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Summary

Growing interdependence between various actors in international relations is accompanied 
by the tendency towards multipolarity, both regionally, in the European Union, and glo-

bally. Economic and sovereign debt crisis in the euro zone reinforce divisions within the Union 
and lead to rising competition between the member states. The dynamics of integration and 
disintegration processes under the infl uence of the crisis inevitably result in the evolution of the 
EU. Europe is not only subjected to internal, but also external pressures, coming from rising 
powers and the US, all attempting to redefi ne their roles at the global arena. EU ability to exert 
infl uence and shape the multipolar order depends on the form that the European integration 
project takes in the coming years. The main dilemma here concerns the nature of multipolarity 
at the regional and global level. Is the Union evolving towards cooperative or confrontational 
multipolarity? In what way is the EU going to support the integration of the rising powers into 
the existing system of international institutions, so far dominated by the Euro-Atlantic com-
munity? To what extent is the EU disintegration contributing to growing confrontational mul-
tipolarity at the global scene? Finally, how can the multipolar Union infl uence the decline or 
strengthening of the transatlantic relationship? 

Streszczenie

Rosnącej współzależności między poszczególnymi aktorami stosunków międzynarodowych 
towarzyszy tendencja do wielobiegunowości, zarówno w Unii Europejskiej, w kontekście 

regionalnym, jak i na arenie globalnej. Kryzys gospodarczy i kryzys zadłużenia w strefi e euro 
wzmacniają podziały w Unii i prowadzą do wzrostu konkurencji między państwami członkow-
skimi. Dynamika procesów integracji i dezintegracji pod wpływem kryzysu prowadzi do nieunik-
nionej ewolucji Unii Europejskiej. Europa poddana jest nie tylko presji wewnętrznej, ale także 
zewnętrznej, ze strony mocarstw wschodzących oraz USA, które redefi niują swoje role na arenie 
globalnej. Możliwości UE w sferze wywierania wpływu i współtworzenia porządku wielobiegu-
nowego zależą od kształtu, jaki europejski projekt integracyjny przybierze w kolejnych latach. 
Podstawowy dylemat dotyczy charakteru wielobiegunowości na poziomie regionalnym i  glo-
balnym. Czy Unia będzie ewoluowała w kierunku wielobiegunowości kooperacyjnej czy kon-
frontacyjnej? W jakim zakresie będzie wspierać integrację wschodzących mocarstw w ramach 
istniejącego systemu międzynarodowych instytucji, zdominowanych dotychczas przez wspólnotę 
euroatlantycką? W jakim stopniu dezintegracja UE może przyczynić się do rosnącej wielobie-
gunowości o charakterze konfrontacyjnym na arenie globalnej? I wreszcie, jak wielobiegunowa 
Unia może wpłynąć na osłabienie lub umocnienie relacji transatlantyckich? 
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Wprowadzenie

Ewolucja ładu międzynarodowego przebiegała od ładu dwubiegunowego (ang. 
bipolar) do ładu jednobiegunowego (ang. unipolar) od przełomu lat 80. i 90. XX 

wieku w związku z upadkiem Związku Radzieckiego, a następnie dominacją USA jako 
jedynego supermocarstwa w ramach tzw. ładu post-zimnowojennego. Jednak po bar-
dzo krótkim okresie dominacji Stanów Zjednoczonych w sferze gospodarczej, militar-
nej, politycznej, społecznej i kulturowej, obserwujemy znów przesunięcie sił na arenie 
globalnej od dotychczasowego hegemona w kierunku nowych, bądź na nowo umac-
niających swą pozycję, ośrodków władzy. Globalna redystrybucja władzy oznacza nie 
tylko zmianę równowagi sił, ale także wzrost współzależności między poszczególnymi 
aktorami stosunków międzynarodowych1. 

Po zakończeniu zimnej wojny mieliśmy do czynienia ze stosunkowo krótkotrwałym 
odrodzeniem instytucji wielostronnych (ang. multilateral) w skali globalnej. W poło-
wie lat 90. XX wieku powołano Światową Organizację Handlu (1994), podpisano 
Protokół z Kyoto mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, powołano 
Międzynarodowy Trybunał Karny (1998), a także uzgodniono, w ramach globalnego 
zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz zrównoważonego rozwoju, Deklarację 
Celów Milenijnych pod auspicjami Narodów Zjednoczonych (2000). Rozkwit instytu-
cji współpracy wielostronnej dotyczył zarówno kwestii gospodarczych i handlowych, 
jak i  ochrony środowiska, praw człowieka i pomocy rozwojowej. Jednak kruchość 
i nieefektywność owych instytucji i porozumień w stosunku do zagrożeń utorowała 
drogę „unilateralnemu momentowi” USA. Już w 2001 roku główny ekonomista banku 
Goldman Sachs Jim O’Neill po raz pierwszy posłużył się skrótem BRIC (na okre-
ślenie Brazylii, Rosji, Indii i Chin), zwracając uwagę na fakt, iż największy potencjał 
wzrostu i rozwoju gospodarczego leży poza USA i Unią Europejską. Zaś w roku 2008 
wraz z wojną w Gruzji i igrzyskami olimpijskimi w Pekinie świat zachodni skonfron-
towany został z nową asertywnością dawnych zimnowojennych potęg – Rosji i Chin2. 
Trendy dotyczące redystrybucji władzy na arenie globalnej przyspieszył i wzmocnił 
kryzys gospodarczy, który w daleko większym stopniu uderzył w Stany Zjednoczone, 
a zwłaszcza w Unię Europejską, niż we wschodzące mocarstwa. 

1 Por. G. Grevi, The interpolar world: a new scenario, “Occasional Paper”, No. 79, EUISS, June 2009, 
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-interpolar-world-a-new-scenario [25.07.2012], 
s. 5. 

2 Zob. A. Missiroli, Editorial, [w:] A. Missiroli (red.), BEPA Monthly, Bureau of European Policy Advis-
ers, issue 38/ June 2010, http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/see_also/n38_-_june_2010.pdf 
[23.07.2012], s. 1. 
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Jeszcze na początku XXI wieku Unia Europejska miała nadzieję na stworzenie 
wielostronnego pokojowego ładu globalnego opartego na współpracy regionalnej pod 
przywództwem Zachodu. Konfrontacja z realiami przyszła w 2008 roku wraz z począt-
kiem światowego kryzysu w sferze gospodarczej, zaś w sferze polityczno-militarnej - 
atakiem Rosji na Gruzję3. Europa bardzo szybko traci centralną pozycję w stosunkach 
międzynarodowych: nowe globalne centra władzy otwarcie kwestionują unijną wizję 
multilateralizmu, zaś zainteresowanie USA Europą gwałtownie spada na rzecz Azji. 
Koncepcja światowego porządku pielęgnowana dotychczas przez Unię, czyli wizja 
liberalnego jednobiegunowego multilateralizmu spod znaku soft power, wspieranego 
przez militarne zaangażowanie USA w ramach NATO szybko została więc skonfron-
towana z realiami wyłaniającego się porządku wielobiegunowego (ang. multipolar), 
w tym z pojawieniem się nowych biegunów w samej Europie – Rosji i Turcji4. 

Stabilność ładu dwubiegunowego (1945–1989) ustąpiła miejsca rosnącej niesta-
bilności ładu unilateralnego (1989–2004), zaś wyłaniający się system wielobiegunowy 
potencjalnie charakteryzuje się bardzo dużą niestabilnością5. Tradycyjnie nowy porzą-
dek wyłaniał się, kiedy wschodzące mocarstwa obalały potęgi chylące się ku upadkowi. 
Jednak w tym przypadku redystrybucja władzy nie musi pociągnąć za sobą wojen 
i przemocy z kilku powodów. Po pierwsze, 65 lat funkcjonowania wielostronnych insty-
tucji doprowadziło do zawansowanego poziomu regulacji relacji między państwami. 
Po drugie, globalnych graczy łączy głęboka sieciowa współzależność, na której korzy-
stają wschodzące potęgi. Po trzecie, wojny w Wietnamie, Iraku i Afganistanie dobitnie 
unaoczniły nieadekwatność używania wyłącznie siły militarnej w odpowiedzi na zagro-
żenia. Po czwarte, we współczesnym świecie to państwa upadłe i słabe, a nie nowe 
mocarstwa stanowią największe wyzwanie dla całej wspólnoty międzynarodowej6. 

Jak zdefi niować nowy ład? Już w 1990 roku C. Krauthammer twierdził, że hege-
monia USA nie potrwa długo, bowiem zgodnie z teorią realistyczną pojawią się 
nowe potęgi, które zapragną zrównoważyć wpływy Ameryki7. Stąd część autorów, 
jak C.F. Bergsten uważa, że wracamy do ładu bipolarnego, którego bieguny stanowią 
Chiny i Stany Zjednoczone. Chiny stają się najważniejszym partnerem gospodarczym 
dla USA, osłabiając dotychczasową pozycję Unii Europejskiej. Konsekwencją takiego 
rozumowania jest wizja G-2 jako głównego forum podejmowania decyzji w skali glo-
balnej8. 

Z kolei R. Haass przekonuje, że wiek XXI będzie epoką niebiegunowości (ang. non-
-polarity), czyli raczej rozproszenia niż koncentracji władzy, a także osłabienia władzy 

3 I. Krastev, M. Leonard, The Spectre of Multipolar Europe, European Council on Foreign Relations, 
www.ecfr.eu, October 2010 [18.03.2012], s. 7. 

4 Ibid., s. 1. 
5 J. Howorth, The EU as a Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain, “Journal of Common 

Market Studies”, Vol. 48, No. 3, 2010, s. 458. 
6 Ibid., s. 459–460. 
7 C. Krauthammer, The Unipolar moment, “Foreign Affairs”, Vol. 70:1, 1990, s. 23–33. 
8 J. Howorth, op. cit., s. 461. 
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państw wobec wzmacniania pozycji aktorów niepaństwowych na skutek globalizacji. 
Świat nie będzie zdominowany przez jedno, dwa lub kilka państw, ale wielu aktorów 
posiadających różne rodzaje władzy. Aktualny porządek różni się od klasycznej formuły 
ładu wielobiegunowego (tj. koncertu mocarstw i równowagi sił poddanej ciągłej presji 
konkurencji) z początków XX wieku. Dziś mamy wiele centrów władzy, o charakterze 
państwowym i niepaństwowym: mocarstwa światowe, mocarstwa regionalne, globalne 
organizacje, transnarodowe korporacje, globalne media czy organizacje pozarządowe. 
Stąd tradycyjna rywalizacja wielkich mocarstw jest mało prawdopodobna, gdy pogłę-
biająca się integracja i współzależność hamują konkurencję i konfl ikt. Niemniej jed-
nak, wielość aktorów oznacza rosnące trudności w zawieraniu globalnych porozumień, 
mniej przewidywalne relacje, bardziej elastyczne struktury współpracy oraz dynamicz-
nie zmieniających się sojuszników i wrogów, a więc swoisty multilateralizm à la carte9. 

Teza o wielobiegunowości doczekała się już licznych interpretacji. Przedstawi-
ciele szkoły neorealistycznej, jak R. Kagan, wskazują na niebezpieczeństwo wielobie-
gunowości w kontekście odnawiania się starych konfl iktów w nowej formie: zmagań 
liberalizmu z autokracją i zsekularyzowanej nowoczesności z religijnym (islamskim) 
fundamentalizmem. Stąd konieczna jest bliska współpraca zachodnich państw demo-
kratycznych celem obrony reprezentowanych przez nie wartości10. Z kolei N. Gnesotto 
i G. Grevi twierdzą, że zmienny i pełen zagrożeń wielobiegunowy ład międzynaro-
dowy uczyni Zachód, a zwłaszcza Unię Europejską, daleko słabszymi i pozbawionymi 
dotychczasowych atutów oraz wpływów11. 

Ze względu na zjawisko pogłębiającej się współzależności pomiędzy biegunami, 
wielobiegunowość może przybierać również kooperatywną formę „międzybiegunowo-
ści” (ang. interpolarity). Współpraca między biegunami jest strategicznym priorytetem, 
bowiem rosnąca współzależność czyni konfrontację sprzeczną z interesami najważniej-
szych graczy. Każdy, nawet najsilniejszy aktor, potrzebuje współpracy z innymi celem 
realizacji swoich interesów i odpowiedzi na globalne zagrożenia. Z drugiej strony, 
kryzys gospodarczy przyczynia się do rozwoju konfrontacyjnej formuły wielobieguno-
wości, ograniczając międzynarodową kooperację i możliwości dochodzenia do kom-
promisu12. Pamiętajmy jednak o rosnącej asymetrii sił w różnych sferach: niektórzy 
aktorzy zyskują prymat w sferze handlu, inni energii, jeszcze inni w sferze twardego 
bezpieczeństwa. Asymetria rodzi wzajemne zależności (np. dotyczące zadłużenia lub 
uzależnienia od importu surowców). Sieci zależności wyznaczają wspólnotę interesów 
i konieczność podjęcia współpracy. Wzrasta zatem i współzależność i konkurencja, 
podczas gdy dystrybucja władzy ulega zmianie. 

 9 R. N. Haass, The Age of Nonpolarity: what will follow US dominance?, “Foreign Affairs”, May/June 2008. 
10 R. Kagan, The Return of History and the End of Dreams, Atlantic Books, Londyn, 2008, s. 97–101. 
11 Por. N. Gnesotto, G. Grevi (red.), The New Global Puzzle: What World for the EU in 2025?, EUISS, Paris 

2006. 
12 Por. G. Grevi, The interpolar world…, op. cit., s. 37; G. Grevi, Global Governance in Transition, [w:] 

A. Missiroli (red.), op. cit., s. 4. 
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Interesująca poznawczo jest refl eksja nad wielobiegunowością ładu światowego 
w kontekście współczesnych imperiów w rozumieniu J. Zielonki13. Imperium jest jed-
nostką terytorialną o globalnym zasięgu gospodarczym, dyplomatycznym i militarnym, 
narzucającą istotne ograniczenia formalnie suwerennym aktorom stosunków między-
narodowych, stanowiących w konsekwencji peryferię zarządzaną przez imperialne cen-
trum, co uzasadniane jest szczególną misją cywilizacyjną. Imperiami będą USA, UE, 
Chiny i Rosja. Dla analizy ładu wielobiegunowego szczególnie istotne są zagadnienia 
dotyczące współpracy i konfl iktów między imperiami: konkurencyjne strefy wpływów 
oraz wzajemna negacja swoich imperialnych aspiracji14. 

Analiza pozycji, wpływów i przyszłości Unii Europejskiej w wielobiegunowym świe-
cie wiąże się z pytaniem o to, czy Unia jest lub może się stać (i pod jakimi warunkami) 
jednym z biegunów – rozgrywającym nowego ładu, czy też może jest tylko chylącym się 
ku upadkowi imperium, które nie potrafi  już dyktować, ale i współtworzyć ze wscho-
dzącymi mocarstwami, nowych reguł gry. Unię wyróżnia spośród innych globalnych 
graczy specyfi czny, „plurilateralny” system rządów, oparty na relacjach niehierar-
chicznych i wielopoziomowym, policentrycznym oraz sieciowym rządzeniu. Stąd UE 
bywa nazywana postmodernistyczną organizacją polityczną15. Natura Unii znajduje 
odzwierciedlenie w strategii, instytucjach i sposobach prowadzenia polityki zagranicz-
nej oraz ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia metod projektowania władzy 
i wywierania wpływu na innych aktorów stosunków międzynarodowych. 

Europejska polityka zagraniczna to ustrukturyzowany proces koordynacji polityk 
zagranicznych państw UE. Jest wypadkową polityk państw członkowskich, zwłaszcza 
tych największych, oraz procesów europeizacji zachodzących zarówno w kierunku 
odgórnym, jak i oddolnym. Jest to zatem gra między poziomem krajowym, unijnym 
(wspólnotowym i międzyrządowym) oraz międzynarodowym16. Stąd uznaje się, iż 
przesłanką efektywności europejskiej polityki zagranicznej jest konwergencja intere-
sów, stanowisk i działań pod wpływem europeizacji. Wówczas Unia mogłaby stać się 
pełnoprawnym biegunem w nowym ładzie. Niedostateczna konwergencja implikuje 
niezależne strategie państw członkowskich, a tym samym osłabienie wpływów zarówno 
poszczególnych państw, jak i całej Unii17. 

Dotychczasowe działania zewnętrzne UE w wymiarze globalnym i regionalnym 
świadczą o słabej koordynacji i niedostatkach wymiaru strategicznego. Największe 
państwa członkowskie są nadal przekonane o efektywności samodzielnie prowadzonej 

13 Zob. J. Zielonka, Europe as Empire: the Nature of the Enlarged European Union, Oxford University 
Press, 2006; J. Zielonka, How to Exercise Europe’s Power, “The International Spectator: Italian Journal 
of International Affairs”, Vol. 43:2, 2008; J. Zielonka, Empires and the Modern International System, 
“Geopolitics”, Vol. 17:3, 2012. 

14 J. Zielonka, Empires and the Modern…, op. cit., s. 517–519. 
15 J. Zielonka, How to Exercise…, op. cit., s. 71. 
16 R. Wong, C. Hill, Many actors, one path: the meaning of Europeanization in the context of foreign policy, 

[w:] R. Wong, C. Hill (red.), National and European Foreign Policies: towards Europeanization, Rout-
ledge, London & New York, 2011, s. 210–227. 

17 R. Wong, C. Hill, Introduction, [w:] Ibid., s. 17. 
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polityki. Jednak w kontekście perspektyw wzrostu takich mocarstw jak Chiny, Indie 
czy Brazylia wszystkie państwa unijne są państwami małymi. Jednocześnie w Euro-
pejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku stwierdzono, że Unia musi być aktorem 
globalnym. Jednak więcej miejsca poświęcono temu, w jaki sposób Unia ma działać, 
w opozycji do metod działania innych globalnych graczy, niż temu co Unia chce osią-
gnąć. Aby stać się strategicznym aktorem wielobiegunowego świata, UE winna wyzna-
czyć sobie długoterminowe cele i zdefi niować wspólne interesy oraz wyposażyć się 
w niezbędne do ich realizacji instrumenty18. 

* * *

Rosnącej współzależności między poszczególnymi aktorami stosunków międzynaro-
dowych towarzyszy tendencja do wielobiegunowości, zarówno w Unii Europejskiej, 
w kontekście regionalnym, jak i na arenie globalnej. Kryzys gospodarczy i kryzys zadłu-
żenia w strefi e euro wzmacniają podziały w Unii i prowadzą do wzrostu konkuren-
cji między państwami członkowskimi. Dynamika procesów integracji i dezintegracji 
pod wpływem kryzysu prowadzi do nieuniknionej ewolucji Unii Europejskiej. Europa 
poddana jest nie tylko presji wewnętrznej, ale także zewnętrznej, ze strony mocarstw 
wschodzących oraz USA, które redefi niują swoje role na arenie globalnej. Możliwości 
UE w sferze wywierania wpływu i współtworzenia porządku wielobiegunowego zależą 
od kształtu, jaki europejski projekt integracyjny przybierze w kolejnych latach. Pod-
stawowy dylemat dotyczy charakteru wielobiegunowości na poziomie regionalnym 
i globalnym. Czy Unia będzie ewoluowała w kierunku wielobiegunowości kooperacyj-
nej czy konfrontacyjnej? W jakim zakresie będzie wspierać integrację wschodzących 
mocarstw w ramach istniejącego systemu międzynarodowych instytucji, zdominowa-
nych dotychczas przez wspólnotę euroatlantycką? W jakim stopniu dezintegracja UE 
może przyczynić się do rosnącej wielobiegunowości o charakterze konfrontacyjnym na 
arenie globalnej? I wreszcie, jak wielobiegunowa Unia może wpłynąć na osłabienie lub 
umocnienie relacji transatlantyckich?

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy części. W rozdziale pierwszym 
podjęto próbę analizy trendów i procesów zachodzących w ostatnich latach w Unii 
Europejskiej, wskazując na szereg ograniczeń i uwarunkowań rozwoju projektu unij-
nego w czasie postępującego kryzysu gospodarczego i zadłużenia. Wyodrębniono gra-
nice wspólnotowości, solidarności, europeizacji polityk zagranicznych poszczególnych 
państw członkowskich, oraz granice ekspansji UE. Postawiono także pytanie o przy-
szłość wielobiegunowej Europy. 

W rozdziale drugim przedstawiono trendy i prognozy dotyczące wzrostu gospodar-
czego, demografi i, handlu i surowców energetycznych, a także wskaźników rozwoju 
społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego oraz wydatków na cele wojskowe. Dane 

18 Por. S. Biscop, J. Coelmont, Europe, Strategy and Armed Forces: the making of a distinctive power, Rout-
ledge, London & New York, 2012, s. 10–11. 
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te pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do ewolucji relatywnego potencjału poszcze-
gólnych globalnych graczy oraz zmian w równowadze sił i dystrybucji władzy w ramach 
wielobiegunowego ładu. Ponadto omówiono i zilustrowano przykładami jednoczesny 
wzrost współzależności (casus polityki energetycznej) oraz wielobiegunowości (w kon-
tekście globalnych instytucji międzynarodowych). Wskazano na atuty i słabości UE 
oraz zarysowano scenariusze dla roli i pozycji Europy w wielobiegunowym świecie. 

W rozdziale trzecim ukazano kluczowe elementy ewolucji systemu euroatlantyc-
kiego, w tym szanse i zagrożenia dla relacji transatlantyckich w kontekście rosnącej 
wielobiegunowości w Europie i na świecie. Podobnie jak to miało miejsce w rozdziale 
pierwszym i drugim, sformułowano scenariusze dotyczące przyszłości euroatlantyc-
kiego partnerstwa, w zależności od procesów zachodzących wewnątrz UE i w jej oto-
czeniu. 

W opracowaniu wykorzystano najnowsze analizy i opracowania naukowe: prze-
ważająca część literatury (druków zwartych, artykułów i raportów) została opubliko-
wana w latach 2011–2012. W celu przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych 
elementów współczesnych debat w Europie i USA korzystano głównie z literatury 
anglojęzycznej. Dane statystyczne (MFW, Banku Światowego, SIPRI, ONZ, etc.) 
analizowano w perspektywie długoterminowej i porównawczej celem uchwycenia 
szerszych tendencji, niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy obecnej sytuacji oraz 
dokonania prognozy w średnim okresie. 

Istotnym produktem analizy są trzy scenariusze obrazujące zmiany na każdym 
z  trzech poziomów: unijnym, międzynarodowym i euroatlantyckim. Analizowane są 
następujące warianty redefi nicji projektu integracyjnego: utworzenie unii politycznej, 
wyłonienie się twardego jądra otoczonego koncentrycznymi kręgami o zróżnicowa-
nym stopniu integracji oraz marginalizację instytucji ponadnarodowych i przejście do 
współpracy à la carte. Zakłada się, iż każda z owych formuł ewolucji projektu integra-
cji europejskiej, tj. stopień jego konsolidacji lub dezintegracji, będzie mieć odmienne 
skutki dla pozycji międzynarodowej UE w porządku wielobiegunowym oraz dla 
przyszłości systemu euroatlantyckiego. Podkreślić należy, iż zarysowane scenariusze 
zostały pomyślane jako typy idealne, mające na celu wskazanie istniejących zależności, 
dylematów oraz konsekwencji określonych wyborów politycznych. Nie mają one nato-
miast charakteru postulatów normatywnych i nie powinny być odczytywane jako próba 
szczegółowego projektowania rzeczywistości politycznej. 
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Rozdział I

Wielobiegunowa Europa

Traktat Lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, miał wzmocnić system 
polityczny Unii Europejskiej, w tym skuteczność jej działań zewnętrznych. W tym 

celu wzmocniono kompetencje Parlamentu Europejskiego, znacząco większą liczbę 
kwestii poddano głosowaniu większością kwalifi kowaną w Radzie. Stworzono instru-
menty zacieśnienia współpracy w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej. 
Jak dotąd jednak, zamiast konwergencji w polityce zagranicznej państw członkowskich 
i „mówienia jednym głosem” na arenie międzynarodowej, obserwujemy raczej coraz 
wyraźniej zaznaczające się granice europeizacji polityki zagranicznej państw członkow-
skich. Jednocześnie wzrosła w praktyce rola Rady Europejskiej, a tym samym znacze-
nie międzyrządowego sposobu podejmowania decyzji, kosztem metody wspólnotowej. 

Co najważniejsze, kryzys gospodarczy wzmacnia dotychczasowe trendy prowa-
dzące do poważnej erozji wspólnotowości i solidarności między członkami UE, oraz 
przyczynia się do ekspansji podziałów w łonie Unii. Z drugiej strony, zarówno procesy 
zachodzące wewnątrz UE, jak i trendy globalne związane z rosnącą pozycją nowych 
mocarstw wskazują na konieczność zacieśnienia unii politycznej i gospodarczej, w tym 
stworzenia unii bankowej, fi skalnej oraz ustrukturyzowanej współpracy w sferze obron-
ności. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż dynamika kryzysu gospodarczego 
i politycznego w UE doprowadzi do rozpadu projektu integracyjnego w jego dotych-
czasowym kształcie oraz powstania tzw. twardego jądra Europy, Europy wielu prędko-
ści czy koncentrycznych kręgów, gdzie współpraca coraz częściej prowadzona byłaby 
ad hoc, niejednokrotnie poza dotychczasowymi instytucjami i procedurami unijnymi. 

1. Granice wspólnotowości

1.1. Wyczerpanie historycznych meta-narracji

Projekt europejski stracił znaczną część swojej siły przyciągania i legitymacji zarówno 
wśród obywateli państw członkowskich, jak i wśród członków wspólnoty międzynaro-
dowej. Obywateli wielu krajów UE cechuje rozczarowanie kierunkiem integracji euro-
pejskiej oraz sprzeciw wobec rozszerzenia Unii o kolejne kraje, a także swoista kultura 
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obwiniania Brukseli za decyzje i niepowodzenia krajowych decydentów. Polityka 
brukselskiego „kozła ofi arnego” jest strategią permanentnie stosowaną przez pragną-
cych uciec od odpowiedzialności względem wyborców polityków krajowych. Zarówno 
w Brukseli jak i w stolicach państw członkowskich brakuje pomysłów co do tego, jak 
wytłumaczyć obywatelom, że wspólna Europa jest dziś potrzebna bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej. Dotychczasowe uzasadnienia, legitymizujące postęp europejskiej 
integracji wyczerpały się1. Projekt europejski jako warunek pokoju i rekoncyliacji na 
kontynencie nie przemawia już do pokoleń, które bezpośrednio nie zaznały przemocy 
i konfl iktów zbrojnych. Wizja integracji jako motoru wzrostu gospodarczego i dobrobytu 
utraciła resztki wiarygodności wraz z rozwojem kryzysu gospodarczego i kryzysu zadłu-
żenia. Wspólna waluta utraciła swój status symbolu gospodarczego sukcesu Europy, 
a wypracowane dotąd mechanizmy instytucjonalne nie oferują efektywnych rozwiązań 
problemów. Nadmierne zadłużenie a następnie drakońskie oszczędności wprowadzane 
przez Grecję, Portugalię czy Włochy pod znakiem zapytania stawiają dotychczasowy 
przedmiot dumy wielu Europejczyków, czyli tzw. „europejski model społeczny”2. 

1.2. Euro-sceptycyzm w ponadnarodowych instytucjach UE

Pro-integracyjne nastawienie elit decyzyjnych w ponadnarodowych instytucjach unij-
nych nie jest już oczywiste. W przeszłości obserwowaliśmy bowiem federacyjny akty-
wizm Komisji Europejskiej (konsekwencją był chociażby kryzys „pustego krzesła” 
w latach 1965–1966), Parlamentu Europejskiego (w opinii deputowanych zaradzenie 
defi cytowi demokracji oznaczało konieczność przekazywania Parlamentowi nowych 
kompetencji) i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w formie orzeczeń forsu-
jących prymat prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, w tym nad aktami rangi 
konstytucyjnej)3. 

Owe pro-integracyjne (lub pro-federacyjne) nastroje ulegają stopniowo ewolucji, 
co wynika ze wzrostu euro-sceptycyzmu w państwach członkowskich w ciągu ostat-
nich dwóch dekad. Proces ten przekłada się, po pierwsze, na większą liczbę euroscep-
tycznych członków Parlamentu oraz Rady UE (z racji współtworzenia przez partie 
eurosceptyczne rządów w państwach członkowskich), a także innych instytucji miano-
wanych bezpośrednio przez rządy unijnych państw (Komisja, Trybunał, Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny, Komitet Regionów). Po drugie, europejska służba cywilna nie 
jest już tylko miejscem realizacji misji przez pan-europejskich entuzjastów, ale jedną 
z wielu ścieżek kariery (przy tym lukratywną, w porównaniu z szansami oferowanymi 

1 H. Mayer, The Long Legacy of Dorian Gray: Why the European Union Needs to Redefi ne its Role in Global 
Affairs, “Journal of European Integration”, Vol. 30:1, 2008, s. 11. 

2 Por. ibid., s. 11; S. Biscop, J. Coelmont, Europe, Strategy and Armed Forces: the making of a distinctive 
power, Routledge, London & New York, 2012, s. 15–16. 

3 Por. N. Brack, O. Costa, Beyond the Pro/Anti-Europe Divide: Diverging Views of Europe within EU Institu-
tions, “Journal of European Integration”, Vol. 34:2, 2012, s. 102–103. 
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przez administrację publiczną państw członkowskich), stąd znacząca część urzędników 
reprezentuje nastawienie pragmatyczne lub otwarcie opowiada się za ewolucją sys-
temu decyzyjnego w UE w kierunku międzyrządowości4. 

Efektem jest bardziej umiarkowany dyskurs pro-europejski w instytucjach, co znaj-
duje odzwierciedlenie w zgeneralizowanej ostrożności Komisji pod przewodnictwem 
J.M. Barroso, a także aktualnej powściągliwości w orzeczeniach Trybunału5. Tendencje 
te nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie instytucji unijnych, zaś rozprzestrze-
niający się euro-sceptycyzm oznacza wzrastającą niechęć tak elit politycznych państw 
członkowskich, jak i opinii publicznej do dalszego transferu kompetencji na rzecz 
Unii6. 

1.3.  Rada Europejska: od metody wspólnotowej 
do międzyrządowej koordynacji

Traktat Lizboński, czyniąc z Rady Europejskiej instytucję UE przypieczętował jej 
centralną rolę w procesie podejmowania decyzji. Z kolei działania podejmowane 
przez Unię w celu przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu i fi nansowemu stano-
wią doskonałą ilustrację dla ewolucji roli fi laru międzyrządowego (Rady Europejskiej 
i  Rady Ministrów) jako najważniejszego aktora instytucjonalnego zarządzającego 
unijną gospodarką. Jednak nacisk na międzyrządową koordynację kosztem tradycyjnej 
metody wspólnotowej ma znacznie dłuższą historię i odzwierciedla paradoks towa-
rzyszący europejskiej integracji od czasu przyjęcia Traktatu z Maastricht, tworzącego 
kruche podstawy unii gospodarczej i politycznej. Choć państwa członkowskie dostrze-
gają rosnące współzależności w skali europejskiej, a tym samym potrzebę koordyna-
cji swych polityk, to jednocześnie obawiają się przekazywania kolejnych kompetencji 
instytucjom unijnym w ramach metody wspólnotowej. 

Pożądaną alternatywą jest więc współpraca w ramach koordynacji międzyrządo-
wej: w taki też sposób zaprojektowano unię gospodarczo-walutową, wspólną politykę 
zagraniczną i bezpieczeństwa, politykę sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, czy 
politykę rozwoju gospodarczego nazwaną Strategią Lizbońską (na lata 2000–2010; 
obecnie funkcjonująca nazwa to Strategia Europa 2020). Już w latach 90. XX wieku ist-
niało bowiem niebezpieczeństwo dezintegracji, gdy państwa takie jak Wielka Brytania, 
Dania oraz Szwecja odrzuciły możliwość dalszego transferu kompetencji prawodaw-
czych na poziom unijny. Potwierdzeniem takiego ryzyka był los Traktatu Konstytucyj-
nego. Wówczas stało się jasne, że dla części państw członkowskich jakikolwiek dalszy 

4 L. Hooghe, Images of Europe: how Commission offi cials conceive their institution’s role, “Journal of Com-
mon Market Studies”, Vol. 50:1, 2012, s. 87–111. 

5 N. Brack, O. Costa, op. cit., s. 104. 
6 J.D. Medrano, The Limits of European Integration, “Journal of European Integration”, Vol. 34:2, 2012, 

s. 191. 
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transfer kompetencji do instytucji ponadnarodowych oznacza faktyczne przejście do 
porządku federalnego, który był stanowczo przez nie odrzucany7. 

Jednak koordynacja międzyrządowa, choć odsunęła na jakiś czas widmo rozpadu 
europejskiego projektu integracyjnego, nie wydaje się metodą integracyjną, która 
może być utrzymana w dłuższym okresie. Jak pokazało fi asko strategii lizbońskiej, 
narzędzie zwane otwartą metodą koordynacji nie dostarczało państwom członkow-
skim wystarczających zachęt do reformowania gospodarek zgodnie z agendą wzrostu, 
konkurencyjności i innowacyjności. Słabości międzyrządowych mechanizmów wzajem-
nej kontroli i sankcji przyczyniły się do dysfunkcjonalności Paktu Stabilności i Wzrostu 
oraz obecnego stanu zadłużenia części państw członkowskich i zagrożenia interesów 
całej strefy euro. Wydaje się, że koordynacja międzyrządowa może być użytecznym 
instrumentem współpracy tylko jako pierwszy jej etap, pozwalający na budowę nie-
zbędnego zaufania i w miarę bezbolesne zrzeczenie się suwerenności w danym obszarze 
po to, by z czasem w pełni przekazać dane kompetencje na poziom unijny. Stąd kryzys 
zadłużeniowy w strefi e euro po raz kolejny, i tym razem zapewne nieodwołalnie, sta-
wia przed państwami członkowskimi pytanie o przyszłość i cel europejskiego projektu. 

1.4. Wspólnotowość w kryzysie: od integracji do konkurencji 

W kontekście kryzysu gospodarczego wyłania się nowa dynamika polityczna między 
centrum i peryferiami oraz w ramach centrum UE. Celem projektu integracji euro-
pejskiej po zakończeniu drugiej wojny światowej było zapobieżenie wzrostowi jed-
nostronnej zależności w stosunkach między państwami w przyszłości, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka konfl iktu. Dlatego też jednostronne zależności zostały prze-
kształcone we współzależność, a paneuropejski wzrost dobrobytu zredukował praw-
dopodobieństwo konkurencji o zasoby, a tym samym prawdopodobieństwo dominacji 
i konfl iktu8. Jednak w trwającym kryzysie gospodarczym bogactwo się kurczy, zaś jed-
nostronne zależności – tym razem krajów Południa od krajów Północy – powracają. 
Jak dotąd żadne z państw nie uciekało się do protekcjonizmu i unilateralizmu, nie-
mniej mamy do czynienia z polaryzacją dwóch podejść do integracji europejskiej: libe-
ralnego (promowanego przez Wielką Brytanię) i regulacyjnego (promowanego przez 
Niemcy). Niemcy postulowały wzmocnienie wspólnych reguł dotyczących dyscypliny 
fi skalnej i gospodarczej czyli wzrost współzależności, a raczej dostosowanie Unii do 
standardów i potrzeb niemieckiego modelu polityczno-gospodarczego (a więc i wzrost 
hierarchiczności relacji między państwami członkowskimi)9. Wielka Brytania wskazy-

7 U. Puetter, Europe’s deliberative intergovernmentalism: the role of the Council and European Council in 
EU economic governance, “Journal of European Public Policy”, Vol. 19:2, 3.2012, s. 167. 

8 R. Parkes, From Integration to Competition: Britain, Germany and the EU’s New Group Dynamics, “EPIN 
Commentary”, No. 10/30 April 2012, http://epin.org [25.07.2012], s. 1. 

9 M. Cichocki, Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie, „Analizy Natolińskie”, 2(54)/lipiec 2012, 
www.natolin.edu.pl [28.08.2012], s. 6–7. 
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wała zaś na konieczność pobudzenia wzrostu poprzez pogłębienie wspólnego rynku, 
zwłaszcza w sektorze usług, czyli nacisk na strategię wzrostu dobrobytu10. 

Przejawem podejścia liberalnego był list wystosowany 20 lutego 2012 przez dwu-
nastu szefów rządów (Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Irlandii, Włoch, 
Hiszpanii, Polski, Czech, Słowacji, Estonii i Łotwy) do przewodniczących Rady Euro-
pejskiej i Komisji Europejskiej (przed szczytem 1 marca). Postulowano tam zdyna-
mizowanie działań na rzecz wzrostu konkurencyjności w Europie tak, aby sprostać 
globalnej konkurencji wschodzących mocarstw. Chodzi o stworzenie faktycznego 
wspólnego rynku, zwłaszcza w sferze usług, w tym cyfrowych, energii, innowacji (w tym 
poprawy klimatu dla inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia), liberalizacji handlu, 
w tym pogłębienia relacji z USA (strefa wolnego handlu); deregulacji rynku pracy 
(mobilność, zawody regulowane)11.

Powstaje pytanie o równowagę między koalicją regulacyjną i liberalną, a tym samym 
pytanie o kształt integracji europejskiej, w tym ewentualne (samo-)wykluczenie indy-
widualistycznie, a nie konformistycznie nastawionych państw „liberalnych” (zwłasz-
cza Wielkiej Brytanii). „Metoda brytyjska” może prowadzić do integracji à la carte, 
gdzie więzi wspólnotowe rozluźniają się a państwa kooperują w wybranych obszarach. 
W konsekwencji rywalizacji tych dwóch podejść nastąpiło przesunięcie od paradyg-
matu integracji do konkurencji, obserwuje się rosnącą nietolerancję dla różnic zdań, 
ostry ton jednych rządów względem drugich, a w efekcie mniejsze szanse na wspólno-
towy kompromis. Uprawniona jest zatem teza, iż przed państwami UE rysują się dwie 
drogi wyjścia z impasu: konformizm względem dominacji Niemiec lub wykluczenie 
z projektu integracyjnego (bądź też jego głównego nurtu: „twardego jądra”). Taką też 
alternatywę zarysował podpisany 2 marca 2012 tzw. pakt fi skalny (Traktat o stabilizacji, 
koordynacji i zarządzaniu unią gospodarczą i monetarną), gdzie de facto 25 państw 
członkowskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Czech) uznało kierunek integracji 
wyznaczony przez Niemcy i Francję, w tym malejącą rolę instytucji wspólnotowych, 
Komisji i Parlamentu12. 

1.5. Unia bankowa i fi skalna: twarde jądro Europy?

Z punktu widzenia odejścia od metody wspólnotowej, dalej niż pakt fi skalny zmierzają 
propozycje zawarte w raporcie przewodniczącego Hermana Van Rompuy, przedsta-
wione przed szczytem Rady Europejskiej w dniu 26 czerwca 2012 roku. W raporcie 
proponowano stworzenie faktycznej unii gospodarczej i walutowej w oparciu o zin-

10 R. Parkes, op. cit., s. 3. 
11 David Cameron and EU leaders call for growth plan in Europe: full letter, 20.02.2012, “The Telegraph”, 

http://www.telegraph.co.uk/fi nance/fi nancialcrisis/9093478/David-Cameron-and-EU-leaders-call-for-
growth-plan-in-Europe-full-letter.html [3.08.2012]. 

12 Por. K. Popławski, Pakt fi skalny – „twarde jądro” Europy na niemieckich warunkach gospodarczych, 
„Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich”, 7 marca 2012, www.osw.waw.pl [18.07.2012]. 
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tegrowane ramy fi nansowe, budżetowe i gospodarcze. Raport powstał z udziałem 
przewodniczącego Eurogrupy, przewodniczącego Komisji oraz prezesa Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC). Na uwagę zasługuje wyłączenie z procesu przygotowaw-
czego Parlamentu Europejskiego. 

Propozycje dotyczyły państw wchodzących w skład strefy euro, deklaratywnie zakła-
dając przy tym oparcie działań na zasadach otwartości i przejrzystości dla pozostałych 
członków UE, a także spójność z jednolitym rynkiem. Raport składa się z czterech 
podstawowych elementów: 1) zintegrowanych ram fi nansowych (jednolity europejski 
system nadzoru bankowego, w tym wspólne mechanizmy restrukturyzacji, uporząd-
kowanej likwidacji banków i gwarantowania depozytów konsumentów oraz możli-
wość powierzenia EBC nadzoru nad bankami strefy euro, zgodnie z art. 127 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE); 2) zintegrowanych ram budżetowych 
(koordynacja i „proporcjonalne działania w kierunku wspólnej emisji długu”, „różne 
formy solidarności fi skalnej” potencjalnie prowadzące do unii fi skalnej); 3) zintegro-
wanych ram polityki gospodarczej (mechanizmy opracowywania krajowych i euro-
pejskich polityk wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności spójnych z prawidłowym 
funkcjonowaniem unii gospodarczej i walutowej); 4) legitymacji demokratycznej 
(decyzje podejmowane w oparciu o wspólne sprawowanie suwerenności nad wspól-
nymi politykami). W raporcie podkreślono, iż taka konstrukcja winna być zbudowana 
w ciągu najbliższych 10 lat, do czego konieczna będzie zmiana traktatów13. 

Raport wywołał „zróżnicowane opinie”14 podczas szczytu szefów państw i rządów 
29 czerwca 2012 roku, jednak przewodniczący Rady Europejskiej został zobowiązany 
do przedstawienia szczegółowego harmonogramu działań (do końca 2012 roku). Taki 
rezultat obrad nie daje odpowiedzi na pytania, czy zaproponowane instrumenty nie są 
zbyt skromne w stosunku do wyzwań, czy propozycje nie zostały sformułowane zbyt 
późno i czy w ogóle mają szansę wejść w życie ze względu na sprzeciw w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Pewne jest tylko, iż w połowie 2012 roku powróciła, 
zarzucona po porażce Traktatu Konstytucyjnego, debata na temat unii politycznej. 
Wkład do niej stanowiło również stanowisko tzw. Grupy Spinelli z 28 czerwca 2012 
oraz raport nieformalnej grupy ministrów spraw zagranicznych pod przewodnictwem 
Guido Westerwelle15. 

Podstawowe wyzwanie w kontekście stworzenia unii bankowej i fi skalnej polega na 
tym, iż Niemcy nie sprzeciwiają się a priori uwspólnotowieniu zadłużenia i emisji euro 
obligacji, ale żądają najpierw instytucjonalnych gwarancji w postaci unii politycznej. 

13 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Europejskiej, W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walu-
towej, EUCO 120/12, Bruksela, 26 czerwca 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/PL/ec/131295.pdf [3.08.2012], s. 3. 

14 Rada Europejska, Konkluzje Rady Europejskiej 28–29 czerwca 2012, EUCO 76/12, Bruksela, 29 czerwca 
2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/131395.pdf [3.08.2012], 
s. 3. 

15 Por. J. Janning, Political Union: Europe’s defi ning moment, “EPC Policy Brief”, 24 July 2012, 
www.epc.eu [27.08.2012]; Spinelli Group, Only the European federal union can solve the crisis: federal 
union or disintegration, Brussels, 28.06.2012, http://www.spinelligroup.eu [27.08.2012]. 
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Z kolei Francja, Włochy czy Hiszpania nie są a priori przeciwne unii politycznej, ale 
jej ustanowienie wymaga czasu, zaś odpowiednie instrumenty zarządzania kryzysem 
muszą być wprowadzone jak najszybciej (przy czym Francja zaprzeczała formowaniu 
koalicji w tej sprawie z Włochami i Hiszpanią a przeciw Niemcom16). Kanclerz Merkel 
obawiała się przede wszystkim, że unia fi skalna obniży motywację zadłużonych krajów 
do reformowania gospodarek i wdrażania oszczędności, a Niemcy będą ponosić gigan-
tyczne koszty całej operacji. Konsekwencją był nacisk niemieckiego rządu na wprowa-
dzenie przez zadłużone kraje głębokich reform, zanim unia fi skalna zostanie zawarta. 

W połowie 2012 roku sytuacja dojrzała więc do bezprecedensowego pogłębie-
nia integracji europejskiej, zaś propozycje niezbędnych reform zostały zdefi niowane 
i przedstawione decydentom. Wszystkie dotychczasowe działania mające na celu urato-
wanie banków okazały się nieskuteczne, bowiem prowadzone były wyłącznie na pozio-
mie krajowym, skutkując m.in. wpędzeniem Irlandii w spiralę zadłużenia i odpływem 
kapitału z Grecji. Tymczasem na szczycie 29 czerwca po raz pierwszy zaproponowano 
adekwatne rozwiązanie problemu na poziomie europejskim, czyli unię bankową17. 

Jednak powołanie unii bankowej oraz unii fi skalnej nie zostało przesądzone, pię-
trzą się przy tym trudności na poziomie krajowym. Brakującym elementem układanki 
jest demokratyczny mandat dla federacyjnych reform. Tymczasem im dłużej trwa kry-
zys, tym trudniej będzie poparcie europejskich społeczeństw zdobyć18. Podstawowy 
dylemat nie dotyczy zatem kwestii gospodarczych, ale politycznych: jak przekonać 
wyborców, przede wszystkim w krajach Europy Północnej (w Niemczech, Holandii, 
Finlandii, itd.), do poparcia ustanowienia faktycznej unii gospodarczej i politycznej, 
jako jedynej metody zapobieżenia rozpadowi strefy euro, a w konsekwencji UE?19. 

2. Granice solidarności

Postępująca erozja solidarności na poziomie zarówno elit politycznych, jak i społe-
czeństw europejskich została znacząco wzmocniona przez skutki kryzysu gospodar-
czego. Niemniej jednak widma populizmu, nacjonalizmu i ksenofobii są w polityce 
państw europejskich obecne od dłuższego czasu, o czym świadczą sukcesy radykal-
nej prawicy we Francji, Belgii, Holandii, etc. Erozja solidarności dotyczy większości 
polityk europejskich, w tym kluczowych dla aktualnych negocjacji wieloletnich ram 
fi nansowych na lata 2014–2020, polityki rolnej i spójności, które oparte są na transfe-

16 Fiscal union talks resume amid Franco-German spat, “EurActiv:”, 15.06.2012, http://www.euractiv.
com/euro-fi nance/fi scal-union-talks-resume-amid-f-news-513338 [3.08.2012]. 

17 P. Whyte, A banking union – it is necessary, but is it likely?, Centre for European Reform, 27 July 2012, 
http://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article [31.07.2012]. 

18 S. Tilford, Has the eurozone reached the limits of the politically possible?, Centre for European Reform, 
12 July 2012, http://centreforeuropeanreform.blogspot.co.uk [22.07.2012].

19 Por. H. Brady, Europe needs a Rooseveltian break with fear, Centre for European Reform, 27 July 2012, 
http://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article [31.07.2012].
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rach z budżetów bogatszych do mniej zamożnych państw członkowskich. Potencjalne 
straty w zakresie unijnych funduszy rysują się przed państwami z Europy Środkowo-
-Wschodniej, które najwięcej zyskały na unijnych transferach w latach 2007–2013, jed-
nak w obecnej sytuacji gospodarczej będą być może musiały podzielić się z nominalnie 
zamożniejszymi, lecz pogrążonymi w kryzysie Grecją, Hiszpanią czy Portugalią. Rela-
tywne zubożenie społeczeństw i wzrost bezrobocia przekłada się na spadek poczucia 
fi zycznego i materialnego bezpieczeństwa, a tym samym potencjalnie na wzrost nega-
tywnych postaw względem „obcych” – imigrantów. W takim kontekście należy rozpa-
trywać problemy związane z rozszerzeniem strefy Schengen (o Rumunię i Bułgarię) 
oraz utrzymaniem (m.in. przez Danię) otwartych granic w ramach tej strefy. Erozja 
solidarności dotyczy oczywiście także stosunku do krajów i społeczeństw spoza UE, co 
przekłada się na dalszy spadek poparcia dla rozszerzenia Unii w przyszłości.

Nietrudno znaleźć przykłady partykularnego i asertywnego, a pozbawionego soli-
darności dyskursu wśród europejskich elit politycznych w kontekście kryzysu. I tak 
Wielka Brytania zagroziła wetem w związku z francuską propozycją wprowadzenia 
europejskiego podatku od transakcji fi nansowych, czyli ekspansji popieranej przez 
Francję strategii regulacyjnej. Z kolei prezydent Hollande umieścił ów podatek 
w  swoim 5-punktowym planie walki z kryzysem i zadłużeniem w UE. Jednocześnie 
po spotkaniu z brytyjskim premierem przed szczytem G8 w Waszyngtonie w maju 
2012 stwierdził, iż premierowi Cameronowi „los euro strefy jest obojętny” i kieruje się 
on wyłącznie interesami londyńskiego City20. Natomiast Cameron poparł francuską 
propozycję emisji euro obligacji przez EBC, czemu z kolei sprzeciwiała się niemiecka 
kanclerz21. 

W czasie regionalnej kampanii wyborczej kanclerz Merkel sugerowała natomiast, 
że mieszkańcy krajów Europy Południowej pracują mniej, mają więcej dni wolnych 
od pracy i wcześniej przechodzą na emeryturę niż Niemcy. Kanclerz podkreślała, że 
Niemcy będą okazywać solidarność tylko wtedy, jeśli sami zainteresowani zdobędą się 
na adekwatny wysiłek. Merkel spotkała się z krytyką w kraju, ze strony socjaldemokra-
tów i zielonych, oraz w krajach południowej Europy, gdzie jej wypowiedzi określano 
mianem „kolonialnych”22. Z danych OECD wynika, że zgodnie z prawem Niemcom 
średnio przysługuje więcej dni wolnych od pracy niż Portugalczykom i Hiszpanom, zaś 
w 2009 roku faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę wynosił w Niemczech, podob-
nie jak w Hiszpanii, 61,8, zaś w Grecji minimalnie więcej – 61,923. 

20 J. Kirkup, David Cameron threatens veto on French plans for bankers tax, “The Telegraph”, 19.05.2012, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/g8/9275768/David-Cameron-threatens-veto-on-French-
plan-for-bankers-tax.html [3.08.2012]. 

21 N. Morris, David Cameron tells Angela Merkel: act to save stricken economies now, “The Independent”, 
7.06.2012, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/david-cameron-tells-angela-merkel-act-
to-save-stricken-economies-now-7821235.html [3.08.2012]. 

22 V. Pop, Merkel under fi re for ‘lazy Greeks’ comment, “EUobserver”, 19.05.2012, http://euobserver.com/
political/32363 [3.08.2012]. 

23 V. Pop, op. cit. 
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2.1.  Normatywne dyskursy legitymizacyjne: 
sukces gospodarczy i wspólnota wartości

W poszczególnych państwach członkowskich funkcjonują różne wizje integracji euro-
pejskiej odzwierciedlone w dyskursach krajowych elit politycznych. Można jednak 
wyróżnić cztery podstawowe dyskursy, w tym dwa dotyczące natury procesu integracji 
europejskiej oraz dwa dotyczące roli Unii w świecie. W pierwszej grupie mamy do czy-
nienia z dyskursem pragmatycznym, gdzie UE wiąże się z wolnym rynkiem i integracją 
regionalną, oraz z dyskursem normatywnym, gdzie UE widziana jest jako wspólnota 
oparta na wartościach, przede wszystkim solidarności24. Jednak kryzys gospodarczy 
i kryzys zadłużenia unaoczniły nowe wymiary zróżnicowania wizji integracji, a także spa-
dek zaangażowania dla Europy na rzecz obrony partykularnych interesów narodowych. 

W Wielkiej Brytanii kryzys uwypuklił problem braku dyskursu legitymizującego 
integrację europejską w kategoriach tożsamościowych. Jeśli kwestię przynależności do 
UE postrzega się wyłącznie w kategoriach korzyści gospodarczych, wówczas kryzys 
gospodarczy automatycznie staje się katalizatorem nastrojów anty-europejskich, pro-
wadzących do żądań opuszczenia UE. 

Z kolei normatywny dyskurs funkcjonujący w Niemczech, podkreślał tożsamo-
ściowy i solidarnościowy wymiar integracji, legitymizując asymetrię kosztów i zysków. 
W praktyce jednak, Niemcy przeżywały w ostatnim czasie zarówno okresy wzro-
stu „wspólnotowości”, jak i „asertywności” (Realpolitik). Tę pierwszą obserwowano 
w kontekście pierwszego rządu A. Merkel (2005–2009), te drugą – w czasie rządów 
G. Schroedera od 1998 roku, oraz wraz z utworzeniem drugiego rządu A. Merkel po 
2009 roku. W kryzysie Niemcy zamienili solidarność na Ordnungspolitik: ich podejście 
do ratowania strefy euro oznaczało przede wszystkim narzucanie drakońskich reform 
i cięć w wydatkach oraz retoryczny podział na „dobrych” ciężko pracujących Niemców 
i „złych” leniwych Greków, raczej przyczynę niż ofi arę kryzysu w strefi e euro. Jed-
nak od października 2011 roku znów zaczęto kłaść nacisk na pogłębienie integracji za 
pomocą traktatu fi skalnego, co wskazuje na ewolucję podejścia, od politycznie euro-
pejskich Niemców do gospodarczo niemieckiej Europy25. 

2.2. Próby ograniczenia budżetu UE w kryzysie

Kluczowe elementy dyskusji na temat solidarności budżetowej w ramach wieloletniej 
perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020 to wysokość budżetu (w kontekście kry-
zysu gospodarczego) oraz wysokość funduszy przeznaczanych na wspólną politykę 

24 V.A. Schmidt, European Member State Elites’ Diverging Visions of the European Union: Diverging Differ-
ently since the Economic Crisis and the Libyan Intervention?, “Journal of European Integration”, 34:2, 
2012, s. 170.

25 Ibid., s. 181–182. 
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rolną (WPR) i politykę spójności. Komisja zaproponowała budżet na poziomie 1,033 
biliona euro tj. 1,08% dochodu narodowego brutto UE-28 (przy uwzględnieniu akcesji 
Chorwacji)26. Już w styczniu 2012 Niemcy i Wielka Brytania, ale również Niderlandy, 
Szwecja i Austria proponowały redukcję ram fi nansowych o ok. 100 miliardów euro 
w stosunku do propozycji KE, przede wszystkim w ramach WPR i polityki spójności. 
Francja nie dołączyła do postulatów pozostałych płatników netto: wprawdzie popierała 
redukcję budżetu, ale głównie w ramach polityki spójności, pragnąc utrzymać poziom 
fi nansowania WPR, której jest najważniejszym benefi cjentem. Z drugiej strony, kilka-
naście krajów (Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia, kraje bałtyckie, Hiszpania, Portu-
galia, Grecja, Bułgaria i Rumunia) stworzyło tzw. grupę przyjaciół polityki spójności, 
wskazując na jej inwestycyjny charakter w kontekście tak potrzebnego Europie wzro-
stu gospodarczego i zatrudnienia27. 

Jednak płatnicy netto zyskali w związku z kryzysem zadłużenia w UE nowy argument 
w walce o zredukowany unijny budżet. Znowelizowana propozycja Komisji zakłada-
jąca niewielki wzrost budżetu ze względu na akcesję Chorwacji została oprotestowana 
w lipcu 2012 roku jako sprzeczna z wysiłkami państw członkowskich na rzecz konso-
lidacji wydatków w dobie kryzysu. Skoro państwa członkowskie redukują wydatki na 
poziomie krajowym, analogiczna logika cięć powinna dotyczyć także poziomu europej-
skiego28. Niemiecki rząd podkreślał, że kluczem do odbudowy konkurencyjności unijnej 
gospodarki jest lepsze wydatkowanie środków, w tym zmiany w budżetowych prioryte-
tach, a nie wydawanie większej ilości pieniędzy w czasach kryzysu i trudnych reform29. 

2.3.  Populizm, nacjonalizm i ksenofobia: widmo bałkanizacji Europy

Strefa Schengen jest przykładem tzw. integracji negatywnej (usunięcie kontroli gra-
nicznej), gdzie brakuje dotąd kluczowych elementów pozytywnej integracji, tj. jedno-
litej polityki dotyczącej imigracji, azylu czy przestępczości trans granicznej. Arabska 
wiosna i pojawienie się w 2011 roku ponad 30 tys. imigrantów z Afryki Północnej obna-
żyły słabości UE w tym zakresie, podobnie jak ryzyko bankructwa Grecji obnażyło 
w tym samym czasie słabości strefy euro. W obu tych kwestiach zaznaczył się podział na 
kraje Północy i Południa, gdzie te pierwsze domagają się kosztownych reform od tych 
drugich. Kraje Północy nie uznają faktu, że to ich polityka przyczyniła się do powstania 

26 European Commission, Amended proposal for a Council Regulation laying down the multiannual fi nan-
cial framework for the years 2014–2020, COM(2012) 388 fi nal, 2011/ 0177 (APP), Brussels, 6.07.2012, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st12/st12356.en12.pdf [3.08.2012], s. 17. 

27 Por. E. Kaca, P. Toporowski, Nowy tandem francusko-niemiecki a wieloletnie ramy fi nansowe na lata 
2014–2020, „Biuletyn PISM”, 6 czerwca 2012, http://www.pism.pl/fi les/?id_plik=10880 [3.08.2012], s. 1. 

28 Por. Council of the European Union, 3184th Council Meeting: General Affairs, 24 July 2012, Press 
Release, 12802/12,http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/132015.
pdf [3.08.2012], s. 7. 

29 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, http://www.auswaertiges-amt.de/
EN/Europa/Finanzrahmen/Uebersicht_node.html [3.08.2012]. 
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problemów: narzuciły one własne wysokie standardy biedniejszym państwom unijnych 
peryferii, nie troszcząc się o rozkład kosztów ich implementacji30. 

Fiasko eksportu reguł krajów bardziej rozwiniętych i chęć ich utrzymania we wła-
snym kraju owocuje tymczasem tendencją do re-nacjonalizacji części polityk. Poka-
zuje to dobitnie casus Danii, która na wniosek współrządzącej populistycznej partii 
skrajnie prawicowej podjęła decyzję o przywróceniu częściowej kontroli na granicach 
w maju 2011 roku31. W konfl ikt między krajami Północy i Południa (oskarżanymi 
o  nieutrzymywanie szczelności granic) wkroczyła Komisja Europejska, proponując 
własny monitoring wypełniania przez kraje członkowskie zobowiązań zamiast luźnej 
koordynacji między państwami. To posunięcie postawiło zaś kraje Północy przed dyle-
matem związanym z oddaniem kolejnych kompetencji na poziom wspólnotowy, na co 
nie ma zgody obywateli, a w konsekwencji zaowocowało decyzyjnym impasem podczas 
prezydencji duńskiej32. 

Zarówno w sprawie Schengen jak i kryzysu zadłużenia kraje Północy, ze względu 
na brak społecznej akceptacji dla dalszego transferu kompetencji na poziom europej-
ski, starały się dotąd kompensować utratę suwerenności gwarancją eksportu swoich 
reguł gry. Im większy był społeczny opór względem utraty suwerenności, zwłaszcza ze 
strony partii populistycznych wchodzących do rządu i rosnących w siłę pod wpływem 
kryzysu i postrzeganej nieudolności rządzących lub pod presją kampanii wyborczej, 
tym większy kładziono nacisk na zagwarantowanie coraz wyższych standardów, tak 
dla dotychczasowych, jak i nowych partnerów. Doskonałym przykładem jest tutaj weto 
Holandii dotyczące przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen w grudniu 
2011 roku. W konsekwencji, wraz ze wzrostem tendencji populistycznych w zamoż-
niejszych krajach północnej Europy, koszty adaptacji ciążące na krajach peryferyjnych 
stają się coraz wyższe33. 

Tymczasem rosnące koszty adaptacji implikują wzrost populizmu i polityczną nie-
stabilność na Południu. Realna staje się sytuacja, gdzie kraje Północy będą fi nanso-
wać utrzymanie przynajmniej podstawowych zrębów państwa dobrobytu na Południu 
(za pomocą unii fi skalnej) po to by zapobiec dalszej destabilizacji politycznej oraz 
nieprzewidywalnym efektom niepokojów społecznych. Alternatywą jest wykluczenie 
państw peryferyjnych i utworzenie ściślejszej unii politycznej i gospodarczej obejmują-
cej zamożną Północ. 

Strategia utrzymywania jedności za cenę gigantycznych transferów w ramach unii 
fi skalnej jest jednak wysoce problematyczna. Kraje borykające się obecnie z wysokim 
zadłużeniem i koniecznością redukcji państwa dobrobytu, choć w trudnej sytuacji gospo-
darczej, są zamożniejsze od krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które utrzymując 

30 R. Parkes, D. Schwarzer, The Divisiveness of Mobility: Fuelling Populism in the Euro and Schengen Areas, 
“SWP Comments”, No. 21/July 2012, www.swp-berlin.org [25.07.2012], s. 2. 

31 Schengen state Denmark to re-impose border controls, BBC News Europe, 11.05.2011, http://www.bbc.
co.uk/news/world-europe-13366047 [4.08.2012]. 

32 R. Parkes, D. Schwarzer, op. cit., s. 3. 
33 Ibid., s. 4. 
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wzrost gospodarczy, nadal borykają się z ogromem problemów strukturalnych. Przy-
kładowo, PKB na głowę mieszkańca według parytetu siły nabywczej wynosi w Irlandii 
127% średniej UE-27, w Grecji – 82%, zaś w Estonii zaledwie 67%34. Poczucie krzywdy 
związane z nagłą zamianą ról i koniecznością fi nansowania bogatszych krajów może 
przyczynić się do wzrostu nastrojów populistycznych, nacjonalistycznych i euroscep-
tycznych także wśród nowych państw członkowskich, gdzie wielu obywateli popiera 
członkostwo w UE głównie ze względu na środki otrzymywane w ramach wspólnej 
polityki rolnej i polityki spójności. Jest to test dla nowych członków, którzy dotąd byli 
benefi cjentami zasady solidarności, ale mogą nie chcieć jej okazywać wobec innych. 

W państwach Unii wzrasta poparcie wyborców dla partii populistycznych i nacjo-
nalistycznych o zacięciu anty-imigranckim. Obserwuje się przejęcie haseł populistów 
przez tradycyjne partie lub współtworzenie przez populistów rządów. Jednak postawy 
anty-islamskie czy szerzej, anty-imigranckie to w znacznej mierze tylko „opakowanie” – 
chodzi raczej o swoiste „potrząśniecie elitami”. Populizm jest bezpośrednią reakcją na 
zaniedbywanie przez kosmopolityczne elity obaw obywateli związanych z imigrantami 
i ich integracją. Przy tym korzenie populistycznego myślenia są głębsze: „rząd traci 
kontrolę, gospodarka wymyka się spod kontroli, nasze społeczeństwo się rozpada”. 
Chodzi tu o fundamentalną troskę o przyszłość demokratycznego i kapitalistycznego 
społeczeństwa, jakie znamy oraz intuicję systemowego kryzysu35. 

Wraz z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego wyborcy tracą nadzieję, że rzą-
dzący z „systemowych” partii są w stanie znaleźć rozwiązanie, co może ich popy-
chać w kierunku ruchów i ugrupowań ksenofobicznych i nacjonalistycznych. Stąd nie 
można wykluczać procesu „bałkanizacji” części lub całości Unii Europejskiej36. Uni-
kanie radykalnych decyzji przez europejskich liderów może doprowadzić do rozpadu 
strefy euro, długotrwałej gospodarczej zapaści kontynentu, gdzie starzejąca się, mało 
dynamiczna i przywiązana do idei państwa dobrobytu populacja nie będzie w stanie 
powrócić na ścieżkę wzrostu i konkurencyjności. Drastyczny spadek zamożności spo-
łeczeństw doprowadzi do wzrostu nacjonalizmu i protekcjonizmu oraz starć między 
poszczególnymi grupami narodowymi czy etnicznymi. Nawet jeśli uda uratować się 
wspólną walutę oraz wprowadzić unię fi skalną i polityczną, niezbędne będą bolesne 
reformy przywracające konkurencyjność krajom strefy euro. Ze względu na koszty 
i  związane z nimi potencjalne niepokoje społeczne, długoterminowa konsekwencja 
w ich wprowadzaniu nie jest gwarantowana37. 

34 Ibid., s. 5.
35 T. Veenkamp, The Rise of Anti-Immigration Populism in Europe and the Future of European Capitalist 

Democratic Society: an Exploration, [w:] D. Hamilton, K. Volker (red.), Transatlantic 2020: a Tale of Four 
Futures, Center for Transatlantic Relations, John Hopkins University, 2011, s. 186–191. 

36 F. Heisbourg, The defense of Europe: towards a new transatlantic division of responsibilities, [w:] T. Valasek, 
(red.), All Alone? What US retrenchment means for Europe and NATO, Centre for European Reform, 
www.cer.org.uk, March 2012 [21.06.2012], s. 27. 

37 Ibid., s. 35–37. 
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2.4.  Nastroje społeczne oraz poparcie opinii publicznej 
dla dalszej integracji UE

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że w maju 2012 roku 27% Europejczyków 
(tj.  respondentów z 27 krajów członkowskich UE) oceniało sytuację gospodarczą 
w swoim kraju jako dobrą, zaś 71% jako złą. Przed kryzysem, wiosną 2007 roku, sytu-
ację gospodarczą jako dobrą postrzegało 52% Europejczyków, a jako złą – 44%. Jed-
nocześnie nastroje nie ulegają zmianie (ani pogorszeniu ani polepszeniu) od jesieni 
2010 roku. Pomiędzy respondentami z poszczególnych państw UE występują zrozu-
miałe różnice w ocenie sytuacji gospodarczej ich krajów: jako złą określa ją 100% Gre-
ków, 97% Portugalczyków i 92% Włochów, ale już tylko 66% Polaków, 62% Belgów 
i, co istotne, 21% Niemców oraz 15% Szwedów38. Jednak, oczekiwania co do najbliż-
szych 12 miesięcy nie są pesymistyczne: 3 spośród 4 Europejczyków zakładało, ze ich 
sytuacja nie zmieni się lub zmieni się na lepsze39. 

Z kolei badania amerykańskiego Pew Research Center wskazują na istnienie sze-
roko rozpowszechnionego kryzysu zaufania publicznego, dotyczącego gospodarki 
rynkowej, korzyści z integracji europejskiej, członkostwa w Unii Europejskiej i w stre-
fi e euro. Kryzys uwypuklił i wzmocnił głębokie podziały rysujące się między europej-
skimi społeczeństwami, najpełniej odzwierciedlone w polaryzacji percepcji i nastrojów 
pomiędzy Niemcami i Grecją. Przykładowo, 59% Niemców i 48% Polaków, ale tylko 
30% Brytyjczyków i 18% Greków wyraziło wiosną 2012 roku przekonanie, iż Unia 
Europejska przyczyniła się do wzmocnienia gospodarki w ich krajach40. 

W latach 2007–2012 poparcie dla gospodarki rynkowej drastycznie spadło (o ponad 
20 punktów proc.) w Hiszpanii i we Włoszech, zaś nieznacznie wzrosło w Niemczech. 
Z kolei na pytanie, czy krajowi liderzy dobrze radzą sobie z walką z kryzysem gospo-
darczym, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 32% Greków, 48% Włochów i 80% Niem-
ców. Ponad połowa respondentów w niemal wszystkich badanych krajach uważała, że 
oszczędności czynione przez rządy są wystarczające lub nawet poszły już zbyt daleko. 
Większą kontrolę instytucji unijnych nad krajowymi budżetami akceptuje tylko więk-
szość Włochów, zdecydowanie przeciwni są Brytyjczycy i Grecy (75%), ale także 
Niemcy (56%). Zarysował się także naturalny podział dotyczący akceptacji dla pomocy 
fi nansowej dla zadłużonych krajów: odmawia jej 62% Brytyjczyków, 56% Francuzów 
i 48% Niemców, oraz, co zrozumiałe, zaledwie 7% Greków i 8% Hiszpanów41. Nato-
miast zaufanie do instytucji UE drastycznie spada (11 punktów proc. od wiosny 2010) 

38 European Commission, Public Opinion in the European Union: Standard Eurobarometer 77, July 2012, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.html [6.08.2012], s. 6–7. 

39 Ibid., s. 12. 
40 Pew Research Center, European Unity on the Rocks, “Global Attitudes Project”, 29 May 2012, http://

www.pewglobal.org/files/2012/05/Pew-Global-Attitudes-Project-European-Crisis-Report-FINAL-
FOR-PRINT-May-29-2012.pdf [6.08.2012], s. 1. 

41 Ibid., s. 7–8. 
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i osiągnęło poziom najniższy w historii (31%). Poziom zaufania do instytucji krajowych 
jest równie niski (28%), ale charakteryzuje się większą stabilnością42. 

W czasie, gdy Unia Europejska stoi przed największymi wyzwaniami w swej historii, 
pojawiają się istotne podziały, niekoniecznie na linii Północ–Południe. Najtrudniejsza 
sytuacja ma miejsce w Grecji, zarówno z punktu widzenia negatywnej oceny samych 
Greków co do kondycji gospodarczej ich kraju, skutków integracji europejskiej, jak 
i działań Niemiec w kontekście kryzysu, ale także z punktu widzenia negatywnej per-
cepcji Grecji przez większość krajów UE (tych z Północy i z Południa). Jednocześnie 
Grecy domagają się pomocy, sprzeciwiają się zewnętrznej kontroli nad ich budżetem 
i uważają się za najciężej pracujący naród w Europie. Pozytywna auto-percepcja prze-
waża również w Niemczech, lecz jest podzielana przez większość obywateli innych 
państw członkowskich, z wyjątkiem Greków43. 

W Polsce poparcie dla członkostwa w UE utrzymuje się na bardzo wysokim pozio-
mie (ok. 80%), bez względu na kryzys w strefi e euro. Na początku 2012 roku ponad 
połowa respondentów była przekonana, że strefa euro przetrwa w obecnym kształcie 
lub nawet powiększy się o kolejne państwa, a tylko 34% ankietowanych uważało, iż 
strefa rozpadnie się lub przetrwa w okrojonym kształcie. Polacy byli jednak bardzo 
podzieleni co do tego, czy Polska powinna angażować się w ratowanie strefy euro 
(46% – za, 43% – przeciw) oraz czy powinna przystąpić do paktu fi skalnego (42% – za, 
35% – przeciw). Sprzeciwiano się udzielaniu przez Polskę pożyczki Międzynarodo-
wemu Funduszowi Walutowemu na rzecz ratowania strefy euro (57% – przeciw, 32% 
– za), co obrazuje granice polskiej solidarności. Jednocześnie, ponad 60% respon-
dentów popierało ściślejszą kontrolę UE nad krajowymi budżetami i nakładanie na 
rządy kar za nieprzestrzeganie dyscypliny fi nansów publicznych44. Polacy nie mieli też 
obaw przed przekazywaniem kolejnych kompetencji na poziom unijny: 62% badanych 
uznało, że pogłębianie integracji byłoby korzystne dla Polski. Jednak w przypadku 
ewolucji UE w kierunku silniej zintegrowanego centrum i luźno powiązanych peryfe-
rii nie było pełnej zgody co do najkorzystniejszego wyboru dla Polski: 44% badanych 
uważało, że Polska powinna być częścią grupy państw najściślej ze sobą współpracu-
jących, 34% twierdziło, że lepiej byłoby pozostać w grupie państw preferujących luź-
niejszą współpracę. Mając do wyboru federację i związek niezależnych państw Polacy 
konsekwentnie wybierają drugą opcję (60%)45. 

42 European Commission, Public Opinion…, op. cit., s. 13.
43 Pew Research Center, European Unity…, op. cit., s. 11. 
44 CBOS, Polacy o pakcie fi skalnym i pogłębieniu integracji w Unii Europejskiej, BS/21/2012, Warszawa, luty 

2012, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_021_12.PDF [6.08.2012], s. 6–10. 
45 Ibid., s. 13. 
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3.  Granice europeizacji polityki zagranicznej 
państw członkowskich

3.1. Europeizacja polityki zagranicznej państw członkowskich 

Modelowa europeizacja polityki zagranicznej państwa członkowskiego UE oznacza, iż 
wspólne stanowiska UE są dla państwa głównym punktem odniesienia w jego polityce 
na arenie międzynarodowej, państwo podejmuje działania zgodne ze wspólnym stano-
wiskiem, nawet jeśli oznacza to dla niego trudności (w kraju lub za granicą) a narodowe 
priorytety są realizowane głównie w ramach kolektywnych działań Unii46. Jednak ów 
model jest udziałem co najwyżej Luksemburga, zaś pozostałe państwa członkowskie 
prezentują różne stopnie europeizacji w różnych okresach: przykładowo, obserwo-
waliśmy wzrost europeizacji polskiej polityki zagranicznej w kontekście Partnerstwa 
Wschodniego, ale także proces de-europeizacji polityki Niemiec czy Włoch, zwłaszcza 
w kontekście stosunków z Rosją. 

Oceniając zakres europeizacji polityki zagranicznej państw członkowskich, a tym 
samym potencjał prawdziwie wspólnej (jednolitej) polityki zagranicznej UE pamiętać 
należy, iż unijna polityka zagraniczna w obecnym kształcie to zaledwie system koor-
dynacji między suwerennymi państwami dysponującymi indywidualną reprezentacją 
w strukturach międzynarodowych i niezwiązanych żadnymi instrumentami prawnymi. 
Bardzo trudne do usunięcia są także różnice wynikające z pozycji geopolitycznej, oraz 
przekonanie dużych państw członkowskich, że wykazywany przez nie okazjonalny brak 
lojalności nie spotka się z żadnymi konsekwencjami ze strony słabszych partnerów. 
Istotną rolę odgrywają także krajowe uwarunkowania historyczne i polityczne – jak 
w przypadku Wielkiej Brytanii – kultura polityczna i ideologiczna wrogość do pogłębia-
nia integracji i dalszego ograniczania suwerenności. Nie bez znaczenia są także czynniki 
zewnętrzne: zasada „dziel i rządź” stosowana przez silnych partnerów, z którymi część 
krajów członkowskich ma bardziej uprzywilejowane relacje (Rosja, Chiny, USA)47. 

Oprócz czynników ograniczających europeizację mamy rzecz jasna czynniki ułatwia-
jące konwergencję i prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej. Zaliczamy do nich 
wspólne ramy prawne i instytucje (w tym między innymi stworzenie Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych – ESDZ), doświadczenie socjalizacji, przywództwo (w kontek-
ście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zwłaszcza francusko-brytyjskie), wspólnotę 
wartości (a zatem przynajmniej częściową wspólnotę interesów), efekt skali (w skali glo-
balnej wszystkie państwa UE to państwa niewielkie, zatem wpływ na sprawy globalne 
możliwy jest tylko w ramach europejskiej polityki zagranicznej – choć tutaj zaznaczają się 
poważne różnice w percepcji między małymi i dużymi państwami członkowskimi). Istot-

46 R. Wong, C. Hill, Many actors, one path: the meaning of Europeanization in the context of foreign 
policy, [w:] R. Wong, C. Hill (red.), National and European Foreign Policies: towards Europeanization, 
Routledge, London & New York, 2011, s. 211. 

47 Por. Ibid., s. 216–226.
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nym czynnikiem integrującym było przez lata wsparcie USA oraz zagrożenie ze strony 
Związku Radzieckiego. Obecnie jednak stosunek do Rosji raczej dzieli niż łączy państwa 
członkowskie, podobnie od 2003 roku (wojna z Irakiem) rzecz ma się ze Stanami Zjed-
noczonymi. Ponadto USA, deklarując przesunięcie strefy zainteresowań w kierunku 
Azji i Pacyfi ku, wyraźnie sygnalizują chęć porzucenia funkcji integracyjnej dla Europy. 
W tej sytuacji, by sprostać konkurencji globalnej, Unia Europejska powinna znaleźć dość 
powodów i woli politycznej, by samej integrować swą politykę zagraniczną. 

3.2. Instytucjonalny wymiar europejskiej polityki zagranicznej 

Na drodze rozwoju europejskiej polityki zagranicznej Unia Europejska wypracowała 
w 2003 roku Europejską Strategię Bezpieczeństwa (częściowo zmodyfi kowaną i uzu-
pełnioną w 2008 roku) oraz stworzyła skomplikowaną strukturę instytucjonalną uko-
ronowaną reformami Traktatu Lizbońskiego, gdzie skonsolidowano pozycję wysokiego 
przedstawiciela Unii do spaw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz utworzono 
podległą mu Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. ESDZ, europejska dyploma-
cja, miała być instytucjonalną odpowiedzią na braki w koordynacji i spójności działań 
zewnętrznych UE. Jej powstanie było jednak obciążone łączeniem sprzecznych celów, 
tj. kompromisem pomiędzy wymogiem większej efektywności Europejczyków na arenie 
globalnej a niechęcią (części) państw członkowskich, a także dotychczasowych unijnych 
instytucji, do przekazywania kompetencji nowemu organizmowi ponadnarodowemu. 
W konsekwencji ESDZ boryka się z problemami: 1) budżetowymi, 2) związanymi z zaso-
bami ludzkimi, 3) wyzwaniem współpracy z Komisją Europejską i państwami człon-
kowskimi. Te ostatnie, jak wskazano poniżej, z jednej strony odmawiają wyposażenia 
ESDZ w podstawowe instrumenty niezbędne jej do działania, z drugiej strony oskarżają 
Służbę oraz jej kierownictwo o chaos decyzyjny i brak merytorycznej wartości dodanej. 

Po pierwsze, w 2012 roku ESDZ otrzymała na swą działalność zaledwie 0,31% 
unijnego budżetu (489 milinów euro)48. Na rok 2013 ESDZ zaproponowała wzrost 
fi nansowania o niecałe 6%, co spotkało się z ostrą negatywną reakcją, zwłaszcza ze 
strony Wielkiej Brytanii. Dla porównania, w 2012 budżet unijnej służby dyplomatycz-
nej wyniósł zaledwie 6,6% wydatków, jakie na swoje ministerstwa spraw zagranicznych 
poniosło 27 państw członkowskich i był blisko 12 razy mniejszy niż budżet amerykań-
skiego Departamentu Stanu49. Był też ponad trzykrotnie mniejszy od budżetu Parla-
mentu Europejskiego (1,7 miliarda euro w 2011 roku)50. 

48 E. Burke, Europe’s External Action Service: ten steps towards a credible EU foreign policy, Policy Brief, 
Centre for European Reform, 4 July 2012, http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2012/
europes-external-action-service-ten-steps-towards-credible-eu [18.07.2012], s. 2. 

49 D. Keohane, The EU’s “ludicrous” foreign service budget, FRIDE, 26 April 2012, http://fride.org/blog 
[23.07.2012]. 

50 E. Kaca, M. Sus, Trudne początki: nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie, „Analizy i Opinie”, 
Instytut Spraw Publicznych, maj 2011, s. 4.
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Po drugie, wolno postępujący proces oddelegowywania dyplomatów z krajów człon-
kowskich sprawia, że ESDZ osiągnie zakładany poziom zatrudnienia (4 tys. osób) nie 
wcześniej niż w połowie 2013 roku51. Zasoby kadrowe są przy tym rozdzielone mię-
dzy brukselską centralę i delegacje w krajach trzecich. Dla porównania, korpus dyplo-
matyczny samej tylko Republiki Federalnej Niemiec liczy ok. 10 tys. osób52. Należy 
pamiętać, iż w liczbie 4 tys. etatów mieszczą się wszyscy pracownicy ESDZ: pracowni-
ków merytorycznych jest znacznie mniej. 

Co najistotniejsze, nie należy się w najbliższych latach spodziewać znaczącego 
wzrostu nakładów na ESDZ. Zwiększanie budżetu instytucji unijnych spotyka się 
z oporem państw – płatników netto i jest szczególnie niepopularne w czasie kryzysu 
gospodarczego, kiedy kraje członkowskie zmuszone są ciąć wydatki, także własne 
wydatki administracyjne. Większe wydatki na rzecz ESDZ skłonne są ponosić raczej 
małe kraje członkowskie, które w sprawności unijnej dyplomacji upatrują poprawy 
własnej pozycji na arenie międzynarodowej. Duże państwa członkowskie wolą prze-
znaczyć większe środki na własną aktywność dyplomatyczną w krajach trzecich, zaś 
dyskurs dotyczący kryzysowych oszczędności stanowi dla nich wygodny pretekst, by 
nie inwestować w instytucje ponadnarodowe. Tym samym, aktualne zasoby fi nansowe 
i ludzkie nie pozwalają na znacząco większą aktywność w polityce zagranicznej, niż 
miało to miejsce przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. 

W zakresie współpracy ESDZ z państwami członkowskimi podstawowe wyzwa-
nie polega na skrajnej odmienności wizji co do zadań i roli ESDZ u poszczególnych 
państw: Belgia chce, by ESDZ z czasem zastąpiła krajowe służby dyplomatyczne, nato-
miast Wielka Brytania najchętniej widziałaby działania ESDZ ograniczone do kliku 
obszarów najważniejszych kompetencji UE, jak handel i polityka sąsiedztwa. Najwięk-
sze państwa członkowskie mają świetne kontakty wśród elit politycznych i gospodar-
czych najważniejszych partnerów (USA i BRICS) i nie chcą się ich wyrzekać na rzecz 
wspólnej europejskiej polityki zagranicznej53. 

Również współpraca z Komisją nie należy do najłatwiejszych. O słabościach 
koordynacji głośno mówią partnerzy z krajów trzecich i skarżą się, iż często trudno 
o wspólne podejście Brukseli, zaś w jednej sprawie przychodzi im konsultować się 
z urzędnikami zarówno Komisji jak i ESDZ. Problemy koordynacyjne widać na przy-
kład w ramach polityki sąsiedztwa, gdzie programy pomocowe (którymi administrują 
urzędnicy Komisji) w sposób niewystarczający odzwierciedlają ewolucję priorytetów 
określanych przez dyplomatów z ESDZ. Współpraca na poziomie politycznym między 
wysokim przedstawicielem a komisarzami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary 
polityki zagranicznej układa się różnie, natomiast niewątpliwie napięty kalendarz 

51 E. Burke, op. cit., s. 2. 
52 E. Kaca, M. Sus, op. cit., s. 4. 
53 E. Burke, op. cit., s. 3–4. 
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podróży wysokiej przedstawiciel C. Ashton nie ułatwia jej sprawowania funkcji koor-
dynacyjnej i mediacyjnej54. 

Podział zadań między ESDZ i Komisją oraz wpływ międzyinstytucjonalnych napięć 
na efektywność pracy unijnych instytucji obrazuje casus relacji Unii z Turcją. Do nie-
dawna rozwój stosunków politycznych UE i Turcji był wyłącznie przedmiotem zain-
teresowania Komisji w ramach procedury akcesyjnej. W dawnej dyrekcji generalnej 
ds. relacji zewnętrznych nie było komórki zajmującej się Turcją. Ze względu na rosnącą 
rolę i potencjał Turcji, po utworzeniu ESDZ podjęto decyzję o stworzeniu instytucjo-
nalnych możliwości dla prowadzenia dialogu politycznego z Turcją poza (coraz bar-
dziej problematyczną) formułą rozszerzenia55. Ze względu na obawy Komisji (dyrekcji 
generalnej ds. rozszerzenia) dotyczące marginalizacji jej roli i agendy rozszerzeniowej, 
nie utworzono w ESDZ wydziału ds. Turcji, lecz tylko niezależne stanowisko głównego 
doradcy. W praktyce zatem, dynamika między-instytucjonalna ogranicza adekwatną 
do zmieniającej się sytuacji politycznej ewolucję instrumentów działania UE wzglę-
dem strategicznie ważnych partnerów. 

3.3. Wpływ kryzysu na politykę zagraniczną UE 

Negatywny wpływ kryzysu gospodarczego na proces europeizacji i konsolidacji poli-
tyki zagranicznej państw członkowskich Unii nie ogranicza się jedynie do kwestii 
budżetowych. Rozwój kryzysu w strefi e euro ma niezwykle poważne konsekwencje dla 
międzynarodowej wiarygodności UE: oznacza degradację jej reputacji, zarówno jako 
modelu kompetentnego zarządzania gospodarczego, jak i modelu regionalnej integra-
cji56. A to tylko wzmacnia niezadowolenie innych graczy globalnych z nadreprezentacji 
państw UE w organizacjach międzynarodowych: MFW, Banku Światowym czy Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ. Uporczywe trzymanie się przez kraje UE rozwiązań instytucjo-
nalnych z epoki zimnej wojny jest w tym kontekście coraz trudniejsze, a nawet kontr-
produktywne. Jednak pomimo zmiany środowiska międzynarodowego w kierunku 
wzrostu konkurencji między starymi i nowymi graczami globalnymi, trudno dostrzec 
w UE wolę uzgodnienia wspólnej unijnej reprezentacji w organizacjach międzynarodo-
wych. Redukcja europejskich głosów wydaje się nieunikniona, jednak mogłaby zostać 
w znacznym stopniu skompensowana za pomocą przejścia od reprezentacji narodowej 
do europejskiej. 

Ponadto, wpływ UE na sprawy międzynarodowe ulega dalszym ograniczeniom 
w wyniku redukcji wolumenu ofi cjalnej pomocy rozwojowej, ze względu na cięcia 
budżetowe w państwach członkowskich. Jedną z podstawowych przesłanek pozycji 

54 Ibid., s. 5–6. 
55 Wywiad autorki z wysokim urzędnikiem instytucji UE, Bruksela, 12 czerwca 2012. 
56 M. Emerson, Implications of the Eurozone Crisis for EU Foreign Policy: Costs and Opportunities, “CEPS 

Commentary”, 1 June 2012, http://www.ceps.eu [18.07.2012], s. 1. 
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UE w świecie jest w rozumieniu samych europejskich decydentów fakt, iż UE wraz ze 
swoimi państwami członkowskimi jest największym dostarczycielem pomocy dla kra-
jów rozwijających się (w 2010 roku – 53,8 miliardów euro, czyli ponad połowa świato-
wej pomocy rozwojowej – w tym 11 miliardów pochodziło ze środków zarządzanych 
przez Komisję na poziomie europejskim)57. W 2011 roku państwa członkowskie UE 
dostarczyły 54% ofi cjalnej pomocy rozwojowej OECD. Jednak w porównaniu z 2010 
rokiem pomoc przekazywana przez kraje UE-15 znacząco spadła: o 39% w przypadku 
Grecji, 33% w przypadku Hiszpanii, 14% w przypadku Austrii i 13% w przypadku 
Belgii. Pomoc przyznawana przez instytucje unijne spadła w tym samym czasie o 6,4%. 
Jednocześnie wzrastała pomoc ze strony nowych krajów członkowskich (w przypadku 
Polski o 5,6%). Jednak ofi cjalna pomoc rozwojowa przekazywana przez Turcję wzrosła 
w latach 2010–2011 o 38%. Przedłużający się kryzys gospodarczy przyczyni się niewąt-
pliwie do dalszego spadku wolumenu pomocy przekazywanej przez kraje Unii Euro-
pejskiej (zwłaszcza z Europy Zachodniej). 

Kolejnym trendem, pośrednio związanym z kryzysem, jest renacjonalizacja euro-
pejskiej polityki zagranicznej. Pomimo stworzenia nowych instytucji mających na celu 
wzmocnienie polityki zagranicznej UE w Traktacie Lizbońskim, już w 2010 roku można 
było obserwować przesuwanie decyzyjnego środka ciężkości nie w kierunku Brukseli, 
ale stolic największych państw członkowskich. Dominacja Rady Europejskiej, w tym 
nieformalnych spotkań wybranych przywódców, oznaczała marginalizację Komisji 
i Wysokiego Przedstawiciela oraz prowadziła, jak w przypadku interwencji w Libii, do 
tworzenia „koalicji chętnych” (ang. coalition of the willing), całkowicie poza procedu-
rami i instytucjami traktatowymi. W 2011 trend do renacjonalizacji uległ wzmocnieniu, 
o czym świadczyła brytyjska kampania mająca na celu marginalizację ESDZ, francuska 
ofensywa dot. penalizacji zaprzeczania ormiańskiemu ludobójstwu, co jeszcze bardziej 
pogorszyło stosunku UE z Turcją, czy włoskie wsparcie dla wyłączenia rosyjskiego pro-
jektu gazociągu South Stream spod reżimu tzw. trzeciego pakietu energetycznego UE58. 

4. Granice geopolitycznej ekspansji i współpracy

W czasie zimnej wojny na kontynencie europejskim panowała dwubiegunowość, przy 
czym owymi biegunami były Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, zaś Europa 
Zachodnia (wraz z Turcją) z jednej strony i Europa Środkowo-Wschodnia z drugiej 
podporządkowane były wielkim mocarstwom, a ich udziałem stały się procesy inte-
gracyjne inspirowane lub narzucane przez konkurencyjnych hegemonów. Po upadku 
Związku Radzieckiego, w latach 90. XX wieku zaznaczała się tendencja w kierunku 

57 European Commission, EuropeAid, http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/agenda-
for-change/agenda_for_change_en.htm [8.08.2012].

58 European Council on Foreign Relations, European Foreign Policy Scoreboard 2012, www.ecfr.eu, Janu-
ary 2012 [26.05.2012], s. 17–18. 
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jednobiegunowej multilateralnej Europy, gdzie demokratyzujące się Europa Środ-
kowa, Rosja i Turcja będą dążyły do pełnej lub częściowej integracji z powstającą wła-
śnie Unią Europejską. Rozszerzenie o Europę Środkową zakończyło się sukcesem na 
początku XXI wieku, jednak dalsza ekspansja jednobiegunowego multilateralizmu 
na Wschód natrafi ła na opór i własne mocarstwowe ambicje odradzającej się – jako 
potęga energetyczna – Rosji. Pomimo to, przyspieszenie przemian demokratyzacyj-
nych w Turcji, uwieńczone rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych w 2005 roku, zda-
wało się umacniać dominację UE na kontynencie. Jednak z czasem rosnący turecki 
potencjał i aspiracje, ambiwalencja polityki samej Unii oraz stopniowe wycofywanie 
się USA z roli aktywnego integratora kontynentu europejskiego przyczyniły się do 
ewolucji dynamiki geopolitycznej w Europie w kierunku porządku trójbiegunowego 
(UE, Rosja i Turcja)59. Ten ostatni można też, ze względu na zarysowane wyżej coraz 
to wyraźniejsze linie podziału w łonie samej Unii, określić mianem wielobiegunowego. 

Niemniej istotną granicą ekspansji UE jest rosnący sprzeciw opinii publicznej 
w państwach członkowskich względem integracji kolejnych państw. Związany jest on 
z postępującym kryzysem społeczno-gospodarczym wewnątrz Unii oraz zgeneralizo-
wanym spadkiem poparcia dla projektu integracji europejskiej. Długoterminowe ten-
dencje pokazują zaś, że wraz ze spadkiem aprobaty dla integracji europejskiej, spada 
też poparcie dla akcesji kolejnych krajów. Ponadto, po raz pierwszy w historii integra-
cji w Europie mamy do czynienia z faktyczną demokratyczną debatą na temat rozsze-
rzenia, przede wszystkim w odniesieniu do Turcji60.

4.1. Rosja

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, na początku lat 90. XX wieku europejscy przy-
wódcy żywili przekonanie, iż Rosja pod rządami Borysa Jelcyna, mimo słabości państwa 
oraz post-komunistycznego dziedzictwa w sferze instytucji politycznych, gospodar-
czych i prawnych, podążać będzie ścieżką demokratyzacji, modernizacji w zgodzie 
z zasadami liberalnej gospodarki rynkowej oraz integracji ze strukturami i instytucjami 
Zachodu. Świadczyć o tym mogło przystąpienie Rosji do Rady Europy, poparcie dla 
inicjatywy Partnerstwo dla Pokoju w ramach NATO, czy podpisanie z Unią Europejską 
umowy o partnerstwie i współpracy (1994)61. Jednak już w latach 1995–1996 podjęta 
przez Rosję strategia asymilacji (dostosowania się, poprzez reformy, do dominującego 
zachodniego porządku normatywnego) ustąpiła miejsca asertywnej strategii niezależ-

59 Por. I. Krastev, M. Leonard, The Spectre of Multipolar Europe, European Council on Foreign Relations, 
www.ecfr.eu, October 2010 [18.03.2012], s. 4. 

60 Wywiad autorki z wysokim urzędnikiem instytucji UE, Bruksela, 13 czerwca 2012. 
61 D. Dettke, Europe and Russia: from neighborhood without a shared vision to a modernization partnership, 

“European Security”, Vol. 20:1, 2011, s. 127. 
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ności i odbudowy mocarstwowości62. Do takiego stanu rzeczy przyczyniło się przeko-
nanie, że osłabiona Rosja jest okrążana i osaczana przez Zachód, dążący do integracji 
dawnej rosyjskiej strefy wpływów ze strukturami UE i NATO, oraz że narzucane przez 
Zachód reformy polityczne i gospodarcze przyczyniają się do dalszego osłabienia 
Rosji, gospodarczego upadku i społecznej traumy. 

Zarówno pod koniec rządów Borysa Jelcyna, jak i po dojściu do władzy Władi-
mira Putina, Rosja nie zamierzała zerwać współpracy czy doprowadzić do konfrontacji 
z Zachodem. Imperatywem była polityka wielu wektorów, mająca na celu zrówno-
ważenie wpływów UE i USA, a tym samym zmniejszenie zależności od zachodnich 
inwestycji i rynków zbytu dla rosyjskich surowców energetycznych. Drugim elementem 
strategii była odbudowa mocarstwowej pozycji w regionie oraz osłabienie roli USA 
i UE w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie. 

Rosyjską potęgę odbudowywano w oparciu o wizję „energetycznego supermocar-
stwa”, ustanowienia państwowej kontroli nad całością sektora energetycznego i ograni-
czania zagranicznych inwestycji w strategiczne sektory gospodarki. Oparcie gospodarki 
na wydobyciu ropy i gazu przestało być świadectwem jej niedorozwoju a stało się źró-
dłem siły i narzędziem konsolidacji autorytarnej władzy, a także instrumentem polityki 
zagranicznej w walce o strefy wpływów. Sukces gospodarczy osiągnięty tą drogą po 
latach gospodarczej zapaści stanowił też fundamentalną przesłankę społecznej legity-
mizacji reżimu63. Zaś upadłe imperium przekształciło się we wschodzące mocarstwo.

W kontekście współpracy z państwami członkowskimi UE Rosji przyświeca reali-
styczna, „westfalska” logika mocarstwowej równowagi sił. Charakterystyczne jest 
przedkładanie współpracy z wybranymi państwami członkowskimi, zwłaszcza z Niem-
cami, Francją, Włochami, ponad współpracę z Unią. Wynika to zarówno z postrzeganej 
słabości UE jako aktora politycznego, chęci dalszego osłabienia spójności Unii oraz 
faktu, iż interesy części (mniejszych) państw członkowskich są po prostu sprzeczne 
z interesami Rosji, stąd warto je neutralizować przez współpracę z dużymi państwami 
UE, upatrującymi partykularnych korzyści w zbliżeniu z Rosją. Skonfl iktowana, spo-
laryzowana, borykająca się z problemami gospodarczymi Unia jest w interesie mocar-
stwowych aspiracji Rosji, tak regionalnych, jak i globalnych. 

Kolejnym elementem budowy rosyjskiej pozycji jest eksploatowanie różnic mię-
dzy USA i ich europejskimi sojusznikami. O powrocie mocarstwowej Rosji na arenę 
europejską i globalną świadczyło storpedowanie takich amerykańskich inicjatyw, jak: 
rozszerzenie NATO o Ukrainę i Gruzję, atak na terytorium Gruzji, sprawa uznania nie-
podległości Kosowa i sprzeciw wobec instalacji elementów systemu antyrakietowego 

62 Por. A. Zarakol, After Defeat: how the East Learned to Live with the West, Cambridge Studies in Interna-
tional Relations, Cambridge University Press, 2011, s. 216. 

63 Zob. B. Judah, J. Kobzova, N. Popescu, Dealing with a post-BRIC Russia, European Council on Foreign 
Relations, www.ecfr.eu, November 2011 [23.04.2012], s. 16–17. 
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w środkowoeuropejskich państwach UE64. Uznanie rosyjskich ambicji w celu przejścia 
od konfrontacji do współpracy stało się kluczowe także dla USA, chociażby w kontek-
ście globalnych wyzwań związanych z konfl iktem bliskowschodnim, Iranem czy Koreą 
Północną (słynny „reset” zaproponowany przez administrację Baracka Obamy na 
początku 2009 roku). 

Jednak podstawy rosyjskiej mocarstwowości są bardzo kruche, co unaocznił glo-
balny kryzys gospodarczy: w 2009 PKB Rosji skurczył się o blisko 8%, zaś rosyjski 
bank centralny został zmuszony do zmniejszenia gigantycznych rezerw w wysokości 
600 miliardów dolarów o 1/3 w celu ratowania stabilności rubla. Spadek cen ropy 
o 70% spowodował powstanie pierwszego od wielu lat defi cytu budżetowego. Choć 
załamanie trwało stosunkowo krótko, to jednak stanowiło ostrzeżenie dla rosyjskich 
decydentów: zrozumieli, iż „nie są wschodzącym mocarstwem jak Chiny, ale słabną-
cym mocarstwem jak UE”65. 

Dylemat rosyjskiej elity władzy polega więc na wyborze między skrajnym uzależ-
nieniem od światowych cen ropy i gazu, przy jednoczesnej woli utrzymania aktualnego 
systemu władzy, a więc i podtrzymania legitymizacji społecznej opartej na gwaranto-
waniu przez reżim wzrostu poziomu życia, a palącą koniecznością modernizacji gospo-
darki, do czego niezbędne są zagraniczne inwestycje i technologie, a co za tym idzie, 
otwarcie gospodarki, walka z korupcją i wprowadzenie rządów prawa, co znów oznacza 
poważne ryzyko eksplozji sytemu władzy. Prezydentura Dymitra Miedwiediewa, w tym 
forsowane przez niego zbliżenie z UE w ramach tzw. Partnerstwa dla Modernizacji 
(2010), nie mogło przynieść wymiernych efektów, bowiem modernizacja rosyjskiej 
gospodarki nie jest możliwa w ramach istniejącego systemu polityczno-gospodarczego. 
W międzynarodowych rankingach Rosja zajmowała w latach 2010–2011 bardzo odle-
głe miejsca, plasując się często za takimi krajami jak Mali, Pakistan czy Etiopia. Rosja 
znajdowała się na 100 miejscu na świecie pod względem jakości infrastruktury, 105 pod 
względem jakości transportu lotniczego, 123 pod względem jakości rad nadzorczych, 
120 pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, 135 pod wzglę-
dem przewidywanej długości życia, 140 pod względem wolności mediów i 154 z punktu 
widzenia postrzeganego poziomu korupcji66. 

Jakakolwiek forma integracji Rosji z UE nie wydaje się w najbliższej przyszłości 
możliwa. Wprawdzie Rosja w lipcu 2012 roku ratyfi kowała protokół o przystąpieniu 
do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jednak praktyczne znaczenie członkostwa 
zależeć będzie od tego, na ile Rosja zdecyduje się poprawić swój klimat inwestycyjny 
i czy zamierza implementować przyjęte w negocjacjach zobowiązania. Tymczasem fru-
stracja dotyczącą fi aska modernizacyjnych nadziei związanych z prezydenturą D. Mie-
dwiediewa powoduje wzrost alienacji w relacjach Rosji nawet z Niemcami, dotychczas 

64 R. Alcaro, Transatlantic Relations in a Multipolar Europe, [w:] R. Alcaro, E. Jones (red.), European 
Security and the Future of Transatlantic Relations, IAI Research Papers, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 
4.2011, s. 17. 

65 Zob. B. Judah, J. Kobzova, N. Popescu, op. cit., s. 18. 
66 Za: ibid., s. 20. 
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najbardziej aktywnym adwokatem interesów rosyjskich w Europie. Wprawdzie prze-
konanie niemieckich elit o konieczności integracji Rosji w celu zapewnienia euro-
pejskiego bezpieczeństwa nadal istnieje, to jednak Niemcy, wobec niepowodzenia 
wszystkich dotychczasowych wysiłków, nie mają już pomysłów na skuteczną politykę 
angażowania Rosji. W efekcie wydaje się, że Rosja powoli traci swojego głównego 
sojusznika w Europie67. 

4.2. Turcja

Proces zbliżenia Turcji z UE wpisywał się w tradycyjny paradygmat modernizacyjny 
i westernizacyjny przyjęty u zarania republiki, jak również wynikał z zimnowojennych 
podziałów i przynależności do bloku zachodniego pod przywództwem USA. Turcja 
rozpoczęła ubieganie się o stowarzyszenie z Europejską Wspólnotą Gospodarczą już 
w 1959, zaś stosowne porozumienie podpisano w roku 1963. W 1987 Turcja złożyła 
wniosek o członkostwo, w 1996 weszła w życie unia celna pomiędzy Turcją i UE. Sta-
tus kandydata do członkostwa w UE został Turcji przyznany przez Radę Europejską 
w 1999 roku, zaś negocjacje rozpoczęto 3 października 2005 roku. Były one ukorono-
waniem „złotego okresu europeizacji”, tj. intensywnych reform politycznych, praw-
nych i gospodarczych z lat 2001–200468. 

Jednak od 2006 roku notuje się znaczący spadek entuzjazmu, woli politycznej oraz 
poparcia dla akcesji Turcji, zarówno po stronie tureckiej, jak i unijnej. Z 35 rozdziałów 
negocjacyjnych otworzono dotąd zaledwie kilkanaście a zamknięto jeden. Otwarcie 
kluczowych rozdziałów, takich jak polityka monetarna, rozwojowa, rolnictwo, wolny 
przepływ osób i energia zostało w 2010 roku zablokowane przez Francję i Cypr. Impas 
w negocjacjach po stronie unijnej tłumaczony jest zazwyczaj w kontekście: 1) wyczerpa-
nia się możliwości absorpcyjnych UE po rozszerzeniu 2004–2007, 2) protestów opinii 
publicznej, co znalazło swój wyraz w referendach dotyczących Traktatu Konstytucyj-
nego we Francji i w Niemczech w 2005 roku, 3) dojścia do władzy w najważniejszych 
krajach UE liderów, którzy wyrażali fundamentalny sprzeciw wobec tureckiej akcesji, 
4) kryzysu gospodarczego, który od 2009 roku odwraca uwagę liderów unijnych od poli-
tyki zewnętrznej i w praktyce czyni niemożliwą dyskusję o rozszerzeniu Unii w dotych-
czasowym kształcie69. Z kolei wyłanianie się wielobiegunowego świata, gdzie pozycja 
UE słabnie, zachęciło Turcję do redefi nicji swej roli międzynarodowej w wymiarze 
regionalnym. Jej bliskowschodni aktywizm nie oznacza wycofania się z europejskiego 
kursu, ale dywersyfi kację opcji w polityce zagranicznej celem uniknięcia izolacji, gdy 

67 Zob. S. Meister, An Alienated Partnership: German-Russian Relations after Putin’s Return, FIIA Briefi ng 
Paper 105, 10 May 2012, www.fi ia.fi  [18.07.2012], s. 7. 

68 C. Nas, Turkey and the European Union: a stumbling accession process under new conditions, [w:] 
O.Z. Oktav, Turkey in the 21st Century: Quest for a New Foreign Policy, Ashgate Publishing Company, 
Burlington: USA, 2011, s. 165.

69 Ibid., s. 171. 
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członkostwo w UE nie może być zrealizowane w perspektywie krótko- i średniotermi-
nowej. Stąd zaangażowanie na kierunku europejskim uzupełnione zostało paralelnym 
zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i w relacje z Rosją70. 

Wydaje się jednak, że rok 2012 przyniósł pewną nową jakość w relacjach Turcji 
z UE, a także kluczowym państwem członkowskim – Francją. Po pierwsze, wybór 
F. Hollande’a na prezydenta Francji został przyjęty w Turcji z ulgą i dużymi nadzie-
jami na poprawę stosunków bilateralnych. Oczekiwania dotyczące zmiany nastrojów 
we Francji po odejściu Sarkozy’ego mogą być zbyt duże. Pamiętać należy, że wiele 
nieprzychylnych Turcji państw członkowskich ukrywało za ostrą retoryką byłego fran-
cuskiego prezydenta własne obiekcje71. Po drugie, Unia zainicjowała w maju 2012 
roku tzw. „pozytywną agendę”, która ma na celu dialog polityczny (prowadzony przez 
Wysokiego Przedstawiciela i Służbę Działań Zewnętrznych) oraz zbliżenie prawodaw-
stwa w dziedzinach, gdzie negocjacje są formalnie zamrożone (polityka wizowa, ener-
getyczna, transportowa – tu odpowiedzialna jest Komisja Europejska). Taka formuła 
miała na celu podtrzymywanie stosunków w czasie problematycznej dla Turcji prezy-
dencji cypryjskiej w drugiej połowie 2012 roku, a także zdynamizowanie wzajemnych 
relacji w czasie, gdy Unia i Turcja, zajęte własnymi sprawami, mają coraz mniej czasu dla 
siebie nawzajem, zaś perspektywa rozszerzenia oddala się w nieokreśloną przyszłość72. 

Jednak pomimo oddalającej się perspektywy akcesji do UE, pogłębiona strategiczna 
współpraca z Zachodem (UE i USA) staje się dla Turcji dużo ważniejsza niż jeszcze 
kilka lat wcześniej. Wojna domowa w Syrii stanowi dla Turcji bezpośrednie zagroże-
nie, także w wymiarze wewnętrznym. Zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
stanowi nie tylko rosnąca fala uchodźców z północnej Syrii, ale także potencjał dla 
działalności kurdyjskich ugrupowań separatystycznych, które mogą wykorzystywać 
wsparcie syryjskiego reżimu, dążącego do destabilizacji południa Turcji w odwecie za 
tureckie wsparcie dla sił rebelianckich73. Chaos w Syrii, rosnąca geopolityczna konku-
rencja ze strony Iranu, niepewna przyszłość rządzonego przez Bractwo Muzułmań-
skie Egiptu, złe relacje z Izraelem oraz wzrost gospodarczego zaangażowania Rosji 
w Europie południowej (Grecja, Cypr) na skutek kryzysu, a także jej rola w konfl ikcie 
syryjskim to elementy pogarszającego się strategicznego środowiska międzynarodo-
wego Turcji74, co winno być przesłanką bliższej współpracy z UE. 

Turcja spogląda zarówno na Zachód, jak i na Wschód. Impas w negocjacjach człon-
kowskich z UE był jednym z czynników skłaniających tureckich decydentów do pro-
wadzenia bardziej aktywnej polityki regionalnej, bowiem tam postępy wydawały się 
możliwe. Jednak zmiany wywołane wydarzeniami tzw. arabskiej wiosny, zwłaszcza 

70 Ibid., s. 180. 
71 Wywiad autorki z wysokim urzędnikiem instytucji UE, Bruksela, 13 czerwca 2012. 
72 D. Bechev, EU-Turkey Relations: a Glimmer of Hope?, “Global Turkey in Europe”, commentary 03, July 

2012, Istituto Affari Internazionali, http://www.iai.it [26.07.2012], s. 2. 
73 I.O. Lesser, Turkey, Syria and the Western Strategic Imperative, “Global Turkey in Europe”, commen-

tary 02, July 2012, Istituto Affari Internazionali, http://www.iai.it [26.07.2012], s. 1. 
74 Ibid., s. 2. 
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wojną w Syrii, wskazują na ponowne wychylenie wahadła w kierunku opcji europej-
skiej (zachodniej). Wewnętrzna sytuacja UE wyklucza perspektywę akcesji na dotych-
czasowych zasadach; wydaje się również mało prawdopodobne by zainteresowana nią 
była sama Turcja. Ta ostatnia zdaje sobie sprawę, iż Unia będzie w najbliższych latach 
podlegać fundamentalnej ewolucji i od niej zależeć będzie kształt przyszłej współpracy 
w ramach wielobiegunowej Europy. 

5. Przyszłość wielobiegunowej Europy

5.1. Zróżnicowana integracja w UE

Zarówno koncept jak i praktyka zróżnicowanej lub elastycznej integracji (ang. diffe-
rentiated/ fl exible integration) nie są w Unii Europejskiej fenomenem nowym. Z reguły 
uznaje się, iż umożliwiają one postęp na drodze integracji w sytuacji, gdy jest on bloko-
wany przez część państw członkowskich ze względu na brak woli politycznej (względy 
polityki wewnętrznej), bądź też niemożliwą do pokonania różnorodność interesów 
wśród państw członkowskich75. Z jednej strony obserwujemy zatem pogłębianie inte-
gracji poprzez transfer kompetencji na poziom unijny, z drugiej jednoczesne procesy 
różnicowania, gdzie część państw negocjuje wyłączenia i derogacje w ramach poszcze-
gólnych polityk76. Idea zróżnicowania była szczególnie popularna w związku z roz-
szerzeniem UE na Wschód, gdy formułowano obawy paraliżu decyzyjnego w obliczu 
niemal dwukrotnego wzrostu liczby państw członkowskich (z 15 do 27) oraz potencjal-
nie adekwatnego zróżnicowania preferencji i interesów. 

Zróżnicowanie procesu integracji może przybierać różne formy: w zależności od 
tego, czy mówimy o zróżnicowaniu stałym czy czasowym, przewidzianym traktatami 
o UE czy tworzonym poza formułą traktatową, dotyczącym wyłącznie krajów człon-
kowskich lub też integrującym kraje niebędące członkami UE. Unia walutowa doty-
czy wyłącznie państw członkowskich UE, jednak część państw jest już jej członkami, 
część dołączy po spełnieniu określonych kryteriów, zaś część uzyskała możliwość per-
manentnego wyłączenia z objęcia tą polityką. Członkami strefy Schengen są państwa 
nienależące do Unii Europejskiej, zaś państwa członkowskie UE, które nie spełniły 
jeszcze stawianych im warunków, do niej nie należą. 

Do podstawowych wariacji idei zróżnicowanej integracji należą m.in. następujące 
koncepcje: 1) Europa wielu prędkości, 2) twarde jądro i koncentryczne kręgi, 3) Europa 
à  la  carte77. Integracja w ramach Europy wielu prędkości dotyczy wyłącznie państw 

75 K. Holzinger, F. Schimmelfenning, Differentiated Integration in the European Union: many concepts, 
sparse theory, few data, “Journal of European Public Policy”, Vol. 19:2, 3.2012, s. 293. 

76 Por. R. Adler-Nissen, Opting-out of an Ever Closer Union: the Integration Doxa and the Management of 
Sovereignty, “West European Politics”, Vol. 34:5, 9.2011, s. 1092. 

77 K. Holzinger, F. Schimmelfenning, op. cit., s. 294. 
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członkowskich i odbywa się w ramach traktatów. Chodzi tutaj głównie o zróżnicowanie 
czasowe: niektóre państwa decydują się na ściślejszą integrację w określonych dziedzi-
nach wcześniej, inne – później. Idea europejskiego jądra i okalających je kręgów zakłada 
ścisłą unię polityczną pomiędzy częścią krajów członkowskich tworzących rodzaj federa-
cyjnej awangardy, podczas gdy pozostałe kraje członkowskie oraz niektóre kraje trzecie 
(sąsiedzkie) tworzą kolejne kręgi, preferując luźniejsze formy integracji lub udział tylko 
w niektórych politykach. Warto pamiętać, iż decyzje dotyczące unii politycznej podejmo-
wane są tylko przez państwa należące do twardego jądra. Wreszcie, Europa à la carte to 
formuła sektorowej współpracy, gdzie poszczególne państwa kooperują ze sobą w róż-
nych konfi guracjach członkowskich i wyłącznie za pomocą procedur międzyrządowych. 

Powyższe rozważania skłaniają do refl eksji na temat kierunku, w jakim zmierza 
Unia Europejska, konfrontowana jednocześnie z koniecznością i niemożnością dal-
szej integracji. Gospodarcza konieczność podsuwa dość oczywiste rozwiązania, które 
jednak politycznie wydają się nie do realizacji. Tendencje populistyczne narastają 
zarówno w krajach Północy (sprzeciw wobec „unii transferowej” w Niderlandach, 
Danii, Finlandii), zmuszonych do pomocy fi nansowej krajom zadłużonego Południa, 
jak i na Południu (Grecja, Włochy) zmuszanym przez Północ do drakońskich w odczu-
ciu ich społeczeństw oszczędności. Ową polaryzację uzupełnia sprzeciw wobec fi nan-
sowania bogatych, choć zadłużonych krajów przez znacznie biedniejsze nowe państwa 
członkowskie, które kosztem wielkich wyrzeczeń utrzymują zdrowe fi nanse publiczne 
(Węgry, Czechy, Słowacja, Polska) oraz brytyjska tendencja do rozluźnienia więzów 
integracyjnych. Warto pamiętać, iż brytyjski premier D. Cameron obiecał euroscep-
tycznemu elektoratowi uzależnienie swej zgody na jakiekolwiek zmiany traktatowe od 
renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa w UE. Ponadto w lipcu 2012 bry-
tyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało „przegląd unijnych kompe-
tencji”, co zostało odebrane jako zapowiedź wycofania się Wielkiej Brytanii z części 
wspólnych polityk (usługi fi nansowe, zatrudnienie, polityka regionalna)78. 

Kryzys strefy euro bezlitośnie obnażył wszystkie paradoksy i słabości europej-
skiego projektu integracyjnego. Należy sądzić, iż dalsze godzenie pogłębiania integra-
cji w sferze gospodarczej z jednoczesnym odrzucaniem unii politycznej i z udziałem 
27 (wkrótce 28) państw członkowskich nie jest już możliwe. Opisane w niniejszym 
rozdziale podziały są coraz głębsze, zaś dotychczasowe metody akomodacji różnic 
okazują się nieskuteczne i niewystarczające, a w konsekwencji niechybnie prowadzić 
muszą, jeśli nie do rozpadu, to do znaczącej redefi nicji kształtu europejskiego projektu 
integracyjnego. Jednocześnie, nie widać w państwach europejskich tendencji do kon-
frontacji, ale raczej do europejskiej kooperacji na nowych warunkach, lepiej odpowia-
dających redefi niowanym interesom. 

78 Por. T. Valasek, What Central Europe thinks of Britain and why, Centre for European Reform, 16 July 
2012, http://centreforeuropeanreform.blogspot.com [20.08.2012]; M. Leonard, Four scenarios for 
the reinvention of Europe, European Council on Foreign Relations, www.ecfr.eu, November 2011 
[20.08.2012], s. 9. 
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5.2. Scenariusze dla Europy

Prognozowanie procesów politycznych jest zadaniem niełatwym, zwłaszcza w środo-
wisku tak niestabilnym, jakim jest ogarnięta gospodarczym i politycznym kryzysem 
Europa, gdzie wynik wyborów w jednym tylko państwie członkowskim może doprowa-
dzić do radykalnych zmian w całej Unii Europejskiej. Z drugiej strony, dotychczasowe 
wydarzenia i procesy wskazują na pewne kierunki zmian, z których najważniejszym 
jest tendencja do dalszego różnicowania procesu integracji. Pytanie brzmi, jaką formę 
owo zróżnicowanie przyjmie w perspektywie kilku-kilkunastu najbliższych lat. Próbą 
odpowiedzi na nie jest nakreślenie trzech scenariuszy ewolucji projektu europejskiego.

• Scenariusz 1
Wysiłki na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu zadłużenia prowadzą do zawar-

cia unii bankowej, fi skalnej oraz faktycznej unii gospodarczej między krajami strefy 
euro. Taka konstrukcja prowadzi w praktyce do unii politycznej. Stabilizacja i fede-
ralizacja strefy euro wpłynie mobilizująco na państwa członkowskie, które jeszcze 
do niej nie należą, by zintensyfi kowały starania na rzecz spełnienia kryteriów akcesji. 
Jednocześnie, część państw, zwłaszcza Wielka Brytania, sprzeciwiając się federalizacji, 
najprawdopodobniej wystąpi z Unii Europejskiej. Nie musi to oznaczać izolacji, ale 
na przykład przynależność do strefy wolnego handlu i wspólnego rynku, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku członkostwa Norwegii w Europejskim Obszarze Gospo-
darczym. Utworzenie federacji oznacza zatem wykluczenie z niej niektórych członków 
dotychczasowej Unii, wyklucza także dalsze procesy rozszerzenia UE. Początkowo 
będziemy mieli również do czynienia z Europą dwóch prędkości, gdzie kraje strefy 
euro, tworząc federację, będą daleko bardziej zaawansowane w procesie integracji, niż 
kraje do federacji dopiero aspirujące. 

• Scenariusz 2
Część krajów opuszcza strefę euro, przywracając narodową walutę, zaś ściślejsza 

integracja postępować będzie w ramach mniejszej, ale i bardziej spójnej grupy państw 
skupionych wokół Niemiec i Francji. Owo twarde jądro mogłoby obejmować nie 
tylko ścisłą integrację gospodarczą i fi skalną, ale także jednolitą politykę wewnętrzną 
i migracyjną. Pozostałe kraje członkowskie dotychczasowej UE uczestniczyłyby 
w  poszczególnych politykach w zależności od swoich preferencji, tworząc kolejne 
kręgi zaangażowania w proces integracji. Przystąpienie do kolejnych kręgów, w tym do 
twardego jądra, zależałoby od woli politycznej danego państwa oraz spełnienia przez 
nie określonych kryteriów. Taka konstrukcja stanowiłaby szansę na integrację i zbli-
żenie ze strukturami europejskimi Turcji, Ukrainy oraz innych krajów kandydujących 
i sąsiedzkich. Zapewniałaby partycypację w części wspólnych polityk, wraz z adekwat-
nym udziałem w procesie decyzyjnym, co pozwoliłoby na pokonanie impasu w polityce 
rozszerzenia i w polityce sąsiedztwa.
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• Scenariusz 3
Wreszcie, alternatywę stanowi najluźniejsza formuła integracji: à la carte. Ozna-

cza ona marginalizację traktatowo określonych instytucji ponadnarodowych i współ-
pracę grup państw w wybranych obszarach na zasadzie koordynacji międzyrządowej. 
Taki scenariusz zakłada faktyczną dezintegrację dotychczasowych struktur unijnych 
i wyłonienie się bloków państw podejmujących ścisłą współpracę w dziedzinie poli-
tyki gospodarczej, zagranicznej, obronnej, etc. W czystej postaci wydaje się on jednak 
bardzo mało prawdopodobny. Należy raczej sądzić, iż projekt wspólnotowej integracji 
ograniczy się do reguł wspólnego rynku (tzw. integracja negatywna), zaś w pozosta-
łych dziedzinach (polityka monetarna, budżetowa, społeczna, obronna, klimatyczna 
i ochrony środowiska) poszczególne państwa będą współpracować w mniejszych gru-
pach w zależności od woli politycznej i możliwości. Taka formuła byłaby najpełniejszym 
wyrazem wielobiegunowej Europy, prowadząc do wzrostu fragmentacji i geoekono-
micznej konkurencji między blokami państw europejskich.
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ROZDZIAŁ II

Unia Europejska 
w wielobiegunowym świecie

Wewnętrzne dylematy, podziały i słabości Unii, warunkujące przyszły kształt 
europejskiego projektu integracyjnego, stanowią niewątpliwie kluczową deter-

minantę jej pozycji międzynarodowej w perspektywie krótko- i średniookresowej. 
Jednak czynnikiem nie mniej istotnym jest relatywny potencjał zjednoczonej Europy 
w porównaniu z potencjałem pozostałych wielkich graczy globalnych, w tym zwłaszcza 
mocarstw wschodzących. W jaki sposób przyszłość kontynentu rysują trendy w sferze 
demografi i, zasobów energetycznych, wymiany handlowej, wydatków wojskowych czy 
rozwoju społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego? Czy pozycja Unii jednoznacz-
nie i nieodwołalnie słabnie, czy też ma ona szanse zachować atuty kluczowego gracza 
na arenie międzynarodowej? W niniejszym rozdziale analizowane są trendy i pro-
gnozy, które pozwolą na dostrzeżenie szeregu wyzwań stojących nie tylko przed UE, 
ale i przed pozostałymi globalnymi graczami. Wskazują one na uzyskiwanie relatywnej 
przewagi przez poszczególnych aktorów w różnych sferach, co pogłębia ich współza-
leżność. Jednocześnie wzrost potencjału i aspiracji nowych mocarstw prowadzi także 
do wzrostu konkurencyjności w grze o wpływy i stanowi wyzwanie dla istniejących, 
zdominowanych przez mocarstwa zachodnie, instytucji międzynarodowych. To z kolei 
rodzi pytanie, w jaki sposób Europa może przyczynić się do wzrostu lub redukcji kon-
frontacyjnej wielobiegunowości na poziomie globalnym.

1. Trendy i prognozy

1.1. Wzrost gospodarczy

Analitycy Goldman Sachs, globalnej grupy bankowości inwestycyjnej prognozują rady-
kalne zmiany w udziale poszczególnych wielkich graczy w globalnym produkcie krajowym 
brutto (PKB) do roku 2050. Dla celów swojej prognozy analitycy wyodrębnili trzy grupy 
krajów: rynki rozwinięte, rynki wschodzące i inne, oraz tzw. rynki wzrostu, które nie są 
klasyfi kowane jako rynki rozwinięte lecz jednocześnie w 2011 roku miały udział w wyso-
kości co najmniej 1% w światowym PKB (Brazylia, Indie, Chiny, Rosja, Meksyk, Korea 
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Południowa, Turcja i Indonezja). Przewiduje się, że udział rynków rozwiniętych w świato-
wym PKB spadnie w latach 2011–2050 ponad dwukrotnie: z 63 do 31%, tymczasem udział 
wymienionych rynków wzrostu zwiększy się niemal dwukrotnie: z 25% do 46%! Przykła-
dowo, prognozuje się, iż udział USA w globalnym PKB skurczy się z zanotowanych w 2000 
roku 32% do zaledwie 14% w roku 2050. Tymczasem udział Chin wzrośnie w tym samym 
okresie z 4 do 21% a Indii z 2 do 10% (w obu przypadkach jest to wzrost pięciokrotny!). 
Jednocześnie udział Rosji wzrośnie „zaledwie” trzykrotnie, zaś Turcji – dwukrotnie1. 

Z kolei z prognoz MFW wynika, że w roku 2017 PKB Chin będzie wynosiło 143% 
wartości PKB z roku 2011. W przypadku Brazylii będzie to 124%, Rosji – 140%, zaś Tur-
cji – 138%. Wzrost ten będzie nieco słabszy w przypadku USA (123%), natomiast rady-
kalnie słabszy w przypadku największych gospodarek europejskich (Niemcy – 108%, 
Francja – 113%, Włochy – 102%). W konsekwencji, o ile PKB trzech największych 
państw członkowskich UE (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) stanowiło w 2011 roku 
120% PKB Chin, o tyle już w 2017 roku będzie to zaledwie 81%2. Z kolei PKB na głowę 
mieszkańca w Chinach był w 2011 roku 8-krotnie niższy niż w Niemczech (w Rosji ponad 
3-krotnie niższy). Jednak w 2017 wartość PKB na głowę mieszkańca w Chinach będzie 
już tylko 5-krotnie niższa niż w Niemczech (w Rosji nieco ponad 2-krotnie)3. 

Powyższe prognozy nie dziwią, gdy weźmiemy pod uwagę, iż wzrost PKB w porów-
naniu do roku poprzedniego wynosił średnio w latach 2005–2010 (przy uwzględnie-
niu ujemnego wzrostu w części analizowanych krajów w związku ze skutkami kryzysu 
gospodarczego w 2009 roku): 11,2% w Chinach, 4,2% w Brazylii, 4% w Rosji i zale-
dwie 1,1% w Unii Europejskiej (średni wzrost gospodarczy dla 27 państw członkow-
skich)4. Jednocześnie, Bank Światowy w czerwcu 2012 roku prognozował, że w 2014 
wzrost gospodarczy w stosunku do roku poprzedniego wyniesie 1.4% w strefi e euro, 
2,8% w USA, 4% w Rosji i (tylko) 8,4% w Chinach5. Dane te potwierdzają prognozy 
analityków, iż w najbliższych latach Chiny staną przed poważnym wyzwaniem zrówno-
ważenia gospodarki, tj. obniżenia najwyższej na świecie stopy inwestycji oraz zwiększe-
nia udziału konsumpcji w produkcie krajowym brutto (aktualnie na poziomie zaledwie 
50% średniej wartości globalnej). W konsekwencji należy spodziewać się dalszego 
wyhamowania chińskiego wzrostu gospodarczego, nawet do poziomu 3% w skali roku6.

1 Goldman Sachs, http://www.goldmansachs.com/our-thinking/focus-on/growth-markets/dataviz/index.
html, March 2012 [23.07.2012]. 

2 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 4.2012, http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=subject&
ds=.&br=1&c=156%2C158%2C132%2C112%2C134%2C111%2C136&s=NGDPD%2CNGDPDP
C%2CPPPSH%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXGO%2CTMGO%2CLUR%
2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr1.x=22&pr1.y=6 [1.08.2012]. 

3 Ibid. 
4 Eurostat – Komisja Europejska, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-414/

EN/KS-31-11-414-EN.PDF [23.07.2012], s. 33. 
5 Zob. Bank Światowy, Globalne Prognozy Gospodarcze 2012, http://web.worldbank.org/external/default/

main?theSitePK=659149&pagePK=2470434&contentMDK=20370107&menuPK=659160&p
iPK=2470429 [23.07.2012]. 

6 M. Pettis, A Slowdown is Good for China and the World, “Financial Times”, 23 July 2012 [31.07.2012]. 



45

1.2. Demografi a

Interesujące z punktu widzenia przyszłości relatywnego potencjału demografi cznego 
Unii Europejskiej w skali globalnej są prognozy dotyczące wzrostu liczby ludności. 
Komisja Europejska przyjmuje, że w latach 2010–2050 liczba ludności w obecnych 
27 państwach członkowskich wzrośnie w sumie o 4%, podczas gdy wzrost w Brazylii 
wyniesie 11%, a w Indiach – 20%. Indie staną się najludniejszym państwem świata, 
bowiem wzrost demografi czny w Chinach wyniesie w tym okresie zaledwie 2%. Co 
istotne, populacja Rosji skurczy się według tych szacunków o dramatyczne 30%7! 

Warto jednak pamiętać, że za wzrost unijnej populacji w nikłym stopniu odpowia-
dają narodziny dzieci. Źródłem wzrostu jest przede wszystkim imigracja: bez tego czyn-
nika do 2050 roku ludność UE skurczyłaby się o 9%. Ponadto, ze względu na wysoki 
przyrost demografi czny w Ameryce Łacińskiej, w Azji, a przede wszystkim w Afryce 
procentowy udział Europejczyków w światowej populacji zmniejszy się z 7,3% w 2010 
do 5,5% w 2050 roku8. Największym problemem Europy jest starzenie się społe-
czeństw związane z niską dzietnością (ok. 1,6, podczas gdy zastępowalność pokoleń 
zapewniona jest przy wartości 2,1) oraz z wzrastającą przewidywaną długością życia. 
O ile mediana wieku obywateli UE w 2000 wynosiła 40 lat, to w 2050 będzie to lat 49, 
zaś ok. 30% populacji przekroczy wówczas 65 rok życia. Starsze ok. 2045–2050 roku 
będzie tylko społeczeństwo japońskie. Co ciekawe, demografi czna dynamika w ramach 
samej UE wskazuje na drastyczny spadek populacji Niemiec. W efekcie, ok. roku 2050 
zarówno Francja jak i Wielka Brytania będą miały nie tylko większą liczbę ludności, 
ale i większą od niemieckiej gospodarkę9. Warto podkreślić, że analogiczne problemy 
demografi czne czekają także Chiny, choć będzie to wyzwanie odsunięte w czasie w sto-
sunku do Europy czy USA. 

1.3. Handel

W 2010 roku Unia Europejska była najważniejszym partnerem handlowym dla naj-
większych globalnych gospodarek: USA (17,8% amerykańskiej wymiany handlowej), 
Chin (17%), Brazylii (21,7%), Rosji (aż 47% rosyjskiej wymiany handlowej, w tym 
49% rosyjskiego eksportu) czy Turcji (42%). Jednocześnie dla UE najważniejszym 
rynkiem eksportowym były Stany Zjednoczone (17% unijnego eksportu), zaś naj-
większym eksporterem na rynek unijny – Chiny (17,3% unijnego importu, podczas 
gdy na USA przypadło 10,9%). Najważniejszymi partnerami handlowymi były dla UE 

7 Eurostat – Komisja Europejska, op. cit., s. 23. 
8 R. Klingholtz, Europe’s Demographic Future: at the edge of Post-Growth Society, [w:] D. Hamilton, 

K. Volker (red.), Transatlantic 2020: a Tale of Four Futures, Center for Transatlantic Relations, John 
Hopkins University, 2011, s. 137. 

9 Ibid., s. 139–143. 
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(zewnętrzna wymiana handlowa, poza jednolitym rynkiem) w kolejności: USA, Chiny, 
Rosja, Szwajcaria i Norwegia10. 

Pomimo utrzymujących się trudności w gospodarce światowej, zwłaszcza w strefi e 
euro, prognozuje się, iż globalna wymiana handlowa będzie rosnąć średnio o 4,7% 
rocznie w latach 2012–202611. O ile w USA tempo wzrostu eksportu będzie wyższe 
niż tempo wzrostu importu, o tyle w Niemczech, Brazylii, Chinach i Indiach zazna-
czy się tendencja odwrotna. Najsłabszy wzrost wymiany handlowej przewiduje się 
w Unii Europejskiej (średnio 2,1% rocznie), zaś najsilniejszy – w Ameryce Łacińskiej 
(ok. 6%). Ewolucja „korytarzy handlowych” (ang. trade corridors) wskazuje na zna-
czący wzrost handlu między Ameryką Łacińską i Azją. Do 2026 roku nie zmieni się 
pozycja USA, Niemiec, Chin i Francji jako czterech krajów o największej wymianie 
handlowej; umocni się przy tym przewaga Chin. Największy wzrost importu (o ponad 
7% rocznie) prognozowany jest dla Indii i Brazylii12. 

1.4. Surowce energetyczne

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kondycję gospodarki świato-
wej oraz jej poszczególnych aktorów są ceny ropy na światowych rynkach. W związku 
z kryzysem gospodarczym w 2010 roku cena ropy spadła do 79 dolarów amerykańskich 
za baryłkę, co miało poważne konsekwencje dla eksporterów, zwłaszcza Rosji. Jednak 
już w 2011 roku cena z powrotem osiągnęła poziom nieco ponad 100 dolarów. Bank 
Światowy prognozuje stabilizację cen ropy w latach 2013–2014 na poziomie 102–103 
dolarów za baryłkę13. 

Poziom konsumpcji oraz własnej produkcji lub importu ropy i gazu ma fundamen-
talne znaczenie dla rozwoju poszczególnych gospodarek. W latach 1990–2010 zużycie 
ropy wzrosło w USA o 13%, zaś w UE zaledwie o 4%. Jednak Unia w 2010 roku 
produkowała zaledwie 20% zużywanej ropy i była w ogromnej mierze uzależniona od 
importu (30% importowanej ropy pochodziło z Rosji, a 22% z Afryki, z czego połowa 
z Libii). USA z kolei własną produkcją pokrywa połowę zapotrzebowania, zaś ropę 
importują głównie z krajów OPEC (blisko połowa importu) oraz z Kanady14. Dzięki 
inwestycjom w wydobycie gazu łupkowego, USA stały się jednym z największych świa-
towych producentów gazu: o ile w 2009 gaz łupkowy stanowił 16% produkcji gazu 

10 Dyrekcja Generalna ds. Handlu – Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportuni-
ties/bilateral-relations/statistics [1.08.2012]. 

11 HSBC Commercial Banking, Global Connections Report: Global Outlook, June 2012, http://globalcon-
nections.hsbc.com/assets/docs/hsbc-trade-forecast-global-june-2012.pdf [28.08.2012], s. 1.

12 Ibid., s. 3. 
13 Zob. Bank Światowy, Globalne Prognozy Gospodarcze 2012, op. cit. 
14 A. Ochs, S. Makhijani, Alternating Currents: how global and domestic energy trends will affect EU, US and 

Transatlantic Partnership in 2020, [w:] D. Hamilton, K. Volker, op. cit., s. 228–30. 
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w USA, o tyle prognoza na 2035 rok przewiduje udział na poziomie 47%15. W 2010 
roku jedynie 11% amerykańskiego zapotrzebowania na gaz pokrywano z importu, zaś 
w przypadku niektórych krajów UE było to ponad 70%. 

Jednak dynamika rynków energetycznych będzie w przyszłości determinowana 
przede wszystkim przez wschodzące potęgi gospodarcze. Szacuje się, że w 2035 roku 
Chiny będą zużywać o 70% więcej energii niż USA. Chiny odpowiadają również za 
połowę światowego zapotrzebowania na węgiel, co już doprowadziło do wzrostu cen 
tego surowca od 2009 roku. Jednak po 2020 roku największym światowym importerem 
węgla staną się Indie. Rosja dysponuje wystarczającymi zasobami, by utrzymać pozycję 
wiodącego producenta i eksportera ropy i gazu do 2035 roku i później. W 2010 roku 
całkowite przychody Rosji z tytułu eksportu paliw kopalnych w 61% pochodziły z UE 
i tylko w 2% z Chin. W 2035 będzie to odpowiednio 48% i 20%16. 

1.5. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego 

Przechodząc od wskaźników ekonomicznych do tych z zakresu szeroko pojętego roz-
woju społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego warto zwrócić uwagę na ranking 
dot. łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (Doing Business), indeks percep-
cji korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI), indeks rozwoju ludzkiego (Human 
Development Index – HDI) czy współczynnik Giniego. 

Ranking Doing Business (po raz pierwszy stworzony w 2003 roku) bada środowi-
sko regulacyjne w ponad 180 krajach w 10 obszarach, w tym procedur dotyczących 
założenia fi rmy, uzyskania pozwolenia na budowę, rejestrowania własności, otrzyma-
nia kredytu, ochrony inwestorów, zawierania umów czy likwidacji przedsiębiorstwa. 
W czołówce rankingu niezmiennie znajdują się Stany Zjednoczone i Wielka Bryta-
nia (w roku 2007 odpowiednio 3 i 6 miejsce, zaś w roku 2011 – 4 i 7). Wysoko noto-
wane były w 2011 roku także kraje skandynawskie (Dania na miejscu 5, Finlandia 
na 11, a Szwecja na 14). Największa unijna gospodarka – Niemcy – zajmowała rów-
nież wysoką, 19 pozycję. Najniżej notowanymi krajami UE były w 2011 roku Grecja 
(100 miejsce), Włochy (87) i Rumunia (72). Tymczasem wyniki nowych potęg BRIC 
są znacząco słabsze, co niewątpliwie będzie ograniczać ich szanse rozwojowe w długim 
okresie. Co więcej, we wszystkich tych krajach obserwuje się pogorszenie środowiska 
regulacyjnego (względnie brak lub niedostatek reform) w latach 2007–2011. Stosun-
kowo jeszcze stabilna była sytuacja w Brazylii (spadek ze 122 na 126 miejsce), jednak 
relatywne pogarszanie się warunków dla biznesu obserwowano zwłaszcza w Rosji (spa-
dek ze 106 na 120 miejsce), w Indiach (spadek ze 120 na 132) i w Chinach (spadek 

15 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2011, with projections to 2035, April 
2011, http://www.eia.gov/forecasts/aeo [10.08.2012], s. 2. 

16 IEA (International Energy Agency), World Energy Outlook 2011: Summary, November 2011, http://
www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/executive_summary.pdf [10.08.2012], s. 4–8. 
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z 83 na 91). Podobnie sytuacja wyglądała w Turcji, która w 2007 roku zajęła 57 miejsce, 
a w 2011 już tylko 7117. 

Analogiczne tendencje obserwować można w przypadku indeksu percepcji korup-
cji (CPI) stworzonego w 1995 roku przez Transparency International i realizowanego 
obecnie w blisko 200 krajach. Wartość indeksu wynosi od 0 do 10, przy czym im wyższa 
wartość, tym kraj bardziej wolny od korupcji. Do najmniej skorumpowanych regionów 
zaliczamy w dalszym ciągu tzw. kraje rozwinięte, tj. Europę Północną i Zachodnią, 
Kanadę i USA oraz Australię, Nową Zelandię i Japonię. W 2010 indeks CPI wynosił 
7,9 w Niemczech, 7,6 w Wielkiej Brytanii i 7,1 w USA. Tymczasem w krajach BRIC 
było to zaledwie 3,7 w przypadku Brazylii, 3,5 w przypadku Chin, 3,3 w przypadku 
Indii oraz zaledwie 2,1 w przypadku Rosji. Warto jednocześnie zauważyć, że wartość 
indeksu CPI spadła we Włoszech w latach 2001–2010 z 5,5 do 3,9, zaś w Turcji wzrosła 
z 3,6 do 4,4. Ponadto wartość indeksu w tym okresie nieznacznie spadła w przypadku 
Brazylii i Rosji, utrzymywała się na stałym poziomie w przypadku Chin i nieco wzrosła 
w przypadku Indii18. 

Indeks rozwoju ludzkiego (HDI) został po raz pierwszy skonstruowany w 1990 
roku w ramach Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP – United Nations 
Development Programme). Wartość indeksu wynosi od 0 do 1 (im wyższa wartość, tym 
wyższy poziom rozwoju), zaś sam indeks składa się z trzech elementów (wskaźników), 
do których należą: zdrowie (przewidywana długość życia w momencie narodzin), edu-
kacja (liczba lat spędzonych w szkole), standard życia (dochód narodowy brutto na 
głowę mieszkańca). USA, Niemcy czy Szwecję zaliczamy do 10 krajów o najwyższym 
poziomie rozwoju na świecie (HDI powyżej 0,9 w 2011 roku). Do krajów o stosun-
kowo wysokim poziomie rozwoju zaliczono w 2011 roku także Rosję, Brazylię i Turcję 
(HDI w granicach 0,7–0,76). Niewiele niższy wynik uzyskały Chiny (0,69), natomiast 
Indie pozostawały jeszcze daleko w tyle, kwalifi kując się jako kraj o niskim–średnim 
poziomie rozwoju ludzkiego (HDI – 0,55). Warto przy tym zaznaczyć, że w USA 
i Europie Zachodniej wzrost indeksu w latach 1990–2011 był stosunkowo niewielki 
(o 4% w USA, 10% w Wielkiej Brytanii oraz 12% we Francji i w Niemczech). Rozwój 
w innych częściach świata był w tym czasie bardziej spektakularny: HDI zanotował 
wzrost w Indiach o 33%, w Chinach o 28%, zaś w Turcji o 20%19. 

Współczynnik Giniego stworzony przez Bank Światowy mierzy zakres, w jakim dys-
trybucja dochodów i wydatków na konsumpcję w danym społeczeństwie odbiega od 
absolutnie równego podziału. Wartość indeksu wynosi od 0 do 100, gdzie 0 oznacza 
absolutną równość, zaś 100 absolutną nierówność. Największą równością w dystrybu-
cji dochodów odznaczały się w latach 2001–2011 państwa Europy Zachodniej, takie 
jak Niemcy czy Szwecja (wartość indeksu poniżej 29). Z kolei w takich krajach jak 

17 Doing Business 2012, http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012 
[1.08.2012]. 

18 Transparency International, http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/
results [1.08.2012]. 

19 Human Development Reports UNDP, http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi [1.08.2012]. 
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USA, Rosja, Chiny czy Turcja wartość indeksu była porównywalna i wynosiła 39–41. 
Relatywnie najwyższy poziom nierówności obserwowany był w Brazylii. Natomiast 
dynamika zmian w latach 1990–2011 wskazuje na stabilizację poziomu nierówności 
w krajach zachodnich, radykalny wzrost w Rosji (o 40%!) i nieco mniejszy w Chinach 
(o 17%) oraz spadek nierówności w Turcji i Brazylii (o ok. 12%)20. 

1.6. Wydatki na cele wojskowe

Wreszcie, niezwykle istotnym elementem analizy jest dynamika zmian w wydatkach 
na cele wojskowe, co jest kluczowym wskaźnikiem dla określenia potencjału mili-
tarnego poszczególnych aktorów wielobiegunowego świata. W 2011 wydatki Depar-
tamentu Obrony USA (wraz z kosztami prowadzonych operacji bojowych) wyniosły 
689,6 miliardów dolarów, czyli ponad 5-krotnie więcej niż wydatki Chin (129,3 miliar-
dów dolarów) i ponad 10-krotnie więcej niż wydatki Rosji (64,1 miliardów dolarów). 
Budżety obronne krajów europejskich są rzecz jasna nieporównywalnie mniejsze, 
jednak w 2011 połączone wydatki czterech największych państw członkowskich UE 
(Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy) wyniosły 191,6 miliardów dolarów, 
tj.  148% wydatków Chin i 300% wydatków Rosji. Spośród krajów UE największe 
wydatki na cele wojskowe były w 2011 roku udziałem Francji i był to czwarty co do 
wielkości budżet wojskowy na świecie, stanowiący 91% budżetu Rosji, 131% budżetu 
Indii, 184% budżetu Brazylii i 311% budżetu Turcji21. 

Jednak analiza dynamiki wydatków w latach 2000–2011 przynosi odmienny obraz 
militarnego potencjału poszczególnych państw. O ile wydatki USA wzrosły w tym cza-
sie blisko 2-krotnie (z 382 do 689,6 miliardów dolarów), to wydatki czterech wymienio-
nych państw UE wzrosły o zaledwie 1%! W tym samym okresie wojskowy budżet Chin 
wzrósł niemal 4-krotnie (z 33,5 do 129,3 miliardów dolarów)22. Z drugiej strony warto 
podkreślić, iż Europa przeznacza znaczące zasoby na bezpieczeństwo wewnętrzne 
(policja, wywiad, sądownictwo): 21 państw członkowskich UE należących do OECD 
przeznaczyło na ten cel w 2010 roku 240 miliardów euro, czyli 90% analogicznych 
wydatków ponoszonych przez USA23. 

O ile Chiny planują zwiększanie wydatków na cele wojskowe, o tyle Stany Zjedno-
czone przewidują w najbliższych latach znaczące redukcje. Ze względu na problemy 
z dyscypliną fi skalną Kongres obniżył wydatki na obronność w 2012 roku o 30 miliar-
dów dolarów (6%), zaś w 2013 roku planowane są kolejne redukcje (o 46 miliardów, 
tj. 9%). Kongres ustalił ponadto górny limit budżetu Departamentu Obrony (z wyłą-

20 Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI [1.08.2012]. 
21 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), http://www.sipri.org/research/armaments/

milex/milex_database [3.08.2012]. 
22 Ibid.. 
23 P. Pawlak, C. O’Donnell, Are Europeans a better transatlantic partner than meets the eye?, Centre for 

European Reform, 6 July 2012, http://centreforeuropeanreform.blogspot.co.uk [18.07.2012], s. 2. 
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czeniem wydatków na operacje bojowe) na 630 miliardów dolarów w 2021 roku, wobec 
525 miliardów dolarów w roku 2013. Oznacza to, iż budżet wojskowy USA będzie 
nadal rosnąć, jednak prawdopodobnie wolniej niż amerykański PKB, co oznacza spa-
dek relatywnego poziomu wydatków na obronność24. Tymczasem według szacunków 
amerykańskich ekspertów, w 2025 roku wydatki na cele wojskowe Chin sięgną prze-
działu 267–528 miliardów dolarów (w zależności od tempa wzrostu gospodarczego)25. 

2. Wielobiegunowość i współzależność 

Ład wielobiegunowy na naszych oczach zmienia się z postulatu państw pragnących 
podnieść swój status w międzynarodowej hierarchii w rzeczywistość26. Wśród anality-
ków trwają spory co do natury nowego ładu defi niowanego bądź to poprzez konfron-
tacyjną rywalizację, bądź to przez kooperatywną współzależność27. Z punktu widzenia 
autorki niniejszego opracowania dostrzec można dotychczas dwie tendencje. Po pierw-
sze, niewątpliwie rośnie na skutek globalizacji współzależność między mocarstwami, 
zarówno starymi jak i nowymi, czego doskonałą ilustrację stanowią zależności energe-
tyczne. Po drugie, owa współzależność nie wyklucza rosnącej tendencji do wielobiegu-
nowości, charakteryzującej się znaczną niestabilnością i zmiennością sojuszników oraz 
mnożeniem selektywnych i słabo zinstytucjonalizowanych forów dialogu i współpracy 
największych graczy. 

2.1. Współzależność: polityka energetyczna

Imponujące tempo wzrostu gospodarczego Chin oznacza radykalny wzrost zapo-
trzebowania na energię, tak ze strony podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw 
domowych. Utrzymanie wzrostu gospodarczego zależy od pozyskania wystarczających 
zasobów węgla, ropy i gazu. Stawką jest tutaj także podtrzymanie legitymizacji auto-
rytarnego reżimu politycznego oraz podnoszenie przez Chiny własnego statusu w hie-
rarchii międzynarodowej poprzez promocję alternatywnego do zachodniego modelu 
rozwoju w formule autokratycznego kapitalizmu (łączenie rządów jednopartyjnych, 
dominującej roli państwowych przedsiębiorstw w polityce gospodarczej i wykorzysta-

24 M. A. Piotrowski, B. Wiśniewski, Strategiczne wytyczne w zakresie obronności Stanów Zjednoczonych: 
założenia, kontekst, implikacje, „Biuletyn PISM”, 26 stycznia 2012, www.pism.pl [23.07.2012], s. 1. 

25 C. Wolf et all., China and India 2025: a comparative assessment, National Defense Research Institute, 
RAND Corporation, 2011, www.rand.org [10.08.2012], s. 93. 

26 Por. Russian-Chinese Joint Declaration, Russian-Chinese joint declaration on a multipolar world and 
the establishment of the new international order, 23 April 1997, http://www.fas.org/news/russia/1997/a52--
153en.htm [10.08.2012]. 

27 Por. J. A. Emmanouilidis, Europe’s Role in the Twenty-First Century, [w:] T. Renard, S. Biscop, (red.), 
The European Union and the Emerging Powers in the 21st century: how Europe can shape a New Global 
Order?, Ashgate, Burlington USA, 2011, s. 83. 
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nia szans oferowanych przez liberalną gospodarkę wolnorynkową na zagranicznych 
rynkach)28. Stąd globalna pogoń za surowcami nie tylko determinuje politykę zagra-
niczną Chin, ale także zmienia światową geopolitykę i sieci globalnych zależności.

Rosnąca zależność od zagranicznych surowców skłoniła Chiny do znacznego akty-
wizmu w sferze dwustronnych stosunków strategicznych z najważniejszymi producen-
tami energii oraz krajami posiadającymi bogate złoża zasobów naturalnych czekających 
na eksploatację. Pragmatyczne podejście do autorytarnych reżimów sprawujących wła-
dzę w tych krajach uczyniło z Chin kluczowego gracza i inwestora w Afryce, Azji Cen-
tralnej, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. 

W 2008 węgiel stanowił aż 71% surowców wykorzystywanych do pokrycia chiń-
skiego zapotrzebowania na energię, ropa – 19% a gaz tylko 3%. Jednak Chiny czynią 
wysiłki na rzecz dywersyfi kacji źródeł energii: szacuje się, że do 2035 roku udział węgla 
spadnie do 62% (na rzecz gazu, którego udział w ogólnym zużyciu ma wzrosnąć do 
10% w 2020 roku). W 2010 roku Chiny importowały ok. 53% zużywanej ropy, z czego 
47% pochodziło z Bliskiego Wschodu (głównie z Arabii Saudyjskiej, ale też z Iranu, 
Iraku, Omanu i Kuwejtu), zaś 30% z Afryki (głównie z Angoli, ale również z Sudanu 
i Libii)29. Ważnymi partnerami były także Rosja, Kazachstan i Brazylia. Geografi a 
importu ropy determinuje chińskie wybory w polityce zagranicznej, na przykład w kon-
tekście międzynarodowych interwencji w Libii i Sudanie. Ogranicza przy tym dyploma-
tyczne działania innych aktorów globalnych. Przykładowo, skuteczność wysiłków USA 
na rzecz gospodarczej i dyplomatycznej izolacji Iranu została poważnie ograniczona 
przez chińskie kontrakty na import irańskiej ropy oraz inwestycje w irański przemysł 
naftowy warte 43 miliardy dolarów30. 

Z geostrategicznego punktu widzenia bezpieczeństwo energetyczne Chin jest też 
uzależnione od dróg transportu surowców. Ponad 80% importowanej ropy transpor-
tuje się na statkach przepływających przez cieśninę Malakka, gdzie stacjonują jednostki 
amerykańskiej i brytyjskiej marynarki wojennej (Singapur i Brytyjskie Terytorium na 
Oceanie Indyjskim). Wynikające stąd poczucie zagrożenia chińskich interesów jest 
podstawową przesłanką inwestowania w rozwój militarnego potencjału na morzu (lot-
niskowce i łodzie podwodne), w celu prowadzenia operacji na Oceanie Indyjskim i na 
Pacyfi ku31. Jednocześnie jednak, jest to ważny czynnik wpływu Stanów Zjednoczonych 
na Chiny. 

Aktualny i przyszły wzrost zużycia gazu w Chinach implikuje wzrost importu, 
przede wszystkim z Rosji i z Kazachstanu. Oznaczać to będzie większą niż dotychczas 
zależność Chin od Rosji. Rosja liczy w tym kontekście na podwójny zysk polityczny: 

28 Por. S. Burgos Caceres, S. Ear, The Geopolitics of China’s Global Resources Quest, “Geopolitics”, 
Vol. 17:1, 2012, s. 49. 

29 Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: China, May 2011, http://www.eia.gov/cabs/
china/Full.html [21.08.2012]. 

30 Zob. S. Froehlich, The New Geopolitics of Transatlantic Relations: Coordinated Responses to Common 
Dangers, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, s. 119. 

31 S. Burgos Caceres, S. Ear, op. cit., s. 71. 
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z  jednej strony zyska wpływ na znacznie silniejszego partnera, z drugiej ograniczy 
swoją eksportową zależność od Unii Europejskiej, zyskując tym samym w relacjach siły 
z zachodnimi sąsiadami. Obawiając się jednocześnie rosnącej potęgi Chin, Rosja czyni 
też wysiłki na rzecz współpracy energetycznej z Japonią, Koreą Południową i Indiami. 
Z kolei Pekin, w celu rozproszenia zależności od eksporterów, intensywnie inwestuje 
w wydobycie ropy i gazu w Azji Centralnej: w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbeki-
stanie. Tym samym, chińskie inwestycje zmniejszają zależność państw Azji Centralnej 
od Rosji, przełamują dotychczasowy monopol rosyjskiej infrastruktury transporto-
wej, a tym samym zmniejszają rosyjskie wpływy w regionie oparte głównie na polityce 
energetycznej. W przekonaniu doradców chińskiego rządu „Rosja musi zaakceptować 
nową rzeczywistość oraz fakt, że nie jest już hegemonem w Azji Centralnej”32. 

Chiny są dla Rosji partnerem ambiwalentnym: tyleż pożądanym co niebezpiecz-
nym. Perspektywa choć częściowego uniezależnienia się od europejskich rynków zbytu 
jest kusząca, jednak popadnięcie z kolei w uzależnienie od Chin, partnera bardziej 
asertywnego i prowadzącego ofensywną politykę gospodarczą w regionie, który Rosja 
uważa za swoją tradycyjną strefę wpływów, daleko bardziej niebezpieczne. Z drugiej 
strony, chociaż Unia jest aktorem słabym i podzielonym, to jednak jej polityka sąsiedz-
twa stanowi istotną konkurencję dla wpływów rosyjskich w Europie Wschodniej. 

Zgodnie z raportem nt. implementacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
z 2008 roku, ze względu na spadającą produkcję w państwach UE, 75% zużywanej ropy 
i gazu będzie w 2030 roku pochodzić z importu33. Odsetek ten najprawdopodobniej 
jeszcze wzrośnie, w związku z decyzją Niemiec, podjętą po katastrofi e w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, o wycofywaniu się z produkcji energii atomowej 
do roku 2022. Warto zaznaczyć, iż decyzja o transformacji energetycznej negatywnie 
wpłynęła na stan niemieckiej gospodarki, przynosząc wymierne straty i tak już zadłu-
żonym niemieckim koncernom energetycznym oraz doprowadzając do bezpreceden-
sowego wzrostu cen energii ze źródeł odnawialnych34. 

Obecnie Unia importuje z Rosji 40% zużywanego gazu, zaś Rosja eksportuje do 
UE aż 70% gazu sprzedawanego za granicę. Biorąc pod uwagę całkowite uzależnienie 
gospodarki Rosji od eksportu surowców (z tego źródła pochodzi ponad połowa docho-
dów państwa), poważne wyzwania infrastrukturalne, ekologiczne i demografi czne, 
oraz dysponowanie przez państwa UE zasobami technologicznymi niezbędnymi do 
modernizacji rosyjskiej gospodarki, asymetryczność owej relacji wydaje się działać na 
korzyść Unii (z państw członkowskich UE pochodzi 75% wszystkich inwestycji zagra-

32 Zob. B. Judah, J. Kobzova, N. Popescu, Dealing with a post-BRIC Russia, European Council on Foreign 
Relations, www.ecfr.eu, November 2011 [23.04.2012], s. 26. 

33 Report on the implementation of the European Security Strategy – Providing Security in a Changing World, 
S407/08, Brussels, 11.12.2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/
reports/104630.pdf [21.08.2012], s. 5. 

34 Por. K. Mazur, Niemieckie koncerny energetyczne żądają odszkodowań za zamknięcie elektrowni jądrowych, 
Ośrodek Studiów Wschodnich, 20.06.2012, www.osw.waw.pl [21.08.2012]. 
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nicznych w Rosji)35. Jak dotąd jednak, rosyjska polityka zagraniczna, mająca na celu 
wygrywanie podziałów między Europą i USA, poszczególnymi państwami europej-
skimi, a nawet Chinami i Japonią, pozwalała na skuteczne manewrowanie pomiędzy 
interesami silniejszych gospodarczo partnerów. Przykładowo, Rosja notorycznie pod-
pisywała długoterminowe kontrakty na dostawy energii z poszczególnymi krajami UE 
na różnych warunkach, podkopując zasadność wspólnej europejskiej strategii energe-
tycznej, czego rezultatem było niższe bezpieczeństwo energetyczne i wyższe ceny ener-
gii dla unijnych przedsiębiorców i konsumentów. Podpisywane z takimi krajami jak 
Włochy, Austria czy Bułgaria bilateralne umowy dotyczące budowy rurociągu South 
Stream oraz infrastruktury niezbędnej do magazynowania gazu czyniły nieopłacalnymi 
europejskie projekty dywersyfi kacji dostaw36. 

Przykład globalnej polityki energetycznej pokazuje rosnącą współzależność między 
najważniejszymi aktorami stosunków międzynarodowych. Z drugiej strony wskazuje 
również na starania o uniezależnienie się i poprawę własnej pozycji względem innych 
kluczowych graczy w wielobiegunowym świecie. Taka strategia prowadzi zaś do wzrostu 
konkurencji między mocarstwami. Odzwierciedla to paradoks jednoczesnej koniecz-
ności współpracy i wzrostu tendencji do konfrontacji charakteryzujące współczesny ład 
wielobiegunowy. Na tym tle interesująca jest sytuacja Stanów Zjednoczonych, które, 
aczkolwiek zależne od importu ropy z regionu Bliskiego Wschodu, dzięki eksploatacji 
własnych zasobów (w tym gazu łupkowego) dysponują w kwestiach energetycznych 
relatywnie dużą autonomią, nie będąc uzależnionymi od Rosji i w nikłym stopniu kon-
kurując o dostęp do zasobów z Chinami. 

2.2.  Wielobiegunowość a globalne instytucje międzynarodowe: 
integracja i alternatywa

Mianem mocarstw wschodzących określa się przede wszystkim Brazylię, Rosję, Indie 
i Chiny (BRIC), ale także Republikę Południowej Afryki (BRICS), jak również Turcję, 
Indonezję, Koreę Południową, Meksyk i Argentynę (spełniające kryterium członko-
stwa w G20). Największe i najsilniejsze BRICS dzielą istotne różnice z punktu widze-
nia poziomu rozwoju gospodarczego, systemu politycznego, historii, kultury a interesy 
i wartości, którymi się kierują są często rozbieżne. Jednak to co je łączy, to świadomość 
własnej rosnącej siły na arenie regionalnej i globalnej oraz podstawowy wspólny inte-
res: redefi nicja ładu międzynarodowego i zarządzających nim instytucji w taki sposób, 
by członkostwo w nich odzwierciedlało zmieniający się globalny układ sił37. 

35 Por. S. Fröhlich, op. cit., s. 99. 
36 Ibid., s. 102. 
37 Warto podać tutaj przykład rozkładu głosów w Radzie Wykonawczej MFW (zresztą raz już zre-

formowanej w 2010 roku): państwa UE dysponują niemal dwa razy większą liczbą głosów niż USA, 
mimo że PKB UE w 2011 roku był o zaledwie 14% większy niż PKB USA. PKB Japonii był trzykrotnie 
mniejszy od unijnego, jednak Japonia dysponowała siłą głosu 5-krotnie mniejszą. Jeszcze drastyczniej 
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Wraz ze wzrostem potęgi nowych mocarstw maleje relatywna siła mocarstw zachod-
nich. Choć trudno mówić o USA jako o mocarstwie „schodzącym” z areny globalnej, 
to jednak jego relatywna pozycja w świecie słabnie. Interesujący natomiast jest casus 
Unii Europejskiej, która zanim jeszcze w pełni stała się mocarstwem wschodzącym 
(w wyniku rozszerzenia oraz na skutek wypracowania nowych mechanizmów koordy-
nacji polityki zagranicznej), na skutek kryzysu gospodarczego i politycznego staje się 
mocarstwem schyłkowym. Z racji malejącego potencjału demografi cznego i stagnacji 
gospodarczej słabnie także potęga Niemiec – wiodącej siły w Unii Europejskiej. 

Wśród mocarstw wschodzących, odmienna jest sytuacja Chin i Rosji, z których 
każde dysponuje stałym miejscem i wetem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a inna 
Indii i Brazylii, które o taki status dopiero muszą się ubiegać. Przykład ten obra-
zuje fundamentalny podział w łonie BRICS, na państwa niedemokratyczne, spadko-
bierców dawnych komunistycznych imperiów, które nie tyle wzeszły co odrodziły się 
w ostatniej dekadzie, a państwami, które od podstaw muszą tworzyć swoją globalną 
pozycję. Notabene batalia o reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2005 pokazuje 
dwie ważne kwestie: wybiórcze podejście BRICS do multilateralizmu i brak solidar-
ności w ramach tego klubu (Rosja i Chiny były generalnie przeciwne jakiejkolwiek 
reformie Rady)38. 

Jednak również Chiny i Rosja prezentują odmienny stosunek do globalnych insty-
tucji. Chiny, budujące dopiero swą potęgę militarną, w mniejszym stopniu dostrzegają 
korzyści z angażowania się w globalny reżim bezpieczeństwa. Natomiast jako największy 
światowy eksporter są żywotnie zainteresowane wspieraniem reguł i instytucji stojących 
na straży wolnego handlu. Z kolei gospodarka rosyjska uzależniona jest od eksportu 
ropy i gazu, gdzie brak jest wiążących reguł na poziomie globalnym. Można postawić 
tezę, iż akcesja Rosji do WTO po 18 latach negocjacji nastąpiła z przyczyn prestiżowych 
i bez przeprowadzenia znaczących reform polityczno-gospodarczych nie będzie miała 
większego znaczenia ekonomicznego. Stąd Rosja mniej jest zainteresowana podtrzy-
mywaniem istniejących globalnych reguł gospodarczych, natomiast z racji posiadania 
arsenału jądrowego, jest żywotnie zainteresowana rozwijaniem agendy bezpieczeństwa 
w zakresie kontroli zbrojeń i utrzymaniem swego statusu z czasów militarnej świetności 
Związku Radzieckiego39. Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu mocarstwa wscho-
dzące są zainteresowane zmianą bądź utrzymaniem status quo w ramach globalnych 
struktur władzy nie jest więc jednoznaczna. Należy sądzić, iż w pozbawionym hegemona 
świecie wielobiegunowych współzależności rosnące mocarstwa będą zainteresowane 

przedstawiają się różnice w przypadku BRICS: chociaż PKB Chin stanowiło w 2011 roku 40% unij-
nego, to Chiny dysponowały 8-krotnie mniejszym udziałem głosów w Radzie. Brazylia reprezentująca 
ponadto 9 innych państw regionu dysponowała niemal 11-krotnie mniejszą siłą głosu (PKB tych krajów 
było 6-krotnie mniejsze od unijnego).

38 R. Gowan, Asymmetrical Multilateralism: the BRICS, US, EU and the Reform of Global Governance 
(2005–2010), [w:] T. Renard, S. Biscop (red.), op. cit., s. 165–166. 

39 Więcej: C. Grant, Russia, China and Global Governance, Centre for European Reform, 29 February 
2012, www.cer.org.uk [26.05.2012], s. 12. 
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udziałem w globalnych instytucjach tak długo, jak będzie im się to opłacało, natomiast 
będą je ignorować w razie sprzeczności z własnymi interesami40. 

Czy grupa wschodzących mocarstw to spójny blok stanowiący alternatywę dla 
hegemonii Zachodu, tj. sojuszu USA i państw UE? Państwa BRIC podjęły próby 
instytucjonalizacji współpracy w ramach klubu wschodzących mocarstw. Ich przeja-
wem są coroczne szczyty przywódców tych państw (począwszy od szczytu organizowa-
nego w 2009 roku przez Rosję), gdzie od 2011 roku zapraszana jest także Republika 
Południowej Afryki (stąd rozwinięcie skrótu: BRICS). Najważniejszym przedmiotem 
współpracy jest reforma międzynarodowych instytucji, jednak działania tych kra-
jów były dotąd nierzadko mniej spójne niż ich retoryka. Opowiadając się za reformą 
i otwarciem międzynarodowych instytucji na przywództwo spoza bloku zachodniego, 
kraje BRICS nie były w stanie uzgodnić osoby wspólnego kandydata na prezesa Banku 
Światowego wybieranego w kwietniu 2012 roku: o ile Afryka Południowa i Brazylia 
poparły kandydata nigeryjskiego, o tyle Chiny, Indie i Rosja udzieliły poparcia amery-
kańskiemu kandydatowi (zresztą pochodzenia azjatyckiego)41. 

Ewolucja ładu wielobiegunowego w ład dwublokowy (Zachód versus BRICS) jest 
mało prawdopodobna nie tylko ze względu na zróżnicowanie interesów w łonie BRICS, 
ale i różnice dotyczące interesów i strategii euroatlantyckich sojuszników. Unię i USA 
charakteryzuje odmienny stosunek do Rosji oraz do Chin. W przeciwieństwie do 
UE, Stanów Zjednoczonych nie cechuje gospodarcza (energetyczna) współzależność 
z Rosją, więc ta ostatnia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ich interesów. 
Niemniej jednak, Rosja jest kluczowym aktorem z punktu widzenia amerykańskich 
wysiłków na rzecz utrzymania światowego przywództwa i rozwiązywania globalnych 
problemów i konfl iktów (casus Afganistanu, Iranu, Korei Północnej i Syrii)42. Z kolei 
Chiny są przez USA postrzegane jako większe wyzwanie oraz zagrożenie ich między-
narodowego statusu, niż ma to miejsce w przypadku Europy. Jednocześnie w formule 
wielobiegunowego ładu, zbieżności interesów i strategii działania czynią z USA bar-
dziej pożądanego od Unii partnera dla samych Chin. Podobnie, choć Chiny trwają 
w sojuszu z Rosją mającym na celu osłabianie wpływów USA, to jednak właśnie Stany 
Zjednoczone są dla nich najważniejszym aktorem na arenie globalnej. Ilustrują ten 
fakt chociażby dane dotyczące handlu: wartość przepływów handlowych Chin z USA 
stanowiła w 2010 roku blisko 740% handlu Chin z Rosją43. 

Warto również zauważyć, iż konfi guracja BRICS nie stanowi jedynego forum 
konsultacji i współpracy wschodzących mocarstw. Trzy z nich stworzyły grupę IBSA 
(Forum Dialogu Indii, Brazylii i Południowej Afryki), która od 2007 roku promuje 
współpracę rozwijających się krajów Południa, opartą na zasadach demokracji, plu-

40 Por. H. W. Maull, The Rise of New Powers: Implications for the Transatlantic World, [w:] D. Hamilton, 
K. Volker, op. cit., s. 86. 

41 Zob. M. Emerson, Do the BRICS make a bloc?, “CEPS Commentary”, www.ceps.eu, 30.04.2012 
[21.06.2012], s. 3. 

42 S. Fröhlich, op. cit., s. 108–109. 
43 C. Grant, op. cit., s. 109. 
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ralizmu i zrównoważonego rozwoju44. Z kolei w kontekście negocjacji klimatycznych 
w Kopenhadze w 2009 roku ukonstytuowała się formuła BASIC (BRICS z pominię-
ciem Rosji), która odegrała kluczową rolę w wypracowaniu kompromisu wraz z USA, 
za to z faktycznym pominięciem UE oraz mniejszych krajów rozwijających się. Celem 
tak Stanów Zjednoczonych jak i Brazylii, Afryki Południowej, Indii i Chin było przyję-
cie konkluzji o charakterze politycznym (intencjonalnym) a nie prawnie wiążących, co 
znów było ambicją Europejczyków45. 

Rosja dołączyła do G8 jeszcze w latach 90. XX wieku, podczas gdy Chiny, Indie, 
Brazylia, Afryka Południowa i Meksyk (tzw. G5) zostały dopiero w 2005 zaproszone 
na obrady G8 z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, jednak nie miały na ich agendę 
i konkluzje żadnego wpływu. Formuła bliska stowarzyszeniu a nie członkostwu w eli-
tarnym klubie światowych decydentów wytworzyła atmosferę konfrontacji względem 
Zachodu i konsolidacji wśród nowych potęg, pragnących w naturalny sposób zwiększyć 
swoje znaczenie poprzez koordynację działań. W tym kontekście szczęśliwsza okazała 
się formuła G20, promowana przez USA jako forum walki z kryzysem fi nansowym 
i zapoczątkowana szczytem w Pittsburgu we wrześniu 2009 roku. Upadek znaczenia 
G8 i zastąpienie jej w roli najważniejszego (co nie oznacza, że skutecznego) global-
nego forum dialogu przez G20 wskazuje niewątpliwie na słabnącą pozycję Europy, tak 
w kontekście globalnej równowagi sił, jak i partnerstwa euroatlantyckiego. W obliczu 
kryzysu gospodarczego najważniejszym partnerem dla USA stały się bowiem Chiny46. 
Na forum G20 BRICS prezentowały spójne stanowisko: wspólnie sprzeciwiały się 
francuskiej propozycji wprowadzenia globalnego podatku od transakcji fi nansowych, 
ostro krytykowały strefę euro za brak postępów w walce z kryzysem, ale również zgo-
dziły się na zasilenie MFW kwotą 460 miliardów dolarów przeznaczonych na walkę 
z globalnymi skutkami nasilającego się kryzysu w Europie. Jednocześnie BRICS dały 
do zrozumienia, że ich pomoc nie jest bezwarunkowa: spodziewają się w zamian postę-
pów w reformie podziału głosów w MFW. Szeroko stosowana przez Europejczyków 
zasada warunkowości została tutaj odwrócona przeciwko nim47. 

Państwa BRICS, domagając się reformy globalnych instytucji w kierunku zagwa-
rantowania im wpływu adekwatnego do ich potencjału gospodarczego, wyrażają jed-
nocześnie akceptację dla samej idei i logiki funkcjonowania multilateralnego systemu 
globalnego rządzenia. Integracja w ramach istniejących struktur międzynarodowych 
oznacza akceptację dominującego normatywnego porządku międzynarodowego oraz 
wolę podniesienia swego statusu w ramach istniejącej już hierarchii władzy48. Ozna-

44 Zob. Tshwane Declaration, IBSA Summit of Heads of State and Government, Pretoria, 18.10.2012, 
http://pmindia.nic.in/press-details.php?nodeid=1316 [22.08.2012]. 

45 Więcej: Gowan, op. cit., s. 175–176. 
46 Ibid., s. 173. 
47 Por. M. Emerson, Implications of the Eurozone Crisis for EU Foreign Policy: Costs and Opportunities, 

“CEPS Commentary”, 1 June 2012, http://www.ceps.eu [18.07.2012], s. 1; European Council on Foreign 
Relations, European Foreign Policy Scoreboard 2012, www.ecfr.eu, January 2012 [26.05.2012], s. 58. 

48 Por. A. Zarakol, After Defeat: how the East Learned to Live with the West, Cambridge Studies in Interna-
tional Relations, Cambridge University Press, 2011.
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cza to, iż tak długo jak nowe mocarstwa widzą szansę na wzmocnienie swojej pozycji 
w ramach struktur tradycyjnie zdominowanych przez kraje zachodnie, nie będą budo-
wały alternatywnego porządku. Z drugiej strony, widoczne są już oznaki tworzenia alter-
natywy dla Zachodu w kontekście polityki rozwojowej. Chiny oferują znaczną pomoc, 
zwłaszcza w Afryce, kwestionując przy tym europejski paradygmat warunkowości 
(pomoc w zamian za reformy) i adresując swą politykę wyłącznie do krajów posiadają-
cych bogate zasoby surowcowe49. Kolejnym etapem budowania alternatywy w stosunku 
do instytucji zdominowanych przez USA i Europę jest propozycja stworzenia banku 
rozwoju fi nansującego projekty infrastrukturalne i promujące zrównoważony rozwój, 
która ma zostać skonkretyzowana podczas kolejnego szczytu państw BRICS zaplano-
wanego na rok 2013 w Afryce Południowej. Nie jest przy tym wykluczone, iż dyskusja 
nad alternatywnym wobec Banku Światowego „Bankiem BRICS” jest posunięciem 
taktycznym, obliczonym głównie na uzyskanie koncesji ze strony państw zachodnich50. 

Alternatywy dla współdziałania w ramach międzynarodowych instytucji wielo-
stronnych mogą budować nie tylko wschodzące mocarstwa, ale również Stany Zjed-
noczone. Nie oznacza to bynajmniej powrotu do unilateralizmu sprzed kilku lat, na 
co USA nie mogą już sobie pozwolić. Jednak Stany Zjednoczone nadal są największą 
potęgą militarną, ich gospodarka nie jest przesadnie uzależniona od eksportu dóbr 
przetworzonych (jak gospodarka chińska), ani też od importu surowców (jak gospo-
darka unijna)51. Stąd USA bardziej niż zinstytucjonalizowaną współpracą mogą być 
zainteresowane formułą wielopartnerstwa (ang. multi-partner) czy też zmiennych soju-
szy à la carte, dobierając partnerów w zależności od konfi guracji i zbieżności interesów 
w danej dziedzinie. Niewątpliwie są też lepiej niż UE przygotowane tak do współpracy, 
jak i do konfrontacji z nowymi mocarstwami o selektywnym podejściu do współpracy 
międzynarodowej i chroniących swoją suwerenność52. 

3. Jaka rola dla Europy?

3.1. Strukturalne atuty i słabości Unii w wielobiegunowym świecie

Często podkreślanym atutem Unii Europejskiej jest jej specyfi czne jakoby podejście do 
rozwiązywania problemów globalnych, stojące w opozycji do polityki twardej siły (ang. 
hard power) stosowanej przez USA. W sytuacji gdy wiele międzynarodowych wyzwań 
wynika z procesów globalizacji i rosnącej współzależności, UE może dysponować więk-

49 T. Renard, A Multipolar World in the Making, [w:] T. Renard, S. Biscop (red.), op. cit., s. 54. 
50 Por. M. Emerson, Do the BRICS make a bloc?, op. cit., s. 6. 
51 C. Grant, op. cit., s. 94. 
52 G. Grevi, R. Youngs, What Norms for the New-Order Transatlantic Relationship?, [w:] D. Hamilton, 

K. Volker, op. cit., s. 126–127. 
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szym doświadczeniem i bardziej innowacyjnym podejściem do ich rozwiązywania, niż 
przywiązane raczej do rozwiązań militarnych niż politycznych Stany Zjednoczone53. 

Według części badaczy niekwestionowanym atutem i sukcesem Unii Europejskiej 
jest ponadto jej model ekonomiczno-społeczny, który zapewnia wysoki standard życia 
znaczącej większości obywateli państw członkowskich. Kryzys gospodarczy stanowi 
dla tego modelu wyzwanie, ale nie przekreśla jego użyteczności i efektywności. USA 
projektując reformę systemu opieki zdrowotnej wzorów szukają w europejskich pań-
stwach dobrobytu, a i wschodzące mocarstwa BRICS nie uciekną od konieczności 
wyrównywania różnic społecznych w silnie rozwarstwionych społeczeństwach i wpro-
wadzenia pewnej formy społecznej gospodarki rynkowej54. W takiej optyce europejski 
model jest źródłem atrakcyjności i miękkiej siły UE w relacjach z innymi państwami, 
zwłaszcza sąsiedzkimi. 

Unia Europejska stosunkowo szybko rozwinęła własne zdolności w zakresie euro-
pejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Choć z reguły są one uznawane za niewy-
starczające i niewspółmierne do potencjału państw członkowskich, to jednak warto 
pamiętać, że dopiero w 1999 roku przywódcy europejscy ofi cjalnie deklarowali, w obli-
czu europejskiej bezradności w Kosowie, iż UE powinna mieć zdolność niezależnego 
działania wspartą przez wiarygodne siły wojskowe. Pierwsza, w całości realizowana 
przez UE misja (policyjna) rozpoczęła się w Bośni i Hercegowinie w styczniu 2003 
roku. Tymczasem w 2010 roku Unia miała już za sobą 23 różnorodne operacje cywilne 
i wojskowe prowadzone na kilku kontynentach z udziałem 67 tys. osób55. Europejska 
polityka bezpieczeństwa i obrony ma również istotną wartość z punktu widzenia legi-
tymizacji międzynarodowej: podejmując działania w świecie UE opiera się na decyzji 
podjętej w wyniku konsensu osiągniętego przez 27 demokratycznych państw. Inter-
wencje unijne są bardziej akceptowane niż interwencje innych aktorów, zaś fl aga UE 
z pewnością wzbudza mniejszy sprzeciw niż fl aga NATO. Ponadto Unia dysponuje 
szerokim wachlarzem pozamilitarnych środków zarządzania kryzysami56. 

Z drugiej strony, Unia Europejska nie jest aktorem strategicznym w stosunkach 
międzynarodowych. Usiłowała wprawdzie wypracować strategię bezpieczeństwa, jed-
nak w jej tekście z 2003 roku próżno szukać informacji na temat celów, jakie Unia chce 
osiągnąć i interesów, jakich chce w relacjach z innymi podmiotami bronić. Europejska 
Strategia Bezpieczeństwa mówi o tym, jak Unia chce działać (podejście prewencyjne, 
holistyczne i wielostronne), a nie o tym, co chce osiągnąć57. 

53 Więcej: M. E. Smith, A liberal grand strategy in a realist world? Power, purpose and the EU’s changing 
global role, “Journal of European Public Policy”, Vol. 18:2, 3.2011, s. 159–160.

54 S. Biscop, J. Coelmont, Europe, Strategy and Armed Forces: the making of a distinctive power, Routledge, 
London & New York, 2012, s. 15. 

55 N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, przekł. M. Wodzyńska, Polski Instytut Spraw Między-
narodowych, Warszawa, 2012, s. 37–40. 

56 Ibid., s. 47–49. 
57 S. Biscop, J. Coelmont, op. cit., s. 11. 



59

Słabością UE jest jej niekonsekwencja w stosowanej metodzie warunkowości wobec 
innych podmiotów stosunków międzynarodowych. Niezbędna jest tutaj świadomość 
granic warunkowości: nie jest ona realistyczną strategią w relacjach z innymi wielkimi 
graczami, gdzie współzależność jest znacząca, a tym samym stawka dla interesów UE 
wysoka. Warunkowość nie jest więc skuteczną metodą w stosunkach z tzw. partnerami 
strategicznymi. Przy tym Unia wydaje się nie mieć odpowiedzi na pytanie, jakie cele 
ma realizować formuła strategicznego partnerstwa. Odnieść można wrażenie, że w UE 
określa się tym mianem po prostu relacje z ważnymi partnerami. Dialog w ramach 
takich partnerstw dotyczy często szeregu drugorzędnych spraw, brakuje zaś koncen-
tracji na sprawach trudnych, ale priorytetowych z punktu widzenia interesów Unii58. 

Działania zewnętrzne UE cechuje poważna luka między oczekiwaniami a zdolno-
ściami (ang. capability – expectations gap) do ich realizacji. Z jednej strony przypisuje 
się Unii wolę i powinność bycia graczem (a nawet mocarstwem) globalnym, tak w sfe-
rze gospodarczej, jak i politycznej, z drugiej jednak nie wyposaża się jej w niezbędne 
kompetencje i narzędzia: decyzyjne i fi nansowe59. Przykładowo, w sferze środków 
i zdolności wojskowych zdefi niowano poważne defi cyty w około 60 dziedzinach, w tym 
przede wszystkim w zakresie transportu strategicznego (drogą morską i powietrzną)60. 
Nie jest natomiast paradoksalnie problemem państw członkowskich UE skromność 
środków budżetowych. Niestety, środki te wydatkowane są nieracjonalnie, na poziomie 
narodowym, bez jakiejkolwiek koordynacji wewnątrzunijnej. W konsekwencji w 2010 
roku istniały w Europie 3 programy poświęcone samolotom bojowym, 6 programów 
dotyczących łodzi podwodnych, zaś 20 – pojazdów opancerzonych. Wreszcie, wydatki 
osobowe średnio dwukrotnie przekraczały wydatki inwestycyjne61. 

Jednak podstawowym problemem z punktu widzenia budowy pozycji Unii na are-
nie międzynarodowej jest brak jedności i adekwatnej koordynacji między państwami 
członkowskimi, co owocuje wykorzystywaniem podziałów w łonie UE przez innych 
graczy. Niemożność wypracowania wspólnego stanowiska i skutecznej obrony wła-
snych interesów owocują marginalizacją UE w wielobiegunowym świecie zmiennych 
sojuszy. Przeszłe sukcesy europejskiej integracji nie są już wystarczającą legitymacją 
do odgrywania roli współtwórcy nowego ładu. Z powyższym wiąże się narastający pro-
blem przywództwa, tak na poziomie unijnym, jak i na poziomie państw członkowskich. 
Tandem niemiecko-francuski nie jest już skuteczny jako motor integracji europejskiej, 
nie widać alternatywnych koalicji, które mogłyby spełniać taką rolę, a same Niemcy 
od lat ’90 XX wieku stały się „normalnym” członkiem UE: mniej koncentrują się na 

58 Por. Ibid., s. 25–26; C. Grant, op. cit., s. 96–97. 
59 Por. H. Mayer, The Long Legacy of Dorian Gray: Why the European Union Needs to Redefi ne its Role 

in Global Affairs, “Journal of European Integration”, Vol. 30:1, 2008, s. 7; B. Simms, Towards a mighty 
union: how to create a democratic European superpower, “International Affairs”, Vol. 88:1, 2012, s. 56. 

60 W czasie operacji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom z Sudanu oddziały państw 
członkowskich były transportowane za pomocą pożyczonych helikopterów... rosyjskich. Patrz: N. Gne-
sotto, op. cit., s. 75. 

61 Ibid., s. 77. 
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procesie integracji, a bardziej na swych partykularnych interesach gospodarczych62. 
Z kolei pozycja ponadnarodowej Komisji osłabła na rzecz międzyrządowej Rady Euro-
pejskiej, która cierpi na kryzys przywództwa z powodów opisanych już wyżej. W kon-
frontacji z pozostałymi globalnymi potęgami, które właściwie bez wyjątku dysponują 
silnym przywództwem, UE wydaje się skazana na polityczny dryf. 

Analiza atutów i słabości Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej nie byłaby 
pełna bez uwzględnienia jej wizerunku i reputacji wśród innych graczy, tak global-
nych, jak i regionalnych. Czy ów wizerunek jest zgodny z deklarowanymi aspiracjami 
Unii jako „potęgi normatywnej”, promotora multilateralizmu, globalnej solidarności, 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego modelu regionalnej integracji? Czy UE 
faktycznie jest postrzegana na zewnątrz jako post-modernistyczna potęga prowadząca 
szczególną politykę zagraniczną opartą na wartościach, takich jak demokracja, rządy 
prawa, prawa człowieka i poszanowanie mniejszości63? Czy też może mamy do czy-
nienia z potężną luką między samoidentyfi kacją UE a jej percepcją przez kluczowych 
partnerów, co miałoby potencjalnie dalekosiężne negatywne konsekwencje dla sku-
teczności i wiarygodności działań UE w świecie. 

Badania prowadzone w pierwszej dekadzie XXI wieku wskazują istotnie na 
poważną lukę między autoportretem UE a obrazami malowanymi przez przedstawi-
cieli elit rządzących, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz opinię 
publiczną w 8 krajach, tj. w Kanadzie, Australii, Japonii, Brazylii, Chinach, Indiach, 
Egipcie i Republice Południowej Afryki. Ogólnie rzecz ujmując, Unia postrzegana 
była z jednej strony jako potęga handlowa, model regionalnej integracji, rzecznik mul-
tilateralizmu, a także jako potencjalna przeciwwaga dla hegemonii USA. Z drugiej 
jednak strony, wskazywano na połączenie protekcjonizmu dla ochrony własnych ryn-
ków z doktrynalną polityką neoliberalną względem partnerów64. W praktyce, unijna 
polityka handlowa postrzegana była jako nowa odsłona dawnych praktyk kolonialnych 
w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. 

W percepcji aktorów z badanych krajów, UE nie była jednolitym podmiotem sto-
sunków politycznych, stąd uprzywilejowywano relacje z jej państwami członkowskimi. 
Unia postrzegana była niemal wyłącznie przez pryzmat wspólnego rynku i siły ekono-
micznej. Rzadziej wspominano o jej roli w polityce rozwojowej i walce z terroryzmem. 
Z drugiej strony, bardziej autonomiczna i asertywna rola UE na arenie międzynarodo-
wej byłaby w wymiarze politycznym pożądana, w szczególności ze względu na ewolucję 
w kierunku ładu wielobiegunowego (jako przeciwwaga dla dominacji amerykańskiej). 
Krytykowano unijny protekcjonizm w handlu produktami rolnymi, lecz jednocześnie 
postrzegano UE jako sojusznika w batalii o „sprawiedliwszą globalizację” i bardziej 
zrównoważoną dystrybucję władzy w ujęciu globalnym. Co ważne, raczej nie doce-

62 Por. J. A. Emmanouilidis, op. cit., s. 89. 
63 Por. L. Fioramonti, Is the EU a Better Global Player? An Analysis of Emerging Powers’ Perceptions, [w:] 

T. Renard, S. Biscop (red.), op. cit., s. 148. 
64 S. Lucarelli (red.), The External Image of the European Union, Research Report, GARNET Working 

Paper no 17/2007, http://wi-garnet.uni-muenster.de [25.07.2012], s. 8; L. Fioramonti, op. cit., s. 154. 
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niano przekazywanej przez Europę pomocy rozwojowej, podkreślając iż jej wpływ 
niwelowany jest przez ograniczenia handlowe, co uniemożliwia postęp krajom rozwi-
jającym się65. Szczególnie wypominano UE jej politykę klimatyczną, która ma na celu 
przerzucenie znaczącej części obciążeń z bogatych krajów uprzemysłowionych od dzie-
siątków lat zanieczyszczających planetę na biedne kraje rozwijające się, które dopiero 
niedawno wstąpiły na drogę industrialnego rozwoju66. 

Z kolei badania Fundacji Bertelsmanna z 2006 roku wskazują dobitnie, iż Unia nie 
była postrzegana jako potęga globalna: pozytywnie o znaczeniu UE wypowiedziało 
się zaledwie 7% Hindusów, 15% Brazylijczyków, 17 Chińczyków oraz 25% Rosjan67. 
Pogłębiona analiza wskazuje również, iż pozornie podzielaną aprobatę dla multilatera-
lizmu decydenci ze wschodzących mocarstw rozumieli odmiennie niż decydenci euro-
pejscy, stąd postrzegana wspólnota wartości jest niezwykle powierzchowna. Dla UE 
multilateralizm oznacza wspólne wykonywanie suwerenności, dla nowych mocarstw 
– sprzeciw wobec unilateralnej ingerencji w suwerenność oraz formułę zarządzania 
ładem światowym przez potęgi regionalne. Stąd ofi cjalnie proklamowana wspólnota 
wartości ze strategicznymi partnerami UE pozostaje tylko pustą retoryką. 

Wydaje się, że w celu zyskania na wiarygodności Unia Europejska nie tylko 
powinna mówić jednym głosem oraz prowadzić spójną i konsekwentną politykę, ale 
też przede wszystkim zwerbalizować, zarówno na użytek własny jak i partnerów, swoje 
rzeczywiste cele i interesy. Unia może tylko zyskać na odejściu od mało wiarygodnego 
dyskursu normatywnego oraz na zaangażowaniu się we wsparcie realnych rozwiązań 
konkretnych globalnych problemów. Uczyniłoby to z niej podmiot stosunków między-
narodowych mniej „post-modernistyczny”, za to bardziej efektywny. 

3.2. Scenariusze dla Europy w wielobiegunowym świecie 

Po co nam Europa? Jak wspomniano w rozdziale pierwszym założycielski powojenny 
mit projektu integracyjnego zakładający pojednanie, wykluczenie kolejnego europej-
skiego konfl iktu oraz wspólne tworzenie dobrobytu na wyniszczonym kontynencie, 
stracił już swoją rację bytu. Podobnie rzecz się miała z wizją przyświecającą integracji 
w latach 1989–2004: ideą zjednoczenia Wschodu i Zachodu Europy. W destrukcyj-
nej rzeczywistości gospodarczego kryzysu Europejczycy potrzebują nowego uzasad-
nienia dla europejskiej jedności. W latach 50. XX wieku czynnikiem jednoczącym 
było poczucie winy europejskich państw narodowych za niewyobrażalne okrucieństwa 
wojny, które nigdy nie mogą się już powtórzyć. W drugiej dekadzie XXI wieku takim 
spoiwem winno być poczucie bezsilności małych europejskich narodów, które same 

65 S. Lucarelli, op. cit., s. 13–19. 
66 Zob. wypowiedzi polityków Brazylii, Indii i Afryki Południowej w kontekście szczytu klimatycznego 

w Kopenhadze w 2009 roku; za: L. Fioramonti, op. cit., s. 157. 
67 Ibid., s. 151. 
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nie są w stanie sprostać wyzwaniom globalizacji i konkurencji ze strony wschodzących 
pozaeuropejskich mocarstw68. Zjednoczona Europa jest niezbędna, by Europejczycy 
mogli mieć realny wpływ na zmiany zachodzące na poziomie regionalnym i globalnym, 
a nie tylko biernie przyglądać się, jak ich los jest kształtowany przez silniejszych graczy 
z innych części świata69. Jednak to z jaką Europą będziemy mieli do czynienia zależy 
od kształtu konsolidacji lub dezintegracji dzisiejszej Unii oraz wynikającej stąd roli 
i zdolności do działania na arenie międzynarodowej. 

• Scenariusz 1
Pogłębienie unii gospodarczej oraz unii politycznej oznacza stworzenie Europy 

federalnej przy jednoczesnym wystąpieniu z takiego projektu Wielkiej Brytanii. Odbu-
dowa konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz wiarygodności euro wpłynie 
niewątpliwie na wzmocnienie gospodarczej i politycznej pozycji UE na arenie mię-
dzynarodowej. Europejska federacja mogłaby również wypracować wspólną reprezen-
tację w międzynarodowych instytucjach gospodarczych, MFW i Banku Światowym, 
realizując w praktyce postulat „mniej Europejczyków, więcej Europy”. Jednak wystą-
pienie z Unii Wielkiej Brytanii przyczyniłoby się do dalszego osłabienia potencjału 
militarnego UE. Przywództwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności na kontynen-
cie przypadłoby wówczas Francji, której stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
mogłoby się stać faktycznym głosem całej Unii. Pogłębienie integracji w formule fede-
racyjnej oznacza jednak zaniechanie perspektyw rozszerzenia UE, a tym samym sta-
gnację lub zanikanie jej wpływów w regionie. W Europie Wschodniej i na Bałkanach, 
arenie konkurencyjnych strategii sąsiedztwa, implikuje to z kolei przyzwolenie na 
wzrost wpływów Rosji. Z drugiej strony, pogłębienie koordynacji gospodarczej stwa-
rza również szanse na wypracowanie jednolitej polityki energetycznej, a tym samym 
odgrywanie przez UE w relacjach z Rosją roli adekwatnej do europejskiego potencjału 
i faktycznej natury asymetrycznych zależności działających na korzyść Unii.

• Scenariusz 2
Opuszczenie strefy euro przez kraje południowych peryferii przedłuży kryzys 

gospodarczy i destabilizację na kontynencie europejskim, a tym samym w jeszcze więk-
szym stopniu osłabi pozycję Europy w ramach wielobiegunowego porządku. Nowy 
projekt integracyjny budowany byłby wokół silnie zintegrowanego „twardego jądra” 
pozostałych państw strefy euro oraz koncentrycznych kręgów o zróżnicowanym zakre-
sie integracji. Taka konstrukcja utrudnia stworzenie wspólnej reprezentacji w instytu-
cjach międzynarodowych. Proces decyzyjny, w kontekście różnicowania relacji między 
centrum i peryferiami, ulega dalszej komplikacji, co jeszcze osłabia Europę w oczach 
globalnych potęg. Z drugiej strony, instytucjonalizacja formuły jądra i okalających je 
kręgów stwarza szanse na selektywne zaangażowanie w procesy integracyjne Turcji, 

68 Por. N. Gnesotto, op. cit., s. 159–161. 
69 Por. J. A. Emmanouilidis, op. cit., s. 93–94. 
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Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, a nawet Rosji. Pozwala na 
przełamanie impasu, w jakim znalazły się aktualnie polityka rozszerzenia i polityka 
sąsiedztwa, zaś poprzez zróżnicowanie wzorów relacji między centrum i peryferiami 
tworzy przesłanki imperialnego wpływu w regionie70. 

• Scenariusz 3
Integracja à la carte oznacza, iż procesy fragmentacji, destabilizacji i zróżnicowa-

nej geometrii sojuszy dotkną także samą Unię Europejską. Zmienne konfi guracje 
partnerów współpracujących ze sobą w poszczególnych dziedzinach otwierają przed 
pozostałymi mocarstwami nowe możliwości rozgrywania odmiennych interesów na 
europejskim kontynencie i wykorzystywania współpracy z poszczególnymi państwami 
europejskimi lub grupami tych państw do osiągania partykularnych korzyści. Oznacza 
to wzmocnienie pozycji Rosji i Chin wobec państw unijnych. Scenariusz ten zakłada 
również obstawanie przez największe państwa UE przy dotychczasowym stanie posia-
dania w kontekście wpływu na procesy decyzyjne w instytucjach międzynarodowych. 
Stawia to pod znakiem zapytania strategię integracji wschodzących mocarstw do ist-
niejącego systemu globalnego rządzenia i zachęca do tworzenia instytucji alternatyw-
nych, na które Europa nie będzie już miała żadnego wpływu.

70 Por. J. Zielonka, Empires and the Modern International System, “Geopolitics”, Vol. 17:3, 2012, s. 508. 
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ROZDZIAŁ III

Konsekwencje wielobiegunowości 
dla systemu euroatlantyckiego

1. System euroatlantycki na początku XXI wieku

W literaturze przedmiotu spotykamy szereg pojęć opisujących formułę współpracy 
Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym takie jak: „system euroatlantycki”, „wspólnota 
euroatlantycka”, „partnerstwo euroatlantyckie” lub „stosunki transatlantyckie”. Poję-
cia te zwykle traktowane są przez autorów jako synonimy odnoszące się zarówno do 
sojuszu euroatlantyckiego, jak i do pozostałych wymiarów wzajemnych relacji. Z pew-
nością warto podkreślić, iż euroatlantycki mechanizm bezpieczeństwa, tj. Organizacja 
Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i struktury z nią związane, nie wyczerpuje 
treści pojęcia systemu euroatlantyckiego w początkach drugiej dekady XXI wieku1. 
W szczególności kryzys ekonomiczny w 2008 w pełni unaocznił zakres gospodarczych, 
handlowych i fi nansowych, powiązań między Europą i Ameryką, co znacznie wykracza 
poza obronny i militarny wymiar sojuszu w ramach NATO2. 

Po zakończeniu Zimnej Wojny osłabienie więzi transatlantyckiej było nieunik-
nione, bowiem zależność Europy od USA w kwestiach bezpieczeństwa uległa auto-
matycznej redukcji z racji odsunięcia podstawowego i wspólnego dla obu partnerów 
zagrożenia. Istnienie dominującego wroga pozwalało na niedostrzeganie różnic inte-
resów, które były podporządkowywane interesowi nadrzędnemu: powstrzymywaniu 
Związku Radzieckiego. Bipolarny podział na Wschód i Zachód nie pozostawiał USA 
i Europie (bezpośrednio zagrożonej ekspansją ZSRR na kontynencie) innego wyboru, 
jak tylko ścisłą współpracę przeciwko wrogiemu blokowi, która pierwotnie przybrała 
formę militarną, z czasem jednak rozszerzyła się o elementy ekonomiczne i polityczne. 
Rozpad dwubiegunowego ładu nie oznacza, iż współcześnie brakuje wspólnych zagro-

1 Por. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2004, s. 117; R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo 
międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2012, s. 179. 

2 A.M. Dorman, J.P. Kaufman, Introduction, [w:] A.M. Dorman, J.P. Kaufman (red.), The Future of Trans-
atlantic Relations: Perceptions, Policy and Practice, Stanford University Press, Stanford, California, 2011, 
s. 8. 
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żeń: są one jednak bardziej rozproszone, jak również nie ma pełnej zgody co do ich 
skali, priorytetyzacji i narzędzi radzenia sobie z nimi3. 

Neorealistyczna prognoza J. Mearsheimera o tym, iż brak wspólnego wroga skłoni 
USA do wycofania się z Europy, zaś Europa powróci do polityki siły, była ostro kry-
tykowana przez zwolenników podejścia neoliberalnego, wskazujących nie tyle na ideę 
wspólnego wroga, co na wspólne interesy jako trwałe spoiwo euroatlantyckiego part-
nerstwa (wspólny sojusz obronny, wspólne interesy gospodarcze oraz podzielane war-
tości i demokratyczna tożsamość polityczna)4. Podejście neorealistyczne wskazuje, że 
wspólnota interesów w sferze bezpieczeństwa przesłaniała różnice ideologiczne, które 
z całą mocą wybuchły w 2003 roku w czasie interwencji w Iraku. Stopniowe „wycofy-
wanie się” USA z Europy następuje wprawdzie dopiero dwie dekady po zakończeniu 
Zimnej Wojny, jednak nie sposób nie zauważyć, iż dla Stanów Zjednoczonych punkt 
ciężkości ich interesów globalnych przesunął się z Europy do Azji. Żywotne interesy 
Europy związane są zaś nadal ze stosunkami z Rosją, tyle tylko, iż te z wyzwania glo-
balnego (kluczowego dla USA) stały się wyzwaniem regionalnym (drugorzędnym dla 
USA). 

Neoliberalizm z kolei podkreśla współzależność gospodarczą USA i Europy oraz 
fakt, iż kryzys może zadziałać jako katalizator euroatlantyckiej integracji. Stąd w ostat-
nim czasie coraz częściej nawołuje się do transatlantyckiej integracji gospodarczej 
poprzez utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy UE i NAFTA, a nawet wspól-
nego rynku do 2025 roku5. Odbudowa konkurencyjności gospodarczej oraz euro-
atlantycki dialog o tym, jak zapobiegać wzajemnie destrukcyjnej konkurencji o rynki 
BRICS są w takim kontekście traktowane jako przesłanka odbudowy pozycji i wpły-
wów Zachodu6. 

Stosunki transatlantyckie podlegają w ostatnich latach fundamentalnej ewolucji. 
Od czasów irackiej interwencji wielu analityków wskazywało na rosnącą przepaść mię-
dzy sojusznikami. Jednak doświadczenia wyniesione z Iraku stwarzają także szansę na 
zbliżenie stanowisk: Amerykanie zrozumieli, że wygranie wojny jest dużo łatwiejsze 
niż wygranie pokoju, gdzie poza instrumentami militarnymi potrzebne są instrumenty 
handlowe, pomoc gospodarcza, utrzymywanie pokoju i szereg narzędzi z zakresu 
zarządzania transformacją ustrojową. W stosowaniu owych „miękkich” instrumentów 
Europejczycy mogą zaś mieć przewagę. Jednocześnie wielu analityków i decydentów 
w USA dostrzega koniec dotychczasowej formy euroatlantyckiego sojuszu: w wielo-
biegunowym świecie strategiczne partnerstwa i koalicje z rosnącymi mocarstwami 

3 Por. A.M. Dorman, J.P. Kaufman, op. cit., s. 7. 
4 Por. S. Simoni, Transatlantic Relations: a Theoretical Framework, [w:] A.M. Dorman, J.P. Kaufman, 

op. cit., s. 18–25; J. Mearscheimer, Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, “Interna-
tional Security”, Vol. 15:1, 1990. 

5 Więcej: P. Świeboda, B. Stokes, The Case for Renewing the Transatlantic Capitalism, raport końcowy 
projektu “New Atlantic Capitalism”, 3.2012, http://demoseuropa.eu [10.06.2012], s. 27–30.

6 M.F. Oppenheimer, The US and Europe face the BRICs: what kind of order?, [w:] D. Hamilton, K. Volker 
(red.), Transatlantic 2020: a Tale of Four Futures, Center for Transatlantic Relations, John Hopkins 
University, 2011, s. 95–96.
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w wybranych dziedzinach mogą stanowić dla USA interesującą alternatywę w stosunku 
do słabnącej, pogrążonej w kryzysie i niedecyzyjnej Europy7. 

O ostatecznej utracie przez USA złudzeń, iż Unia Europejska kiedykolwiek sta-
nie się strategicznym sojusznikiem świadczyło odwołanie wizyty Baracka Obamy na 
szczycie USA – Unia Europejska w Madrycie w maju 2010 roku. Do spotkania ame-
rykańskiego prezydenta z przedstawicielami UE doszło dopiero przy okazji szczytu 
NATO w Lizbonie w listopadzie 2010. Brak realnych efektów spotkań na poziomie 
USA – UE, poza kolejną deklaracją na temat trwałości partnerstwa transatlantyckiego 
i konieczności realizacji wspólnych inicjatyw, przenosi ciężar relacji Stanów Zjedno-
czonych z Europą na stosunki bilateralne z nielicznymi państwami, które dysponują 
wolą polityczną i zdolnościami operacyjnymi do współpracy z USA w sferze bezpie-
czeństwa8. Niedoinwestowanie państw UE w dziedzinie wyposażenia, zdolności i tech-
nologii kompatybilnych z amerykańskimi prowadzą do sytuacji, w której państwa UE 
nie będą w stanie prowadzić operacji wojskowej u boku swego sojusznika, zaś Europa 
(z wyjątkiem Francji i Wielkiej Brytanii) stanie się dla USA politycznie zbędna9. 

W okresie dynamicznych zmian zarówno w europejskim, jak i globalnym ładzie, kształt, 
jaki przybierze europejski projekt integracyjny, w tym zdolności UE do współkształtowa-
nia wielobiegunowego świata, będą miały kluczowe znaczenie dla podtrzymania, redefi -
nicji, względnie rozwoju relacji transatlantyckich. Z dwóch podmiotów euroatlantyckiej 
wspólnoty to słabsza Unia Europejska ma dużo więcej do stracenia w warunkach wielobie-
gunowej konkurencji. Możliwości i zdolności USA do współpracy i konfrontacji w wielo-
biegunowym świecie są, dzięki utrzymującej się przewadze w sferze hard power oraz dzięki 
wykorzystaniu zdolności koalicyjnej w relacjach bilateralnych, znacznie większe. Z punktu 
widzenia reformy instytucji globalnych to nadreprezentacja państw UE jest daleko więk-
szym problemem dla mocarstw wschodzących niż nadreprezentacja Stanów Zjednoczo-
nych, a Europa może niedługo toczyć batalię o utrzymanie status quo w samotności10. 

2. Wielobiegunowość Europy jako szansa i zagrożenie

Wspólnocie euroatlantyckiej daleko do jedności i spójności stanowisk i działań. 
Podziały widoczne są nie tylko pomiędzy USA i Europą, czy też USA i częścią państw 
członkowskich UE a pozostałymi członkami Unii. Istotną rolę w owej układance 

 7 S. Froehlich, The New Geopolitics of Transatlantic Relations: Coordinated Responses to Common Dan-
gers, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2012, s. 2–3. 

 8 Por. R. Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2010/11: przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojs-
kowej w środowisku międzynarodowym Polski, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2011, s. 160–161. 

 9 Więcej: N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, przekł. M. Wodzyńska, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa, 2012, s. 78. 

10 Por. M. Emerson, Implications of the Eurozone Crisis for EU Foreign Policy: Costs and Opportunities, 
“CEPS Commentary”, 1 June 2012, http://www.ceps.eu [18.07.2012], s. 2. 
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odgrywają także Turcja (państwo członkowskie NATO i państwo formalnie kandydu-
jące do UE, aspirujące przy tym do autonomicznej regionalnej mocarstwowości) oraz 
Rosja, która partycypuje w formule Rady NATO-Rosja oraz konkuruje z UE w walce 
o wpływy w krajach wspólnego sąsiedztwa. Moskwa uważa obecny system europej-
skiego bezpieczeństwa za przeżytek, a przy tym niedostosowane do wyzwań współcze-
sności i dyskryminujące Rosję dziedzictwo Zimnej Wojny. Nie ustaje też w wysiłkach 
na rzecz redefi nicji owego systemu w zgodzie z własnymi interesami11. 

Nadzieje na utrzymanie euroatlantyckiej jedności i stworzenie zintegrowanej oraz 
jednobiegunowej liberalnej Europy nie spełniły się. Rzeczywistością są wielobiegu-
nowe i niestabilne relacje transatlantyckie, gdzie poszczególni aktorzy za pomocą 
selektywnych koalicji pragną wzmocnić swoją pozycję i wpływy względem pozostałych. 
Istniejące instytucje nie spełniają swojej roli jako platformy dialogu i rozwiązywania 
konfl iktów. Z drugiej strony, poszczególnych aktorów cechują wprawdzie odmienne 
interesy, ale także i wzrastająca gospodarcza (handlowa i energetyczna) współza-
leżność. 

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w rozdziale pierwszym zakłada się, że kryzys 
gospodarczy i kryzys zadłużenia wzmocniły tendencję do wielobiegunowości w Unii 
Europejskiej, wskazując wyraźnie na granice europejskiego projektu integracyjnego, 
w tym na granice wspólnotowości, solidarności, europeizacji polityki zagranicznej czy 
rozszerzenia. Czy w takim kontekście unijna, europejska i euroatlantycka wielobiegu-
nowość jest procesem wyłącznie negatywnym i dysfunkcjonalnym z punktu widzenia 
utrzymania pozycji ważnego gracza w wielobiegunowym świecie przez euroatlantyckich 
partnerów? System euroatlantycki może ulec fundamentalnej ewolucji, ale nie musi to 
oznaczać utraty znaczenia lub rozpadu. Niemniej jednak, wielu autorów postulujących 
rewitalizację euroatlantyckiego partnerstwa wskazuje, iż tylko polityczna konsolidacja 
Unii Europejskiej adekwatnie wzmocni sojusz Zachodu i pozwoli na utrzymanie przy-
wództwa USA i UE w świecie12. 

Tymczasem wielobiegunowość w Unii i na kontynencie europejskim może przynieść 
stosunkom transatlantyckim wymierne korzyści, a także wspomóc redefi nicję systemu 
euroatlantyckiego w kierunku większej funkcjonalności względem wyzwań ładu wie-
lobiegunowego. W duchu wielobiegunowości kooperatywnej wysuwane są liczne pro-
pozycje dotyczące poziomu euroatlantyckiego lub kontynentalnego (europejskiego). 
W tym pierwszym wypadku mamy do czynienia z wizją Euro-Atlantyckiej Wspólnoty

11 Por. I. Krastev, M. Leonard, The Spectre of Multipolar Europe, European Council on Foreign Rela-
tions, www.ecfr.eu, October 2010 [18.03.2012], s. 10; H. Gardner, Toward a New Euro-Atlantic Security 
Framework, EUISS, 9.01.2012, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/toward-a-new-euro-
atlantic-security-framework [23.08.2012]. 

12 Por. G. Grevi, The interpolar world: a new scenario, “Occasional Paper”, No. 79, EUISS, June 2009, 
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-interpolar-world-a-new-scenario [25.07.2012], 
s. 37–38; H. Mayer, The Long Legacy of Dorian Gray: Why the European Union Needs to Redefi ne its 
Role in Global Affairs, “Journal of European Integration”, 30:1, 2008, s. 16; B. Simms, Towards a mighty 
union: how to create a democratic European superpower, “International Affairs”, 88:1, 2012, s. 60. 
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 Bezpieczeństwa, do której utworzenia kluczem zdaje się pokonanie nieufności USA-
-Rosja i m.in. stworzenie wspólnego systemu obrony rakietowej13. Propozycją w skali 
kontynentu europejskiego jest zainicjowanie nieformalnego trialogu (UE – Turcja – 
Rosja) na temat bezpieczeństwa, który w perspektywie doprowadziłby do stworzenia 
europejskiego planu działań na rzecz bezpieczeństwa (głównie celem redukcji tenden-
cji destabilizacyjnych w obrębie europejskich peryferii), a w dłuższej perspektywie – do 
podpisania nowego europejskiego traktatu o bezpieczeństwie14. 

Wielobiegunowość w ramach Unii Europejskiej można wręcz traktować, pod pew-
nymi warunkami, jako metodę stania się dla USA użytecznym partnerem i tym samym 
utrzymania relewantności transatlantyckiej wspólnoty w wielobiegunowym świecie. 
W  jaki sposób fragmentacja i heterogenizacja Europy mogą stać się instrumentami 
faktycznego partnerstwa z USA w zmieniających się warunkach?

Utrzymanie tradycyjnego podziału obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa mię-
dzy USA i Unią, na którą składa się 27 lub więcej państw jest mało prawdopodobne, 
bowiem oznacza petryfi kację istniejących asymetrii w rozwoju zdolności militarnych po 
obu stronach Atlantyku. Tymczasem wyraźną intencją USA jest skłonienie partnerów 
do podjęcia odpowiedzialności w dziedzinie „twardego bezpieczeństwa”, ze względu 
na racjonalizację polityki USA i przesunięcie ciężaru ich zainteresowań w kierunku 
Azji. Bardziej prawdopodobny jest rosnący pragmatyzm ze strony USA, które ponad 
zinstytucjonalizowane relacje z europejskimi partnerami przedkładać będą koalicje 
chętnych do współpracy państw formowane ad hoc, w których skład będą wchodzić 
zarówno państwa członkowskie UE dysponujące adekwatnymi zdolnościami, jak 
i nowe potęgi globalne w zależności od konfi guracji interesów. Taka opcja wchodzi 
również w grę w stosunkach z samą UE, na co pozwala traktatowa konstrukcja stałej 
ustrukturyzowanej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa15. 

Stąd polityczna akceptacja obiektywnie istniejących podziałów w łonie UE i zwrot 
ku formom wzmocnionej współpracy w dziedzinie europejskiej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony (permanentnej ustrukturyzowanej współpracy zgodnie z literą Trak-
tatu z Lizbony) może być jedyną szansą na stworzenie realnego europejskiego fi laru 
NATO. Jednocześnie, może być jedyną szansą na utrzymanie pozycji NATO w sytuacji, 
gdy USA kierują swą uwagę ku innym regionom świata i przyjmują w NATO rolę zwy-
kłego członka a nie domyślnego lidera, wspierając tylko poszczególne operacje (jak 
miało to miejsce w Libii), a nie biorąc za nie całość politycznej odpowiedzialności16. 
Ponad dwadzieścia lat po zakończeniu Zimnej Wojny Europa nie jest już w centrum 

13 Więcej: W. Ischinger, I. Ivanov, S. Nunn (red.), Towards a Euro-Atlantic Security Community, Final 
Report of the Euro-Atlantic Security Initiative, Carnegie Endowment for International Peace, Washing-
ton, 2012, s. 7–8. 

14 I. Krastev, M. Leonard, op. cit., s. 63–66. 
15 S. Frolich, op. cit., s. 4–6. 
16 T. Valasek, Introduction, [w:] T. Valasek (red.), All Alone? What US retrenchment means for Europe and 

NATO, Centre for European Reform, www.cer.org.uk, March 2012 [21.06.2012], s. 1–3. 
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amerykańskich kalkulacji strategicznych, a USA w coraz większym stopniu będą oce-
niać użyteczność sojusznikach po konkretnych rezultatach. 

Kiedy w związku z podziałami i różnicami interesów i sposobów ich realizacji, 
federalizacja europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej, a przez to 
stworzenie unijnego fi laru NATO, nie wydaje się możliwa, alternatywą jest akceptacja 
rzeczywistości w formule „NATO à la carte”, jak miało to już miejsce w Libii, gdzie 
w praktyce 8 z 28 sojuszników partycypowało w operacji wojskowej17. Jednak bardziej 
pożądaną i efektywną formułą europejskiego fi laru bezpieczeństwa, byłaby wzmoc-
niona współpraca kilku lub kilkunastu państw europejskich zdecydowanych przejąć 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu i jego sąsiedztwa. NATO ewolu-
owałoby wówczas w kierunku regionalnej organizacji bezpieczeństwa, gdzie Europa 
mogłaby liczyć na wsparcie (i tylko wsparcie!) USA w prowadzeniu operacji mających 
zapewnić bezpieczeństwo w Europie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie18. 

Z punktu widzenia zdolności, zasobów i ambicji politycznych, naturalnymi lide-
rami europejskiej wzmocnionej współpracy byłyby Francja i Wielka Brytania. Jednak 
militarne usamodzielnienie się UE wymaga ogromnych wysiłków fi nansowych, których 
dokonanie utrudniają zarówno oszczędności dyktowane kryzysem, jak i obawy doty-
czące łączenia i wymiany zasobów (ang. pooling & sharing) oraz specjalizacji w kontek-
ście suwerenności19. Oznaczałoby to zwiększanie swojej zależności od innych państw 
w sytuacji, gdy cały proces integracji europejskiej ulega destabilizacji i fragmentacji. 
Ponadto, potencjalne przywództwo Wielkiej Brytanii i Francji oznacza, że przejęłyby 
one dawną rolę USA, zachęcając tym samym inne kraje europejskie do kontynuowania 
strategii pasażera na gapę. 

O ile rosnąca wielobiegunowość w Europie mogłaby, pod pewnymi warunkami, 
przyczynić się do przełamania impasu i wzrostu innowacyjności w sferze transatlan-
tyckiego i  europejskiego bezpieczeństwa, o tyle stawia ona pod znakiem zapytania 
kwestię reformy instytucji globalnego rządzenia w kierunku konsolidacji europejskiej 
reprezentacji i integracji wschodzących mocarstw. W percepcji nowych potęg współcze-
sne globalne instytucje odzwierciedlają dominację Zachodu (Stanów Zjednoczonych 
i Europy) w światowej polityce, która jednak należy już do przeszłości. USA i państwa 
UE nie są jednak zjednoczone w obronie dotychczasowej pozycji. O ile wspólnie bro-
nią swych interesów na forum WTO, opierając się reformie reżimu handlowego w sek-
torze rolnictwa, o tyle na forum MFW USA wywierają wręcz presję na Europejczyków, 
by zgodzili się na reformy przeprowadzane w dużej mierze ich kosztem20. Tymczasem, 
im bardziej narasta fragmentacja i konkurencja w Europie, tym mniejsze są szanse 

17 Więcej: K. Schake, US retrenchement is right and overdue, [w:] T. Valasek, All Alone…, op. cit., s. 22–24. 
18 F. Heisbourg, The defense of Europe: towards a new transatlantic division of responsibilities, [w:] T. Valasek, 

All Alone…, op. cit., s. 27. 
19 Więcej: C. Moelling, Pooling and Sharing in the EU and NATO, “SWP Comments”, 18/6.2012, www.swp-

berlin.org [28.08.2012].
20 Wiecej: J.G. Ikenberry, T. Wright, Rising Powers and Global Institutions, The Century Foundation, 

Washington, 2008, http://tcf.org [9.08.2012], s. 21–28. 
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na stworzenie zredukowanej, ale wspólnej unijnej reprezentacji instytucjonalnej. Tym 
większa też frustracja USA, bowiem utrzymanie atlantyckich wpływów zależy od umie-
jętności zachęcenia innych graczy do wspierania liberalnego ładu w ramach formuły 
kooperatywnej wielobiegunowości i zniechęcenia ich do tworzenia alternatywnych 
instytucji regionalnych i globalnych, co prowadziłoby do wzmocnienia wielobieguno-
wości konfrontacyjnej. 

3.  Zamiast konkluzji: 
scenariusze ewolucji stosunkóweuroatlantyckich 

• Scenariusz 1
Ukształtowanie się Europy federalnej, odbudowa konkurencyjności europejskiej 

gospodarki oraz wiarygodności euro przyczyni się do umocnienia więzi transatlantyc-
kiej oraz wzmocni pozycję euroatlantyckich partnerów na arenie globalnej. Wypra-
cowanie przez Unię jednolitej reprezentacji w międzynarodowych instytucjach ułatwi 
ich reformę oraz integrację wschodzących mocarstw w ramach liberalnego ładu glo-
balnego, a tym samym podtrzymanie przywództwa Zachodu. Zreformowana Europa 
stanie się dla USA silniejszym i ważniejszym partnerem. Rola Wielkiej Brytanii, pozo-
stającej poza federacją, bliższa będzie w euroatlantyckiej wspólnocie pozycji Kanady. 
Wykluczenie dalszego rozszerzenia Unii na Wschód i obumieranie polityki sąsiedztwa 
mogłoby z kolei skłonić USA do ponownego zaangażowania w regionie, zwłaszcza na 
Kaukazie i w Azji Centralnej, celem ograniczenia wpływów Rosji. 

• Scenariusz 2
Rozpad strefy euro poważnie osłabi pozycję gospodarczą Europy, co uczyni z niej 

dla Stanów Zjednoczonych partnera o niewielkim znaczeniu w globalnej grze inte-
resów. Logika heterogenizacji Europy wobec utworzenia „twardego jądra” i okalają-
cych je kręgów o zróżnicowanym stopniu partycypacji w różnych wymiarach integracji 
znacznie skomplikuje współpracę z Europejczykami w instytucjach międzynarodo-
wych. W konsekwencji zostaną oni pozbawieni wpływu na większość kluczowych decy-
zji, które podejmowane będą raczej w logice zmiennych sojuszy zawieranych ad hoc 
przez USA i pozostałe mocarstwa. Jednocześnie formuła selektywnego zaangażowa-
nia i różnicowania wpływów między centrum i peryferiami umożliwi Unii utrzymanie 
wpływów regionalnych oraz potencjalnie otworzy nowe możliwości współpracy trans-
atlantyckiej pomiędzy UE, Turcją, Rosją i USA (w tym utworzenie zreformowanej 
transatlantyckiej strefy bezpieczeństwa oraz wolnego handlu). 



• Scenariusz 3
Fragmentacja UE w formule à la carte implikuje obstawanie państw europejskich 

przy aktualnie posiadanej pozycji w instytucjach międzynarodowych. W efekcie, nie-
adekwatność wpływu wschodzących mocarstw skłania je do tworzenia instytucji alter-
natywnych lub rozwiązań ad hoc, co znów prowadzi w kierunku konkurencyjności 
w ramach ładu wielobiegunowego. Paradoksalnie, wzrost konfrontacyjności w poli-
tyce międzynarodowej stanowi dobrą wiadomość dla europejskiej polityki bezpieczeń-
stwa. Działa mobilizująco na zawiązanie się w Europie koalicji państw, które wspólnie 
podejmują wysiłek militarny i przejmują odpowiedzialność za kwestie strategiczne na 
kontynencie, stając się w dłuższej perspektywie pełnoprawnym partnerem dla Stanów 
Zjednoczonych.

Warszawa, 1 września 2012
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