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T O M A S Z P A S Z E W S K I 

Bezpieczeństwo Polski w świetle zmian 

w sytuacji międzynarodowej1 

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

Bezpieczeństwo narodowe bywa definiowane różnie, jednak jego sedno 
oznacza zdolność państwa do zapewnienia własnego przetrwania oraz biolo¬
gicznego przeżycia ludności, a także zachowania integralności terytorialnej, 
niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz możliwości rozwoju 2. 
Stan bezpieczeństwa państwa jest w ogromnej mierze pochodną sytuacji 
w jego bliższym i dalszym otoczeniu i wraz z nią ulega nieustannej ewolucji. 
Dlatego też polityka bezpieczeństwa narodowego musi podlegać jeś l i nie cią¬
głej , to przynajmniej cyklicznej rewaluacji. 

Nie tak dawno Polska, po kilku wiekach dziejowych zawirowań, w końcu 
mogła poczuć się bezpiecznie jako nowy członek NATO i Uni i Europejskiej. 
Jednak od tego czasu świat się wyraźnie zmienił . „Zachód" w wyniku wła¬
snych błędów, głębokiego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz szybkiego 
wzrostu gospodarczego dużej części reszty świata, utracił znaczną część ze 
swojej dotychczasowej przewagi. Coraz bardziej niepewna jest dalsza ewolu¬
cja Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także jego zdolność do zapewnienia bez¬
pieczeństwa w Europie i na jej obrzeżach. Stany Zjednoczone, główny partner 
Polski w dziedzinie bezpieczeństwa, z jednej strony koncentrują swoją uwagę 
na bardziej niestabilnych geopolitycznie regionach Azji Pacyfiku oraz Bli¬
skiego Wschodu, z drugiej za jeden z głównych priorytetów swojej polityki 

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

2 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012—2022, projekt z kwietnia 
2012 r., s. 3. 
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bezpieczeństwa uznają ograniczenie deficytu budżetowego i długu publicz¬
nego, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na skalę ich międzynarodowego 
zaangażowania . Unia Europejska nadal pogrążona jest w kryzysie gospo¬
darczym, a w kwestii kierunku jej dalszego rozwoju widoczne są poważne 
podziały pomiędzy jej członkami. Na wschodzie od Uni i Europejskiej naj¬
bardziej stabilnym podmiotem, pomimo licznych słabości wewnętrznych, jest 
nieukrywająca swych mocarstwowych ambicji Rosja. Pozostałe kraje nie są 
jak na razie w stanie trwale ustabil izować swojej politycznej i gospodarczej 
sytuacji, przez co pozostają mniej lub bardziej podatne na wpływy Moskwy. 

W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniała się też hierarchia i mapa głów¬
nych zagrożeń międzynarodowego bezpieczeństwa. Po zakończeniu zimnej 
wojny państwa Zachodu przestały się obawiać tradycyjnej agresji militarnej 
i swoją uwagę koncentrowały na innych rodzajach zagrożeń. Symptomatyczna 
pod tym względem była Europejska Strategia Bezpieczeństwa z grudnia 2003 
r., która wymieniała pięć głównych zagrożeń stojących przed UE i światem: 
terroryzm, proliferację broni masowego rażenia, konflikty regionalne, upadek 
państw (state failure), oraz przestępczość zorganizowaną 3 . Jednocześnie w mię¬
dzynarodowym dyskursie na temat bezpieczeństwa stopniowo coraz większą 
rolę zaczęły odgrywać takie podejścia jak „bezpieczeństwo człowieka" (ang. 
human security) czy „bezpieczeństwo ludności" (ang. people's security), podkre¬
ślające konieczność międzynarodowej ochrony nie tylko suwerenności i bez¬
pieczeństwa państw, ale również jednostek ludzkich i tworzonych przez nie 
społeczności 4. W ostatnich latach można jednak zaobserwować ponowny wzrost 
zainteresowania tradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodo¬
wego, których zasadniczym źródłem jest agresywna polityka państw. 

Generalnie, występujące w okresie pozimnowojennym zagrożenia można 
podzielić na cztery, zaproponowane przez R. Kuźniara kategorie, przy czym 
oczywiście relatywne znaczenie poszczególnych zagrożeń jest różne w przy¬
padku różnych państw i zmienia się też w czasie: 

1) zagrożenia tradycyjne, związane z groźbą lub użyciem siły między pań¬
stwami lub przez strony wojujące w ramach jednego państwa; 

2) zagrożenia nietradycyjne (asymetryczne) związane z pojawieniem się 
w życiu międzynarodowym podmiotów niepaństwowych, takich jak 
grupy terrorystyczne czy przestępcze; 

3) zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym, dotyczące m.in. śro¬
dowiska naturalnego i cyberprzestrzeni; 

3 A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, Brussels, 12.12.2003, s. 3—5. 
4 UNDP, Human development report 1994: new dimensions of human security, Oxford University 

Press, Oxford, Nowy Jork, 1994. 
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4) zagrożenia związane z pojawieniem się nowych kategorii bezpieczeń¬
stwa, w rodzaju bezpieczeństwa zdrowotnego, energetycznego, surow¬
cowego, czy żywnościowego 5 . 

Z punktu widzenia jednak tej pracy, w której centrum znajduje się kwe¬
stia bezpieczeństwa Polski na tle zmian zachodzących w świecie, wskazane 
wydaje się inne podejście. Wykorzystany tu zostanie prosty i czytelny, a jed¬
nocześnie trafny i analitycznie przydatny podział międzynarodowej rzeczy¬
wistości na trójpoziomową szachownicę, jaki zaproponował w swojej znanej 
pracy z 2004 r. Joseph S. Nye. Na najwyższym poziomie znajdują się trady¬
cyjne kwestie związane z bezpieczeństwem militarnym, na drugim poziomie 
międzynarodowe relacje gospodarcze, a na trzecim w dużej mierze niekon¬
trolowane przez żadne władze polityczne zjawiska transnarodowe, takie jak 
międzynarodowy terroryzm czy migracja. Do tego dochodzi niezwykle istotny 
element, jakim jest cyberprzestrzeń. Pojawiające się w niej zagrożenia są 
coraz poważniejszej natury i występują na wszystkich trzech wspomnianych 
wyżej płaszczyznach. 

Przyjęcie takiej perspektywy pozwala uwypuklić rolę szeregu zjawisk, 
zachodzących zwłaszcza na pierwszych dwóch z wyżej wymienionych poziomów, 
które, choć często pośrednio, mają dużo większy wpływ na bezpieczeństwo Pol¬
ski i państw zachodnich niż wiele typowych zagrożeń dla międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza zachodzących procesów w sferze gospo¬
darczej, które, po pierwsze, w dłuższym okresie mają absolutnie decydujące 
znaczenie dla militarnej siły państw, po drugie, stanowią jedno z potencjalnie 
najpoważniejszych źródeł konfliktów międzynarodowych. W świetle doświad¬
czeń trwającego od paru lat w Europie kryzysu nie można też nie dostrzegać 
faktu, że długotrwałe i poważne błędy w polityce gospodarczej państw mogą 
zagrozić ich najbardziej żywotnym interesom narodowym — niezależności, sta¬
bilności wewnętrznej , zdolności do rozwoju etc., a przez to i tradycyjnie rozu¬
mianemu bezpieczeństwu narodowemu. 

3.2. B E Z P I E C Z E Ń S T W O M I L I T A R N E 

Generalnie spektrum zagrożeń o charakterze militarnym jest dziś bardzo 

szerokie, od pełno-skalowego konfliktu zbrojnego z udziałem jednego lub wię¬

cej czołowych mocarstw, aż po interwencje stabilizacyjne lub humanitarne, 

choć naturalnie ryzyko ich materializacji jest bardzo różne. 

5 R. Kuźniar, Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Kuźniar (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 43. 
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Pojawienie się, w dużej mierze w związku ze zmianami w układzie sił 
na świecie i male jącą rolą USA jako gwaranta globalnego bezpieczeństwa, 
realnej groźby powrotu w niektórych regionach świata do polityki siły jest 
przypuszczalnie najważnie jszą zmianą w zakresie bezpieczeństwa między¬
narodowego, jaka zaszła od początku tego stulecia. Jednocześn ie jednak 
nie maleje zagrożenie wynika jące z takich zjawisk, jak proliferacja broni 
masowego rażen ia i środków jej przenoszenia czy międzynarodowy terro¬
ryzm, o czym świadczą północnokoreańskie próby z ładunkami jądrowymi 
oraz rakietami dalekiego zasięgu, przyspieszenie wysiłków Iranu w zakresie 
wzbogacania uranu, czy też konieczność francusko-afrykańskiej interwencji 
w Mali. Potencjalnie istotnym zagrożeniem jest możliwość wybuchu konfliktu 
zbrojnego o dostęp do surowców naturalnych, w tym do zasobów słodkiej 
wody. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny wciąż wiąże się też z istnieniem nie¬
rozwiązanych sporów granicznych, czego dowodzą choćby ostatnie starcia na 
granicy Tajlandii z Kambodżą, lub terytorialnych, takich jak między Wie lką 
Brytanią i Argentyną o archipelag Falklandów. Nadal wybuchają konflikty 
wewnętrzne, jak trwająca w Syrii wojna domowa, w które angażują się zwykle 
w mniejszym lub większym stopniu strony trzecie. 

Stosunkowo nowym i coraz poważniejszym zagrożeniem jest cyber-wojna. 
Wymienienie go w kontekście zagrożeń militarnych wynika z dwóch powo¬
dów. Po pierwsze, atak cybernetyczny na systemy informacyjne innego pań¬
stwa może, jak pokazała wojna w Gruzji, towarzyszyć tradycyjnej inwazji 
wojskowej. Istnieje też dość powszechne przekonanie, że w przypadku zaist¬
nienia konfliktu zbrojnego pomiędzy USA a Chinami, przynajmniej jedna 
ze stron, jeś l i nie obie, dokonałyby ataku cybernetycznego na przeciwnika6. 
Drugi powód to fakt, że wyspecjalizowane struktury do prowadzenia wojny 
i innych agresywnych lub obronnych operacji w cyberprzestrzeni tworzone są 
w ramach regularnych sił zbrojnych państw. Jak utworzone w 2010 r. w USA 
Dowództwo Cybernetyczne (U.S. Cyber Command). 

Problematyka bezpieczeństwa militarnego dotyczy nie tylko konfliktów 
zbrojnych — wewnętrznych i międzypaństwowych — oraz groźby ich wybu¬
chu. Równie istotna jest kwestia równowagi siły militarnej, bądź jej braku, 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami lub ich koalicjami. Sam fakt posiada¬
nia znaczącej przewagi wojskowej nad innymi aktorami stwarza możliwość 
osiągnięcia dodatkowych korzyści w relacjach z nimi. Rozbudowa potencja¬
łów wojskowych ma często służyć jako czynnik odstraszający, bądź zastrasza-

6 W przypadku konfliktu ch ińsko-amerykańsk iego mogłoby również dojść po raz pierwszy 
w historii do prowadzenia działań zbrojnych w przestrzeni kosmicznej. W 2007 r. Chiny udo¬
wodniły, że są w stanie zestrzel ić satelity. 
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j ący inne podmioty, tak, aby ostatecznie posiadane zdolności wojskowe nie 
musiały zostać wykorzystane. 

W obecnej sytuacji globalnej dotyczy to zwłaszcza regionu Azji i Pacy¬
fiku, który przypuszczalnie będzie polem największej polityczno-militarnej 
rywalizacji na świecie w pierwszej połowie X X I w. W opinii ta jwańskiego 
badacza Chong-Pin Linga, chiński potencjał militarny „powinien, według 
Pekinu, być w pełni przygotowany do użycia, choć, w miarę możliwości, nigdy 
nie powinien zostać użyty w prawdziwej walce7. Rosnące chińskie zdolności 
wojskowe stają się coraz istotniejszym instrumentem wpływu na geostrate-
giczne kalkulacje przywódców Tajwanu, państw Północno-wschodniej i Połu¬
dniowo-wschodniej Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Jak twierdzi były wysoki 
urzędnik Pentagonu Dan Blumenthal, j eś l i się weźmie pod uwagę fakt, że 
amerykańsk ie siły zbrojne muszą real izować najróżniejsze zadania w skali 
całego globu, zaś chińskie od lat przygotowują się głównie do konfliktu na 
morzach Południowochińskim i Wschodniochińskim, przewaga USA jest 
znacznie mniejsza, niż to wynika z prostego porównania całego potencjału 
obronnego obydwu stron 8 . Podobnie uważa ją eksperci RAND Corporation, 
według których możliwości podjęcia przez USA skutecznej akcji wojskowej 
wobec Chin w obronie Tajwanu będą się w najbl iższych latach kurczyć, aż 
znikną zupełnie do końca następnej dekady9. Również w przypadku innych 
możliwych konfliktów zbrojnych z Chinami, USA będą mieć do dyspozycji 
coraz mniej skutecznych opcji militarnych. Dlatego też, w ich ocenie, jeś l i 
tylko ważne amerykańskie interesy nie będą zagrożone, USA przypuszczalnie 
będą starały się unikać konfliktu poprzez zabiegi dyplomatyczne i akomo-
dację chińskich interesów 1 0 . Dokładnie takiego scenariusza obawiają się już 
amerykańscy sojusznicy i partnerzy w Azji. W państwach tych, niezależnie od 
ich widocznego w ostatnich latach zbliżenia w sferze polityczno-wojskowej ze 
Stanami Zjednoczonymi, istnieją silne obawy dotyczące trwałości i pewności 
amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa 1 1 . 

Obszar Azji i Pacyfiku nie jest jednak jedynym, w którym najsilniej¬
sze z mocarstw wykazuje dążenia do osiągnięcia hegemonistycznej pozycji 
w regionie. Poza Chinami próby odtworzenia swoich historycznych stref 

7 Chong-Pin Ling, Formująca się wielka strategia Chin (ku dominacji w Azji Wschodniej, ale bez 
walki), „Azja — Pacyfik. Społeczeństwo — polityka — gospodarka", t. 9, 2006, s. 79. 

8 D . Blumenthal, Sino-U.S. competition and U.S. security: how we assess the military balance?, 
National Bureau of Asian Research, December 2010. 

9 J . Dobbins, D.C. Gompert, D.A. Shlapek, A. Scobell, Conflict with China:prospects, conse-
quences, and strategies for deterrence, Rand Corporation, Santa Monica 2011. 

1 0 Ibidem, s. 9. 
1 1 X . Dormandy, Prepared for Future Threats? US defense partnerships in the Asia-Pacific Region, 

Chatham House, Londyn, June 2012 s. 21. 
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wpływów podejmują też Rosja i Iran. Stefy te stanowią jednocześnie, na co 
trafnie wskazali Wess Mitchell i Jakub Grygiel, „zagrożone peryferie" świata 
zachodniego (w sensie politycznym, nie geograficznym)12. W ich opinii jed¬
nym z najważniejszych wyzwań stojących przed amerykańską polityką bez¬
pieczeństwa jest niedopuszczenie do realizacji tych mocarstwowych ambicji, 
gdyż w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do naruszenia równowagi sił 
i stabilności w kluczowych dla interesów USA regionach świata. Z punktu 
widzenia interesów Polski i innych państw naszego regionu, zasadnicze zna¬
czenie będzie mieć polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i zbrojeniowa Rosji, 
w tym realizacja jej niezwykle ambitnego w założeniach programu moderni¬
zacji sił zbrojnych. 

3.3. G L O B A L N E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E 

Zdaniem Michaela Ruhle, szefa sekcji ds. bezpieczeństwa energetycz¬
nego w NATO, ekonomiczne i energetyczne interesy wypiera ją tradycyjną 
politykę bezpieczeństwa. Tak mocno postawiona teza wydaje się wprawdzie 
przesadzona, jednak trudno nie zgodzić się z jego innym poglądem, że przy¬
najmniej od czasu wybuchu światowego kryzysu następuje „ekonomizacja 
polityki bezpieczeństwa", będąca w istocie j edną z konsekwencji prymatu 
interesów ekonomicznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
Można wskazać co najmniej trzy płaszczyzny, na których problemy gospodar¬
cze i bezpieczeństwa ściśle się ze sobą łączą. 

Po pierwsze, interesy ekonomiczne wpływają na tradycyjną, mi l i tarną poli¬
tykę bezpieczeństwa państw, w tym na ich plany obronne i politykę wojskową, 
co już jest widoczne choćby w państwach zainteresowanych udziałem w eks¬
ploatacji bogactw Arktyki. 

Po drugie, analitycy i decydenci coraz większą uwagę poświęcają takim 
rodzajom bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne 
czy surowcowe. Wiąże się to w dużym stopniu z możliwymi ograniczeniami 
w dostępie do niezbędnych, zwłaszcza dla wysokorozwiniętych gospodarek, 
metali, minerałów i surowców energetycznych. Światu wprawdzie nie grozi 
w ciągu najbliższych dekad ich „geologiczny" niedobór, niemniej mogą wystą¬
pić problemy z ich podażą ze względów politycznych, technicznych bądź też 
działania sił przyrody. Ponadto wiele cennych gospodarczo zasobów Ziemi 
znajduje się dziś albo w krajach politycznie niestabilnych, albo w trudno 

1 2 A.W. Mitchell, J . Grygiel, The Vulnerabilityy of Peripheries, „The American Interest", March/ 
Apr i l 2011. 
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dostępnych regionach globu, albo głęboko pod powierzchnią ziemi lub oce¬
anu, przez co ich potencjalna eksploatacja byłaby niezwykle kosztowna. 

Po trzecie, zależności i interesy ekonomiczne w dużym stopniu kształtują 
całokształt współczesnych stosunków międzynarodowych, a to pociąga za 
sobą również szereg konsekwencji w sferze bezpieczeństwa. Zdominowanie 
stosunków międzynarodowych przez czynniki ekonomiczne prognozowane 
było już przeszło dwadzieścia lat temu i w dużej mierze prognozy te oka¬
zały się trafne, o czym najlepiej świadczy dzisiejsza pozycja państw, które 
wykorzystały minione dwie dekady głównie na budowę własnej siły gospo-
darczej 1 3. O ile jednak wcześniej zdecydowany prymat względów gospodar¬
czych był widoczny w polityce zagranicznej jedynie wybranych państw, to po 
wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 r. stał się on prawie normą. Dobrym 
przykładem jest Wielka Brytania, której rząd pod kierownictwem Davida 
Camerona za jeden z głównych celów swojej polityki zagranicznej uznał pro¬
mowanie brytyjskich interesów na rynkach wschodzących, zwłaszcza krajów 
BRICS. W listopadzie 2012 r. wydawany przez prestiżowy Center for Strategic 
and International Relations magazyn Foreign Policy opublikował tekst o rozwoju 
bliskich kontaktów pomiędzy konserwatywnymi elitami Londynu, a powią¬
zanymi z Kremlem oligarchami 1 4. Takie kontakty, wynikające bezpośrednio 
z ekonomicznych interesów, nie podważają oczywiście wiarygodności Wielkiej 
Brytanii jako członka NATO, niemniej oznaczają, że w sytuacjach, w których 
ani ważne interesy brytyjskie, ani też bezpieczeństwo natowskich sojuszni¬
ków, nie będą zagrożone, Londyn może być skłonny do ustępstw wobec Rosji. 

Inny ciekawy przykład stanowi była brytyjska kolonia — Australia. Kraj ten 
w sferze bezpieczeństwa obecnie jeszcze silniej niż dotychczas wiąże się ze 
Stanami Zjednoczonymi, czego dowodem jest m.in. porozumienie o rotacyjnej 
obecności przeszło 2000 amerykańskich żołnierzy na jego terytorium. Z dru¬
giej jednak strony przyjęta przez australijski rząd biała ks ięga pt. Australia 
in the Asian Century nie pozostawia wątpliwości, że państwo to swoją ekono¬
miczną przyszłość wiąże z Azją, w tym w dużym stopniu z Chinami 1 5 . Silne 
powiązania gospodarcze mogą nie pozostać całkiem bez wpływu w obszarze 
polityki bezpieczeństwa. W świetle wypowiedzi, jakie padały w przeszłości 
z ust niektórych australijskich polityków nie można wykluczyć, że w sytu-

1 3 E. Luttwak, From Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, 
„National Interest", nr 20, s. 17—23. 

1 4 M . Weiss, Moscow on Thames: Britain's Conservative are rolling out the red carpet for Vladimir 
Putin's wealthy oligarchs, „Foreign Policy", 23.11.2012. 

1 5 Australian Government, Australia in the Asian Century, White Paper, October 2012, 
http://asiancentury.dpmc.gov.au/sites/default/files/white-paper/australia-in-the-asian-century- 
white-paper.pdf. 

http://asiancentury.dpmc.gov.au/sites/default/files/white-paper/australia-in-the-asian-century-
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acji konfliktu chińsko-amerykańskiego o Tajwan, Canberra wybrałaby neu¬
tralność. 

Z problemami bezpieczeństwa wiążą się też, choć pośrednio, zmiany 
zachodzące w globalnych stosunkach ekonomicznych. Od czasu wybuchu kry¬
zysu gospodarczego w 2008 r. Zachód zmuszony został do zrewidowania części 
ze swoich mocno ugruntowanych przekonań, związanych głównie z koncep¬
cją globalizacji w sferze gospodarki. Jednym z nich był pogląd, że w otwar¬
tej gospodarce światowej zamiast gry o sumie zerowej toczy się gra o sumie 
dodatniej, w której sukcesy jednych sprzyjają sukcesom innych, a powszech¬
nym zjawiskiem jest sytuacja typu win-win, przynosząca korzyści obu stro¬
nom. Rzeczywistość jednak okazała się znacznie bardziej złożona. 

Jak wskazali już wiele lat temu Robert O. Keohane i Joseph S. Nye, nawet 
wówczas, gdy z danego rozwiązania obie strony obiektywnie czerpią korzyści, 
nadal ważne jest to, jak te korzyści są pomiędzy nie rozłożone 1 6 . Ponadto, 
nawet jeś l i wolny handel istotnie jest w długiej perspektywie korzystny dla 
wszystkich stron, logika gry o sumie zerowej bynajmniej nie zniknęła z poli¬
tyki ekonomicznej państw, co szczególnie widoczne jest w takich obszarach, 
jak międzynarodowa rywalizacja o dostęp do surowców naturalnych, czy też 
międzynarodowa konkurencja o lokal izację na własnym terytorium fabryk 
lub centrów badawczo-rozwojowych. W tej ostatniej rywalizacji często klu¬
czowym czynnikiem okazuje się skala oferowanej pomocy publicznej. Nawet 
we współczesnej ojczyźnie liberalizmu ekonomicznego, j a k ą są Stany Zjed¬
noczone, poszczególne stany wydają na pomoc publiczną w celu przyciągnię¬
cia lub utrzymania inwestycji ok. 80 mil iardów dolarów rocznie. Prym w tym 
zdecydowanie wiedzie rządzony zresztą przez konserwatywnego republikań¬
skiego gubernatora Richarda Perry'ego Teksas, który rocznie wydaje na te 
cele blisko 20 mil iardów dolarów. Przykładem gry o sumie zerowej są też 
podejmowane przez państwa, zwłaszcza od czasu wybuchu kryzysu, działania 
prowadzące do dewaluacji własnej waluty, co naturalnie sprzyja rodzimym 
eksporterom, a w żargonie określane czasem publicystycznym zyskało miano 
„wojen walutowych". 

Nic nie wskazuje też, aby miała się ziścić liberalna wizja z lat 90., według 
której świat będzie stopniowo przekształcał się w j edną ekonomiczną prze¬
strzeń, w której głównymi aktorami będą z jednej strony producenci, z drugiej 
konsumenci, a państwa skoncentrują się jedynie na tworzeniu korzystnych 
warunków do działalności produkcyjnej, usługowej i swobodnej wymiany han¬
dlowej. Od lat w praktyce zablokowane są negocjacje prowadzone pod auspi¬
cjami Światowej Organizacji Handlu w ramach rundy z Doha, za to coraz 

1 6 R.O. Keohane, J.S. Nye, Power andInterdependence, Longman, New York 2001, s. 9. 



TOMASZ PASZEWSKI — Bezpieczeństwo Polski w świetle zmian w sytuacji międzynarodowej 97 

więcej pojawia się bilateralnych i wielostronnych umów o wolnym handlu 1 7 . 
Stany Zjednoczone są w trakcie negocjacji umowy o Trans-pacyficznym Part
nerstwie (TPP) z wybranymi państwami Azji i Ameryki Łac ińsk ie j , a nie
długo przystąpią do negocjacji o strefie wolnego handlu z Unia Europejską 
(TAFTA). W obu przypadkach obok czynników stricte ekonomicznych, gra ją 
też rolę kwestie geopolityczne. 

Rozpatrując globalne problemy gospodarcze nie można w tym kontek¬
ście pominąć kluczowej kwestii współzależności. Okres kryzysu szczególnie 
uwidocznił, jak bardzo gospodarki świata, przynajmniej te bardziej otwarte, 
są od siebie zależne. Według popularnego przekonania, współzależność ma 
dobroczynny i stabilizacyjny efekt na stosunki międzynarodowe, gdyż czyni 
konflikty zbrojne nieopłacalnymi, a przez to mało prawdopodobnymi. Jednak, 
jak wskazują R.O. Keohane i A. Underdal, współzależność ma często charak¬
ter asymetryczny, co oznacza, że jedne kraje mają większy wpływ na inne niż 
vice versa18. W 1910 r. Norman Angell, angielski pisarz i polityk, opublikował 
książkę, w której dowodził, że państwa europejskie są już tak ekonomicznie 
ze sobą powiązane, iż konflikt zbrojny między nimi stał się zupełnie dla nich 
nieopłacalny. Dzieło to błyskawicznie stało się bestsellerem, budząc duże 
zainteresowanie w ówczesnych elitach, jednak już po czterech latach okazało 
się, że jego tytuł, The Great Illusion, w sposób nie zamierzony przez autora 
doskonale oddaje jego główną tezę. 

Wydaje się, że kwestia relacji pomiędzy niewątpliwym fenomenem ogrom¬
nej i stale rosnącej globalnej współzależności w sferze ekonomicznej, ekolo¬
gicznej i wielu innych, a międzynarodowym bezpieczeństwem, będzie jeszcze 
wymagać szczególnie wnikliwych analiz politologów. 

3.4. R E W O L U C J A E N E R G E T Y C Z N A 

W obszarze wydobycia dwóch kluczowych surowców energetycznych — 
ropy naftowej i gazu ziemnego — zachodzą dziś dwa, po części nakładające 
się na siebie procesy, które mogą mieć daleko idące konsekwencje również 
dla międzynarodowych stosunków politycznych. Jest to trwający w Stanach 
Zjednoczonych od drugiej połowy ubiegłej dekady boom w eksploatacji nie-

1 7 Lamy warns rise of regional trade agreements could lead to „policy fragmentation", WTO, 20 Sep-
tember 2012, www.wto.org. Patrz też : J . N . Bhagwati, America's Threat to Trans-Pacific Trade, 
30.12.2011. 

1 8 R.O. Keohane, A. Underdal, The West and the rest in global economic institutions, w: 
D . H . Claes, K . H . Knutsen (red.), Governing the global economy: politics, institutions, and economic 
development, Routledge, New York 2011, s. 51. 

http://www.wto.org
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konwencjonalnego gazu ziemnego, który ostatnio rozszerzył się również na 
niekonwencjonalne złoża ropy, a także wyraźne zmiany w globalnej geogra
fii wydobycia ropy i gazu. Zarówno z ekonomicznego jak i geopolitycznego 
punktu widzenia, w perspektywie najbliższych 5—10 lat szczególnie istotne 
mogą okazać się dwie konsekwencje obu tych procesów. 

Pierwszą jest, idąca w ślad za zmianami na globalnej mapie wydobycia 
ropy i gazu, zmiana przepływów finansowych, która przełoży się na relatywną 
pozycję finansowo-gospodarczą, a pośrednio również polityczną, poszczegól¬
nych państw i mocarstw. Zwłaszcza, że wraz z własnym wydobyciem surow¬
ców energetycznych często idzie w parze dostęp do relatywnie taniej energii, 
co ma bezpośredni wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki. 
Wśród beneficjentów zachodzących i spodziewanych zmian na tym polu 
wymienia się nowych graczy na rynku ropy, w tym między innymi szereg 
państw afrykańskich, Izrael, Cypr czy Gujana Francuska, Brazyl ię oraz Irak, 
który ma potencjał, aby pod względem poziomu wydobycia w relatywnie krót¬
kim czasie zrównać się z Arabią Saudy j ską , 1 9 Kanadę , posiadającą trzecie 
pod względem wielkości rezerwy ropy na świecie, no i oczywiście USA, które 
do końca obecnej dekady mają szansę stać się największym światowym pro¬
ducentem ropy 2 0. W gronie przegranych mogą znaleźć się przede wszystkim 
Rosja oraz państwa OPEC, z Arabią Saudyjską na czele. Dzięki eksploatacji 
niekonwencjonalnych zasobów gazu, nowymi poważnymi producentami tego 
surowca, obok USA i Kanady, mogą stać się Australia i Chiny. 

Drugą konsekwencją obserwowanych dziś zmian w sferze energetycznej, 
jest już bardzo prawdopodobne obniżenie cen gazu ziemnego na poszczegól¬
nych rynkach regionalnych, oraz możliwa w drugiej połowie obecnej dekady 
obniżka cen ropy na rynkach światowych. Według raportu Belfer Center, 
działającego na Uniwersytecie Harvarda, dzięki między innymi zastosowa¬
niu szczelinowania hydraulicznego przy eksploatacji konwencjonalnych złóż 
ropy naftowej, za kilka lat globalna podaż tego surowca może znacznie prze¬
kroczyć poziom konsumpcji, co naturalnie doprowadziłoby do dużego spadku 
cen 2 1. Podobne wnioski płyną też z innych analiz, między innymi takich firm 
jak Ernst &Young czy PricewaterhouseCoopers. 

Na razie jednak to zjawisko zachodzi na rynkach gazu. Bardzo głęboki spa¬
dek ceny tego surowca na amerykańsk im rynku już przyczynił się do spadku 

1 9 International Energy Agency, Iraq energy Outlook, Paris, 9.09.2012. 
2 0 International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, Synteza, Paris, 2012; A. Kubik, 

USA dzięki łupkom zostaną największym producentem ropy na świecie, Gazeta.pl, 13.11.2012. 
2 1 L . Maugeri, Oil: The Next Revolution: The Unprecedented Upsurge of Oil Production Capacity 

and What It Means for the World, Belfer Center for Science and International Affairs, University 
of Harvard, June 2012, s. 1. 

http://Gazeta.pl


TOMASZ PASZEWSKI — Bezpieczeństwo Polski w świetle zmian w sytuacji międzynarodowej 99 

cen w innych regionach świata. Jednym z beneficjentów tego procesu stała się 

Polska, której główna krajowa firma gazownicza PGNiG mogła dzięki niemu 

zawrzeć korzystniejsze porozumienie z Gazpromem. Obecnie w USA toczy 

się niezwykle ważna dla reszty świata debata, czy władze powinny zezwolić na 

eksport tego surowca22. W debacie tej zresztą nie brakuje argumentów geo¬

politycznych. Senator R. Lugar proponował pod koniec 2012 r., aby umożliwić 

eksport LNG do sojuszników z NATO, w celu unieza leżnienia ich od dostaw 

z Rosji 2 3 . Według sporządzonego na zlecenie Departamentu Energii raportu, 

taki eksport przyniósłby gospodarce USA jako całości duże korzyśc i 2 4 , jed¬

nak sprzeciwiają się temu rozwiązaniu przedstawiciele branży energetycz¬

nej i przemysłowej, gdyż możliwość eksportu spowodowałaby automatycznie 

ograniczenie podaży tego surowca na rynku amerykańskim i wzrost jego ceny. 

W przypadku rynków zagranicznych, w tym europejskiego, pojawienie się 

na nich amerykańsk iego gazu naturalnie znacząco obniżyłoby poziom cen. 

Zwłaszcza, że w 2020 r. amerykańsk i eksport LNG mógłby wynieść nawet 

190 mil iardów metrów sześciennych 2 5 , co stanowi równowartość ponad jednej 

trzeciej całej rocznej konsumpcji gazu w UE. Jeś l i amerykański gaz rzeczy¬

wiście zacząłby trafiać do Europy, z punktu widzenia interesów strategicz¬

nych jego najważniejszego dotychczasowego dostawcy, czyli Rosji, miałoby to 

wielokrotnie większe negatywne skutki, niż wszelkie amerykańskie instalacje 

wojskowe w Europie. J u ż obecnie Rosja traci udziały w europejskim rynku 

gazu i ten trend może się utrzymać w kolejnych latach. 

3.5. Z A C H Ó D P O G R Ą Ż O N Y W D Ł U G A C H 

Biorąc pod uwagę ogromną zależność Polski w sferze bezpieczeństwa od 

Zachodu i jego instytucji, a także uzależnienie polskiej gospodarki od ryn¬

ków UE, tamtejsze problemy gospodarcze mają bezpośredni wpływ na jej 

bezpieczeństwo oraz możliwości rozwoju. Można powiedzieć, że przewlekłe 

problemy natury ekonomicznej u kluczowych zachodnich partnerów stanowią 

dla Polski większe zagrożenie, niż wiele typowych zagrożeń bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 

2 2 Editorial Board, Natural gas exports: A boon to the economy, „Washington Post", 8.12.2012. 
2 3 R. Lugar, U.S. natural gas exports could break Russian dominance „Washington Post", 

12.12.2012. 
2 4 NERA Economic Consulting, Macroeconomic Impact of LNG Exports from the United States, 

Washington D.C., 3.12.2012. 
2 5 Rośnie gazowy potentat, „Rzeczpospolita", 18.11.2012. 
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Wspólnym dla wszystkich dużych państw zachodnich problemem jest 
wysoki poziom długu publicznego. Wiążą się z nim, niezależnie od innych 
negatywnych skutków makroekonomicznych, trzy główne zag rożen i a 2 6 . Po 
pierwsze, wysokie koszty obsługi długu powodują konieczność podwyżek 
podatków lub redukcji wydatków, co może prowadzić do poważnych proble¬
mów ekonomicznych i napięć społecznych. O ile w Stanach Zjednoczonych 
istnieje jeszcze przestrzeń do podnoszenia podatków, to w przypadku wielu 
państw UE ich ogólny poziom jest j uż na tyle wysoki, że ich dalsze podniesie¬
nie nie przyniosłoby dodatkowych wpływów budżetowych, lub zwiększyłoby 
je na krótko, za cenę poważnego osłabienia gospodarki i konkurencyjności 
państwa. 

Po drugie, wysoki poziom długu bardzo ogranicza możliwość reagowa¬
nia władz państwa za pomocą instrumentów polityki fiskalnej na ewentu¬
alne kolejne kryzysy gospodarcze lub też inne, niespodziewane wydarzenia. 
W latach 2008-2010 USA i większość państw Europy Zachodniej uniknęła 
głębokiej recesji właśnie za cenę skokowego wzrostu deficytów budżetowych, 
a przez to i długu publicznego. Jednak powtórzenie takiej polityki w niedale¬
kiej przyszłości byłoby zapewne już niemożliwe, ponieważ obecne zadłużenie 
większości państw zachodnich jest j uż przypuszczalnie bliskie maksymal¬
nemu, jakie gotowe są tolerować rynki finansowe. 

Z tą ostatnią kwestią łączy się trzecie zagrożenie. Wysoki dług publiczny 
niesie ze sobą ryzyko nagłej utraty zaufania rynków finansowych, co pro¬
wadziłoby do skokowego wzrostu rentowności obligacji i w konsekwencji 
niemożności dalszego zac iągan ia długów po możliwych do udźwignięc ia 
kosztach. Dopóki USA i państwa UE nie obniżą wskaźników zadłużenia, nie 
będą mogły sobie pozwolić na żadne działania, które groziłyby koniecznością 
nagłego wzrostu wydatków lub mogły spowodować spadek dochodów. To zaś 
ogranicza pole manewru, między innymi w polityce zagranicznej. 

Pod względem ogólnej sytuacji gospodarczej w najlepszym położeniu znaj¬
dują się Stany Zjednoczone. Wprawdzie niektóre wskaźniki , jak wysokość 
długu czy stopa bezrobocia, są gorsze lub porównywalne z tymi występują¬
cymi u ich europejskich sojuszników, jednak zdolność USA do przezwycię¬
żenia obecnych problemów gospodarczych wydaje się być znacznie większa. 
Stojące przed USA wyzwania w postaci rosnących kosztów emerytalnych, 
ochrony zdrowia i obsługi zadłużenia są niewątpliwie poważne, jednak kraj 
ten jest w stanie sobie z nimi poradzić, przynajmniej z czysto ekonomicznego 
punktu widzenia. Problem wysokości długu publicznego jest niepokojący 

2 6 Congressional Budget Office, The 2012Long-term Budget Outlook, Washington D.C., June 
2012, s. 4. 
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głównie w kontekście innego, poważniejszego zagrożenia , jakim jest trwa¬
jący od ponad dwóch lat kryzys polityczny, wynikający z dwóch fundamen¬
talnie różnych wizji rozwoju kra ju 2 7 . J e ś l i wspomniany pat polityczny uda 
się w nieodległej przyszłości przełamać, USA mają szansę, dzięki licznym 
konkurencyjnym przewagom nad innymi globalnymi centrami gospodarczymi 
(demografia, innowacyjność, tania energia), znów szybko się rozwijać. 

W wyraźnie gorszym położeniu jest Europa. Wprawdzie sytuacja eko¬
nomiczna w Uni i Europejskiej i strefie euro u legła pewnej stabilizacji 
z szansami na ożywienie w drugiej połowie 2013 r., jednak część poważnych 
problemów nie zostało jeszcze rozwiązanych. Według opublikowanego w paź¬
dzierniku 2012 r. raportu MFW, strefa euro pozostaje obszarem świata o zde¬
cydowanie najwyższym poziomie ryzyk gospodarczych,28 a wzrost gospodarczy 
według prognoz Komisji Europejskiej i Banku Światowego w 2013 r. znów 
pozostanie ujemny. W dalszej perspektywie rozwój europejskiej gospodarki 
hamować będą, oprócz wysokich kosztów spłaty zadłużenia, rosnące wydatki 
państw związane z procesem starzenia się społeczeństwa 2 9 . 

Ekonomiczna przyszłość Uni i Europejskiej w głównej mierze zależeć 
będzie od dwóch grup państw. Pierwszą tworzy pięć krajów południa Europy, 
czyli Cypr, Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, których problemy dwu¬
krotnie w ostatnich pięciu latach były główną przyczyną recesji w całej wspól-
nocie 3 0. Wszystkie te państwa j uż od paru lat znajdują się w recesji i według 
prognoz MFW z jesieni 2012 r., również w 2013 r. odnotują spadek PKB 3 1 . Na 
szczęście istnieje realna szansa, że dzięki znacznej redukcji kosztów pracy 
i podniesieniu przez to konkurencyjności, co odzwierciedla ich szybko rosnący 
eksport, państwa te w końcu znów zaczną się rozwi jać 3 2 . Skutki obecnych 
problemów będą jednak odczuwalne przez wiele lat. 

Drugą kluczową grupą jest unijna wielka trójka, czyli Niemcy, Francja 
i Wielka Brytania. W najgorszej sytuacji jest Francja, którą tygodnik Eco-
nomist określił mianem „tykającej bomby" w sercu euro-strefy, ze względu 

2 7 Patrz: T. Paszewski, Wyzwania w cieniu kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczo¬
nych, „Sprawy Międzynarodowe", nr 3, 2012, s. 39-61. 

2 8 International Monetary Fund, WorldEconomic Outlook 2012, Washington D.C., October 
2012, s. 13-15. 

2 9 Patrz m.in. European Commission, The 2012European AgingReport: economic andbudgetary 
projections for the 27EUmember states (2010—2060), Brussels 2012. 

3 0 Celowo nie jest wymieniony tutaj inny peryferyjny kraj - Irlandia, którą obecnie nie 
przystaje j u ż ekonomicznie do tej grupy. 

3 1 International Monetary Fund, World Economic Outlook..., op. cit., s. 66. 
3 2 Lisbon Council, Berenberg Bank, The 2012 Euro Plus Monitor: The Rocky Road to Balanced 

Growth, Brussels 2012. 
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na niekonkurencyjną gospodarkę i etatystyczną politykę władz 3 3 . Proble¬
mem Francji jest też bardzo roszczeniowo nastawione społeczeństwo, które 
nie akceptuje nawet stosunkowo łagodnych wyrzeczeń. Francuski rząd prze¬
widuje wprawdzie, że w 2013 r. wzrost gospodarczy wyniesie 0,8%, w latach 
2014—2017 gospodarka będzie rosnąć o 2% rocznie, a począwszy od 2014 r. 
poziom relacji długu publicznego do PKB zacznie się obniżać, jednak według 
MFW przewidywania te są zbyt optymistyczne. Zdaniem tej instytucji 
w 2013 r. gospodarka francuska wzrośnie jedynie o raczej symboliczne 0,4%, 
a w okresie 2014-2017 wzrost PKB wyniesie średnio 1,3%34. 

Wielka Brytania obecnie wychodzi z już drugiej w ostatnich latach recesji. 
Obserwowana w ostatnich latach uporczywa słabość brytyjskiej gospodarki 
jest powodem, dla którego Londynowi nie udaje się osiągnąć zakładanych 
celów w zakresie konsolidacji finansów publicznych, pomimo wprowadzenia 
programu oszczędności. W 2012 r. deficyt budżetowy znacznie przekroczył 
7% PKB, a prognozowany moment, w którym relacja długu publicznego do 
PKB się ustabilizuje, jest stale przesuwany w czasie35. 

W zdecydowanie najlepszej sytuacji są Niemcy. Kraj ten ma bardzo kon¬
kurencyjną gospodarkę, nadal utrzymuje wzrost, zadłużenie publiczne w sto¬
sunku do PKB zaczęło się obniżać już w 2012 r. i w kolejnym ma spaść poniżej 
80% PKB, zaś budżet federalny zostanie zapewne zrównoważony w 2014 r. 
W dalszej perspektywie, jednym z głównych ekonomicznych wyzwań stoją¬
cych przed Niemcami będzie minimalizacja skutków szybkiego procesu sta¬
rzenia się społeczeństwa. 

J u ż dziś konsekwencją ekonomiczno-finansowych problemów Europy 
jest jej ograniczona zdolność do realizacji własnych interesów w stosunkach 
z innymi globalnymi graczami. W polityce międzynarodowej liczy się bowiem 
nie tylko ogólny potencjał gospodarczy, technologiczny i ludzki, a ten w przy¬
padku UE wciąż jest ogromny, lecz także aktualna sytuacja finansowa i zwią¬
zana z nią swoboda manewru. Kiedy europejscy przywódcy w Pekinie z jednej 
strony domaga ją się respektowania przez Chiny praw własności intelektual¬
nej i niedyskryminowania europejskich producentów, a z drugiej oczekują od 
gospodarzy finansowego zaangażowania w europejskie fundusze „ratunkowe", 
to siła oddziaływania tego pierwszego przekazu jest bardzo niewielka 3 6. 

3 3 Why France couldbecome the biggest danger to Europe's single currency, „Economist", 17.11.2012 
3 4 International Monetary Fund, France: 2012 Article IV Consultation, IMF Country Report 

No. 12/342, Washington D.C., December 2012, s. 17. 
3 5 Wielka Brytania może stracić rating AAA, Polska Agencja Prasowa, 21.11.2012. 
3 6 A . Ciechanowicz, K . Popławski, Wizyta Angeli Merkel w Chinach, „Rzeczpospol i ta" , 

8.02.2012. 
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3.6. Z A C H W I A N E F I L A R Y E U R O P E J S K I E G O B E Z P I E C Z E Ń S T W A 

Kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa efektem kryzysu i koniecz¬
ności zaciskania pasa jest postępująca demilitaryzacja Europy. Budżety 
obronne europejskich członków NATO zostały w latach 2008-2010 zredu¬
kowane średnio o 7,4%, a w 2011 r. o kolejne 2,8%37. W przypadku wielu 
małych i średnich europejskich członków NATO, cięcia rzędu 15-25% i tak 
już niskich nakładów wojskowych sprawiły, że ich potencjał wojskowy staje się 
w praktyce czysto symboliczny38. Wydatki na swoje siły zbrojne ograniczyły 
również dwa główne filary europejskich ekspedycyjnych zdolności wojskowych, 
czyli Francja i Wielka Brytania. Niemcy, największa gospodarka UE, przezna¬
cza jedynie 1,4% PKB na siły zbrojne, które do niedawna miały głównie „tery¬
torialny" charakter i dopiero od niedawna są przekształcane w mniejszą, ale 
zawodową i nowoczesną armię zdolną do operacji zagranicznych39. 

Redukcje wydatków na zbrojenia jeszcze bardziej ograniczą możliwość 
prowadzenia ewentualnych samodzielnych działań UE w zakresie zapobiega¬
nia lub przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w Europie lub na jej obrze¬
żach. A zdolności te, co aż nadto pokazała interwencja w Libi i w 2011 r., j uż 
wcześniej były niewielkie. Na przykład trzy tygodnie po rozpoczęciu operacji 
jedynie 4 z 82 brytyjskich samolotów Tajfun mogło brać udział w atakach na 
cele naziemne 4 0. Bez wsparcia USA same państwa europejskie nie byłyby 
w stanie przeprowadzić tej kampanii, w której zresztą większość państw 
członkowskich i tak nie wzięło udziału. 

Najpoważniejszym jednak skutkiem postępującej demilitaryzacji Europy 
może być dalsze osłabienie Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ostatnich latach 
amerykańscy wysocy urzędnicy wielokrotnie ostrzegali, że jeś l i europejscy 
sojusznicy nie zwiększą zaangażowania w rozwój swoich zdolności militarnych, 
to przyszłość NATO będzie zagrożona. Tymczasem w 2012 r., poza USA jedynie 
dwa państwa członkowskie wydawały na obronę nie mniej niż zalecane przez 
Sojusz 2% PKB 4 1 . O ile na przełomie wieków Stany Zjednoczone ponosiły ok. 
50% wszystkich wydatków NATO na obronę, to w 2012 r. już 72% i udział ten 
do końca obecnej dekady może jeszcze wzrosnąć. Receptą na niski poziom 

3 7 International Institute of Strategic Studies, Strategic Survey 2012: The Annual Review of 
WorldAffairs, London 2012, s. 154. 

3 8 C.M. O'Donnell (red.), The Implication of Military Spending Cuts for NATO's Largest Mem-
bers, Brookings Institution, July 2012, s. 4. 

3 9 J . Gotkowska, Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reformy sił zbrojnych 
RFN, „Punkty Widzenia", nr 28, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, maj 2012. 

4 0 H . Conley, T. Adams, Debt or defense? Difficult Choices of a Financially Constrained NATO, 
Global Forecast 2011, CSIS, Washington D.C., 2011, s. 13. 

4 1 NATO, The Secretary General Annual Report 2012, Brussels 2012, s. 11. 
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wydatków wojskowych w Europie ma być przyjęta na szczycie w Lizbonie kon¬
cepcja „intel igentnej obrony" (ang. smart defence), czyli wspólnego zamawiania 
i użytkowania sprzętu, jednak z wielu względów nie wydaje się, aby wpłynęła 
ona w sposób odczuwalny na poziom europejskich zdolności wojskowych. 

Cięcia wydatków zbrojeniowych to niestety bynajmniej nie jedyny poważny 
problem Sojuszu. Równie istotnym jest kwestia solidarnego ponoszenia cię¬
żarów i ryzyka w czasie operacji zewnętrznych NATO. Na przykład w trak¬
cie operacji afgańskiej , podczas gdy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy 
i Holendrzy brali udział w ciężkich walkach i ponosili duże straty, inne kraje 
odmawiały zgody na udział własnych wojsk w misjach bojowych. Kolejny pro¬
blem to kwestia partycypacji państw w operacjach NATO oraz zasad wyco¬
fywania się z nich. Mimo, że uzgodnionym w NATO terminem zakończenia 
operacji w Afganistanie jest koniec 2014 r., prezydent Holland, bez ogląda¬
nia się na pozostałych uczestników operacji, podjął decyzję o wcześniejszym 
wycofaniu francuskich żołnierzy. 

Na przyszłości NATO w jak imś stopniu odbije się też strategiczny zwrot 
(pivot) Stanów Zjednoczonych w kierunku Azji i Pacyfiku, potwierdzony w nowych 
strategicznych wytycznych dla Departamentu Obrony ze stycznia 2012 r. 4 2 Powo¬
dem zmieniających się priorytetów w polityce bezpieczeństwa USA, połączonych 
z koniecznością oszczędności jest wycofanie z Europy dwóch z czterech amery¬
kańskich brygad bojowych. Wydaje się dziś, że kluczowym testem dla dalszego 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych w obecnej dekadzie będzie kwestia kon¬
tynuacji programu budowy systemu obrony antyrakietowej w Europie. 

W obliczu przeorientowania amerykańskie j polityki bezpieczeństwa poja¬
wiły się próby ożywienia europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony, w których zresztą widoczną rolę odegrała Polska podczas swojej pre¬
zydencji w U E 4 3 . Podobnie jak w przypadku NATO, odpowiedzią na male jące 
środki finansowe ma być zacieśnienie współpracy wojskowej i zbrojeniowej 
(pooling&sparing), a także większa integracja przemysłu obronnego. Te wysiłki 
jednak, zdaniem wielu obserwatorów, nie przyniosą większych efektów, 
a deklaracje europejskich polityków, jak te ze szczytu UE w grudniu 2012 r. 
o wzmocnieniu europejskich zdolności obronnych 4 4, pozostaną w przewidy¬
walnej przyszłości nie zrealizowane. 

4 2 Patrz: F. Heisbourg et al, All Alone? What US retrenchment means for Europe and NATO, 
Centre for European Reform, London 2012, s. 61; Sustaining U.S. GlobalLeadership;priorities for 
21st century defense, Department of Defense, The United States of America, The White House, 
Washington, 3.01.2012. 

4 3 C.M. O'Donnell, Poland's U-tern on European defense: A missedopportunity? Centre for Euro-
pean Reform, London, March 2012. 

4 4 EU leaders vow to boost Europe's defense capabilities, Reuters, 14.12.2012. 
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3.7. P O L I T Y K A B E Z P I E C Z E Ń S T W A RP 

Rozpatrując dzisiejszy stan bezpieczeństwa Polski na tle zmian zachodzą¬
cych w jej otoczeniu widać wyraźnie, że konieczna jest nowa mapa wyzwań 
i zagrożeń, która z jednej strony uwzględniałaby wszystkie istotne dla bez¬
pieczeństwa RP problemy, z drugiej nadawała im wagę adekwatną do ich 
faktycznego znaczenia. Spośród licznych współczesnych zagrożeń wiele jest 
takich, które nie ma ją większego znaczenia z punktu widzenia żywotnych 
interesów Polski, lub którym Polska może się przeciwstawić jedynie wspólnie 
z innymi państwami, czy wręcz wraz z całą społecznością międzynarodową. 
Uznanie międzynarodowego terroryzmu po 11 września 2001 r. za jedno 
z głównych zagrożeń dla Polski raczej miało więcej wspólnego z solidarnością 
z naszymi zachodnimi sojusznikami, niż z anal izą realnego stanu bezpieczeń¬
stwa kraju. 

Niezależnie od członkostwa w strukturach euroatlantyckich i związanych 
z tym zobowiązań, Polska powinna określać stan bezpieczeństwa narodowego 
oraz listę i hierarchię zagrożeń, biorąc pod uwagę przede wszystkim własne 
geopolityczne uwarunkowania, które dość istotnie się różnią na przykład od 
tych istniejących w zachodniej czy południowej Europie. 

Pełna analiza polityki bezpieczeństwa Polski, która z założenia powinna 
obejmować bardzo wiele różnorodnych aspektów funkcjonowania państwa, 
przekraczałaby ramy tej niewielkiej pracy, dlatego też poruszone tu zostaną 
jedynie kwestie, dotyczące „twardych" elementów bezpieczeństwa państwa, 
czyli związanych zasadniczo z bezpieczeństwem wojskowym. Ponieważ pol¬
ska polityka bezpieczeństwa prowadzona jest w kontekście licznych powią¬
zań politycznych i sojuszniczych, warto się przyjrzeć czterem ważnie jszym 
obszarom międzynarodowej współpracy, w jakie Polska jest zaangażowana, 
a następnie własnej polityce obronnej. 

Pierwszy i najważniejszy obszar stanowi niezmiennie członkostwo w Soju¬
szu Północnoatlantyckim, mimo wspomnianych wcześniej poważnych proble¬
mów, z jakimi się on boryka. Jak dotąd jednak, i to raczej się nie zmieni 
przynajmniej do końca obecnej dekady, NATO pozostaje na jważnie jszym 
gwarantem bezpieczeństwa Polski. 

Drugim obszarem jest bilateralna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, 
najbardziej wiarygodnym politycznie i militarnie sojusznikiem Polski. Bio¬
rąc pod uwagę geograficzną reorientację amerykańsk ie j polityki zagranicz¬
nej oraz cięcia wydatków Pentagonu, wydaje się, że Polska mogłaby stać się 
ważnym sojusznikiem USA jedynie wówczas, gdyby dysponowała l iczącym się 
konwencjonalnym potencjałem militarnym, posiadającym rea lną zdolność 
odstraszania. W takim przypadku mogłaby oferować USA poważne strate-
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giczne korzyści w postaci ochrony wschodnich rubieży przestrzeni transatlan¬
tyckiej, przy ograniczonym zapotrzebowaniu na wsparcie militarne ze strony 
sił amerykańsk ich . Jednak nawet nie spełniając tego warunku, Warszawa 
obecnie powinna starać się o jak największe zaangażowanie USA w naszym 
kraju i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W obecnych warunkach 
to Polsce powinno głównie zależeć na budowie elementów amerykańskie j tar¬
czy antyrakietowej na jej terytorium. 

Trzeci obszar współpracy dotyczy zaangażowania w tworzenie Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Biorąc pod uwagę doświadczenia zwią¬
zane z powściągliwym udziałem USA w konflikcie w Libii oraz wspomnianą 
reorientacją polityki Waszyngtonu, tworzenie autonomicznych europejskich 
zdolności wojskowych wydaje się być ze wszech miar logiczne i pożądane. Na 
przeszkodzie stoją jednak malejące budżety wojskowe. W obecnej sytuacji UE 
nie ma raczej innego wyjścia, niż możliwie jak najdłużej starać się korzystać 
z amerykańsk iego parasola ochronnego. Unia też jeszcze długo nie będzie 
w stanie zapewniać realnego bezpieczeństwa swoim wysuniętym najdalej na 
wschód członkom, takim jak Polska. 

Obszar czwarty obejmuje wojskową współpracę w regionie Europy Środ¬
kowo-Wschodniej. W przypadku Polski jest ona najbardziej rozwinięta z part¬
nerami z Grupy Wyszehradzkiej, z którymi od lat współpracuje między innymi 
w zakresie eksploatacji floty śmigłowców Mi-8 i Mi-17. Zgodnie z ustaleniami, 
w 2016 r. cztery państwa członkowskie stworzą w ramach unijnej Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony wspólną grupę bojową. Są też jednak 
istotne czynniki ograniczające potencjał tej współpracy. Obok różnic w per¬
cepcji zagrożeń, istnieje bardzo duża dysproporcja potencjałów wojskowych 
i skali nakładów na obronność pomiędzy Polską z jednej strony, a pozosta¬
łymi członkami grupy z drugiej. Słowacja, Czechy i Węgry wydają na obronę 
zaledwie 1-1,3% PKB. Co więcej , z powodu kryzysu w latach 2009-2011 ich 
budżety obronne zostały obniżone odpowiednio o 22%, 16% i 29%.4 5 Można 
odnieść wrażenie , że państwa te już nie traktu ją własnych sił zbrojnych jako 
autonomicznego instrumentu obrony przed potencjalną agres ją z zewnątrz, 

0 czym może świadczy faktyczna rezygnacja Czech z posiadania czołgów czy 
rozważana rezygnacja Słowacji z lotnictwa wojskowego46. 

Inną przeszkodą jest brak pełnego zaufania do par tnerów z grupy 
w ramach współpracy w tej tak wrażl iwej i ściśle związanej z suwerennością 

1 najbardziej żywotnymi interesami państwa dziedzinie jak obrona narodowa. 

4 5 T. Valasek, Prospect forDeeper VisegradDefense Collaboration, Central European Digest, Cen¬
ter for European Policy Analysis, Washington D.C., 2012, s. 10. 

4 6 J . Gotkowska, O. Osica (red.), W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybra
nych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, „Raport OSW", nr 10, 2012, s. 14. 
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Jak stwierdza raport ekspertów w Grupy V4: „Wojskowa współpraca jest poli¬
tycznie delikatnym przedsięwzięciem, które rodzi obawy o odmowę dostępu 
do zdolności obronnych" 4 7. Warto dodać, że nie może ona być również reali¬
zowana jako cel sam w sobie, bądź też dla celów wyłącznie politycznych, 
gdyż w takim wypadku powoduje jedynie rozproszenie wysiłków obronnych 
państwa. 

Na koniec warto przyjrzeć się polskiej polityce obronnej. Trudno się nie 
zgodzić z tymi badaczami, którzy zarzucają jej ogromną zmienność i brak 
dostosowania do rzeczywistych potrzeb obronnych pańs twa 4 8 . Być może j edną 
z przyczyn jest to, że w polskich debatach poświęconych tej problematyce, 
a toczących się praktycznie od początków I I I RP, dominowały dwa stanowiska, 
z których ani jedno nie odpowiada w pełni polskim potrzebom w zakresie 
obrony kraju. 

Pierwsze z nich, które znalazło odzwierciedlenie w najważnie jszych ofi¬
cjalnych dokumentach strategicznych, nie przykładało do autonomicznych 
zdolności obronnych Polski zbyt dużej wagi, podkreś la jąc za to znaczenie 
przynależności do najpotężniejszego sojuszu w historii świata. Według tej 
szkoły myślenia, polskie siły zbrojne powinny być gotowe na niewielki konflikt 
zbrojny w otoczeniu Polski lub na obronę kraju do czasu przybycia pomocy ze 
strony naszych sojuszników. Wadą tej koncepcji jest to, że zakładane wsparcie 
sojuszników może się okazać spóźnione lub zbyt małe. Członkostwo w sojuszu 
obronnym nie zwalnia z własnej troski o bezpieczeństwo kraju. 

Zwolennicy alternatywnej koncepcji stawiają obronę terytorium Polski 
przed tradycyjną agres ją mi l i ta rną w centrum polityki wojskowej państwa. 
Wychodzą jednak z założenia, że zadaniu temu w żadnym wypadku nie spro¬
stają regularne siły polskie i jedynym sposobem na stworzenie skutecznego 
potencjału obronno-odstraszającego jest realizacja na szeroką skalę koncep¬
cji obrony terytorialnej, opartej na powszechnej służbie wojskowej, umoż¬
liwiającej przeszkolenie liczonych w setki tysięcy rezerw mobilizacyjnych. 
Uzupełnien iem obrony terytorialnej powinna być niewielka, dobrze wypo¬
sażona zawodowa armia regularna, zdolna do wojny manewrowej, udziału 
w operacjach zagranicznych oraz potencjalnej pomocy sojusznikom z NATO. 

Z taką wizją polskich sił zbrojnych niestety wiążą się jeszcze większe pro¬
blemy. Po pierwsze, jest ona w swej istocie mocno archaiczna. Odpowiada 
ona głównie na zagrożenie inwazją, mającą na celu zajęcie całego lub części 

4 7 Towards a Smarter V4: How to Improve Defense Collaboration Among the Czech Republic, Hun-
gary, Poland and Slovakia, DAV4 Expert Group Report, Slovac Atlantic Commission, Bratislava 
2012, s. 5. 

4 8 Patrz m.in. T. Hypki, Armia poprzednich wojen, „Raport Wojsko - Technika - Obronność", 
nr 9, 2012. 
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terytorium kraju, a taka ewentualność jest niezwykle mało prawdopodobna 
w obecnych warunkach międzynarodowych. W X X I wieku niebezpieczeństwo 
stanowią krótkotrwałe konflikty zbrojne, których celem nie będzie podbicie 
terytorium, lecz realizacja innych politycznych czy ekonomicznych interesów. 
W tego typu wojnach formacje obrony terytorialnej mogą się okazać całkowi¬
cie nieprzydatne. Po drugie, wbrew głoszonym często opiniom, system obrony 
terytorialnej, nie byłby rozwiązaniem tanim. 

Potencjał gospodarczy Polski pozwala na budowę sił zbrojnych, które 
byłyby w stanie, przynajmniej w większości wypadków, odeprzeć konwencjo¬
nalną agres ję ze strony innego państwa, pod warunkiem jednak, że będą one 
konsekwentnie budowane i szkolone pod tym właśnie kątem. Istnieje wpraw¬
dzie dylemat dotyczący tego, jak pogodzić gotowość do udziału w operacjach 
międzynarodowych z real izacją misji obrony własnego państwa. W Polsce nie¬
formalnie przyjęło się zakładać, że Polska powinna angażować się w operacje 
zagraniczne, także w odległych od Europy regionach świata, aby w zamian 
móc liczyć w przyszłości na pomoc naszych sojuszników, w tym zwłaszcza 
USA. To rozumowanie ma jednak pewne słabości. W przypadku ewentual¬
nego zagrożenia bezpieczeństwa Polski, dla naszych sojuszników głównym 
czynnikiem mogą okazać się własne, polskie zdolności obronne, a nie dotych¬
czasowe zasługi w operacjach NATO. Polityka akumulacji długu wdzięczno¬
ści u sojuszników może w warunkach rzeczywistego zagrożenia okazać się 
mało skuteczna. Dlatego też wydaje się celowym, aby priorytetem w polityce 
obronnej RP była obrona polskiego terytorium, i pod tym kątem powinny być 
budowane zdolności wojskowe. Do operacji zagranicznych NATO czy Uni i 
Europejskiej Polska mogłaby oferować te wojskowe aktywa, które i tak roz¬
wija na swoje potrzeby. 

3.8. Z A K O Ń C Z E N I E 

Sytuacja międzynarodowa istotnie się zmieniła od czasu, kiedy Polska 
w latach 90. ubiegłego wieku już jako suwerenny podmiot zaczęła kształtować 
swą strategiczną przyszłość. Unia Europejska powoli wychodzi z gospodar¬
czego kryzysu, lecz pewne czarne chmury nad jej ekonomiczną przyszłością 
będą unosić się jeszcze przez wiele lat. Dodatkowo Unię osłabiają podziały 
polityczne pomiędzy jej członkami, dotyczące kierunku dalszego jej rozwoju, 
a także niekorzystne zjawiska zachodzące w państwach członkowskich, w tym 
rosnące zagrożenie wybuchem niepokojów społecznych, wzrost nastrojów 
populistycznych, czy ożywienie ruchów separatystycznych. Stany Zjedno¬
czone, kluczowy partner Europy i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa, straciły 



TOMASZ PASZEWSKI — Bezpieczeństwo Polski w świetle zmian w sytuacji międzynarodowej 109 

istotną część ze swojej ogromnej niegdyś przewagi nad resztą świata i nie 
są j uż w stanie pełnić roli globalnego hegemona. W porównaniu z końcem 
X X w. swoją pozycję, pomimo poważnych problemów wewnętrznych, bardzo 
umocniła Rosja. Coraz bardziej odczuwalna jest, również w regionalnym oto¬
czeniu Polski, rosnąca ekonomiczna obecność Chin. 

Patrząc przez pryzmat modelu trójpoziomowej szachownicy J.S. Nye, 
przez ki lkanaście lat po zakończeniu zimnej wojny główne zagrożenia dla 
Zachodu koncentrowały się na jej trzecim poziomie, czyli negatywnych zja¬
wisk transnarodowych. Dziś zagrożenia występują, choć w różnym stopniu, na 
wszystkich trzech poziomach, czyli również militarnym i ekonomicznym. Nie 
można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do powrotu tradycyjnej polityki 
siły w regionalnym otoczeniu Polski. To wszystko zmusza do systematycznej 
rewizji myślenia o polityce bezpieczeństwa państwa. 
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