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15.1. Wprowadzenie 

ybuch kryzysu finansowego w 2008 roku stanowi w opinii wielu bada-
V V czy symboliczną cezurę w polityce światowej, oznaczającą kres niekwe

stionowanej globalnej dominacji Zachodu. Wydaje się jednak, że tą umowną 
cezurą można się również posłużyć w odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa 
obszaru euroatlantyckiego. Od momentu wybuchu kryzysu stan bezpieczeń¬
stwa Europy i Stanów Zjednoczonych, choć z historycznej perspektywy nadal 
bardzo korzystny, uległ pewnemu pogorszeniu w stosunku do poprzedniego 
okresu, zwanego często postzimnowojennym2. Co ważniejsze jednak, w nie¬
dalekiej przyszłości nie można wykluczyć kontynuacji obserwowanych dziś 
niekorzystnych trendów, co w konsekwencji doprowadziłoby do osłabienia 
globalnej polityczno-militarnej pozycji USA oraz do poważnego zachwiania 
obecnych filarów europejskiego bezpieczeństwa. 

Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz
nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
Najbardziej zauważalną zmianą było szybkie zmniejszanie się luki w wydatkach wojskowych 
pomiędzy Zachodem a wschodzącymi potęgami, w tym mocarstwami autorytarnymi, jak Chi
ny czy Rosja. Według danych SIPRI w latach 2008-2012, realne wydatki obronne USA wzro
sły o 3%, Niemiec o 2%, a Francji i Wielkiej Brytanii zmniejszyły się o odpowiednio 4,2% 
oraz 5,2%. Dla porównania wydatki wojskowe Chin wzrosły w tym okresie o 47,6%, a Rosji 
o 33,3%. SIPRIMilitary ExpenditureDatabase, SIPRI, Stockholm 2013, http://milexdata.sipri. 
org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2012+v2.xlsx. 
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Niekorzystne zmiany w poziomie bezpieczeństwa dotknęły Europę w zde¬
cydowanie większym stopniu niż USA. Wynika to z dużo poważniejszych niż 
za oceanem problemów gospodarczych, związanych z tym znacznie głębszych 
redukcji wydatków obronnych (z i tak dużo niższego poziomu), bardzo niesta¬
bilnej sytuacji w sąsiadujących regionach Afryki Północnej i Bliskiego Wscho¬
du, a także wzrostu militarnego potencjału Rosji. Amerykański strategiczny 
zwrot w kierunku Azji i Pacyfiku, niezależnie od uspokajających dyploma¬
tycznych zapewnień, również nie pozostanie bez wpływu na bezpieczeństwo 
Starego Kontynentu. Polska, choćby z racji swojego granicznego położenia, 
należy do państw szczególnie wrażliwych na zmiany w systemie bezpieczeń¬
stwa europejskiego, dlatego zachodzące od paru lat procesy powinna trakto¬
wać jako sygnał ostrzegawczy. 

W analizie stanu bezpieczeństwa systemu euroatlantyckiego pomocny wy¬
daje się podział czynników, jakie będą go determinować, na te zachodzące 
na zewnątrz tego obszaru oraz te mające miejsce w jego granicach. Pierwszych 
nie da się oczywiście dokładnie przewidzieć, niemniej z obecnej perspektywy 
trzy czynniki zasługują na szczególną uwagę. Pierwszym są aktualne i możli¬
we zagrożenia rodzące się w szerokim pasie niestabilności, który rozciąga się 
od Maroka aż po Pakistan, czyli we wciąż najbardziej niestabilnym regionie 
świata. Drugi czynnik stanowi szybko rosnąca ekonomiczna i wojskowa potę¬
ga Chin. Przy utrzymaniu się obecnych tendencji konieczność jej równoważe¬
nia będzie pochłaniać coraz większą część amerykańskiego potencjału wojsko¬
wego, z negatywnymi tego konsekwencjami dla sojuszników USA w innych 
regionach świata. Trzecim czynnikiem jest znaczny wzrost wydatków zbroje¬
niowych Rosji i modernizacja jej sił zbrojnych, co w pewnych okolicznościach 
może się przerodzić w zagrożenie dla północno-wschodnich rubieży systemu 
euroatlantyckiego. 

Niezależnie jednak od rozwoju sytuacji w Rosji, w Chinach czy też w za¬
palnych regionach świata bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego będzie 
zależeć przede wszystkim od procesów i zmian zachodzących w tworzących 
go państwach i instytucjach (NATO i UE). Kluczowe znaczenie będą mieć 
zwłaszcza dalsza ewolucja polityki USA wobec Europy w obszarze bezpie¬
czeństwa, przyszły kształt N A T O oraz europejskie wysiłki w dziedzinie bez¬
pieczeństwa i obrony. 

15.2. Stany Zjednoczone a bezpieczeństwo Europy 

Bez względu na amerykański zwrot w kierunku regionu Azji i Pacyfiku 
z jednej strony i europejskie ambicje w zakresie strategicznej samodziel¬

ności z drugiej, uzależnienie bezpieczeństwa Europy i Polski od polityki USA 
i ich zdolności militarnych nie tylko nie maleje, ale w pewnych aspektach staje 
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się jeszcze większe. W Waszyngtonie jednak od lat narasta irytacja związana 
z coraz bardziej nierównym rozłożeniem ciężarów w N A T O . Mimo że łącz
ny PKB europejskich członków Sojuszu wynosi ponad 19 bln i jest oprawie 
3 bln wyższy od amerykańskiego, to obecnie USA ponoszą już prawie trzy 
czwarte łącznych wydatków obronnych N A T O 3 . W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca nakłady w USA są prawie pięciokrotnie wyższe niż w Europie. 
Amerykańscy podatnicy i politycy nie będą takiej sytuacji akceptować w nie
skończoność, czemu jednoznacznie dał wyraz odchodzący sekretarz stanu Ro
bert Gates w słynnym już przemówieniu, wygłoszonym 10 lipca 2011 roku 
w Brukseli4. Wprawdzie podobnych ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu było 
w przeszłości wiele, tym razem jednak w ślad za słowami mogą pójść kon¬
kretne decyzje. Wskazuje na to choćby poprawka do ustawy National Defense 
Authorization Act na 2013 rok, przyjęta w 2012 roku przez Izbę Reprezen
tantów stosunkiem głosów 226 do 196, która zakładała wycofanie z Euro¬
py nie dwóch, jak postanowiła administracja Baracka Obamy, ale wszystkich 
czterech brygadowych zespołów bojowych (Brigade Combat Teams, BCTs), 
co oznaczałoby w praktyce zakończenie stałej obecności amerykańskich bojo¬
wych jednostek lądowych na Starym Kontynencie5. Poprawka ta ostatecznie 
nie weszła do finalnej wersji ustawy, niemniej stanowiła kolejny sygnał wska¬
zujący, że w dobie bolesnych cięć budżetowych na Kapitolu maleje poparcie 
dla inwestowania w bezpieczeństwo Europy, zwłaszcza kiedy sami europejscy 
sojusznicy nie chcą tego robić 6. Do wycofania wszystkich lub prawie wszyst¬
kich amerykańskich wojsk z Europy wzywają też od dawna niektórzy eksper¬
ci, choć takich głosów jest wciąż niewiele . 

Sił USA w Europie i tak zresztą będzie coraz mniej. Do 2015 roku liczeb¬
ność amerykańskiego personelu ma się zmniejszyć z około 80 tys. do około 
69 tys., czyli o mniej więcej 16%8. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko jed¬
nostki bojowe, które z punktu widzenia kolektywnej obrony N A T O mają naj-

Ch.A. Perle, Your Tax Dollars at Work: Subsidizing the Security of Wealthy Allies, CATO Insti-
tute, 15 kwietnia 2013, http://www.cato.org/blog/tax-dollars-work-subsidizing-security-weal- 
thy-allies. 
R.M. Gates, The Security and Defense Agenda (Future of NATO), speech delivered in Brussels, 
Belgium, 10 czerwca 2011, http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1581. 
L . Coffey, Withdrawing U.S. Forces from Europe Weakens America, Issue Brief, Heritage Foun¬
dation, 23 maja 2013, s. 1. 
Zob. m.in. J. Benitez, Congressional Disappointment with European Allies FuelingPressure to With-
draw U.S. Troops, Atlantic Council, 21 marca 2013, http://www.acus.org/natosource/congres-
sional-disappointment-european-allies-fueling-pressure-withdraw-us-troops. 
S. Kay, Time to Pull Our Troops from Europe, „Foreign Policy", 18 czerwca 2013, http://www. 
foreignpolicy.com/articles/2013/06/18/time_to_pull_our_troops_from_europe?print=yes&hi 
decomments=yes&page=full. 
K. Parrish, Panetta Outlines U.S. Troop Changes in Europe, American Forces Press Service, 
16 lutego 2012, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67232. 
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większe znaczenie, to tutaj skala redukcji, zwłaszcza w porównaniu z końcem 
zimnej wojny czy początkiem lat 90., jest ogromna. Po wspomnianym wycofa¬
niu dwóch BCT w Europie pozostały już tylko dwie lekkie jednostki bojowe 
- wyposażony w kołowe transportery Stryker BCT stacjonujący w Niemczech 
oraz powietrzno-desantowy BCT stacjonujący we Włoszech. Od kwietnia 
2013 roku, w Europie po raz pierwszy od 1944 roku nie stacjonuje ani jeden 
amerykański czołg. 

Ogólna skala amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Europie bę¬
dzie zależeć, naturalnie oprócz takich czynników jak stan amerykańskiej 
gospodarki i finansów federalnych, od strategicznych wyzwań w innych 
częściach globu. Waszyngton już podjął decyzję, że do 2020 roku 60% ame¬
rykańskiej floty będzie stacjonować w regionie Azji i Pacyfiku. Nie można też 
wykluczyć, że w jeszcze bardziej niestabilnym regionie Bliskiego Wschodu 
pojawi się niespodziewanie poważny kryzys lub konflikt wymagający znacz¬
nego amerykańskiego zaangażowania. 

Zgodnie z obecną polityką Waszyngtonu jednym z głównych zadań amery¬
kańskich sił w Europie ma być utrzymywanie interoperacyjności z wojskami 
sojuszników, co będzie tym istotniejsze, że po 2014 roku Afganistan przestanie 
być kluczowym polem sojuszniczego współdziałania. Za swoistą rekompensatę 
za wspomniane wyżej redukcje bojowych jednostek w Europie można uznać 
decyzję Pentagonu o wydzieleniu jednego ciężkiego BCT do Sił Reagowania 
N A T O (NRF), dzięki czemu część tej jednostki (zapewne jeden batalion) 
będzie przebywać do trzech miesięcy w Europie, w celu wspólnych szkoleń 
z sojusznikami. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości Stany Zjed¬
noczone ograniczą również tę formę zaangażowania w sojusz transatlantyc¬
ki, zwłaszcza jeśli znaczenie Europy jako militarnego partnera będzie coraz 
mniejsze9. W tym kontekście mogą się rodzić pewne obawy co do przyszłej 
zdolności Sojuszu do realizowania zobowiązań wynikających z art. 5, do któ¬
rych Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej przywiązują szcze¬
gólną wagę. Wprawdzie Waszyngton wykazywał się jak dotąd dużym zrozu¬
mieniem ich potrzeb bezpieczeństwa i nadal zapewnia, że przywiązuje dużą 
wagę do kwestii kolektywnej obrony, jednak w świetle obecnie prowadzonej 
amerykańskiej polityki wojskowej w Europie można mieć pewne obawy, że 
zapewnienia te USA będą starały się realizować możliwie jak najmniejszym 
kosztem, między innymi preferując okresowe, krótkie wspólne ćwiczenia, 
a nie stałą obecność własnych jednostek. 

Nadal aktualny jest, choć w nieco okrojonej formie, projekt amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej w Europie, jednak i w tym przypadku nie można wyklu¬
czyć dalszych zmian. Mogą one wynikać zresztą z bardzo różnych względów, 

Ch. Barry, H . Binnendijk, Widening Gaps in U.S. and European Defense Capabilities and Coope-
ration, Institute for National Strategic Studies, Washington DC 2012, s. 12. 
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zarówno wojskowo-strategicznych, jak i finansowych, politycznych lub tech¬
nicznych. Od czasów Reagana każdy kolejny prezydent dokonywał w progra¬
mie obrony antyrakietowej zasadniczych zmian 1 0. 

Z polskiego punktu widzenia istotne też będą relacje amerykańsko-rosyj-
skie. Mimo wyraźnego pogorszenia się w latach 2012-2013 tych stosunków 
należy oczekiwać, że obie strony będą gotowe do współpracy. Dla Stanów 
Zjednoczonych Rosja jest istotnym graczem głównie ze względu na: jej wpły¬
wy i możliwości oddziaływania w wielu ważnych regionach (w Europie, Arkty¬
ce, Azji Środkowej, Południowej i Dalekowschodniej oraz na Bliskim Wscho¬
dzie), niezbędność jej uczestnictwa w międzynarodowych wysiłkach na rzecz 
powstrzymania takich zjawisk jak proliferacja broni masowego rażenia i środ¬
ków jej przenoszenia, a także szóstą pod względem wielkości PKB (mierzo¬
nego w PPP) gospodarką świata, która dzięki wejściu Rosji do W T O właś¬
nie została bardziej otwarta. Z drugiej strony Kreml zdaje sobie sprawę, 
że rosyjska gospodarka jako całość potrzebuje dostępu do zachodnich tech¬
nologii, a obecnie szczególnie pożądane są zachodnie technologie wydobycia 
ropy i gazu z podmorskich złóż, których znaczenie w najbliższych dekadach 
w rosyjskim sektorze wydobywczym będzie systematycznie rosnąć. Rosyjskie 
koncerny już nawiązują w tym zakresie współpracę z zachodnimi firmami, 
czego owocem jest między innymi joint venture zawarte w kwietniu 2012 roku 
przez Rosneft z koncernem ExxonMobil, dotyczące eksploatacji złóż w Ark¬
tyce i na Morzu Czarnym1 1. Wspólne interesy z Rosją mogą skłaniać amery¬
kańskie władze do powściągliwszej polityki w regionach sąsiadujących z tym 
państwem, co może niekorzystnie się odbić na interesach takich krajów jak 
Gruzja, a nawet Litwa czy Polska. 

Nie można wreszcie, w kontekście ewolucji amerykańskiej polityki wobec 
Europy, nie poruszyć kwestii dalszego funkcjonowania i przyszłego charakte¬
ru N A T O . Istnieje pewne ryzyko, że Sojusz w coraz większym stopniu bę¬
dzie się stawać - kontynuując dotychczasowe działania prowadzone w związ¬
ku z operacją w Afganistanie - organizacją zajmującą się interoperacyjnością 
i zacieśnianiem współpracy wojskowej w gronie zarówno członków, jak i coraz 
liczniejszych partnerów Sojuszu, głównie na potrzeby interwencji podejmo¬
wanych przez USA. Jednocześnie, ze względu na rozkład zdolności wojsko¬
wych w Europie, Stany Zjednoczone mogą się skoncentrować na bilateralnej 
współpracy z kilkoma wybranymi sojusznikami, którzy takie zdolności jeszcze 

1 0 I . Williams, S. Andreasen, A U.S. Perspective on Addressing Central European Assurance Needs, 
w: Ł. Kulesa (red.), The Future of NATO's Deterrence and Defense Posture: Views from Central 
Europe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012, s. 43. 

1 1 Wartość wspólnego przedsięwzięcia wyniesie początkowo 3,2 mld dol., jednak w przypadku 
sukcesu projektu może się ona zwiększyć nawet do 500 mld w ciągu dekady. J.W. Parker, 
M . Kofman, Russia StillMatters: Strategic Challenges and Opportunities for the Obama Administra-
tion, National Defence University, marzec 2013, s. 7. 
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zachowali. Jak wskazują słowa ambasadora USA przy N A T O Ivo Daaldera, 
Waszyngton rozważa też zniesienie w przyszłości zasady jednomyślności przy 

'rwający już pół dekady europejski kryzys gospodarczo-finansowy sam 
-L w sobie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i żywotnych in

teresów Unii Europejskiej oraz jej członków i tak też jest coraz częściej de
finiowany. „Krajowy klimat gospodarczy stanowi strategiczne zagrożenie dla 
narodu" - głosiło jeszcze w połowie 2013 roku brytyjskie Ministerstwo Obro-
ny 1 3. W dziedzinie bezpieczeństwa głównym jego skutkiem są znaczące re¬
dukcje w budżetach obronnych. W 2012 roku aż 19 członków N A T O wyda
wało na ten cel nie więcej niż 1,5% PKB, a tylko trzy państwa europejskie 
- Estonia, Grecja i Wielka Brytania - osiągnęły zalecany przez N A T O pułap 
2%. Wskutek trwających już lata oszczędności, a w przypadku niektórych 
państw również materialnego wyczerpania kosztowną operacją w Afganistanie, 
państwa członkowskie nie wypełniają ustalonych minimalnych zdolności (Mi¬
nimum Capabilities Requirement), a N A T O nie jest w stanie realizować wszyst
kich misji wyszczególnionych w LOA (Level of Ambitions)14. 

Jak dotąd większość cięć miała charakter horyzontalny, co oznacza, że cięto 
wszędzie po trochu, dzięki czemu zachowano dotychczasowy zakres zdolności 
wojskowych, tyle że za cenę ich osłabienia, między innymi przez gorsze wyszko¬
lenie i zgranie15. Zdarzały się też jednak cięcia wertykalne, polegające na rezyg¬
nacji z określonych zdolności militarnych, jak w przypadku Niderlandów, które 
zrezygnowały z posiadania wojsk pancernych. W nieodległej przyszłości takich 
cięć może być znacznie więcej, zwłaszcza w przypadku mniejszych państw. Po¬
wodem jest spodziewany wolniejszy niż przed kryzysem wzrost gospodarczy, 
konieczność stopniowej ponownej konsolidacji finansów publicznych, a także 
koszty obsługi długów zaciągniętych w trakcie kryzysu, które mogą wynieść 
średnio 1% PKB przez najbliższe 20 lat . Ponadto wiele państw europejskich 

J. Benitez, US Ambassador: Consensus Rule in NATO 'Unsustainable' if Burden SharingRemains 
'So Unequal', Atlantic Council, 18 czerwca 2013. 
British Ministry of Defense, Transforming the British Army. An Update - July 2013, London, 
lipiec 2013, s. 2. 
Ch. Barry, H . Binnendijk, Widening Gaps..., s. 4. 
Z europejskich członków N A T O osiem państw - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, 
Hiszpania, Grecja, Turcja i Polska - ma „pełne" siły zbrojne, tzn. złożone ze wszystkich czte¬
rech podstawowych rodzajów wojsk (lądowych, lotniczych, morskich i specjalnych), tamże. 
A. Missiroli, Enabling the Future: European Military Capabilities 2013-2025: Challenges andAve-
nues, European Union Institute for Security Studies, Report No. 16, maj 2013, s. 12. 

podejmowaniu decyzji 12 

15.3. Europejskie zdolności obronne 
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czeka już w tej dekadzie wzrost wydatków na ochronę zdrowia i długotrwałą 
opiekę w związku z procesem starzenia się społeczeństwa 1 7. 

Niski poziom wydatków wojskowych w Europie łączy się z mało efektyw¬
nym wydawaniem pieniędzy, w sensie uzyskiwanych zdolności wojskowych. 
Średnio 55% budżetów obronnych przeznaczane jest na płace i emerytury, 
podczas gdy w USA jest to około 30%1 8. Duże środki pochłania też utrzyma¬
nie wciąż rozbudowanej infrastruktury, natomiast udział wydatków badawczo¬
-rozwojowych w budżetach obronnych spadł w latach 2006-2010 z 5% do 4%. 
W konsekwencji Europa ma nadal ogromne braki w takich zdolnościach jak 
strategiczne i taktyczne środki transportu, powietrzne cysterny, systemy roz¬
poznania, dowodzenia i łączności (C4ISR), broń precyzyjnego rażenia czy 
samoloty bezzałogowe. Raport unijnego think tanku przestrzega, że w ciągu 
trzech-pięciu lat państwa europejskie mogą utracić dalsze zdolności wojsko¬
we, w ciągu od pięciu do ośmiu lat europejski przemysł zbrojeniowy może za¬
cząć coraz bardziej orientować się na zagraniczne rynki z oczywistą szkodą dla 
pozycji Europy na militarnej mapie świata, zaś w okresie od ośmiu do dwuna¬
stu lat europejskie siły zbrojne mogą stracić posiadaną przewagę technologicz¬
ną nad potencjalnymi przeciwnikami 1 9. 

Z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski i innych państw z tej 
części Europy warto przyjrzeć się, zwłaszcza w świetle pozostawania już tyl¬
ko nielicznych amerykańskich sił bojowych na Starym Kontynencie, europej¬
skim możliwościom wojskowym, w tym szczególnie ich zdolności do udzia¬
łu w kolektywnej obronie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego lub UE 
(na podstawie art. 47.2 Traktatu z Lizbony). W tym kontekście liczą się prze
de wszystkim potencjały jedynie trzech państw - Wielkiej Brytanii, Francji 
i Niemiec. Dla uproszczenia jako swoisty wskaźnik ich zdolności do pomocy 
sojuszniczej przyjęto stan ich wojsk lądowych, choć naturalnie istotne są też 
inne elementy sił zbrojnych. 

Wielka Brytania jest i zapewne pozostanie państwem o najwyższym bu¬
dżecie obronnym w UE, jednak jej siły zbrojne, po dekadzie kosztownych in¬
terwencji i wymuszonych kryzysem cięciach, są poddawane kolejnym reduk¬
cjom. Według obecnie obowiązujących planów (2013 roku) siły lądowe mają 
się składać z 82 tys. żołnierzy w czynnej służbie (najmniej od 1850 roku) oraz 
około 30 tys. rezerwistów, tworzących w założeniu jedną, zintegrowaną całość. 
Mają one być zdolne do krótkiej interwencji zagranicznej w skali całej dywizji 
- trzech manewrowych brygad oraz jednostek wsparcia, zaangażowanie w ope¬
racje w skali jednej brygady będzie zaś mogło być dowolnie długie. Nie bra-

1 7 Prognozowane zmiany wydatków na te cele dla całej UE i poszczególnych państw członkow
skich przedstawia raport Komisji Europejskiej, The 2012 Aging Report: Economic andBudgetary 
Projections for the 27 EUMember States (2010-2060), European Economy, Brussels 2012. 

1 8 A. Missiroli, Enabling the Future..., s. 11. 
1 9 Tamże , s. 12-13. 

327 



kuje jednak głosów wątpiących w te możliwości. Według Michaela Shurkina, 
jedynie tworzące siły reagowania, swoistą armię w armii, cztery brygady bo¬
jowe (trzy ciężkie i jedna powietrznodesantowa) będą stanowić pełnowartoś¬
ciowe wojska konwencjonalne, zdolne do udziału w działaniach wojennych 
o dużej intensywności 2 0. Nawet one jednak będą kształtowane z myślą o wal¬
ce z przeciwnikiem niepaństwowym, takim jak talibowie czy Hezbollah, a nie 
szykowane do wojny z innym mocarstwem. Znajdujące się na wyposażeniu 
trzech ciężkich brygad czołgi podstawowe Challenger I I , których w służbie 
pozostanie jedynie 227, będą miały za zadanie głównie wspierać inne forma¬
cje, nie zaś prowadzić tradycyjną wojnę manewrową. 

Według wielu ocen największe możliwości podejmowania samodzielnych 
interwencji militarnych i uczestnictwa w długotrwałych operacjach z trójki za¬
chodnioeuropejskich mocarstw zachowa Francja. Przewidziane w opublikowa¬
nej pod koniec kwietnia 2013 roku przez francuskie władze białej księdze cię¬
cia okazały się mniejsze, niż można było tego oczekiwać. Oprócz już wcześniej 
zaplanowanej redukcji o 10 tys. liczące 280 tys. żołnierzy siły zbrojne zmniej¬
szą się o kolejne 24 tys.2 1. Wydatki na obronę mają w latach 2014-2025 wy¬
nieść łącznie 364 mld euro, co oznacza, że będą one utrzymywać się na pozio¬
mie około 1,7-1,8% PKB. Trzon sił lądowych ma się składać z siedmiu brygad 
bojowych - dwóch ciężkich, trzech średnich oraz dwóch lekkich. Dysponować 
one będą 200 czołgami Leclerc, zgrupowanymi w brygadach ciężkich, 630 ko¬
łowymi transporterami VBCI, 140 śmigłowcami bojowymi oraz 115 transporto¬
wymi i 30 taktycznymi dronami. W odróżnieniu od części państw europejskich 
francuskie siły zbrojne są przygotowywane przede wszystkim do prowadzenia 
działań konwencjonalnych, choć niekoniecznie do wojny z innym, silnym 
państwem. 

Konflikt na dużą skalę jest uważany za mało prawdopodobny również 
w Berlinie. Dlatego jednym z celów prowadzonej obecnie reformy Bundes¬
wehry jest przeniesienie akcentów z obrony terytorialnej na możliwości ekspe¬
dycyjne. Docelowo liczebność sił zbrojnych zostanie zredukowana do 185 tys., 
liczba dywizji z pięciu do trzech, a brygad z jedenastu do ośmiu. Poważnie 
zostanie również ograniczona liczba pozostającego w służbie sprzętu pancer¬
nego - czołgów z 350 do 205, a bojowych wozów piechoty Puma z 405 do 350. 
Na wyposażeniu niemieckiej armii będzie też 40 bojowych helikopterów T i -
ger oraz 685 kołowych transporterów Boxer. Wojska lądowe zostaną podzie¬
lone na siły stabilizacyjne, których trzon będzie stanowić jedna dywizja pan¬
cerna i jedna zmechanizowana, mające prowadzić operacje o niskiej i średniej 

2 0 M . Shurkin, Setting Priorities in the Age of Austerity. British, French, and German Experiences, 
Rand Corporation, Santa Monica 2013, s. 13. 

2 1 Livre Blanc. Dfense et sścuritś nationale - 2013. Direction de l'information Iśgale et administrative, 
Paris 2013. 
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intensywności, oraz siły interwencyjne, złożone głównie z jednej, 18-tysięcz-
nej dywizji pancernej, uzbrojonej w potężne i nowoczesne czołgi Leopard 
IIA6. Zadaniem tej ostatniej jednostki ma być przede wszystkim realizacja so¬
juszniczych zobowiązań w zakresie kolektywnej obrony. 

Jeśli chodzi o potencjały wojskowe innych państw, to trudno pominąć po¬
tężną i stale modernizowaną armię turecką, która jest jednak tworzona prze¬
de wszystkim z myślą o operacjach w pobliżu własnych granic. Siły zbrojne 
państw południa Europy mocno ucierpiały w wyniku głębokiego kryzysu go¬
spodarczego, z drugiej strony jednak ich przyszłe zadania będą zapewne obej¬
mować głównie przeciwdziałanie różnym zagrożeniom transnarodowym czy 
asymetrycznym, a nie odpieranie tradycyjnej agresji zbrojnej. W północno-
wschodniej części Europy pewnym potencjałem obronnym dysponują niena-
leżące do N A T O Szwecja i Finlandia. Ten pierwszy kraj wykazywał nawet 
polityczną gotowość do udziału w obronie innych państw, zwłaszcza we współ¬
pracy z NATO, ale jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Od nie¬
dawna na Zachodzie w kontekście kolektywnej obrony w ramach N A T O wy¬
mienia się też Polskę, jednak wiązane z naszym krajem oczekiwania, wyraźnie 
oparte na ambitnych, lecz nie do końca realnych planach zbrojeniowych pol¬
skiego rządu, mogą się okazać na wyrost22. 

Podsumowując, z europejskich państw liczące się możliwości udzielenia 
militarnej pomocy napadniętemu sojusznikowi mają jedynie trzy główne potę¬
gi - Francja, Wielka Brytania i Niemcy, na które przypada około trzech czwar¬
tych potencjału obronnego UE. Każde z tych państw będzie jednak dyspono¬
wać w przewidywalnej przyszłości tylko jedną-dwoma większymi jednostkami 
lądowymi, które można by wykorzystać do celów kolektywnej obrony. 

15.4. Płaszczyzny współpracy wojskowej w Europie 

K ryzys finansowo-ekonomiczny oraz świadomość, że Stany Zjednoczone 
mogą być w przyszłości mniej zaangażowane w problemy bezpieczeń¬

stwa europejskiego niż dotychczas, spowodowały zdecydowany wzrost zain¬
teresowania współpracą wojskową w Europie. Idea „więcej za mniej" legła 
u podstaw przyjętej w Lizbonie koncepcji natowskiej smart defense oraz odpo¬
wiednika w UE w postaci pooling andsharing. Współpraca wojskowa rozwijana 
jest również na poziomie bilateralnym i regionalnym. Obecnie istnieje w UE 
wiele „klastrów" takiej współpracy, z których najważniejsze to: francusko-bry-
tyjski (oparty na traktatach z listopada 2010 roku), weimarski, wyszehradzki, 

Zob. m.in. K. Schake, Europe's Waning Influence, „New York Times", 18 listopada 2011, 
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/06/14/can-the-europeans-defend-themselves/  
a-shifting-dynamic-between-europe-and-the-us. 
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nordycki (NORDEFCO), bałtycki, państw Beneluksu czy brytyjsko-holen-
derski, w postaci wspólnych sił amfibijnych2 3. 

Największe znaczenie ma niewątpliwie tandem francusko-brytyjski, gdyż 
na oba państwa przypada aż połowa wojskowych wydatków UE oraz 70% 
zdolności ekspedycyjnych. Francja i Wielka Brytania zamierzają ściśle współ
pracować między innymi w zakresie rozwoju nowych głowic nuklearnych, sa
molotów bezzałogowych i lotnictwa morskiego, a do 2016 roku planują stwo¬
rzyć wspólne siły ekspedycyjne. Bardzo bliska, sformalizowana współpraca 
istnieje pomiędzy pięcioma państwami nordyckimi, choć trzeba zauważyć, 
że jak dotąd nie zaowocowała ona, poza paroma wyjątkami, unifikacją sprzętu 
czy powstaniem wspólnych jednostek24. Polska również bierze aktywny udział 
w wielu europejskich inicjatywach współpracy, prowadzonych pod auspicja¬
mi różnych struktur, w tym NATO, UE, Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wy-
szehradzkiej (V4) 2 5 , czego owocem jest chociażby zaangażowanie w natowskie 
projekty smart defense i współtworzenie z Niemcami oraz z Francją europej¬
skiej grupy bojowej. 

Nie brakuje jednak wątpliwości, czy ten rozkwit wspólnych inicjatyw woj¬
skowych istotnie przyniesie spodziewane korzyści. Po pierwsze, rodzi się py¬
tanie, na ile państwa angażujące się w te inicjatywy będą gotowe wywiązać 
się ze zobowiązań. Dotychczasowe doświadczenia nie są zbyt pozytywne. Jak 
nie bez racji stwierdzają dwaj analitycy European Council of Foreign Rela-
tions, „większość europejskich rządów po prostu nie traktuje poważnie obro
ny bądź też realizowania jej wspólnie z innymi" 2 6 . Nawet jednak gdy istnieje 
faktyczna wola polityczna, to na drodze do współpracy w tej bardzo specy¬
ficznej i wrażliwej dziedzinie piętrzy się wiele przeszkód natury politycznej 
(kwestia suwerenności), ekonomicznej (ochrona własnego przemysłu i miejsc 
pracy), finansowej (kwestia podziału kosztów, uniknięcia „jazdy na gapę") 
czy wojskowej (pewność dostępu do danych zdolności wojskowych w sytuacji 
kryzysu, w tym zwłaszcza zagrożenia własnego bezpieczeństwa). „Jak może¬
my być pewni, i to jest egzystencjalne pytanie, że zdolności będą dostępne 
nawet po zmianie rządu u naszego sojusznika i w okolicznościach, w których 
nasz sojusznik głęboko nie zgadza się z naszą polityką?" - pyta James Arbuth-

2 3 A. Sundberg, T . Ahman, The Two of Us - Bilateral and Regional Defence Cooperation in Europe. 
Executive Summary, FOI , 14 grudnia 2012. 

2 4 W 2009 r. norweski b. minister obrony zaproponował nawet przyjęcie przez te kraje wiążą
cych, wzajemnych gwarancji pomocy w razie zbrojnej agresji na jedno z nich, lecz idea ta nie 
została przyjęta. T . Stoltenberg, Nordic Cooperation and Foreign and Security Policy, FRIDE, 
Oslo 2009. 

2 5 Szerzej o współpracy wojskowej w Grupie Wyszehradzkiej (V4) m.in. R. Kupiecki, Visegrad 
Defense Cooperation: From MutualSupportto StrengtheningNATO and the EU, CEPA, 2 kwietnia 
2013. 

2 6 O. de France, N . Whitney, Europe's Strategic Cacophony, European Council on Foreign Rela
tions, kwiecień 2013, s. 2. 
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not, szef komisji obronnej brytyjskiego parlamentu, w kontekście współpracy 
wojskowej z Francją 2 7. Nawet pomiędzy państwami tworzącymi te same „kla-
stry" istnieją często bardzo duże różnice w nakładach na obronność. Estonia 
na przykład wydaje, jako procent PKB, mniej więcej dwa razy tyle, ile pozo¬
stałe państwa bałtyckie. Niewiele mniejsza pod tym względem jest dyspro¬
porcja pomiędzy Polską z jednej strony a jej partnerami z V4 z drugiej. 

Po drugie, dotychczasowe doświadczenia pokazują dobitnie, że współpraca 
wojskowa niekoniecznie musi przynosić korzyści. W przypadku wielu realizo¬
wanych wspólnie projektów priorytetem rządów były raczej cele polityczne, 
przemysłowe czy ekonomiczne, a nie potrzeby operacyjne, co stanowiło jedno 
ze źródeł sporów pomiędzy kontrahentami, opóźnień i wzrostu kosztów. Inne 
z kolei nie miały sensu z ekonomicznego punktu widzenia - ich ostateczne 
koszty były faktycznie wyższe, niż gdyby zdecydowano się na rozwiązania 
czysto krajowe28. Podobnie często okazywało się, że tworzone wielonarodo¬
we jednostki nie wnoszą prawie żadnej wartości dodatniej, poza polityczną 
czy symboliczną 2 9. W przypadku Polski, której władze bardzo chętnie anga¬
żują się w wielostronne projekty, zawsze warto więc pytać, czy celem udziału 
w nich nie jest bardziej chęć ogólnego „umacniania naszej pozycji w Europie 
i strukturach euroatlantyckich" niż faktyczna poprawa bezpieczeństwa kraju. 

Po trzecie, istnieje problem, na ile współpraca realizowana bilateralnie lub 
w lokalnych grupach będzie zgodna z całościową polityką obronną UE czy 
NATO. Wskazuje się, że może ona prowadzić do koncentracji partnerów na 
jedynie określonych rodzajach zagrożeń lub określonych zdolnościach. Z dru¬
giej strony jednak to właśnie nieskuteczność projektów czy polityk realizo¬
wanych na szczeblu unijnym lub natowskim stawała się istotnym bodźcem 
do podjęcia współpracy w mniejszym gronie. Tak było zwłaszcza w przypadku 
Francji i Wielkiej Brytanii. Oba kraje były bardzo rozczarowane wynikami do¬
tychczasowej współpracy wielostronnej oraz zawiedzione postawą wielu pozo¬
stałych partnerów. Po objęciu władzy przez prezydenta Franęois Hollande'a 
w maju 2012 roku Francja na krótko znów chciała się zaangażować w refor¬
mowanie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, co przyczyniło się 
zresztą do pewnych sporów na linii Paryż-Londyn, jednak po doświadcze
niach z operacją w Mali entuzjazm francuskiego rządu i prezydenta wobec po
lityki unijnej osłabł . 

Niezależnie jednak od wszystkich tych problemów zacieśnianie współpracy 
wojskowej, przynajmniej w wielu obszarach, jest w Europie potrzebne i , co wię-

2 7 UK-France „Entente-frugale" Defense Pact Here to Staj, Agencja Reutera, 1 marca 2013, http://  
www.reuters.com/article/2013/03/01/us-britain-france-defence-idUSBRE9200GM20130301. 

2 8 A. Missiroli, Enabling the Future..., s. 43. 
2 9 Tamże , s. 39. 
3 0 A. Sundberg, T . Ahman, The Two...; T . Valasek, Is the Franco-British Defence Treaty in Trouble?, 

Centre for European Reform, 27 lipca 2012. 
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cej, od tego raczej nie ma odwrotu. W przypadku znacznej części zdolności woj¬
skowych, w tym zwłaszcza tych, których państwom europejskim najbardziej 
brakuje do prowadzenia wspólnych operacji, budowanie ich przez pojedyncze 
państwa jest w obecnych warunkach finansowych niemożliwe i zwykle również 
niecelowe. W przypadku natowskiej inicjatywy smart defense początkowa lista 
8 projektów rozrosła się do 18, obejmujących głównie właśnie te zdolności, 
które są zwykle wykorzystywane we wspólnych operacjach. To samo dotyczy 
też projektów realizowanych przez Polskę wspólnie z partnerami z grupy V4. 
Już teraz zresztą nie brakuje udanych przykładów wspólnego wykorzystywa¬
nia sprzętu, jak choćby natowska flota samolotów AWACS czy inicjatywa Stra-
tegic Airlift Capability, łącząca 13 państw członkowskich Sojuszu. 

15.5. Rosja a bezpieczeństwo regionalne Polski 

Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej kwestia Rosji ma 
istotne znaczenie w ich politykach bezpieczeństwa. W mniejszym stop¬

niu dotyczy to państw leżących na południu tego regionu, takich jak Węgry, 
Bułgaria czy Rumunia, natomiast w przypadku państw usytuowanych w base¬
nie Morza Bałtyckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lub bliskości rosyjskich 
granic, Rosja jest nadal traktowana jako jedno z potencjalnie największych za¬
grożeń. Zagrożenie to można rozpatrywać na dwa sposoby: biorąc pod uwagę 
militarne możliwości Rosji oraz ewolucję europejskiego układu sił lub też ana¬
lizując politykę zagraniczną Rosji oraz jej interesy. 

Przyjmując pierwsze podejście, trudno nie dostrzec, że w świetle obecnie 
zachodzących zmian w zakresie potencjałów wojskowych w Europie, w tym 
wycofania amerykańskich wojsk ciężkich i redukcji w armiach zachodnioeuro¬
pejskich, układ sił w regionie Bałtyku coraz bardziej przechyla się na korzyść 
Rosji i trend ten może jeszcze się pogłębić do końca obecnej dekady. Teza 
ta wydaje się w pełni uprawniona, nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie sposób 
dziś w miarę precyzyjnie przewidzieć, jak wówczas będą wyglądać rosyjskie 
siły zbrojne. Zbyt wiele jest bowiem czynników, w tym ekonomicznych i we¬
wnątrzpolitycznych, które będą decydować o sukcesie i tempie ich moderni-
zacji31. Chociaż Rosja nie zrealizuje zapewne znacznej części zapowiadanych 
celów, to, jak głosi szwedzki raport, „nie ma raczej wątpliwości, że jej ogól¬
ne militarne możliwości zwiększą się do 2020 roku" 3 2 . Zakładając, że obecne 

3 1 Rozwój rosyjskich sił zbrojnych hamują takie czynniki jak coraz mniej liczne roczniki mło
dych ludzi, z których wielu ma problemy zdrowotne lub weszło w konflikt z prawem, korup¬
cja czy niezreformowany przemysł obronny. 

3 2 C. Vendil Pallin (red.), Russian Military Capabilities in a Ten-Year Perspective - 2011, FOI , sier
pień 2012, s. 124. 
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reformy będą w miarę udane, do końca tej dekady Rosja może dysponować 
około 40 brygadami bojowymi, czteroma dywizjami powietrznodesantowymi 
i dużą liczbą jednostek pomocniczych. Wprawdzie liczebność sił zbrojnych za¬
pewnie nigdy nie osiągnie zakładanego miliona żołnierzy, raczej może się ob¬
niżyć z obecnych 700-800 tys. do 500-600 tys.33, ale za to ich możliwości bo
jowe przypuszczalnie wzrosną. Na ich wyposażeniu, zakładając 50-procentową 
redukcję obecnych stanów, mogłoby się znaleźć około 700 samolotów bojo¬
wych i 400 helikopterów 3 4 . Wprawdzie nie należy się spodziewać, że znajdu¬
jący się na wyposażeniu jednostek sprzęt będzie w 70% nowy, jak to określa 
plan ich modernizacji z 2010 roku, jednak jeśli nawet udział ten będzie na po¬
ziomie 30-40%, to i tak byłby on wyższy od tego, jaki jest w wielu armiach 
zachodnich. „Techniczna wyższość NATO, która jest często uważana za pew¬
nik, może zniknąć w ciągu następnych dziesięciu lat, przynajmniej w niektó¬
rych obszarach" - piszą szwedzcy analitycy35. 

Z państw tworzących system euroatlantycki najbardziej narażone na poten¬
cjalną agresywną politykę Rosji są kraje bałtyckie. Nie dysponują one zdol¬
nością samodzielnej obrony przed zdeterminowanym agresorem, a możliwo¬
ści ich obrony przez N A T O są raczej niewielkie. Wynika to choćby z faktu, 
że w warunkach rzeczywistego konfliktu praktycznie cała przestrzeń powietrz¬
na Litwy, Łotwy i Estonii znalazłaby się w zasięgu licznych i uważanych 
za nowoczesne rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-300, S-400 i ewen¬
tualnie powstającego S-500, o zasięgu odpowiednio 300, 400 i 600 kilometrów, 
rozlokowanych na terytorium Rosji, w tym w obwodzie kaliningradzkim, oraz 
na Białorusi. Stanowiłoby to naturalnie ogromną przeszkodę dla interweniu¬
jących sił natowskich, ale nie byłaby to przeszkoda jedyna. W praktyce naj¬
skuteczniejszym sposobem obrony państw bałtyckich byłaby prewencyjna 
dyslokacja natowskich sił na ich terytorium i w krajach sąsiednich, w celu de¬
monstracji siły i niedopuszczenia do wybuchu konfliktu. 

Inne kraje regionu, ze względu na większy potencjał militarny i lepsze po¬
łożenie geograficzne, są w wyraźnie korzystniejszej sytuacji, jednak i one nie 
mogą się czuć w pełni bezpiecznie. Według głównodowodzącego sił zbrojnych 
Szwecji Sverkera Goransona w wypadku militarnej napaści kraj ten byłby 
w stanie bronić się jedynie przez tydzień, i to tylko na wybranym obszarze36. 

Jeśli jednak spojrzeć na problem potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji 
przez pryzmat jej interesów, to zagrożenie rosyjską napaścią militarną, zakła¬
dając racjonalność wyborów jej przywódców, wydaje się znikome. Rosja ma 

3 3 Tamże , s. 123. 
3 4 B. Ljung, T . Malmlof, K. Neretnieks, M . Winnerstig (red.), The Security and Defensibility of the 

Baltic States, FOI , październik 2012, s. 66. 
3 5 Tamże , s. 65. 
3 6 ReportConfirms One-WeekDefence' Analysis, „ T h e Local. Sweden's News in English", 15 lute

go 2013, http://www.thelocal.se/46212/20130215/. 
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wiele problemów wewnętrznych, niestabilną sytuację na swoich południo¬
wych rubieżach, na wschodzie zaś rosnącą potęgę chińską, której poczynania 
musi śledzić czujnym okiem. Ponadto spowodowany agresywną polityką kon¬
flikt polityczny z Zachodem byłby dla niej z różnych względów niewygodny. 

Z drugiej jednak strony Moskwa konsekwentnie zmierza do tego, aby kraje 
leżące na zachód od jej granic były pozbawione rzeczywiście skutecznej ochro¬
ny. W czerwcu 2012 roku generał Nikołaj Makarow, przemawiając w fińskiej 
akademii wojskowej, w jasny sposób ostrzegł, że Finlandia i Szwecja nie po¬
winny dalej zacieśniać współpracy z NATO, a raczej rozszerzyć współpracę 
z Rosją. Skrytykował także prowadzenie przez Finów manewrów wojskowych 
we wschodniej części ich kraju 3 7. Zgadzając się na współpracę z N A T O 
w sprawie Afganistanu, Moskwa miała zażądać, aby w krajach byłego bloku 
wschodniego nie stacjonowały większe zachodnie siły N A T O niż jedna bry¬
gada i nie więcej niż 24 natowskie samoloty bojowe, stacjonujące dodatkowo 
nie dłużej niż 42 dni w roku 3 8. Moskwa sprzeciwia się praktycznie wszelkim 
poważniejszym amerykańskim lub natowskim inwestycjom na terenie wschod¬
nioeuropejskich członków Sojuszu, a także wyraża niezadowolenie z powo¬
du prowadzonych tam większych manewrów. Taka polityka przypuszczalnie 
świadczy o tym, że Rosja chce zapewnić sobie podatność wschodniej części 

Europy na jej wpływy , a także w przyszłości zachować możliwości sięgnięcia 
po argument siły, jeśli inne instrumenty okazałyby się nieskuteczne. 

miany zachodzące w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa z pewnoś-
_L_/cią nie są korzystne dla Polski. Co więcej, Polska do tych trudniejszych 
niż w poprzednich dekadach warunków strategicznych nie jest dobrze przy¬
gotowana. W sferze bezpieczeństwa podstawową jej słabością jest trwająca 
już niemal ćwierć wieku niemożność zaprojektowania i zbudowania silnego, 
autonomicznego potencjału obronnego kraju. Jednym z głównych powodów 
tej sytuacji, obok ogólnej niezdolności państwa do prowadzenia długofalowych 
polityk, jest przyjmowane od samego początku istnienia I I I Rzeczypospolitej 
założenie, że Polska będzie w stanie samodzielnie się obronić jedynie w przy¬
padku ataku zbrojnego przeprowadzonego na niewielką skalę. Dlatego też 
nie dostrzegano sensu w podejmowaniu konsekwentnych wysiłków, aby przy-

G. O'Dwyer, Russian Military Chief Stirs Anti-NATO Pot, „Defense News", 13 stycznia 2012. 
M . Bagratuni, Russia and the 2010 NATO Strategic Concept: New Era of Partnership or Wishful 
Thinking?, Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, kwiecień 2011, s. 6. 
Zob. m.in. E. Lucas, Rethinking Russia: The Paradox of Paranoia, Center for European Policy 
Analysis, 28 stycznia 2013, s. 9-11. 
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gotować polskie siły zbrojne do odparcia tradycyjnej agresji ze strony potężne
go sąsiada. A tylko takie siły zbrojne w praktyce stanowią skuteczny czynnik 
odstraszania, dzięki czemu samo zaistnienie napaści zbrojnej z zewnątrz staje 
się dużo mniej prawdopodobne. To, że obrona kraju przed takim zagrożeniem 
nie została uznana za zdecydowanie nadrzędne zadanie polskiej armii, mia¬
ło niekorzystne konsekwencje zarówno w zakresie modernizacji i reform sił 
zbrojnych, jak i polityki państwa wobec przemysłu obronnego. 

Już na początku istnienia I I I RP przyjęto założenie, że kraj będzie mógł 
podjąć skuteczne samodzielne działania wojskowe jedynie w przypadku nie¬
wielkiego, lokalnego konfliktu 4 0 . W razie wojny na pełną skalę zakładano jak 
najdłuższe stawianie oporu, w tym przejście do działań partyzanckich, przy jed¬
noczesnym odwoływaniu się do pomocy międzynarodowej. Po przystąpieniu 
do N A T O tym bardziej nie myślano o samodzielnej obronie przed potężną 
napaścią militarną. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 23 maja 
2000 roku określała prawdopodobieństwo wybuchu wojny na dużą skalę jako 
małe, a za największe zagrożenie militarne, z jakim miałyby się zmierzyć sa¬
modzielnie polskie siły zbrojne, uznawała „agresję zbrojną z zaskoczenia", 
która z natury rzeczy byłaby „ograniczoną co do sił, czasu i przestrzeni"41. Jed
nocześnie dokument jasno stwierdzał, że „wszelkie działania obronne, zarów¬
no w ramach lokalnego konfliktu zbrojnego, jak i wojny na dużą skalę, by¬
łyby od samego początku działaniami sojuszniczymi". W przypadku dużego 
konfliktu zagrożenie, które zresztą miałoby narastać przez dłuższy czas, „siły 
zbrojne od samego początku będą działać w ramach operacji połączonych, pro¬
wadzonych w bezpośredniej obronie Polski przez wielonarodowe zgrupowanie 
sojusznicze, rozwinięte zawczasu na naszym terytorium (...)" 4 2. O ile jednak 
przyjmowane przez kolejne rządy strategie bezpieczeństwa narodowego i inne 
dokumenty o podobnym charakterze przypisywały mniejszą lub większą rolę 
polskim siłom zbrojnym w obronie terytorium RP, to opublikowana przez 
M O N w okresie urzędowania Bogdana Klicha Wizja Sił Zbrojnych RP - 2030 
z maja 2008 roku traktowała tę kwestię całkowicie marginalnie43. Polskie siły 
zbrojne, wedle tej wizji, miały być za to zdolne do operowania w najbardziej 
odległych i egzotycznych obszarach globu, w najbardziej nawet niesprzyjają¬
cym środowisku przyrodniczym i społeczno-kulturowym. 

Szansę na rewizję dotychczasowej polityki obronnej Polski dawał zakoń¬
czony w 2012 roku Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (dalej 
SPBN). Wieńczący jego prace raport jest wprawdzie tajny, jednak część usta¬
leń i rekomendacji została ujawniona w opublikowanej przez Biuro Bezpie¬
czeństwa Narodowego Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospo-

4 0 Założenia Polskiej Polityki Bezpieczeństwa, 2 listopada 1992. 
4 1 Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 2 listopada 1992. 
4 2 Tamże . 
4 3 Ministerstwo Obrony Narodowej, Wizja Sił Zbrojnych RP - 2030, Warszawa, maj 2008. 
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litej Polskiej (dalej biała księga), a także na lamach wydawanego przez BBN 
kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe". Z materiałów tych wynika jednak, 
że choć proponowane są pewne korekty, to raczej mamy do czynienia z konty
nuacją niż ze zmianą dotychczasowego podejścia do kwestii obronności kraju. 

SPBN postuluje wprawdzie „przesunięcie środka ciężkości z modelu sił 
zbrojnych o charakterze ekspedycyjnym w kierunku zwiększenia zdolności 
obronnych"4 4, jednak w istocie możliwości te mają być większe w sytuacji 
zaistnienia tylko określonego rodzaju konfliktów. Chodzi przede wszystkim 
o „możliwość pojawienia się zaskakującego, selektywnego zagrożenia mili¬
tarnego o ograniczonym charakterze, wywołanego niejasnymi lub skrytymi 
motywami politycznymi, w warunkach prawdopodobnego niepodjęcia przez 
Sojusz natychmiastowej i adekwatnej odpowiedzi militarnej lub niemożności 
wypracowania wspólnego polityczno-militarnego stanowiska w ramach N A T O 
czy UE" 4 5 . Polski potencjał obronny ma zapewnić zdolność do skutecznego 
reagowania na „wszelkie formy współczesnych zagrożeń polityczno-militar¬
nych", przy czym dodaje się zaraz, że chodzi o wszelkie zagrożenia, „w sto¬
sunku do których międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa mają utrud¬
nione możliwości reagowania"46. Według SPBN, „polska koncepcja obronna 
uwzględnia sytuację strategicznego osamotnienia". Ma być ono jednak krót¬
kotrwałe, gdyż oznacza sytuację, w której w warunkach „konfliktu zbrojnego 
o dużej skali Polska może być zdana sama na siebie w pierwszej fazie tego 
konfliktu, tj. do momentu otrzymania wsparcia ze strony N A T O " 4 7 . 

Takie podejście autorów SPBN do bezpieczeństwa państwa rodzi przede 
wszystkim pytania dotyczące sposobu oceny ryzyk, z jakimi Polska będzie 
mieć w przyszłości do czynienia. Z pewnością w świetle tendencji światowych 
prawdopodobieństwo agresji militarnej w celu zawojowania lub podporządko¬
wania innego kraju, szczególnie średniej wielkości, wydaje się niezwykle małe. 
Dlatego też słusznie kładziony jest nacisk na szerokie spektrum innych zagro¬
żeń militarnych, związanych na przykład z użyciem siły jako instrumentem re¬
alizacji interesów politycznych lub ekonomicznych. Nawet jednak zastosowa¬
nie siły w tego typu celach nie wyklucza agresji militarnej na większą skalę. 

Tymczasem raport SPBN wiele uwagi poświęca scenariuszom możliwej 
niewielkiej agresji zbrojnej (uderzenia powietrzne, operacje specjalne, incy¬
denty graniczne, rajdy dywersyjne), nie wyjaśniając jednak, dlaczego agresor 
miałby się ograniczyć do zastosowania siły jedynie na niewielką skalę, wie¬
dząc jednocześnie, że takie działania mogą się okazać nieskuteczne, właś-

Aspekty bezpieczeństwa militarnego w ujęciu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, 
„Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 3—1 (23-24), s. 37. 
Tamże , s. 52. 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2013, s. 203. 
Aspekty bezpieczeństwa militarnego... , s. 53. 
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nie ze względu na swój ograniczony charakter. Z jednej strony stwierdza się, 
że nieskuteczność polityki odstraszania N A T O może stanowić zachętę do po¬
dejmowania agresywnych kroków, z drugiej zupełnie nie bierze się pod uwagę 
sytuacji, w której Sojusz Północnoatlantycki w ogóle nie jest w stanie na czas 
udzielić Polsce skutecznej pomocy. 

Problem ten wiąże się z innym mankamentem białej księgi, mianowicie 
z wyszczególnieniem długiej listy zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, 
ale bez ich odpowiedniej hierarchizacji. Z pewnością potężna zbrojna napaść 
na Polskę jest obecnie bardzo mało prawdopodobna, niemniej w przypadku 
realizacji takiego scenariusza straty poniesione przez kraj byłyby nieporówna¬
nie większe niż w wyniku materializacji wielu innych zagrożeń bezpieczeń¬
stwa, w tym rozmaitych zagrożeń asymetrycznych. Agresję militarną można 
zaliczyć więc do stosowanej na Zachodzie kategorii zagrożeń low risk, high 
impact. Jak stwierdził szwedzki ekspert Karlis Neretnieks: „Nie można uciec 
od najbardziej poważnych problemów poprzez mówienie o prawdopodobnych 
problemach, to są dwie różne rzeczy"48. 

Pochodną przyjętych w białej księdze założeń dotyczących ryzyka jest 
ich wizja rozwoju polskich sił zbrojnych. Według niej mają to być siły nowo¬
czesne i uniwersalne, wyposażone między innymi w śmigłowce, pojazdy bez-
załogowe, systemy przeciwlotnicze i antyrakietowe oraz najnowocześniejsze 
systemy rozpoznania, łączności i dowodzenia, śmigłowce i pojazdy bezzałogo-
we, które byłyby zdolne do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań, 
od reagowania na pozamilitarne sytuacje kryzysowe w kraju poprzez udział 
w różnorodnych operacjach zagranicznych aż po obronę przed niewielkim 
atakiem militarnym lub cybernetycznym. Ich zdolność do prowadzenia woj¬
ny konwencjonalnej na dużą skalę byłaby jednak ograniczona, między innymi 
ze względu właśnie na ich uniwersalność i rozproszenie środków na różnorod¬
ne zdolności wojskowe. 

Takie podejście może się wydawać uzasadnione, jeśli założymy, że ewen¬
tualne zagrożenie powrotem do polityki siły w Europie narastałoby przez dłu¬
gi lub bardzo długi okres, więc w razie realizacji takiego scenariusza byłoby 
dużo czasu na odpowiednią modyfikację charakteru i zdolności sił zbrojnych. 
W rzeczywistości jednak realne zagrożenie użyciem siły w otoczeniu Pol¬
ski może się pojawić w znacznie krótszym czasie niż ten, jaki jest potrzebny 
do dokonania odpowiednio głębokich technicznych i organizacyjnych zmian 
w siłach zbrojnych. 

48 Swedish Military Help to the Baltic States Couldbe Given Only in Close Cooperation with Nato - Prefer-
ably as Members, Say Swedish Military Experts, „ T h e Lithuania Tribune", 19 października 2012, 
http://www.lithuaniatribune.com/17631/swedish-military-help-to-the-baltic-states-could-be- 
given-only-in-close-cooperation-with-nato-%E2%80%93-preferably-as-members-say-swed-
ish-military-experts-201217631/. 
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15.7. Zakończenie 

Zmiany, jakie zaszły w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w latach 
2008-2013, nie są dla Polski korzystne. Poziom jej bezpieczeństwa wyda¬

je się mniejszy niż w poprzednim okresie, kiedy tradycyjny konflikt zbrojny 
w Europie był praktycznie niewyobrażalny, a ryzyko związane z zagrożenia¬
mi asymetrycznymi w przypadku Polski stosunkowo niewielkie. Obecny stan 
bezpieczeństwa w Europie jest wprawdzie nadal zadowalający, ale istnieje 
realne ryzyko, że na skutek niespodziewanych procesów, na przykład powro¬
tu głębokiego kryzysu gospodarczego w Europie, może on szybko się pogor¬
szyć. Polska niestety nie jest dobrze przygotowana na realizację takiego sce¬
nariusza. 


