw nale-
żących do strefy euro26. Unii Europejskiej nie grozi dezintegracja tak długo, jak 
państwa nowego centrum – strefy euro (w tym zwłaszcza Niemcy) – będą zdeter-
minowane by jedność strefy utrzymać. Dalsza integracja rdzenia jest zatem nie-
zbędna dla przetrwania i umacniania UE. 

Prawdziwie kluczowe pytanie dotyczy natomiast relacji między integracyjnym 
rdzeniem a pozostałymi państwami, należącymi do kolejnych kręgów integracji 
– wewnętrznych i zewnętrznych. Czy podział na członków strefy euro i pozostałe 
państwa będzie się pogłębiał, petryfi kował oraz czy będzie projektowany na pozo-
stałe wymiary integracji? Czy też może państwa centrum i owych wewnętrznych 

25 E. Kaca, Neighbourhood Policy: ‘Let Economics Do the Job’, [w:] R. Parkes (red.), Is this the 
Future..., op. cit., s. 42. 

26 P. Buras, The EU’s Silent Revolution, “Policy Brief”, European Council on Foreign Relations, 
September 2013, s. 1. 
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peryferii będą się starały wypracować dodatkowe mechanizmy koordynacyjne, 
mające na celu łagodzenie podziałów? Z tego punktu widzenia pakt fi skalny jest 
zarówno dowodem na umacnianie podziałów, jak i próbą niwelowania ich zna-
czenia poprzez częściowe dopuszczenie sygnatariuszy traktatu nienależących do 
strefy euro do stołu negocjacyjnego. Zasada otwartości euro rdzenia została utrzy-
mana, co widoczne jest na przykładzie akcesji Łotwy (2014) i prawdopodobnej 
akcesji Litwy (2015). Nie mamy więc do czynienia z „zamykaniem się” centrum 
w  gronie dawniejszych i zasobniejszych członków. Obserwujemy jednak fl uktu-
ację preferencji i woli politycznej m.in. w Polsce, na Węgrzech czy w Czechach, co 
w połączeniu z przypadkiem Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii czyni zróżnicowanie 
trwałym elementem integracji europejskiej. 

Dodatkowo, preferencje krajów pozostających w kręgu wewnątrz-peryferyj-
nym znacząco się różnią. Polska nie jest przeciwna pogłębianiu integracji w strefi e 
euro, jednak chce mieć na nią wpływ, pozostając na chwilę obecną poza strefą, lecz 
nie wykluczając członkostwa w przyszłości, w bardziej sprzyjających warunkach 
politycznych i gospodarczych. Z kolei Wielka Brytania jasno twierdzi, że nigdy do 
wspólnej waluty nie przystąpi, pragnie wycofać się z części polityk i renegocjować 
warunki członkostwa w innych. Jednocześnie nie zgadza się, by powstające mecha-
nizmy zarządzania gospodarczego wpływały na jej pozycję w sferze gospodarki 
i fi nansów. Wszystkie te procesy prowadzą jak dotąd do pogłębienia zróżnicowania 
(uelastycznienia) integracji, chociażby w zakresie dalszej instytucjonalizacji współ-
pracy w ramach strefy euro. Na agendzie dyskusji niezmiennie pozostaje kwestia 
politycznego (międzyrządowego i pozatraktatowego) wymiaru strefy euro, w tym 
oddzielnego mechanizmu budżetowego. Do umacniania podziału przyczynia się 
także powstająca właśnie unia bankowa27. 

Jaką strategię polityczną, w obliczu konsolidacji unijnego rdzenia i różnic 
w preferencjach poszczególnych państw wewnętrznego kręgu, może przyjąć Pol-
ska? Pierwszą z nich byłaby szybka akcesja do strefy euro, przy czym już samo 
zobowiązanie polityczne niewątpliwie poprawiłoby pozycję negocjacyjną Polski, 
pragnącej wywierać wpływ na kształt tworzonych obecnie mechanizmów integracji 
w ramach strefy. Drugą strategią jest próba dalszego lawirowania między niechęcią 
do akcesji a nieuniknionym i postępującym wykluczaniem z procesów zarządzania 
euro centrum. Trzecią strategią jest, postulowane przez prawicową opozycję, odej-
ście od postrzegania UE w kategoriach rdzenia i peryferii oraz próba stworzenia 
alternatywnego ośrodka elastycznej integracji w oparciu o sojusz państw z Europy 
Środkowej, Wschodniej, Północnej oraz Turcji28. Wypracowywanie własnej agendy 

27 Ibidem, s. 6. 
28 Wizję tworzenia „subregionalnego centrum w ramach Unii” przedstawiali w debacie sejmowej 

nad informacją MSZ o kierunkach polityki zagranicznej RP w dniu 8 maja 2014 roku posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości K. Szczerski i W. Waszczykowski; zob. Sejm RP Kadencja VII, Spra-
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w Unii, zwłaszcza w sferze wspólnego rynku i polityki zagranicznej postulują rów-
nież, w przypadku decyzji o nieprzystępowaniu do strefy euro w przewidywalnej 
przyszłości, eksperci grupy refl eksyjnej utworzonej pod patronatem środkowoeu-
ropejskich think-tanków29. 

Zróżnicowana integracja w odniesieniu do polityki rozszerzenia i sąsiedztwa 
stwarza perspektywy dla utrzymania otwartości UE oraz wzmacniania jej pozy-
cji geopolitycznej. Wzmacnia również pozycję obecnych członków Unii nienale-
żących do strefy euro, tworząc możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi 
kręgami integracji. Jednak warunkiem efektywnego funkcjonowania nowej, zróż-
nicowanej Unii jest utrzymanie inkluzyjnego charakteru procesu integracyjnego. 
W konsekwencji przechodzenie do kolejnych kręgów integracji (przystępowanie 
do kolejnych obszarów polityk europejskich) musi być gwarantowane, jeśli tylko 
dane państwo zechce pogłębiać swą integrację i spełni formalne kryteria. 

5.5. Zakończenie: wnioski i rekomendacje

Wnioski

a) Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej jest faktem a proces ten nabrał 
politycznego znaczenia w związku z poszukiwaniem wyjścia z kryzysu strefy 
euro oraz pogłębianiem integracji w gronie państw, które przyjęły wspólną 
walutę.

b) Zróżnicowanie jest rezultatem tak pogłębiania jak i poszerzania Unii. W tym 
pierwszym przypadku zróżnicowanie ma charakter trwały i wynika z niechęci 
państw członkowskich do przekazywania kolejnych kompetencji na poziom 
unijny, co znów owocuje negocjowaniem wyłączeń z tych obszarów polityki UE. 
Z kolei zróżnicowanie wynikające z procesu rozszerzenia miało zwykle cha-
rakter przejściowy i było konsekwencją praktyk dyskryminacyjnych ze strony 
starych państw członkowskich lub też przeciwnie, okresy przejściowe miały uła-
twić biedniejszym i mniej rozwiniętym nowym członkom dostosowanie się do 
unijnych standardów.

c) Kryzys pokazał jednak, że zróżnicowanie o charakterze przejściowym, doty-
czące przynależności do unii gospodarczo-walutowej, może w przypadku części 

wozdanie stenografi czne z 67 posiedzenia Sejmu RP, 8 maja 2014 (2 dzień obrad, Warszawa 2014, 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/757955B50A87A1BDC1257CD3000B2502/%24File-
/67_b_ksiazka.pdf [22.05.2014]. 

29 High Level Refl ection Group, Central Europe Fit for the Future: Visegrad Group Ten Years After 
Accession, CEPI, demosEuropa, 2014, s. 39–42, http://www.demosservices.home.pl/www/fi les/
demos_Central%20Europe_fi t_web.pdf [22.05.2014]. 
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państw przerodzić się w zróżnicowanie o charakterze trwałym. Ponadto kryzys 
spowodował, że państwa nie tylko nie chcą przyjmować nowych zobowiązań 
integracyjnych, ale także pragną wycofać się z tych podjętych w przeszłości 
(casus Wielkiej Brytanii). 

d) Dynamika różnicowania procesów integracyjnych wskazuje na nieprzydatność 
postrzegania członkostwa w UE w kategoriach zero-jedynkowych, zaś uży-
teczną czyni kategorię członkostwa elastycznego (sektorowego). 

e) W rezultacie, zróżnicowana integracja może stanowić szansę dla znajdujących 
się w impasie polityk rozszerzenia i sąsiedztwa. Oznacza ona fundamentalną 
zmianę logiki stosunków z państwami wschodnich i południowo-wschodnich 
peryferii zewnętrznych UE, z opartej na asymetrii i warunkowości w kierunku 
logiki podmiotowości i partnerstwa. Państwa aspirujące do integracji z Unią 
mogłyby przystąpić do niektórych polityk, w zależności od preferencji i gotowo-
ści do spełnienia kryteriów członkostwa. Taka przynależność oznaczałaby także 
prawo do współdecydowania o kształcie danej polityki. 

f) Jakkolwiek zróżnicowana integracja potencjalnie grozi fragmentacją Unii, to 
jednak gwarancją stabilnego funkcjonowania zmodernizowanego projektu 
integracyjnego byłaby spójność euro-rdzenia, jak również inkluzyjny charakter 
integracji oraz możliwość przechodzenia do kolejnych kręgów integracji. 

g) Elastyczna integracja dawałaby nowe możliwości współkształtowania Europy 
obecnym krajom członkowskim pozostającym (być może trwale) poza strefą 
euro. 

h) Zróżnicowane członkostwo stwarza szansę na zwiększenie siły przyciągania 
Unii Europejskiej, a tym samym może potencjalnie wzmocnić jej pozycję geo-
polityczną i gospodarczą na arenie globalnej. 

Rekomendacje

a) Unia Europejska, do której Polska przystępowała w pierwszych latach XXI 
wieku, powoli przestaje istnieć na naszych oczach, natomiast w bólach rodzi się 
nowy, odmienny od dotychczasowego, organizm. Rozpowszechnione w kraju sta-
nowisko, według którego w związku z kryzysem w strefi e euro, Polska powinna 
przystąpić do strefy możliwie jak najpóźniej, jest błędne. Polska pozbawiona jest 
atutów Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii, a jej pozycja geopolityczna 
(co pokazał m.in. kryzys polityczny i militarny na Ukrainie) winna skłaniać do 
jak najintensywniejszego umacniania więzów integracyjnych z UE, a nie do ich 
poluzowywania. W obliczu procesów różnicowania się integracji, akcesja do 
strefy euro ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale przede wszystkim polityczny 
i geopolityczny. Nie zmienia to faktu, iż w ciągu kilku najbliższych 5–7 lat Pol-
ska pozostanie, ze względu na krajowe uwarunkowania polityczne, poza unijnym 
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centrum tworzonym wokół konsolidującej się euro-strefy. Niezbędne jest zatem 
poszukiwanie alternatyw dla szybkiej euro-akcesji oraz wskazanie możliwych kie-
runków polskiej polityki europejskiej w dobie wzrostu zróżnicowania procesów 
integracyjnych.

b) Za szczególnie istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu, należy uznać 
takie kwestie, jak: polityka rozszerzenia, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 
UE oraz miejsce nowej Unii w wyłaniającym się ładzie globalnym. Polska tra-
dycyjnie opowiada się za kontynuacją a wręcz intensyfi kacją polityki rozszerze-
nia, jednak brakuje tutaj, jak się wydaje, pogłębionej refl eksji na temat szans na 
pogodzenie dalszego rozszerzenia i pogłębiania integracji, niezbędnego w kon-
tekście konsolidacji polityki gospodarczej państw strefy euro. Konsekwentne 
promowanie polityki rozszerzenia wymaga w aktualnych warunkach przyjęcia 
i promowania przez Polskę zasady elastycznej integracji w odniesieniu do kra-
jów kandydujących i sąsiedzkich (zwłaszcza stowarzyszonych: Gruzji, Mołdawii 
i Ukrainy). Jest to również jedyne realistyczne podejście w sytuacji, gdy Polska 
nie przystąpi w najbliższych latach do strefy euro i będzie jej w związku z tym 
zależało na uniknięciu marginalizacji krajów spoza euro-rdzenia. 

c) W kontekście pozycji Unii Europejskiej w świecie bardzo ważna jest rewita-
lizacja procesu integracyjnego Turcji. Warto zauważyć, że zróżnicowana inte-
gracja, w  tym redefi nicja relacji między Wielką Brytanią i strefą euro, może 
być modelem dla integracji Turcji z UE. Kolejnym wyzwaniem dla Polski jest 
współtworzenie perspektyw dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, wykraczających 
poza implementację umów stowarzyszeniowych i handlowych podpisanych 
w  czerwcu 2014 roku. Polska powinna także wyjść poza tradycyjny schemat 
myślenia o Europie i swej polityce europejskiej w kategoriach Wschód – 
Zachód, na rzecz współpracy na osi Północ – Południe. Oznacza to zaangażo-
wanie nie tylko względem Ukrainy (i ewentualnie Gruzji), ale także Bałkanów, 
Turcji, a nawet południowego basenu Morza Śródziemnego. Jak już wskazuje 
część analityków, polska aktywność powinna koncentrować się na szeroko 
pojętym basenie Morza Czarnego30. Intensyfi kacja stosunków z Turcją i realne 
wspieranie jej drogi do członkostwa powinno być dla Polski priorytetem z geo-
politycznego punktu widzenia, ze względu na takie czynniki jak NATO z jed-
nej, a Rosja z drugiej strony. Polska polityka wymiernie zyskałaby na spójności 
– skoro wspieramy integrację europejską Ukrainy, to w pierwszej kolejności 
powinniśmy promować integrację lepiej rozwiniętej, dynamiczniejszej i posia-
dającej kluczową pozycję w regionie Turcji.

30 Por. A. Balcer, K. Wóycicki, Polska na globalnej szachownicy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2014, s. 194. 
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d) Polska powinna promować elastyczną integrację nowych państw, wskazując na 
korzyści z realnego upodmiotowienia partnerów w stosunkach z UE, poprzez 
dopuszczenie ich do współudziału w procesie decyzyjnym, w tych obszarach, 
gdzie realna integracja już nastąpiła. Kraje te stawałaby się wówczas faktycz-
nymi partnerami, a nie tylko przedmiotami europejskiej polityki. Stopniowe 
włączanie decydentów z krajów przystępujących do kolejnych kręgów integra-
cji umożliwiłoby ich socjalizację oraz realną stabilizację w regionie, poprzez 
ich zaangażowanie w proces decyzyjny i integracyjny. Taka stabilizacja, poprzez 
wytworzenie poczucia współodpowiedzialności za proces integracyjny, leży rzecz 
jasna w interesie Europy, ale zwłaszcza w interesie Polski, która funkcjonować 
może przez dłuższy czas na wewnętrznych peryferiach konsolidującej się UE.
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Miejsce i rola Polski 
w systemie euroatlantyckim (1999–2013)

6.1. Wprowadzenie 

Wraz z akcesją do NATO w 1999 r., Polska stała się częścią systemu euroatlantyc-
kiego, umacniając swą obecność w nim po wejściu do UE w 2004 r. Te dwa wyda-
rzenia przyniosły wyraźną, pozytywną zmianę pozycji Polski, a także konieczność 
określenia jej nowej roli na scenie międzynarodowej. 

Polska najczęściej jest zaliczana do państw średnich – pod wieloma względami 
dysponuje potencjałem znacznie przewyższającym państwa małe, a jednocześnie 
brakuje jej środków, by dołączyć do potęg. Ze względu na brak ścisłych kryte-
riów, w praktyce łatwiej zdefi niować wielkie mocarstwo niż państwo duże, średnie 
bądź małe pod względem potęgi. W tym miejscu można odwołać się do ujęcia 
A.F.K. Organskiego, który dokonał stratyfi kacji państw, umieszczając je na sche-
macie o kształcie piramidy – na szczycie umieścił mocarstwo dominujące (domi-
nant power), poniżej wielkie mocarstwa (great powers), następnie państwa średnie 
(middle powers) oraz państwa małe (small powers)1. Analogiczny schemat można 
zastosować w odniesieniu do pozycji poszczególnych państw w systemie euroatlan-
tyckim, który obejmuje państwa zajmujące zróżnicowane miejsce w stosunkach 
międzynarodowych i pełniące różne role. Różnice potencjału terytorialnego, 
gospodarczego, militarnego bądź gospodarczego są między nimi bardzo duże. O ile 
oczywiste wydaje się, że miejsce supermocarstwa zajmują USA, to wyszczególnie-
nie kolejnych poziomów jest problematyczne. Biorąc pod uwagę potęgę gospodar-
czą, militarną, terytorialną oraz ludnościową, do grona wielkich mocarstw należą 
Francja, W. Brytania, a także Niemcy (choć nie są członkiem Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ). Pozycja Polski jest rozbieżna, biorąc pod uwagę poszczególne kate-

1 A.F.K. Organski, World Politics, New York 1958, s. 326.
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gorie – przykładowo wśród 28 członków UE zajmuje piąte miejsce pod względem 
powierzchni, szóste pod względem liczby ludności, ale dopiero 23 pod względem 
PKB per capita (2012). Należy podkreślić, że czynniki mierzalne są ważne, ale nie 
determinują w sposób bezwzględny ani roli państwa, ani jego miejsca w systemie 
międzynarodowym.

W rozkładzie sił w systemie euroatlantyckim zachodzą dynamiczne zmiany. 
Kluczowe znaczenie ma relatywne osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych, 
a jednocześnie rosnąca potęga Niemiec. Od 1999 r. znacznie zmieniła się też pozy-
cja Polski – przestała być postrzegana jako słaby, postkomunistyczny kraj, który 
jest „petentem” koncentrującym się na dołączeniu do struktur euroatlantyckich. 
Stała się aktywnym uczestnikiem systemu euroatlantyckiego. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat zmieniały się też oceny jej pozycji i roli formułowane zarówno z per-
spektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Oceny te bywały skrajnie odmienne. 
Kwestię tę warto przeanalizować z uwzględnieniem typologii ról wskazanej przez 
Kalevi Holstiego, który wyróżnił role odgrywane (role performance), role oczeki-
wane (role prescription) oraz role deklarowane (role conception)2.

W badanym okresie nie zmienił się radykalnie żaden czynnik zaliczany do tzw. 
obiektywnych determinantów wpływających na pozycję Polski. Nie zmieniła się ani 
wielkość jej terytorium, a liczba ludności też zasadniczo kształtuje się na podob-
nym poziomie. W kwestii rozwoju gospodarczego zachodziły pozytywne zmiany, 
ale dysproporcje pozostawały znaczące. Osiągnięcie poziomu średniej unijnej zaj-
mie Polakom w myśl optymistycznych prognoz jeszcze kilkadziesiąt lat. W kwestii 
zasobów naturalnych pojawiła się perspektywa uzyskania dostępu do niewyko-
rzystywanych dotąd zasobów gazu łupkowego, co mogłoby zasadniczo umocnić 
pozycję Polski, ale do chwili obecnej czynnik ten jest tylko hipotetyczny. Co się 
zatem zmieniło? Jaki element wpływający na pozycję państwa, na jego rolę uległ 
umocnieniu bądź osłabieniu?

Odpowiedź tkwi w zmianach zachodzących na poziomie polskiej polityki 
wewnętrznej oraz na poziomie systemu międzynarodowego. W sferze wewnętrznej 
rozpadł się konsensus łączący główne siły polityczne, a także większość społeczeń-
stwa, wokół deklarowanych i odgrywanych ról państwa. Znacząco zmniejszyło się 
poparcie, jakim cieszyła się realizowana polityka zagraniczna, spadła też ocena 
jakości dyplomacji. W ten sposób Polska utraciła ważne elementy wpływające na 
jej pozycję na scenie międzynarodowej. 

2 K.J. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, [w:] S. Walker (red.), Role 
Theory and Foreign Policy Analysis, 1987 s. 239. Tłumaczenie tych terminów przyjęto za J. Zając, 
Role międzynarodowe państwa średniego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2013, nr 4, s. 16. 
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6.2. Problem zdefi niowania roli i pozycji państwa 

Pozycja (miejsce) i rola państwa są pojęciami współzależnymi – pozycja państwa 
w strukturze systemu międzynarodowego wpływa na pełnioną przez nie rolę i vice 
versa. Nie istnieje uniwersalna defi nicja roli państwa i jego pozycji, choć wielu 
autorów podejmuje ten problem. Według Małgorzaty Bieleckiej, rola międzynaro-
dowa państwa to „zorganizowany i celowy system oddziaływań państwa na innych 
uczestników stosunków międzynarodowych, będący funkcją jego subiektywnej 
oceny i wpływu środowiska zewnętrznego”3. Podobną defi nicję formułuje Justyna 
Zając4, zwracając jednocześnie uwagę na różnice w defi niowaniu roli w zależności 
od przyjętego nurtu teoretycznego. W neorealizmie, dla określenia roli i pozycji 
państwa kluczowym elementem będzie rozkład sił w systemie międzynarodowym, 
co jest zależne od takich czynników jak terytorium, liczba ludności, siła gospodar-
cza i militarna, kompetencje przywódców itp. Z kolei, w nurcie liberalnym wskazuje 
się na znaczenie wielu różnych czynników, z naciskiem na wewnątrzpaństwowe, 
w tym rolę jednostek, grup społecznych itp. Natomiast konstruktywiści akcentują 
znaczenie percepcji, uznając, że nie obiektywne kwantyfi katory, ale sposób auto-
percepcji i postrzeganie danego państwa przez innych aktorów mają decydujące 
znaczenie dla jego roli i miejsca w systemie międzynarodowym5. Teorie stosunków 
międzynarodowych przynoszą też liczne inne ujęcia roli i pozycji państwa.

W literaturze naukowej nie istnieje dokładny katalog ról odgrywanych przez 
państwa w systemie międzynarodowym, choć próby wyodrębnienia głównych 
typów ról są podejmowane (np. K. Holsti wyróżnił 17 głównych typów ról mię-
dzynarodowych6, M. Bielecka – 10 typów7). Zauważalna jest tendencja do swo-
bodnego określania roli odgrywanych przez poszczególne kraje. Jest to wyraźne 
na przykładzie Polski, której przypisywano szereg rozmaitych ról w wymiarze 
negatywnym (np. satelity, wasala i klienta USA, hamulcowego integracji europej-
skiej, przedpokoju salonu europejskiego8, konia trojańskiego, osła trojańskiego, 

3 M. Bielecka, Role międzynarodowe państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicz-
nej, Toruń 2007, s. 181.

4 „Role międzynarodowe państwa to system jego oddziaływań na innych uczestników stosunków 
międzynarodowych, determinowanych czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.” J. Zając, Role 
międzynarodowe państwa..., op. cit., s. 16.

5 N.B. Wish, Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions, “International Studies 
Quarterly”, No. 4, 1980; J.A.K. Hey (red.), Small States in World Politics. Explaining Foreign Policy 
Behavior, London 2003, s. 3.

6 K.J. Holsti, National…, op. cit., s. 13–28.
7 M. Bielecka, Role międzynarodowe..., op. cit., s. 183.
 8 Określenia pochodzą z artykułu R. Zięby, Poszukiwanie międzynarodowej roli dla Polski – koncep-

tualizacja roli państwa „średniej rangi”, [w:] S. Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski do wstąpie-
niu do NATO i UE, Warszawa 2012, s. 52–70. Por. R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefi e 
euroatlantyckiej, Warszawa 2013, s. 7–8. 
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gorliwego adiutanta Ameryki9, jeża10) bądź pozytywnym (pomostu, łącznika, sta-
bilizatora). 

Tak jak wspomniano, rola odgrywana przez państwo jest współzależna z jego 
pozycją w strukturze międzynarodowej. Nie jest to kategoria ściśle określona 
i mierzalna, a lista wpływających na nią determinantów jest bardzo szeroka. Pozy-
cja państwa ściśle wiąże się z kategorią potęgi, która mierzona jest na wiele spo-
sobów. Niewątpliwie wpływają na nią czynniki obiektywne, takie jak położenie 
geografi czne, ukształtowanie terenu, surowce naturalne, itp., jak i subiektywne 
– aspiracje, poziom kultury, percepcja, itp.11 Warto też zwrócić uwagę na aspekt 
aksjologiczny, choć „sfera aksjologiczna należy do najbardziej złożonych i trudnych 
do jednoznacznej interpretacji sfer stosunków międzynarodowych”12. System war-
tości jest ważnym elementem umacniającym tożsamość narodową i morale, defi -
niowane jako „poziom determinacji, z jakim naród wspiera politykę zagraniczną 
swego rządu w czasie pokoju i wojny”, jak pisał Hans Morgenthau. Ten sam autor 
uznał, że „ze wszystkich czynników składających się na potęgę narodu najważniej-
szym, choć niestabilnym, jest jakość dyplomacji”13. Raymond Aron wskazywał 
na trzy podstawowe elementy decydujące o potędze – przestrzeń, liczbę ludności 
i zdolność do kolektywnego działania14. Czynniki wpływające na pozycję państwa 
można także zaklasyfi kować – zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Joseph 
Nye – na te należące do sfery hard power (gospodarka, siła militarna itp.) oraz 
soft power (rozumianej jako zdolność państwa do wpływania na preferencje innych 
krajów, tak aby działały one zgodnie z jego interesem narodowym)15. Można też 
zastosować tzw. kontekstowe badanie zasobów siły (rozumianej jako środki, za 
pomocą których jeden uczestnik może wpływać na zachowanie innego uczestnika 
stosunków międzynarodowych). W tym ujęciu zwraca się uwagę, że zasoby siły 
mające duże znaczenie w określonych okolicznościach mogą być nieużyteczne 
w innej tzw. strukturze politycznych zdarzeń, a państwo słabsze względem innego 
w jednej sytuacji może być silniejsze w innej16. 

 9 „Polska jako ‘gorliwy adiutant’ Ameryki, jak pisano w Europie Zachodniej…”, R. Kuźniar, Droga 
do wolności, Warszawa 2008, s. 298.

10 P. Grudziński, „Rola ‘państwa-jeża’ w Europie była świadomym wyborem IV RP”, Państwo inteli-
gentne. Polska w poszukiwaniu nowej roli, Toruń 2008, s. 20.

11 Na ten temat zob. A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle 
i wojna hegemoniczna, Poznań 1992, s. 13–18. Także: M. Sułek, Podstawy potęgonomii i potęgome-
trii, Kielce 2001, s. 216. 

12 F. Gołembski, Aksjologiczne założenia polityki zagranicznej Polski, [w:] S. Bieleń (red.), Polityka…, 
op. cit., s. 166. 

13 H. Morgenthau, Polityka między narodami, Warszawa 2012, s. 163. 
14 R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962, s. 104.
15 J.S. Nye, Soft Power – jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007. 
16 “The so-called ‘paradox of unrealized power’ results from the mistaken belief that power 

resources useful in one policy-contingency framework will be equally useful in a different one” 
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6.2.1. Lata 1999–2004

Pierwsze lata przynależności do NATO, a tym samym do systemu euroatlantyc-
kiego miały duże znaczenie dla ewolucji roli i pozycji Polski w przyszłości. Jej władze 
stawiały sobie ambitne cele – dążyły do tego, by zajmowała prominentne miejsce 
w tej organizacji. Polska stała się członkiem NATO, gdy trwała operacja w Kosowie. 
Kryzys w Kosowie zbiegł się z przewodnictwem Polski w OBWE (1998), co polska 
dyplomacja wykorzystała do podejmowania aktywnych działań na płaszczyźnie mul-
tilateralnej, które obejmowały m.in. zaangażowanie w wysiłki mediacyjne na rzecz 
zażegnania konfl iktu. Gdy jednak do interwencji zbrojnej doszło, wówczas w prze-
ciwieństwie do pozostałych nowych członków sojuszu – Czech i Węgier – władze 
Polski zdecydowanie wsparły działania USA. Zacieśniły dzięki temu więzi z Amery-
kanami, pełniąc rolę ich wiarygodnego sojusznika. Mogły przy tym liczyć na poparcie 
dużej części opinii publicznej (odsetek osób uznających podjęcie zbrojnej interwen-
cji przez NATO w związku z konfl iktem serbsko-albańskim w Kosowie za słuszne 
wahał się w przedziale 48–59 procent, a za niesłuszne – 27–36 procent17). Główne 
siły polityczne potrafi ły zjednoczyć się w sprawach dotyczących kluczowych kwestii 
z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego. W głosowaniu na temat „Informa-
cji rządu o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski” 321 spośród 400 
posłów (80%)18 głosowało zgodnie z oczekiwaniami rządu. Wewnętrzna jedność 
była ważnym czynnikiem umacniającym pozycję Polski na scenie międzynarodowej. 
Minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek uzasadniał, że „działań podjętych 
przez NATO, w uzgodnieniu i z udziałem Polski jako członka Sojuszu, nie można 
postrzegać inaczej aniżeli jako wyrazu stanowczego przekonania, że polityka reali-
zowana przez Belgrad stanowi bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych wartości, 
które organizują porządek międzynarodowy, i to, co nazywamy systemem Narodów 
Zjednoczonych”19. W ten sposób Polska występowała również w roli obrońcy zasad 
i wartości, tworzących fundament porządku międzynarodowego. Pełniła aktywną 
rolę, która nie ograniczała się do sfery dyplomatycznej. Do służby w misji KFOR 
wysłana została Polska Jednostka Wojskowa, licząca 800 żołnierzy, która weszła 
w skład Wielonarodowej Brygady Wschód w tzw. sektorze amerykańskim, wzdłuż 
granicy z Macedonią. Operacja w Kosowie pozytywnie wpłynęła na pozycję Polski 
w systemie euroatlantyckim, ukazując jej zdolności do aktywnego odgrywania róż-
nych wyznaczonych sobie ról. 

D.A. Baldwin, Power Analysis And World Politics: New Trends Versus Old Tendencies, “World Poli-
tic”, 1979, vol. 31, s. 164.

17 Opinie o sytuacji w Kosowie po zaprzestaniu bombardowań, „Komunikat z badań CBOS”, 
BS/105/99, Warszawa, lipiec 1999. 

18 http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&47&7.
19 B. Geremek, Informacja rządu o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski, 8 kwietnia 

1999, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/48BD8E19.
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Trudniejszym wyzwaniem była wojna w Iraku. Problem w istocie dotyczył nie 
tylko Iraku, ale przede wszystkim fundamentów porządku międzynarodowego 
kształtującego się po zimnej wojnie. Z jednej strony, działania osłabiające rela-
cje euroatlantyckie, konfrontacyjna postawa Niemiec będąca wyrazem swoistego 
buntu przeciwko przywództwu USA20, działania służące delegitymizacji pozycji 
USA, nie były zgodne z interesem Polski. Z drugiej strony sposób, w jaki USA 
mierzyły się z kryzysem w Iraku, też w Warszawie przyjmowano z niepokojem. 
Groźba kolejnej wojny w Iraku, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia 
z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, stawiała Polskę przed niepożąda-
nymi dylematami. 

Konsekwencje najpoważniejszego dotąd kryzysu w relacjach euroatlantyckich 
były wówczas nieprzewidywalne. Wyraźne stało się natomiast, że wspólnota euro-
atlantycka, stanowiąca fundament polskiego bezpieczeństwa, ulegała coraz głęb-
szym podziałom. Przykładowo NATO doświadczyło największego w ówczesnym 
czasie kryzysu decyzyjnego, gdy w 2003 r. propozycje Amerykanów w sprawie 
udzielenia wsparcia Turcji przez NATO na podstawie art. 4 Traktatu Waszyng-
tońskiego już na etapie konsultacji nie uzyskały akceptacji władz Francji, Niemiec 
i Belgii. Ten konkretny problem został rozwiązany dzięki zastosowaniu kruczków 
proceduralnych, ale wiarygodność i spójność sojuszu zostały nadszarpnięte.

Polska starała się konsekwentnie odgrywać role zgodne z priorytetami jej poli-
tyki bezpieczeństwa. Znów pełniła rolę zaangażowanego gracza, zdecydowanie 
wyróżniając się na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jako 
aktywny uczestnik systemu euroatlantyckiego starała się podejmować działania 
spajające tę współpracę w perspektywie długofalowej. Z tego względu, w obli-
czu najgłębszego kryzysu między USA i niektórymi ich sojusznikami, stanowczo 
poparła Amerykanów, chcąc w ten sposób przyczynić się do umocnienia więzi 
transatlantyckich, przeciwdziałać tendencjom izolacjonistycznym w USA i anty-
amerykańskim w Europie. Wiązała się z tym rola „pomostu” wspólnoty euro-
atlantyckiej. W sferze deklaracji i aspiracji pojawiały się wypowiedzi wpisujące się 
w taką rolę („będziemy starać się o zapewnienie spójności wspólnoty transatlan-
tyckiej”21, „wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej powinna być mediacja 
pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi w celu zminimalizowania podziału atlan-
tyckiego”22, „Sojusz Północnoatlantycki jest gwarancją bezpieczeństwa naszego 
kraju, utrwalanie jego spoistości i znaczenia to niezmiennie pierwszoplanowy cel 

20 J. Kiwerska, Nowe elementy w stosunkach polsko-amerykańskich i ich wpływ na politykę Polski, [w:] 
J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, 
PISM, Warszawa 2008, s. 254.

21 W. Cimoszewicz, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku, 22 stycznia 
2003, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/5EA792D1.

22 Tak mówił poseł Z. Chrzanowski w dyskusji nad informacją rządu w sprawie udziału polskiego 
kontyngentu wojskowego w składzie sił koalicji międzynarodowej dla wymuszenia przestrzega-
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naszej polityki”23), ale możliwości pośredniczenia przez Polskę w stosunkach mię-
dzy mocarstwami (USA, Francją, Niemcami) były ograniczone ze względu na jej 
pozycję. Jako średnie państwo, należące od niedawna do NATO, nie miała odpo-
wiedniego potencjału do sprostania takim aspiracjom. Oczekiwanie, że Polska sta-
nie się pomostem między USA a Europą Zachodnią prof. A.D. Rotfeld określił 
wręcz jako infantylne24. Mimo takich wypowiedzi, polscy politycy wielokrotnie 
akcentowali, że „jest za to imperatyw wnoszenia przez Polskę wkładu na rzecz 
wzmacniania partnerstwa transatlantyckiego”25, na miarę swych możliwości.

W chwili rozpoczęcia działań zbrojnych w Iraku w polskim środowisku nauko-
wym, w publicznych i prywatnych mediach oraz w polityce opinie podważające 
słuszność kierunku polskiej polityki zagranicznej należały do rzadkości. Domino-
wało stanowisko, że Polska pełniąc rolę wiarygodnego sojusznika USA, powinna 
mu przyjść z pomocą w potrzebie, gdy jego pozycja z wielu względów była konte-
stowana przez Niemcy i Francję. Konsensus ten znalazł potwierdzenie w wyniku 
głosowania sejmowego z 23 stycznia 2003 r. nad wnioskiem dotyczącym „Informa-
cji rządu na temat polskiej polityki zagranicznej”– spośród 414 posłów biorących 
udział w głosowaniu 291 (czyli 70%) głosowało zgodnie z oczekiwaniami władz26. 
Również w głosowaniu nad „Informacją rządu w sprawie udziału polskiego kon-
tyngentu wojskowego w składzie sił koalicji międzynarodowej dla wymuszenia 
przestrzegania przez Irak rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ” zdecydowaną 
przewagę mieli posłowie popierający politykę rządu w sprawie Iraku (rząd poparło 
328 (75%) z 437 głosujących)27. Przedstawiciele najsilniejszych partii w sejmie – 
SLD, PO, PiS – mówili w tej sprawie jednym głosem.

Deklarowana rola i realizowana rola Polski w Iraku (a wcześniej w Kosowie) 
jako wiarygodnego sojusznika były wówczas tożsame i zgodne z polską racją stanu 
w opinii zdecydowanej większości polskich elit. Krytycznie ocenia ten stan Roman 
Kuźniar, uznając, że „w przekazie publicznym starano się stworzyć wrażenie przy-
pominającej czasy Edwarda Gierka ‘jedności moralno-politycznej narodu’”28. Nie 
zgadzając się z tym poglądem należy zauważyć, że w przeciwieństwie do czasów 

nia przez Irak rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, 26 marca 2003, http://orka2.sejm.gov.pl/
Debata4.nsf/main/6E9B4A0F.

23 W. Cimoszewicz, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku, 21 stycznia 
2004, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/4A199911.

24 O nowych zagrożeniach i dylematach polskiej polityki bezpieczeństwa z prof. A.D. Rotfeldem, pod-
sekretarzem Stanu w MSZ rozmawiała Krystyna Szelestowska, „Trybuna”, 6 marca 2003, http://
www.mfa.gov.pl/fi les/fi le_library/29/9_253.doc.

25 W. Cimoszewicz, Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku..., op. cit.
26 Głosowanie nr 19, posiedzenie 40, 23 stycznia 2003, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania-

?OpenAgent&4&40&19.
27 Głosowanie nr 4, posiedzenie 44, 26 marca 2003, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?O-

penAgent&4&44&4.
28 R. Kuźniar, Droga do wolności..., op. cit., s. 294.



138

ROZDZIAŁ 6

komunistycznych, w 2003 r. Polska była krajem demokratycznym, a konsensus nie 
był narzucony siłą. Abstrahując od oceny słuszności popieranej opcji, jednomyśl-
ność klasy politycznej, ośrodków opiniotwórczej, mediów publicznych i prywatnych 
stanowi ważny składnik potęgi państwa. Tak jak i potencjał militarny czy gospodar-
czy, czynnik ten może być wykorzystany zgodnie, bądź wbrew, interesowi państwa.

W 2003 r. Polska stała się aktywnym graczem, gotowym na podejmowanie śmia-
łych działań. Otwarcie kontestowała francusko-niemieckie przywództwo w Euro-
pie (świadczył o tym tzw. list ośmiu z 30 stycznia 2003 r., w którym wyrażano 
solidarność z USA w sprawie Iraku). Nie przeszkodziło jej to na drodze do uzy-
skania członkostwa w UE. Za rekomendacją dotyczącą przyjęcia Polski 9 kwietnia 
2003 r. w Parlamencie Europejskim głosowało 509 deputowanych, 25 było przeciw, 
a 31 wstrzymało się. Traktat Akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003 r. pomyślnie 
przeszedł procedurę ratyfi kacyjną we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Perspektywa akcesji do UE wyraźnie się zbliżała. Dzięki temu Polska miała 
umocnić swoją pozycję w systemie euroatlantyckim, w którym już od 1999 r. dys-
ponowała formalnie takim samym głosem, jak pozostali pozaunijni członkowie 
NATO. Jednak de facto „państwa Europy Zachodniej przyzwyczaiły się (…) do 
działania w ramach ekskluzywnej grupy posługującej się wyrafi nowanym i mało 
przejrzystym kodem porozumiewania się i związanej niepisanymi klubowymi 
regułami gry”29. Pozycja Polski, wg niepisanych reguł, była ograniczona szeregiem 
obwarowań. Prezydent Chirac tłumaczył to na przykładzie „rodziny” (czyli krajów 
„starej Europy”) oraz „kandydatów do rodziny” (krajów EŚW) – „Kiedy się jest 
w rodzinie, ma się więcej praw niż kiedy się chce do niej wejść, kiedy puka się do 
drzwi.” W świetle słów prezydenta Francji, poirytowanego „listem ośmiu” i dekla-
racją Grupy Wileńskiej, rola innych krajów EŚW powinna się ograniczać do tego, 
by „siedzieć cicho”; w przeciwnym razie mogą się narazić na niebezpieczeństwo30. 

Do pewnego momentu Polska taką rolę „petenta” akceptowała. Jednak w 2003  r. 
ani pozycja kraju drugorzędnego, ani rola państwa, które powinno „siedzieć cicho” 
nie odpowiadały polskim władzom. Wiceminister spraw zagranicznych Adam Rot-
feld stwierdził, że gdyby Polska nie poparła USA, to w oczach tych państw Europy 
Zachodniej, które ją krytykowały, „byłaby nadal postrzegana jako drugorzędne pań-
stwo, które ma «prawo do milczenia i z prawa tego korzysta». Byłaby ignorowana 
tak, jak często doświadczaliśmy tego do tej pory”31. Irytacja, z jaką niektóre kraje 

29 P. Grudziński, Państwo inteligentne..., op. cit., s. 60.
30 Conférence de presse de M. Jacques Chirac, 17 lutego 2003, http://www.monde-diplomatique.fr/

cahier/europe/conf-chirac.
31 Cyt. za: wywiad Artura Domosławskiego z wiceministrem Adamem D. Rotfeldem, Nie będziemy 

okupantami, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”, s. 411. Tekst pierwotnie ukazał się 
w „Gazecie Wyborczej” 22 maja 2003.
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przyjęły nową pozycję i rolę Polski32 wynikała przede wszystkim z ich problemu 
z  akceptacją zmiany dotychczasowego układu sił, ze wzrostem pozycji Polski, co 
w niektórych obszarach mogło być sprzeczne z interesami państw „starej Europy”. 

Polska de facto pełniła też rolę lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, choć 
na tej płaszczyźnie można zauważyć rozbieżności między rolą deklarowaną i rolą 
odgrywaną. To Polska przecierała drogę do NATO i do UE, przejawiała dużą 
aktywność w sferze dyplomatycznej (o czym świadczyła przykładowo konferen-
cja zorganizowana po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. z udzia-
łem 16 państw EŚW). Zajmowała centralne miejsce w nowej, proamerykańskiej 
części starego kontynentu, określonej mianem ‘nowej Europy’ w myśl koncepcji 
przypisywanej sekretarzowi obrony Donaldowi Rumsfeldowi. Właśnie za przykła-
dem Polski, która była jednym z sygnatariuszy tzw. listu ośmiu, podążyły państwa 
kandydujące do NATO Grupy Wileńskiej (Albania, Chorwacja, Bułgaria, Litwa, 
Łotwa, Estonia, Macedonia, Słowacja, Słowenia i Rumunia), podpisując deklara-
cję 6 lutego 2003 r. wyrażającą poparcie dla polityki USA wobec Iraku. 

Do roli regionalnego lidera Polskę predestynował rozkład sił w systemie między-
narodowym – przykładowo jej terytorium jest większe niż obszar Czech, Słowacji, 
Węgier, Słowenii i Litwy razem wziętych. Jednak w praktyce, w krajach EŚW kon-
cepcja Polski w roli lidera z wielu powodów nie miała szans na akceptację. Wpływały 
na to zaszłości historyczne, obawy małych krajów przed dominacją, a także jej rela-
tywna słabość w stosunku do swych potężnych sąsiadów – Niemiec i Rosji. 

Polskie władze z ostrożnością wypowiadały się o swej pozycji w EŚW. W żad-
nym razie nie chciały odgrywać roli regionalnego protektora, który rościłby sobie 
specjalną odpowiedzialność przywódczą. Ani w okresie wojny w Iraku, ani w kolej-
nych latach Polska nie deklarowała aspiracji, by być regionalnym liderem. Szef 
polskiej dyplomacji Adam Rotfeld mówił w 2005 r. wprost: „Nie pretendujemy też 
do roli regionalnego lidera”33. 

Pierwsze lata przynależności do NATO przyniosły spektakularny, choć krót-
kotrwały wzrost pozycji Polski na scenie międzynarodowej, która w 2003 r. nagle 
stała się wymieniana wśród głównych światowych graczy. To, że Polacy przejęli 
kontrolę nad jedną z czterech stref w Iraku, że prezydent USA zaliczał Polskę do 
swych najważniejszych sojuszników, że w Krakowie rozpoczął podróż po Europie 
(w maju 2003 r.), wynikało z przede wszystkim z krótkotrwałej zmiany polityki 
Waszyngtonu, a w szczególności od stanu ich relacji amerykańsko-niemieckich. 

32 Zdaniem ministra Cimoszewicza, „irytacja, jaką «list ośmiu» wywołał w kilku krajach, była wyrazem 
zaskoczenia faktem, że wiele państw takich jak Polska uważa, iż ma równe prawo mówienia gło-
śno, co myśli o istotnych sprawach Europy i świata.” Polska w Europie. Szczyt w Atenach, Minister 
Cimoszewicz w wywiadzie z Katarzyną Kołodziejczyk, „Rzeczpospolita”, 16 kwietnia 2003.

33 A.D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2005 r., 21 stycznia 2005, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/53CA9313. 
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Kilka miesięcy później, wraz z normalizacją tych stosunków, Niemcy powrócili na 
miejsce głównego sojusznika USA w Europie. Polska wracała na miejsce drugo-
planowe, ale miała nadzieje na umocnienie swojej pozycji w układzie euroatlantyc-
kim dzięki projektowi tarczy rakietowej. 

Rola Polski, jaką władze sobie wyznaczały i realizowały w 1999–2003 r., jest dziś 
obiektem skrajnie różnych ocen. W okresie wojny w Iraku w przekazie publicz-
nym w Polsce dominowały pozytywne opinie, natomiast w mediach niemieckich 
i francuskich pojawiło się wiele ostrych i pogardliwych komentarzy pod adresem 
jej władz34. Z biegiem czasu tę retorykę przejęły także niektóre środowiska w Pol-
sce. Obecnie w polskiej literaturze naukowej można znaleźć pejoratywne, emocjo-
nalne określenia, jak wspomniane wyżej.

Koncepcje roli „wasala”, „satelity”, „konia trojańskiego” itp. nie zostały spre-
cyzowane. Odwołując się do wykładni językowej należy jednak zauważyć, że żadne 
z tych pojęć nie jest adekwatne do roli Polski w omawianym okresie. Wasal w sys-
temie feudalnym był zobowiązany do bezwzględnej wierności seniorowi, a satelita, 
jako ciało niebieskie krążące wokół większego niebieskiego, nie ma możliwości 
zmiany toru. Natomiast niewątpliwie Polska od zakończenia zimnej wojny była 
państwem w pełni suwerennym. Prowadziła swoją politykę w sposób suwerenny 
i mogła ją w sposób suwerenny zmienić. Poparcie udzielone USA wynikało z okre-
ślonego rozumienia swej racji stanu oraz realizowanej w tym celu temu strategii. 
Mogło być wycofane, inaczej niż w czasach dominacji radzieckiej. 

Warto też podkreślić, że w wielu ważnych sprawach (np. Międzynarodowego 
Trybunału Karnego i protokołu z Kioto) Polska nie wykazywała poparcia dla poli-
tyki Amerykanów. Przykładowo, w przeciwieństwie do USA ratyfi kowała Statut 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2001 r. Nie zgodziła się na zawarcie 
umowy dwustronnej z USA na podstawie art. 98 Rzymskiego Statutu MTK, mimo 
amerykańskich wysiłków dyplomatycznych podejmowanych w latach 2002–2003 
na różnych szczeblach.35 Niewątpliwie miało to wpływ na postawę pozostałych 
krajów EŚW, które również takich umów nie zawarły. 

Reasumując, w latach 1999–2004 do najważniejszych ról odgrywanych przez 
Polskę można zaliczyć rolę aktywnego uczestnika systemu euroatlantyckiego oraz 
rolę sojusznika USA. 

34 Np. Wydanie specjalne: reakcje prasy światowej na „list ośmiu”, „Biuletyn MSZ. Przegląd 
Mediów Światowych (analizy, oceny, opinie, poglądy, wywiady, zapatrywania)”, nr 61(164), 
4 lutego 2003.

35 A. Orzelska, Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlan-
tyckich, Warszawa 2011, s. 131–170.
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6.2.2. Lata 2004–2013

Akcesja do UE otworzyła przed Polską nowe możliwości i wyzwania. Przedsta-
wiciele władz otwarcie stawiali pytanie o jej pozycję i rolę w nowej sytuacji geo-
politycznej. Trudność w sformułowaniu odpowiedzi polegała na tym, że państwo, 
które ustawia sobie próg aspiracji zbyt nisko, rezygnuje z osiągnięcia pozycji, jaka 
znajduje się w jego zasięgu. Jeśli natomiast przeszacuje swoje siły i dąży do ogry-
wania roli, której z powodu braku środków nie ma szans odgrywać, będzie jedynie 
prowadzić politykę punching above its weight. To z kolei zamiast podwyższać pre-
stiż, będzie prowadziło do jego osłabienia. 

Polska, wchodząc do UE, aspirowała do roli aktywnego członka tej wspólnoty. 
Obrazowo przedstawiał to minister Adam D. Rotfeld w styczniu 2005 r.: „Nie 
chcemy i nie powinniśmy poruszać się po obrzeżach lub operować jedynie hamul-
cem, czy też nastawić się na ograniczanie szkód. Z pozycji hamulcowego da się 
wpływać na zmniejszanie prędkości wspólnej podróży, ale na pewno nie można 
współdecydować o jej kierunku. Chcemy być i jesteśmy aktywnym podmiotem 
unijnej polityki”36. Istniały obawy, że Europa będzie nieformalnie wciąż podzie-
lona na lepszych i gorszych, na tych, którzy są w środku, i na wykluczonych, czemu 
polskie elity chciały przeciwdziałać37. Nie było jednak zgody, jak to osiągnąć, do 
jakiej roli Polska aspiruje, ani nawet jak określić jej pozycję wyjściową. 

Głębokie różnice w tej kwestii dzieliły PiS i PO, przy czym żadna z tych par-
tii nie kwestionowała sensu przynależności do UE i NATO oraz utrzymywania 
dobrych relacji USA. PO i PiS zdominowały polską scenę polityczną od 2005 r., po 
wyborach parlamentarnych, gdy władzę przejął rządz z udziałem PiS, a PO znala-
zła się w opozycji. O ile wcześniej PiS i PO rozważały utworzenie wspólnej koalicji 
i głosiły podobne hasła w kwestiach międzynarodowych, to w kolejnych miesiącach 
różnice między nimi pogłębiały się. Paradoksalnie, do polaryzacji stanowisk obu 
partii mogła przyczynić się ich zbieżność w wielu kwestiach i chęć zaakcentowania 
różnic, by w ten sposób wzmocnić wyrazistość programową, a zarazem poprawiać 
dostrzeganie przez wyborców biegunów rywalizacji38. Wraz z głębokim podziałem 
na scenie wewnętrznej, a równocześnie z pojawieniem się form walki politycznej, 
której forma i charakter wykraczały poza spotykane wcześniej ramy, zakończyła 

36 A.D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2005 r., 21 stycznia 2005, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/53CA9313.

37 W. Cimoszewicz: „będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby Europa po poszerzeniu nie 
była podzielona na lepszych i gorszych, na tych, którzy są w środku, i na wykluczonych”, Infor-
macja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2002 r., 14 marca 
2002, http://www.msz.gov.pl/resource/45b48420-131c-4fe2-aca3-2929748e969b:JCR.

38 A. Orzelska, Rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w ocenie głównych sił polity-
cznych, [w:] J. Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipo-
larnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2013, 
s. 282.
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się faza konsensusu w sprawach polityki zagranicznej między głównymi siłami poli-
tycznymi. Równocześnie Polska utraciła ważny atut wpływający na jej pozycję na 
scenie międzynarodowej.

Pierwszy rząd z udziałem PiS został powołany i zaprzysiężony w październiku 
2005 r. Premier Kazimierz Marcinkiewicz nie zapowiadał zmiany dotychczasowych 
strategicznych priorytetów uznając, że „te bowiem już od przeszło dekady są stałe 
i takowymi pozostaną”. Podkreślał natomiast, że „celem mojego rządu (…) będzie 
znacząca poprawa pozycji Polski na scenie międzynarodowej”, co zamierzał osią-
gnąć dzięki skupieniu się na „konkretach, jasno określonych interesach narodo-
wych, przede wszystkim geopolitycznych”39. Za główne zadanie Polski w obszarze 
euroatlantyckim uznał uczynienie wszystkiego, co możliwe, by eliminować nega-
tywne tendencje w relacjach w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Ścisły sojusz 
między UE a USA uznał za podstawowy gwarant globalnej stabilizacji, akcentując, 
że „Polska może odegrać poważną rolę w tym zbliżeniu”40. Również w Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r. władze Polski zapowiadały podjęcie aktyw-
nych działań „na rzecz umocnienia spoistości Sojuszu, w tym w harmonizowaniu 
interesów państw członkowskich na arenie międzynarodowej oraz dążeniu do 
zmniejszenia dystansów technologicznych miedzy sojusznikami”41. Deklarowana 
rola pomostu, integratora, łącznika w stosunkach euroatlantyckich pojawia się 
w sferze aspiracji polskich elit politycznych od wielu lat. 

Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga w swym éxpose w 2007 r. zapowia-
dała dążenie do „umocnienia pozycji Polski w UE, zapewnienie jej bezpieczeństwa 
oraz zwiększenie prestiżu w środowisku międzynarodowym.” W wymiarze euro-
atlantyckim silnie akcentowała znaczenie członkostwa w NATO podkreślając, że 
Polska chce pełnić w sojuszu aktywną rolę, aby jej głos „był głosem suwerennym, 
a nie głosem rozmytym przez układ sił i pozycję wewnątrz UE”42. Jednak działa-
nia, które w ocenie PiS służyły wzmocnieniu pozycji Polski na scenie międzynaro-
dowej, według PO tę pozycję właśnie osłabiały43. 

Różnice między PiS a PO dotyczyły roli Polski w UE, NATO, w relacjach wobec 
USA, Niemiec, obszaru postradzieckiego (zwłaszcza Ukrainy i Gruzji) i oczywiście 
Rosji. PiS akcentowało, że Polska jest państwem dużym, silnym, które powinno 
odgrywać aktywną rolę w UE, NATO i dbać o ścisłe relacje z USA. „Musimy pamię-
tać, że jesteśmy nie średnim, a dość dużym europejskim państwem, które może 

39 Éxpose premiera K. Marcinkiewicza w Sejmie, 10 listopada 2005.
40 Ibidem.
41 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2007.
42 A. Fotyga, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 

w 2007 r., 11 maja 2007, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/3DEE0B90.
43 Zob.: Debata nad éxpose min. A. Fotygi, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/3DEE0B90.
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oczekiwać od swoich sojuszników lojalności i musi taką lojalność przejawiać”44 – 
mówił prezydent Lech Kaczyński w 2006 r. Do najważniejszych elementów, które 
miały umacniać pozycję Polski, należał udział w budowie systemu obrony przeciw-
rakietowej. Miał on służyć zacieśnieniu strategicznego partnerstwa USA i umoc-
nieniu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas gdy PiS aktywnie 
zabiegało o realizację tego projektu, to stosunek PO do tej koncepcji był złożony. 
PO głosiło, że „należy unikać różnicowania standardów bezpieczeństwa wewnątrz 
Sojuszu. Dlatego m.in. projekt amerykańskiej tarczy antyrakietowej powinien być 
spójny z  koncepcją NATO ustanowienia sojuszniczej obrony przeciw rakietom 
krótkiego i średniego zasięgu”45. Natomiast wg PiS różnicowanie standardów bez-
pieczeństwa de facto miało już miejsce ze względu na brak umieszczenia infra-
struktury natowskiej w „nowych” krajach natowskich. W rezultacie uznawało, że 
pozycja Polski w NATO była gorsza od pozycji „starych” członków sojuszu i dążyło 
do zmiany tego stanu.

Osłabienie spójności polskiej polityki zagranicznej, widoczne na poziomie 
głównych sił politycznych, w okresie tzw. kohabitacji (2007–2010) przełożyło się na 
poziom najwyższych organów państwowych. Problemy dzielące prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, związanego z PiS i rząd utworzony przez PO i PSL wynikały w dużej 
mierze z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przepisy zawarte w Konstytucji RP 
z 1997 r. powodowały spory interpretacyjne w kwestii kompetencji w sferze poli-
tyki zagranicznej przysługujących poszczególnym organom46 (w  rezultacie tzw. 
„sporem o krzesła”, czyli tym, kto może reprezentować Polskę na forum Rady 
Europejskiej, zajmował się Trybunał Konstytucyjny). W sferze merytorycznej mię-
dzy prezydentem a rządem istniało też wiele różnic, np. dzielił ich odmienny sto-
sunek do negocjacji z USA na temat budowy tarczy antyrakietowej.Winą za fi asko 
pierwotnej wersji tarczy antyrakietowej PiS obarczało w dużej mierze ministra 
Sikorskiego i rząd47. Z kolei sugestia opozycji, w myśl której gdyby strona polska 
podpisała umowę o tarczy antyrakietowej wcześniej, to USA byłyby zmuszone do 
realizacji projektu, była w opinii ministra Sikorskiego przejawem „infantylnego 
chciejstwa”48. Rozbieżności te znów wynikały z odmiennej oceny pozycji i moż-

44 http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,663,uroczystosci-na-
placu-pilsudskiego-z-okazji-swieta-wojska-polskiego.html.

45 Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. By żyło się lepiej. Wszystkim, Program wyborczy 
Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2007, s. 83.

46 A. Chojan, Polityka zagraniczna współczesnej Polski w świetle uwarunkowań instytucjonalno-praw-
nych, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1, 2013, http://www.lazarski.pl/gfx/lazarski/userfi les/
fi les/wydaw/mysl_eip_1-2013.pdf.

47 W. Waszczykowski, zastępca szefa BBN w wywiadzie dla „Dziennika Polska” z 17 września 2009, 
http://www.polskatimes.pl/artykul/163383,waszczykowski-pytajcie-radka-sikorskiego-dlaczego-
nie-ma-tarczy,id,t.html?cookie=1.

48 R. Sikorski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” 22 maja 2011 r., http://www.rp.pl/artykul/662257.
html?print=tak&p=0.
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liwości Polski – rola wyznaczona Polsce przez PiS w opinii PO była oderwana od 
rzeczywistości, oparta na ambicjach przekraczających potencjał państwa. Próba 
realizacji takiej polityki mogłaby tylko prowadzić do polityki punching above 
weight i prowadzić do przyniesienia efektu odwrotnego do zamierzonego, osłabia-
jąc pozycję Polski. W odpowiedzi PiS zarzucał oponentom błędną ocenę na skutek 
„realizmu rezygnacyjnego”49, bierność wobec zmieniającego się układu sił, brak 
inicjatyw i za niski poziom ambicji.

Najbardziej zagorzałym przeciwnikiem budowy elementów tarczy antyrakie-
towej w Europie Środkowo-Wschodniej była konsekwentnie Rosja, która mogła 
liczyć na poparcie swego stanowiska przez część elit w Polsce i w innych krajach 
UE oraz NATO. Relacje z Rosją były istotnym determinantem wpływającym 
na pozycję krajów Europy Środkowo-Wschodniej na scenie międzynarodowej. 
Moskwa rościła sobie prawa do zachowania specjalnych wpływów w byłym bloku 
radzieckim. Kraj ten dysponował dużym wachlarzem środków oddziaływania na 
system euroatlantycki, chociaż pozostawał poza nim. Polskie inicjatywy, takie jak 
np. wypromowana z sukcesem inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, były postrze-
gane w Moskwie jako sprzeczne z jej interesem i zmierzające do zminimalizowania 
jej wpływów w Europie Wschodniej, przy czym szczególne znaczenie dla układu 
geopolitycznego przypisywano Ukrainie.

W czasie pomarańczowej rewolucji (2004–2005), Polska, pełniąc rolę łącznika 
Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi, stała się ważnym elementem europej-
skiej polityki wobec Wschodu, a także czołowym państwem wspierającym ukra-
ińską demokrację. Odgrywała również rolę promotora Ukrainy, udzielając jej 
wsparcia na drodze do demokracji, a także przybliżając do struktur euroatlantyc-
kich, starając się włączać w te działania państwa zachodnie. W ujęcia Stephana 
Walkera promotorem można określić państwo, które poprzez wsparcie udzielane 
innym podmiotom stara się je przybliżać do bloku lub organizacji, do której należy. 
Taka rola była jednak zdecydowanie sprzeczna z interesem Rosji. 

O ile Polsce zależało na uzyskaniu pozycji w UE, która nie tylko de iure, ale także 
de facto będzie równorzędna wobec krajów tzw. starej UE, to dla Rosji korzystne było 
różnicowanie członków tej organizacji, co było widoczne m.in. na przykładzie kry-
zysu mięsnego (2005–2007), który warto bliżej przeanalizować. Stworzył on okazję 
do przetestowania solidarności europejskiej, a także do wpłynięcia na umocnienie 
lub osłabienie pozycji niektórych jej członków. W listopadzie 2005 r. Rosja nałożyła 
embargo na polskie produkty rolne i zwierzęce, uzasadniając to przypadkami fałszo-
wania certyfi katów. Odpowiedź na starania Polski o uzyskanie wsparcia od Komisji 
Europejskiej, w gestii której formalnie pozostawały sprawy polityki handlowej oraz 

49 K. Szczerski w wywiadzie dla natemat.pl, 20 marca 2013, http://natemat.pl/54919,szczerski-pos-
tawa-sikorskiego-to-realizm-rezygnacyjny-nie-tworzymy-w-europie-zadnych-wydarzen.
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od innych krajów członkowskich, nie była zgodna z jej oczekiwaniami. W rezulta-
cie 13 listopada 2006 r. Polska zgłosiła weto wobec rozpoczęcie rozmów z Rosją 
o nowym porozumieniu regulującym ramy prawne relacji UE–Rosja. Te zdecydo-
wane działania spotkały się z negatywną reakcją większości krajów członkowskich 
UE. Sprawa nabrała jednak szerszego wymiaru politycznego i z czasem nastąpił 
wzrost poparcia dla stanowiska Polski ze strony jej unijnych partnerów – wynikało to 
z jednej strony z faktu, że unijne inspekcje weterynaryjne potwierdziły bezzasadność 
rosyjskich sankcji, z drugiej z zaostrzenia rosyjskiego stanowiska (groźby objęciem 
embargiem całej UE). W rezultacie na szczycie UE – Rosja w Samarze w 2007 r. 
kanclerz Angela Merkel jako przedstawiciel państwa sprawującego prezydencję 
w UE oświadczyła, że problem ten ma wymiar ogólnoeuropejski, a nie wyłącznie 
bilateralny. W ten sposób problem początkowo dotykający tylko jeden kraj UE 
został przeniesiony na poziom unijny, co w wymiarze politycznym umocniło pozycję 
Polski, ale wymagało poniesienia dużych kosztów. Rosja zniosła embargo dopiero 
po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w październiku 2007 r., w wyniku 
których PiS utraciło władzę, a rząd utworzyła koalicja PO z PSL, zapowiadająca 
współpracę z Rosją „taką, jaką ona jest”50.

Już przy okazji kryzysu mięsnego pojawiały się zarzuty, że Polska odgrywała rolę 
państwa osłabiającego Rosję i jej mocarstwowe ambicje, „hamulcowego” integra-
cji europejskiej, utrudniającego współpracę w pozaunijnymi partnerami, niezdol-
nego do kompromisu. Podobne zarzuty dotyczyły też innych działań polskich władz, 
zwłaszcza na forum unijnym. Krytyka pojawiała się zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Zagraniczni aktorzy bywali odbierani przez część polskich elit jako bezstronni arbi-
trzy, a ich oceny prezentowano jako silny atut na scenie wewnętrznej, co ułatwiało 
im odgrywanie coraz większej roli w debacie dotyczącej polskiej polityki zagranicz-
nej. Zjawisko to wynikało z poziomu kultury politycznej w Polsce i miało głębokie 
uwarunkowania historyczne.51 Warto natomiast pamiętać, że treści deklarowane 
i role odgrywane w polityce międzynarodowej często nie chodzą w parze. Krytyka 
płynąca ze strony aktorów zewnętrznych mogła być elementem wpływania na prefe-
rencje polskich władz, tak aby działały zgodnie z interesem krytykujących. 

Od przejęcia władzy przez PO w 2007 r., z racji uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych zmienił się charakter stosunków polsko-amerykańskich. PO uzna-
wała, że w czasach rządu PiS rola Polski opierała się na błędnych przesłankach 
i charakteryzowała się przesadną „sympatia geopolityczną” do USA52, bez przyj-

50 D. Tusk, Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnio-
skiem o udzielenie jej wotum zaufania, 23 listopada 2007, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf.

51 T. Grosse, Stracona szansa wzmocnienia system polityki europejskiej – ocean polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, 
ISP PAN, Warszawa 2012, s. 90.

52 Debata na temat informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, 
15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=3&dzien=2&
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mowania do wiadomości zachodzących zmian na poziomie ładu globalnego, na 
które Polska nie ma wpływu. Po zwycięstwie Baracka Obamy w wyborach pre-
zydenckich w USA 4 listopada 2008 r., Europa Środkowo-Wschodnia wyraźnie 
została zepchnięta na dalszy plan. PO dążyła do zmiany roli Polski w relacjach ze 
swym najpotężniejszym sojusznikiem i w ocenie ministra Sikorskiego „nasz rząd 
pierwszy wypracował formułę dojrzałej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi”53. 

Polska zerwała z wizerunkiem państwa, pełniącego rolę wiarygodnego i prze-
widywalnego sojusznika USA, na poparcie których Amerykanie mogą zawsze 
liczyć w sprawach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego. W 2011 r. po 
raz pierwszy od 1989 r. wyraźnie zdystansowała się od polityki USA w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa. Nie zaangażowała się w operację wojskową prowa-
dzoną przez NATO w Libii na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973, 
wbrew oczekiwaniom Amerykanów. W Waszyngtonie przyjęto to z rozczarowa-
niem – sekretarz obrony USA Robert Gates wskazał na RFN i Polskę jako kraje, 
które miały potencjał, aby wziąć udział w natowskiej operacji, ale nie zrobiły nic54. 

Podczas gdy PiS uznawało, że Polska wobec Niemiec miała „statut klientystycz-
ny”55 i obawiała się niemieckiej dominacji, to PO uznawała zacieśnianie współ-
pracy z zachodnim sąsiadem za najlepszą drogę do umacniania pozycji kraju. 
W 2009 r. minister Sikorski mówił: „Niemcy są naszym kluczowym sojusznikiem 
i partnerem w UE i NATO”56. O ile w 2003 r. Polska była jednym z państw, które 
podważały niemiecko-francuskie przywództwo w Europie, to w 2011 r. minister 
Sikorski otwarcie apelował do władz Niemiec o przejęcie przywództwa w reformo-
waniu Europy57 i poparł przekształcenie UE w kierunku modelu federacyjnego58. 
Teza Sikorskiego spotkała się z wieloma pozytywnymi opiniami za granicą, co 
minister uznawał za swój atut59. Natomiast ze strony PiS padły zarzuty, że projekty 

wyp=008.
53 R. Sikorski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, 22 maja 2011, http://www.rp.pl/artykul/662257.

html?print=tak&p=0.
54 “During a closed-door meeting of Nato defence ministers, Mr Gates specifi cally named Germany 

and Poland as two countries with the capabilities to assist in the air war who were currently not 
contributing at all.” “Financial Times”, 8 czerwca 2011, www.ft.com/cms/s/0/042c1152-91ee-11e0-
b8c1-00144feab49a.html.

55 Ibidem, s. 220. 
56 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych dotycząca zadań polskiej polityki zagranicznej 

w 2009 r., www.msz.gov.pl/resource/5cff76d3-1913-4f01-a3c8-480b56c4e9e9:JCR.
57 http://www.msz.gov.pl/resource/43569e19-908b-4695-9520-19d34407af2a:JCR.
58 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-Radoslawa-Sikorskiego-na-forum-Niemieckie
go-Towarzystwa-Polityki-Zagranicznej.html?p=4.

59 Na ofi cjalnej stronie R. Sikorskiego jako posła PO zamieszczono zbiór artykułów pod hasłem: 
„Światowe media chwalą szefa polskiej dyplomacji”; www.radeksikorski.pl/aktualnosci/swiatowe-
-media-chwala-szefa-polskiej-dyplomacji/.
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szefa dyplomacji sankcjonują stworzenie scentralizowanej, hierarchicznej UE, 
z dominującą rolą wielkich mocarstw, w której Polska miałaby pełnić rolę wasala 
i zajmować marginalną pozycję. Poza tym argumentowano, że tak ważne koncep-
cje nie powinny być wysuwane na forum międzynarodowym bez wcześniejszych 
konsultacji w kraju60. 

Podczas gdy rola Polski w UE, jaką promował PiS, miała się koncentrować na 
obronie interesów narodowych, to w ocenie PO „skutecznie realizować naszą rację 
stanu można tylko poprzez umiejętne wpisanie naszego interesu w szerszy interes 
europejski”61. Wiąże się to z koncepcją „głównego nurtu”, która po raz pierwszy 
pojawiła się w kontekście Kosowa w lutym 2008 r., gdy minister Sikorski zapowia-
dał uznanie jego niepodległości uzasadniając, że „chcemy, aby Polska była w głów-
nym nurcie polityki europejskiej w tej sprawie”62. Krytycy zarzucali natomiast, 
że taka rola państwa płynącego z głównym nurtem „degraduje Polskę do rangi 
państw drugiego szeregu, obligując nas do konsekwentnego płynięcia z prądem 
i opowiadania się zawsze po stronie większości”63. 

W ocenie PiS, w wyniku polityki PO „pozycja naszego kraju została nadszarp-
nięta przez minimalizm czy wręcz ‘mikromanię’”. Było to w ocenie PiS efektem 
„rezygnacji z tych kierunków politycznego działania, które mogłyby naszą pozycję 
wzmocnić, jak i w innych szkodliwych posunięciach w sferze politycznej i gospo-
darczej. Wycofanie polskich wojsk z wielu misji zagranicznych, w tym opłacanych 
przez ONZ, czy redukcja aparatu dyplomatycznego to posunięcia prowadzące do 
obniżenia naszej pozycji”64. 

Do odmiennych wniosków dochodziła PO uznając, że dzięki realizowanej poli-
tyce Polska umocniła swą pozycję, dołączając do „grona państw, które wpływają 
na ostateczny kształt decyzji podejmowanych w UE”65 i „dziś szybciej niż kiedykol-
wiek w historii wzmacniamy siłę Polski i jej pozycję w świecie”66.

60 Debata na temat wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego, 15 grudnia 2011, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posie-
dzenie=3&dzien=2&wyp=187.

61 Program wyborczy PO z 2011: Następny krok. Razem, [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), 
Wybory 2011. Partie i ich programy, ISP PAN, Warszawa 2013, s. 461.

62 „Rzeczpospolita” 19 lutego 2008, http://www.rp.pl/artykul/94942.html?print=tak.
63 Ł. Warzecha, Minister Sikorski płynie z głównym nurtem, „Rzeczpospolita”, 17 listopada 2008, 

http://www.rp.pl/artykul/220881.html?p=2.
64 Program wyborczy PiS: Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, Warszawa 2011, http://www.pis.

org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157.
65 Program wyborczy PO z 2011: Następny krok. Razem, [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), 

Wybory 2011. Partie i ich programy, ISP PAN, Warszawa 2013, s. 465.
66 R. Sikorski, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej 

w 2013 r., 20 marca 2013, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzie-
n=1&wyp=2.
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6.3. Zakończenie

Uzyskanie członkostwa w NATO i UE umocniło pozycję Polski na scenie mię-
dzynarodowej. Wydarzenia te wyznaczyły jednocześnie koniec pewnego okresu, 
w którym panowała względna spójność w określeniu pozycji i roli Polski przez 
główne siły polityczne. Z jednej strony zatem zwiększyło się poczucie bezpieczeń-
stwa, ale z drugiej zniknął konsensus na scenie wewnętrznej co do oceny realnej 
i potencjalnej pozycji Polski. Trudnym wyzwaniem okazało się wyznaczenie dalszej 
roli, jaką państwo powinno pełnić w systemie euroatlantyckim. 

Wszystkie rządy po 2004 r. deklarowały chęć odgrywania aktywnej roli w UE 
i NATO, a także dążenie do osiągnięcia silnej pozycji w tych strukturach, ale nie 
było zgody co do wyboru środków prowadzących do tego celu oraz oceny skutecz-
ności podejmowanych działań. Rozbieżności wynikające z odmiennej oceny pozy-
cji Polski oraz jej możliwości prowadziły do głębokich sporów między głównymi 
siłami politycznymi, czyli PO i PiS. Z jednej strony, jak wspomniano, w ocenie 
PO, PiS aspirował do roli przekraczającej możliwości Polski, co tylko prowadzi-
łoby do polityki punching above weight. Z drugiej strony, PiS zarzucało PO osła-
bienie pozycji kraju przez minimalistycznie, zbyt mało ambitnie wyznaczoną rolę. 
W rezultacie partie nawzajem krytykowały się za sprzeczność między aspiracjami 
a możliwościami. 

Sytuacja zmieniła się w wyniku uwarunkowań zewnętrznych. Wybuch wojny 
ukraińsko-rosyjskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Polski niewątpliwie negatyw-
nie wpłynął na jej pozycję międzynarodową. Wzrost zagrożenia zmusił rząd do 
poszukiwania nowej roli, jaką państwo w tych okolicznościach powinno pełnić. 
Konieczna stała się redefi nicja wniosków płynących ze Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP z 2007 r., a także z Białej Księgi z 2013 r., w których w bliskiej 
perspektywie za mało prawdopodobne uznawano wybuchu konfl iktu zbrojnego 
u polskich granic. Jednocześnie zwiększyła się aktywność Polski w strukturach 
euroatlantyckich i intensyfi kacji uległy jej kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. 
W obliczu nowych wyzwań euroatlantycki system bezpieczeństwa zaczął przecho-
dzić głębokie przeobrażenia, których wynik będzie miał fundamentalne znaczenie 
dla bezpieczeństwa Polski.
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System transatlantycki, czyli relacje i współpraca w różnych dziedzinach między 
europejskimi państwami należącymi do NATO oraz Stanami Zjednoczonymi 

i Kanadą, czy też system euroatlantycki, będący szerszym obszarem współpracy 
międzynarodowej, bo obejmującym zarówno państwa członkowskie NATO, jak 
i te, które są położone w Europie, a do tego Sojuszu nie należą, potocznie rozu-
miany jest jako pewien układ sił na świecie, w którym dominującą rolę odgry-
wają Stany Zjednoczone Ameryki i Europa. Dziś zarówno politycy, publicyści 
jak i naukowcy traktują system transatlantycki i system euroatlantycki wręcz jako 
synonimy i utożsamiają go z NATO i Unią Europejską oraz z szeroko pojmowa-
nym bezpieczeństwem międzynarodowym Zachodu, rywalizującego o prymat na 
świecie z równie szeroko rozumianym Wschodem, który w latach zimnej wojny był 
utożsamiany ze Związkiem Radzieckim i jego sojusznikami, a dziś raczej już z Azją 
na czele z Chińską Republiką Ludową i Indiami, czyli nowymi, tzw. wschodzącymi 
mocarstwami, należącymi do grupy państw określanych akronimem BRIC (Brazy-
lia, Rosja, Indie, Chiny)1.

W latach zimnej wojny, a więc w dobie ładu jałtańsko-poczdamskiego, trwa-
jącego od zakończenia drugiej wojny światowej do rozpadu Związku Radziec-
kiego w 1991 roku, system transatlantycki rzeczywiście determinował współpracę 
między państwami Europy i państwami leżącymi na półkuli zachodniej na czele 
ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowił on zarazem gwarancję ich bezpieczeństwa 
narodowego, a także gwarancję dla bezpieczeństwa międzynarodowego Zachodu, 
a tym samym dla całego świata i ówczesnego porządku globalnego, określanego 
mianem systemu bipolarnego, albo inaczej dwubiegunowego. System ten, zwany 
również zimnowojennym, rozpadł się ponad dwadzieścia lat temu, ale jego konse-
kwencje wciąż dają o sobie znać i są widoczne tak na Wschodzie, jak i Zachodzie, 
w Europie, Ameryce i w Azji. Wciąż też trwa budowa nowego ładu globalnego 

1 Patrz J.M. Fiszer, System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania 
oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 
2013; L. Pastusiak (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Ofi cyna Wydawniczo-Poligrafi czna 
„Adam”, Warszawa 2013; J. Holzer, Europa zimnej wojny, ISP PAN, Wydawnictwo Znak, War-
szawa 2012.
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i zapewne będzie trwała jeszcze kilkadziesiąt lat. Naszym zdaniem jeszcze około 
20–30 lat, a na proces ten wywierają wpływ nasilające się od przełomu XX i XXI 
wieku zjawiska ogólnie określane globalizacją i międzynarodową integracją, które 
rodzą też wiele trudnych problemów dla współczesnego świata i nie sprzyjają 
budowie trwałego pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego, co 
pokazuje również niniejsza publikacja. Praca ta jest próbą zarysowania prognozy, 
czyli udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego, będącego in statu 
nascendi i przyszłego, nowego ładu globalnego oraz roli w nim systemu euroatlan-
tyckiego. Ukazuje dotychczasowy stan współpracy między państwami należącymi 
do Wspólnoty Transatlantyckiej i jej różnymi podmiotami, takimi jak NATO i Unia 
Europejska. Ukazuje zarazem szanse, wyzwania i zagrożenia dla Europy i Stanów 
Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i NATO dziś i w nowym, bezsprzecznie już 
multipolarnym świecie, w którym coraz większą rolę będzie odgrywał ów szeroko 
rozumiany Wschód na czele z takimi mocarstwami wschodzącymi, jak Chiny, Indie 
i Rosja. 

Konfl ikt wokół Ukrainy między Rosją a Zachodem pokazuje jednak szereg cie-
kawych zjawisk o dużym znaczeniu teoretycznym i utylitarnym. Po pierwsze, wio-
dące znaczenie w tej rozgrywce mają Rosja i Stany Zjednoczone, a pozycja Europy 
jako sojusznika amerykańskiego jest drugoplanowa. W efekcie tego niejako wra-
camy do rzeczywistości dwubiegunowej w naszej części świata. Rzeczywistości, 
która zdawała się być dawno zapomniana wraz z upadkiem ładu zimnowojennego, 
rozpadem ZSRR, postępami integracji europejskiej oraz stopniowym wycofywa-
niem się Stanów Zjednoczonych ze Starego Kontynentu. Oczywiście, nie znaczy to 
– mamy taką nadzieję – że w Europie ponownie decydować będą tylko dwa główne 
mocarstwa USA i Rosja. Niemniej jednak, rozwój sytuacji geopolitycznej w ostat-
nich latach wskazuje, że Europa – pomimo postępów integracji – nie jest przy-
gotowana na poważny kryzys geopolityczny i nadal w sytuacji krytycznej w dużej 
mierze oczekuje wsparcia, a nawet przywództwa ze strony Stanów Zjednoczonych. 
Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu międzynarodowego 
praktycznie nie istnieje. Co najwyżej, liczą się wówczas jedynie konsultacje mię-
dzy największymi państwami i próby działań podejmowanych przez dyplomacje 
narodowe. Rozbieżność interesów między krajami europejskimi jest jeszcze bar-
dziej widoczna i w oczywisty sposób obniża skuteczność działań antykryzysowych. 
Kolejne unijne szczyty kończą się fi askiem, albo przyjęciem ogólnikowego komu-
nikatu, bez żadnych konsekwencji praktycznych.

Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska znajduje się dziś na rozdrożu. 
Nękana przez kryzys fi nansowy i instytucjonalny, staje przed egzystencjalnymi 
wyzwaniami. Coraz częściej pojawiają się obawy, czy Unia w obecnym kształcie 
przetrwa, czy też grozi jej rozpad, a w najlepszym wypadku „pokryzysowy dryf”. 
Poważnym problemem dla całej Europy, a dla UE w szczególności, jest kryzys 
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zaufania ze strony obywateli – bezradnych, pozbawionych poczucia stabilności 
i bezpieczeństwa oraz wpływu na fundamentalne decyzje polityczne. Dowodem na 
wzrost nastrojów anty unijnych są wynik wyborów w maju 2014 roku do Parlamentu 
Europejskiego. Zarówno niska frekwencja, jak i sukces partii eurosceptycznych czy 
wręcz eurofobicznych wskazują, że coraz mniej obywateli wierzy w Unię sprawnie 
funkcjonującą, bliską obywatelom i przynoszącą dobrobyt. Wyniki wyborów ozna-
czają de facto renacjonalizację europejskiej polityki. Unia Europejska przechodzi 
niewątpliwie fundamentalny kryzys aksjologii i tożsamości; kryzys raison d’etre.

Kwestionowana jest również zdolność Unii do realizacji własnych ambicji nie 
tylko globalnych, ale i regionalnych, do wypracowania i prowadzenia wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest dziś Unia graczem raczej drugoligo-
wym na arenie międzynarodowej. Nie umocnił jej pozycji w stosunkach międzyna-
rodowych długo oczekiwany traktat z Lizbony, który nadał jej osobowość prawną 
i uczynił ją podmiotem prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. 
Jednocześnie jednak, tworząc nowe instytucje i służby, nie sprawił, że Unia zaczęła 
w polityce międzynarodowej mówić jednym głosem. 

Słabość Unii Europejskiej konfrontowana jest z rosnącą asertywnością państw 
niezachodnich – nie tylko „nowych mocarstw”, a więc państw BRIC, ale również 
innych wzrastających potęg. W ładzie międzynarodowym in statu nascendi, nie cho-
dzi tylko o rywalizację gospodarczą czy polityczną, o wpływy w organizacjach mię-
dzynarodowych, i szerzej o kształtowanie global governance. Co bardziej istotne, 
chodzi o rywalizację ideologiczną Zachodu ze światem pozaatlantyckim. Dziś, za 
sprawą wydarzeń nie tylko na Ukrainie, ale również w innych zakątkach świata, 
obserwujemy nowy „początek historii”, w której wartości cywilizacji zachodniej – 
demokracja, normy prawa międzynarodowego rywalizują z nieliberalną Realpolitik.

Tezą główną, która przewija się przez niemal wszystkie tutaj rozdziały jest 
stwierdzenie, że w perspektywie najbliższych 20–30 lat ukształtuje się nowy, wła-
śnie multipolarny i wielocywilizacyjny ład globalny, w którym kluczową rolę obok 
Stanów Zjednoczonych będą odgrywały wspomniane mocarstwa wschodzące, na 
czele z Chinami. Ponadto zakładamy, że gwarantem pokoju światowego i bezpie-
czeństwa międzynarodowego – mimo wielu problemów z jakimi się boryka – nadal 
będzie system transatlantycki, w którym wiodącą rolę będą odgrywały Stany Zjed-
noczone, Unia Europejska i NATO. Ponadto uważamy, że Stany Zjednoczone 
pozostaną światową potęgą gospodarczą, wojskową i polityczną, ale ich hegemo-
nalna pozycja będzie jednak malała na rzecz azjatyckich potęg na czele z ChRL2.

2 Patrz J.M. Fiszer, System euroatlantycki oraz jego miejsce i rola w multipolarnym ładzie międzyna-
rodowym, [w:] System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. 
Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 2013, s. 29–70; 
L. Pastusiak, Świat postamerykański?, [w:] L. Pastusiak (red.), Perspektywa nowego ładu..., op. cit., 
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Jak trafnie zauważa wybitny amerykanista Longin Pastusiak: „Stany Zjedno-
czone są potężne, ale nie wszechpotężne, a ich dominacja nie jest absolutna i będzie 
słabła w przyszłości. Amerykanie nie będą w stanie posłużyć się swą siłą militarną 
czy ekonomiczną, by rozwiązać wszystkie konfl ikty w świecie. Będą potrzebowały 
sojuszników. Sojusznicy z kolei nie będą w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa 
bez pomocy Stanów Zjednoczonych. Świat będzie więc potrzebował tej współza-
leżności i współpracy. I w oparciu o nią powinno dojść do stworzenia nowego ładu 
światowego w postzimnowojennym świecie. Nowy ład światowy nie może być jed-
nak narzucony przez jedno mocarstwo czy grupę państw, niezależnie od tego, jak 
silne to państwo czy grupa państw jest w danym okresie historii”3.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że współczesny świat jest bardzo dynamiczny 
i wręcz nieprzewidywalny, a zatem bardzo trudno jest opracować trafną prognozę 
co do jego przyszłości i kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, które 
także ewoluuje i jest pełne zagadek. Ponadto musimy też pamiętać, że świat wciąż 
pozostaje w cieniu trwającego kryzysu fi nansowo-gospodarczego, który jest naj-
większy od czasów Wielkiego Kryzysu, a więc od przełomu lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku. Wówczas zaburzenia światowej gospodarki przyniosły upadek 
demokracji w wielu państwach europejskich oraz tragiczną w skutkach drugą 
wojnę światową i zmianę porządku geopolitycznego na świecie. Nadal nie wiemy, 
kiedy się on skończy i jakie będą jego konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych, 
Unii Europejskiej oraz dla państw całego świata. Prognozy są tutaj wciąż bardzo 
ostrożne. Na przykład pod koniec stycznia 2014 roku Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy podniósł prognozę globalnego PKB w 2014 r. do 3,7% (wzrost zaled-
wie o 0,1% w porównaniu z danymi z października 2013 roku). Prognoza PKB 
dla Stanów Zjednoczonych to tylko 2,8% wobec 2,6%. Zaś prognozy dla Euro-
landu zostały zrewidowane w górę o zaledwie 0,1% do 1,0%. W regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej PKB ma wzrosnąć do 2,8%. Jak z tego wynika, ożywienie 
postępuje, ale wciąż jest słabe i nierównomierne, o czym świadczy też nadal bardzo 
wysokie bezrobocie w większości rozwiniętych gospodarek4.

Od 1991 roku powstaje nowy system międzynarodowy, ale bardzo powoli 
i z wieloma znakami zapytania co do jego ostatecznego kształtu. Z drugiej strony, 
lata 1991–2014 pokazują wyraźnie, że słabnie też rola Wspólnoty Atlantyckiej na 
arenie międzynarodowej. Unia Europejska i NATO wciąż dryfują i nie mogą osią-
gnąć konsensu co do współpracy i walki o pokój na świecie. Ich wzajemne więzi 
nadal nie są mocne. Okazuje się też, że Wspólnota Atlantycka była kompletnie 

s. 133–154; B. Góralczyk, Czy Chiny zdominują świat?, [w:] L. Pastusiak (red.), Perspektywa nowego 
ładu..., op. cit., s. 185–224.

3 Patrz L. Pastusiak, Świat postamerykański…, op. cit., s. 154.
4 „Puls Biznesu”, 22.I.2014, s. 9.
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nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad sowieckiego imperium. 
Zaskoczyła ją arabska wiosna, podobnie jak teraz wydarzenia na Ukrainie. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny był dobry 
moment, aby Stany Zjednoczone wespół z Unią Europejską (Wspólnotami Euro-
pejskimi) mogły stać się niekwestionowanym liderem świata XXI wieku, dla któ-
rego fundamentem mógłby być system transatlantycki. Okazja ta została jednak 
zmarnowana, gdyż Stany Zjednoczone nie zamierzały przestrzegać zasady primus 
inter pares, dążąc do pozycji jedynego superaktora sceny globalnej, co szczegól-
nie mocno ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha Juniora. W efek-
cie tego, Stany Zjednoczone zaangażowały się w kosztowne wojny w Afganistanie 
i Iraku i w końcu wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego. 
Zwłaszcza niebezpieczne stało się ich olbrzymie zadłużenie wobec Chin, przekra-
czające dziś 1,5 bln dolarów. Co więcej, zaczęła też coraz bardziej kuleć amerykań-
ska demokracja, a system władzy prezydenckiej jest tam coraz mniej skuteczny tak 
w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony coraz słabszą staję się 
Europa na czele z Unią Europejską, która z trudem radzi sobie z kryzysem fi nan-
sowo-gospodarczym i okazała się bezsilna wobec wielu wydarzeń zachodzących 
na arenie międzynarodowej, co dobitnie pokazała „arabska wiosna”, a zwłaszcza 
wydarzenia w Libii i w Syrii oraz kryzys na Ukrainie. Tymczasem nie ulega wątpli-
wości, że tylko silna Unia Europejska może mieć wpływ na proces kształtowania 
się nowego ładu globalnego i odgrywać w nim rolę jednego z głównych ośrodków 
decyzyjnych. Tylko taka Unia może być globalnym partnerem Stanów Zjednoczo-
nych, który zarazem będzie podtrzymywał i wzmacniał materialne i duchowe siły 
Wspólnoty Transatlantyckiej. Natomiast słaba Europa, a co za tym idzie, słaba 
Wspólnota Transatlantycka, nie będzie współautorem i współaktorem nowego 
wielocywilizacyjnego porządku globalnego5.

Głęboka rekonfi guracja sceny globalnej jest nieunikniona i już trwa. W związku 
z tym nasuwają się tutaj liczne pytania dotyczące miejsca i roli Wspólnoty Trans-
atlantyckiej w kształtowaniu nowego porządku globalnego, na które próbują dać 
odpowiedź autorzy poszczególnych rozdziałów w niniejszej książce, m.in.: jaki 
będzie kształt tego nowego porządku światowego, jaką rolę będą w nim odgrywały 
poszczególne mocarstwa na czele z Chinami i Stanami Zjednoczonymi? Czy moż-
liwy jest renesans Wspólnoty Transatlantyckiej i czy będzie ona w stanie odgrywać 
taką rolę w XXI wieku jaką odgrywała pod egidą Stanów Zjednoczonych w XX 
wieku, a zwłaszcza w latach zimnej wojny?

Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycięska 
i silna z obecnego kryzysu, to będzie współautorem i współaktorem nowego mul-

5 Patrz T.G. Ash, Free Word: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, 
Nowy Jork 2010; A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), The Atlantic Community. The Titanic of the 
XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.
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tipolarnego ładu międzynarodowego. Jeśli zaś tak się nie stanie, to świat czekają 
lata chaosu, konfl iktów i wojen. Ani bowiem Chiny, ani Indie jeszcze przez kilka-
naście, a nawet przez kilkadziesiąt lat nie będą na tyle silne, aby stworzyć nowy, 
pokojowy ład międzynarodowy z pominięciem lub zmarginalizowaniem Wspól-
noty Atlantyckiej. W tym kontekście ma rację Zbigniew Brzeziński, który w swojej 
najnowszej książce pod tytułem „Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej 
potęgi” pisze, że: „Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z przemyślaną strategią 
Ameryka może wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać na rzecz większego 
i bardziej żywotnego Zachodu, zdolnego do odgrywania w sposób odpowiedzialny 
roli partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego siebie Wschodu. 
W przeciwnym razie niewykluczone, że geopolitycznie podzielony i skupiony na 
sobie Zachód pogrąży się w historycznym upadku, który upodobni go do upoko-
rzonych i bezsilnych dziewiętnastowiecznych Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się 
pokusa powtórzenia katastrofalnej w skutkach próby sił między państwami dwu-
dziestowiecznej Europy”6.

W ostatnich latach w nauce o stosunkach międzynarodowych pojawiło się wiele 
różnych modeli i scenariuszy nowego ładu światowego, które m.in. zakładają – 
alternatywnie – powrót do dwubiegunowości, jednobiegunowość i wielobieguno-
wość7. W opublikowanym w 2008 roku przez Centralną Agencję Wywiadu (CIA) 
raporcie zatytułowanym Global Trends 2025: A. Transformed Word przewiduje się, 
że przyspieszony proces globalizacji i pojawienie się nowych mocarstw doprowa-
dzi do stworzenia nowego, wielobiegunowego ładu światowego, na czele którego 
staną Chiny i Indie. Zaostrzy się walka o dostęp do surowców nieodnawialnych 
i wyczerpywalnych, ale także do żywności i wody. Istnieje groźba – według tego 
raportu – że organizacje terrorystyczne wejdą w posiadanie broni masowego raże-
nia (A,B,C); że pogłębi się luka w rozwoju między krajami bogatymi a biednymi; 
utraci status mocarstwa Rosja, a wśród krajów muzułmańskich wzrośnie rola Tur-
cji i Indonezji. Ponadto zmniejszy się rola w światowym systemie fi nansowym oraz 
pozycja Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. W roku 2025 ich 
głównym rywalem będą Chiny8.

Również raport amerykańskiej National Intelligence Council z 2012 r. doty-
czący prognozy na 2030 rok potwierdza, że Chiny zdetronizują Stany Zjednoczone 
z pozycji lidera pod względem potęgi gospodarczej w świecie. Ponadto raport ten 
zakłada, że w 2030 roku nie będzie hegemonicznego mocarstwa, a władza będzie 

6 Patrz Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzysy globalnej potęgi, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2013, s. 10.

7 Patrz J.S. Nye Jr., What New Word Order, “Foreign Affairs”, nr 7, 1992, s. 86–88.
8 Patrz: http://www.In.mid.r/brp_4.nsf/sps/968AE14D450C2FEEC3257032003B3AE1.
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należała do koalicji w wielobiegunowym świecie, w którym niestety, rola i znacze-
nie Stanów Zjednoczonych relatywnie zmniejszy się9.

Z kolei Günter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej uważa, że również 
w trudnej sytuacji znajdzie się Europa, której zagraża niekorzystny rozwój demo-
grafi czny i rosnące uzależnienie od importu energii. Jego zdaniem, zagrożona jest 
też pozycja technologiczna Europy z uwagi na niedostateczne środki na naukę, 
badania i rozwój10. Również według prognoz ekonomistów z Citigroup w 2030 
udział Europy w światowym produkcie brutt skurczy się z około 20% obecnie do 
11%, a w połowie XXI wieku wyniesie tylko 7% i będzie mniejszy od udziału Ame-
ryki Łacińskiej oraz Afryki11. Podobny obraz przyszłego świata rysuje Bank Gold-
man Sachs w raporcie pt. Świat potrzebuje lepszych cegieł, opublikowanym w 2011 
roku, podkreślając, że kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) jeszcze przed 
2050 r. wyprzedzą pod względem PKB państwa należące do grupy G7 (Stany Zjed-
noczone, Japonię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Kanadę), że Chiny 
już w 2020 roku znajdą się przed Stanami Zjednoczonymi, Indie przed Niemcami, 
a Rosja wyprzedzi Wielką Brytanię. Ponadto raport ten przewiduje, że w 2050 
roku w pierwszej dziesiątce państw świata pod względem wartości PKB będzie 
tylko jedno państwo europejskie: Rosja na 7 miejscu12.

Natomiast norweski futurolog, autor głośnej prognozy pt. 2052. A Global Fore-
cast Next Forty Years (“2052. Globalna prognoza na następne 40 lat”) zakłada, że 
świat czeka wolniejsze tempo przyrostu ludności i wzrostu gospodarczego, a źró-
dłem konfl iktów międzynarodowych nadal będą obecne różnice religijne, etniczne, 
kulturowe, polityczne, sprzeczne interesy gospodarcze, a także nierozwiązane 
konfl ikty terytorialne, m.in. konfl ikt palestyńsko-izraelski, indyjsko-pakistański 
o Kaszmir, turecko-cypryjski oraz inne spory terytorialne w Azji i w Afryce13.

Pomijając już amerykanocentryczne prognozy geopolityczne Georga Fried-
mana, notabene pozytywnie nastawionego do Polski i jej przyszłości, w których 
trudno jednak doszukać się klarownej konstrukcji przyszłego ładu międzynaro-
dowego14, chcielibyśmy tu przytoczyć jeszcze opinię na temat przyszłości Europy 
i świata byłego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Jacques’a 
Attali, który na pytanie, kto dzisiaj rządzi światem, odpowiada wprost: „Nikt. I to 
jest największy problem. Świat przypomina samolot bez pilota” oraz przewiduje 

 9 Patrz: http://www.nytiimes.com/2012/12/112world/china-to-be-no-1economy-before-2030-study-
says.html?ref==global-home.

10 Patrz G. Verheugen, Na skrzydłach Feniksa, „Wprost”, 6.I.2013, s. 11.
11 Patrz J. Gill, 5 mitów o Europie, superpotędze, stylu życia, „Gazeta Wyborcza”, 8.X.2012, s. 9.
12 Patrz A. Lubowski, Cegła bez zaprawy, „Polityka”, 18–24.VII.2012, s, 21.
13 Patrz Power Shift in Asia Fuel Territorial Flare – Ups, “The Wall Street Journal”, 28.VIII.2012.
14 Patrz G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2012; idem, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF, Warszawa 2009.
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rozpad Unii Europejskiej. Ponadto proponuje utworzenie rządu światowego, 
„który weźmie pod uwagę dobro wszystkich ludzi na naszej planecie”15.

Wszystkie te prognozy, mniej lub bardziej realne, pokazują, że świat się dyna-
micznie zmienia, że – jak już wspominaliśmy – Stany Zjednoczone są potężne, ale 
nie wszechpotężne, a ich dominacja nie jest już absolutna i będzie w XXI wieku 
słabła. Jednocześnie przyszłość ChRL jest niepewna i dlatego Chiny choć będą 
supermocarstwem, to nigdy – naszym zdaniem – nie staną się nowym hegemo-
nem. Co więcej, ani Amerykanie, ani Chińczycy nie będą w stanie posłużyć się swą 
siłą militarną czy ekonomiczną, by rozwiązać wszystkie konfl ikty w świecie. Będą 
więc potrzebowały sojuszników. Sojusznicy z kolei nie będą w stanie zapewnić 
sobie bezpieczeństwa bez pomocy Stanów Zjednoczonych lub Chin. Świat będzie 
więc potrzebował multipolarnej współpracy, a ta będzie prowadziła do rosnących 
współzależności. Dzięki temu w przyszłości może dojść do rozwoju wszechstronnej 
współpracy między wszystkimi podmiotami prawa i stosunków międzynarodowych, 
a zwłaszcza supermocarstwami, na bazie której łatwiej będzie zbudować nowy, 
demokratyczny i pokojowy ład globalny. Ale ten nowy ład światowy nie może być 
narzucony przez jedno mocarstwo, czy grupę państw pozostałym państwom. Nie 
będzie to łatwe z wielu względów, ale innej alternatywy – poza chaosem i wojnami 
– tak dla Europy, jak i całego świata po prostu nie ma. Tutaj ważną rolę do odegra-
nia ma i będzie miał nadal Sojusz Euroatlantycki. Pod jego egidą i we współpracy 
z innymi mocarstwami – naszym zdaniem – można w przyszłości zbudować nowy, 
demokratyczny i pokojowy ład międzynarodowy.

W niniejszej pracy staramy się pokazać, że dziś Stany Zjednoczone potrzebują 
silnej Europy i vice versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego modelu 
integracji, a Unia Europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywód-
ców politycznych, ale także potrzebuje NATO i zacieśnienia współpracy w ramach 
systemu transatlantyckiego. Tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, oparta 
na silnym NATO i prężnej UE może być współarchitektem nowego ładu global-
nego i odgrywać w nim znaczącą rolę oraz stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa 
Zachodu i jego wysokiej pozycji w nowym wielobiegunowym ładzie międzynaro-
dowym. 

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

15 Patrz Nie leci z nami pilot. Mówi Jacques Attali, „Gazeta Wyborcza”, 3–4.XII.2011.
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