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Wykaz skrótów

BRIC Grupa państw: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny
ChRL Chińska Republika Ludowa
CIA Central Intelligence Agency
EPS Europejska Polityka Sąsiedztwa
ESDZ Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
ILO Międzynarodowa Organizacja Pracy
KPCh Komunistyczna Partia Chin
MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy
NAFTA Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu
NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 
OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
RFN Republika Federalna Niemiec
SL Strategia Lizbońska 
TTIP Transatlantyckie Partnerstwa Handlowe i Inwestycyjne
TUE Traktat o Unii Europejskiej
UE Unia Europejska
USA Stany Zjednoczone Ameryki 
WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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Summary

Although the Yalta-Potsdam order fell apart over twenty years ago and we have been facing 
dynamic globalization and integration processes for some time, the world is still in transi-

tion to a new global order, which is not conducive to building long lasting peace and strengthen-
ing international security.

The paper attempts to answer questions about the reasons for this state of affairs, the future 
of international order and the role of transatlantic system within this order. The paper pres-
ents opportunities and challenges for Europe and the United States, the European Union and 
NATO in the new multi-polar world, where a more and more important role is to be played by 
the so-called emerging powers, led by China, India, Russia and Brazil.

The main thesis is that in 20-30 years a new global multi-polar order will emerge, where 
the key role alongside the United States will be played by the emerging powers led by China. 
Moreover, it is assumed that the Euro-Atlantic system will continue to guarantee international 
security and the leading role will be played by the United States, the EU and NATO. Further-
more, the United States will remain a global economic, military and political power, but their 
hegemonic position will decline to the benefit of the Asian powers led by China.

Streszczenie

Choć  porządek jałtańsko-poczdamski rozpadł się ponad dwadzieścia lat temu i mamy do 
czynienia z dynamiczną globalizacją i procesami integracyjnymi, to świat wciąż znajduje się 

w okresie przejściowym do nowego ładu globalnego, co nie sprzyja budowie trwałego pokoju 
i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn tego stanu 
rzeczy i przyszłego ładu międzynarodowego oraz roli w nim systemu transatlantyckiego. Uka-
zuje szanse i zagrożenia dla Europy i Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i NATO 
w nowym multipolarnym świecie, w którym coraz większą rolę będą odgrywały tzw. mocarstwa 
wschodzące na czele z Chinami, Indiami, Rosją i Brazylią.

Tezą główną jest tu stwierdzenie, że w perspektywie 20–30 lat powstanie nowy, multipo-
larny ład globalny, w którym kluczową rolę  obok Stanów Zjednoczonych będą odgrywały owe 
mocarstwa wschodzące na czele z Chinami. Ponadto zakładam, że gwarantem bezpieczeństwa 
międzynarodowego nadal będzie system euroatlantycki, w którym wiodącą rolę będą odgrywały 
Stany Zjednoczone, UE i NATO. Poza tym uważam, że Stany Zjednoczone pozostaną światową 
potęgą gospodarczą, wojskową i polityczną, ale ich hegemonalna pozycja  będzie malała na rzecz 
azjatyckich potęg na czele z ChRL.
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Wprowadzenie 

Bez wątpienia, żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian społecznych, politycz-
nych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodzą dziś na arenie międzynarodo-

wej. Jest to efekt rozpadu w latach 1989–1991 tzw. porządku jałtańsko-poczdamskiego, 
globalizacji i budowy nowego systemu międzynarodowego, który wyraźnie ewoluuje 
w kierunku ładu wielobiegunowego (multipolarnego). Zmianom tym towarzyszą dys-
kusje i spory wśród badaczy i polityków na temat obecnego, przejściowego i przyszłego 
ładu międzynarodowego oraz na temat bezpieczeństwa Europy i całego świata. Poja-
wiają się pytania dotyczące systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym ładzie mię-
dzynarodowym oraz szans i zagrożeń dla Europy i Stanów Zjednoczonych, dla Unii 
Europejskiej i NATO w warunkach postępującej globalizacji i rosnącej w świecie pozy-
cji Chin, Indii, Rosji i Brazylii oraz innych państw. Próbując na nie odpowiedzieć, eks-
perci i politycy formułują wiele ciekawych acz kontrowersyjnych teorii, tez i hipotez. 
Większość z nich zakłada, że w perspektywie 20–30 lat powstanie nowy multipolarny 
ład globalny, w którym kluczową rolę obok Stanów Zjednoczonych będą odgrywały 
mocarstwa wschodzące na czele z Chinami. Przyjmuje się, że gwarantem bezpieczeń-
stwa międzynarodowego nadal będzie system euroatlantycki, w którym wiodące role 
należeć będą do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podkreśla się, że 
Stany Zjednoczone pozostaną światową potęgą polityczną, wojskową i gospodarczą, 
ale ich hegemonalna pozycja będzie jednak ulegała stopniowemu osłabieniu1. Z dru-
giej zaś strony od lat jest podważana i krytykowana rola Ameryki w świecie – nie tylko 
polityczna, ale nawet cywilizacyjna. Głosi się teorie o schyłku tego mocarstwa i kry-
tykuje jego politykę wewnętrzną i zagraniczną, zarówno w Stanach Zjednoczonych, 
jak i poza nimi. Przewiduje się dla tego mocarstwa rolę nie jako hegemona, ale globar 
driver oraz zakłada dalszy rozwój potęgi Chin i spadek znaczenia Rosji w świecie2.

Dziś trudno jest opracować i przedstawić trafną prognozę co do przyszłości świata 
i  jego ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Międzynaro-

1 Patrz: P.D. Wiliams, Security Studies. An Introduction, Routledge, Londyn & Nowy Jork 2012; S. Koziej, 
Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2006; J.W. Müller, Wo Europa endet? Ungarn, Brüssel und das Schicksal der liberalen Demokratie, 
Suhrkamp, Berlin 2013.

2 Patrz: L.W. Zacher, Przyszłość w świetle prognoz światowych u progu XXI wieku, „Polska 2000 Plus”, 
nr 1, 2001; F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wydawnictwo 
REBIS, Poznań 2005; J. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2004; Z. Brzeziński, Wybór – dominacja czy przywództwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004; 
T.G. Grosse, Erozja systemu geopolitycznego USA. Rola liberalizacji rynków finansowych, „Studia Poli-
tyczne”, nr 31, 2013, s. 191–215.
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dowe środowisko bezpieczeństwa jest bowiem również zmienne, złożone i trudne do 
przewidzenia, a ponadto pozostaje w cieniu wciąż trwającego kryzysu finansowo-gospo-
darczego, który jest uznawany za największy od czasów Wielkiego Kryzysu, a więc od 
przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Wówczas zaburzenia światowej 
gospodarki przyniosły upadek demokracji w wielu państwach europejskich oraz tra-
giczną w skutkach II wojnę światową i zmianę porządku geopolitycznego (ładu mię-
dzynarodowego) na świecie. Nadal nie wiemy, kiedy się on skończy i jakie będą jego 
konsekwencje dla Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz dla innych państw 
całego świata. Jego skala i głębia przekraczają granice naszej wiedzy i wyobraźni. 
Musimy poszerzyć naszą wiedzę o nowe horyzonty, aby lepiej zrozumieć istotę tego 
wielkiego kryzysu, który rozpoczął się na przełomie 2007/2008 roku i jest jednocześnie 
bilansem zamknięcia XX wieku oraz bilansem otwarcia XXI wieku. Sygnalizuje nie 
tylko wyczerpanie się dotychczasowych zasad międzynarodowego ładu ekonomicz-
nego. Jest przejawem zmiany układu geopolitycznego, opierającego się na hegemo-
nicznej roli Stanów Zjednoczonych. Rozmiary tego kryzysu wynikają z tego, że jest to 
kryzys pentagonalny, integrujący kumulacyjną i mnożnikową dynamikę pięciu powią-
zanych trajektorii: trajektorii kryzysu finansowego, trajektorii kryzysu gospodarczego, 
trajektorii kryzysu porządku globalnego, trajektorii kryzysu elity globalnej, trajektorii 
kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej. Choć Wspólnota Atlantycka, inaczej system trans-
atlantycki, czyli sojusz Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, czy szerzej Europy 
jest jeszcze dominującym układem sceny globalnej oraz główną siłą (fundamentem) 
porządku światowego, to – moim zdaniem – ten dotychczasowy, zasłużony dla pokoju 
światowego system międzynarodowy przemija. Wprawdzie Ameryka zachowuje wciąż 
największy wpływ polityczny, ale jednocześnie jest zmuszona akceptować rosnące zna-
czenie innych mocarstw. Ogranicza to możliwości jednostronnego narzucania norm 
międzynarodowych zarówno w sferze ekonomicznej, jak i politycznej. Może ona nadal 
blokować niekorzystne dla siebie inicjatywy, ale ma coraz mniejszą zdolność do wpro-
wadzania pozytywnego i korzystnego dla siebie programu zmian ładu międzynarodo-
wego. Stopniowo traci więc władzę nie tylko wobec rynków finansowych i w ramach 
międzynarodowego systemu finansowego, ale również w układzie geopolitycznym3.

Na naszych oczach powstaje nowy wielobiegunowy i wielocywilizacyjny porządek 
światowy. Dwudziestolecie przełomu XX i XXI wieku uruchomiło proces głębokiego 
kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej. Lata 1991–2013 pokazują wyraźnie, że Wspólnota 
Atlantycka była kompletnie nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad 
sowieckiego imperium. Założono błędnie, że neoliberalny świat wolnego rynku przynie-
sie rozwiązania, które stworzą nowy, wspaniały świat wolności, demokracji, konkurencji 
i dobrobytu ukształtowany na obraz i podobieństwo Pax Americana. Odrzucono kon-
cepcję globalnego planowania strategicznego, podobnie jak i tworzenia nowego planu 

3 Patrz: H. James, International Order after the Finnancial Crisis, “International Affairs”, vol. 87, nr 3, 
2011, s. 524–536; G.R. Krippner, Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Har-
vard University Press, Cambridge–London 2011.
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Marshalla czy budowania nowego porządku globalnego. Gloryfikacja, wręcz ubóstwia-
nie ideologii neoliberalnej, zapoczątkowała trajektorię, która w rezultacie wywołała 
wspomniany pentagonalny kryzys i zachwiała fundamentem demokracji i kapitalizmu4.

Liberalizacji rynków finansowych towarzyszyła zmiana nastawienia elit amerykań-
skich do własnego systemu geopolitycznego. Była związana z rosnącym wykorzystywa-
niem renty władzy w tym systemie. Przejawem tej tendencji były jednostronne próby 
przerzucania kosztów własnej polityki na sojuszników oraz dążenie do maksymalizo-
wania własnych korzyści gospodarczych. Zmiana nastawienia Amerykanów była jedną 
z przyczyn napięć w sojuszu transatlantyckim, co prowadziło do jego powolnej erozji. 
Tym samym przyczyniła się do osłabienia amerykańskiego systemu geopolitycznego. 
Powodowała bowiem rosnące niezadowolenie wśród sojuszników Stanów Zjednoczo-
nych. Wyrazem tego były m.in. liczne napięcia transatlantyckie oraz wzmożone działa-
nia intensyfikujące procesy integracyjne w Europie. Obejmowały on m.in. pogłębianie 
integracji rynków finansowych w UE oraz utworzenie wspólnej waluty. Towarzyszyło 
temu osłabienie wiary europejskich elit w amerykańskie przywództwo i jego zdolność 
do zapewnienia stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Powołanie kolej-
nych reżimów walutowych w Europie, ukoronowane wprowadzeniem wspólnej waluty 
miało w założeniach chronić stary kontynent przed zakłóceniami rynków finansowych. 
Było jednocześnie próbą poszukiwania autonomii geopolitycznej przez Europejczy-
ków, w tym większej podmiotowości w relacjach transatlantyckich. Zarazem było też 
metodą równoważenia potęgi Stanów Zjednoczonych na świecie5.

Po upadku systemu komunistycznego w Europie sądzono, że zniknęły raz na zawsze 
największe zagrożenia dla stabilności międzynarodowej w sferze politycznej, prospe-
rity systemu kapitalistycznego w sferze gospodarczej i rozwoju społeczeństwa otwar-
tego. Komunizm skompromitował się we wszystkich tych sferach, jakkolwiek o  jego 
upadku zadecydowała przede wszystkim sfera gospodarcza, w której wszechwładza 
państwa przyniosła opłakane skutki w porównaniu do obowiązującego na Zachodzie 
systemu rynkowego. Sytuacja ta stworzyła niezwykle sprzyjające możliwości nie tylko 
bezkrytycznego wdrożenia w krajach postkomunistycznych skrajnie rynkowych modeli 
gospodarczych, ale i ujawnienia się presji w dojrzałych gospodarkach rynkowych, 
wywołującej minimalizowanie roli państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych. 
Presja ta znalazła już wcześniej podstawy teoretyczne w postaci owej doktryny neoli-
beralnej. Ku zaskoczeniu społeczności międzynarodowej po ponad trzydziestoletniej 
dominacji tej doktryny, w warunkach gwałtownego rozwoju procesów globalizacyj-

4 Patrz: A. Kukliński, Kryzys Wsplnoty Atlantyckiej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego”, nr 2(566), luty 2012, s. 77. Patrz także: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie, Uczelnia 
Łazarskiego i ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.

5 Patrz: T.G. Grosse, W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa 2012, s. 331–371; T.G. Grosse, Ero-
zja systemu geopolitycznego USA…, s. 212–213; M.A. Weresa, Unia Europejska – innowacyjne centrum 
czy peryferia świata?, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Unia Europejska w gospodarce światowej. 
Nowe ukierunkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; A. Zielińska-Głębocka, Współcze-
sna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2012.
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nych, obecny kryzys finansowo-gospodarczy ujawnił w pełnej skali nowe zagrożenia, 
nie tylko dla stabilności i rozwoju gospodarki światowej, ale także dla poszczególnych 
państw i całego systemu kapitalistycznego oraz porządku światowego. W większości 
krajów rośnie rozpiętość dochodowa, a wraz z nią rośnie nieufność, także wobec pań-
stwa, które przez to słabnie i ma coraz mniejszą moc, by powstrzymać wzrost nierówno-
ści powodujący dalszy spadek zaufania społecznego i erozję racjonalności w polityce.

Po upadku Związku Sowieckiego był dobry moment w historii, kiedy to Stany Zjed-
noczone wespół z Unią Europejską mogły stać się niekwestionowanym liderem świata 
XXI wieku. Okazja ta została jednak zmarnowana, gdyż Stany Zjednoczone nie zamie-
rzały przestrzegać zasady primus inter pares, dążąc do pozycji jedynego superaktora sceny 
globalnej, co szczególnie mocno ujawniło się w dobie prezydentury George’a Busha 
Juniora. Jednocześnie Stany Zjednoczone wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego 
i zewnętrznego. Zwłaszcza niebezpieczne stało się olbrzymie zadłużenie wobec Chin, 
bo przekraczające dziś 1,5 bln dolarów, które mogą w każdej chwili uruchomić pro-
ces bankructwa Stanów Zjednoczonych. Co więcej, coraz bardziej kuleje amerykańska 
demokracja, a system władzy prezydenckiej jest coraz mniej skuteczny tak w polityce 
wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony coraz słabszą staje się też Europa na 
czele z Unią Europejską, która nie radzi sobie z kryzysem finansowo-gospodarczym. 
Tymczasem nie ulega wątpliwości, że tylko silna UE może być globalnym partnerem Sta-
nów Zjednoczonych, który podtrzymuje i rozwija materialne i duchowe siły Wspólnoty 
Atlantyckiej. Zaś słaba Europa, a co za tym idzie, słaba Wspólnota Atlantycka nie będzie 
współautorem nowego wielocywilizacyjnego porządku globalnego6.

Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już się rozpoczęła. 
W związku z tym nasuwają się tutaj pytania dotyczące roli Wspólnoty Atlantyckiej 
w kształtowaniu nowego porządku globalnego. Czy możliwy jest renesans Wspólnoty 
Atlantyckiej i czy będzie ona w stanie odgrywać taką rolę w XXI wieku, jaką odgrywała 
pod egidą Stanów Zjednoczonych w XX wieku, a zwłaszcza w latach zimnej wojny? 
Można tutaj postawić tezę, że jeśli Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycięska i silna 
z obecnego kryzysu, to będzie współautorem i współaktorem nowego multipolarnego 
ładu międzynarodowego. Jeśli zaś tak się nie stanie, to świat czekają lata chaosu, kon-
fliktów i wojen. Ani bowiem Chiny, ani Indie jeszcze przez kilkanaście, a nawet przez 
kilkadziesiąt lat nie będą na tyle silne, aby stworzyć nowy, pokojowy ład międzynaro-
dowy z pominięciem lub zmarginalizowaniem Wspólnoty Atlantyckiej7.

Rację ma więc Zbigniew Brzeziński, który w swojej najnowszej książce pod zna-
miennym tytułem „Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi” pisze, że: 
„Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z przemyślaną strategią Ameryka może 
wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać na rzecz większego i bardziej żywot-

6 Patrz: T.G. Ash, Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, New 
York 2010; A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), The Atlanic Community. The Titanic of the XXI Century?, 
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.

7 Patrz: A. Kukliński, Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej…, s. 80.
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nego Zachodu, zdolnego do odgrywania w sposób odpowiedzialny roli partnera dla 
rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego siebie Wschodu. W przeciwnym razie nie-
wykluczone, że geopolitycznie podzielony i skupiony na sobie Zachód pogrąży się 
w historycznym upadku, który upodobni go do upokorzonych i bezsilnych dziewiętna-
stowiecznych Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się pokusa powtórzenia katastrofalnej 
w skutkach próby sił między państwami dwudziestowiecznej Europy”8.

Jak widać, dziś nie sposób jest dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczące obec-
nego i przyszłego układu sił na świecie oraz dalszych losów systemu euroatlantyckiego. 
Niemniej jednak spróbuję to uczynić i pokazać, jakie są szanse i zagrożenia dla sys-
temu euroatlantyckiego dziś, w okresie przejściowym i w przyszłości, kiedy ostatecznie 
ukształtuje się nowy, multipolarny porządek na świecie. Jest to zadanie trudne, gdyż 
wykracza poza naukową analizę rzeczywistości międzynarodowej i dotyczy jej umiejęt-
nego programowania i przewidywania. Tym zajmują się wyspecjalizowane ośrodki stu-
dialnoanalityczne i prognostyczne (think tanki) oraz wybitni publicyści i futurolodzy. 
Wiele owych think tanks pracuje dla rządów i biznesu oraz na potrzeby armii, ale dys-
krecjonalnie, bo umowy zawierają klauzule poufności, gdyż dotyczą bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego lub konkurencji. Przewodzi im amerykański RAND 
Corporation. Na wielu uczelniach istnieją specjalne ośrodki i instytuty badawcze zaj-
mujące się właśnie futures studiem. Amerykańscy futurolodzy pracują na zlecenia rządu 
Stanów Zjednoczonych, Pentagonu i instytucji wywiadowczych. Odgrywają istotną rolę 
w takich międzynarodowych organizacjach przyszłościowo zorientowanych, jak Klub 
Rzymski czy Word Futures Studiem Federation oraz instytucjach badawczych, jak 
IJASA czy ONZ-etowski UNITAR oraz UNUniversity9.

Ważne i niezbędne dla studiów nad przyszłością świata i jego bezpieczeństwem 
(pod postacią wizji, rozważań, badania trendów, prognoz, scenariuszy, koncepcji teo-
retycznych, strategii itd.) było i jest, a czego de facto nie ma w Polsce, rozwijanie meto-
dologii, metod i procedur, takich jak analiza systemowa, ewaluacja techniki, analiza 
strukturalna, analiza skutków, modelowanie i symulacje komputerowe, analiza sie-
ciowa, teorie innowacji, podejścia teoretyczne dla globalizacji (np. prace J. Forrestera, 
J. Gilpina, D. Meadowsa, P. Krugmana, J. Rosenau’a, G. Modelskiego, J. Mittelmana).

Bez własnych badań prognostyczno-analitycznych, bez własnej bazy naukowej i eks-
perckiej, bez edukacji w tej dziedzinie, które w Polsce raczkują, jesteśmy zdani na cudze 
raporty ( na przykład CIA) i prognozy, na cudze widzenie świata, co jest pewnym rodza-
jem uzależnienia i może prowadzić do błędów w polityce wewnętrznej i zagranicznej. 
Musimy więc prowadzić własne badania i studia nad światem i jego przyszłością, w tym 
również poświęcone systemowi euroatlantyckiemu i bezpieczeństwu międzynarodo-
wemu w multipolarnym świecie, którego Polska jest istotnym elementem.

8 Patrz: Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2013, s. 10.

9 Patrz: L. W. Zacher, Globalne wizje polityczno-strategiczne (na przykładzie opracowań CIA), [w:] E. Pon-
czek i A. Sepkowski (red.), Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 43–59.
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System transatlantycki, wspólnota euroatlantycka, sojusz transatlantycki, to de facto 
synonimy procesów zachodzących na arenie międzynarodowej, które oznaczają bliskie 
relacje i współpracę we wszystkich dziedzinach życia, a nie tylko w sferze bezpieczeń-
stwa, między Europą i Stanami Zjednoczonymi, a których istotnymi komponentami 
są poszczególne państwa i powołane przez nie do życia takie organizacje międzyna-
rodowe, jak NATO, Unia Europejska, OBWE i ONZ. Stanowią one istotny element 
społeczności międzynarodowej, rozumianej jako stowarzyszenie państw świadomych 
wspólnych celów, interesów i wartości. Owa społeczność mając na względzie utrzyma-
nie ładu międzynarodowego, którego najważniejszymi celami są pokój i bezpieczeń-
stwo świata, ustanawia na drodze dialogu i porozumienia wspólne reguły i instytucje, 
których utrwalenie i efektywna działalność leży w interesie każdego z tworzących je 
państw. Warunkiem koniecznym dla istnienia społeczności międzynarodowej jest 
prawo międzynarodowe, czyli zbiór zasad rządzących zachowaniem państw w relacjach 
z innymi podmiotami, określających ich prawa i obowiązki10.

Innym warunkiem konicznym dla efektywnego działania systemu transatlantyc-
kiego jest współpraca, która ma miejsce wtedy, gdy państwa dostosowują swoje zacho-
wanie do istniejących lub przewidywanych preferencji innych aktorów i gdy polityka 
faktycznie prowadzona przez jeden rząd traktowana jest przez pozostałe jako coś co 
ułatwia realizację ich własnych celów, w wyniku procesu jej koordynacji11.

Pozycję (miejsce) i rolę państwa w systemie międzynarodowym określają jego ustrój, 
potencjały i prowadzona polityka zagraniczna, a o jej jakości, atrakcyjności i skuteczno-
ści decyduje wiele czynników zarówno natury wewnątrzpaństwowej, jak i środowiskowej. 
Większe możliwości w tym zakresie mają państwa silne, potocznie zwane mocarstwami, 
i to one prowadzą najbardziej ofensywną politykę zagraniczną oraz kreują rzeczywistość 
międzynarodową, a także odgrywają główne role w procesach międzynarodowych i prze-
sądzają o powstających systemach (porządkach) międzynarodowych. Jak pisze Teresa 
Łoś-Nowak: „Wyrazem tego są m.in. bilateralne i multilateralne kontakty międzynaro-
dowe, udział w organizacjach międzynarodowych, członkostwo w sojuszach międzynaro-
dowych, inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności międzynarodowej. Oczywiście 
skala, zasięg i głębia tego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i środowisku 
międzynarodowym jest różna. Różne są bowiem racje i interesy państw, różne możliwo-
ści. Różne są także oczekiwania społeczności międzynarodowej od państw o zróżnicowa-
nym przecież potencjale i doświadczeniu”12.

W literaturze przedmiotu, a także według Słownika Wyrazów Obcych PWN, mocar-
stwo to państwo wywierające decydujący wpływ na stosunki międzynarodowe, uzna-
wane za takie przez inne państwa. W potocznym rozumieniu o statusie mocarstwowym 

10 Patrz: P. Keal, International Society and European Expansion, [w:] R. Devetak, A. Burke, J. George (red.), 
An Introduction to International Relations, Cambridge University Press, Nowy Jork 2012, s. 245–248.

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

12 Patrz: T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej, [w:] T. Łoś-Nowak, Polityka zagra-
niczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 17.
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decyduje m.in. wielkość terytorium, liczba ludności, potencjał gospodarczy, wojskowy, 
naukowo-techniczny, zasoby naturalne oraz rodzaj i jakość prowadzonej polityki 
zagranicznej. Arnold Toynbee, brytyjski filozof i historyk za mocarstwo uważał pań-
stwo posiadające odpowiedni potencjał polityczny, predestynujący je do wywierania 
jak największego wpływu na środowisko międzynarodowe13. Natomiast według Janu-
sza Stefanowicza, mocarstwem można nazwać państwo, które potęgą i siłą wpływów 
przewyższa w sposób oczywisty inne państwa14.

Ogólnie rzecz biorąc, mocarstwo to państwo, które posiada określone potencjały 
i interesy oraz zdolności do ich urzeczywistniania w skali globalnej. Na status mocar-
stwowy państwa składają się więc trzy zasadnicze elementy: zakres interesów, możliwo-
ści (zdolności) reagowania na sytuacje międzynarodowe i dążenie ekspansjonistyczne.

Realizując swoje interesy państwa kierują się we wzajemnych relacjach – zgodnie 
z teorią liberalizmu – zasadami umiarkowania oraz kompromisu, co pozwala na roz-
wiązywanie istniejących sporów w drodze negocjacji z poszanowaniem prawa mię-
dzynarodowego15. Czy rzeczywiście tak jest w obecnej praktyce i działalności systemu 
euroatlantyckiego? Spróbuję na te i inne pytania dotyczące systemu euroatlantyckiego 
oraz jego miejsca i roli w multipolarnym ładzie międzynarodowym odpowiedzieć odwołu-
jąc się do różnych teorii naukowych, m.in. realizmu, konstruktywizmu, ale przede wszyst-
kim do istoty teorii liberalizmu i neoliberalizmu. W centrum zainteresowania tego nurtu, 
odwołującego się do wielu tradycji, leży wewnętrzna polityka państwa i  indywidualne 
prawa jednostek. Chociaż liberalizm – podobnie jak realistyczna wizja świata – uznaje 
istnienie międzynarodowej anarchii, rozumianej jako brak podmiotu regulującego sto-
sunki między państwami, nie zgadzając się z twierdzeniem, że musi ona prowadzić do 
konfliktów i wojen. Liberałowie świadomi trudności związanych z zaprowadzeniem spra-
wiedliwości, koncentrują się na poszukiwaniach sposobów harmonizacji interesów mię-
dzy państwami. Podkreślają przy tym znaczenie współpracy międzynarodowej, która ich 
zdaniem sprzyja większej wolności i realizacji wspólnych korzyści. 

W ramach liberalizmu mieści się koncepcja wolnego handlu zakładająca, że 
wymiana dóbr prowadzi do współzależności, która przyczynia się do pokoju ponie-
waż podnosi ewentualne koszty wojen. W interesie każdego państwa leży rozwój 
więzi ekonomicznych i współpracy gospodarczej z pozostałymi aktorami. W tych oko-
licznościach każdorazowe użycie siły prowadzi do zachwiania równowagi systemu, 
stając się nieopłacalne dla wszystkich jego uczestników. Usuwanie barier w handlu 
międzynarodowym ma przeciwdziałać egoistycznemu zachowaniu państw na arenie 
międzynarodowej i sprzyjać zacieśnianiu ich współpracy politycznej na rzecz pokoju 
i bezpieczeństwa międzynarodowego.

13 Patrz: A. Toynbee, The Word Afyer the Peace Conference, University Press, Oxford 1925, s. 46.
14 Patrz: T. Łoś-Nowak (red.), Encyklopedia politologii, tom V: Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 221.
15 Patrz: S. Tadjbakhsh, A.M. Chenoy, Human Security: Concepts and Implications, Routledge, Nowy Jork 

2007, s. 83–89.
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Ponieważ w koncepcji liberalizmu głównymi aktorami sceny politycznej nie są pań-
stwa, lecz autonomiczne jednostki ludzkie, liberałowie wychodzą z założenia, że to na 
państwie spoczywa obowiązek ochrony praw jednostki i zapewnienia jej bezpieczeń-
stwa. W myśl tego założenia państwo, za pośrednictwem którego narody działają na 
arenie międzynarodowej, musi troszczyć się o pomyślność i dobrobyt społeczeństwa, 
kierując się w swych dążeniach logiką odmienną od zamiaru podboju innego kraju16.

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

Rozszerzenie pola analizy przez włączenie kilku teorii stosunków międzynarodo-
wych, a zwłaszcza takich jak teoria realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu17 pozwala 
mi naszkicować pełniejszy obraz procesów zachodzących dziś na świecie, a które okre-
śla się mianem budowy nowego ładu globalnego oraz przedstawić rolę, jaką w tych 
procesach odgrywa system transatlantycki i ukazać jego perspektywy w multipolar-
nym systemie międzynarodowym. Natomiast główną metodą badawczą wykorzystaną 
w niniejszej pracy jest jakościowa analiza dokumentów i materiałów, określających cele 
i interesy poszczególnych państw, a szczególnie wielkich mocarstw, takich jak dekla-
racje, strategie, raporty, umowy, traktaty itp. Zastosowana metoda, a także badania 
komparatystyczne różnych danych statystycznych pozwolą mi odpowiedzieć na wiele 
pytań szczegółowych i sformułować wnioski końcowe, tak o charakterze teoretycznym 
jak i praktycznym.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na szerokiej podstawie źródłowej, 
którą stanowią liczne dokumenty publikowane, prace zwarte, artykuły i studia oraz 
materiały internetowe. Literatura przedmiotu, zarówno polskojęzyczna jak i w języ-
kach obcych na temat systemu euroatlantyckiego i jego roli na arenie międzynaro-
dowej w dobie zimnej wojny i w czasach obecnych jest olbrzymia. Znacznie mniej zaś 
jest opracowań naukowych poświęconych budowie nowego ładu międzynarodowego 
i perspektywom dla sojuszu transatlantyckiego w multipolarnym świecie Mam więc 
nadzieję, że praca ta wzbogaci literaturę przedmiotu na temat powyższych problemów, 
które mają istne znaczenie dla współczesnego świata, bowiem dotyczą jego bezpie-
czeństwa.

16 Patrz: M.W. Zacher, R.A. Matthew, Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands, 
[w:] C.W. Kegley (red.), Controversies in international Relations Theory. Realism and the Neoliberal Chal-
lenge, St. Martin’s Press, Nowy Jork 1995, s. 115–123.

17 Szerzej na temat tych teorii patrz m.in.: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka 
i  systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; Anna Skolimowska, Konstruktywizm 
w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013; J. Donelly, Realism and Inter-
national Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
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ROZDZIAŁ I

Geneza systemu euroatlantyckiego  
i kształtowanie się nowego  

ładu międzynarodowego  
– aspekty teoretyczne

Zapoczątkowana obradami Okrągłego Stołu przez Polskę demokratyczna trans-
formacja w Europie Środkowej i Wschodniej, której konsekwencją był demontaż 

ładu jałtańsko-poczdamskiego, upadek muru berlińskiego, rozpad Związku Radziec-
kiego oraz upadek „żelaznej kurtyny”, dzielącej Europę i świat przez 45 lat, stworzyła 
nową sytuację geopolityczną i stała się akceleratorem budowy nowego porządku mię-
dzynarodowego na świecie. „To, co skończyło się w roku 1989 – pisze brytyjski dyplo-
mata Robert Cooper – to nie tylko zimna wojna ani nawet nie druga wojna światowa. 
W Europie (ale chyba tylko w Europie) nastąpił koniec liczących trzy wieki systemów 
politycznych, opartych na równowadze siły i dążeń imperialnych”1.

Elity polityczne Europy i świata uznały wówczas, że koniec zimnej wojny powinien 
stać się początkiem budowy nowego ładu międzynarodowego. Uruchomiony wówczas 
proces przemian w systemie międzynarodowym, który w literaturze przedmiotu okre-
śla się jako budowę lub kształtowanie się nowego, postzimnowojennego ładu między-
narodowego wciąż trwa. Zasadniczymi elementami tego ponowoczesnego porządku 
miały być: wysoko rozwinięty system wzajemnej ingerencji w sprawy wewnętrzne oraz 
bezpieczeństwo oparte na otwartości i jawności. Odrzucono użycie siły jako środka roz-
wiązywania konfliktów i położono nacisk na zwiększoną zależność między państwami 
europejskimi. Europejskie elity polityczne otwarcie sprzeciwiły się jednobiegunowemu 
światu Ameryki, opowiadając się za multilateralizmem, a nawet wielobiegunowością.

Mimo upływu ponad dwudziestu lat, nadal trudno jest dokładnie scharakteryzować 
istotę, cele i fundamenty tego nowego, wciąż kształtującego się porządku międzynaro-
dowego. Co więcej, nie wiemy też, kiedy ostatecznie ten nowy system powstanie, jaki 
będzie miał kształt, jakie będą jego fundamenty i które podmioty prawa międzynaro-

1 Patrz: R. Cooper, The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty First Century, Atlantic Books, 
London 2003, s. 74.
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dowego i stosunków międzynarodowych będą odgrywały w nim główne role, jeśli idzie 
o zapewnienie światu bezpieczeństwa, pokoju i harmonijnego rozwoju, czyli tego co 
w aspekcie teoretycznym stanowi sens i zarazem główny cel każdego porządku mię-
dzynarodowego.

Ostatnia dekada XX wieku oraz wiek XXI są pod wieloma względami wyjątkowe 
i różnią się od stuleci je poprzedzających, a zwłaszcza od przełomowego dla systemu 
międzynarodowego traktatu westfalskiego z 1648 roku i przyjętych w nim regulacji, 
które stały się podstawą nowożytnego ładu międzynarodowego, zwanego westfalskim. 
Bezpieczeństwo i pokój w Europie gwarantować miała równowaga sił między ówcze-
snymi suwerennymi państwami narodowymi. Ład westfalski jest już tylko ładem histo-
rycznym, ale jeden z jego najważniejszych elementów, tj. państwo, zachowało jednak 
swe znaczenie i rolę w stosunkach międzynarodowych do dnia dzisiejszego, będąc ich 
najważniejszym uczestnikiem (aktorem). Co prawda, pod wpływem nasilającej się glo-
balizacji, rosnących współzależności i transgraniczności redefiniuje się dziś znaczenie 
takich jego komponentów, jak terytorium, władza suwerenna czy granice, ale tak jak 
dawniej wciąż jest ono symbolem jedności „terytorium, ludności i władzy”. Państwo, 
mimo rosnących w siłę nowych, ważnych „graczy”, głównie korporacji transnarodo-
wych i takich specyficznych podmiotów jak Unia Europejska, wciąż jest na scenie mię-
dzynarodowej aktorem najważniejszym. Jest najistotniejszym elementem kształtującej 
się dziś „nowej architektury światowej” oraz źródłem władzy i siły w stosunkach mię-
dzynarodowych. Oczywiście, że chodzi tutaj o państwa mające na scenie międzynaro-
dowej najwyższy status, czyli mocarstwa, które posiadają olbrzymie potencjały i dzięki 
temu – jak już wspominałem – mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na rzeczywi-
stość międzynarodową oraz kształtować ją i pełnić role przywódcze na świecie2. 

Ale wśród dzisiejszych 229 państw istniejących na świecie mamy do czynienia 
z daleko idącą stratyfikacją, tzn. że obok mocarstw wschodzących i schodzących mamy 
także około siedemdziesiąt państw dysfunkcjonalnych, zwanych inaczej państwami 
upadłymi lub upadającymi, głównie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Nie są to 
jednak tylko kraje dawnego trzeciego świata, pokolonialne, najbiedniejsze pod wzglę-
dem rozwoju społeczno-gospodarczego. Państwa upadające należy dziś postrzegać 
w kontekście dynamicznych procesów globalizacji i modernizacji, które niosą za sobą 
ogólne osłabienie autorytetu i regulacyjnej funkcji państwa, przyspieszając tym samym 
procesy prowadzące do deficytu sprawnego i prawomocnego (legitymizowanego) rzą-
dzenia. Państwa upadłe, czy dziś upadające stają się wręcz immanentną cechą stosun-
ków międzynarodowych, wywołując liczne turbulencje i zagrożenia w całym środowisku 
międzynarodowym. Stabilizacja areny międzynarodowej i budowa nowego ładu global-
nego wymagają zdecydowanego przeciwdziałania upadaniu państw ze strony mocarstw 

2 Patrz: F. Fukuyama, Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 2005; W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Wers, Byd-
goszcz 2006, s. 77–94; A. Antczak, Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne, Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2012, s. 25–55.
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i pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych. Niestety, jest mało prawdo-
podobne, aby w ciągu najbliższych dwóch dekad państwa dysfunkcjonalne zniknęły 
z systemu międzynarodowego. Dlatego też należy poważnie brać po uwagę scenariusz, 
w którym pierwotnie państwowocentryczny system międzynarodowy zmierzać będzie 
w kierunku wielocentryczności i dzielonej suwerenności (tzw. nowe średniowiecze)3. 
Podobną wizję nowego ładu międzynarodowego zaprezentowano w  raporcie Naro-
dowej Rady Wywiadu (National Intelligence Council, NIC) z  listopada 2008 roku 
podkreślając, że będzie się on charakteryzował „większym rozproszeniem odpowie-
dzialności i władzy”, przy czym gotowość wschodzących potęg do sprawowania współ-
odpowiedzialności za stabilność takiego ładu jest niewiadomą4.

Erozja systemu jałtańsko-poczdamskiego miała bardzo poważne konsekwencje 
geopolityczne zarówno dla Europy, jak i reszty świata. Przyniosła stosunkowo krót-
kotrwały okres dominacji Stanów Zjednoczonych w polityce światowej oraz wzrost 
znaczenia potęg regionalnych, zwłaszcza Chin, Indii, Brazylii czy Turcji. Dla Europy 
i jej bezpieczeństwa duże znaczenie miało zniknięcie zagrożenia ze strony Związku 
Radzieckiego, które do tej pory stanowiło istotną przesłankę procesów integracyjnych 
na naszym kontynencie, a także wzmacniało relacje transatlantyckie. W efekcie tego, po 
1991 roku niektóre państwa zachodnioeuropejskie postanowiły wzmocnić autonomię 
Europy wobec Stanów Zjednoczonych i nawiązały bliższe relacje z osłabioną Rosją, czy 
Chinami, zaś kraje europejskie byłego bloku wschodniego przestały być sojusznikami 
Rosji i w większości zostały włączone do euroatlantyckich struktur, stając się dzięki 
temu bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. W ten sposób rozpoczął się proces 
budowy nowego systemu międzynarodowego, a zarazem rozpoczęła się trwająca do 
dnia dzisiejszego debata na temat jego kształtu, struktury, mechanizmów i zasad dzia-
łania. Dyskurs ten zaowocował wieloma rozprawami naukowymi, książkami, rapor-
tami i ekspertyzami, a mimo to wciąż nie ma pełnej odpowiedzi na wiele pytań, które 
nurtują nie tylko badaczy i polityków, ale również obywateli poszczególnych państw. 
Wciąż nie wiemy, jak będzie ostatecznie wyglądał ten nowy ład międzynarodowy, jakie 
będą w nim główne ośrodki siły (władzy), które będą ponosiły odpowiedzialność za 
porządek międzynarodowy, bezpieczeństwo i pokój światowy5.

Upadek ładu zimnowojennego pociągnął za sobą olbrzymią dynamikę zmian, 
które zachodzą na arenie międzynarodowej zarówno w skali poszczególnych regio-
nów, kontynentów, czy całego świata. Przyniósł – jak się okazało – wbrew nadziejom 
i oczekiwaniom związanym z ogłoszonym wówczas „końcem historii”, stosunkowo 

3 Patrz: L. Czechowska, Powrót Średniowiecza?, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2011, s. 47–66; J. Zie-
lonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007.

4 Patrz: Global Trends 2025: A Transformed Word, Office of the Director of National Intelligence – 
National Intelligence Council, Washington 2008, s. 81.

5 Patrz: publikacje naukowe na ten temat m.in.: Zbigniewa Brzezińskiego, Francisa Fukuyamy, Samuela 
Huntingtona, Thomasa Friedmana, Thierry’ego de Montbriala, Simona Koschuta, Roberta Kogana, 
a w Polsce Adama D. Rotfelda, Romana Kuźniara, Ryszarda Zięby, Edwarda Haliżaka, Józefa M. Fiszera, 
Stanisława Kozieja i innych autorów.
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krótkotrwały okres pokoju i międzynarodowego odprężenia na świecie. Budowa post-
zimnowojennego ładu unipolarnego pod egidą Stanów Zjednoczonych szybko prze-
kształciła się w amerykański unilateralizm, będący efektem „doktryny Busha”, która 
w latach 2001–2009 doprowadziła do wszechobecnej dominacji, kontroli i narzucania 
innym państwom amerykańskiego stanowiska. Polityka ta, realizowana przy użyciu 
radykalnych metod (siły), okazała się bardzo kosztowną i brzemienną w skutkach dla 
Stanów Zjednoczonych oraz całego świata. Podziały wśród europejskich sojuszników 
Stanów Zjednoczonych, problemy w stosunkach z Rosją czy wrogość krajów islamskich 
i będąca ich efektem islamofobia są jednymi z nich.

Ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie nie potrafili wykorzystać tego wyjątkowego 
momentu historii, jakim był upadek imperium sowieckiego i stać się źródłem tworzenia 
nowego porządku międzynarodowego na miarę potrzeb XXI wieku, tak jak zrobili to po 
II wojnie światowej, tworząc wespół z ZSRR jałtańsko-poczdamski ład globalny i będąc 
gwarantem światowego pokoju. Trafnie jednak zauważ wielu badaczy i ekspertów, że nie 
oznacza to, że Stany Zjednoczone tracą dziś pozycję ważnego aktora sceny globalnej, 
utraciły jedynie pozycję „aktora decydującego w klimacie unipolarnym” i w ten sposób 
świat wkroczył w okres kształtowania się nowej multipolarnej sceny globalnej6.

Stany Zjednoczone są nadal najważniejszym, ale już nie jedynym graczem na are-
nie międzynarodowej. Wciąż dysponują ogromnym, najbardziej zaawansowanym tech-
nologicznie potencjałem militarnym. Jednak ten potencjał jest już niewystarczający, 
aby Stany Zjednoczone mogły spełniać rolę unipolarnego strażnika ładu globalnego. 
Co więcej, według różnych szacunków, w 2025 roku porównywalnym potencjałem woj-
skowym będą dysponowały już Chiny. Stany Zjednoczone są też nadal największą i naj-
bardziej innowacyjną gospodarką świata, ale za nimi podążają nowoczesne gospodarki 
Chin i Indii. Niestety, dziś amerykańska gospodarka nie jest już gospodarką zdolną 
generować wysoką stopę wzrostu, co przekłada się na nienotowane od lat pięćdzie-
siątych XX wieku bezrobocie (prawie 8%) i olbrzymi dług publiczny oraz zadłużenie 
zagraniczne, głównie w chińskich bankach.

Dziś na świecie zachodzą więc radykalne zmiany, jeśli idzie o układ sił i proces 
kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. Wśród nich szczególne znaczenie 
mają: erozja Stanów Zjednoczonych, które tracą swoją moc jako siły gwarantującej 
funkcjonowanie porządku globalnego i erozja Unii Europejskiej. Ginie też klimat soli-
darności krajów UE, ginie domena wspólnej suwerenności Unii i Wspólnoty Trans-
atlantyckiej, a zarazem rosną w siłę tzw. mocarstwa wschodzące, które odgrywają coraz 
większą rolę na globalnej scenie międzynarodowej.

Według Richarda Haassa, przyczyną zmniejszania się amerykańskiej przewagi nad 
innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w przyszłości będą zarówno czyn-
niki pojawiające się wewnątrz Stanów Zjednoczonych, jak i zmiany zachodzące w śro-
dowisku międzynarodowym. Do tych pierwszych zaliczyć można „zmęczenie” zarówno 

6 Patrz A. Kukliński, Rekonfiguracja sceny globalnej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego”, nr 2(56), luty 2012, s. 113.
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władz, jak i społeczeństwa amerykańskiego pełnieniem roli przywódcy i lidera oraz 
wynikające z tego tytułu tendencje izolacjonistyczne.. Do czynników zewnętrznych 
zaś można zaliczyć pojawienie się na arenie międzynarodowej nowych ośrodków wła-
dzy (mocarstw wschodzących), dysponujących podobnym potencjałem gospodarczym 
i militarnym co Stany Zjednoczone7.

Niemniej ważnym elementem mogącym przyczynić się do osłabienia obecnej 
pozycji Stanów Zjednoczonych będą też w przyszłości – jak zauważa Josef Joffe – 
działania pozostałych potęg światowych, zwłaszcza Chin, Indii, Japonii, Rosji i Unii 
Europejskiej, które będą zmierzały jeśli nie do zlikwidowania, to do ograniczenia 
przewagi posiadanej przez Stany Zjednoczone. Przekonanie o takim rozwoju wyda-
rzeń w przyszłości wynika z przeświadczenia, że żaden międzynarodowy układ sił nie 
toleruje w dłuższym okresie dominacji jednej ze stron nad pozostałymi uczestnikami 
stosunków międzynarodowych. Autor ten przyznaje jednak, że obecnie mało prawdo-
podobne jest wystąpienie któregoś z pozostałych mocarstw lub ich koalicji przeciwko 
Stanom Zjednoczonym. Głównym powodem tego jest wciąż duża przewaga Ameryki 
w posiadanym potencjale wojskowym i stosunkowo duże zróżnicowanie potęgi wśród 
pozostałych mocarstw. Ponadto żadne z nich nie ma obecnie podstaw do posiadania 
wyraźnych ambicji zostania nowym hegemonem8.

Niezależnie od trafności powyższej teorii, zwraca ona uwagę na możliwość zmniej-
szania się przewagi Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej nie tylko na 
skutek procesów zachodzących w ich wnętrzu czy stopniowej ewolucji całego systemu 
międzynarodowego, ale również umyślnych działań pozostałych mocarstw, mających 
na celu realizację ich własnych celów czy aspiracji.

Obok starych, jeszcze nierozwiązanych problemów, na początku XXI wieku poja-
wiły się nowe. Część tych problemów znamy, ale zaskakuje ich skala, inne są dla nas 
zupełnie nowe. Terroryzm międzynarodowy, wojna w Afganistanie i Iraku, światowy 
kryzys finansowo-gospodarczy, arabska wiosna ludów, państwa upadłe i tzw. bandyc-
kie, trzęsienie ziemi i katastrofa nuklearna w Japonii, widmo rozpadu strefy euro, 
groźba bankructwa Stanów Zjednoczonych, czy rosnące w siłę nowe supermocarstwa, 
jak wspomniane Chiny, Indie, Brazylia, Rosja (tzw. grupa BRIC), a także kraje two-
rzące grupę Next 11, które potencjalnie w przyszłości również mogą rozdawać karty 
na arenie międzynarodowej i przesądzić o kształcie nowego ładu międzynarodowego. 
Jeszcze kilka lat temu były to problemy i wizje spotykane wyłącznie na kartach powie-
ści science fiction. Dziś zaś są to scenariusze, które należy poważnie brać pod uwagę 
przy ocenie sytuacji międzynarodowej i jej prognozach na najbliższe lata. Najwyraźniej 
ziściło się stare chińskie przekleństwo: „obyś żył w ciekawych czasach”. A żyjemy nie 
tylko w niewiarygodnie zmiennym i nieprzewidywalnym czasie, ale wręcz w nieprze-

7 Patrz: R. Haass, Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Wydawnictwo von Borowiecky, 
Warszawa 2004, s. 14–15. Patrz także: R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

8 Ibidem. Patrz także: W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Wers, Byd-
goszcz 2008, s. 167.
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widywalnej epoce. Jak pisze Antoni Kukliński: „Jesteśmy świadkami i uczestnikami 
największej rekonfiguracji sceny globalnej w ciągu ostatnich 500 lat. Środek ciężko-
ści światowej gospodarki i polityki w sposób nieunikniony przesuwa się z Zachodu 
na Wschód. Podłożem tego procesu jest różnica pomiędzy słabą dynamiką rozwoju 
Wspólnoty Atlantyckiej a wysoką dynamiką rozwoju Chin i Indii. W bardziej ogól-
nej perspektywie możemy mówić o „odnalezionej” mocy cywilizacji Chin i Indii oraz 
„zagubionej” mocy cywilizacji Wspólnoty Atlantyckiej”9.

Obecne trudności Stanów Zjednoczonych i całej Wspólnoty Atlantyckiej, to skutki 
wzrostu gospodarczego w latach 1990-2010 przy dość konserwatywnych regułach eko-
nomicznych, które miały wielki wpływ na dystrybucję bogactw – stagnację płac klasy 
średniej itd. Dalszą prosperitę miała zapewnić realizacja modelu neoliberalnej globa-
lizacji, która wówczas triumfowała. Niestety, neoliberalna globalizacja nie przyniosła 
spodziewanych przez Zachód efektów, a jej głównymi beneficjentami stały się azjatyc-
kie mocarstwa na czele z Chinami i Indiami10.

Tymczasem Europa i będąca jej emanacją UE oraz Stany Zjednoczone przeżywają 
nie tylko głęboki kryzys gospodarczy, ale również głęboki kryzys tożsamości, co osła-
bia relacje transatlantyckie i ogranicza ich rolę w powstającym multipolarnym świecie. 
Europa po trwającym od 2008 roku kryzysie finansowo-gospodarczym jest obolała, 
de facto pęknięta i zapewne jeszcze długo będzie leczyła swoje rany. Przyszłość strefy 
euro i jej poszczególnych państw jest dziś nie do przewidzenia, a politycy europejscy 
nie dość skutecznie radzą sobie z piętrzącymi się trudnościami. Będąc póki co luź-
nym związkiem państw, UE nie jest już w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym dla 
niej zjawiskom i procesom, ani nie jest w stanie konkurować ze światowymi potęgami 
gospodarczymi na czele z Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Indiami. Jednocześnie 
w państwach członkowskich Unii popularność zdobywają antyeuropejskie siły popu-
listyczne, które w sposób bezwzględny ciągną polityczne korzyści z niepokoju i obaw 
ludzi przed pogorszeniem się sytuacji i zagrażają procesowi dalszej integracji Europy11.

Unia Europejska, aby móc konkurować i współpracować z największymi uczest-
nikami współczesnych stosunków międzynarodowych oraz stać się jednym z najważ-
niejszych filarów w kształtującym się na świecie nowym, wielobiegunowym ładzie 
międzynarodowym, musi przejść gruntowną modernizację, ale musi to być moderni-
zacja przemyślana, gruntowna, dobrze przygotowana i konsekwentnie zrealizowana. 
Unii potrzebny jest dziś nowy traktat, który określiłby rozwój Europy pokryzysowej. 
Traktat, który będzie prowadził do głębszej integracji: z rzeczywistym prezydentem 
wybieranym w ogólnoeuropejskich wyborach, wzmocnionymi uprawnieniami Parla-

 9 Patrz: A. Kukliński, Rekonfiguracja…, s. 112.
10 Patrz: K. Burski, Rola Chin i Indii w kształtowaniu sceny globalnej XXI w., „Biuletyn Polskiego Towarzy-

stwa Ekonomicznego”, nr 2(56), luty 2012, s. 90–96.
11 Patrz: J.M. Fiszer, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki), „Myśl Ekonomiczna 

i Polityczna”, nr 2, 2012, s. 93; A. Wieloeyski, Deficyt tożsamości europejskiej – przyczyną kryzysu w Unii, 
[w:] A. Kukliński, J. Woźniak, Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obser-
watorium Rozwoju, Tom IV, Kraków 2011.



23

mentu Europejskiego i instytucjami federacji państw zjednoczonej Europy. Słaba, nie-
sfederalizowana Unia po prostu utonie w morzu nieodpowiedzialnego populizmu oraz 
nastrojów denacjonalizacji europejskiej sceny politycznej. Do tej pory w UE mieliśmy 
do czynienia z ewolucyjnymi przeobrażeniami i zmianami, tak jeśli idzie o jej skład, 
system polityczny i porządek prawny, procesy decyzyjne, jak i politykę wewnętrzną 
i  zewnętrzną. W rezultacie tego Unia stała się liczącą się w świecie gospodarczą 
potęgą, ale nadal jest słabym podmiotem w aspekcie politycznym, graczem raczej 
drugoliniowym na arenie światowej polityki. Niestety, nie umocnił jej pozycji w sto-
sunkach międzynarodowych długo oczekiwany traktat z Lizbony, który nadal jej oso-
bowość prawną i uczynił ją podmiotem prawa i stosunków międzynarodowych. Dziś 
nieoficjalnie w Pekinie i Waszyngtonie nadal mówi się, że Unia Europejska jest słaba, 
podzielona, nieskuteczna i obłudna. Wielu wręcz wieszczy jej smutny koniec, w który 
ja osobiście nie wierzę, gdyż nie ma dla niej alternatywy12.

Co więcej, mimo różnych mankamentów i słabości – moim zdaniem – UE jest akto-
rem globalnym, gdyż posiada instrumenty oddziaływania globalnego oraz funkcjonuje 
w otoczeniu globalnym, z którym wchodzi w interakcje. Ponadto unijne zarządzenia 
zewnętrzne (external governance), wywodzone z zarządzania wielopoziomowego jest 
częścią globar governance, a zatem UE współkształtuje globalne działania i w mniej-
szym lub większym stopniu wpływa na nie. Dzięki posiadanej podmiotowości praw-
nomiędzynarodowej UE jest zdolna do podejmowania wiarygodnych zobowiązań „do 
wewnątrz” i „na zewnątrz”, a także do autonomicznego występowania na arenie mię-
dzynarodowej ze wszystkimi jego konsekwencjami, wraz z ewentualnością ponoszenia 
określonej odpowiedzialności międzynarodowej. Takie usytuowanie UE wobec innych 
graczy globalnych nadaje jej status aktora globalnego13.

Dał temu wyraz przewodniczący Komisji Europejskiej Josè Manuel Barroso, 
który stwierdził, że: „Unia Europejska potrzebuje nowego kierunku. Unia Europej-
ska potrzebuje nowego sposobu myślenia. (…) Musimy się zjednoczyć, aby osiągnąć 
skalę i skuteczność działań koniecznych do odgrywania właściwej nam roli na arenie 
światowej i do obrony naszych wartości w zmieniającym się świecie. Potrzebny jest 
nam przełomowy pakt na rzecz Europy, europejski New Deal. (…) Ten pakt wymaga 
ukończenia budowy głębokiej i prawdziwej unii gospodarczej opartej na unii poli-
tycznej. (…) Przede wszystkim potrzebny jest nam wzrost gospodarczy. (…) Potrze-
bujemy także unii budżetowej dla Europy. (…) Unia polityczna oznacza również, że 
będziemy intensywniej prowadzić działania na arenie międzynarodowej. Nasi obywa-
tele i nowy ład na świecie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują aktywnej i wpływowej 

12 Patrz: T.G. Ash, Unia zostaje w tyle, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 I 2009; P. Mikiewicz, Kierunki ewolucji 
Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, 2010, s. 34–40; J.M. Fiszer, 
Modernizacja Unii Europejskiej – istota, przesłanki i perspektywy, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Moderni-
zacja procesów integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 9–26.

13 Patrz: J. Ruszkowski, Unia Europejska wobec procesów globalizacji, [w:] R.M. Czarny i K. Spryszak 
(red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 447.
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Unii Europejskiej. (…) Musimy przekształcić się w federację państw narodowych. Nie 
superpaństwo, ale demokratyczną federację państw narodowych, która będzie w sta-
nie rozwiązywać nasze wspólne problemy, dokonując takiego podziału suwerenności, 
aby każde państwo było lepiej przygotowane do kontrolowania swojego własnego losu. 
W ostatecznym rozrachunku potrzebny będzie nowy traktat”14.

Unia Europejska zbyt długo jednak poszukuje swego miejsca i swej roli na scenie 
międzynarodowej. Dotyczy to tak zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom, jak 
i formy stosunków z uznanymi potęgami, takimi jak Stany Zjednoczone i Federacja 
Rosyjska oraz z nowo powstającymi mocarstwami, jak Chiny, Indie i Brazylia, czy Tur-
cja. Wciąż jest w defensywie15.

Szczegółowa analiza pokazuje wyraźnie, że szczególna akceleracja życia międzyna-
rodowego oraz nasilenie się procesów i zjawisk niekorzystnych w stosunkach między-
narodowych nastąpiło na przełomie XX i XXI wieku, a zwłaszcza w czasie pierwszej 
dekady XXI wieku. Spowodowały one, że dziś, choć minęło już ponad dwadzieścia 
lat od upadku ładu bipolarnego, amerykańsko-sowieckiego, który przez prawie pół 
wieku gwarantował Europie i światu względny pokój, to wciąż tylko mówimy o „kształ-
tującym się nowym ładzie globalnym” i nadal nie wiemy, jaki będzie jego ostateczny 
kształt, które mocarstwa czy związki państw (unie), na przykład Unia Europejska, albo 
Unia Euroazjatycka, tworzona przez prezydenta Władimira Putina, czy Północnoame-
rykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) stanowiły będą jego bieguny, czyli główne 
ośrodki decyzyjne w systemie globalnego zarządzania16.

Osobiście uważam, i to jest moja teza, że obecne stadium stosunków międzynaro-
dowych stanowi okres przejściowy, który doprowadzi do nowego ładu międzynarodo-
wego, który będzie poliarchiczny i zdecentralizowany. Jak już pisałem, coraz bardziej 
widoczna jest słabnąca rola Stanów Zjednoczonych Ameryki, które choć są w dalszym 
ciągu największym mocarstwem globalnym, to jednak mają coraz mniejsze szanse na 
utrzymanie samodzielnej roli przywódczej na świecie. Ich hegemonalnej pozycji zagra-
żają przede wszystkim rosnące w siłę Chiny i inne kraje azjatyckie, co wskazywałoby 
na przesuwanie się punktu ciężkości w relacjach międzynarodowych w kierunku Azji.

W aspekcie teoretycznym, o czym pisałem we wstępie niniejszej pracy, zwłaszcza 
współczesne Chiny stoją przed wielką szansą znalezienia się wśród największych potęg 
polityczno-gospodarczych świata, które dziś współtworzą nowy ład międzynarodowy, 
a w przyszłości będą nim zarządzały. Już dziś ChRL zajmuje wysoką pozycję na arenie 
międzynarodowej i odgrywa ważną rolę – obok Stanów Zjednoczonych i Unii Euro-

14 Patrz: J.M. Barroso, Europa doszła do ściany, „Gazeta Wyborcza”, 13 IX 2012, s. 11.
15 Patrz: S. Parzymies, Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, [w:] S. Parzymies 

(red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 15; J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Euro-
pejską, PISM, Warszawa 2006; A. Giddens, Europe in the Globar Age, Polity Press, UK–USA 2006, 
s. 123–124.

16 Patrz: B. Müller-Härlin, Globar Governance…, s. 58–62; T. Benner, S. Mergenthaler, P. Rotman, The 
new world of UN peace operations: learning to build peace?, Oxford University Press, Londyn 2011.
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pejskiej wręcz najważniejszą – w procesie budowy nowego ładu światowego17. Badacze 
i eksperci są w zasadzie zgodni, iż na przełomie XX i XXI wieku najważniejszym wyda-
rzeniem na światowej scenie stało się „ponowne wejście smoka”, czyli powrót Chin, ich 
rosnąca potęga, rzucająca wyzwanie dominacji Stanów Zjednoczonych. Błyskawiczny 
rozwój potęgi gospodarczej i politycznej Chin jest uważany dziś za najważniejszy czyn-
nik w procesie rekonfiguracji współczesnej sceny globalnej i budowy nowego ładu 
międzynarodowego. Świadczy o tym tempo rozwoju tego kraju, internacjonalizacji 
gospodarki, wyjście ze stanu marginalizacji, coraz silniejsza pozycja na arenie między-
narodowej oraz prezentowane już otwarcie aspiracje globalne. 

Chiny na początku drugiej dekady XXI wieku stały się największą fabryką świata 
oraz krajem o największych zasobach finansowych. Co więcej, w stosunkowo krótkim 
czasie ChRL stała się też światową potęgą w zakresie nauki, edukacji i kultury oraz 
w  dziedzinie militarnej. Jest to efekt przyjętej po 1978 roku strategii, polegającej na 
koncentracji na rozwoju gospodarczym i modernizacji oraz na zapewnieniu pokojowego 
otoczenia i unikaniu konfliktów. Władze ChRL zakładają, że najpóźniej do połowy 
XXI wieku Chiny staną się „pierwszym mocarstwem globu, wyprzedzając Stany Zjed-
noczone”. Dziś trudno jednak przewidzieć, co będzie dalej, kiedy Chiny ten cel osiągną? 
Czy będą chciały Pax Americana zastąpić przez Pax Sinica, czy też nadal będą współ-
pracowały ze światem i dążyły do umacniania jego bezpieczeństwa? Mam nadzieję, że 
nie ziści się czarny scenariusz, który przewidują Antonie Brunet i Jean-Paul Guichard 
w książce pt. Chiny światowym hegemonem?, która nie tak dawno ukazała się również 
w Polsce. Autorzy – wybitny ekonomista teoretyk oraz finansista praktyk od lat zajmu-
jący się Chinami, dokonując analizy chińskiego fenomenu udowadniają tezę, jak dalece 
w świadomości ludzi zakorzenił się z gruntu fałszywy obraz Państwa Środka jako kraju 
Trzeciego Świata, producenta tanich i prostych wyrobów. Opierając się na najnowszych 
danych, A. Brunet i J.-P. Guichard pokazują, że Chiny już dziś są potęgą gospodarczą, 
największym w świecie konsumentem podstawowych surowców, ale także wierzycielem 
niemal wszystkich państw Zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. To Chiny – 
według nich – już dziś dyktują światu warunki, to one decydują o sytuacji na światowych 
rynkach finansowych, wreszcie – to od nich zależy rozwiązanie obecnego kryzysu, za 
który w dużym stopniu odpowiadają! W pracy tej autorzy ci piszą wprost, że: „Nikt nie 
chce dojrzeć ani wierzyć, że zamiarem Chin jest ni mniej, ni więcej, tylko dominacja nad 
światem i rozpowszechnienie systemu totalitarnej organizacji, która już w nich panuje. 
(…) Chiny dzięki stosowanej przez siebie strategii gospodarczej destabilizują kraje roz-
winięte, aby pozbawić je światowej hegemonii – równocześnie zaś pozwala im to jeszcze 
umocnić własny reżim polityczny i eksportować go następnie do wielu krajów świata”18.

17 Patrz: A. Madison, The Word Economy: A Millennial Perspective, OECD, Paryż 2001; J. Rowiński, Chiny: 
nowa globalna potęga? Cień dawnej świetności i lat poniżenia, [w:] A.D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza 
świat?, PISM, Warszawa 2008, s. 350–351.

18 Patrz: A. Brunet, J.-P. Guichard, Chiny światowym hegemonem?, Wydawnictwo Studio EMKA, War-
szawa 2011, s. 12 i 15. Por. także: J. Gabriel, K. Schmidt (i inni), Scenarien für die chinisische Aussenpo-
litik im Jahr 2020, „Internationale Politik und Gesellschaft”, nr 2, 2008, s. 90–106.
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Nie ulega też wątpliwości, że dziś mamy już do czynienia z nowymi realiami na 
arenie międzynarodowej. W stosunkach międzynarodowych jest coraz mniej miejsca 
dla tradycyjnie pojmowanego wroga. Narody, aby się rozwijać, nie muszą wcale wal-
czyć, wręcz przeciwnie potrzebują pokoju. Oczywiście występuje i będzie nadal trwała 
rywalizacja między państwami, zwłaszcza mocarstwami, ale lepszą pozycję na arenie 
międzynarodowej można osiągnąć poprzez współpracę i kompromisy. Świat współcze-
sny wyraźnie przechodzi od polityki „przeciwko” do polityki „na rzecz” rozwiązywania 
problemów, które są wspólne dla całej ludzkiej cywilizacji lub poszczególnych regio-
nów, od rozbrojenia począwszy, poprzez stabilność i rozwój gospodarczy, ochronę 
środowiska naturalnego, po demografię i zwalczanie wszelkich patologii społecznych, 
politycznych i gospodarczych, z terroryzmem włącznie19.

Niestety, nadal nie wiemy, jak długo trwał będzie ten przejściowy okres i proces 
budowy nowego ładu międzynarodowego. W przeszłości, jak pokazuje to historia sto-
sunków międzynarodowych, kolejne systemy międzynarodowe, tj. westfalski, napole-
oński, wiedeński, wersalski, jałtańsko-poczdamski wyrastały zwykle na gruzach starego 
porządku, po kolejnych wojnach, w wyniku których zwycięzcy dzielili świat lub konty-
nent i narzucali pozostałym swoją wolę. W rezultacie tego zmieniały się relacje między 
narodami i kształtował się zawsze nowy układ sił oraz interesów w skali regionalnej, 
kontynentalnej i globalnej20.

Natomiast po raz pierwszy w dziejach świata dotychczasowy ład międzynarodowy, 
jałtańsko-poczdamski uległ erozji i rozpadł się w warunkach pokoju i być może tutaj 
leży przyczyna, że nowy ład powstaje tak długo, powoli ewoluując w kierunku świata 
demokratycznego, pokojowego i bezpiecznego. Dlatego też obecny system międzyna-
rodowy, zwany przejściowym, charakteryzuje się zachowaniem i przystosowaniem wielu 
elementów starego ładu, a jego istotną cechą jest proces negocjowania i odwoływania 
się do dyplomacji, a nie do argumentów siły i narzucania rozwiązań przez państwa sil-
niejsze słabszym. Okazuje się, że budowa nowego ładu w warunkach pokojowych nie 
jest aktem jednorazowej zmiany. Jest procesem nieustannej adaptacji sceny globalnej 
w dynamicznym systemie sił politycznych, społecznych, gospodarczych i militarnych.

Dosłownie, w świecie, w stosunkach międzynarodowych nie ma ładu, czyli pew-
nego trwałego porządku, pokoju i stabilizacji, gdyż wciąż trwają spory i konflikty mię-
dzynarodowe. W latach 1945–2012 na świecie miało miejsce ponad 360 konfliktów 
zbrojnych, w których zginęło według różnych szacunków od 12 do 30 mln ludzi. Jest 
to zarazem proces i pewien stan oraz oczekiwanie społeczności międzynarodowej na 
nadejście lepszego świata: bez wojen, konfliktów, głodu i innych zagrożeń. Czy jest to 

19 Patrz: J.M. Fiszer, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu między-
narodowego, [w:] J.M. Fiszer, P. Olszewski, System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynaro-
dowym, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 267–295; R.A. Kosta, Terroryzm jako 
zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2007.

20 Patrz: W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Wydanie nowe, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 17.



27

stan w ogóle do osiągnięcia? Jeśli postawimy tezę, że tak, to nasuwa się pytanie kolejne, 
a mianowicie kiedy to nastąpi i jak będzie kształt tego nowego ładu międzynarodo-
wego? Odpowiedź – jak już pisałem – nie jest łatwa, ale można przyjąć hipotezę, że 
ten nowy ład międzynarodowy będzie ładem potencjałów: gospodarczego, naukowo-
-technmicznego, wojskowego i demograficznego. W związku z tym, jego głównymi fila-
rami (ośrodkami siły) będą wspomniane wspólnoty międzynarodowe, takie jak UE 
i NAFTA, Unia Euroazjatycka, czy Wspólnota Wschodnioazjatycka, o powołaniu któ-
rej od dawna myśli się w Tokio i Pekinie, do której z czasem mogłyby dołączyć Indie 
a także Rosja. Wielu badaczy w sojusz tych mocarstw jednak wątpi. Wątpią w to sami 
Chińczycy, dla których głównym wrogiem jest Japonia, a głównym konkurentem ze 
względu na potencjał (obszar, liczebność, szybki wzrost PKB) są oczywiście Indie, co 
w praktyce sprzyja poprawnym dziś stosunkom Chin z Pakistanem, wrogiem numer 
jeden Indii. Podobnie wyglądają relacje Chin z Rosją, która pod rządami Putina ucho-
dzi za przyjaciela Pekinu. Oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z taktycznymi powią-
zaniami tych państw, które w każdej chwili mogą ulec zmianie. Dziś na przykład nie ma 
mowy o zacieśnianiu więzi Tokio z Pekinem, gdyż trwa ostry spór między ChRL i Japo-
nią o maleńkie wysepki Senkaku na Morzu Wschodniochińskim. W połowie września 
2012 roku przez Chiny w ciągu kilku dni przetaczała się w związku z tym fala anty-
japońskich demonstracji. Co więcej, Chiny zagroziły Japonii retorsjami handlowymi, 
a niektóre japońskie firmy rozważały wyniesienie się z Chin. Warto tu wspomnieć, że 
Chiny są dziś głównym partnerem handlowym Japonii, a wzajemne obroty wyniosły 
w 2011 roku 345 mld dolarów21.

Ponadto istotnymi filarami nowego ładu międzynarodowego będą też takie mocar-
stwa, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie, Japonia i ewentualnie Turcja oraz 
Brazylia, choć ta ostatnia – podobnie jak Japonia i Turcja – nie posiada broni jądro-
wej i w ogóle liczącej się armii. Notabene, gdyby doszło do utworzenia wyżej wymie-
nionych nowych wspólnot, a co moim zdaniem jest realne, to wówczas radykalnie 
zmieni się układ sił na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim stracą wówczas 
swą hegemonalną pozycję na arenie międzynarodowej Stany Zjednoczone, a nowy 
ład międzynarodowy będzie opierał się głównie na owych trzech – czterech wspólno-
tach międzynarodowych, wspieranych przez poszczególne mocarstwa globalne. Zatem 
nowy ład globalny, to nowy zespół aktorów pierwszego, drugiego i trzeciego planu, 
grających dla wielomiliardowej widowni.

W świetle powyższego, można zatem postawić kolejną tezę, a mianowicie, że nowy 
ład międzynarodowy będzie wielobiegunowym (multipolarnym), a jednym z tych bie-
gunów będzie – obok Stanów Zjednoczonych, Indii, Rosji i Unii Europejskiej – ChRL. 
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Unia Europejska jest co prawda potęgą gospodarczą, 
ale nadal – mimo nadanej jej na mocy traktatu z Lizbony osobowości prawnej – posiada 
ograniczone możliwości polityczne do aktywnej działalności na arenie międzynaro-

21 Patrz: A. Kublik, Starcie kontuzjowanych kolosów, „Gazeta Wyborcza”, 1 X 2012, s. 27; M. Kruczkowska, 
Chińczycy plądrują japońskie fabryki,  „Gazeta Wyborcza”, 18 IX 2012, s. 11.
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dowej. UE nie jest mocarstwem, nie jest państwem federalnym, które mogłoby kon-
kurować ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Wciąż jest tworem specyficznym, 
organizacją międzynarodową nowego typu, dobrowolnym związkiem suwerennych 
państw, które wyraziły zgodę, aby obok suwerenności narodowej, budować suweren-
ność wspólnotową, reprezentowaną przez instytucje unijne22.

Unia Europejska, krótko mówiąc, podobnie jak Stany Zjednoczone traci dziś swoją 
moc jako siły gwarantującej funkcjonowanie porządku globalnego. Jest niezdolna do 
sprostania wyzwaniom kryzysu europejskiego i globalnego. Na naszych oczach ginie 
klimat solidarności krajów UE, ginie wspomniana domena wspólnej suwerenności 
Unii. Unia wymaga daleko idącej modernizacji i musi stać się unią polityczną, pań-
stwem federalnym, aby mogła stać się filarem nowego ładu międzynarodowego. Unia 
Europejska musi przede wszystkim wyjść wzmocniona z kryzysu finansowo-gospodar-
czego i umocnić swoją pozycję na mapie politycznej świata. Powinna więc zmierzać nie 
tylko do utrzymania, ale także do zwiększenia swojej obecności we wszystkich regio-
nach świata. Powinna w sposób racjonalny łączyć politykę handlową, pomoc rozwo-
jową i humanitarną z aktywną działalnością polityczno-dyplomatyczną, tak jak od lat 
czynią to Stany Zjednoczone, a dziś także Chiny. Może to osiągnąć m.in. przez współ-
pracę ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Dzięki temu Unia może stać się 
ważnym „stabilizatorem”, ośrodkiem gospodarczego i politycznego oddziaływania na 
skalę globalną i wpływać na kształt nowego ładu międzynarodowego, będąc zarazem 
jednym z jego biegunów.

Jak zauważa rosyjski politolog Siergiej Karaganow, który namawia Unię Europej-
ską do zacieśnienia współpracy z Rosją, gdyż: „Bez zrozumienia wspólnego interesu 
i bez długofalowych wspólnych celów strategicznych nie pokonamy dryfu i nie unik-
niemy dalszej marginalizacji w świecie. Wielkie 500 lat Europy odejdzie w cień, a ton 
światu będą nadawać Stany Zjednoczone i Chiny. Może to nie jest wielkie nieszczęście, 
ale taki dwubiegunowy świat będzie skrajnie niestabilny. Trójkąt Stany Zjednoczone 
– Chiny – zjednoczona Europa może uczynić go bardziej stabilnym. Dlatego Rosja 
i Europa powinny dążyć do stworzenia wspólnego Związku Europy i do włączenia 
do niego państw, które dotąd jeszcze nie określiły swej orientacji: Turcji, Ukrainy, 
Kazachstanu itp. Trzeba dążyć do związku, a nie do biurokratycznych form, part-
nerstwa, choćby strategicznego. Nie będzie to łatwe, ale gra jest warta świeczki. (…) 
W świecie przyszłości Rosja i Europa (UE) działając wbrew sobie skazane są na degra-
dację i osłabienie. To nieracjonalne i nierozumne”23.

Nie tylko jednak Chiny mogą stanowić w przyszłości zagrożenie dla świata, 
a w szczególności dla zachodniej cywilizacji, dla Stanów Zjednoczonych i Unii Euro-

22 Patrz: R. Jackson, Suwerenność. Ewolucja idei, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011; W. Malendowski, 
Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, 2010, s. 7–20; 
J.M.  Fiszer (red.), Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP 
PAN, Warszawa 2011; J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej 
w latach 2007–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

23 Patrz: S. Karaganow, Europa i Rosja. Postawmy na Związek, „Gazeta Wyborcza”, 28–29 VIII 2010, s. 19.
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pejskiej, dla relacji transatlantyckich, ale również inne negatywne procesy i zjawiska 
zachodzące dziś w świecie, jak na przykład terroryzm międzynarodowy, nasilający się 
fundamentalizm islamski, islamofobia, proliferacja broni masowego rażenia (ABC), 
walka o surowce itd.

Tzw. arabska wiosna ludów, która ku zaskoczeniu wszystkich rozpoczęła się w 2010 
roku i wciąż trwa, zagrażając i tak kruchemu pokojowi na Bliskim i Środkowym Wscho-
dzie, a tym samym międzynarodowemu bezpieczeństwu, zmusza badaczy, ekspertów 
i polityków do ciągłej analizy rzeczywistości międzynarodowej oraz do nowego spoj-
rzenia na świat i jego liczne problemy społeczne, polityczne i gospodarcze. Zmusza też 
do refleksji i pytań o kształt nowego porządku międzynarodowego i jego przyszłość, 
która wciąż jest pod znakiem zapytania.

Wiele oznak wskazuje na to, jak już pisałem, że ten nowy ład międzynarodowy 
będzie ładem multipolarnym, a zarazem ładem potencjałów, że pozycja dotychczaso-
wych mocarstw ulegnie zasadniczym zmianom, że Stany Zjednoczone, Unia Europej-
ska i w ogóle szeroko rozumiany Zachód mogą stracić swoje dotychczasowe znaczenie 
i dominującą rolę w świecie na rzecz Wschodu, a konkretnie Azji, którego spoiwem, 
aksjologią może stać się islam. Warto tu dodać, że Azja dziś, to 1,3 mld wyznawców 
islamu (20% ludności świata), a drugie tyle stanowią mieszkańcy Chin. Dla większości 
mieszkańców Azji, Stany Zjednoczone i Europa to już przeszłość, to dogorywające 
kontynenty, z których nie wypłynie już żaden impuls dla gospodarki, ani żadna warta 
namysłu idea. Wiele oznak wskazuje już dziś, że zachodnia demokracja w obecnym, 
amerykańskim kształcie nie potrwa długo, ale nie wiemy co ją zastąpi, albo kto: religia 
(islam), kultura, prawo, autorytety moralne, dyktatury? Zapomnieliśmy już, że prze-
cież w świecie nic nie jest wieczne. Demokracja, sojusze oraz systemy polityczne też nie 
muszą i nie są trwałe, zwłaszcza te fasadowe i od lat nie reformowane.

W 1941 roku na świecie było tylko 11 państw rządzonych demokratycznie, a w Euro-
pie tylko cztery: Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia, ale pół wieku później 
– w wyniku „jesieni ludów 1989” i upadku komunizmu – już tylko kilka państw bałkań-
skich było w Europie rządzonych autorytarnie. Dziś trudno przewidzieć co będzie za 
20–50 lat, ale świat na pewno będzie inny, a może w ogóle zniknie? Inne będą państwa 
i ich ustroje, inaczej będzie wyglądała demokracja i w ogóle kapitalizm. Amerykań-
ski socjolog, historyk i ekonomista Immanuel Wallerstein przekonuje, że kapitalizm 
jako historyczna formacja dobiega końca, ale dziś nie wiadomo jaki system społeczno-
-gospodarczy go zastąpi. W pracy pt. Utopistics. Or Historical Choices for the Twenty 
First Century (“Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku”) pisze, że możliwe 
jest powstanie demokratycznego, globalnego ładu socjalistycznego24.

Zapewne zmieni się też islam. Jak dowodzi w swojej pracy pt. Życie i śmierć demo-
kracji australijski politolog John Keane, wiele naszych dotychczasowych wyobrażeń 

24 Patrz: Z. Pruski, Od utopii do utopistki, „Polityka”, 4 I 2013, s. 62–63. Por. także: E. Jesse (Hrsg.), Rena-
issance des Staates?, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2011; P. Kłodkowski, Wojna światów? O iluzji wartości 
uniwersalnych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
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o dziejach demokracji jest nic nie wartych, m.in. nie jest prawdą, że demokracja bezpo-
średnia jest wynalazkiem zachodu, że jej starożytnych początków trzeba szukać w Ate-
nach, a nowożytnych w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że pojęcia „damos” i „damokoz” 
znano już tysiąc lat przed Atenami w kulturze mykeńskiej. Z kolei duński archeolog 
Thorkild Jacobson pisze, że zgromadzenia ludowe wcześnie funkcjonowały na terenie 
dzisiejszej Syrii, Iraku i Iranu. Nie jest więc prawdą, że demokracja bezpośrednia jest 
wynalazkiem Zachodu. Także dzisiejsze opinie o islamie i o niezdolności muzułma-
nów do budowania demokracji są nieprawdziwe, bo jak się okazuje, dawniej meczet 
był nie tylko miejscem modlitwy, ale także politycznych debat. W pierwszych czterech 
wiekach islamu muzułmanie stworzyli formy życia obywatelskiego, z którego mogą być 
dumni i do których mogą powrócić w przyszłości25.

Na islam, na demokrację, na Wschód i na Zachód, na Unię Europejską oraz 
w ogóle na świat i jego porządek międzynarodowy trzeba wciąż patrzeć na nowo, bez 
amerykańskiego czy europocentrycznego zadęcia, czy stereotypowych dogmatów oraz 
bez uprzedzeń.

Dziś naprawdę trudno dokładnie przewidzieć, ile ten nowy, wciąż kształtujący 
się multipolarny ład międzynarodowy będzie posiadał biegunów (ośrodków decyzyj-
nych) – kilka, kilkanaście, a może tylko pięć, jak przypuszcza wielu politologów (Stany 
Zjednoczone, Unia Europejska, ChRL, Indie i Rosja), a może więcej? W literaturze 
przedmiotu na ten temat lansowane są różne wizje i scenariusze oraz hipotezy. Na 
przykład znany amerykański politolog George Friedman w książce pt. Następne sta lat. 
Prognoza na XXI wiek twierdzi, że idą złe czasy dla Chin, Rosji i Niemiec, a przyszłość 
„będzie należała do Ameryki, Japonii, Turcji i Polski”, że Unia Europejska w nowym 
ładzie międzynarodowym przestanie się liczyć, gdyż kluczowe decyzje w Europie nie 
są podejmowane w Brukseli, a długo oczekiwany traktat z Lizbony, z którym wią-
zano tak wielkie nadzieje, to tylko kolejny dokument, który zawiedzie w najbardziej 
potrzebnym momencie26. Czy ten scenariusz, z którego założeniami nie zgadzam się 
do końca, zwłaszcza jeśli idzie o świetlaną przyszłość dla Polski i Japonii lub inne sce-
nariusze sprawdzą się w praktyce? Trudno dziś powiedzieć, ale to co dzieje się obecnie 
w Unii Europejskiej i w Rosji po ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich, 
a także w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Turcji i w innych państwach na 
całym świecie raczej nie napawa optymizmem. Nie wiadomo, jak wyjdą z obecnego 
kryzysu Stany Zjednoczone, Unia Europejska czy Rosja, a także co działo się będzie 
z mocarstwami wschodzącymi, a zwłaszcza Chinami, Indiami i Brazylią.

25 Patrz: L. Gall, D. Willoweit (Hrsg.), Judaism, Christianity and Islam in the course of history: exchange and 
conflicts, Oldenburg 2011; A. Sommeregger, Soft Power und Religion: Der Heilige Stuhl in den internatio-
nalen Beziehungen, Verlag für Sozialwissenschaft, Wisbaden 2011.

26 Patrz: G. Friedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF, Plus Group Sp. z o.o., Warszawa 
2009, s. 112–113. Patrz także: R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, 
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003.
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ROZDZIAŁ II

Współczesny ład międzynarodowy  
i jego determinanty

Bezprecedensowy, wieloaspektowy kryzys finansowo-gospodarczy oraz narastający 
kryzys aksjologii i kryzys polityczny (demokracji), z którymi zmaga się dziś wiele 

państw na świecie jest najbardziej widoczny w nasilających się ruchach tzw. niezado-
wolonych ludzi, głównie młodych i w rozprzestrzenianiu się globalnego terroru oraz 
zupełnie daremnych próbach walki z nim. Z kryzysami tymi związana jest powiększa-
jąca się przepaść między Europą i jej nadzieją na ich Kantowskie rozwiązanie – poprzez 
konstytucjonalizację prawa międzynarodowego za pomocą ONZ i Międzynarodowego 
Trybunału Karnego a Stanami Zjednoczonymi z bardziej Hobbesowskim rozumieniem 
swojej roli jako światowego hegemona (policjanta) na służbie Pax Americana. 

Aby poznać i zrozumieć obecny stan świata możemy czerpać zasadniczo z dwóch 
całkiem przeciwstawnych paradygmatów. Pierwszy paradygmat, to zderzenie cywili-
zacji Samuela P. Huntingtona, który został zaprezentowany po zakończeniu zimnej 
wojny, a od zamachów 11 września 2001 roku przyciągał coraz większą uwagę teo-
retyków i polityków. Według Huntingtona różnice kulturowe odgrywają istotną rolę 
w konfliktach międzynarodowych, a tym samym utrudniają budowę nowego pokojo-
wego ładu międzynarodowego. Pisze on m.in., że: „Kultura i tożsamość kulturowa, 
będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezin-
tegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie”1. I dalej podkreśla on, że: 
„Miejsce rywalizacji supermocarstw zajęło starcie cywilizacji”2. Oprócz języka, to reli-
gia jest w koncepcji Huntingtona najważniejszym elementem wyróżniającym odrębne 
cywilizacje. Religia jest „podstawową cechą określającą cywilizację”3. Podsumowując, 
paradygmat ten opiera się na założeniu, że różnice, zwłaszcza kulturowe i religijne, są 
najważniejszym źródłem konfliktów międzyludzkich. Ale czy ten pierwszy paradygmat 
rzeczywiście pomaga wyjaśnić obecną sytuację na arenie międzynarodowej? Moim 
zdaniem nie.

1 Patrz: S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, PWN, Warszawa 1997, s. 14.
2 Ibidem, s. 18.
3 Ibidem, s. 386.
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Alternatywnym paradygmatem może być tutaj teoria mimetyczna Renè Girarda, 
która zakłada, że konflikty powstają częściej wtedy, gdy znikają różnice, a stosunki 
międzyludzkie zaczyna charakteryzować jednakowość ( ich uniformizacja). Bliscy, 
a nie obcy, prędzej staną się wrogami. Według teorii mimetycznej, największym zagro-
żeniem w obecnym, globalizującym się świecie jest zanik różnic. Im bardziej ludzie 
stają się do siebie podobni i każdy może porównać się z kimkolwiek innym, tym bar-
dziej zbliżamy się do świata, któremu zagraża globalna wojna domowa. Stwierdzenie 
Simone Weil na temat nowoczesnego świata z 1943 roku jest dziś nawet jeszcze bar-
dziej prawdziwe: „Konfliktów jest o wiele więcej niż różnic. Najbardziej agresywne 
walki często dzielą ludzi, którzy myślą dokładnie lub prawie dokładnie tak samo. Nasz 
wiek jest bardzo płodny w tego rodzaju paradoksy”4.

Fundamentalistyczny terroryzm nie jest więc zakorzeniony w różnicach kulturo-
wych czy ubóstwie i niedorozwoju gospodarczym, lecz przeciwnie, jest zakorzeniony 
w świecie, w którym ludzie paradoksalnie czują się bardziej urażeni, gdy zbliżają się do 
tych, którzy są bogatsi5. Uniwersalność nowoczesnych mediów wzmacnia urazy przez 
umożliwianie coraz większej liczbie ludzi porównywanie się z innymi oraz przez uczy-
nienie każdej nierówności boleśnie oczywistą6.

Zdaniem wielu badaczy, współczesny terroryzm, stanowiący największe zagrożenie dla 
nowego ładu międzynarodowego i pokoju światowego jest głęboko zakorzeniony w glo-
balnym zaniku różnic między kulturami i narodami, który przemienia współczesny świat 
w globalną arenę, na której spotęgowana rywalizacja rodzi zazdrość i urazy jednocześnie. 
Rację ma więc Renè Girard, kiedy odwołuje się do mimetycznej rywalizacji na skalę całego 
globu, która przyczyniła się m.in. do ataków terrorystycznych na początku XXI wieku7.

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

Geopolityka zajmuje się identyfikacją interesów różnych ośrodków siły i sprzężeń 
między nimi w danej przestrzeni, ale od momentu użycia po raz pierwszy tego pojęcia 
na przełomie XIX i XX wieku wywoływało ono skrajne oceny, a nawet emocje. Dla 
jednych było ono idealnym słowem kluczem wyjaśniającym rzeczywistość międzynaro-
dową i funkcjonowanie państw w przestrzeni. Dla innych było zawężeniem rozumienia 
świata i demagogią geograficzną. Krytycy geopolityki przeoczyli jej ewolucję i odrodze-
nie, dalekie od determinizmu geograficznego. Dziś w literaturze przedmiotu występuje 
wiele definicji geopolityki. Twórca pojęcia „geopolityki” – Rudolf Kjellèn – określał ją 

4 Patrz: S. Weil, Oppression and Liberty, Londyn 2002, s. 171.
5 Patrz A.B. Krueger, J. Malečkova, Does Poverty Cause Terrorism? The Economics and the Education of 

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

6 Patrz: B. Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, London 2004, s. 50, 62, 111–113, 132.
7 Patrz: R. Girard, Celui par qui le scandale arrive, Paris 2001, s. 8, 22–25.
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jako „naukę o państwie jako organizmie geograficznym lub zjawisku w przestrzeni”8. 
Podobnie widzi ją Leszek Moczulski, który dowodzi, że jest to „dyscyplina naukowa 
z pogranicza geografii, historii i nauk politycznych, a także ekonomii i nauk społecz-
nych9. Syntezą tych definicji jest jego stwierdzenie, że „geopolityka zajmuje się zmien-
nymi układami sił na niezmiennej przestrzeni”10.

Odwołując się do teorii cykli hegemonicznych możemy powiedzieć, że obecnie 
świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie 
międzynarodowej11. Na etapie tym gra o zmianę paradygmatu światowego – z jedno-
biegunowego na wielobiegunowy – nie toczy się otwarcie, a potencjalni rywale dotych-
czasowego hegemona (USA), czyli mocarstwa wschodzące na czele z ChRL starają 
się z jednej strony czerpać korzyści z istniejącego wciąż układu sił, a z drugiej strony 
– podważać go. Przy czym czynią to w sposób pokojowy i zakamuflowany, pod takimi 
hasłami jak harmonijny rozwój, pokojowa współpraca i bezpieczeństwo świata, a w rze-
czywistości dążą do podważenia układu międzynarodowego i powrotu do świata wielo-
biegunowego, działając na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, finansowej, 
wojskowej itd. Dążą do delegitymizacji Stanów Zjednoczonych i osłabienia ich pozycji 
na arenie międzynarodowej, uciekając się do tzw. pokojowej strategii oporu. Obejmuje 
ona na przykład krytykę polityki Stanów Zjednoczonych na forum organizacji między-
narodowych, tworzenie koalicji antyamerykańskich i obnażanie ich słabości. Działania 
te czasami wspierają także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, na przykład Francja, 
RFN i Turcja, a także Rosja, co wyraźnie widać było na przykładzie ich stanowiska 
wobec wojny domowej w Libii, czy trwającej już dwa lata wojny domowej w Syrii12.

Przez dziesięciolecia Afryka znajdowała się poza obszarem głównego zaintereso-
wania Waszyngtonu. Dziś, z uwagi na silne w Afryce struktury al. Kaidy i generowane 
przez ten fenomen zagrożenia, kontynent ten staje się jednym z ważniejszych obszarów 
w amerykańskiej optyce bezpieczeństwa. Długofalowe zagrożenie dla interesów Sta-
nów Zjednoczonych w Afryce tworzy też rosnące tu zaangażowanie – na razie głównie 
gospodarcze – ChRL, która szuka tutaj tanich surowców, zwłaszcza metali kolorowych, 
ropy naftowej i gazu. Już w lutym 2007 roku powstało osobne amerykańskie dowódz-
two strategiczne: United States Africa Command (AFRICOM, które – jak sama nazwa 
wskazuje – odpowiada za zabezpieczenie interesów Waszyngtonu w Afryce. W ramach 

 8 Patrz: R. Kjellèn, Der Staat als Lebensform, Lipsk 1917, s. 46.
 9 Patrz: L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 49.
10 Ibidem, s. 75. Tezę tę podważa krytyk geopolityki Roman Kużniar. Patrz R. Kuźniar, Globalizacja, geo-

polityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2000, s. 17.
11 Patrz: G. Modelski, The Long Cycle of Globar politics and the Nation-State, “Comparative Studies in 

Society and History”, vol. 20, No. 2, April 1978, s. 213–236; G. Modelski, W.R. Thompson, Leading Sec-
tors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Polities, University of South Carolina 
Press, Columbia 19966, s. 128–136; R. Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge University 
Press, New York 1983.

12 Patrz: J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, 
s. 191–203; Y. Al. Haj Saleh, Die Revolution in Syrien, „Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte”, nr 9, 
2012, s. 12–16.
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afrykańskiej polityki prezydenta Baracka Obamy, prócz działań wymierzonych bezpo-
średnio w terrorystów, zwłaszcza islamskich ekstremistów, Stany Zjednoczone udzielają 
pomocy lokalnym rządom również w zwalczaniu handlu narkotykami, szmuglu broni 
i innych procederów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa państwa13.

Notabene, mimo oficjalnie głoszonej nienawiści Kaddafiego do Zachodu i vice versa – 
Zachodu do Kaddafiego – kraje zachodniej Europy były ważnymi partnerami w polityce 
zagranicznej Libii. Zaś Libia dla Francji, RFN, Włoch, a nawet Szwajcarii, Hiszpanii i Por-
tugalii była cennym dostawcą taniej ropy naftowej. Warto tutaj zaznaczyć, że dla Francji, 
gdzie wciąż żywe są resentymenty imperialne, definiowane przez takie pojęcia jak „strefy 
szczególnego zainteresowania” czy „obszary żywotnych interesów”, wpływanie na sytuację 
w basenie Morza Śródziemnego oraz środkowej Afryce jest nie tylko domeną polityków, 
ale i wojskowych. Dowodzą tego – tylko w ostatnich latach interwencje wojskowe w Liba-
nie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Czadzie. Libii i Mali. Według oficjalnie obowiązujących 
doktryn, celem francuskich sił zbrojnych i polityki wojskowej jest obrona i ochrona teryto-
rium państwa (co przekłada się też na kilkanaście rozsianych po całym świecie „terytoriów 
zamorskich”), obszaru UE i NATO oraz stabilizowanie sytuacji w bezpośrednim otoczeniu 
Europy, wreszcie współdziałanie na rzecz zachowania pokoju na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem rejonu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. W związku z tym Francja 
utrzymuje znaczne siły zbrojne, które obecnie liczą około 285 tys. żołnierzy oraz 66 tys. pra-
cowników cywilnych (dla porównania RFN – 185 tys. żołnierzy; Wielka Brytania – 177 tys. 
żołnierzy). Przewiduje się też ich dalszy rozwój w latach 2014–2025, na co francuski rząd 
przeznaczyć chce aż 364 mld euro. Poza tym Francja jest mocarstwem atomowym, co stwa-
rza osobne uwarunkowania militarne i polityczne dla jej polityki zagranicznej14.

Natomiast relacje między Libią i Rosją – po upadku ZSRR – były dość ograniczone, 
a wcześniej, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku Moskwa była 
druga po Francji w ilości dostarczanego Kaddafiemu sprzętu wojskowego. Dopiero 
w 2007 roku Kaddafii zatelefonował do prezydenta Władimira Putina, aby pogratu-
lować mu udanej reelekcji, a pół roku później W. Putin przyjechał z oficjalną wizytą 
do Libii, w czasie której zostały podpisane nowe umowy dotyczące m.in. współpracy 
wojskowej, naukowo-technicznej, budowy linii kolejowej Syrta – Bengazi i w sprawie 
pokojowego wykorzystania energii jądrowej. W zamian za podpisanie tych umów 
Rosja zgodziła się umorzyć dług Libii. Kaddafi przy pomocy Zachodu i Rosji chciał 
zmodernizować Libię i w ten sposób zapewnić sobie dalsze panowanie w tym kraju 
oraz umocnić pozycję na arenie międzynarodowej15.

13 Szerzej na ten temat patrz: E. Irobi, Amerykanie gotowi na Afrykę, „RAPORT. Wojsko. Technika. Obro-
ność”, nr 7, 2013, s. 58–61.

14 Patrz: K. Kubiak, Marianna przestaje marzyć, „RAPORT. Wojsko. Technika. Obronność”, nr 5, 2013, 
s. 58; M. Likowski, T. Szulc, Polska, Afganistan, świat, „RAPORT. Wojsko. Technika. Obronność”, nr 7, 
2013, s. 16.

15 Patrz: G. Joffe, E. Paoletti, Libya’s foreign Policy: drivers and objectives, The German Marshal Fund of 
the Unitet States, Washington DC 2010, s. 20–42; D. Vandewalle, Libya Since 1969. Qadhafi’s Revolution 
Revisited, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2008, s. 160–163.
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W każdym z państw objętych „arabską wiosną ludów” rewolucje przebiegały i prze-
biegają nadal w inny sposób, choć żądania demonstrantów są podobne. W Libii i Syrii 
ludzie domagali się zmiany rządów, w szczególności odsunięcia od władzy prezydenta 
Kaddafiego i Assada, sprzeciwiali się biedzie, bezrobociu i braku perspektyw na lepsze 
życie. Chcieli żyć spokojnie w kraju bez korupcji i nadużyć ze strony władz państwo-
wych. Widząc działania Tunezyjczyków i Egipcjan zdobyli się na odwagę, aby wyjść 
na ulice i zacząć protest. Zachęceni powodzeniem rewolucji w innych krajach mieli 
nadzieję na pomoc Zachodu i że odsuną znienawidzonych dyktatorów od władzy16.

Tak, jak protesty w świecie arabskim nie miały jednolitego charakteru, tak i reakcje 
świata na nie były bardzo różne. Na przykład Turcja prawie nie zareagowała na wyda-
rzenia w Tunezji, ale zupełnie inne stanowisko zajęła wobec wydarzeń w Egipcie i Syrii, 
domagając się od władz tych państw, aby wysłuchały żądań obywateli dotyczących demo-
kracji i wolności. Turcja dała wówczas wyraźny sygnał, że wbrew stanowisku Stanów 
Zjednoczonych, chce zmienić swoją politykę w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, 
chce tam uzyskać pozycję lidera. Stawiając się w roli lidera regionu, Turcja nie mogła też 
nie zabrać głosu w sprawie Libii czy Syrii. Dlatego też rząd turecki początkowo nie chciał 
udzielić swojego poparcia dla interwencji NATO w Libii. Ankara od samego początku 
wybuchu konfliktu libijskiego starała się zademonstrować niezależność własnej polityki 
wobec tego państwa. Dlatego przez pierwsze miesiące międzynarodowej operacji NATO 
świat postrzegał Turcję jako sprzymierzeńca reżimu Kaddafiego17.

Nie ulega wątpliwości, że następstwa arabskich rewolucji będą jeszcze długo odczu-
wane w świecie, bo po obaleniu starych reżimów do władzy doszli ludzie bez doświadcze-
nia, którzy na dodatek muszą zbudować państwo od nowa. Będą też miały istotny wpływ na 
ewolucję systemu euroatlantyckiego i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym 
świecie. Spowodują dalszą polaryzację postaw wśród członków NATO i Unii Europejskiej.

Szczególnie jaskrawym przykładem takich antyamerykańskich postaw i zachowań 
jest RFN, która występowała przeciwko interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych 
w Iraku w 2003 roku, a w 2011 roku podczas głosowania nad rezolucją nr 1973 w spra-
wie Libii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wstrzymała się od głosu, podobnie jak 
Chiny, Indie, Brazylia i Rosja18.

Stanowisko rządu RFN wobec rewolucji w Afryce Północnej i jego polityka wobec 
Tunezji, Egiptu i Libii wywołały falę krytyki ze strony opozycji i sojuszników. „Powściągliwe 
stanowisko w kwestii Libii, miało podkreślić odpowiedzialny charakter niemieckiej poli-

16 Patrz: M. Gostkiewicz, Z. Wąski, Wielkie protesty w Egipcie. Ludzie chcą odejścia prezydenta, „Gazeta 
Wyborcza”, 1 II 2011; Wydarzenia w Tunezji i Egipcie oraz ich konsekwencje regionalne (analiza), „Analizy 
BBN”, 4 II 2011; W. Kedaj, Libia – państwo ludu, „Wprost”, nr 9, 2011; W. Repetowicz, Arabska wiosna 
– szanse i zagrożenia, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Instytut Kościuszki, Kraków 2011.

17 Patrz: K. Kujawa, Turkey and democratization of the Arab Word, “Policy Papers”, nr 12, 2011, s. 2; 
A. Dziesiów-Szuszczykiewicz, Polityka zagraniczna Turcji w kontekście czerwcowych wyborów parlamen-
tarnych i „arabskiej wiosny”, „Analizy BBN”, 29 VI 2011.

18 Rezolucja ta została przyjęta dopiero 17 marca 2012 roku. Patrz: http://www.un.org/News/Press/
doc/2011/sc 10200.doc. htm. Patrz także: M. Soja, Stosunki UE–NATO w dziedzinie bezpieczeństwa euro-
pejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 209–216.
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tyki bezpieczeństwa. Postawić Niemcy w roli silnego, zaangażowanego gracza, który nie 
boi się prezentować odmiennego stanowiska w imię wyznawanych wartości. Jeśli plan by 
się powiódł, byłby kolejnym krokiem w kierunku emancypacji niemieckiej polityki bezpie-
czeństwa, a na rodzimej scenie politycznej przysporzyłby tak potrzebnego koalicji poparcia 
wyborców. Rząd zorientował się na pacyfistyczne nastroje niemieckiego społeczeństwa. 
Liczył też na przychylność parlamentarnej opozycji, która krytykując zaangażowanie mili-
tarne w Afganistanie, ze zrozumieniem przyjąć powinna odmowę użycia Bundeswehry”19.

Można tutaj zaryzykować stwierdzenie, iż rządowi Niemiec chodziło również 
o zamanifestowanie światu swojej siły i odmiennego od sojuszników, zwłaszcza od Sta-
nów Zjednoczonych, zdania w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, a tym 
samym pokazanie, że RFN jest zdolna do prowadzenia niezależnej polityki zagranicz-
nej o zasięgu globalnym20.

Przy czym warto tutaj dodać, że oficjalnie RFN podkreśla, że jest wiernym sojusz-
nikiem Stanów Zjednoczonych, a sojusz atlantycki jest gwarantem jej bezpieczeństwa. 
M.in. po wyborach parlamentarnych w 2009 roku i utworzeniu rządu CDU/CSU-FDP, 
w umowie koalicyjnej podpisanej 26 października 2009 roku przez przewodniczących 
tych partii podkreślono, że w polityce zagranicznej priorytetowymi celami RFN są:
– umocnienie współpracy transatlantyckiej,
– zacieśnienie współpracy z Rosją w ramach struktur międzynarodowych,
– uzależnienie udziału Bundeswehry w misjach zagranicznych od mandatu ONZ, UE 

lub NATO,
– pogłębienie współpracy z Polską21.

Miesiąc później, kanclerz Angela Merkel w expose wygłoszonym w Bundestagu 
również podkreśliła, że w polityce wewnętrznej celem nowego rządu RFN jest wyj-
ście z recesji gospodarczej, a w polityce zagranicznej wolność, pokój i bezpieczeństwo, 
dobrobyt dla wszystkich i postęp społeczny22.

Może więc ma rację amerykański ekspert, znany politolog George Friedman, który 
w swojej najnowszej książce poświęconej zmianom w układzie sił międzynarodowych 
i zagrożeniom dla nowego ładu globalnego pisze, że dla Stanów Zjednoczonych i dla 
świata w najbliższych dekadach największe zagrożenie będą stanowiły Niemcy i Rosja, 
a nie mocarstwa wschodzące na czele z ChRL23. Podkreśla on, że relacje Stanów Zjed-
noczonych z Niemcami popsuły się głównie ze względu na kryzys finansowy i amery-

19 Patrz: M. Jankowski, Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej, „Biuletyn opinie”, Fundacja Amicis 
Europae, nr 8, 2011, s. 11.

20 Patrz: P. Sasnal, Kryzys w Libii, a reakcje społeczności międzynarodowej, „Biuletyn PISM”, nr 20, 2011, s. 2.
21 Patrz: Wachstum. Bildung. Zusammenhalt, der Koalitionvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legisla-

turperiode, Berlin 2009; CDU podpisało umowę koalicyjną z FDP, „Wprost”, 26 X 2009, s. 3.
22 Patrz: M. Zawilska-Florczuk, Nowy rząd RFN: integracja i edukacja zamiast wielkich reform, Ośrodek 

Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl 
23 Patrz: G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kra-

ków 2012. Por. także: J. Żakowski, Ameryka wraca do domu. Wywiad z George’em Friedmanem, ame-
rykańskim politologiem, właścicielem prywatnej agencji wywiadowczej, o nadmiernym znaczeniu Niemiec 
w Europie i militarnych obowiązkach Polski, „Polityka”, 29 X – 6 XI 2012, s. 4–6. 
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kańską wojnę w Iraku oraz, że „Amerykanie mają poważne problemy z Rosjanami, 
natomiast Niemcy dystansują się od ich prób powstrzymania Rosji. (…) W nadcho-
dzących latach relacje Ameryki z Rosją i Niemcami będą się zmieniać i powinniśmy 
spodziewać się tutaj znacznego przesunięcia. Bez względu na nastroje coraz większa 
obecność Rosji na wschodzie Europy zagraża amerykańskim interesom. (…) Im bar-
dziej Amerykę niepokoić będzie pozycja Rosji, tym bardziej będzie rósł dystans między 
nią a Niemcami. (…) We wszystkich tych manewrach chodzi przede wszystkim o unik-
nięcie wojny, a w dalszej kolejności o powstrzymanie zbliżenia między Rosją z Niem-
cami, które mogłoby w kolejnych dekadach zagrozić hegemonii Ameryki”24.

Dziś nie tylko zacieśniają się stosunki polityczne i gospodarcze między RFN i Rosją, 
ale także zmienia się społeczny odbiór i wizerunek Rosji w Niemczech i Niemiec w Rosji. 
W społeczeństwie niemieckim dużą popularnością cieszyły się negatywne stereotypy 
o Rosji i Rosjanach, które kształtowały się przez wieki i utrwalone zostały przez propa-
gandę z lat zimnej wojny. Po zjednoczeniu Niemiec, w latach dziewięćdziesiątych media 
niemieckie przedstawiały Rosję jako kraj, który pogrąża się w chaosie i nędzy, a po dojściu 
do władzy Władimira Putina oskarżano go o zapędy autorytarne i ambicje imperialne. 
Kampania antyrosyjska nasiliła się po wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 
2008 roku, kiedy to środki masowego przekazu w RFN popierały gruzińską wersję tego 
konfliktu. Dziś media niemieckie są bardziej powściągliwe i mają neutralny stosunek 
do Rosji. Natomiast obraz Niemiec w oczach Rosjan jest pozytywny. W odróżnieniu od 
Stanów Zjednoczonych, które przez większość Rosjan tradycyjnie postrzegane są jako 
przeciwnik polityczny i gospodarczy, RFN jest przedstawiana w rosyjskich mediach jako 
wzór przyjaznego państwa i solidnego partnera gospodarczego25.

Rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii Stanów 
Zjednoczonych w świecie dla umocnienia własnej pozycji geostrategicznej w nowym 
ładzie międzynarodowym. Próbuje odepchnąć Stany Zjednoczone i NATO od granic 
rosyjskich i obszaru poradzieckiego. Jest przeciwna rozszerzaniu NATO i rozmieszcza-
niu nowych sił na terenie byłych satelitów. Jej celem strategicznym jest również osłabie-
nie więzi transatlantyckich. Rosja uważa NATO za organizację słabą, która przecenia 
swoje możliwości. Oskarża ją o niecne, ukryte przed innymi cele i dążenia do politycznej 
i wojskowej dominacji nad światem. Czynnikiem wpływającym na ochłodzenie stosun-
ków NATO z Rosją była wspomniana wojna Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku26.

24 Patrz: G. Friedman, Następna dekada..., s. 204–205. Por. także: E. Lucas, Nowa zimna wojna. Jak Kreml 
zagraża Rosji i Zachodowi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008; C. Ochmann, Przyszłość Partnerstwa 
Wschodniego z niemieckiej perspektywy, „Biuletyn Niemiecki”, nr 6, 2010; S. Żerko, Niemiecka polityka 
wobec Rosji: kontynuacja mimo wszystko, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 104, 2012; A. Drzewicki, 
Współczesny wymiar stosunków niemiecko-rosyjskich, „Biuletyn Niemiecki”, nr 26, 2012.

25 Patrz: G. Gromadzki, J. Kucharczyk, Ludzie – Historia – Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan, 
Instytut Spraw Publicznych, 2012, http://fwpn.org.pl [3.02.2013]; G. Kuczyński, Strategia Rosji wobec 
Zachodu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 9–10, 2009.

26 Szerzej na ten temat patrz: R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przy-
szłość Zachodu, Fundacja Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, Warszawa 2010; G. Kuczyński, 
Strategia Rosji wobec Zachodu…, s. 157.
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Jak pisze Ronald D. Asmus: „Gruzińsko-rosyjska wojna z sierpnia 2008 roku była 
małą wojną, która wstrząsnęła światem. Jej wybuch zaszokował pogrążone w beztro-
skim zadowoleniu państwa zachodnie, przekonane, że wojny w Europie należały już 
do przeszłości. (…) Wojna zakwestionowała również relacje Zachodu z Rosją – pań-
stwem, które wielu polityków uważało za trudne we współpracy, ale bardzo niewielu 
oceniało jako zdolne do podjęcia militarnej ofensywy przeciwko któremuś ze swoich 
sąsiadów. Co jednak chyba najistotniejsze, wspomniana wojna naruszyła u samych pod-
staw zasady, w oparciu o które budowano nową politykę bezpieczeństwa w Europie, 
stawiając tym samym pod znakiem zapytania jej przyszłość. W efekcie, wspomniana 
mała wojna wstrząsnęła fundamentem przekonania, że demokracja oraz duch wzajem-
nej współpracy odniosły w Europie ostateczne zwycięstwo po tym, jak dwadzieścia lat 
wcześniej upadła żelazna kurtyna, a myślenie kategoriami geopolitycznych sfer wpły-
wów, prowadzące do konfliktów i rozlewów krwi, zostało odesłane do lamusa”27.

Dla zbudowania wzajemnego zaufania, prócz „resetu” w stosunkach Stany Zjed-
noczone – Rosja, powinien zostać dokonany także „reset” w relacjach NATO – Rosja. 
Dzięki temu – przy zachowaniu obecnych instytucji – można byłoby podjąć konstruktywne 
negocjacje na temat rosyjskich oczekiwań i wizji wobec europejskiej architektury bezpie-
czeństwa. Rosyjskie propozycje, nawołujące do stworzenia nowej architektury bezpieczeń-
stwa europejskiego, spotykają się na ogół z przychylnym przyjęciem przez decydentów 
francuskich i niemieckich. Potwierdzeniem tego może być szczyt w Deauville we Francji  
(18–19  października 2010 r.), podczas którego spotkali się przywódcy Rosji, Niemiec 
i Francji. Termin tego spotkania był nie przypadkowy, ale zastanawiający, gdyż trwały wów-
czas prace nad projektem nowej koncepcji strategicznej Sojuszu i zbliżał się szczyt NATO 
w Lizbonie (19 – 20 listopada 2010 r.), na którym została ona przyjęta28. Krytyków tego 
rodzaju spotkań można podzielić na dwie grupy. Jedni wskazują, że poprzez takie inicja-
tywy osłabieniu ulega solidarność euroatlantycka, a próby porozumienia się z Rosją na 
zasadach bilateralnych, z pominięciem interesów NATO czy UE, nie służą tym organiza-
cjom jako całości. Drudzy mówią, że sama idea tego typu spotkań jest słuszna, lecz niewła-
ściwy jest dobór partnerów. Powinni w nich uczestniczyć przedstawiciele UE jako całości, 
Rosji oraz Turcji – państwa, którego znaczenie na arenie międzynarodowej sukcesywnie 
rośnie29. Jak trafnie bowiem zauważa George Friedman: „Turcja i Rosja są historycznymi 
rywalkami. Obie leżą nad Morzem Czarnym i obie zabiegały o Bałkany i Kaukaz. Co waż-
niejsze, Rosjanie uważają, że Turcy zamykają przed nimi Bosfor – bramę do Morza Śród-
ziemnego. Turcja może dobrze współpracować z Rosjanami ze względu na jej uzależnienie 

27 Patrz R.D. Asmus, Mała wojna…, s. 373.
28 Patrz, Active Engagement, Modern Demence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Mem-

bers of the North Atlantic Treaty Organization. Adepted by Heads of State and Government at the NATO 
Summit in Lisbon 19–20 November 2010, NATO Public Diplomacy Diviision, Bruksela 2011, s. 4–45.

29 Patrz m.in.: J. Wódka, Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, 
ISP PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012; J. Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej 
wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; Ő. Terzi, The influence of the European Union on 
Turkish foreign Policy, Ashgate, Farnham 2010.
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od rosyjskiej ropy, ale pomysły przesunięcia na południe granicy na Kaukazie czy oddania 
Bosforu po prostu nie wchodzą w grę. Samo istnienie Turcji służy interesom Ameryki w ich 
relacjach z Rosją. Stany Zjednoczone chcą zablokowania Rosji na Kaukazie, a jak to się 
stanie, jest kwestią drugorzędną – ważne, by Rosja była zablokowana”30.

Nowa strategia NATO przyjęta w Lizbonie 19 listopada 2010 roku miała ostatecz-
nie zakończyć epokę pozimnowojenną oraz pokazać Europejczykom i Amerykanom, 
że Sojusz ten jest im nadal potrzebny. Miała nie tylko zahamować jego erozję, ale rów-
nież umocnić jego pozycję w powstającym nowym ładzie międzynarodowym. Po upadku 
ZSRR w Sojuszu rozpoczął się kryzys tożsamości. Kraje byłego bloku sowieckiego, m.in. 
Polska, nadal chciały w nim widzieć twardego obrońcę przed Moskwą, ale zachodnia 
Europa nie wierzyła już zbrojnej agresji na Starym Kontynencie. Z kolei Amerykanie 
dążyli do przekształcenia NATO w narzędzie wspierania wojen poza terytorium Sojuszu 
– jak w Afganistanie. Do tego dochodził brak jednolitego poglądu, jak silnych gwarancji 
obronnych Stanów Zjednoczonych potrzebuje Europa i w jaki sposób ma je wzmacniać 
NATO oraz amerykańscy żołnierze stacjonujący na europejskiej ziemi. Towarzyszyły 
temu obawy, że Sojusz może stopniowo zamieniać się w bezzębną organizację między-
rządową na wzór OBWE, a Ameryka będzie współpracować z chętnymi do tego sojusz-
nikami poza strukturami Paktu. Taki charakter miały m.in. plany administracji George’a 
W. Busha w sprawie tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach, krytykowane przez nie-
które kraje zachodnie i Rosję. Szczyt w Lizbonie i przyjęta wówczas nowa strategia Soju-
szu miały wzmocnić system euroatlantycki i przygotować go do walki z takimi nowymi 
zagrożeniami jak cyberwojny czy terroryzm międzynarodowy. Nowa koncepcja strate-
giczna podkreśla również aktualność artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, który w razie 
zbrojnej napaści na któregoś z sojuszników nakazuje innym członkom NATO udzielenie 
mu pomocy „łącznie z użyciem siły zbrojnej”. Ponadto zakłada ona stworzenie wspólnej 
obrony przeciwrakietowej NATO poprzez skoordynowanie i częściowe połączenie ist-
niejących systemów obronnych kilku krajów Sojuszu oraz systemu planowanego przez 
Stany Zjednoczone, którego elementy mają być umieszczone m.in. w Polsce. Obecny 
na szczycie NATO w Lizbonie Barack Obama podkreślił, że dla Ameryki stosunki poli-
tyczne i wojskowe z Europą mają znaczenie kluczowe. Jednym z głównych celów lizboń-
skiego szczytu NATO była też próba wypracowania nowych zasad współpracy z Rosją, 
czemu poświęcone było posiedzenie Rady NATO – Rosja, na które przybył prezydent 
Dmitrij Miedwiediew. Niestety, celu tego nie udało się osiągnąć, gdyż Rosja oficjalnie nie 
wycofała się z zarzutów, że tarcza antyrakietowa może osłabić jej potencjał obronny31.

Stosunki Rosja – Zachód opierają się obecnie, z jednej strony na kooperacji 
(np. w kwestiach nieproliferacji broni masowego rażenia, zakończenia operacji w Afga-
nistanie, czy rozwiązania kryzysu wokół programu nuklearnego Iranu), z drugiej zaś na 

30 Patrz: G. Friedman, Następna dekada…, s. 174. Por. także: A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwa-
nia i szanse, PISM, Warszawa 2011.

31 Patrz: T. Bielecki, NATO na początku XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, 19 XI 2010, s. 10; Active Engage-
ment, Moderne Demence…, s. 17–31; K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Ius At Tax, 
Warszawa 2011.
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konfrontacji (obszar poradziecki i utrzymanie stref wpływów, przeciwdziałanie Rosji 
rozszerzeniu NATO na Wschód, budowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Euro-
pie Środkowej). Nie zmienia to jednak faktu, że w interesie Zachodu leży europe-
izacja Rosji. Ale aby ten cel został zrealizowany, potrzebne są zaangażowanie i wola 
do modernizacji ze strony samej Rosji. Musi być to jednak przemiana w rozumieniu 
zachodnioeuropejskim, a nie rosyjskim. W ten sposób Rosja mogłaby nadrobić stra-
cony czas i w pełni uczestniczyć w budowie nowego ładu międzynarodowego, który 
będzie korzystny dla niej i dla jej relacji z Zachodem, de facto z całym światem.

Warto tutaj zaznaczyć, że Amerykanie wciąż dysponują największym na świe-
cie potencjałem zbrojnym, a ich wydatki na cele wojskowe w 2011 roku przekroczyły 
700 mld dolarów, a więc były prawie pięciokrotnie wyższe niż wydatki Chin, które pod 
tym względem zajmują drugie miejsce. Natomiast wśród dziesięciu państw na świecie, 
które w 2011 roku przeznaczyły największe sumy na cele wojskowe była też Rosja, która 
wydała 64 mld dolarów i RFN, która wydała 43 mld dolarów. Podobnie sytuacja ta wyglą-
dała w 2012 roku. Co więcej, prezydent Władimir Putin zapowiada, że w najbliższych 
dziesięciu latach Rosja przeznaczy aż 770 mld dolarów na modernizację armii i podkreśla, 
że Rosja się zbroi i będzie się zbroić. Nie będzie od tego odwrotu32. Ma on świadomość, 
że armia rosyjska jest postrzegana przez społeczeństwo jako filar potęgi państwa i sta-
nowi fundament władzy państwowej, de facto jego władzy, coraz bardziej autorytarnej33.

Władimir Putin przywrócił też potęgę służb bezpieczeństwa i sukcesywnie poszerza 
kontrolę nad wieloma dziedzinami życia społecznego. W trzeciej kadencji musi on 
bowiem uwiarygodnić swoje zwycięstwo, ponownie zyskać poparcie mas. Dlatego, by 
odzyskać społeczny mandat, Putin kreuje się na lidera narodu. Wysiłki orientuje na 
zwolenników rządów silnej ręki, a sprawowana przez niego władza polaryzuje spo-
łeczeństwo. Jednocześnie konsekwentnie dąży do umocnienia pozycji Rosji na are-
nie międzynarodowej, jako mocarstwa globalnego. Zabiega o odzyskanie wpływów 
w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej34. Coraz częściej pod-
kreśla fakt posiadania przez Rosję arsenału jądrowego i deklaruje gotowość użycia go 
w razie wyczerpania innych środków zapewnienia bezpieczeństwa państwu. Na jego 
żądanie Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej w dniu 23 października 2009 roku 
znowelizowała ustawę „O obronie”, poszerzając kompetencje prezydenta w kwestii 

32 Patrz: Nakłady na zbrojenia opracowane przez Szwedzki Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI): www.
sipri.org. 2011 i 2012. Patrz także: U. Beck, Das deutsche Europa, Suhrkamp, Berlin 2013 i wydana 
po polsku: U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2013; A. Ścios, Rosja – imperium czy potęga mitu, 21 marca 2013, http://
bezdekkretu.blogspot.com/2013/03/-rosja – imperium czy potęga mitu-html.

33 Patrz: A. Politkowskaja, Rosja Putina, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005, s. 39; J. Topolski, 
Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2004.

34 Patrz: S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 19–21; M. Raś, Ewo-
lucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 157–158; B. Skulska, Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2010, s. 68.
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użycia sił zbrojnych poza granicami Rosji. Co więcej, kluczowym elementem rosyjskiej 
polityki obronnej stała się doktryna odstraszania nuklearnego, niezbędnym dla zacho-
wania przez Rosję statusu potęgi państwowej, równoważącej słabość sił konwencjonal-
nych. Z tego też względu kwestii utrzymania oraz usprawnienia potencjału atomowego 
w Rosji nadano najwyższy priorytet35. Świadczy to o tym, że Putin nadal uznaje możli-
wość użycia siły militarnej jako istotnego narzędzia realizacji celów polityki zagranicz-
nej Rosji, zwłaszcza na obszarze byłego Związku Radzieckiego36.

Prezydent W. Putin realizuje dziś w praktyce to, co zakłada nowa „Strategia Bez-
pieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku”, podpisana przez pre-
zydenta Dmitrija Miedwiediewa 12 maja 2009 roku, która zastąpiła obowiązującą od 
2000 roku koncepcję bezpieczeństwa narodowego Rosji. W dokumencie tym pod-
kreślono, że zdolność Rosji do obrony jej bezpieczeństwa narodowego zależy przede 
wszystkim od potencjału gospodarczego kraju. Uwagę społeczności międzynarodo-
wej przykuł jednak zapis dopuszczający możliwość użycia siły w dążeniu do uzyska-
nia dostępu do złóż surowców naturalnych. Jak zauważa trafnie Piotr Żochowski: 
„Pomimo nadania strategii pozorów metodologicznego uporządkowania, jest tekstem 
niespójnym, próbującym ująć w kontekście bezpieczeństwa wszystkie dziedziny życia 
politycznego, społecznego i gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Raczej jest to opis 
doświadczeń, oczekiwań i ambicji rosyjskich elit władzy, a zwłaszcza reprezentują-
cych resorty siłowe, niż dokument konstytuujący politykę bezpieczeństwa. W przeci-
wieństwie od dotychczas obowiązującej Koncepcji z 2000 roku, która koncentrowała 
się na polityce zagranicznej Rosji, nowa strategia akcentuje politykę bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Zachowawcza wymowa i język „Strategii Bezpieczeństwa” świadczą 
o kultywowaniu przez elity władzy mocarstwowej wizji Rosji, której pozycję warunkują 
rezultaty rywalizacji z Zachodem. W dokumencie znajduje miejsce podział świata na 
przeciwników i sojuszników, gdzie dialog z Rosją może zakończyć się powodzeniem 
tylko w przypadku uwzględnienia deklarowanych przez nią interesów”37.

Strategia ta, mająca zagwarantować Rosji powrót na arenę międzynarodową i sta-
tus gracza globalnego w nowym, multipolarnym ładzie światowym wśród czynników, 
które mają niekorzystny wpływ na stan bezpieczeństwa międzynarodowego wymienia 
m.in. negatywną politykę NATO i Stanów Zjednoczonych oraz możliwości wybuchu 
konfliktów zbrojnych o przejęcie kontroli nad surowcami energetycznymi w Azji Cen-
tralnej i w Arktyce38. Notabene, Rosja od dawna postrzegana jest jako kraj manifestu-

35 Patrz: M. de Haas, Medvedev’s Security Policy: A Provisional Assessment, „Russian Analitical Digest”, 
nr 62, 2009, s. 4–9.

36 Patrz: A. Jaroszewicz, Konsekwencje wojny w Gruzji dla stosunków Rosji z państwami obszaru WNP, 
„Tydzień na Wschodzie”, 19 VIII 2008, s. 1; T. Olszański, Duma zwiększyła uprawnienia prezydenta do 
użycia wojska za granicą, „Tydzień na Wschodzie”, 28 X 2009, s. 4.

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

38 Patrz: A. Curanović, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw, 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 14–17; Russia’s New Arctic Strategy. The Foun-
dation of Russian Federation Policy in the Arctic until 2020 and Beyond, 18 September 2008, s. 98–105; 
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jący swoją obecność w Arktyce głównie w sferze militarnej. Spośród wszystkich państw 
ona jako jedyna zdecydowało się na rozmieszczenie za kręgiem polarnym sił morskich 
szczebla strategicznego39. W związku z tym podkreślono też tutaj potrzebę dalszego 
rozwoju i modernizacji sił zbrojnych Rosji. Omawiana Strategia stała się podstawą dla 
przyjętej – także na polecenie Władimira Putina w dniu 12 lutego 2013 roku – nowej 
„Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej”40.

Rzecz ciekawa, prezydent W. Putin podkreślił, że ta nowa koncepcja polityki zagra-
nicznej Rosji kładzie nacisk na nowoczesne formy i metody pracy służby zagranicznej, 
m.in. na dyplomację gospodarczą i soft power, czyli zdolność państwa do pozyskiwania 
sojuszników i zdobywania wpływów w świecie dzięki atrakcyjności własnej kultury, ide-
ologii i polityki. Zaś minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow dodał, że w nowej 
„koncepcji polityki zagranicznej sformułowany został jasny i spójny system poglą-
dów, skoncentrowany na rozwiązywaniu coraz bardziej skomplikowanych problemów 
współczesnego świata”41.

Według Ławrowa, Rosja w latach 2013–2015 będzie prowadziła politykę zagraniczną 
w sposób wielowektorowy, a jej głównym celem jest integracja państw na obszarze pro-
radzieckim. Co ciekawe, w koncepcji tej na drugim miejscu wśród priorytetów rosyjskiej 
polityki zagranicznej znajduje się współpraca z Unią Europejską, z którą Rosja chce 
utworzyć jednolity rynek oraz współdziałać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, 
gdyż tak ona, jak i cały świat zachodni stoją dziś wobec podobnych wyzwań i zagrożeń 
generowanych przez islamski radykalizm oraz wzrost potęgi azjatyckich mocarstw. Jako 
najważniejszych partnerów Rosji w UE w dokumencie tym wskazano Niemcy, Włochy, 
Holandię i Francę, czyli te kraje, z którymi Federację Rosyjską łączy bliska współpraca 
w sferze surowcowo-energetycznej. Po Unii Europejskiej, koncepcja ta przewiduje też 
współpracę Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, ale zniknął tu postulat partnerstwa strate-
gicznego, a główny akcent położono na rozwój współpracy gospodarczej, która stanowić 
ma solidny fundament dla dalszych stosunków rosyjsko-amerykańskich42.

Z powyższego wyraźnie widać, że obecne osłabienie pozycji Zachodu stwarza 
korzystne przesłanki do porozumienia i współpracy z Rosją. Ale niezbędnymi do tego 
warunkami są: uznanie przez Zachód rosyjskiej „specyfiki” w sferze wartości i nie-
wtrącanie się do polityki wewnętrznej Rosji, koordynacja działań na rzecz bezpieczeń-
stwa międzynarodowego na zasadzie „koncertu mocarstw” – Rosja, Unia Europejska 
i Stany Zjednoczone, otwarcie Unii na rosyjską penetrację ekonomiczną i społeczną 

A. Cohen, Russia in the Arctic: Challenges to U.S Energy and Geopolitics in the High North, [w:] S.J. Blank 
(red.), Russia in the Arctic, U.S Army War College Press, Carlisle 2011, s 19.

39 Patrz: R. Tamnes, Arctic Security and Norway, [w:] J. Kraska (red.), Arctic Security in an Age of Climate 
Change, Cambridge University Press, New York 2011, s. 51–53.

40 Patrz: Koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Oficjalna strona Prezydenta Federacji Rosyjskiej: www. 
kremlin.ru; D. Palikanow, Rosja: nowa koncepcja polityki zagranicznej stawia na b. ZSRR, „Kommier-
sant”, 14 XII 2012.

41 Patrz: S.W. Ławrow, Filozofia polityki zagranicznej Rosji, „Mieżdunarodnaja Żyzn”, nr 3, 2013, s. 13.
42 Patrz: W. Radkiewicz, Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Tydzień na Wschodzie”, 

20 II 2013, s. 1–3.
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(wizy), neutralizacja NATO oraz poszanowanie rosyjskiej strefy wpływów na obszarze 
Wspólnoty Niepodległych Państw.

Podobnie jak w Rosji, również w Berlinie już od dawna ścierają się dwie koncepcje 
polityki zagranicznej: tradycyjna, skoncentrowana na wielkich mocarstwach oraz nowa 
próba zbudowania wielowektorowej polityki, która realizm łączy z troską o wartości 
Zachodu i widzi strategicznych partnerów również w mniejszych krajach, w tym w Pol-
sce. Granice między tymi nurtami przebiegają przez wielkie partie, media czy grupy inte-
resów gospodarczych. Do wielkich oponentów obecnej polityki zagranicznej Niemiec, 
w tym także unijnej należy m.in. wybitny socjolog Ulrich Beck, a jego niedawna książka 
„Niemiecka Europa”, to ostra krytyka niemieckich zaniechań i egoizmu w kryzysie oraz 
pomysły, jak naprawić Europę. Niemcy mają dziś decydujący głos w sprawach Europy 
i wykorzystują go jak najgorzej – pisze Beck. Zmuszając państwa w kryzysie do brutal-
nych cięć finansowych, pogłębiających zapaść społeczeństw, Niemcy popełniają wielki 
grzech arogancji: sami „definiują narodowe interesy innych europejskich demokracji”. 
Ale skutki – dowodzi Beck – są opłakane, bo Unia Europejska już się rozłamuje. Nie 
tylko na kraje chcące się mocniej integrować i temu niechętne. Nie tylko na Północ 
i pogardliwie traktowane Południe. Są też „zewnętrzni outsiderzy”, czyli państwa spoza 
strefy euro, jak na przykład Polska. I są „wewnętrzni outsiderzy”, czyli zadłużone i zdane 
na pomoc finansową państwa eurolandu. Dłużnicy to „nowa podklasa UE”, muszą się 
godzić na stratę suwerenności i naruszenie narodowej godności”. Ich los jest niepewny, 
ostrzega Beck: „W najlepszym przypadku federalizm, w najgorszym neokolonializm”. 
„Chodzi nie tylko o to, by zapobiec zapaści euro – konkluduje Beck – ale bardziej jesz-
cze załamaniu się europejskich wartości – otwartości na świat, wolności, tolerancji”. To 
mocny argument za Unią federacyjną. Bez niej mechanizm „parademokracji”, jak to 
nazywa Beck, gdzie silne państwa wymuszają decyzje na słabszych, jedynie się nasili. Na 
dłuższą metę – zdaniem Becka – Europa tego nie wytrzyma43.

Jednocześnie w RFN trwa obecnie intensywna debata na temat roli, jaką odgry-
wać ma to państwo w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Kwestie bez-
pieczeństwa odgrywają w Niemczech istotną rolę, zarówno w polityce wewnętrznej, 
jak i w relacjach zewnętrznych, stając się jednocześnie elementem bieżącej polityki. 
Politycy, a także kolejne rządy podkreślają, że Niemcy dążą do pokojowego rozwią-
zywania współczesnych konfliktów międzynarodowych, a NATO odgrywa dla Berlina 
rolę silnego partnera, zapewniającego państwu zewnętrzne bezpieczeństwo. Zarazem 
opowiadają się – jak już wspominałem – za ścisłą współpracą NATO i UE w obszarze 
polityki bezpieczeństwa i obrony. Według nich, europejskie działania w tym zakresie, 
wynikające m.in. z europejskiej strategii bezpieczeństwa z grudnia 2003 roku, nie sta-
nowią konkurencji dla transatlantyckiego systemu, gdyż europejskiego i atlantyckiego 
bezpieczeństwa nie da się rozdzielić44.

43 Patrz: U. Beck, Niemiecka Europa…, s. 21, 36, 78.
44 Patrz, Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 

und SPD, 11 XI 2005, Berlin 2005, s. 13; J.P. Gougeon, Niemcy XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie 
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Niemcy, choć są czwartą potęgą gospodarczą świata (po USA, ChRL i Japonii), 
sami o sobie wolą mówić jako o potędze europejskiej45. Biorąc pod uwagę fakt, że 
aż 80% wpływów z niemieckiego eksportu pochodzi z handlu z partnerami europej-
skimi, w interesie Berlina leży silna i sprawnie funkcjonująca Unia Europejska. Z kolei 
kontakty handlowe z Rosją są tam coraz częściej dziś postrzegane w kategoriach pro-
wadzenia biznesu z krajem Trzeciego Świata: importuje się gaz ziemny i ropę naf-
tową, eksportuje ciężki sprzęt, ale na tym koniec. Świadomość, że wzrost gospodarczy 
jest uzależniony od rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego u partnera 
handlowego, wzmacnia w ostatnich latach w Berlinie idealistyczno-realistyczny nurt 
w polityce zagranicznej RFN. Jednocześnie w niemieckim dyskursie politycznym coraz 
częściej słychać głosy, że bez postępu cywilizacyjnego na Wschodzie i bez zróżnicowa-
nej polityki wschodniej Niemiec nie ma co liczyć na stabilny rozwój stosunków poli-
tycznych i gospodarczych z Rosją. Nawiasem mówiąc, Polska powinna się w tę debatę 
włączyć, ponieważ w dużej mierze od naszej postawy i wiarygodności zależy siła tego 
drugiego, czyli idealistyczno-realistycznego nurtu polityki wschodniej RFN46.

Jest to możliwe, tym bardziej, że stosunek władzy i Polaków do Niemiec zmienił się 
radykalnie w ostatnich dwudziestu latach. Przeszliśmy drogę od niechęci i obaw do postaw 
neutralnych, a nawet przyjaznych. Relacje dwustronne przyjęły postać dojrzałego sąsiedz-
twa. Zmiany te potwierdzają wyniki różnych badań sondażowych. Polacy dziś nie widzą 
w swym sąsiedzie zagrożenia, nie mają obaw przed nieprzezwyciężoną sprzecznością inte-
resów, a traktują go jako ważnego partnera w targanej różnymi kryzysami Europie47.

Dał temu wyraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w przemówieniu 
z 28 listopada 2011 roku na temat przyszłości Unii Europejskiej i roli RFN w zjed-
noczonej Europie, formułując pod adresem Niemiec sześć następujących próśb i tez. 
Po pierwsze, żeby Niemcy przyznały, że są największym beneficjantem jednoczącej 
się Europy i porozumień unijnych i dlatego ciąży na nich największy obowiązek, by 
porozumienia te przetrwały. Po drugie, Niemcy jako jedno z największych państw UE 
złamały „Pakt stabilności i wzrostu”, a ich banki kupowały ryzykowne obligacje, a więc 
są współodpowiedzialne za kryzys w Unii. Po trzecie, inwestorzy sprzedają w czasach 
kryzysu obligacje państw najbardziej zagrożonych i szukają bezpiecznych inwestycji 
w Niemczech, a koszty Niemiec pożyczania pieniędzy są niższe niż w przypadku nor-

Dialog, Warszawa 2011, s. 46–50; S.C. Hofmann, European Security in NATO’s Shadow. Party, Ideologies 
and Institution Building, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

45 Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, biorąc pod uwagę kryterium w postaci wiel-
kości PKB, który w 2012 roku wynosił: USA – 16,2 mld dolarów, Chiny – 9,1 mld dolarów, Japonia – 
5,1 mld dolarów i RFN – 3,6 mld dolarów. Tę pozycję RFN zajmowała również w latach 2010–2011.

46 Patrz: B. Kerski, Mocarstwowość czy realistyczny idealizm?, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2, 2013, 
s. 56–61; W. Bartoszewski, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, 2009, 
s. 5–13.

47 Patrz: G. Gromadzki, J. Kucharczyk, Ludzie – Historia – Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan, 
Instytut Spraw Publicznych, 2012, http://fwpn.org.pl,dostęp [3.02.2013]; M. Falkowski, A. Popko, Polska 
i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2006; L. Kolarska-Bobińska, A. Łada, Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
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malnej koniunktury, więc państwo niemieckie na tym zyskuje. Po czwarte, jeśli gospo-
darka państw sąsiadujących z Niemcami załamie się, Niemcy też na tym stracą. Po 
piąte, niemiecka polityka dotycząca inflacji powinna się zmienić, ponieważ ryzyko 
rozpadu Unii Europejskiej jest coraz większe. Po szóste, biorąc pod uwagę dzisiejszą 
potęgę Niemiec oraz ich przeszłość, to one ponoszą „specjalną odpowiedzialność”, by 
chronić pokój i demokrację w Europie. Jeśli zaś projekt europejski upadnie, to RFN 
będzie odpowiedzialna za powstałą wówczas destabilizację polityczną na kontynencie 
europejskim. Konkludując swoje wystąpienie Radosław Sikorski podkreślił: „Mniej 
zaczynam się obawiać niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Niemcy stały 
się niezbędnym narodem Europy. Nie możecie sobie pozwolić na porażkę przywódz-
twa. Nie możecie dominować, lecz macie przewodzić reformom”48.

Notabene, Polska obok Niemiec pozostaje dziś jednym z najbardziej prounijnych 
krajów. Pozytywnie o Unii Europejskiej wyraża się aż 68% Polaków i 60% Niemców. 
Także właśnie nad Renem (54%) i Wisłą (41%) mieszka największy odsetek osób wie-
rzących w pozytywny wpływ integracji na gospodarkę krajów. Przy czym Polacy wyka-
zują umiarkowane poparcie dla przekazywania Brukseli coraz dalszych kompetencji, 
a w Niemczech jest za tym większość (51% pytanych osób)49. Dzieje się tak, pomimo że 
sytuacja gospodarcza w UE i w ogóle na świecie nie wygląda dziś dobrze. Słabnie popyt 
wewnętrzny i spowalnia wzrost w kilku kluczowych gospodarkach wschodzących (m.in. 
w Chinach), a także wciąż mamy do czynienia z recesją w eurolandzie. Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy (MFW) i inne instytucje finansowe obniżają prognozy wzro-
stu na 2013 i następny rok (np. MFW z 2,3 do 3,1%). Według MFW recesja w strefie 
euro ma być nawet głębsza, niż prognozowano przed kilkoma miesiącami. PKB ma tam 
spaść w tym roku o 0,6%. Nieznacznie słabsze (o 0,1%) ma być też odbicie w 2014 roku, 
które wyniesie 0,9%. Kluczowa dla Polski gospodarka Niemiec ma wzrosnąć w tym roku 
o 0,3% (w kwietniu 2013 roku MFW przewidywał 0,6%), a w przyszłym roku o 1,3%. Źle 
wygląda też sytuacja we Włoszech, a recesja nie ominie też Hiszpanii i Francji50.

Kryzys finansowo-gospodarczy osłabia legitymizację Unii Europejskiej i jej autorytet 
w oczach obywateli państw członkowskich, a tym samym prowadzi do kryzysu społeczno-
-politycznego, który zarazem osłabia pozycję UE w systemie euroatlantyckim i w ogóle 
na arenie międzynarodowej. Pokazują to badania Eurobarometru z jesieni 2012 roku 

48 Patrz: R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej: przemówienie ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego, Berlin, 28 listopada 2011 rok, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2012, s. 102–103. 
Por. także: K. Krzywińska, Rola zjednoczonych Niemiec jako pomostu między Wschodem a Zachodem, 
[w:] E. Kużelewska, A.R. Bartnicki (red.), Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 165–172; A. Kwiatkowska-Drożdż, Mocarstwo pragma-
tyczne, „Nowa Europa. Analizy Natolińskie”, nr 1, 2012, s. 15–167.

49 Patrz: N. Dżikija, Kryzys kruszy wiarę w Unię, „Dziennik Gazeta Prawna”, 15 V 2013, s. A7; A. Doma-
gała, Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011; A. Jaskólski, 
Legitymizacja w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, [w:] J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie 
procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2013, s. 255–266.

50 Patrz: P. Skwirowski, Niewzrost pogrąży budżet?, „Gazeta Wyborcza”, 12 VII 2013, s. 14; „Puls Biznesu”, 
17 IV 2013, s. 10.
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w porównaniu do sytuacji z 2007 roku, czyli przed kryzysem finansowo-gospodarczym. 
Otóż wiosną 2007 roku instytucjom UE ufało 57% obywateli, gdy zaś średnia zaufa-
nia dla parlamentów narodowych i rządów wynosiła odpowiednio 43% i 41%, a wiosną 
2012 roku zaufania instytucjom Unii udzielało już tylko 31% respondentów, a instytu-
cjom krajowym tylko 28% badanych. Wiosną 2007 roku całkowicie pozytywny obraz UE 
miało 52% obywateli, neutralny 31%, a całkowicie negatywny tylko 15%, zaś jesienią 
2012 roku obraz ten uległ radykalnej zmianie. Całkowicie pozytywny obraz UE miało już 
tylko 30% obywateli, neutralny 39%, a całkowicie negatywny aż 29%51.

Obraz wyłaniający się z powyższych danych jest dla UE, ale przede wszystkim dla jej 
instytucji niepokojący. Okazuje się, że UE wciąż dryfuje i nie mając społecznej legity-
mizacji do sprawowania władzy nie może prowadzić aktywnej polityki wewnętrznej i na 
forum międzynarodowym, a tym samym staje się aktorem coraz bardziej pasywnym.

W priorytetach polskiej polityki zagranicznej z 2012 roku zapisano, że system trans-
atlantycki stanowi fundament polityki bezpieczeństwa Polski i całego Zachodu. W tym 
kontekście ważne jest utrzymanie amerykańskiego zaangażowania w sprawy bezpieczeń-
stwa w Europie. Do tej pory, przez ostatnie dwie dekady, polska polityka zagraniczna 
i europejska realizowała zadania, mające na celu trwałe wpisanie Polski w proces integracji 
europejskiej i nie bylibyśmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy. Zadania te zrealizowaliśmy, jed-
nakże zmieniający się dynamicznie kształt procesu integracji europejskiej oraz współpracy 
w ramach NATO wymagają z polskiej strony maksymalnego zaangażowania i ciągłej uwagi. 
W kolejnych latach polityka zagraniczna i europejska muszą w większym stopniu odgrywać 
rolę wspierającą w planowaniu i realizacji nowego etapu polskiej modernizacji. Aby tak się 
stało, potrzebna jest strategiczna reorientacja polityki rządu oraz wypracowanie nowego 
instrumentarium działania. Polska powinna teraz rozpocząć nowy okres w polityce zagra-
nicznej i europejskiej. Wymaga on, aby realizowane były dwie równoległe agendy – z jed-
nej strony, pełne i niekoniunkturalne zaangażowanie w odnowę projektu europejskiego, 
a z drugiej strony zbudowanie silnego, zewnętrznego wymiaru polskiej modernizacji. W obu 
przypadkach, potrzebna jest jakościowa zmiana sposobu, poprzez który Polska mogłaby 
w kreatywny sposób angażować się w stosunki międzynarodowe w Europie i na świecie52.

W tym też kierunku zmierzają prace studyjne Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
prowadzone pod kierunkiem generała, profesora Stanisława Kozieja, a ich efektem 
jest niedawno ogłoszona tzw. doktryna prezydenta Komorowskiego, która zakłada 
budowanie prymatu zdolności do obrony kraju przed dotychczas traktowanymi prio-
rytetowo zdolnościami ekspedycyjnymi w ramach NATO. Jej aspekty teoretyczne 
i strategie „umiędzynarodowienia i usamodzielnienia Polski” zostały zaprezentowane 
na łamach ostatniej edycji „Strategicznego Przeglądu Obronnego”. Pierwsza z tych 
strategii polegać ma na wzmacnianiu wizji sojuszniczych Polski oraz budowaniu sto-

51 Patrz: A. Jaskulski, Legitymizacja w Unii Europejskiej…, s. 258.
52 Patrz: P. Świeboda (red.), Polska globalna. Impuls do debaty, demosEUROPA. Centrum Strategii Europej-

skiej, Warszawa 2013, s. 7 i 52. Por. także: Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Radosława 
Sikorskiego nt. „Polska a przyszłość Unii Europejskiej”, Berlin 28 listopada 2011 rok.
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sunków bilateralnych (w tym także z RFN), druga na podejmowaniu samodzielnych 
działań w sytuacji, gdy nie ma pewności szybkiej reakcji NATO na pojawiające się 
względem Polski zagrożenia. W związku z tym niezbędna jest budowa zdolności do 
przeciwstawienia się zaskoczeniu w całym spektrum działań, od asymetrycznych po 
pełnoskalowe. Zagadnienia te są traktowane priorytetowo, o czym świadczy decyzja 
o budowie narodowego systemu obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, systemów 
informacyjnych walki i dowodzenia, broni precyzyjnej czy rozpoczęcia programu „śmi-
głowcowego” zwiększającego mobilność wojsk lądowych53.

Powyższe pomysły i nowe idee w zakresie bezpieczeństwa narodowego i modernizacji 
polskiej armii, które forsuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego latach 2013 –2022 mają 
kosztować około 130 mld zł, ale problem w tym, że w warunkach kryzysu i narastającego 
deficytu w budżecie państwa mogą one – jak wiele tego typu zamierzeń – pozostać tylko 
na papierze. Mam nadzieję, że tak jednak się nie stanie, gdyż bezpieczeństwo kraju i jego 
pokojowy rozwój są bezcenne i dlatego nie zabraknie środków na ich zapewnienie54. 
Dał temu wyraz prezydent Bronisław Komorowski mówiąc, że „choć żyjemy w wolnym 
państwie, to w świecie nie wolnym od zagrożeń, dlatego polityka obronna i bezpieczeń-
stwa muszą być traktowane priorytetowo” i że budowa nowoczesnych i skutecznych sił 
zbrojnych „wymaga przewidywalnych pieniędzy”, które należy przeznaczyć nie na misje 
zewnętrzne, ale na modernizację armii „pod kątem potrzeb obronnych naszego teryto-
rium oraz systemu siły NATO – także pod kątem potrzeb polskich sojuszników”55.

Co więcej, powyższe założenia nowej polityki bezpieczeństwa Polski są zbieżne 
z obecną polityką obronną Unii Europejskiej i oczekiwaniami Stanów Zjednoczonych, 
które chcą, by Europa – zarówno w NATO, jak i za pośrednictwem UE – wzięła większą 
odpowiedzialność za siebie i region. W Unii Europejskiej wciąż jednak nie ma wspól-
nego strategicznego myślenia i de facto nie ma wspólnej polityki obronnej. Być może dla-
tego też planowany na grudzień 2013 roku szczyt UE ma być poświęcony problemowi, 
jak kraje członkowskie mogłyby wzmocnić swoje bezpieczeństwo wbrew kurczącym się 
ich budżetom? Komisja Europejska proponuje tu m.in. prowadzenie wspólnych badań 
i projektów zbrojeniowych, aby w ten sposób unikać dublowania kosztów uzbrojenia. 
Czy pomysły te uda się zrealizować? Trudno dziś o jednoznaczną odpowiedź, tym bar-
dziej, że przeciwne wspólnej strategii są Wielka Brytania, która stawia na NATO i poro-
zumienia dwustronne (np. z Francją) i Niemcy, którzy obawiają się, że o strategii UE nie 
da się mówić bez poruszenia spornego tematu stosunku do Rosji56.

53 Patrz: M. Likowski, T. Szulc, Polska, Afganistan, świat, „RAPORT. Wojsko. Technika. Obronność”, nr 7, 
2013, s. 16.

54 Patrz: P. Wroński, Czego MON nie kupi za 3 mld zł, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 VIII 2013, s. 5; M. Kozuba, 
Cięcia nie ominą armii, „Rzeczpospolita”, 16 VIII 2013, s. A4; P. Wroński, Prezydent z bólem o cięciach 
w budżecie MON, „Gazeta Wyborcza”, 16 VIII 2013, s. 7.

55 Patrz: P. Wroński, Prezydent z bólem…, s. 7.
56 Patrz: S. Koschut, Die Grenzen der Zusammenarbeit. Sicherheit und transatlantische Identität nach dem 

Ende des Ost – West – Konflikts, Nomos Verlag, Badan-Baden 2010, s. 221–237; T. Bielecki, Jak uzbroić 
Europę?, „Gazeta Wyborcza”, 25 VII 2013, s. 10; R.H. Ginsberg, S.E. Penksa, The European Union in 
Global Security, Palgrave MacMillan, Londyn 2012.



48

ROZDZIAŁ III

Rola ChRL w procesie kształtowania się  
nowego ładu międzynarodowego  
i w multipolarnym świecie

Celem niniejszego rozdziału jest próba pokazania roli Chin w procesie kształtowania 
się nowego ładu międzynarodowego, z którym mamy do czynienia od momentu roz-

padu dotychczasowego systemu międzynarodowego, zwanego jałtańsko-poczdamskim, 
albo inaczej bipolarnym (dwubiegunowym), tj. od 1991 roku, czyli od upadku Związku 
Radzieckiego do dnia dzisiejszego i w perspektywie najbliższych co najmniej dwudziestu 
lat. Ponadto zamierzam pokazać tu miejsce ChRL w nowym, multipolarnym systemie 
międzynarodowym, który powstaje na gruzach starego porządku międzynarodowego. 
Aby rolę tę i miejsce Chin pokazać, musimy wyjść z założenia, że kraj ten już dziś dys-
ponuje znacznymi potencjałami, które powodują, że jest on powszechnie uważany za 
mocarstwo globalne, zdolne do prowadzenia aktywnej polityki międzynarodowej. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę teoretyczne czynniki, zarówno warunkujące procesy międzyna-
rodowe, tj. środowisko geograficzne, czynnik demograficzny, czynnik narodowy, jak 
i czynniki realizujące procesy międzynarodowe, tzn. czynniki ekonomiczno-techniczne, 
wojskowe, organizacyjne, społeczne i osobowościowe, to nie ulega wątpliwości, że dla 
ChRL są one wyjątkowo korzystne i pozwalają Pekinowi na aktywny udział w kształtowa-
niu nowego ładu międzynarodowego. Co więcej, posiadany już dziś przez ChRL potężny 
potencjał, zwłaszcza gospodarczy, determinujący jej miejsce na politycznej mapie świata 
oraz czynniki obiektywne sprzyjają prowadzeniu przez Pekin aktywnej polityki zagra-
nicznej, mającej na celu budowę korzystnego dla Chin nowego ładu międzynarodowego, 
tzn. takiego, w którym będą one odgrywały rolę wiodącą, gwarantującą im kreowanie 
i kształtowanie stosunków międzynarodowych. Notabene, biorąc pod uwagę mocarstwo-
wość ekonomiczną Chin oraz współczesne procesy międzynarodowe można zauważyć 
pewną korelację między siłą ekonomiczną państwa, a jego pozycją w środowisku mię-
dzynarodowym. W przeszłości szczególną rolę odgrywał potencjał handlowy państw. 
Służył on jako materiał i instrument do budowy własnej mocarstwowości, z czego mniej 
lub bardziej umiejętnie korzystały takie państwa, jak: Kartagina, Wenecja, Portugalia, 
Hiszpania, Holandia i Anglia, a współcześnie Stany Zjednoczone i Chiny. W kontekście 
wydarzeń bieżących warto zwrócić uwagę na rosnącą rolę Chin i słabnącą Stanów Zjed-



49

noczonych, zadając sobie zarazem pytanie, czy nie występuje tu, odnotowane w historii, 
zjawisko pewnej zależności objawiającej się w dużym uproszczeniu tym, że największy 
„handlarz świata” jest zarazem mocarstwem dominującym, a okres (długość) tego sta-
tusu wyznacza umiejętność utrzymania przewagi ekonomicznej. W związku z powyż-
szym, w ślad za teorią realizmu klasycznego Hansa Morgenthau można stwierdzić, że już 
obecnie ChRL prowadzi politykę imperialną, której celem jest powiększanie władzy nad 
światem i kreowanie rzeczywistości międzynarodowej1.

Zmiany w polityce zagranicznej, jakie nastąpiły po „rewolucji kulturalnej” i śmierci 
Mao Zedonga w sposób zasadniczy zrewidowały dotychczasowe poglądy, stosunek 
i relacje ChRL z sąsiadami i społecznością międzynarodową. Państwo to wyszło z samo-
izolacji, uznało i zaaprobowało światowy porządek oraz obowiązujące w nim normy 
i zasady współżycia. Dzięki temu kształtuje swój image jako odpowiedzialnego, koope-
ratywnego, pokojowego członka społeczności światowej, przestrzegającego obowiązu-
jących standardów i zasad ładu międzynarodowego, które jest gotowe także ponosić 
odpowiedzialność wynikającą ze statusu mocarstwa. Ten proces trwa, podobnie jak 
trwa proces budowy nowego ładu globalnego, i jest jeszcze daleki od zakończenia2.

Jednocześnie trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące kształtu i charakteru tego 
nowego, dziś rodzącego się ładu międzynarodowego oraz miejsca w nim nie tylko 
ChRL, ale także innych mocarstw na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Uciekając się 
do metody analizy komparatystycznej i teorii realizmu neoklasycznego3, spróbuję tu 
ukazać w obiektywny sposób ChRL dziś i w przyszłości, jej atuty i słabe strony oraz 
możliwości prowadzenia kreatywnej polityki międzynarodowej o zasięgu światowym. 
Z kreatywnością mocarstw należy łączyć pojęcia pokrewne, które odzwierciedlają 
sposób wywierania wpływu na otoczenie międzynarodowe. Do form mocarstwowego 
wpływu można zaliczyć: dominację, hegemonię i prymat, które determinują miejsce 
i role mocarstw w danym systemie międzynarodowym4.

1 Patrz: H. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2010, s. 68–111. Por. także: T. Kamiński, Moralność a polityka w ujęciu Hansa Joachima Morgenthau, 
„Studia Polityczne”, nr 29, 2012, s. 63–84; J. Więcławski, Hans Morgenthau, realizm klasyczny i jego 
rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3, 2011, s. 133–137; 
A. Wojciuk, Rozumienie kategorii Power (potęgi, siły, władzy) w myśli ponowoczesnej, „Stosunki Między-
narodowe”, nr 1–2, t. 39, s. 49–71; A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynaro-
dowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

2 Patrz: J. Rowiński, J. Pawłowski, Specyfika i tradycje państwa w Azji Wschodniej na przykładzie Chin, [w:] 
M. Sułek, J. Simonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 322; J. Xuetong, The Rise of China and its Power Status, 
[w:] „Chinese Journal of International Politics”, t. 1, 2006, s. 23–25.

3 Patrz: J. Rowiński, J. Pawłowski, Specyfika i tradycje państwa…, s. 297–324; J. Czaputowicz, Teorie sto-
sunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 57–102; R. Jackson, G. Søre sen, Introduction to International Relation. Theories and approaches, Oxford 
University Press, Oxford, New York 2003; K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010; R. Gilpin, The challenge of globar capitalism, 
Princeton University Press, Princeton 2000.

4 Patrz: M. Pietraś, Kategoria wpływu w stosunkach międzynarodowych, [w:] B. Bojarczyk. A. Ziętek (red.), 
Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, 
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W teorii stosunków międzynarodowych funkcjonuje teza – moim zdaniem dość 
dyskusyjna, a mianowicie, że tylko mocarstwa i supermocarstwa są zdolne do prowa-
dzenia aktywnej polityki zagranicznej o zasięgu globalnym. Przyjęto też, opierając się 
na doświadczeniach dotychczasowych ładów międzynarodowych, że supermocarstwa 
i mocarstwa na ogół swój wysiłek koncentrują na zarządzaniu systemem międzynaro-
dowym, aspirując do pełnienia w nim funkcji kierowniczych i w ten sposób zapewniając 
sobie wpływ na jego kształt, charakter, cele i zachodzące procesy międzynarodowe5.

Supermocarstwa i mocarstwa, w odróżnieniu od państw średnich czy małych, orien-
tują się na światową ekspansję gospodarczą, polityczną, kulturową, projekcję na nowe 
obszary własnej wizji porządku międzynarodowego, własnej filozofii władzy w stosun-
kach międzynarodowych, logiki współpracy międzynarodowej, promocję własnych 
wartości i cywilizacyjnego posłannictwa, ale również korzystnej dla siebie logiki współ-
pracy międzynarodowej oraz utrzymywanie i kontrolowanie globalnej równowagi sił. 
Potwierdza to zachowanie Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej po 
1991 roku, kiedy to szybko wcieliły się w nową rolę – jedynego supermocarstwa, pre-
destynowanego do przywództwa światowego. Pojawiło się wówczas pojęcie świata uni-
polarnego, w którym ład międzynarodowy po upadku Związku Radzieckiego miał być 
ładem jednobiegunowym, z amerykańskim epicentrum dowodzenia. Tak się jednak 
nie stało i dziś nadal trwa proces kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. 
Obecnie można raczej mówić o „nowym światowym nieładzie”, o „czasach globalnego 
chaosu” lub „wieku niepewności”. Pojawiły się bowiem nowe mocarstwa na czele 
z Chinami, Indiami i Brazylią, które także aspirują do przywództwa globalnego6.

Rzeczywistość podwubiegunowego świata jest złożona, dynamiczna i – jak już wspomi-
nałem – trudna dziś do dalszego prognozowania. Środowisko międzynarodowe zmienia 
się w tempie tak zawrotnym i logiką tak niepojętą, że w oczywisty sposób nie nadążają 
za tym politycy i badacze oraz używane przez nich pojęcia i teorie. Jakkolwiek patrzeć 
na trendy, które ujawniły się już w polityce międzynarodowej, przyszłość świata pozostaje 
niełatwa do przewidzenia. Pojawiają się bowiem na scenie międzynarodowej nowi aktorzy 
i mamy wciąż do czynienia z procesem kształtowania się „nowej architektury światowej”. 

s. 16–19; J. Bryła, Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekt teoretyczny i praktyczny na 
przykładzie supermocarstw, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.

5 Patrz: A. Bógdał-Brzezińska, Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych, [w:] M. Sułek, 
J.  Simonides (red), Państwo w teorii i praktyce…, s. 89–114; P. Kennedy, Mocarstwa świata, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1994; J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, ISP PAN, 
Warszawa 1996; J.S. Nye, Softpower. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2007; R. Aron, Pokój i wojna między narodami, Centrum im. Adama 
Smitha, Warszawa 1995.

6 Patrz: B. Mrozek, S. Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych UW, Warszawa 1996; P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, KiW, Warszawa 2008; 
J. Wiśniewski, K. Żodź-Kuźnia, Mocarstwa współczesnego świata – problem przywództwa światowego, 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008; A. Włodkowska, Mocarstwowość w polityce zagranicznej państw, 
[w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2004, s. 170–175; T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2011, s. 9–14.
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Postępuje dalsza instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych. Po 1991 roku widać 
wyraźnie na arenie międzynarodowej nasilające się procesy integracji zarówno subregio-
nalnej, regionalnej, jak i poszerzania oraz pogłębiania stosunków poszczególnych państw 
z innymi regionami świata: z Europą, Ameryką Północną i Południową, Azją czy Afryką. 
Przykładem tego są właśnie Chiny i ich polityka zagraniczna. Wiele państw dużych, śred-
nich, a nawet małych, nie mówiąc o mocarstwach i supermocarstwach aspiruje do odgry-
wania wiodących ról w regionie czy świecie. Rola tych państw zmienia się i nadal będzie 
się zmieniała wraz z posiadanym potencjałem i pozycją w stosunkach międzynarodo-
wych. Przykładem tego oprócz ChRL jest Japonia, która jeszcze do niedawna uważana 
była za mocarstwo wschodzące, zagrażające pozycji Stanów Zjednoczonych. Dziś, będąc 
ogromnie zadłużona i tkwiąca od wielu lat w recesji gospodarczej, traci status mocarstwa 
wschodzącego i przegrywa rywalizację o drugą pozycję na mapie świata z Chinami, a także 
z Brazylią. Chińsko-japońska rywalizacja powoli zaś przekształca się w groźny konflikt mię-
dzy tymi mocarstwami, który zagraża całemu światu. Konflikt ten zaognia sytuacja na świe-
cie. Azjatycka gospodarka spowalnia, rządy są słabe (Japonia), albo w fazie przejściowej 
(Chiny), albo poszukują legitymizacji dla swojej polityki międzynarodowej, odwołując się 
do historycznych tradycji i agresywnego nacjonalizmu7.

Tezą główną niniejszego opracowania jest stwierdzenie, że dotychczasowa rola 
ChRL w procesie budowy nowego porządku globalnego, czyli w minionym dwudzie-
stoleciu, choć trudna do jednoznacznej oceny, była istotna zarówno w sensie pozytyw-
nym, jak i negatywnym i będzie również taką w najbliższych dekadach. Chcąc osiągnąć 
postawiony sobie tutaj cel badawczy, należy najpierw odpowiedzieć na kilka ważnych 
pytań dotyczących istoty nowego ładu międzynarodowego, jego fundamentów, kształtu 
i struktury oraz poświęcić sporo uwagi przede wszystkim Chinom, ukazując ten kraj tak 
w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, bez uprzedzeń i upiększeń na tle innych 
podmiotów współczesnych stosunków międzynarodowych, odgrywających ważną rolę 
w budowie nowego ładu międzynarodowego, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Rosji 
i Unii Europejskiej. Kryzys finansowo-gospodarczy, który wstrząsnął światem w latach 
2008-2011 i wciąż daje o sobie znać, dał asumpt do spojrzenia na nowo na strukturę sto-
sunków międzynarodowych i no to, w jaki porządek mogą się one w przyszłości ułożyć. 
Kryzys nie zatrzymał globalizacji, nie wprowadził nowych jakości do stosunków między-
narodowych oraz nie cofnął świata do nieskrępowanej polityki siły. Niewątpliwie jednak 
wzmocnił on rolę państw wielkich i większych, zarówno w świecie jak i w Europie.

Jeśli idzie o ukazanie roli i miejsca Chin w procesie budowy nowego porządku mię-
dzynarodowego, to najpierw – moim zdaniem – należy wszechstronnie ocenić obecną 
sytuację w tym kraju oraz ukazać szanse i zagrożenia dla jego dalszej polityki wewnętrz-
nej i międzynarodowej. Nie jest to jednak zadanie łatwe, gdyż ChRL to kraj specyficzny, 

7 Patrz: G. Sorman, „N” jak nacjonalizm. Nie będzie pokoju na Pacyfiku. Pekin i Tokio cały czas nad tym 
pracują, „City Jokurnal”, 20 VIII 2012; J.R. Holmes, Morze żółci, [w:] „The Foreign Policy Group”, 
LLC, 2012; M. Kruczkowska, Chińczycy plądrują japońskie fabryki, „Gazeta Wyborcza”, 18 IX 2012, 
s. 11; M. Nass, Wie Chinesisch wird die Welt?, „Die Zeit”, 6 IX 2012, s. 8.
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pełen kontrastów i paradoksów oraz zagadek. Na przykład jeśli przyjmiemy, że zgodnie 
z dotychczasowymi poglądami i teoriami politologicznymi kraj demokratyczny, zdolny 
do prowadzenia aktywnej polityki, to kraj, który posiada silną władzę, rządy prawa 
i przestrzega zasadę odpowiedzialności politycznej, to ChRL jest tego zaprzeczeniem, 
a mimo to od ponad trzydziestu lat rozwija się dynamicznie, zwłaszcza jeśli idzie o jej 
gospodarkę i prowadzi aktywną politykę międzynarodową. O rosnącej potędze gospo-
darczej Chin świadczy m.in. fakt, że w latach 1980-2011 ich PKB mierzony w cenach bie-
żących wzrósł trzydziestokrotnie, a PKB per capita – dwudziestokrotnie (tylko w latach 
2005-2008 wskaźnik ten się podwoił). Chiny potrzebowały zaledwie półtora roku, aby 
awansować w hierarchii największych potęg gospodarczych z czwartego na drugie miej-
sce, wyprzedzając najpierw Niemcy, a potem Japonię. Dziś Chiny są już największym 
eksporterem i największym producentem dóbr przemysłowych, zgromadziły też najwięk-
sze rezerwy walutowe. Kraj ten konsumuje dziś 50% światowej produkcji cementu, jedną 
trzecią produkcji stali i 25% produkcji aluminium. Szacuje się, że już w 2016 roku PKB 
Chin przewyższy PKB Stanów Zjednoczonych, a około 2030 prześcigną one w ogóle 
Stany Zjednoczone i zostaną największą gospodarką świata8.

W ślad za rosnącymi wpływami gospodarczymi idą ich ambicje polityczne, np. 
w  Afryce, Azji i w Ameryce Łacińskiej, gdzie Chiny wypierają wpływy amerykańskie 
czy szerzej zachodnie. W odróżnieniu jednak od Stanów Zjednoczonych (a wcześniej 
Europy) Chiny nie kierują się dziś misjonarskim podejściem do spraw światowych – nie 
propagują ideologii, nie starają się przenosić własnych wartości. Ich ekspansja wynika 
z konieczności zapewnienia sobie nośników energii oraz metali i minerałów strategicz-
nych niezbędnych dla podtrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. Mamy 
tu raczej do czynienia z motywacją geopolityczną, zgodnie z którą Chiny budują swoje 
wpływy w świecie, kierując się mapą rozmieszczenia przydatnych im bogactw natural-
nych. Rzecz ciekawa, w raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Spraw Zagra-
nicznych Senatu Stanów Zjednoczonych poświęconym chińskiej soft power w Ameryce 
Południowej, Azji i Afryce stwierdzono, że w środowisku amerykańskich badaczy i eks-
pertów „nie ma zgody co do tego, czy traktować wzrost potęgi Chin jako zagrożenie czy 
wyzwanie”, głównie z uwagi na dotychczasową koncentrację władz chińskich na zapew-
nieniu szybkiego wzrostu gospodarczego i „łagodną” postawę na arenie międzynarodo-
wej. Zarazem jednak otwarcie postawiono pytania m.in. o to, „jaką strategię powinny 
przyjąć Stany Zjednoczone w obliczu rosnącej rywalizacji z Chinami o wpływy tam, gdzie 
USA zajmowały dotąd pozycję dominującą”, a także „jak stworzyć przeciwwagę dla 
hegemonistycznych ambicji Chin w Azji, a jednocześnie uniknąć efektu samospełniają-

8 Patrz: K. Wężyk, O tym mówi Ameryka. Zwolnijcie Fergusona z „Newsweeka”, „Gazeta Wyborcza”, 
25–26  VIII  2012, s. 19; H. Herr, Das chinesische Wechselkurssystem, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, 
nr 7, 2008, s. 26–28; OECD, Economic Survey of China 2005, Paryż 2005, http//www.oecd.org/dokumen-
t/21/0,2340,en_2649_2049; G. Rachman, Think Again: American Decline, „Foreign Policy”, nr 1, 2011, s. 59–63; 
D. Barboza, China Passes Japan as Second-Largest Economy, „The New York Times, 15 VIII 2010, s. 29–30; 
P.A. Świtalski, „Międzyepoka” i miazmaty geopolityki, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 5–6, 2010, s. 141.
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cej się przepowiedni”, czy o to „jak przygotować się do rosnącej rywalizacji amerykań-
sko-chińskiej o dostęp do surowców naturalnych oraz przestrzeni kosmicznej”9.

Państwa zachodnie zaś, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, posiadając wszystkie 
trzy wyżej wymienione atuty stworzyły dzięki temu prężne gospodarki kapitalistyczne 
i zdobyły dominującą pozycję na arenie międzynarodowej, a mimo to dziś trawi je nie 
tylko kryzys finansowo-gospodarczy, ale również „recesja demokratyczna”. Mimo, że 
Stany Zjednoczone w przyszłości nadal będą – moim zdaniem – jednym z mocarstw 
światowych, to jednak już wydarzenia z 11 września 2001 roku pokazały, że nie są one 
w stanie kontrolować świata i samodzielnie zapewnić mu bezpieczeństwa10.

Według najnowszych danych, wojny z Afganistanem od 2001 roku i Irakiem od 2003 
roku kosztowały Stany Zjednoczone już 1,5 bln dolarów. Są one prowadzone na kre-
dyt, którego obsługa pociągnęła za sobą kolejne 0,5 bln dolarów. Walka z międzynaro-
dowym terroryzmem od 11 września 2011 roku do dziś kosztowała Stany Zjednoczone 
kolejny 1 bln dolarów. W sumie więc Stany Zjednoczone od 2001 do 2012 roku na swoją 
kontrowersyjną politykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego wydały już 
grubo ponad 3 bln dolarów, co w efekcie powiększyło dług publiczny i zagraniczny 
tego państwa do niebotycznej kwoty ponad 16 bln dolarów. Średnio, jeden tydzień 
wojny w Iraku i Afganistanie kosztuje Stany Zjednoczone około 2 mld dolarów11.

Warto może w tym miejscu przypomnieć, że Związek Radziecki prowadził przez 
10  lat podobną wojnę z Afganistanem, która kosztowała go ponad 100 mld dolarów 
i przyczyniła się do jego bankructwa gospodarczego, a w efekcie tego przyspieszyła upa-
dek ZSRR w 1991 roku. Związek Radziecki rozpadł się po dwóch latach od zakończe-
nia wojny w Afganistanie. Stany Zjednoczone zaplanowały wycofanie się z Afganistanu 
w 2014 roku. Czy idąc za przykładem Związku Radzieckiego rozpadną się one w 2016 
roku? Może nie. Trudno dziś powiedzieć, ale ich bankructwo gospodarcze może stać 
się faktem. Kraj ten w 2012 r. miał deficyt budżetowy przekraczający 7% PKB i dług 
publiczny brutto wynoszący ponad 100% PKB. Taki czarny scenariusz dla Stanów Zjed-
noczonych zakłada m.in. były ekonomista Międzynarodowej Komisji Handlu USA Peter 
Morici, profesor z Robert H. Smith School of Business Uniwersytetu Maryland. Głosi 
on, że gigantyczny program stymulacji Fedu skończy się katastrofą finansową, gdyż spo-
wodował on pasywność prezydenta i Kongresu, utrzymując przez pięć lat sztucznie zani-
żone stopy procentowe, a teraz drukując pieniądze, za które skupuje obligacje o rocznej 
wartości 1 bln dolarów. Jego zdaniem, rekordowo niskie stopy doprowadzą do kolej-
nego kryzysu, bowiem wszystkie pieniądze, które Fed pompuje w rynek, przełożą się na 
wzrost inflacji. Fed przestanie w końcu skupować obligacje i przywróci stopy do normal-

 9 Patrz: China’s Foreign Policy and “Soft Power” in South America, Asia and Africa: A Study Prepared for 
the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Congressional Research Service, Washington 
2008.

10 Patrz: S. Koschut, Die Grenzen der Zusammenarbeit. Sicherheit und transatlantische Identität nach dem 
Ende des Ost-West-Konflikts, Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, s. 82–104; O. Jacobi, Post-Ameri-
kanische Konstellation, „Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte”, nr 1/2, 2013, s. 18–23.

11 Patrz: „New York Times”, 12 IX 2011; Rekordowy dług USA, „Gazeta Wyborcza”, 6 IX 2012.
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nego poziomu, a rynki finansowe znowu się załamią – ostrzega Peter Morici12. Podobną 
teorię lansuje Peter Schiff, prezes Euro Pacific Capital twierdząc, że gospodarka USA 
ponownie wpadnie w recesję, a Fed nie ograniczy programu skupu obligacji, ale go 
poszerzy. W rezultacie „gospodarka USA znowu stacza się ku recesji. To, co widzimy, 
to fałszywe ożywienie. (…) Będziemy świadkami nowej bańki na rynku nieruchomości. 
Bezrobocie ponownie wzrośnie powyżej 8%. Zanim Fed zacznie ograniczać QE, będzie 
musiał wywiesić białą flagę i zmienić zdanie, przyznając się do błędu, że QE nie zadzia-
łało”13. Wtóruje mu noblista Paul Krugman, który głosi, że „gospodarka USA wciąż jest 
„ dołku”, gdyż „Fed narobił więcej złego, niż sobie zdaje sprawę”14. Jeszcze dalej idzie 
Ivan Krastev, który pisze, że: „(…) globalna hegemonia Stanów Zjednoczonych nie jest 
trwała, a proces upadku potęgi Ameryki jest nieodwracalny. Rosjanie skłonni są widzieć 
w obecnym kryzysie światowej potęgi Ameryki analogię do kryzysu potęgi sowieckiej 
w latach 80. ubiegłego wieku. Media rosyjskie określają porażkę w Iraku mianem „ame-
rykańskiego Afganistanu”. Zdaniem rosyjskich komentatorów, konflikt Waszyngtonu 
z europejskimi sojusznikami po amerykańskiej inwazji na Irak świadczy o rozpadzie 
nieformalnego imperium amerykańskiego w Europie. Niedawny kryzys na rynku hipo-
tecznym i bankowym w Stanach Zjednoczonych postrzegany jest w Rosji jako sygnał 
fundamentalnej słabości gospodarki amerykańskiej”15. 

Mimo, że również coraz więcej amerykańskich ekspertów uznaje poziom zadłuże-
nia tego kraju jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, to w rze-
czywistości jest ono nieco mniejsze niż w przypadku wielu państw należących do Unii 
Europejskiej. Poza tym Stany Zjednoczone posiadają znacznie bardziej dynamiczną 
i  elastyczną gospodarkę, młodszą i wciąż szybko rosnącą populację oraz ogromne 
złoża niekonwencjonalnych surowców energetycznych, których wydobycie dynamicz-
nie dziś rośnie. Dlatego też – moim zdaniem – będą one w stanie w przyszłości spłacić 
swoje długi, ale m.in. kosztem wyższych podatków i znacznego ograniczania swojej 
aktywności na arenie międzynarodowej.

11 września 2001 roku Stany Zjednoczone musiały pogodzić się nie tylko z faktem, 
że można je zranić, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, ale także że ich gospodarcza 
potęga nie jest nienaruszalna, a ta relatywna utrata ich znaczenia w świecie wywo-
łuje u Amerykanów duży lęk, swoistą traumę. Dostrzegają bowiem, że kraje takie jak 
Chiny, Indie czy Brazylia szybko je doganiają. Nie tylko kraje te nadrabiają straty, ale 
także Stany Zjednoczone się cofają. Cały system polityczny i społeczny jest tam dziś 
zaburzony. Cechy, które uczyniły z Ameryki potęgę, takie jak indywidualizm i silna 

12 Patrz: P. Morici, Polityka Fedu załamie rynki finansowe, „Puls Biznesu”, 6 II 2013, s. 7.
13 Patrz: P. Schiff, Poprawy nie widać, więc ludzie wrócą do złota, „Puls Biznesu”, 24 VI 2013, s. 11. 
14 Patrz: P. Krugman Fed robi więcej złego, niż mu się wydaje, „Puls Biznesu”, 24 VI 2013, s. 9.
15 Patrz: I. Krastev, Kryzys pozimnowojennego ładu europejskiego, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, 

nr  1 (8), 2009, s. 85. Por. także: B. Wiśniewski, Wybrane wątki najnowszej dyskusji nad erozją potęgi 
Stanów Zjednoczonych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2011, s. 29–46; F. Zakaria, Koniec hegemonii 
Ameryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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wola, można wprawdzie odnaleźć u poszczególnych jednostek, ale już nie na płaszczyź-
nie politycznej16.

Tymczasem Chiny, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i wielu państw 
demokratycznych zachodniej Europy rozwijają się w szybkim tempie, mając jedynie 
silną władzę (państwo). Wielu ekspertów zastanawia się, czy ta sytuacja może trwać 
na dłuższą metę? Czy Chiny mogą utrzymać obecny poziom wzrostu gospodarczego 
i  zachować stabilność polityczną przy braku zarówno rządów prawa, jak i odpowie-
dzialności politycznej? Czy wyzwolona przez wzrost gospodarczy mobilizacja społeczna 
zostanie zduszona siłą przez autorytarne państwo, czy też doprowadzi do niepowstrzy-
manych żądań demokratycznej odpowiedzialności? Czy demokracja może się pojawić 
w kraju, w którym równowaga między państwem (władzą) a społeczeństwem przez tak 
długi czas przechylona była w stronę tego pierwszego? Czy Chiny mogą rozszerzać 
granice nauki i techniki bez praw własności zachodniego typu oraz wolności osobistej? 
I czy Chińczycy będą nadal wykorzystywać władzę polityczną dla napędzania rozwoju 
w sposób niedostępny dla demokratycznych, praworządnych społeczeństw?17.

Na te i inne pytania spróbuję dać odpowiedź w dalszej części niniejszego opracowa-
nia, choć nie są to pytania łatwe. Również do łatwych nie należy pytanie o przyszłość 
demokracji liberalnych, na których opiera się większość państw współczesnego świata 
na czele ze Stanami Zjednoczonymi, a które – jak już wspominałem – borykają się 
dziś z coraz większymi problemami społecznymi (bezrobocie), gospodarczymi (kryzysy 
finansowe i gospodarcze) i międzynarodowymi (wojny, konflikty)18.

Biorąc po uwagę wspomniane zjawisko „recesji demokratycznej”, które nasila się 
od połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, a co rodzi wiele problemów w pań-
stwach demokratycznych, nigdzie nie jest powiedziane, że sukces odniesiony przez 
społeczeństwo i jego kraj w pewnym momencie dziejowym musi być trwały. Ta sama 
uwaga dotyczy Unii Europejskiej i innych pozapaństwowych uczestników współcze-
snych stosunków międzynarodowych. Choć demokracja liberalna uchodzi dziś za 
najbardziej efektywną formę rządów, jej legitymizacja uzależniona jest od dalszych 
osiągnięć. Osiągnięcia te zależą z kolei od tego, czy jest ona zdolna zachować odpo-
wiednią równowagę między zdecydowanymi działaniami ze strony państwa, gdy jest 
taka potrzeba, a indywidualnymi swobodami, które są podstawą jej demokratycznej 

16 Patrz: U.J. Hauser, Der Westen kann mithalten. Doch im Wettbewerb mit China Essen Deutschland und 
die USA ihre Demokratie reformiieren, „Die Zeit”, 30 IX 2012; R. Kagan, Powrót historii koniec marzeń, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.

17 Patrz: F. Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Dom 
Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, s. 534.

18 Patrz: S. Kadelbach (Hrsg.), Nach der Finanzkriese, Nomos Verlag, Badan-Baden 2012, s. 17, 30; 
M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego, ISP 
PAN, Warszawa 2012; R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011; Ch. Hobson, Liberal democracy and beyond: extending the sequ-
encing debate, [w:] „International Political Science Review”, Volume 33, Number 4, September 2012, 
s. 441–454; H. Patomaki, Democracy promotion: Neoliberal vs. social democratic “telos”, [w:] C. Hobson 
and M. Kurki (eds), The Conceptual Polities of Democracy Promotion, Routledge, London 2011.
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prawowitości i sprzyjają rozwojowi sektora prywatnego. Mankamenty współczesnych 
demokracji przybierają wiele form, jednak najczęstszą z nich w początkach XXI wieku 
okazała się słabość państwa: współczesne demokracje, zwłaszcza na Zachodzie, stają 
się zbyt skrępowane i sztywne, a zatem niezdolne do podjęcia trudnych, niepopular-
nych decyzji, od których zależy ich długofalowe ekonomiczne i polityczne przetrwanie. 
Tymczasem chińskie władze nie są ograniczane ani przez rządy prawa, ani przez demo-
kratyczną odpowiedzialność, a zatem mogą szybko podejmować decyzje i realizować 
określone cele nie pytając o zgodę ich adresatów. System autorytarny, z którym dziś 
mamy do czynienia w Chinach, pod dobrym przywództwem może przejściowo wziąć 
górę nad liberalno-demokratycznym dzięki owej zdolności do szybkiego podejmowa-
nia decyzji nieskrępowanych wymogami prawa i demokratycznymi procedurami.

Jak pisze jednak Francis Fukuyama: „System polityczny, który sprawdza się w dyna-
micznie rozwijającym się kraju, w którym mediana wieku ludności wynosi dwadzieścia 
kilka lat, może nie być zbyt odpowiedni dla tkwiącego w zastoju społeczeństwa, gdzie 
jedna trzecia obywateli jest w wieku emerytalnym. Jeśli instytucja nie zdoła się dosto-
sować, społeczeństwo stanie w obliczu kryzysu lub załamie się i zostanie zmuszone do 
przyjęcia innej. Może to dotyczyć nie tylko niedemokratycznych systemów politycz-
nych, ale i demokracji liberalnej”19.

Porównując stan społeczeństwa i trendy demograficzne Zachodu i Chin, to w lep-
szej sytuacji są dziś oczywiście Chiny, gdzie dominują ludzie młodzi, w wieku pro-
dukcyjnym i prokreacyjnym, w przeciwieństwie do starzejącej się Europy i Stanów 
Zjednoczonych20. Nie bez znaczenia jest też system wartości, na których opiera się 
cywilizacja zachodnia i chińska, gdzie preferowane są: rodzina, kolektywizm, hierar-
chia, harmonia i pokój21.

Co więcej, wbrew powszechnemu poglądowi, w Chinach komunizm istnieje już 
tylko w konstytucji, symbolice oraz nazewnictwie i propagandzie partyjnej, a ustrój 
obecnie tam panujący de facto jest czystym systemem narodowym. Notabene, komu-
nizm w Chinach, w odróżnieniu od tego, który był w Polsce jest komunizmem rodzi-
mym, a nie przeniesionym na bagnetach przez Związek Radziecki i zawsze miał silne 
zabarwienie narodowe. Przejęcie władzy przez KPCh uznawane było za swoisty akt 
wyzwolenia ze stanu półsuwerenności narzuconego najpierw przez mocarstwa zachod-
nie, potem przez Japonię. Mao Zedong, według swojego biografa Rossa Terrilla, był 
nie tylko komunistą, ale przede wszystkim narodowcem, skłonnym początkowo do 
współpracy z Kuomintangiem i był bardziej pod wpływem klasycznej poezji chińskiej 

19 Patrz: F. Fukuyama, Historia ładu politycznego…, s. 535; L.D. Nielsen, P. Ybarre (red.), Neoliberalizm 
and Global Theatres. Performance Permutations, Palgrave Macmillan, London, New York 2012.

20 Szerzej na ten temat patrz: B. Müller-Härlin (red.), Globar Governance: Wie können China und Europa 
zusamenarbeiten? 147. Bergedorfer Gesprächskreis. 14–16. Oktober 2010, Aman At Summerpalace, 
Peking, Ed. Kober-Stiftung, Hamburg 2011, s. 35–37.

21 J. Feny, Chiny: upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008; D. Matsumoto, 
L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007; W.H. Bond 
(red.), The handbook of Chinese psychology, Oxford University Press, Hong Kong 1996, s.  189–207.
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czy starych sag jak „Romans trzech królestw” aniżeli pism Lenina czy Marksa, które 
„im częściej czytał, tym mniejszym darzył respektem”22. Nawet w trakcie szaleństw ide-
ologicznych i gospodarczych Mao ponoć szukał odpowiedników w historii cesarstwa, 
mniejszą uwagę przywiązując do sytuacji w ZSRR i państwach realnego socjalizmu. 
Również w gospodarce dzisiejszych Chin zanika system socjalistyczny i ma „on tyle 
wspólnego z komunizmem, co Unia Europejska z kapitalizmem, czyli nic. Oczywiście 
można by wiele dyskutować na ten temat, ale wolności gospodarczej, takiej jak jest 
w Chinach, próżno szukać w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej”23.

Dziś w Chinach mamy do czynienia raczej z „kapitalizmem państwowym”, albo 
inaczej z „chińskim kapitalizmem sterowanym”, który różni się od kapitalizmu libe-
ralno-demokratycznego. ChRL jest dobrym przykładem kraju, gdzie neoliberalny ład 
gospodarczy łączy się z autorytarną i scentralizowaną władzą polityczną. Autorytaryzm 
– pokazuje przykład Chin – nie przeszkadza w generowaniu wysokiego wzrostu gospo-
darczego, a co pozwoliło władzom na wprowadzenie demokracji konsumpcji i kupie-
nie społecznego poparcia dla lawinowo rosnących nierówności społecznych. Choć nie 
można mówić o istnieniu w Chinach systemu kapitalistycznego takiego jak na Zacho-
dzie, bo władza polityczna wciąż zachowuje znaczną kontrolę zarówno nad kapitałem, 
jak i zarządzaniem i kluczowymi decyzjami regulacyjnymi, to jednak ukształtowała się 
tam już klasa nowych właścicieli i menedżerów (klasa średnia) dysponująca dużym 
bogactwem. Dominacja władzy politycznej nie oznacza, że przedsiębiorcy nie wpły-
wają na decyzje administracyjne, nie używają kredytów państwowych i nie zyskują 
na procesach wywłaszczania i prywatyzacji. Między władzą polityczną i właścicielami 
(„czerwoną burżuazją”) w Chinach panuje swoista symbioza, pieczętowana luksusową 
konsumpcją, w jakiej gustują i partyjni funkcjonariusze i biznesmeni. Druga po Sta-
nach Zjednoczonych gospodarka świata, zwana dziś często China Inc., to specyficzny 
rodzaj przedsiębiorstwa rodzinnego z partyjnymi dynastiami (klanami) na czele. Dzieci 
i wnuki weteranów i dygnitarzy partyjnych, zwane książątkami lub czerwoną arystokra-
cją, to nowi właściciele Chin. Często służą jako pośrednicy dla globalnych koncernów 
i bogatych inwestorów, którym pomagają wejść na chiński rynek. Na przykład, rodzina 
Li Penga, który w czerwcu 1989 roku wysłał czołgi na protestujących studentów na 
placu Tiananmen, kontroluje chińską energetykę. Równie wpływowy jest klan byłego 
przywódcy, dziś 86 letniego Jiang Zemina, który choć jest na partyjnej emeryturze, to 
wciąż trzęsie Chinami24.

22 Patrz: R. Terrill, Mao. Biografia, Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 168.
23 Patrz: Chiny od kuchni. Rozmowa z Andrzejem Machałem, „Geopolityka. Biuletyn analityczny Instytutu 

Geopolityki”, nr 2, 2012, s. 3. Por. także: G. Arrighi, Neoliberalizm z chińską twarzą?, „Krytyka Poli-
tyczna”, nr 29, 2012, s. 63–66; M. Pei, Chinas Trapped Transition. The Limit sof Development Autocracy, 
Harvard University Press, New York 2006.

24 Patrz: M. Gdula, Dwa razy Chiny, „Krytyka Polityczna”, nr 29, 2012, s. 68; M. Kruczkowska, Czerwona 
szlachta Chin Ludowych, „Gazeta Wyborcza”, 8–9 IX 2012, s. 11; M. Kruczkowska, Niezatapialny Jiang 
Zemin, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 IX 2012, s. 9.
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Chiński neoliberalizm, albo inaczej „chiński kapitalizm sterowany”, wprowadzany 
w życie przez autorytarną władzę, to system, który dość skutecznie łączy mechani-
zmy uelastyczniania więzi społecznych i przerzucania kosztów akumulacji na pracow-
ników z polityczną i partyjną kontrolą zabezpieczającą przed kryzysami i masowym 
ruchem społecznym. Można stwierdzić, że Chinom udało się okiełznać kapitalizm, 
powoli dostosowując go do własnych uwarunkowań społecznych, politycznych i eko-
nomicznych. Jak pisze David Harvey, efektem procesów neoliberalizacji w Chinach 
jest głęboka modyfikacja struktury społecznej i próba dostosowania jej do wymogów 
procesu akumulacji. „Partia przyłożyła rękę do masowej proletaryzacji chińskiego 
świata pracy, do rozbicia „żelaznej miski ryżu”, odarcia z wszelkiej istotnej treści osłon 
socjalnych, wprowadzenia odpłatności za usługi publiczne, stworzenia elastycznego 
rynku pracy oraz prywatyzacji majątku dawniej będącego dobrem wspólnym ogółu”25. 
David Harvey dowodzi, że w Chinach u progu XXI wieku stworzono skuteczny system 
wyzysku, łącząc elementy państwowej kontroli i uspołeczniania kosztów z ekspansją 
kapitalistycznych przedsiębiorstw.

Natomiast jeśli idzie o demokrację w rozumieniu państw zachodnich, to jest ona 
Chińczykom obca kulturowo i przeczy zasadzie hierarchii, więc należy wątpić, aby ten 
model miał racjonalne przesłanki do prawidłowego funkcjonowania w Chinach. Duży 
wpływ na politykę chińskich władz, a zwłaszcza jeśli idzie o kierunek reform i moderni-
zację ChRL mają doświadczenia państw zachodnich, a tu również demokracja szwan-
kuje i nie spełnia swoich funkcji. Dlatego też nie należy sądzić, aby w najbliższych 
dekadach coś miało się pod tym względem w Chinach zmienić, gdzie zresztą obowią-
zuje stara zasada: „nieważne czy kot jest biały czy czarny, ważne jest to, aby łapał 
myszy”, a póki co łapie i to co roku o 10% więcej. 

W Chinach dziś władze mniej troszczą się o nadbudowę, a bardziej o bazę, dla któ-
rej najważniejsza jest gospodarka, a ta od ponad trzydziestu lat rozwija się w zawrot-
nym tempie, kiedy model zachodni oparty na neoliberalnych zasadach bankrutuje, 
czego przykładem są Stany Zjednoczone i niektóre kraje należące do strefy euro w UE. 
Chińska gospodarka, jak już wspominałem, w skali mikro jest to pełna swoboda i brak 
większych ograniczeń, a w skali makro, to protekcjonizm państwowy oraz długofalowa 
strategia, której wciąż nie może dla siebie wypracować Unia Europejska, a w rezultacie 
tego Europa od lat pogrążona jest w kryzysie finansowo-gospodarczym26. Towarzyszy 
mu kryzys demokracji i zaufania. Kolejne transze pomocowe dla krajów najbardziej 
dotkniętych kryzysem politycznie motywowane są hasłami „więcej Europy”. Efekty są 
jednak często odwrotne od zamierzonych – Europejczycy odwracają się od wspólnego 
projektu europejskiego i w wielu krajach narastają tendencje (re)nacjonalistyczne. 

25 Patrz: D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 
2008, s. 204.

26 Patrz: K. Lutkowski, Rozpad strefy euro – ponura wizja czy realna możliwość?, [w:] L. Oręziak, D.K. Rosati 
(red.), Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, Oficyna Wydawnicza Uczelni 
Łazarskiego, Warszawa 2013, s. 43–60; D.K. Rosati, Czy strefa euro przetrwa kryzys?, [w:] jak wyżej, 
s. 61–102; N. Roubini, M. Stephen, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
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W często spóźnionych reakcjach głów państw UE brakuje spójnej wizji na przyszłość 
wspólnoty. Dominuje ton braku alternatywy dla obecnych rozwiązań, choć na czas tak 
głębokiego kryzysu alternatywa taka mogłaby okazać się jedynym wyjściem z zapaści. 
Energia potrzebna do budowania unii politycznej pożytkowana jest na doraźne łatanie 
dziur w systemie bankowym. Obywatele i obywatelki Europy zdają się być przedmio-
tem a nie podmiotem tych decyzji. Ponadto coraz bardziej dramatycznie widać stagna-
cję gospodarki realnej i rozgoryczenie ludzi, zwłaszcza młodego pokolenia. Dotyczy 
to przede wszystkim państw południa Europy, które stoją w obliczu aż trzech ogrom-
nych wyzwań: niekonkurencyjnej gospodarki, szybkiego starzenia się społeczeństw 
oraz kosztów obsługi ogromnych długów. Według prognoz Międzynarodowego Fun-
duszy Walutowego (MFW) i Banku Światowego, strefa euro po raz kolejny w 2013 r. 
zanotuje recesję. Wprawdzie w 2014 r. spodziewane jest niewielkie odbicie, ale pod 
warunkiem, że nie pojawią się nowe turbulencje i zagrożenia w strefie euro. Nawet 
jednak, jeśli już od drugiej połowy 2013 r. strefa euro i cała Unia Europejska zaczną się 
rozwijać, to wzrost ten i tak przez wiele lat będzie niższy niż przed wybuchem świato-
wego kryzysu. Jak twierdzi Gary Cohn, prezes Goldman Sachs Group, Europa w dal-
szym ciągu zmaga się z „fundamentalnymi problemami”, a politycy wydają się nie mieć 
planu przywrócenia wzrostu gospodarczego w krajach z jej Południa27. Praktyka zaś 
pokazuje, że należy w większym stopniu zajmować się potrzebami i odczuciami ludzi, 
gdy chce się zrozumieć świat i targające nim konflikty. UE od lat dryfuje, albo jak 
mówi wielu ekspertów, jest na rozdrożu i jeśli chce odgrywać istotną rolę w świecie 
i umocnić pozycję Europy w nowym multipolarnym ładzie międzynarodowym, musi 
przekształcić się z unii gospodarczo-walutowej w silną europejską federację polityczną 
(federację państw narodowych), która obejmie unię walutową, fiskalną i bankową 
oraz społeczno-polityczną. Europa bowiem dziś potrzebuje nowego modelu integra-
cji, a UE potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców politycznych, a także 
nowego spojrzenia na istotę narodowej suwerenności i demokracji28.

Unia Europejska, aby mogła sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom i stać 
się ważnym graczem na arenie międzynarodowej oraz istotnym ośrodkiem władzy 
w nowym ładzie międzynarodowym, zdolnym do jego kontrolowania, musi się usta-
wicznie poszerzać i pogłębiać, musi reformować swój system polityczny, gospodarczy 
i społeczny oraz przemawiać na arenie międzynarodowej jednym, doniosłym głosem, 
będącym emanacją jej siły, jednomyślności i solidarności. Powinna się stać, obok unii 
gospodarczej i walutowej, unią polityczną w całym tego słowa znaczeniu, a nie tylko 
projektem o charakterze politycznym. Trzeba przekonać Europejczyków, że droga do 
dalszej integracji wiedzie nie poprzez ograniczanie swobód demokratycznych oby-

27 Patrz: G. Cohn, Europa nie rozwiązała żadnego problemu, „Puls Biznesu”, 6 II 2013, s. 9.
28 Patrz: J.M. Fiszer, Modernizacja Unii Europejskiej – istota, przesłanki i perspektywy, [w:] K.A. Wojtasz-

czyk (red.), Modernizacja procesów integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 
2011, s. 9–26; J. Knopek (red.), Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; J. Lewandowski, Unia Europejska – to ostatni dzwonek…, 
„Puls Biznesu”, 31 I 2013.
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wateli poszczególnych państw narodowych, ale przez wypracowanie jednoznacznej, 
powszechnie akceptowanej strategii i jej konsekwentną realizację, tak jak to czynią 
przywódcy Chin29.

Tymczasem władze ChRL kontrolują kluczowe dla bezpieczeństwa państwa gałęzie 
gospodarki, ale coraz częściej i szerzej napływa tu też kapitał międzynarodowy. Nasila 
się też chińska ekspansja na rynki światowe poprzez bezpośrednie inwestycje za granicą, 
a sprzyja temu zmiana profilu produkcji z produktów o niskiej wartości dodanej, na 
produkcję towarów wysoko przetworzonych oraz zaawansowanych technologicznie30.

Na oczach całego świata, dziś spełniają się marzenia Chin o odzyskaniu pozycji 
przodującego mocarstwa globalnego, a więc państwa, którego rola i pozycja na arenie 
międzynarodowej nie będą kwestionowane. Jak pisze wybitny polski znawca Chin, pro-
fesor Jan Rowiński: „Odrodzenie wielkości chińskiej nacji (…) i przywrócenie Chinom 
należnego miejsca światowego mocarstwa w społeczności międzynarodowej pozosta-
wało od ponad 150 lat podstawowym dążeniem przywódców, elit politycznych i społe-
czeństwa, niezależnie od tego, czy Chiny były cesarstwem, republiką czy demokracją 
ludową. Dążenie to wynika z historycznej pamięci o wielkości i potędze kraju; było 
i jest inspirowane także przez idee, wzorce i zasady tego starożytnego państwa. Było 
też reakcją „na wiek hańby i poniżenia”, zapoczątkowany klęską w pierwszej wojnie 
opiumowej (1839–1842)”31.

Wspomniany „wiek hańby i poniżenia” nie tylko wywarł piętno w świadomości 
chińskiej, ale również determinuje obecną politykę zagraniczną Chin i wpływa na 
postrzeganie świata oraz zachowanie Chińczyków wobec innych państw i narodów. 
Przeszłość tego kraju była i jest nadal źródłem jego nieufności wobec intencji świata 
zewnętrznego, zwłaszcza wobec takich supermocarstw jak Stany Zjednoczone i były 
ZSRR oraz Japonia, które w przeszłości negowały prawa Chin do odrodzenia swej 
wielkości i potęgi. Tymczasem cywilizacja chińska, która powstała niezależnie od pię-
ciu wielkich cywilizacji świata, zawsze była samowystarczalna i samoodtwarzająca się, 
przekonana, że jest jedyna i najlepsza na świecie oraz spełniała – i nadal spełnia – 
funkcję szczególnego spoiwa dla społeczeństwa. Co więcej, wpływa na stosunek Chin 
do obecnego świata i pojmowanie ich roli w procesie kształtowania się nowego ładu 
międzynarodowego32.

29 Patrz: A. Szymański, Rozszerzenie Unii Europejskiej. Współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynu-
acji procesu, Instytut Nauk Politycznych WDiNP UW, Warszawa 2012; A. Marchetti, L.M. Clouet (Hrsg.), 
Europa und die Welt 2020. Entwicklungen und Tendenzen, Nomos, Baden-Baden 2011; M. Walkowski, 
Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów roz-
wojowych państw grupy PIIGS, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, 2012, s. 59–82.

30 Patrz: Chiny od kuchni…, s. 4. Por. także: B. Müller-Härhn (red.), Global Governance…, s. 37–57.
31 Patrz: J. Rowiński, Chiny: nowa globalna potęga? Cień dawnej świetności i lat poniżenia, [w:] A.D. Rotfeld 

(red.), Dokąd zmierza świat?, PISM, Warszawa 2008, s. 349.
32 Patrz: F. Mengzi, Tackling Challenge in the Global Economy and Buildding a New Worlds Orde China’s 

Influennce and U. S. Factors, “Contemporary International Relations”, March/April 2010, Vol. 20, No. 2, 
s. 2–3; Hu Jian, International Recognition of the Chinese Rejuvenation, “China International Study”, Win-
ter 2008, s. 56–59.
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Jak trafnie zauważa Piotr Kłodkowski: „Próżnia ideologiczna, jaka powstała po 
okresie maoistowskim, zostaje stopniowo wypełniana ideą „silnej cywilizacji chiń-
skiej”, w której elementy „azjatyckich wartości” mają wspomagać gigantyczne plany 
gospodarcze i misję cywilizacyjną. Rzeczywiście, nawet zewnętrzna tylko obserwacja 
zarówno wielkich metropolii, jak i mniejszych miast nijak nie prowadzi do wniosku, że 
jesteśmy w państwie realnego socjalizmu znanego nam z dawnej wschodniej Europy. 
Także większość danych wskazuje, że Chiny stają się graczem w światowej grze goto-
wym prowadzić ją na swoich warunkach, częściej niż rzadziej odmiennych od zachod-
nich. Jest to możliwe, jako że państwo dokonuje nowego „wielkiego skoku”, tym razem 
by osiągnąć sukces ekonomiczny potwierdzający siłę własnej cywilizacji”33.

Chiny, mając strategiczne położenie geopolityczne, przez ponad 5 tys. lat oddziały-
wały i nadal oddziałują na kształt wszystkich cywilizacji, także naszej zachodniej, trans-
atlantyckiej. Co więcej, błyskawiczny awans potęgi gospodarczej i politycznej Chin, 
który dokonał się w minionym trzydziestoleciu jest prawdopodobnie najważniejszym 
czynnikiem rekonfiguracji sceny globalnej w XXI wieku34.

Nasuwa się tutaj pytanie, jaka będzie rola ChRL w nowym ładzie międzynaro-
dowym? W literaturze przedmiotu na ten temat spotykamy różne stanowiska, od 
pesymistycznego do optymistycznego, które szczegółowo omawiam w dalszej części 
niniejszego opracowania. Generalnie rzecz biorąc, dominuje pogląd, że: „Chiny to 
mocarstwo, które postawiło zdecydowanie na rozwijanie geoekonomicznej strategii 
w  celu zapewnienia sobie statusu globalnego mocarstwa. Wewnątrzsystemowe uwa-
runkowania (niedemokratyczny system i status państwa rozwijającego się) oraz kom-
binacje celów i środków działania nadają jej specyficzne wartości”35. W związku z tym, 
należy tutaj postawić kolejne pytanie, a mianowicie, czy Chiny dziś naśladują obecne 
państwa rozwinięte, czy też próbują stworzyć własny, oryginalny system (model)? Pro-
blem ten jest przedmiotem ożywionego dyskursu w Chinach i na świecie, a zdania 
na ten temat są podzielone. Zdaniem wielu badaczy, takiego własnego modelu roz-
wojowego wciąż Chiny nie wypracowały, ale nie ulega też wątpliwości, że dotychcza-
sowy sposób stymulowania chińskiego wzrostu gospodarczego, opartego głównie na 
eksporcie i eksploatacji taniej siły roboczej dobiega końca. Chińska gospodarka nie 
jest już tak konkurencyjna jak jeszcze 5–10 lat temu. W ogóle Chiny się radykalnie 
zmieniły. Przestały być zagłębiem taniej siły roboczej, zurbanizowały się (od 2011 r. po 
raz pierwszy w dziejach Chin liczba ludności miast jest większa od liczby mieszkańców 
żyjących na wsi). Ale wciąż aż 12% spośród 1,3 mld obywateli w tym kraju musi prze-
żyć dzień za 1,25 dolara. Chiny już powoli też starzeją się, ale nie tak mocno jak Stany 

33 Patrz: P. Kłodkowski, Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, 
s. 264.

34 Patrz: N. Ferguson, Civilization. The West and the Rest, Nowy Jork 2011; J. Tomilnson, Globalisation and 
Culture, Polity Press, Cambridge 1999; F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2006.

35 Patrz: E. Haliżak, Geoekonomiczna strategia Chin, [w:] E. Haliżak (red.), Geoekonomika, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 618.
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Zjednoczone i Europa. Jest to efekt błędnej „polityki jednego dziecka”, a ponadto 
dotychczasowa polityka szybkiego wzrostu doprowadziła do degradacji środowiska 
naturalnego i rozwarstwienia terytorialnego kraju. Z drugiej strony Chiny mają już 
liczącą ponad 300  mln klasę średnią, ludzi wykształconych i z nowymi aspiracjami 
i oczekiwaniami. Dziś Chiny są drugim rynkiem dla producentów dóbr luksusowych. 
Do 2020 roku Chińczycy mają też prześcignąć Amerykanów w ilości aut kupowanych 
w segmencie Premium. Tylko w ostatniej dekadzie przeciętny dochód na głowę miesz-
kańca Chin, gdzie żyje co piaty człowiek świata, wzrósł czterokrotnie. A wraz z bogac-
twem rosną aspiracje, także polityczne, a co wykazały m.in. badania amerykańskiego 
instytutu Pew, przeprowadzone równolegle w Chinach i Stanach Zjednoczonych. 
Wynika z nich, że większości chińskich respondentów (52%) podoba się amerykańska 
demokracja. Najwięcej zwolenników ma ona wśród młodych Chińczyków i tych o naj-
wyższych dochodach, czyli ludzi, którzy najwięcej zawdzięczają rządzącej krajem od 
1949 roku Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Z badań Pew wynika też, że w Chinach 
poparcie dla kapitalizmu jest obecnie większe niż w Stanach Zjednoczonych. 74% oby-
wateli ChRL zgadza się całkowicie lub z pewnymi zastrzeżeniami, że ludzie mają się 
lepiej w gospodarce wolnorynkowej nieplanowej (podobnego zdania jest tylko 67% 
Amerykanów). Co więcej, Chińczycy wierzą w Amerykę bardziej niż sami Ameryka-
nie – 48% uważa ją za „gospodarkę nr 1 na świecie”, na Chiny postawiło 29%. Wśród 
Amerykanów najwięcej osób (41%) wskazało jako najpotężniejszą gospodarkę wła-
śnie Chiny, a na Stany Zjednoczone postawiło 40% (Ameryka ma wciąż dwukrotnie 
większy od ChRL PKB – 15 bln do 7,3 bln dolarów). Ale co ciekawe, z faktu, że Chiń-
czykom podobają się kapitalizm i zachodnia demokracja, nie wynika wcale, że lubią 
oni Stany Zjednoczone. Już tylko 39%, a nie jak w 2008 roku 68%, określa wzajemne 
relacje jako „współpracę”, a 26% mówi otwarcie o wrogości36.

Powyższe dane pokazują, że chińskim przywódcom będzie coraz trudniej rządzić 
sytymi rodakami, że w ślad za modernizacją i reformami gospodarczymi muszą iść 
reformy społeczne i polityczne, na co tak bardzo liczy Zachód. W przeciwnym razie 
ChRL grozi oddolna rewolucja, której konsekwencje mogą być bolesne tak dla Chin 
jak i dla całego świata. W związku z tym, już dziś wielu chińskich ekspertów i badaczy 
dowodzi, że ChRL musi szybko rozpocząć „drugą modernizację”, której muszą towa-
rzyszyć głębokie reformy systemowe, tak ekonomiczne jak i polityczne oraz społeczne, 
że dotychczasowy model oparty na nadmiernej kontroli państwa musi być zmieniony, 
aby zwiększyć efektywność gospodarowania i zaspokoić rosnące potrzeby społeczeń-
stwa. Ponadto postulują szybki wzrost siły nabywczej własnego społeczeństwa i oparcie 
dalszego rozwoju Chin na konsumpcji wewnętrznej, a nie na eksporcie, m.in. poprzez 
zreformowanie i dofinansowanie systemu emerytalnego i rozbudowanie sieci innych 
tanich świadczeń socjalnych, a ponadto proponują „budowę społeczeństwa innowacyj-

36 Patrz: M. Kruczkowska, Chiny kochają się w USA, „Gazeta Wyborcza”, 23 X 2012, s. 12; N. Fergu-
sen, Civilization…, s. 123–124; M. Mayer, China 2020 – Trends und Herausforderungen für die EU, [w:] 
A. Marchetti, L.M. Clouet (Hrsg.), Europa und die Welt…, s. 141–147.
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nego”37. Notabene system emerytur i ochrony zdrowia, zwłaszcza na wsi, dopiero się 
tworzy, nie mówiąc już o domach starców czy w ogóle opieki, a tymczasem już w 2013 
roku w ChRL liczba osób powyżej 60 roku życia przekroczy 200 mln38.

Jeśli tak się stanie i Chinom uda się zreformować swój model gospodarki i w więk-
szym stopniu oprzeć go na innowacjach i przedsiębiorczości, dalszym rozwoju klasy 
średniej oraz zarządzaniu dobrami publicznymi, będzie to sprzyjało ich dalszemu 
rozwojowi i wzrostowi pozycji na arenie międzynarodowej. Chiny staną się wówczas 
poważnym wyzwaniem dla całego Zachodu, a zwłaszcza dla Unii Europejskiej i Sta-
nów Zjednoczonych, które będą musiały wypracować odpowiednią strategię współ-
pracy i rywalizacji z tym nowym supermocarstwem globalnym.

37 Patrz: B. Dickson, Updating the China model, „The Washington Quarterly”, nr 4, 2011, s. 39–57; 
A. Domański, Nowa twarz smoka, „Puls Biznesu”, 21–26 XII 2012, s. 23.

38 Patrz: „Polityka”, 17–23 VII 2013, s. 7.
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ROZDZIAŁ IV

Stany Zjednoczone a Chiny, Japonia  
i Rosja – alternatywne sojusze  
w multipolarnym świecie  
oraz wyzwania  
dla systemu euroatlantyckiego

Już dziś – jak starałem się to pokazać w poprzednim rozdziale – rola ChRL w procesie 
budowy nowego ładu światowego jest ogromna, wręcz ma dla niego najważniejsze 

znaczenie. Jednakże proces ten, determinowany ewolucją środowiska międzynarodo-
wego i przekształcaniem się Chin poczynając od końca lat siedemdziesiątych XX wieku 
do dziś w mocarstwo globalne, powoduje nie tylko radykalną zmianę w międzynarodo-
wym układzie sił, ale również niesie wiele niewiadomych oraz wyzwań dla tego kraju 
i całego świata, a także dla systemu euroatlantyckiego. Jeśli pozytywne efekty chińskiej 
polityki wewnętrznej i zagranicznej wezmą górę nad ich negatywnymi skutkami, to 
rola Chin w przyszłym multipolarnym świecie również będzie ogromna, a może nawet 
wiodąca, najważniejsza dla nowego systemu międzynarodowego, który coraz wyraź-
niej kształtuje się jako globalna triada. Chiny znów staną się centrum świata, będą 
nim rządziły wespół ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską (Europą), ale pod 
warunkiem, że między nimi dojdzie do powstania równowagi sił. W przeciwnym razie, 
to Chiny staną się nowym hegemonem w świecie, a Stany Zjednoczone i Europa będą 
co najwyżej półperyferiami1.

1 Patrz: R. Kuźniar, Geoekonomia, czyli chybiona próba paradygmatu, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 
2012, s. 108; E. Haliżak, Geoekonomiczna strategia Chin, [w:] E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydaw-
nictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 590–619; J. Rowiński, Dylematy i wyzwania polityki 
Chin w końcu pierwszej dekady XXI wieku, [w:] R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa 
Zachodu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 149–172; R. Kagan, Potęga i raj. Ame-
ryka i Europa w nowym porządku świata, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003; B. Góralczyk, 
O co grają Chiny, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 XI 2012, s. 22–23; N. Ferguson, Civilization. The West and the 
Rest, Nowy Jork 2011; N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2013; P. Kłodkowski, Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2002, s. 239–286.
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Czy rzeczywiście tak będzie? Trudno dziś dać jednoznaczną odpowiedź. Stanie się 
tak, jeśli strategia, którą obrały Chiny okaże się trafną i wówczas jeśli zmieni się nie 
tylko ich pozycja na arenie międzynarodowej, ale także ich sytuacja wewnętrzna oraz 
geoekonomiczna i geostrategiczna, a to nie jest takie proste. Dlaczego? Po pierwsze, 
może nastąpić renesans Stanów Zjednoczonych i UE, a połączone siły i zasoby obu 
tych aktorów mogą doprowadzić do utworzenia na arenie międzynarodowej nowego 
podmiotu, na przykład Konfederacji Wspólnoty Atlantyckiej, który zrównoważy 
potencjały Chin i stanie się najważniejszym filarem oraz gwarantem nowego ładu mię-
dzynarodowego i zapewni światu pokój2.

W wydanej niedawno książce Georg Friedman pisze, że mimo różnych problemów 
i kłopotów „Stany Zjednoczone będą dominować w następnym wieku, a równocześnie 
mogą stracić ducha swojej republiki. (…) Pojawią się zaskakujące przymierza i nie-
spodziewane napięcia, a gospodarka (USA – J.M. Fiszer) będzie rozwijać się i kurczyć 
w swoim rytmie. To, w jaki sposób Stany Zjednoczone ( a przede wszystkim amerykań-
ski prezydent) podchodzić będą do tych spraw, zadecyduje o zdrowiu lub rozpadzie 
republiki”3. Nieco dalej podkreśla on, że również Unia Europejska „nie rozpadnie się, 
a już na pewno nie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Powstała jako strefa wolnego 
handlu i tym właśnie pozostanie. Nie zmieni się w wielonarodowe państwo, dużego 
gracza na arenie międzynarodowej”4.

Odnośnie zaś perspektyw współpracy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 
George Friedman twierdzi, że: „Dość zaskakującm politycznym uchybieniem po 
upadku komunizmu jest brak europejskiej strategii Stanów Zjednoczonych. To się 
wkrótce zmieni. Ameryka nigdy nie postrzegała też Unii Europejskiej jako wyzwa-
nia, ale jako naturalną ewolucję, nie stanowiącą problemu. Choć dotąd działała w tym 
regionie niejako z przyzwyczajenia, nadchodząca dekada będzie od niej wymagać 
ponownych przemyśleń i starannego planowania. (…) Ameryka nie może być (…) 
obojętna na problemy Europy. (…) Najlepsza amerykańska strategia powinna pole-
gać na wspieraniu rozwoju lokalnych sił wojskowych, po to, by sojusznicy sami mogli 
powstrzymać agresora albo przynajmniej wytrwali do nadejścia pomocy. Wsparcie 
amerykańskie powinno również tworzyć korzystne środowisko dla rozwoju gospodar-
czego sprzymierzonych krajów poprzez zapewnienie im dostępu do amerykańskich 
rynków zbytu. (…) We wszystkich tych manewrach chodzi przede wszystkim o uniknię-
cie wojny, a w dalszej kolejności o powstrzymanie zbliżenia między Rosją a Niemcami, 
które mogłoby w kolejnych dekadach zagrozić hegemonii Ameryki”5.

Nawiasem mówiąc, jeszcze w 2011 roku amerykańscy politycy i eksperci uważali, 
że ich relacje z krajami Azji, takimi jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa są dla 
Stanów Zjednoczonych dużo ważniejsze niż relacje z UE. Sekretarz stanu, Hillary 

2 Patrz: G. Fridman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, War-
szawa 2012, s. 8–9 i 206–238.

3 Patrz: G. Friedman, Następna dekada…, s. 9.
4 Ibidem, s. 191.
5 Ibidem, s. 204–205.
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Clinton pisała w listopadzie 2011 roku na łamach „Foreign Policy”, że „przyszłość 
Ameryki (i świata) zdecyduje się w basenie Pacyfiku”. Dziś, jak wynika z opublikowa-
nego sondażu transatlantyckiego German Marshall Fund, Amerykanie zmieniają zda-
nie i relacje z UE znów wydają im się ważniejsze, i to zdecydowanie. Uważa tak 55% 
badanych, o 17% więcej niż w 2011 roku. Podobny proces zachodzi po drugiej stronie 
oceanu, choć Europejczycy zawsze uważali, że Ameryka jest dla nich istotniejsza niż 
Azja. Dziś są o tym – o dodatkowe 9% – bardziej przekonani niż w 2011 roku. Nie jest 
wykluczone, że Amerykanie pod wpływem kryzysu w strefie euro doszli do wniosku, 
że gospodarki Stanów Zjednoczonych i Europy są od siebie zależne. Ale jak wynika 
z tego sondażu, choć Amerykanie doceniają wagę UE, to mają mniejszy entuzjazm dla 
jej przywództwa w świecie – za pożądane uważa je 63% badanych, czyli o 9% mniej 
niż dwa lata temu i rozumieją to tak, że UE powinna być jednym z przywódców świata, 
a rolę najwyższego przywódcy zostawiają dla siebie. Jeśli chodzi o Europejczyków, to 
52% uważa, że Ameryka powinna pełnić funkcję przywódczą w świecie6.

Po drugie, może dojść do katastrofy gospodarczej ChRL, która pociągnie za sobą 
ich rozpad i zmarginalizowanie na arenie międzynarodowej. Należy bowiem pamiętać, 
że w Chinach robotnicy coraz śmielej upominają się o swoje prawa i nie chcą już pra-
cować za miskę ryżu. Już dziś dochodzi tam do 500 strajków i protestów robotniczych 
dziennie7. Tej fali protestów nie da się już łatwo zatrzymać, a ChRL powoli przestaje 
być najtańszym producentem na świecie. A historia pokazuje, że autorytarne reżimy 
sprawdzają się na wczesnym etapie rozwoju państwa, ale dostają zapaści, gdy do 
poprawy poziomu zamożności nie wystarczy już niewolnicza praca wieśniaków zago-
nionych do fabryk, lecz potrzebne są bardziej subtelne mechanizmy odwołujące się do 
innowacyjności i kreatywności8.

Co więcej, społeczeństwo chińskie ewoluuje, a wraz z reformami i otwieraniem 
się ChRL na świat oraz rozwojem gospodarczym coraz bardziej budzi się świadomość 
obywatelska. Jak pisze chińska badaczka, profesor w pekińskim Kolegium Prawa i Poli-
tyki, Weny Xu: „W Chinach wszechobecne stają się mikroblogi. Coraz większa liczba 
ludzi ośmiela się wypowiadać. Pojawia się znaczna liczba organizacji pozarządowych 
troszczących się o dobro publiczne: ekologicznych czy obywatelskich komitetów wybor-
czych wysuwających niezależnych kandydatów”9. Z drugiej strony, wraz z otwieraniem 
się Chin i napływem kapitału zagranicznego, ten najludniejszy kraj świata odbił się od 
dna, a ponad 600 mln ludzi zostało wyzwolonych z biedy i głodu. Tylko w ostatnich 
latach ponad 100 mln Chińczyków zamieniło rowery na samochody, a ponad 300 mln 
przeniosło się ze wsi do miast. Towarzyszy temu stratyfikacja społeczna, a zwłaszcza 

6 Patrz: M. Zawadzki, Europa z Ameryką, ale bez Polski, „Gazeta Wyborcza”, 13 IX 2012, s. 13.
7 Patrz: J. Giziński, Rebelia w fabryce świata, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 IX 2012, s. A13.
8 Patrz: J.J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 173–179; W. Paik, Economic development and mass politi-
cal participation in contemporary China: determinant sof provinicial petition (Xinfang) activism 1994–2002, 
„International Political Science Review”, Volume 33, Number 1, January 2012, s. 99–120.

9 Patrz: W. Xu, Chińskie tradycje, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 XI 2012, s. 23.
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widoczny staje się podział na bogatych i biednych. Co więcej, Chińczykom nie podoba 
się korupcja władz, coraz większa przepaść między biednymi a bogatymi oraz co rusz 
wybuchające afery z zatrutą żywnością produkowaną przez nieuczciwe koncerny. Tego 
nie można już ukryć, ani zatuszować, bo mimo wszechstronnej cenzury, Chińczycy 
są coraz lepiej poinformowani. To zasługa Internetu, z którego korzysta już 538 mln 
Chińczyków. To największa sieć świata, której nie sposób do końca poddać kontroli. 
Sam serwis Webo, odpowiednik Twitera, ma 300 mln użytkowników10.

W sumie więc, daleko idąca stratyfikacja społeczeństwa chińskiego, rosnąca prze-
paść między bogaczami i biedakami, ogromna korupcja oraz inne problemy społeczne, 
polityczne i gospodarcze mogą ograniczyć aktywność Chin na arenie międzynarodowej 
i zminimalizować ich rolę w świecie. Już w kwietniu 2012 roku premier Wen Jiabao 
stwierdził enigmatycznie, że bez reform nie uda się obronić owoców rozwoju ostatnich 
lat. Mówił, że chińska gospodarka jest niestabilna, niewydolna i nieskoordynowana, 
a krajowi grozi tragedia podobna do rewolucji kulturalnej. Choć nie rozwinął tego 
wątku, a jego przemówienie zostało ocenzurowane, specjaliści od chińskiej polityki 
uznali to za najgłośniejsze od lat wezwanie do pilnych reform, bez których dalszy roz-
wój ChRL stoi pod znakiem zapytania. Jak pisze znakomity polski znawca Chin, Bog-
dan Góralczyk: „Dotychczas chińskie kierownictwa okresu reform, a więc od końca 
1978 r., stawiały na samym szczycie swoich priorytetów społeczną stabilizację, oba-
wiając się złowrogiego „chaosu”, „luan”, który kiedyś przez niemal sto lat, od „wojen 
opiumowych” do momentu proklamowania ChRL (1949), wstrząsał państwem. Gdy 
Deng, który tych turbulencji osobiście doświadczył, zobaczył wiosną 1989 r. znamiona 
„luan” na placu Tiananmen, wiadomo, jak to się skończyło. Dziś jednak jest inna epoka 
– i Chiny są inne. Czy zamiast stabilizacji wskażą jako priorytet wspieranie społecznej 
kreatywności? I drugie, ściśle z tym związane zadanie. W „opoce reform” Chiny uwol-
niły rynek. Zrobiły to, co prawda, po swojemu, na zasadzie „niewidzialna ręka rynku, 
ale tam gdzie trzeba trzymana przez jak najbardziej widzialną rękę państwa”, ale rynek 
wprowadziły. Teraz, gdy postulują z jednej strony wprowadzenie „gospodarki innowa-
cyjnej”, a z drugiej powiadają o „wielkim odrodzeniu chińskiej nacji”, jakiego właśnie 
podobno jesteśmy świadkami, raczej nie mają innego wyboru, niż dać zielone światło 
już nie tylko rynkowi, ale też społeczeństwu. Bo bez społecznej mobilizacji, kreatywno-
ści i swobody żadnego „odrodzenia” ani tym bardziej „gospodarki innowacyjnej” nie 
będzie. Innowacje wprowadzają umysły otwarte, a nie poddane ideologicznemu czy 
manipulatorskim zabiegom”11.

Po trzecie, może dojść do wojny między Chinami i Japonią, której źródłem może 
stać się narastający spór o wyspy Spratly na Morzu Południowochińskim i konflikt 
wokół wysp Senkaku/Diaoyu/Tiaoyutai12. Ale z drugiej strony jest możliwe, że wła-

10 Patrz: M. Kruczkowska, Chiny kochają się w USA, „Gazeta Wyborcza”, 23 X 2012, s. 12; M. Kruczkow-
ska, Nowi właściciele Chin, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 XII 2012, s. 10.

11 Patrz: B. Góralczyk, O co grają Chiny?, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 XI 2012, s. 23.
12 Patrz: K. Pasikowski, Nienawiść tygrysów. Chiny – Japonia, „Angora – Peryskop”, nr 39, 30 IX 2012, 

s.  80–81; J.R. Holmes, Może żółci…, s. 6–8; G. Sorman, „N” jak nacjonalizm. Nie będzie pokoju na 
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dze w Pekinie celowo zaogniły i będą zaogniały w przyszłości ten spór, by odwrócić 
uwagę od narastających w kraju poważnych problemów społeczno-gospodarczych. 
W Chinach, gdzie protesty są surowo zakazane, manifestacje antyjapońskie pozwalają 
rozładować emocje i wychowani w duchu nacjonalistycznym Chińczycy biorą w nich 
udział z zapałem. Władze chińskie nie próbują na razie cenzurować zdjęć z tych prote-
stów i informacji ukazujących się w Internecie. Notabene, nie po raz pierwszy chińska 
partia komunistyczna gra nacjonalizmem, ale według ekspertów, ten spór o bezludne 
wysepki może się jej wymknąć spod kontroli. Amerykański sekretarz obrony Leon 
Paneta stwierdził, że ten spór może przerodzić się w konflikt militarny13.

Mimo podnoszenia przez wielu ekspertów związków między sytuacją wewnętrzną 
ChRL, a wzrostem poziomu napięcia wokół tych morskich sporów terytorialnych 
wydaje mi się, że przypisywanie temu problemowi zbyt dużego znaczenia jest błędem. 
Państwo Środka przestało już być graczem wyłącznie regionalnym i stało się graczem 
globalnym, najwyraźniej zmierzając do wykorzystania tego nowego statusu do roz-
wiązania w sposób dla siebie pomyślny zadawnionych kwestii spornych. Sprzyja temu 
zarówno sukces gospodarczy przekuwany w szybki rozwój jakościowy chińskich sił 
zbrojnych, jak i osłabienie dotychczasowych graczy globalnych, czyli Stanów Zjedno-
czonych, Japonii, Rosji i sojuszu euroatlantyckiego. Wydaje mi się, że świadome swojej 
potęgi i wynikających z tego możliwości Chiny traktują kwestię spornych archipelagów 
jako swoisty poligon doświadczalny, na którym testuje się uzyskane w ostatnich deka-
dach możliwości. Ostatecznym zaś celem Pekinu jest realizacja planu opracowanego 
jeszcze w 1992 roku w dokumencie zatytułowanym „Ustawa o morzu terytorialnym”, 
gdzie stwierdzono, że ChRL sprawuje suwerenną władzę nad całym Morzem Połu-
dniowochińskim i Wschodniochińskim.

Natomiast Japończycy, świadomi swych licznych problemów, zwłaszcza gospodar-
czych i społecznych, zabiegając przede wszystkim o zabezpieczenie szlaków morskich, 
będą chcieli utrzymać swe strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczony. Jest to dla 
nich zarówno efektywniejsze finansowo, jak i mniej ryzykowne niż działania własnymi 
siłami. Zarazem służy to wzmocnieniu ich bezpieczeństwa, gdyż Chiny nie zaryzykują 
prowadzenia wojny jednocześnie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Z kolei Stany 
Zjednoczone nie mają ani zasobów, ani możliwości politycznych, by działać równocze-
śnie we wszystkich regionach świata. Rosja i Środkowy Wschód nie zostawiają im pola 
manewru na zachodnim Pacyfiku. Dlatego też strategia amerykańska w tym regionie 
musi polegać na grze na czas i unikach. Ameryka nie jest już w stanie kontrolować 
wielkich procesów, jakie tu zachodzą, może co najwyżej próbować kształtować je na 
swoją korzyść. Zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych nie jest też sojusz między Chi-
nami i Japonią, gdyż póki co kraje te konkurują ze sobą i zbyt mocno różnią się od 

Pacyfiku. Pekin i Tokio cały czas nad tym pracują, „City Journal”, 20 VIII 2012, s. 7–9; A. Kublik, Starcie 
kontuzjowanych kolosów, „Gazeta Wyborcza”, 1 X 2012, s. 27.

13 Patrz: M. Kruczkowska, Chińczycy plądrują japońskie fabryki, „Gazeta Wyborcza”, 18 IX 2012, s. 11; 
K. Kubiak, Chińskie cienie na falach. Sporne archipelagi na wodach Azji Wschodniej, „RAPORT. Wojsko. 
Technika. Obronność”, nr 11, 2012, s. 58–66.
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siebie, żeby móc nawiązać bliższą współpracę. Natomiast, jak podkreśla cytowany już 
George Friedman: „Problemem dla Stanów Zjednoczonych stanie się pokierowanie 
relacjami z oboma graczami, skoro każdy z nich znajdzie się w innej fazie rozwoju. 
Stany Zjednoczone powinny więc wycofać się na dalsze pozycje i pozwolić, by dwie 
azjatyckie potęgi nawiązały bezpośrednie stosunki i znalazły własny punkt równowagi. 
(…). Równocześnie Stany Zjednoczone muszą liczyć się z koniecznością pozyskania 
Japonii i Chin, a najlepiej obu tych krajów przeciwko Rosji lub innym mocarstwom”14.

Alternatywą dla powyższego scenariusza i polityki zagranicznej Stanów Zjedno-
czonych w XXI wieku może być sojusz z Rosją i ewentualnie z Japonią, skierowany 
przeciwko potędze i dominacji ChRL w nowym ładzie międzynarodowym. Z perspek-
tywy interesów Stanów Zjednoczonych pragnących utrzymać globalne przywództwo 
w ramach światowej architektury bezpieczeństwa zaprojektowanej przez nie same, 
taka reorientacja w ich polityce zagranicznej i zwrot w kierunku Pacyfiku mają pewne 
uzasadnienie. Znajdują one poparcie wielu amerykańskich ekspertów, którzy głoszą 
pogląd, że rosnąca potęga ChRL i chińska aktywność może zachwiać fundamentami 
amerykańskiego przywództwa na świecie. Opowiadając się za rywalizacją strategiczną 
z Chinami nie są pewni, że w dłuższej perspektywie Stany Zjednoczone ją wygrają 
i przekonają ChRL do akceptacji aktualnego ładu światowego. Dlatego też nawołują 
do nowego resetu w stosunkach z Rosją argumentując, że Rosja, która jest obecnie 
nieznacznie słabsza od Chin, nie zagraża Stanom Zjednoczonym w grze o globalną 
dominację, opartą na potędze gospodarczej. Rosja mogłaby być pożądanym sojusz-
nikiem przeciw Chinom z uwagi na swoje położenie geograficzne, a w szczególności 
przez swoje wpływy w Azji Środkowej. Może również potencjalnie pomóc osłabić 
wzrost gospodarczy Chin poprzez konsultowaną ze Stanami Zjednoczonymi politykę 
surowcową, wymierzoną w Państwo Środka. A w sytuacji nadzwyczajnej – w wypadku 
wojny z Chinami – przychylność Rosji będzie niezbędna do pokonania lub blokady 
morskiej Chin15.

ChRL jest dziś największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych, zadłużonych 
w bankach chińskich na ponad 1,5 bln dolarów, a z kolei Rosja stanowi główne zaplecze 
surowcowe dla chińskiej gospodarki, zwłaszcza jeśli idzie o ropę naftową i gaz ziemny.

Nie należy też zapominać o tlącym się konflikcie japońsko-rosyjskim o Wyspy 
Kurylskie. Perspektywa wojny pozostaje jednak wątpliwa, póki Pekin nie zdoła dopro-
wadzić do dyplomatycznej izolacji Tokio – albo o ile władze japońskie nie odizolowa-
łyby się same przez niemądrą dyplomację. W innym przypadku w konflikt po stronie 
Japończyków zaangażowałyby się zapewne Stany Zjednoczone i doszłoby do nowej 
wojny światowej. Dziś nie sposób przewidzieć, kto lub która strona zwycięży. Tymcza-
sem chińsko-japońskie i japońsko-rosyjskie spory terytorialne sprzyjają modernizacji 
sił zbrojnych tych państw i intensywnym przygotowaniom do działań na polu walki. 
Chyba nieprzypadkowo, pod koniec listopada 2012 roku, chińskie media oficjalnie 

14 Patrz: G. Friedman, Następna dekada…, s. 225–228.
15 Patrz: T. Szatkowski, J. Bartosiak, Czas kalkulacji strategicznych, „Rzeczpospolita”, 2 I 2013, s. A10.
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poinformowały o wykonaniu pierwszych operacji startu i lądowania samolotów na 
pokładzie jedynego rodzimego lotniskowca „Liaoning”. Według ekspertów, stanowiło 
to istotny krok na drodze do przekształcenia Marynarki Wojennej ChRL w potęgę 
morską, która w przyszłości zapewni Pekinowi ogólnoświatową dominację, a już za 
kilka lat ChRL będzie w stanie uzyskać status mocarstwa w rejonie mórz Południo-
wochińskiego i Wschodniochińskiego, gdzie toczą się wspomniane spory terytorialne. 
Rzecz jasna, pojedynczy chiński lotniskowiec póki co nie jest w stanie zagrozić US 
Navy, przeważającej nad pozostałymi państwami zarówno liczebnie, jak i technolo-
gicznie, ale ChRL realizuje swe cele strategiczne powoli i skutecznie. W Chinach – 
według różnych źródeł – już rozpoczęto prace nad kolejnymi dwoma lotniskowcami, 
w tym jednego z napędem atomowym, które mają wejść do służby w 2020 i 2022 roku. 
W ten sposób ChRL dołączy do grona mocarstw zdolnych do obrony własnych intere-
sów poza obszarem kraju czy wodami terytorialnymi oraz zapewnienia wsparcia lotni-
czego macierzystym jednostkom podczas misji ekspedycyjnych. Budzi to niepokój nie 
tylko w Waszyngtonie i Moskwie, ale również w Delhi i Tokio. Indie, które dysponują 
tylko jednym przestarzałym lotniskowcem obawiają się, że w przyszłości chińskie lotni-
skowce mogą pojawić się na Oceanie Indyjskim i zagrozić subkontynentowi. Podobne 
obawy ma Japonia, która nie dysponuje żadnym lotniskowcem, i w związku z tym przy-
stąpiła do modernizacji własnych sił zbrojnych, także marynarki wojennej16.

Na modernizację armii nie szczędzą środków – mimo kryzysu – również Stany 
Zjednoczone, gdzie tylko w 2011 roku budżet Pentagonu przekroczył 700 mld dolarów. 
Tylko na badania i rozwój US Army wydała 81 mld dolarów. Ponad 300 tys. amerykań-
skich żołnierzy, marynarzy i pilotów służy dziś w 150 krajach całego świata, co pociąga 
za sobą olbrzymie koszty. Stanów Zjednoczonych już nie stać na takie wydatki i dziś 
zaczyna tam dominować postawa defensywna, zarówno wśród społeczeństwa jak i elit 
politycznych. Jak podkreślają w jednym z ostatnich numerów „Foreigen Affairs” dwaj 
znawcy historii dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Joseph Parent i Paul Mac Donald: 
„Pozycja Ameryki na arenie międzynarodowej powoli słabnie, ale jednocześnie sytuacja 
w świecie jest dość stabilna. To pozwala na uczynienie kroku w tył, stopniowe ograni-
czanie obecności Stanów Zjednoczonych (…). Stany Zjednoczone nie mogą już sobie 
pozwolić na prowadzenie polityki zagranicznej, która obejmowałaby całą planetę”17.

Nasuwają się tutaj liczne pytania. M.in., czy wymuszone kryzysem oszczędności 
i zmiana nastrojów społecznych wpłyną na zmianę polityki zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych? Co oznacza to dla systemu euroatlantyckiego, a szczególnie dla przyszło-
ści jego najistotniejszego ogniwa, czyli NATO? Czy świat czeka powolne wycofywanie 
się dotychczasowego hegemona z rejonów, które do niedawna uchodziły za kluczowe 
z punktu widzenia jego interesów? Nie można tego wykluczyć, a co w praktyce ozna-

16 Patrz: B. Głowacki, Liaoning – chiński sukces na rosyjskich podwalinach, „RAPORT. Wojsko. Technika. 
Obronność”, nr 12, 2012, s. 34–37.

17 „Foreigen Affairs”, nr 9, 2012. Por. także M. Magierowski, Ameryka odwrócona plecami, „Uważam że”, 
nr 48, 2012, s. 76–78.
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czałoby wzrost roli Chin na arenie międzynarodowej i otwarcie im drogi do uzyskania 
pozycji mocarstwa globalnego, współodpowiedzialnego za nowy porządek globalny.

Po czwarte, wielkim zagrożeniem dla świata, a zwłaszcza dla regionu Azji i Pacyfiku 
może stać się jego intensywny rozwój. Wszystkie bowiem kraje potrzebują coraz więcej 
surowców i rynków zbytu. Podobnie było na początku XX wieku, kiedy to budząca się 
z długiego snu Japonia w pościgu za surowcami rozpętała wojnę w tym regionie, a co 
przyspieszyło wybuch II wojny światowej, której pamięć wciąż jest żywa w stosunkach 
między Chinami i Japonią oraz Rosją i Stanami Zjednoczonymi18.

Dziś także rywalizacja o surowce i rynki zbytu oraz wpływy w Azji między Chinami 
a Indiami i Japonią oraz Rosją rozprzestrzenia się coraz bardziej. Regionem, do któ-
rego dotarła stosunkowo niedawno, mimo bogatych związków historycznych, jest Azja 
Środkowa, gdzie ciągle ważną rolę odgrywa Rosja19.

Choć Moskwa i Pekin eksponują dziś w swoich relacjach „partnerstwo strate-
giczne”, to potencjalne i realne elementy napięć nie zanikły i prawdopodobieństwo 
pojawienia się sprzeczności jest wprost proporcjonalne do procesu osłabienia się roli 
Rosji w regionie i stale umacniającej się pozycji Chin w Azji Środkowej. Trudno jest 
stwierdzić, czy obu mocarstwom uda się osiągnąć porozumienie odnośnie do sprawo-
wania wspólnej kontroli nad Azją Środkową, czy też region ten stanie się polem kon-
frontacji między nimi. Możliwości rozwoju stosunków partnerskich będą zależały nie 
tylko od ewolucji sytuacji w regionie, ale również od przyszłości partnerstwa rosyjsko-
-chińskiego poza nim. Chiny są dla Rosji najpoważniejszym wyzwaniem w kontekście 
Azji Środkowej, podobnie zresztą jak Rosja dla Chin. Obydwa państwa współpracują 
– póki co – na rzecz ograniczania wpływów Stanów Zjednoczonych w tym regionie oraz 
w walce z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem, ale także są najpoważniej-
szymi konkurentami w walce o wpływy gospodarcze. Istotne miejsce Azji Środkowej 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz w polityce regionalnej Rosji 
i Chin, a także w nowym, multipolarnym ładzie globalnym określa wiele czynników. Po 
pierwsze, państwa te są w posiadaniu bogatych złóż surowców energetycznych. Po dru-
gie, mają potencjał tranzytowy, który ułatwia (lub utrudnia) dostęp do regionów o zna-
czeniu strategicznym, tj. Azji Południowej i Wschodniej oraz Środkowego Wschodu20.

Jak pisze Ewa Czarkowska: „Rosja i Chiny, angażując się w proces kształtowania 
ładu regionalnego, kierują się głównie partykularnymi interesami i powiązaniami. 

18 Patrz: E. Bendyk, Nowy początek historii, „Polityka”, 3–9 X 2012, s. 56–59.
19 Patrz: M. Laruelle, J.F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci, China and India in Central Asia: A New “Geat 

Game?”, Palgrave Macmillian, New York 2010; E. Czarkowska, Rosja i Chiny w Azji Środkowej: między 
współpracą a współzawodnictwem, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1(45), 2012, s. 169–189; T. Stępniew-
ski (red.), Nowa wielka gra w regionie Azji Centralnej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin– 
–Warszawa 2012; K. Kozłowski, Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec regionu Azji Centralnej, [w:] 
jak wyżej, s. 87–101.

20 Patrz: B. Lo, Axis of Convenience Moscow, Beijing and the Nev Geopolitics, Londyn 2008; V. Para, 
A. Strakov, O. Stolpovki, Rossia i Kitai v Cenmtralnoj Azji: politika, ekonomika, biezopasnost, Biszek 
2008, s. 10–65; L. Jonson, Vladimir Putin and Central Asia. The Shaping of Russian Foreign Policy, Nowy 
Jork 2004, s. 173–181.
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W percepcji obydwu graczy zewnętrznych Azja Środkowa wiąże się ściśle z rosyjskimi 
i chińskimi interesami w sferze bezpieczeństwa oraz interesami gospodarczymi (zna-
czenie środkowoazjatyckich zasobów surowcowych). Poziom efektywności rosyjskiej 
i chińskiej polityki w Azji Środkowej ma również niebagatelny wpływ na ugruntowanie 
statusu wielkomocarstwowego tych dwu państw”21.

Rosja i Chiny mają więc określony potencjał kooperacyjny, ale także rywalizacyjny 
w Azji Środkowej. Jednak wydaje się, że oba mocarstwa mają również świadomość, iż 
na obecnym etapie kształtowania się relacji dwustronnych, współpraca jest dla nich 
korzystna. Pragmatyzm, który cechuje rosyjską i chińską politykę zagraniczną, stanowi 
więc dobry hamulec bezpieczeństwa w przypadku ewentualnych konfliktów. Podobnie 
elastyczność charakteryzująca politykę ChRL i Rosji służy w ich relacjach wzajemnych 
jako stymulator współpracy.

Azja, w szczególności stosunki z Chinami, to także nadal jeden z priorytetów ame-
rykańskiej dyplomacji. Czy jednak w przyszłości Amerykanie będą w stanie ochronić 
swoich regionalnych sojuszników przed ekspansywną polityką Pekinu? Czy zechcą 
poświęcić stosunki handlowe z Państwem Środka stojąc w lokalnych sporach jedno-
znacznie po stronie Japonii czy Filipin? Wcześniej czy później uznają raczej, iż Morze 
Wschodniochińskie i Morze Południowochińskie, to chińska strefa wpływów, o którą 
nie ma co kruszyć kopii – pod warunkiem, że amerykańskie korporacje będą mogły 
w owej „chińskiej strefie wpływów” bez przeszkód prowadzić swoje interesy. Jak na 
to zareaguje Moskwa? To także wielka niewiadoma. Nawiasem mówiąc, Rosja od 
momentu podpisania układu Nowy START oraz wojny w Gruzji w amerykańskiej stra-
tegii globalnej przestała się liczyć jako groźne mocarstwo. Co prawda, podczas ostat-
niej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Mitt Romney stwierdził, iż Rosja 
to obecnie „największy geopolityczny wróg Stanów Zjednoczonych”, ale to chyba 
gruba przesada22.

Szczegółowa analiza chińskiej polityki w regionie Azji Centralnej odzwierciedla 
również szerszą politykę budowy pozycji międzynarodowej przez Państwo Środka. 
Pokazuje, że charakterystyczną cechą polityki zagranicznej współczesnych Chin nie 
jest już rewolucyjne działanie przeciwko istniejącemu systemowi międzynarodowemu, 
lecz adaptacja do globalizującego się otoczenia zewnętrznego i aktywność w ramach 
status quo. ChRL umiejętnie wykorzystuje dziś potencjał drzemiący w systemie mię-
dzynarodowym do budowania własnej pozycji i zabezpieczenia własnych interesów 
politycznych, społecznych i gospodarczych.

Konkludując niniejsze rozważania chciałbym podkreślić, że już obecnie poten-
cjał gospodarczy Chin i stopień ich powiązań z gospodarką światową stanowi swo-
iste sprzężenie zwrotne. Zarówno więc ich sukces, jak i niepowodzenie przestają być 

21 Patrz: E. Czarkowska, Rosja i Chiny…, s. 170.
22 Patrz: K. Esposito, D. Jankowski, P. Świeżak, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionu Azji 

Środkowej, [w:] T. Stępniewski (red.), Nowa wielka gra w regionie…, s. 103–120; A. Włodkowska-Bagan, 
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji Centralnej, [w:] jak wyżej, s. 69–86.
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problemem wewnętrznym tego państwa. Świadomość tego faktu powinna wymuszać 
na przywódcach ChRL rozwagę i ostrożność w stosunkach ze światem zewnętrznym 
i kierowanie się zasadą „win – win”, a nie tylko własnym, egoistycznym interesem naro-
dowym. Czy tak będzie? Zobaczymy już niebawem. Tymczasem Chiny i ich dążenia 
do uzyskania pozycji mocarstwa globalnego, które mogłoby odgrywać wiodącą rolę na 
arenie międzynarodowej, wywołują na świecie sprzeczne reakcje23.

Zwolennicy teorii „szansy Chin” i „wkładu Chin” uważają, iż status Chin jako glo-
balnego mocarstwa niesie ogromne możliwości rozwoju gospodarczego dla całego 
świata i podniesienia poziomu materialnego jego mieszkańców, a odrodzenie w tym 
charakterze może być zapowiedzią nowego wielkiego wkładu cywilizacyjnego, jaki kraj 
ten wniesie do ludzkiej cywilizacji na miarę jego olbrzymiego dorobku historycznego24. 
Co więcej, głoszą oni, że nastanie chińskiej dominacji nie musi oznaczać zagrożenia 
dla pozostałych państw i narodów, i przypominają, że w czasach świetności cesarstwa 
chińskiego jego panowanie polegało przede wszystkim na narzucaniu symbolicznego 
uznania dla Chin jako centrum świata. Kraje zależne, na przykład Korea, składały 
cesarstwu hołd i przekazywały dary, ale dalekie to było od systematycznego wyzysku 
i ucisku, jaki stosowały państwa europejskie w swych koloniach. Dziś ChRL, mimo 
dużych nakładów na zbrojenia i armię, wpływy zdobywa przede wszystkim za pomocą 
środków dyplomatycznych i gospodarczych. Zatem stworzony przez Chiny nowy ład 
międzynarodowy może być ładem pokojowym, gdzie interesy i współpraca, a nie prze-
moc będą narzędziami utrzymania równowagi i bezpieczeństwa na świecie25.

Natomiast przeciwnicy Chin głoszą, że kraj ten stanowi poważne zagrożenie dla 
świata. Ich zdaniem „chińskie zagrożenie” rozprzestrzeni się na skalę globalną, obej-
mując nie tylko sferę ekonomiczną, lecz także wojskową, polityczną i ideologiczną. 
Jeszcze inni, zwolennicy teorii „rozpadu Chin”, widzą to zagrożenie jako rezultat nie-
uchronnego załamania, a następnie rozpadu tego państwa, spowodowanego tym, że 
nie będzie ono w stanie rozwiązać swych problemów wewnętrznych. Ze względu na 
rozmiar i liczebność jego mieszkańców, a także rolę, jaką już odgrywa ChRL w gospo-
darce i polityce światowej, może to doprowadzić do kryzysu na niespotykaną skalę, 
wykraczającego poza ramy regionalne czy nawet kontynentalne.

Wydaje mi się, że do tego jednak nie dojdzie, że ChRL będzie kontynuowała 
dotychczasową politykę wewnętrzną i zagraniczną, dokonując jednocześnie moderni-
zacji kraju i modyfikacji jego ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego, aby stać 
się supermocarstwem, współodpowiedzialnym za pokój i bezpieczeństwo międzyna-
rodowe. Chiny nie chcą i nie mogą zejść z obranej trzydzieści lat temu drogi, która 

23 Patrz: J. Rowiński, Chiny…, s. 359; J. Marszałek-Kawa, Polityka zagraniczna ChRL…, s. 108–109; 
A. Brunet, J.-P. Guichand, Chiny…, s. 308–324; J. Winiecki, Kłótnie w komitecie, „Polityka”, 3–9 X 2012, 
s. 40–43.

24 Patrz: P. Kłodkowski, Wojna światów?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002; P. Kłodkowski, O pęknięciu 
wewnątrz cywilizacji, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005.

25 Patrz: M. Gdula, Dwa razy Chiny, „Krytyka Polityczna”, nr 29, 2012, s. 71; G. Arrighi, Neoliberalizm 
z chińską twarzą, [w:] jak wyżej, s. 63.
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póki co zapewnia im stabilność i prowadzi je do grona podmiotów, które stanowić 
będą fundamenty nowego ładu międzynarodowego. Czy teza ta jest prawdziwa, okaże 
się w niedalekiej przyszłości. Tymczasem na jej korzyść przemawiają uchwały przyjęte 
podczas ostatniego, XVIII Kongresu Komunistycznej Partii Chin, teoretycznie naj-
wyższego organu tej partii, który odbył się na początku listopada 2012 roku. Kontynu-
ację dotychczasowego kursu w polityce wewnętrznej i zagranicznej Chin potwierdził 
też w swoim przemówieniu na XVIII Kongresie KPCh nowy szef chińskich komuni-
stów, a zarazem prezydent ChRL Hu Jintao26.

Partia ta po raz kolejny pokazała, że zdaje sobie sprawę z tego, że tylko szybko roz-
wijająca się gospodarka zapewnia ChRL stabilność polityczną i społeczną oraz bezpie-
czeństwo jej władzy, a także umacnia pozycję Chin na arenie międzynarodowej, które 
chcą być mocnym filarem nowego ładu globalnego. Jest to polityka pragmatyczna, 
oparta na narodowym interesie i całkowicie nastawiona na odzyskanie przez Chiny 
mocarstwowego statusu. Poczucie wyjątkowości oraz odwoływanie się do przeszłości 
jest uzasadnieniem tego celu. Jest więc mało prawdopodobne, aby Chiny i ich nowe 
kierownictwo partyjno-państwowe w najbliższych latach zmieniły ten sposób prowa-
dzenia polityki zagranicznej. Doświadczenia lat poprzednich uczą, że kierowanie się 
przesłankami ideologicznymi, a nie racją stanu nie służy interesom ChRL oraz celom 
jej polityki wewnętrznej i zagranicznej27.

Konkludując powyższą analizę, chciałbym zgodzić się z tezą profesora Jana Rowiń-
skiego, który pisze, że: „Stabilne wewnętrznie, szybko rozwijające się Chiny o rosną-
cej roli politycznej i potencjale gospodarczym, zintegrowane ze światem stanowią dla 
niego wielką szansę, tym bardziej, że mamy do czynienia z największym krajem roz-
wijającym się, a więc i z określonym wzorcem i przykładem skutecznego rozwiązy-
wania kluczowego, moim zdaniem, wyzwania globalnego, jakim jest przezwyciężanie 
dysproporcji rozwojowych i cywilizacyjnych pomiędzy Północą i Południem. Odgry-
wana przez Chiny rola swoistego motoru wzrostu gospodarki światowej w ostatniej 
dekadzie dowodzi, jak ważny jest to czynnik. Pamiętajmy, iż Chiny w okresach swej 
świetności i potęgi były zawsze państwem porządku i taką rządziły się filozofią. Po 
niemal 150 latach wstrząsów i zawirowań oraz poszukiwania drogi odrodzenia wracają 
do pozytywnych źródeł swej wielkości. Pamięć przeszłości jest zbyt świeża, koszty jej 
przezwyciężenia zbyt wysokie, osiągnięty w krótkim okresie postęp zbyt zachęcający, 
a poza tym zbyt wiele jest już do stracenia, aby z tego zrezygnować”28.

26 Patrz: H. Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013. 
Patrz także: M. Kruczkowska, Książątka i konserwatyści czyli potężna chińska siódemka, „Gazeta Wybor-
cza”, 16 XI 2012, s. 10; J. Winiecki, Ł. Wójcik, Piechur złapał zadyszkę, „Polityka”, 7–13 XI 2012, s. 49–51; 
M. Kruczkowska, Człowiek, który musi zmienić Chiny, „Gazeta Wyborcza”, 15 XI 2012, s. 23.

27 Patrz: J. Marszałek-Kawa, Polityka zagraniczna ChRL: aspiracje, możliwości, paradoksy, [w:] T. Łoś-
-Nowak (red.), Polityka zagraniczna…, s. 108; R. Fogel, Droga ku chińskiej hegemonii, „Newsweek”, 
kwiecień 2010, s. 7–9; M. Kruczkowska, Chiny stoją przed pułapką. Wpadną?, „Gazeta Wyborcza”, 
10–11 XI 2012, s. 7.

28 Patrz: J. Rowiński, Chiny: nowa globalna potęga?…, s. 359. Por. także: M. Nowicki, Czy Chiny będą 
rządzić światem? Wywiad z dnia 22 września 2010, dział Europa, www. newsweek.pl; K. Hołdak, Stany 
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Chiny otwarte na świat i ściśle z nim zintegrowane, uznające jego normy i zasady 
oraz przestrzegające ich, a przy tym postępujące jako odpowiedzialne mocarstwo mają 
dużą szansę, aby stać się niezwykle istotnym czynnikiem stabilizującym ład międzyna-
rodowy. Jednym z istotnych źródeł sukcesów po 1978 roku jest to, że Chiny pozostając 
sobą, zmieniają się właśnie dlatego, że otwierają się na świat i przejmują od niego 
wszystko, co najlepsze. Rezygnując z tej postawy naraziłyby się na różne problemy spo-
łeczne, polityczne i gospodarcze, a modernizacja ChRL i idea chińskiego odrodzenia 
poniosłaby fiasko. „Wielka strategia Chin”, która okres do 2020 roku i połowy XXI 
wieku określa jako „czas strategicznej szansy” zakończyłaby się ich wielką katastrofą, 
a przecież władze ChRL zakładają, że najpóźniej do połowy XXI wieku Chiny staną 
się pierwszym mocarstwem globu, wyprzedzając Stany Zjednoczone, które już straciły 
istotną część ze swej ogromnej niegdyś przewagi nad resztą świata i nie są już w stanie 
pełnić roli globalnego hegemona. Dziś nie sposób przewidzieć, co będzie dalej, kiedy 
Chiny osiągną ten cel. Trudno powiedzieć, czy świat stanie się wówczas jednobiegu-
nowy, czy nadal będzie multipolarny? Czy Stany Zjednoczone powrócą do polityki 
samoizolacjonizmu na arenie międzynarodowej, a system euroatlantycki rozpadnie 
się? Mimo wszystko uważam, że tak się nie stanie, że strach przed hegemonią Chin, 
tak jak w drugiej połowie XX wieku strach przed komunizmem i dominacją Związku 
Sowieckiego będzie determinował walkę Stanów Zjednoczonych o utrzymanie statusu 
mocarstwa globalnego i zachowanie systemu euroatlantyckiego, jako gwaranta pokoju 
i bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie będzie to łatwe, gdyż NATO, główny filar 
systemu transatlantyckiego, stoi w obliczy „postafgańskiego” zwrotu strategicznego: 
przejścia od fazy ekspansji pozimnowojenej do fazy konsolidacji wokół podstawowej 
funkcji bezpośredniego bezpieczeństwa swych członków. Z kolei Unia Europejska 
wciąż jest tylko potencjalnym i w praktyce mało realnym filarem systemu euroatlantyc-
kiego. Podstawową jej słabością jest brak fundamentu strategicznego, gdyż strategia 
z 2003 roku jest de facto martwa. Główne więc dziś wyzwanie dla UE – to opracowanie 
nowej strategii, adekwatnej do obecnych i przyszłych wyzwań multipolarnego świata.

Zjednoczone wobec wschodnich mocarstw – Chin, Indii i Japonii. Raport BBN, www.bbn.gov.pl; A. Brunet, 
J.-P. Guichard, Chiny światowym hegemonem?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, s. 25–37.
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ROZDZIAŁ V

Unia Europejska i jej rola  
w systemie transatlantyckim  
oraz miejsce w nowym  
ładzie globalnym

Jeśli idzie o Unię Europejską, która dziś także aspiruje do roli głównego aktora na 
globalnej scenie międzynarodowej, to mamy tutaj wciąż do czynienia z eksperymen-

talnym projektem, nowym związkiem państw (wspólnotą ponadnarodową), opartym 
na zgodzie i dobrowolnej współpracy narodów i demokratycznych państw, dążących do 
dobrobytu, zachowania pokoju i zapewnienia Europie i światu powszechnego pokoju.

Unia Europejska licząca już de facto 28 państw, zjednoczyła prawie cały konty-
nent oraz zniwelowała dotychczasowy podział Europy na Wschód i Zachód, choć tu 
i ówdzie wciąż istnieją różnice pomiędzy „starą” a „nową” Unią i zapewne będą jesz-
cze dość długo się utrzymywały. Unia Europejska stworzyła zarazem własny system 
polityczny, wspólny rynek i własną walutę oraz sukcesywnie rozszerza zakres swojej 
działalności, poczynając od spraw gospodarczo-społecznych po sprawy polityczne 
i międzynarodowe1.

Unia Europejska, będąc na mocy traktatu z Lizbony podmiotem prawa i stosunków 
międzynarodowych, reprezentuje dziś na arenie międzynarodowej nasz cały kontynent 
i próbuje współkształtować nowy ład na świecie2. Dlatego też stałym elementem jej 
polityki międzynarodowej było i jest nadal stopniowe jej poszerzanie, czyli włączanie 
kolejnych państw w ścisłą sieć wpływów i powiązań gospodarczych, społecznych, poli-
tycznych i międzynarodowych, które przyczyniają się do stabilizacji sytuacji w Europie 

1 Patrz m.in.: J. Barcz, Ustrój Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010; 
Ł.  Bartkowiak, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008;  
C. Bretherton, J. Fogler, The European Union as a Globar Actor, Routledge, Londyn 2004; S. Parzymies 
(red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 
 SCHOLAR, warszawa 2009.

2 Patrz: J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007– 
–2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011; J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. 
Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Wydanie 2 (zmienione i uzupełnione), Instytut Wydaw-
niczy EuroPrawo, Warszawa 2010; R.H. Ginsberg, S.E. Penksa, The European Union in Global Security, 
Palgrave MacMillan, Londyn 2012.
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oraz wzmacniają jej pozycję w świecie. Obecnie dotyczy to państw bałkańskich, a w dal-
szej perspektywie Turcji oraz kolejnych państw Europy Wschodniej, przede wszystkim 
Ukrainy, Białorusi i Mołdowy. Ale z drugiej strony włączanie do Unii Europejskiej 
państw o tak odmiennej kulturze i tradycjach oraz systemach polityczno-ekonomicz-
nych budzi obawy o jej przyszłość i czy uda się tylu państwom osiągnąć konsensus, 
zwłaszcza w sprawach, gdzie utrzymujące się partykularne interesy narodowe wciąż są 
trudne do pogodzenia.

Unia Europejska po kolejnych rozszerzeniach w latach 2004 i 2007 i przyjęciu 
w  2013 roku Chorwacji znalazła się na granicy swoich możliwości absorpcyjnych. 
W odpowiedzi na obawy z tym związane, szefowie państw UE już w czerwcu 2006 roku 
uzgodnili, że zdolność Unii do przyjmowania nowych członków zostanie uwzględniona 
w kolejnych fazach integracji europejskiej. Pomimo, że obecnie toczą się rokowania 
akcesyjne z Turcją i Islandią, wielu polityków europejskich wypowiada się przeciwko 
przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej. Szanse na przystąpienie do Unii mają dziś tylko 
Islandia i niektóre państwa Bałkanów Zachodnich.

Dla Polski, zainteresowanej poszerzaniem obszaru stabilności i bezpieczeństwa 
na Wschodzie Europy, istotne znaczenie ma stworzenie szans na członkostwo w Unii 
Europejskiej naszych wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy a w dalszej perspekty-
wie Białorusi i Mołdowy. Tymczasem UE oferuje tym i innym państwom poradzieckim 
Europejską Politykę Sąsiedztwa (EPS), która ich członkostwo w UE wręcz uniemożli-
wia. Nie zmienia tej sytuacji forsowane przez Polskę tzw. Partnerstwo Wschodnie, for-
malnie zainaugurowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w Pradze 7 maja 2009 roku3.

Partnerstwo Wschodnie to nowa propozycja współpracy regionalnej, skierowana 
do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Wiąże się ona 
z realizowaną od 2004 roku Europejską Polityką Sąsiedzką i opiera na tych samych 
zasadach oraz metodach działania. Jej zasadniczym celem jest zbliżenie wschodnich 
sąsiadów do Unii Europejskiej. Jest to de facto plan rozwoju ściślejszych relacji między 
Unią a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, plan, który daje im 
możliwość stopniowego włączania się do polityk i programów unijnych oraz integracji 
ze wspólnym rynkiem.

Partnerstwo Wschodnie oceniane jest przez wiele państw członkowskich, w tym 
szczególnie przez Polskę, jako kontynuacja ich wcześniejszych starań o wzmocnie-
nie EPS na jej wschodnioeuropejskim odcinku, a zarazem nowe otwarcie w relacjach 
UE z jego adresatami. Inicjatywa ta zyskała duże poparcie także ze względu na zmie-
niające się uwarunkowania w UE oraz jej otoczeniu. Unia Europejska postanowiła 
w latach 2010–2013 przeznaczyć na Partnerstwo Wschodnie 600 mln euro. W tej kwo-
cie 350 mln euro to nowe środki, a 250 mln euro wydzielono ze współpracy regionalnej 

3 Patrz: R. Zięba, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, 
„Stosunki Międzynarodowe”, nr 1–2 (t. 43), 2011, s. 29; B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Partner-
stwo Wschodnie – raport otwarcia, PISM, Warszawa 2009; B. Kołecka, Polityka sąsiedztwa UE, wymiar 
wschodni, [w:] E. Teichmann, M.A. Weresa (red.), Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 27–34.
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EPS na potrzeby Partnerstwa Wschodniego. Ponadto w latach 2007–2013 wschodni 
sąsiedzi UE objęci EPS otrzymają ponad miliard euro z Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa, a także pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Choć nie są to duże sumy, to mądrze 
wykorzystane powinny przynieść pewne wymierne korzyści dla wszystkich zaintereso-
wanych stron. Czy tak się stanie, trudno dziś jednak stwierdzić.

Dziś z całym światem, w tym także ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją oraz 
z  innymi mocarstwami UE łączy już rozległa sieć powiązań i stosunków, obejmują-
cych współpracę polityczną, kulturalną i naukową, handel i pomoc rozwojową. Ideą 
UE jest bowiem budowanie nowego, multipolarnego systemu międzynarodowego przy 
pomocy tzw. soft power, czyli polityki multilateralizmu oraz budowanie specyficznego 
systemu sieci współzależności i współpracy, obejmującego ONZ, NATO, OBWE i inne 
organizacje regionalne w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej4.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie istnieją racjonalne alternatywy 
dla integracji europejskiej i dla Unii Europejskiej. Jednakże UE, aby mogła sprostać 
obecnym i przyszłym, trudnym zadaniom, bo determinowanym przez światowy kryzys 
finansowy i kryzys w strefie euro, oraz stać się ważnym światowym graczem (global 
player), a także istotnym ośrodkiem władzy w nowym ładzie międzynarodowym, zdol-
nym do jego kontrolowania, musi się permanentnie poszerzać i pogłębiać, reformować 
swój specyficzny system polityczny, gospodarczy i społeczny. Musi zarazem na are-
nie międzynarodowej przemawiać jednym, doniosłym głosem, będącym emanacją jej 
siły, jednomyślności i solidarności. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja nie będą 
bowiem słuchać Europy jeśli nie będziemy potrafili mówić jednym głosem. Tymcza-
sem – jak już pisałem – widać wyraźnie, że Unia Europejska stoi dziś na rozdrożu, 
przeżywa kryzys aksjologii, kryzys tożsamości, kryzys finansowy, kryzys strukturalny 
i instytucjonalny i nie radzi sobie z piętrzącymi się trudnościami. Poważnym proble-
mem dla całej Europy, a dla UE w szczególności jest dziś także kryzys zaufania ze 
strony obywateli, którzy nie mają poczucia, że politycy wiedzą dokąd zmierzają i po 
co. Skutecznym remedium może być powrót do źródeł, do idei, które przyświecały tzw. 
ojcom założycielom Wspólnot Europejskich, a więc postawienie nie tylko na posze-
rzanie i pogłębianie, ale również na świadome uruchomienie mechanizmów konku-
rencyjności wewnątrz UE i przestrzeganie przez jej członków zasady subsydiarności, 
solidarności i równości państw. Jeśli zaś gospodarka europejska nie znajdzie sposobu 
na poprawę konkurencyjności i na przywrócenie wzrostu, to UE rzeczywiście czeka 
katastrofa, gdyż kryzys, z jakim borykają się kraje rozwinięte od kilku lat, nie jest 
zwykłą recesją, którą można przeczekać albo łagodzić przez politykę pieniężną lub 
budżetową. Główna bowiem przyczyna kłopotów, to nadmierne zadłużenie sektora 
publicznego i prywatnego. To zadłużenie jest dziś większe niż przed pięcioma laty, 

4 Patrz: A. Antczak, Tendencje rozwoju europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa, [w:] A. Antczak (red.), 
Europa – bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 230–236.
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gdy kryzys się zaczynał. Jak trafnie pisze Witold Gadomski: „Rządy i banki centralne, 
próbując uporać się z kryzysem potężnymi zastrzykami pieniędzy, doprowadziły do 
rozregulowania rynków. Inwestorzy bezskutecznie szukają bezpiecznych miejsc dla 
swego kapitału, prywatne banki, choć zasilane gotówką z banków centralnych, niechęt-
nie udzielają kredytów, a w portfelach mają stosy obligacji nadmiernie zadłużonych 
rządów. Najgorzej jest w strefie euro. Na razie wszystkie pomysły opanowania kryzysu 
okazują się spóźnione albo nieskuteczne”5.

Dziś coraz wyraźniej widać, że Unia Europejska popełniła wiele błędów, że jest 
wciąż tworem sztucznym, hybrydowym; nie jest ani państwem, ani klasyczną organiza-
cją międzynarodową. Aby przetrwać kryzys i wyjść z niego wzmocnioną powinna stać 
się, obok unii gospodarczej i walutowej, unią polityczną w pełnym tego słowa znacze-
niu, a nie być tylko projektem na papierze o politycznym charakterze. Kryzys zmusza 
dziś Unię Europejską, która rozpada się na wierzycieli i dłużników do przekształcenia 
się w federację, czyli budowania nowej, demokratycznej i zjednoczonej Europy, która 
– wbrew pozorom – nie doprowadzi do zmierzchu suwerenności państw narodowych. 
Jest to rozwiązanie na miarę potrzeb XXI wieku; lepsze, aniżeli jej podział na kraje 
należące do eurolandu (centrum UE) i nieposiadające euro (półperyferie i peryferie 
UE). Dzięki federalizacji zostałby nie tylko zahamowany rozkład UE, ale uległaby 
ona wzmocnieniu. To, że do stworzenia takiej federacji dziś nie ma woli politycznej, 
niczego nie zmienia. Jeśli na kontynencie ma nadal panować pokój, a UE chce być 
filarem nowego ładu międzynarodowego, to musi stać się niezależnym podmiotem 
politycznym. Stany Zjednoczone nie traktują już Europy jako regionu o strategicznym 
znaczeniu, a to oznacza, że Europa wkrótce może stracić militarny parasol, a co za tym 
idzie, będzie musiała sama troszczyć się o swoje bezpieczeństwo oraz strategiczne inte-
resy w realnym, a nie post-historycznym świecie. Poszczególne państwa członkowskie 
UE, zwłaszcza RFN, Francja i Wielka Brytania, też nie są już w stanie konkurować na 
arenie międzynarodowej z nowymi (wschodzącymi) mocarstwami. Republika Fede-
ralna Europy, pomyślana jako sprawnie działające państwo regionalne, mogłoby więc 
stanowić skuteczne rozwiązanie 6. 

Oczywiście, jak trafnie zauważa francuski filozof i ekonomista Guy Sorman: „Stany 
Zjednoczone Europy nie mogą wyglądać jak Stany Zjednoczone Ameryki. Nie ma 
powodu też naśladować Chin. Musimy zachować europejski model, który jest naszą 
wielką przewagą, ale musimy go utrzymać inaczej”7. Jest to jednak droga daleka 
i trudne zadanie, gdyż proces ten wymaga szybkich decyzji i zmian w mentalności poli-
tyków oraz zmian w postawach i mentalności poszczególnych narodów europejskich, 
dziś przesadnie strzegących swojej suwerenności, co trudno jest pogodzić z federali-
zacją Europy i w ogóle z procesem integracji. Trzeba przekonać Europejczyków, że 

5 Patrz: W. Gadomski, Najgorsze przed nami, „Gazeta Wyborcza”, 21–22 VII 2012, s. 2.
6 Patrz: W. Smoczyński, Federalizacja albo śmierć, „Polityka”, nr 25, 20–26 VI 2012, s. 46–48.
7 Patrz: J. Żakowski, Niech nastaną Stany. Guy Sorman, francuski filozof i publicysta, ekonomista, o zale-

tach podatków, społeczeństwach, które potrzebują jasnej perspektywy, i nieuchronnej unijnej integracji, 
„Polityka”, nr 28, 11–17 VII 2012, s. 14–16.
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droga do dalszej integracji i jedności wiedzie nie poprzez dyktat silniejszych i ograni-
czanie swobód demokratycznych obywateli poszczególnych państw, ale wypracowanie 
jednoznacznej wizji zjednoczonej i silnej Europy i przyjęcie powszechnie akceptowa-
nej strategii jej realizacji8.

Dziś, jeśli Unia Europejska chce się liczyć w grze jako światowy aktor polityki 
bezpieczeństwa, musi też wyraźnie przemówić w sprawach militarnych. W związku 
z tym, istnieje pilna potrzeba „wypracowania całościowej („wielkiej strategii”) stra-
tegii polityki zagranicznej UE, w formie jednego dokumentu stanowiącego wspólne 
ramy wszystkich aspektów WPZiB – od bezpieczeństwa i obrony po klasyczną poli-
tykę zagraniczną – oraz wszelką aktywność zewnętrzną (ekonomiczną) Komisji Euro-
pejskiej. Całościowe strategiczne myślenie w UE pozwoli jej być bardziej efektywną 
i widoczną w świecie (…)”9.

Tymczasem w Unii Europejskiej nadal zbyt wiele dzieli, a interesy narodowe zbyt 
często przeważają nad wspólnotowymi, co ujawnia się w momentach trudnych, kryzyso-
wych. Europejska solidarność staje się wówczas fikcją. Szczególnie w okresie kryzysów 
i pojawiających się trudności, państwa członkowskie UE odchodzą od idei zjednocze-
niowych i okopują się na pozycjach narodowych. Z punktu widzenia strategii wybor-
czych może jest to uzasadnione, ale szkodzi procesowi integracji europejskiej sensu largo, 
czyli integracji gospodarczej, społecznej i politycznej. Odpowiedzialność za ten stan rze-
czy ponoszą przywódcy, którzy uważają, że opinia publiczna nie jest przygotowana do 
poważnej debaty. Ani o kryzysie, ani o federacji, ani tym bardziej o Stanach Zjednoczo-
nych Europy. Boją się, że ludzie nie dorośli do takiej rozmowy. Z drugiej strony widać 
dziś wyraźnie, że Unia Europejska wciąż pozbawiona jest głębokiego poczucia wspól-
noty. Okazuje się, że to rządy wielu krajów członkowskich scedowały część swojej wła-
dzy (suwerenności) na instytucje unijne, ale obywatele nie. Nikt nie myśli o umieraniu 
za Brukselę czy Unię Europejską. To triumfy lub upokorzenia narodu – niezależnie od 
tego, czy prawdziwe, czy wyimaginowane – postrzegane są jako indywidualne zwycięstwa 
i porażki. Co więcej, odwoływanie się dziś do narodowych wartości stało się ważnym 
orężem dla tych, którzy próbują wygrać konflikty lub wybory10.

Dotychczasowe sukcesy integracyjne były możliwe nie tylko dzięki ogromnej 
politycznej determinacji, sile wizji Europy wolnej od konfliktów zbrojnych, uznaniu 
niwelowania poziomu cywilizacyjnego bardzo różnych państw za ważny cel integracji, 
ale także dzięki pragmatycznemu zachowaniu polityków i instytucji unijnych. Nato-
miast w sytuacjach trudnych, gdy zabrakło przejrzystości, kto, jak i dlaczego korzysta 

 8 Patrz: J. Baczyński, M. Ostrowski, Globalny realizm. Rozmowa z Henrym Kissingerem o politykach, woj-
nach, Internecie i przyszłości, „Polityka”, nr 27, 4–10 VII 2012, s. 52–55; D. Kabat-Rudnicka, Zasada 
federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a koopera-
tywnym, Lettra-Graphioc, Kraków 2010, s. 81–82.

 9 Patrz: R. Zięba, Uwarunkowania…, s. 28.
10 Patrz: A. Lubowski, Potrzebujecie mitu. Rozmowa z profesorem Armitaiem Etzionim, socjologiem, ojcem 

idei komunitaryzmu, o sile społecznego zniechęcenia i nie dość wspólnych interesach członków Unii, „Poli-
tyka”, nr 25, 20–26 VI 2012, s. 38–40.
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z Unii, wśród polityków i obywateli pojawiło się poczucie zawodu i alienacji, powrócił 
eurosceptycyzm w miejsce dotychczasowego eurooptymizmu. Ma więc rację Marek 
A. Cichocki, który pisze, że: „Ewolucja politycznej jedności jest ciągłym ruchem mię-
dzy dwiema skrajnościami, które zresztą nigdzie w Europie nie występują w czystej 
postaci: uniwersalizmem i partykularyzmem. Toczy się między nimi ciągła, czasami 
dramatyczna gra, gdyż każda z tych skrajności ma swoje silne, sięgające samej głębi 
ludzkiej egzystencji, uzasadnienie. Uniwersalizm, reprezentowany przez ideę impe-
rium, ale także przez wszystkie pochodne formy powszechności (w prawie, kulturze, 
religii czy ekonomii), powoływać się będzie na konieczność. Jest ona ewidentna, gdyż 
jej źródło stanowi zawsze jakaś forma objawienia: przez bogów, Boga, rozum, ducha 
dziejów, historię oraz jej prawa, w końcu przez ludzkość – warianty są liczne. Skutek 
jest jeden – misja powszechnego zjednoczenia, odwołująca się do podobnego zestawu 
korzyści, takich jak stabilność, trwałość, pokój, sprawiedliwość, porządek. I gdyby nie 
istnienie przeciwstawnej siły partykularyzmów o równie mocnych i przekonujących 
uzasadnieniach, uniwersalizm zapewne doprowadziłby nas w końcu do ustanowienia 
jakiejś formy powszechnego, jednolitego państwa światowego. Jednak właśnie owa 
przeciwstawna siła partykularyzmu rządząca się odmienną logiką, którą żyją ludy, 
narody, ich założycielskie mity, suwerenne państwa, ale także wszelkie związki, zgro-
madzenia, skupiska, stowarzyszenia, czyni także ostateczną perspektywę niemożliwą. 
Partykularne siły są wyrazem konkretnej mocy, woli, interesu, tożsamości, które swój 
sens czerpią nie z obietnicy powszechnego pokoju, tylko z ryzyka, wolności, związa-
nych z wszystkimi próbami możliwie najbardziej zróżnicowanego, wielorakiego wyra-
żania się ludzkiej rzeczywistości”11.

Środkiem umożliwiającym dalszą unifikację Europy i legitymującym decyzje Unii 
Europejskiej mogłaby stać się wprowadzona już w traktacie z Maastricht kategoria 
„obywatelstwa europejskiego”, będącego uzupełnieniem obywatelstwa krajowego12. 
Niestety, dziś jest ono fikcją, bo w ciągu minionych dwudziestu lat nie podjęto skutecz-
nych działań umożliwiających realizację tego postulatu. Aby „obywatelstwo europej-
skie” przestało być martwym zapisem, musi najpierw powstać tożsamość europejska. 
W tym celu działania podejmowane przez Unię Europejską należy sukcesywnie prze-
kształcać z perspektywy narodowej na transnarodową, a docelowo na kosmopoli-
tyczną. Nie jest to proste zadanie, gdyż kosmopolityzm w percepcji społecznej wciąż 
ma zabarwienie pejoratywne13.

11 Patrz: M.A. Cichocki, Problem politycznej jedności w Europie, PISM, Warszawa 2012, s. 170–171. Patrz 
także: J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007; 
N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, przekład Maria Wodzińska, PISM, Warszawa 2012.

12 Patrz, Traktat o Unii Europejskiej, art. 8, http://eur-lex.europa.eu/pltreaties/dot/11992M/Word/11992M.
doc.

13 Patrz: M. Tomaszyk, Kryzys państwa narodowego – potrzeba nowego paradygmatu badawczego, [w:] 
M. Musiał-Karg (red.), Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, Wydaw-
nictwo UAM, Poznań 2007, s. 31–32; A.M. Nogal, Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy, 
ISP PAN, Warszawa 2009, s. 21–42; R. Jackson, Suwerenność. Europa idei, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 
2011, s. 151–178.
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Mimo tych trudności, proces budowy tożsamości europejskiej wydaje się nieunik-
niony, tak jak nieunikniony jest system federalny dla Unii Europejskiej, który – moim 
zdaniem – jest warunkiem sine qua non jej dalszego istnienia i rozwoju. Intensywne 
migracje do Europy, ale także migracja w ramach państw członkowskich UE, w spo-
sób nieodwracalny zmieniają obraz poszczególnych społeczeństw. Bez wykształco-
nej, nowej uniwersalnej tożsamości, Europa pozostanie nadal zlepkiem mniejszości 
narodowych oraz mniejszości etnicznych, naznaczonych antagonizmami. Rozwiązanie 
to z  pewnością nie doprowadzi do wzrostu pozycji UE w zglobalizowanym świecie, 
a wprost przeciwnie – do jej upadku, który Walter Laquer (Ostatnie dni Europy) prze-
widuje na 2050 rok. Z jego analiz wynika, że znacznie obniży się liczba rodowitych 
Francuzów we Francji i Anglików w Anglii. Liczba Niemców spadnie z 82 do 60 mln, 
Włochów z 57 do 37 mln, Hiszpanów z 39 do 28 mln. Wszystkie te kraje staną się 
międzynarodowe i wielokulturowe. Będziemy mieli Europę w dużej mierze muzuł-
mańską z powodu gwałtownego przyrostu liczby ludności pochodzenia algierskiego, 
pakistańskiego, kurdyjskiego, tureckiego, marokańskiego i albańskiego w tych kra-
jach14. Podobny scenariusz dla Europy kreśli Ian Morris w swej książce pod tytułem 
Dlaczego Zachód – na razie – rządzi? Podkreślając, że Zachód wystartował do wyścigu 
o pierwszeństwo cywilizacyjne na świecie tysiąc lat przed Wschodem, ale to Wschód 
będzie w nim zwycięzcą, że w połowie XXI wieku Chiny zaczną rządzić światem i tak 
już pozostanie na wiele wieków15.

Sporządzenie katalogu wartości, wokół których można zjednoczyć narody europej-
skie nie jest łatwe. W historii zdarzały się przypadki wspólnych działań podejmowanych 
przez państwa europejskie, ale z reguły miało to miejsce w obliczu wielkich zagrożeń16. 
Także aktualne społeczeństwa państw Europy Zachodniej wykazują zaskakującą jed-
nomyślność. We Francji, Szwajcarii czy Niemczech panuje powszechne przekonanie, 
że napływ imigrantów oraz obecność islamu w życiu publicznym stanowią zagrożenie 
dla cywilizacji europejskiej17.

Należy więc już dziś podejmować wszelkie dostępne kroki, aby nie dopuścić do 
utrwalenia takich destruktywnych przekonań. Istnieją szerokie możliwości, aby pro-
blem tożsamości europejskiej stał się stałym elementem we współpracy młodzieży i jej 
edukacji. Wszystkich Europejczyków należy jednoczyć wokół wartości pozytywnych, 
takich jak otwartość, humanizm, humanitaryzm, tolerancja, wolność, demokracja, 
poszanowanie praw człowieka, unikanie agresji w relacjach międzynarodowych i spra-

14 Patrz: A. Wajda, Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, War-
szawa 2011, s. 300; J. Mayall, Nationalism and International Society, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1990; K. Eder, Die Herstellung eines europäisches Demos. Können transnationale Gesellschaften 
eine kollektive Identität bilden?, „Arbeitstexte”, nr 22, DFJW/OFAJ, Berlin–Paris 2006, s. 42.

15 Patrz: M. Fabjański, Was już nie ma, „Polityka”, 19–25 IX 2012, s. 60.
16 Takie przypadki jednoczenia się krajów europejskich zdarzały się m.in. w czasie najazdów tureckich, 

walki z nazizmem, czy terroryzmem po 11 września 2001 roku.
17 Patrz, Religion: Der Islam ist wie eine Droge, http://www.spiegel.de/spiegel. 
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wiedliwość społeczna. Europa budowana na takim fundamencie, stanie się wartością 
powszechnie akceptowaną18.

Do tej pory w Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia z ewolucyjnymi przeobra-
żeniami i zmianami, tak jeśli idzie o jej skład i system polityczny, porządek prawny, 
procesy decyzyjne, jak i politykę wewnętrzną oraz zewnętrzną. W rezultacie tego Unia 
stała się gospodarczą potęgą, ale nadal jest politycznym karłem, graczem raczej dru-
goligowym na arenie globalnej polityki. Nie umocnił jej pozycji w stosunkach między-
narodowych długo oczekiwany traktat z Lizbony, który nadał jej osobowość prawną 
i  uczynił ją podmiotem prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. 
Dziś nieoficjalnie w Waszyngtonie, Pekinie i Moskwie nadal mówi się, że UE jest słaba, 
podzielona, niekonsekwentna i obłudna. Wielu polityków i badaczy wręcz wieszczy jej 
rozpad i zakończenie działalności, jak już wcześniej o tym wspominałem19. M.in. Paul 
Krugman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, w czerwcu 2012 roku po raz kolejny 
przestrzegał, że: „Nie widać prawdziwych reform zapewniających wzrost gospodar-
czy i zdrowe finanse. Tempo, w jakim rozwijają się ostatnie wydarzenia, szczególnie 
w Europie, pozwala przypuszczać, że katastrofa czai się tuż za rogiem”20. Czy tak się 
stanie? Nie wiemy, ale trzeba temu zagrożeniu skutecznie przeciwdziałać.

Czy powyższe scenariusze potwierdzą się w praktyce? Trudno dziś stwierdzić, bo 
mamy do czynienia ze złożonymi i dynamicznymi procesami międzynarodowymi, które 
determinowane są różnymi przesłankami – zarówno subiektywnymi, jak i obiektyw-
nymi – oraz wciąż pojawiającymi się nowymi zjawiskami o charakterze społecznym, 
politycznymi gospodarczym, których skutki niezwykle trudno jest przewidzieć, takimi 
jak terroryzm międzynarodowy, kryzys finansowo-gospodarczy, wojna w Afganistanie 
i w Iraku, konflikty w Afryce, państwa upadłe i tak zwane bandyckie, czy rosnące w siłę 
nowe mocarstwa: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny (grupa BRIC), a także kraje grupy 
Next 11 (wschodzące mocarstwa regionalne), które również mogą w przyszłości rozda-
wać karty na arenie międzynarodowej. Nikt przecież nie przewidział tego, co się stało 
w 1991 roku ze Związkiem Radzieckim i nikt nie przewidział ataku terrorystycznego 
w dniu 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone. Nikt też nie przewidział tego, co 
obecnie dzieje się na Bliskim i Środkowym Wschodzie (w Tunezji, Egipcie, Libii, Syrii) 
i nadal nie wiemy, co w wyniku tych rewolucji ostatecznie tam powstanie i jak zmieni 
się świat arabski. Nie wiemy, kiedy skończy się obecny kryzys finansowo-gospodarczy 
i jak będzie wyglądał świat po kryzysie: czy Unia Europejska się rozpadnie, czy też 
wyjdzie z niego wzmocniona, czy może stanie się Unią „o dwóch prędkościach”? Nie 
wiemy również, co będzie ze Stanami Zjednoczonymi, zadłużonymi na ponad 16 bilio-

18 Patrz: Program Europa dla obywateli 2007–2013. Przewodnik programowy. Decyzja nr 1904/2006/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 roku ustanawiająca program „Europa dla Obywateli” na 
rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (L 378/32, Dziennik Urzę-
dowy Unii Europejskiej, Pl z 27 XII 2006.

19 Patrz: T.G Ash, Unia zostaje w tyle, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 I 2009; T. Mikiewicz, Kierunki ewolucji 
Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych,  „Przegląd Politologiczny”, nr 4/2010, s. 34–40.

20 Cyt. za „Puls Biznesu”, 13 VI 2012, s. 11.



84

nów dolarów: zbankrutują, czy wyjdą wzmocnione z obecnego kryzysu? Nie wiadomo 
też, czy Rosja z powodzeniem przeprowadzi swoją modernizację i czy uda się jej odbu-
dować pozycję mocarstwa globalnego, a także co będzie się dalej działo z takimi pań-
stwami, jak Indie, Brazylia, Japonia, a zwłaszcza z Chinami?21.

Wiemy natomiast to, że świat dziś zmienia się bardzo szybko i ta akceleracja będzie 
się nasilała, że niestety, kurczy się rola Europy na arenie międzynarodowej, że od 
2008 roku UE jest pogrążona w kryzysie gospodarczym, który trzęsie podwalinami 
unii walutowej. Na porządku dnia pojawiają się pytania o przetrwanie euro, wyraża-
jące niepewność co do przyszłości całego projektu europejskiego. 1,1 bln euro – tyle 
dokładnie od początku kryzysu Unia Europejska zainwestowała już w uratowanie 
przed bankructwem zagrożonych państw eurostrefy: Gracji, Hiszpanii, Włoch, Irlan-
dii i Portugalii (tzw. kraje grupy PIIGS). Jednocześnie z krajów eurolandu zagrożo-
nych bankructwem inwestorzy wycofali już aktywa na łączną sumę 750 mld euro. Tylko 
w 2012 roku z Włoch inwestorzy wycofali 260 mld euro, a z Hiszpanii 235 mld euro. 
Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego przestrzegają, że bez powstrzy-
mania odpływu kapitału z unii walutowej nie będzie możliwe trwałe przełamanie rece-
sji w eurolandzie. Według analityków, od połowy 2011 roku do połowy 2012 roku na 
skutek zawirowań na rynkach finansowych najbardziej ucierpiały portfele Europejczy-
ków – poziom ich bogactwa obniżył się o 10,9 bln dolarów. Rejon Azji i Pacyfiku (w tym 
Chiny i Indie) jest drugim regionem pod względem zmniejszenia się wartości aktywów 
– spadek o 1,4 bln dolarów. W tym samym czasie gospodarstwa domowe w Ameryce 
Północnej wzbogaciły się o 0,9 bln dolarów. Zdaniem wielu ekspertów, w ciągu pię-
ciu lat poziom światowego bogactwa wzrośnie o połowę. Do 2017 roku zamożność 
mieszkańców strefy euro zaledwie jednak zrówna się z aktualnym bogactwem obywa-
teli Stanów Zjednoczonych, mimo że w USA mieszka o 16 mln osób mniej. Ciekawym 
jest również fakt, że Chiny dodadzą do światowego bogactwa więcej niż Japonia, co 
dowodzi, że kraj ten rzeczywiście już nie jest mocarstwem wschodzącym.

Osłabione Stany Zjednoczone coraz bardziej tracą zainteresowanie Europą i kon-
centrują się na Bliskim Wschodzie oraz Azji Wschodniej. Trzeszczy w szwach cały sys-
tem euroatlantycki, a do przejęcia kontroli nad światem przygotowują się mocarstwa 
wschodzące na czele z Chinami i Indiami. Wieloletniemu już wzrostowi gospodarek 
Chin, Indii a także Brazylii towarzyszy stagnacja gospodarcza Zachodu, a paralelność 
tych procesów rodzi strategiczne implikacje, zwiastujące kres trwającej od końca XIX 
wieku dominacji Zachodu i powstawanie nowego porządku światowego, którego epi-
centrum staje się Azja na czele z Chinami22.

Norweski uczony Jurgen Randers, współtwórca słynnego w XX wieku raportu 
pt. „Granice wzrostu”, zajmujący się analizą systemów złożonych, w opublikowanym 

21 Patrz: H.W. Maull, Word Politics in Turbulencje, “Internationale Politik und Gesellschaft”, nr 1, 2011, 
s. 11–25.

22 Patrz: N. Gnesotto, Przyszłość Europy…, s. 7; L. Czechowska, Powrót Średniowiecza?, „Sprawy Między-
narodowe”, nr 1, 2011, s. 47–46; A. Tausch, Globalizacja a przyszłość rozwoju i demokracji w Europie. 
Wnioski z nowej analizy ilościowej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2012, s. 79–92.
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w czerwcu 2012 roku nowym raporcie „2052. A Globar Forecast for the Next Forty 
Years” („2052. Globalna prognoza na następne 40 lat”) dowodzi, że żyjemy w zło-
żonym świecie, gdzie konsekwencje niewinnych wydawałoby się działań mogą mieć 
zupełnie nieoczekiwane skutki i przewiduje również, że to Chiny staną się nowym 
hegemonem, przejmując od Stanów Zjednoczonych przywództwo nad światem23.

Chiny już dziś są największym eksporterem i największym producentem dóbr prze-
mysłowych, zgromadziły też największe rezerwy walutowe. Potrzebowały niewiele 
czasu, aby awansować w hierarchii największych potęg gospodarczych z czwartego 
na drugie dziś miejsce, wyprzedzając najpierw Niemcy, a potem Japonię. W latach 
1989–2009 ich PKB mierzony w cenach bieżących wzrósł trzydziestokrotnie, a PKB per 
capita – dwudziestokrotnie. Wcielając w życie swą strategię reform i otwarcia na świat, 
a także koncepcję „wielkiego renesansu chińskiej nacji”, w ciągu 10 lat od przystąpie-
nia do WTO (2001 r.) PKB Chin wzrósł z 1,557 bln dolarów w 2001 r. do 5,9 bln dola-
rów w 2010 roku i do 7,3 bln dolarów w 2011 roku. Według niektórych prognoz Chiny 
prześcigną gospodarczo Stany Zjednoczone już 2016 roku. Nie oznacza to jednak, 
że wtedy staną się największą potęgą (hegemonem) świata. Na taką pozycję bowiem 
oprócz siły gospodarki składają się też inne czynniki: moc militarna, polityczna, a także 
kulturalna. Ale ich potęga gospodarcza staje się widoczna już gołym okiem i jest tylko 
kwestią czasu zrównanie się jej ze Stanami Zjednoczonymi. Za rosnącymi wpływami 
gospodarczymi idą ambicje polityczne i wojskowe Pekinu, np. w Afryce, Azji i Ame-
ryce Łacińskiej, gdzie Chiny sukcesywnie wypychają wpływy amerykańskie czy w ogóle 
zachodnie. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych już dziś Chiny traktuje się jako 
potencjalnego rywala w sferze militarnej. Jednakże zdaniem wielu ekspertów, Chiny 
jako państwo o ustroju autorytarnym nie mają legitymacji do tego, aby swoją potęgę 
gospodarczą przekuć w przywództwo polityczne nad światem24. Nie jestem tego taki 
pewien, bo po pierwsze zwycięzca nie będzie nikogo pytał o zdanie, a po drugie, nigdzie 
nie jest powiedziane, że komunizm w Chinach będzie ustrojem wiecznym. 

Należy więc uwzględniać w rozważaniach na temat przyszłego ładu światowego 
obecny dynamiczny rozwój gospodarczo-spełeczny Chińskiej Republiki Ludowej, 
a  także w dziedzinie wojskowej, o czym szczegółowo pisałem już w rozdziale trze-
cim niniejszego opracowania. Ignorowanie tego faktu lub oddalanie w czasie wejścia 
w strategiczne partnerstwo z Chinami przez jakiekolwiek państwo lub ugrupowanie 
polityczno-gospodarcze, w tym przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone jest zało-
żeniem błędnym. Dlatego też – co chciałbym podkreślić – Unia Europejska powinna 
kontynuować politykę zacieśniania więzi polityczno-gospodarczych z Chinami. Tym-
czasem, mimo że Chiny są najważniejszym wyzwaniem polityczno-gospodarczym dla 
UE, wciąż za mało jest skoordynowanych działań unijnych w tym zakresie. Najważniej-

23 Patrz: E. Bendyk, Wzrostozałamanie. Jak będzie wyglądał świat w 2052 roku, „Polityka”, nr 28, 
11–17 VII 2012, s. 56–57.

24 Patrz: J. Joffe, The Default Power, “Foreign Affairs”, nr 5, 2009, s. 21–35; J.S. Nye, The Future of Ameri-
can Power,  “Foreign Affairs”, nr 6, 2010, s. 2–12; B. Wiśniewski, Wybrane wątki najnowszej dyskusji nad 
erozją potęgi Stanów Zjednoczonych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2011, s. 29–46.
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szym zadaniem dla Unii Europejskiej dziś powinno więc być wypracowanie właściwej 
równowagi, opartej na wzajemnych korzyściach. Dzięki temu Unia, a tym samym cała 
Europa osiągną wymierne korzyści, co umocni ich pozycję w świecie25.

Dopiero w 2013 roku Unia Europejska uznała Chiny za partnera strategicznego, 
a ChRL głosi dziś, że mimo występujących różnic w ustrojach polityczno-społecz-
nych, tradycji i kulturze możliwe jest rozwijanie wszechstronnej współpracy obustron-
nie korzystnej. Podstawą tej współpracy i dialogu politycznego, który rozwijany jest 
od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jest dziś zbliżona wizja rzeczywistości 
międzynarodowej. Zarówno UE jak i ChRL zwracają uwagę na konieczność rozwi-
jania wielostronnej i wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej, opartej na 
zasadach prawa międzynarodowego i z poszanowaniem uniwersalnych zasad stosun-
ków międzynarodowych. Jednakże są tutaj pewne różnice zdań, gdyż w UE dominuje 
podejście neoliberalne, a władze ChRL preferują paradygmat realistyczny, zakłada-
jący rozwój stosunków międzynarodowych opartych na zasadzie równowagi sił26.

Ostatni, XV szczyt unijno-chiński odbył się we wrześniu 2012 roku, a jego tema-
tyka nie różniła się od poprzednich spotkań. W oświadczeniu dla prasy H. van Rom-
puy oświadczył wówczas, że: „Kwestie związane z gospodarką i finansami w Europie, 
w Chinach i na świecie były jednym z najważniejszy tematów naszych rozmów”27.

Wiele do zrobienia mają także oba te podmioty w kwestii przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu broni nuklearnej. UE liczy na to, że ChRL wpłynie na północnokoreański 
reżim, by ten zaniechał prac nad rozwojem własnego programu nuklearnego. Politycy 
unijni oczekują, że ChRL zaangażuje się też w stabilizację polityczną w swym najbliż-
szym otoczeniu. Za ważną kwestię w politycznym dialogu unijno-chińskim uznaje się 
dziś współpracę w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza zaintereso-
wanie UE i ChRL wzbudza kwestia kontroli zbrojeń, problem proliferacji broni jądro-
wej oraz handel bronią28.

W maju 2013 roku nowy chiński premier Li Keqiang odbył swą pierwszą podróż do 
Europy. Wybór państwa, które odwiedził jako pierwsze, zdaniem ekspertów, nie był 
przypadkowy. Udając się do RFN szef rządu chińskiego chciał podkreślić, iż państwo 
to jest najważniejszym sojusznikiem ChRL w Unii Europejskiej. Niemcy są przede 
wszystkim istotnym partnerem handlowym Chin w Europie. Z dostępnych danych 
wynika, że wartość niemiecko-chińskiej wymiany handlowej wynosi obecnie 30% ogól-

25 Patrz: K. Żodź-Kuźnia, J. Wiśniewski, Dynamika wzajemnych relacji między Unią Europejską a Chińską 
Republiką Ludową na początku XXI wieku, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, 2012, s. 65–84; K. Hołdak, 
A. Konarzewska, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 5–6, 2007, 
s. 134–146.

26 Patrz: A. Kołodziejczyk, Chińskie wizje rzeczywistości międzynarodowej, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek 
międzynarodowy…, s. 335–356.

27 Szczyt UE – Chiny, http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-china-summit-
committed-tofurther-tap-cooperation-potential?lang=pl [1.06.2013].

28 Patrz: A. Olechowski, Współpraca Unii Europejskiej z Chinami w ocenie strony chińskiej, [w:] P. Mickie-
wicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2009, s. 308–309.
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nej wymiany towarowej ChRL z całą UE, a wartość niemieckich inwestycji w Chinach 
szacuje się na ponad miliard euro. Chiny zajmują trzecie miejsce na liście inwestorów 
zagranicznych w Niemczech i są największym rynkiem zbytu dla koncernu motoryza-
cyjnego BMW29.

W relacjach chińsko-unijnych państwo niemieckie jest postrzegane (zwłaszcza 
przez rząd chiński) jako pośrednik w rozładowywaniu napięć, jakie pojawiają się w sto-
sunkach pomiędzy tymi podmiotami. Z drugiej strony trzeba też widzieć negatywny 
fakt, a mianowicie to, że niekiedy Chiny starają się rozwijać swoje stosunki z RFN 
niejako ponad UE, co prowadzi do konfliktu interesów pomiędzy UE a Niemcami.

W sferze politycznej przyszłe stosunki UE z Chinami determinować będzie przede 
wszystkim demokratyzacja systemu politycznego Chin. Dzięki temu państwo chińskie 
stałoby się bardziej transparentnym, czyli bardziej przewidywalnym i stabilnym na arenie 
międzynarodowej. Zmiany w systemie politycznym ChRL wpłynęłyby też na ogranicze-
nie kwestii spornych w stosunkach dwustronnych, takich jak prawa człowieka, problem 
korupcji, przestrzeganie praw autorskich, embargo na handel bronią itd. oraz dopro-
wadziłyby do osłabienia napięć w regionie, zwłaszcza dotyczących kwestii separatyzmu 
tajwańskiego a tym samym do poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego na świecie.

Bezprecedensowy wzrost znaczenia relacji między Unią Europejską a ChRL, reali-
zowanych na płaszczyźnie partnerstwa strategicznego, ma obecnie kluczowe znaczenie 
dla ewolucji współczesnego systemu międzynarodowego. Państwo Środka jest obecnie 
najważniejszym partnerem gospodarczym jednoczącej się Europy w Azji i drugim po 
Stanach Zjednoczonych w skali globu. Dla Chin Unia Europejska – jak już pisałem – 
jest obecnie największym partnerem gospodarczym na świecie i drugim po Hongkongu 
źródłem inwestycji zagranicznych. W ślad za współpracą gospodarczą nie nadąża jed-
nak unijno-chiński dialog polityczny, mimo podjętych środków w kierunku jego insty-
tucjonalizacji i pogłębiania. Wciąż dają tutaj o sobie znać różnice zdań w kwestiach 
standardów demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka.

Aby powrót ChRL do grona wielkich mocarstw stanowił szansę, a nie zagrożenie 
dla jednoczącej się Europy i świata, należy pamiętać, że staje się ona jednym z najważ-
niejszych graczy na scenie międzynarodowej w wymiarze zarówno gospodarczym, jak 
również politycznym. Tylko więc silna, zjednoczona i „mówiąca jednym głosem” Europa 
może być równoprawnym i wiarygodnym partnerem dla Chin oraz stanowić przeciwwagę 
dla ich rosnących globalnych aspiracji i wpływów. W wymiarze strategicznym najważ-
niejszymi kwestiami dla EU i ChRL jest multipolarny wymiar ładu międzynarodowego 
i zrównoważony rozwój. W interesie obu podmiotów leży więc umacnianie regionalnego 
i globalnego bezpieczeństwa i pokojowy rozwój stosunków międzynarodowych30.

29 Patrz: Chiński premier rozpoczął pierwszą podróż zagraniczną do UE od Niemiec, http://www.dw.de/chi/
BC-zagraniczna-do-ue-od-niemiec/a-16836922 [1.06.2013[.

30 Patrz: K. Żodź-Kuźnia, J. Wiśniewski, Dynamika wzajemnych relacji…, s. 83–84; T. Kamiński, Problemy 
gospodarcze w relacjach Unii Europejskiej z Chinami, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), „Powrót Smoka”. 
Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 43–49; K. Hoł-
dak, A. Konarzewska, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 5–6, 2007.
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Jeśli pozycja i rola Stanów Zjednoczonych w świecie jest dziś mocno zagrożona, to 
tym bardziej niebezpieczną staje się sytuacja dla osamotnionej Europy i Unii Europej-
skiej. Najnowsze dane urzędu statystycznego Unii Europejskiej, Eurostatu, pokazują, 
że przyszłość nie napawa optymizmem. Jak pisze profesor Arno Tausch; „Stopy wzro-
stu gospodarczego głównych gospodarek rdzenia Unii Europejskiej – Francji, Niemiec 
i Włoch – wskazują również kierunek w dół. Ignorowanie tego trendu doprowadzi 
do jeszcze głębszego spadku tempa wzrostu gospodarczego w tych krajach. Prawdę 
mówiąc, z żadnego miejsca w Europie nie widać obiecanego dobrobytu”31.

Światowy kryzys finansowy obnażył też wiele słabych stron globalizacji, której 
skutki boleśnie odczuwa dziś również UE, a także odsłonił jej dwa najsłabsze punkty. 
Pierwszym było „otwarcie” tego ugrupowania państw Europy dla kapitału, zwłaszcza 
finansowego, spoza Unii. Drugim – pozbawienie przedsiębiorstw, banków, a także rzą-
dów narodowych możliwości wspólnej obrony przed tym kapitałem. W obliczu zagro-
żenia kryzysowego kraje członkowskie Unii Europejskiej zaczęły poszukiwać własnych 
sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami globalizacji. W części kra-
jów polegało to na przedkładaniu interesów narodowych ponad wspólnotowe. Była to 
reakcja naturalna, znajdująca potwierdzenie w każdej sytuacji kryzysowej. W rezulta-
cie tego narastać zaczęły różnice w polityce finansowej i budżetowej, płacowej i ceno-
wej, socjalnej i emerytalnej. Nie pomogły rygory z tytułu przyjętych przez wszystkie 
kraje traktatów w strefie wolnego handlu i unii celnej, wspólnym rynku, unii gospodar-
czej i walutowej. Naruszone zostały też zasady i rygory związane z przyjęciem wspólnej 
waluty euro, w tym nakładające na poszczególne kraje obowiązek przestrzegania 3-pro-
centowego udziału deficytu budżetowego w produkcie krajowym brutto. Dotyczyło to 
w szczególności Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. W trudnej sytuacji zna-
lazły się też kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza Węgry, Czechy, 
a także Polska. Wszystkie one zostały uznane przez agencje ratingowe za zagrożone 
kryzysem, co odbiło się negatywnie na poziomie oprocentowania obligacji (spadek) 
i zaciąganych kredytach (wzrost). Równocześnie obniżce uległa wartość walut naro-
dowych (w krajach spoza strefy euro) oraz wartość euro w stosunku do dolara i innych 
walut światowych (np. franka szwajcarskiego). W konfrontacji z globalnym rynkiem 
finansowym okazało się, że Unia Europejska jest zbyt małym organizmem gospodar-
czym, by mógł on przeciwstawić się rynkowi globalnemu. Dlatego też UE dziś powinna 
inicjować dyskusje na forum światowym na temat zabezpieczenia się przed kryzysem 

31 Patrz: A. Tausch, Globalizacja a przyszłość…, s. 92. Według prognoz Boston Consulting Group (BCG) 
do 2020 roku względne bogactwo przesunie się z Zachodu do Chin i Indii, a klasa średnia w obu kra-
jach ma sięgnąć 1 mld osób, natomiast roczna wartość wydatków konsumentów w Chinach i Indiach 
w 2020 roku ma przekroczyć 10 bln dolarów. Por. Bogactwo przesunie się z Zachodu do Indii i Chin, „Puls 
Biznesu”, 3 X 2012, s. 9. Ale według innych danych i analiz, w ChRL około 150 mln ludzi nadal żyje 
w ubóstwie, czyli poniżej 1 dolara dziennie, a Chiny potrzebują około 40 lat, aby osiągnąć poziom życia 
porównywalnego do standardów Zachodu. Podobne dane dotyczą Indii.



89

finansowym w skali globalnej32, a z drugiej strony umacniać współpracę ze Stanami 
Zjednoczonymi.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone jeśli chcą umocnić swoją pozycję na mapie 
politycznej świata i współtworzyć z Chinami i innymi podmiotami współczesnych 
stosunków międzynarodowych nowy ład globalny, powinny zacieśnić współpracę we 
wszystkich dziedzinach i wzmocnić więzi transatlantyckie. Alternatywą bowiem jest ich 
marginalizacja w przyszłym ładzie międzynarodowym.

Moim zdaniem, tylko zjednoczona Europa i zreformowana, federalna w aspekcie 
politycznym Unia Europejska może przyczynić się do renesansu więzi transatlantyc-
kich, a tym samym do umocnienia pozycji Stanów Zjednoczonych i Unii na arenie 
międzynarodowej i w ogóle do zachowania jeśli nie przywództwa, to chociaż współ-
przywództwa Zachodu w nowym ładzie międzynarodowym.

W związku z tymi nowymi zagrożeniami i wyzwaniami, jakie stoją dziś przed 
Europą i światem trzeba Unii Europejskiej zapewnić silne przywództwo, które będzie 
gotowe do zmiany obecnego paradygmatu Unii i opracowania nowej wizji (strategii) 
jej rozwoju, w centrum której powinni być obywatele i ich problemy. Tym bardziej, 
że dziś w krajach UE narasta rozziew między postawą elit a tymi, którzy stoją niżej 
w hierarchii społecznej. Poobijanym przez kryzys krajom Bruksela radzi głównie zaci-
skanie pasa, a tymczasem już co trzeci mieszkaniec najbardziej rozwiniętych krajów 
świata w wieku od 15 do 24 lat nie pracuje i się nie uczy. W UE wskaźnik bezrobocia 
wśród młodych wynosi 22,6%. W Hiszpanii i Grecji przekracza nawet 50%, a coraz 
więcej młodych ludzi jest tak zniechęconych poszukiwaniem pracy, że nie rejestruje się 
już w urzędach pracy i przestaje być oficjalnie zaliczanych do kategorii bezrobotnych. 
Równie źle – pod tym względem – jest w Polsce. W ciągu roku (od marca 2011 r. do 
marca 2012 roku), mimo relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarki, udział osób 
w wieku 15-24 lata pozostających bez pracy wzrósł z 25 do 26,7%33.

Łącznie, dziś w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Japonii i kilku innych 
najbogatszych państwach świata już 75 mln młodych osób pozostaje bez pracy34. 
Według ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), sytuacja ta nie zmieni 
się co najmniej do 2016 roku. Rośnie więc „stracone pokolenie”, a to rodzi bardzo 
niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do radykalizacji sceny politycznej 
i ciążyć bardzo długo na perspektywach wzrostu gospodarczego. Dlatego dziś nie 
uzdrawianie finansów publicznych, ale właśnie walka z bezrobociem wśród młodych 
powinna być priorytetem UE, a zwłaszcza takich państw członkowskich, które jak Gre-

32 Patrz: P. Bożyk, Neoliberalizm a kryzys w strefie euro. Geopolityczne przyczyny i skutki kryzysu, [w:] 
M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Oficyna Wydawnicza Uczelni 
Łazarskiego, Warszawa 2012, s. 308–313. Patrz także: D. Rosati, Przyczyny i mechanizmy kryzysu finan-
sowego w USA, „Ekonomista”, nr 3, 2009; W. Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwał-
towny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa 2011.

33 Patrz: J. Bielecki, Nowe pokolenie młodych bezrobotnych zradykalizuje Europę, „Dziennik Gazeta 
Prawna”, 23 V 2012.

34 Ibidem.
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cja i Hiszpania są najmocniej dotknięte kryzysem. Codziennie słychać, że Europa ma 
już dość oszczędzania, że przyczyną powyższych problemów w UE są cięcia finansowe, 
że zupełnie pominięto aspekt wzrostu gospodarczego35.

Wyżej wymienionym wyzwaniom i problemom musi sprostać UE, jeśli chce umoc-
nić swoją pozycję na mapie politycznej świata i współ tworzyć nowy porządek między-
narodowy. Alternatywą bowiem jest jej rozpad i dezintegracja Europy, a w rezultacie 
tego renesans nacjonalizmu, który pociągnie za sobą podziały, kryzysy i konflikty mię-
dzy państwami i narodami. W globalnym układzie sił Europa wówczas zostałaby total-
nie zmarginalizowana; stałaby się klasyczną peryferią.

Niestety, badania moje potwierdzają tezę, że wielką słabością Unii Europejskiej 
jest jej niekonsekwencja w polityce międzynarodowej i brak woli politycznej, by 
wzmacniać jej rolę w Europie i Europy na świecie. Nie spełnił też oczekiwań, jeśli idzie 
o unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa międzynarodowego traktat z Lizbony. 
Unia bowiem nadal zbyt wiele czasu poświęca na tworzenia nowych instytucji i strate-
gii, a coraz mniej na ich wcielanie w życie, co widać wyraźnie na przykład przy analizie 
jej polityki wschodniej. W rezultacie tego mamy dziś do czynienia z rosnącą biurokra-
cją i instytucjonalizacją Unii, chaosem kompetencyjnym jej organów, a świat gubi się 
w unijnych „szczytach” i „strategiach”, ale też coraz mniej wierzy w Unię mówiącą jed-
nym głosem i zdolną do wypracowania i prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa.

Ten stan rzeczy i brak solidarności w polityce międzynarodowej UE wykorzystują 
inne państwa, zwłaszcza Chiny i Rosja, które prowadzą interesy z poszczególnymi 
członkami, na przykład z Niemcami, a nie z Unią jako całością, co prowadzi do pola-
ryzacji i stratyfikacji wśród jej państw członkowskich. UE musi więc być konsekwentna 
w działaniu i stać się aktywnym podmiotem stosunków międzynarodowych, aby jej głos 
był z uwagą słuchany przez wszystkich aktorów na arenie międzynarodowej, w tym 
przez USA, Rosję i Chiny. Tylko wówczas będzie mogła odgrywać liczącą się rolę w sys-
temie transatlantyckim i w nowym ładzie globalnym.

Konkludując powyższe rozważania chciałbym raz jeszcze podkreślić, że Unia Euro-
pejska, aby mogła sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom oraz stać się ważnym 
graczem na arenie międzynarodowej i istotnym filarem (biegunem) w nowym ładzie 
globalnym musi się ustawicznie poszerzać i pogłębiać, musi reformować swój system 
polityczny, gospodarczy i społeczny oraz przemawiać na arenie międzynarodowej 
jednym, doniosłym głosem. Powinna jak najszybciej stać się obok unii gospodarczej 
i walutowej unią polityczną, a nie być tylko projektem o charakterze politycznym. Musi 
też wypracować jednoznaczną, klarowną dla wszystkich Europejczyków, powszechnie 
akceptowaną strategię i konsekwentnie ją realizować. Strategia ta, nakierowana na 
przyszłość, powinna skupiać się na takich działaniach społecznych, które Unię zbliżą 
do obywateli i ich problemów.

35 Patrz: R. Petru, Oszczędności nie są przyczyną kłopotów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23 V 2012.



91

W przeszłości, w ciągu setek lat historii Europy, wartości, ambicje uniwersalne 
(papiestwo, cesarstwo) konsolidowały Europę, a później współistniały z tożsamościami 
narodowymi w czasach nowożytnych i współczesnych. Europa zjednoczona, zintegro-
wana gospodarczo, społecznie i politycznie, jeżeli ma powstać, musi się opierać na 
narodach, które będą chciały ją tworzyć i akceptować. Napięcia, jakie powstają między 
narodowymi ośrodkami władzy a wizją wspólnotową, są nie do uniknięcia. Trzeba jed-
nak budować wspólnotę, w której partykularyzmy będą się wpisywały w szerszy kon-
tekst, a ten z kolei nie będzie ich eliminował. Konstruktywna, zrównoważona polityka 
budowania przyszłej UE musi opierać się na godności osoby ludzkiej, poszanowaniu 
słabszych i mniej licznych członków wspólnoty – mniejszości. Przyszłość UE, a tym 
samym Europy zależy od zrozumienia, że nie można zredukować wspólnoty do bez-
czasowo rozumianych wartości, takich jak racjonalizm, sprawiedliwość, demokracja 
i wolność. Przyszłość Europy i jej pozycja w multipolarnym ładzie globalnym w równej 
mierze będzie zależała od postępów i integracji, rozwoju przedsiębiorczości, ducha 
zmian odnośnie do procesu budowania tożsamości Europejczyków, w której przeszłość 
i wyzwania przyszłości będą się wzajemnie determinowały i prowadziły do zbudowania 
unijnego (europejskiego) społeczeństwa obywatelskiego. Zaś dla istnienia społeczeń-
stwa obywatelskiego niezbędna jest po pierwsze: indywidualna świadomość bycia pod-
miotem – obywatelem, po drugie: wynikająca z niej osobista aktywność – uczestnictwo 
w życiu publicznym. Albowiem społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo uczestni-
czące. Brak świadomości i wspomnianej aktywności obywatelskiej może doprowadzić 
do kryzysu instytucji demokratycznych, a w konsekwencji zagrozić idei społeczeństwa 
obywatelskiego36.

Wobec doświadczeń historycznych Europy i Europejczyków, Unia Europejska 
powinna stać się ośrodkiem i ostoją wartości ogólnoludzkich. Budowanie nowej, na 
miarę potrzeb XXI wieku Europy, jako wspólnoty politycznej i obywatelskiej, musi 
być oparte na jasnych zasadach. Inaczej ten „projekt” europejski oddali się jeszcze 
bardziej od obywateli i stanie się jeszcze mniej czytelny i zrozumiały, a w końcu ulegnie 
całkowitej erozji i rozpadnie się.

36 Patrz: B. Poboży, Idea społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 1(2), 2005, s. 13–26; 
K. Michalski, Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1994.
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ROZDZIAŁ VI

System euroatlantycki  
i jego perspektywy  
w wielobiegunowym świecie

Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Baracka Obamy, który postawił sobie 
za główny cel w polityce zagranicznej odbudowanie zaufania na świecie do Ame-

ryki, poważnie nadwerężonego przez działania administracji George’a W. Busha, 
wciąż poszukują swego miejsca w dynamicznie zmieniającym się świecie, a relacje 
z Unią Europejską nadal pozostają jednymi z najważniejszych kierunków ich polityki 
zagranicznej oraz elementem transatlantyckiej wspólnoty i bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Co prawda, Barack Obama, z którym Europa wiązała duże nadzieje na 
nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich, od początku swej prezydentury pod-
chodził pragmatycznie i dość sceptycznie do współpracy z Unią Europejską. Wie-
dział, że w wielu kwestiach UE może zapewnić mu pomoc, ale znał także jej słabości 
i ograniczenia. Za najważniejsze uznawał trudność podejmowania wspólnych decyzji 
i odmienne od amerykańskich podejście do niektórych kwestii, na przykład warun-
ków porozumienia izraelsko-palestyńskiego. Amerykanie początkowo skupiali się na 
zapewnieniu sobie wsparcia w kluczowych kwestiach ze strony Rosji i Chin, a pomoc 
ze strony państw europejskich uznawali za oczywistą, niewymagającą dodatkowych 
starań. Co więcej, w 2009 roku prezydent Barack Obama – ku zaskoczeniu europej-
skich sojuszników – podjął decyzję o rezygnacji z planu umieszczenia elementów tar-
czy antyrakietowej na terenie Polski i Czech. Projekt ten, zaproponowany w 2007 r. 
przez administrację George’a W. Busha, przyczynił się wówczas do pogorszenia relacji 
amerykańsko-rosyjskich, co eksperci uznali za najważniejszy powód do jego zarzuce-
nia. Oficjalnie Obama zapowiedział budowę lepszego i mniej kosztownego systemu 
obrony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Mimo to, decyzja prezydenta Obamy 
była odczytana jako sukces Rosji, przeciwnej budowie tarczy antyrakietowej, i dowód 
na zmniejszenie się zainteresowania Stanów Zjednoczonych europejskimi sojuszni-
kami. Amerykański prezydent nie pojawił się też na corocznym szczycie przywódców 
Stanów Zjednoczonych i państw UE w Madrycie w maju 2010 roku, co także uznano 
za przejaw lekceważenia europejskich sojuszników. Zaś podczas wizyty w maju 2011 
roku w Europie Barack Obama stwierdził wprost, że XXI wiek będzie dla Ameryki 
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wiekiem Pacyfiku (America’s Pacific Century). Dziś nie ma wątpliwości, że poprawa 
relacji z  Europą, odbudowa znaczenia układu transatlantyckiego, przywrócenia mu 
spoistości i skuteczności mogły być ważnym czynnikiem umocnienia roli i rangi Ame-
ryki w świecie, zmierzającym ku wielobiegunowości. Było to zadanie równie ważne co 
trudne, zważywszy chociażby stan relacji transatlantyckich, jaki po „erze Busha” prze-
jął prezydent Obama. Nadwarężone wzajemne zaufanie, rosnące poczucie autonomii 
Europy, ale też podejmowane przez administrację Busha próby jej polaryzacji – to 
tylko niektóre z czynników, które osłabiły sojusz Ameryki i Europy.

Jednak ówczesne i późniejsze wydarzenia na świecie pokazały, że Stany Zjedno-
czone wciąż potrzebują współpracy z Europą zarówno w polityce międzynarodowej, 
jak i w stabilizacji gospodarki. Te działania nie zawsze kończyły się sukcesem. Mimo 
to, jak trafnie zauważył Phillip Gordon z Departamentu Stanu USA: „wybór prezy-
denta Obamy wzbudził wielkie nadzieje na całym świecie. W porównaniu z nimi, nasza 
współpraca z Europejczykami może wzbudzać rozczarowanie. Ale gdy spojrzymy na 
to bardziej racjonalnie, spostrzeżemy, że Europa i Stany Zjednoczone bardzo dobrze 
współpracują, nawet w kwestiach, które dzieliły nas w przeszłości”1.

Nie ulega wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla odbudowy silnych więzi sojusz-
niczych miało przywrócenie dobrej atmosfery we wzajemnych relacjach. Służyła temu 
zmiana uprawiania polityki w Waszyngtonie, gdzie znowu większą wagę zaczęto przy-
wiązywać do działań dyplomatycznych, zademonstrowano wolę współpracy i wysłuchi-
wania racji partnerów. Sojusz euroatlantycki wymagał jednak wypełnienia go bogatszą 
treścią, nadania mu nowego impulsu. Europa oczekiwała, że prezydent Obama doceni 
znaczenie i wagę sojuszu ze Starym Światem oraz przywróci państwom europejskim 
należną im rangę w polityce amerykańskiej. Z kolei administracja Obamy liczyła na 
skuteczniejsze włączenie się Europejczyków w rozwiązywanie problemów i przezwy-
ciężanie wyzwań oraz oczekiwała, że relacje transatlantyckie nie będą tylko wspólnotą 
wartości i zasad, sprowadzającą się do problemu bezpieczeństwa, czyli de facto NATO, 
ale zyskają bardziej praktyczny charakter. Ameryka chciała Europy, na którą będzie 
można liczyć przy rozwiązywaniu różnych problemów i która będzie angażować się na 
miarę swych możliwości w różnych częściach świata, najczęściej odległych od Europy.

Mniejsze zainteresowanie Europą wynikało też z prostego faktu, że przestała być 
ona przedmiotem szczególnych obaw amerykańskich o jej bezpieczeństwo, stabilizację 
i postępy w demokracji, jak działo się to w czasach zimnej wojny i w pierwszych latach 
po jej zakończeniu. Prezydent Obama dostrzegał Europę przede wszystkim w kontek-
ście i w zestawieniu z innymi celami, stanowiącymi rzeczywiste wyzwanie dla ówcze-
snych amerykańskich interesów i priorytetów. Nie pomniejszając znaczenia powyższych 
czynników, trzeba podkreślić, że obniżenie rangi Europy w polityce amerykańskiej 
było przede wszystkim konsekwencją funkcjonowania Stanów Zjednoczonych w świe-

1 Patrz: P. Matera, Relacje transatlantyckie w czasie prezydentury Baracka Obamy. Koniec „specjalnych sto-
sunków”?, [w:] „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2012, s. 58. Patrz także: J. Kiwerska, Barack Obama – szansa 
czy zagrożenie dla stosunków transatlantyckich, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 7, 2008.
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cie nowych konkurencyjnych wobec Ameryki potęg, silnie zagrażających jej interesom. 
Podczas gdy Unia Europejska ogarnięta kryzysem finansowym i gospodarczym, stojąca 
przed realną już perspektywą jej rozpadu, przestała być w ostatnim czasie „wzorem 
dla świata”, to inne siły, zwłaszcza Chiny, konsekwentnie i dynamicznie rozwijające się 
przez ostatnie lata, stały się – jak już pisałem wcześniej – rzeczywistym konkurentem 
dla Stanów Zjednoczonych.

Mimo różnych politycznych turbulencji, dziś strefa transatlantycka nadal pozo-
staje najbardziej zintegrowanym pod względem ekonomicznym obszarem na świecie, 
a gospodarki Stanów Zjednoczonych i UE są ściśle powiązane. Obu tych graczy na are-
nie międzynarodowej łączy również troska o zachowanie bezpieczeństwa światowego, 
gwarantującego stabilność niezbędną dla rozwoju ich potencjału gospodarczego. 
Pomimo dużego tempa rozwoju gospodarczego Chin i Indii, to jednak obroty handlowe 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE są nadal najistotniejszym źródłem ich bogace-
nia się. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych odpowiadają za prawie 
połowę światowego PKB (47%) i za ponad 30% handlu światowego. W 2011 roku 
przypadało na nie 25% globalnego eksportu i 31% globalnego importu, ponad połowa 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dwie trzecie aktywów bankowych oraz prawie 
trzy czwarte usług finansowych. Gospodarki UE i Stanów Zjednoczonych cechuje rów-
nież niezwykły w skali światowej stopień integracji, wyrażający się nie tylko poziomem 
wymiany handlowej, sięgającej w 2012 roku 702 mld euro, ale również dużym przepły-
wem kapitału i technologii, a nade wszystko wielkością wzajemnych inwestycji, których 
łączna wartość wynosi ponad 2,4 bln euro. Amerykańskie firmy ponad połowę swoich 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) lokują w Unii Europejskiej, tutaj ich 
filie odnotowują największe zyski, zatrudniają najwięcej zagranicznych pracowników, 
a także prowadzą najwięcej projektów badawczo-rozwojowych. Z kolei inwestycje firm 
europejskich stanowiły w 2012 roku ponad 70% wszystkich ulokowanych w Stanach 
Zjednoczonych2. 

Mimo już tak wysokiego poziomu współpracy gospodarczej, nadal istnieje też 
znaczny potencjał dla przyszłej współpracy między Unią Europejską i Stanami Zjedno-
czonymi. Kłopoty gospodarcze po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do rozpoczę-
cia rozmów nad przyszłą umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi i powołaniem do życia Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego 
i Inwestycyjnego (TTIP). Ma ono przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego. 
28 listopada 2011 roku podczas szczytu w Waszyngtonie, powołano do życia grupę 
roboczą ds. pracy i wzrostu (High Level Working Group on Jobs and Growth3), któ-
rej zadaniem było szukanie możliwości zwiększenia poziomu inwestycji i handlu mię-

2 Według danych OECD. Por. także: D.S. Hamilton, J.P Quinlan, The transatlantic economy 2013: annual 
survey of jobs, trade and investment between the United States and Europe, Center for Transatlantic Rela-
tions, John Hopkins University, Waszyngton 2013, s. 123–136; P. Matera, Relacje transatlantyckie…, 
s. 61.

3 http://ec.europa.eu/enterprise /policies/ international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/index_
en.htm 
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dzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Już 19 czerwca 2012 roku grupa ta, 
w swoim tymczasowym raporcie zarekomendowała liderom politycznym jak najszybsze 
rozpoczęcie wewnętrznych przygotowań do przystąpienia do negocjacji. 11 lutego 2013 
roku ogłoszono końcową wersję raportu4, a dwa dni później we wspólnym oświadcze-
niu5 prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, szef Komisji Europejskiej Jose 
Manuel Barroso i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy ogłosili 
rozpoczęcie prac nad wewnętrznymi procedurami, niezbędnymi do rozpoczęcia nego-
cjacji, które mają trwać nie dłużej niż rok i zakończyć się jeszcze przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. Koncepcje utworzenia transatlantyckiej 
strefy wolnego handlu, czyli wielkiej ekonomicznie przestrzeni, na której obowiązywa-
łyby w dużej mierze te same normy i standardy, pojawiały się po zakończeniu zimnej 
wojny już kilkakrotnie. Za każdym jednak razem kończyły się fiaskiem już na wcze-
snym etapie negocjacji. Wprawdzie Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały 
w okresie minionych dwudziestu lat szereg porozumień o zacieśnieniu współpracy 
gospodarczej, począwszy od Nowej Transatlantyckiej Agendy z 1995 roku po Poro-
zumienie Ramowe na rzecz Transatlantyckiej Integracji Ekonomicznej z 2007 roku, 
ale ich bilans jest w sumie skromny. Prowadzone w ramach tych porozumień prace, 
przeważnie zresztą na niskim szczeblu, nie mogły w poważniejszy sposób wpłynąć na 
zbliżenie się systemów gospodarczych obu atlantyckich partnerów. Na przeszkodzie 
stały odmienne systemy regulacyjne, preferencje społeczne oraz opór wpływowych 
grup interesów.

Teraz po raz pierwszy w historii stosunków transatlantyckich istnieje nie tylko pozy-
tywny klimat, ale również wyraźna wola polityczna, aby zdecydowanie ściślej powiązać 
ze sobą gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Obu partnerom przy-
świecają podobne motywy, takie jak przyspieszenie wzrostu gospodarczego, umocnienie 
więzi transatlantyckich, ożywienie liberalizacji światowego handlu oraz wzmocnienie 
swojej pozycji wobec rynków wschodzących, a zwłaszcza jeśli idzie o ChRL. Kraj ten, 
jak już wspominałem, umiejscowiony jest w grupach państw o szybkim wzroście kon-
kurencyjności, takich jak Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki 
(BRICS), czy też BASIC (Brazylia, Republika Południowej Afryki, Indie, Chiny), które 
sukcesywnie wzmacniają swoje pozycje we współczesnym wielobiegunowym świecie. 
Ich siła i rola na arenie międzynarodowej szczególnie wzrosła w okresie przedłużają-
cego się kryzysu ekonomicznego gospodarki światowej z przełomu pierwszego i dru-
giego dziesięciolecia XXI wieku. Wiąże się to z reakcją na zjawiska kryzysowe, często 
porównywane z głęboką depresją gospodarczą początków lat trzydziestych XX wieku. 
Tymczasem wstępne analizy wskazują, że w przypadku zawarcia nowego, stosunkowo 
ambitnego i kompleksowego porozumienia handlowego, korzyści gospodarcze mogą 
być duże dla całego systemu euroatlantyckiego.

4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf 
5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 



96

Rosnąca rola rynków wschodzących, w tym zwłaszcza azjatyckich sprawia, że rela-
tywne znaczenie transatlantyckiej wymiany handlowej maleje. Od 2000 roku udział 
Stanów Zjednoczonych w unijnym eksporcie towarów spadł z 28,1% do 16,9% w 2012 
roku. O ile do kryzysu w 2008 roku amerykański eksport na rynek UE był wyższy niż do 
państw Azji (ASEAN plus Chiny, Japonia i Korea Południowa), to od tego momentu 
przewaga rynku azjatyckiego nad europejskim staje się coraz większa. Według różnych 
źródeł, do 2018 roku trzy czwarte globalnego wzrostu przypadać będzie na kraje roz-
wijające się, głównie Chiny i Indie. Według prognoz OECD, łączny PKB tych dwóch 
azjatyckich potęg około 2025 roku przewyższy PKB wszystkich wysokorozwiniętych 
państw należących do grupy G-7. Azja w szybkim tempie staje się też głównym centrum 
światowej konsumpcji, głównie za sprawą szybko rozwijającej się tam klasy średniej6.

Komisja Europejska oczekuje, że negocjacje nad umową o wolnym handlu dopro-
wadzą również do zniesienia w USA ograniczeń na eksport gazu do Unii Europejskiej. 
Obecne prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne i nie pozwala na eksport gazu 
do państw, które nie mają podpisanej umowy o wolnym handlu z Stanami Zjednoczo-
nymi. Notabene, Polska może stać się dużym beneficjentem tego porozumienia, nie 
tylko w kwestii profitów gospodarczych, ale także energetycznych i politycznych7.

W Stanach Zjednoczonych już od kilku lat trwa dyskusja, czy zezwolić na eksport 
amerykańskiego skroplonego gazu łupkowego (LNG) i wszystko wskazuje na to, że już 
wkrótce świat może zostać zalany amerykańskim gazem ciekłym. Badania geologiczne 
pokazują, że Stany Zjednoczone posiadają rezerwy tego gazu, które wystarczą na sto 
lat krajowego zużycia. Już dziś 30% energii w Stanach Zjednoczonych pochodzi z gazu 
łupkowego, a w 2030 r. będzie to ponad 50%. Według Międzynarodowej Agencji Ener-
getycznej, Ameryka już za dwa lata wyprzedzi Rosję jako największy producent gazu 
na świecie. Około 2030 roku USA będą już samowystarczalne energetycznie. To spra-
wia, że ceny gazu na rynkach światowych, zwłaszcza rosyjskiego i z Zatoki Perskiej, 
sukcesywnie spadają. Gdy gaz z Ameryki w końcu zacznie płynąć do Europy, efekt 
będzie jeszcze większy – zarówno ekonomiczny (niższe ceny dla Europejczyków; zbyt 
dla Amerykanów), jak i geopolityczny, poprzez uniezależnienie amerykańskich sojusz-
ników z Europy Wschodniej od gazu z Rosji. Pomóc w tym mają budowane terminale 
LNG, m.in. w Świnoujściu i chorwackim Omisalj. Geopolityczne korzyści przyniesie 
również Amerykanom sprzedaż gazu do Turcji, która odbiera obecnie 90% irańskiego 
eksportu gazu, który jest jednym z ostatnich źródeł zagranicznego dochodu reżimu 
ajatollahów. Jeśli zaś Turcja będzie miała alternatywę z Ameryki, to międzynarodowa 

6 Patrz: Ch. Giles, K. Allen, Southeastern Shift: the new leaders of global growth, “Financial Times”, 
5 VI 2013, s. 7; OECD, Looking to 2060: Long term global growth prospects, Paryż 2012, s. 22–23; M. Ter-
halle, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, “International Studies Perspectives”, nr 4, 
2011.

7 Patrz: Ł. Wójcik, Gazowy efekt motyla, „Polityka”, 21–27 VIII 2013, s. 42–44; R. Jarosz, Transatlantyckie 
partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji oraz jego znaczenie dla eksportu gazu LNG z USA do Europy, [w:] 
J.M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, ISP 
PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 297–316.



97

presja na Iran będzie bardziej skuteczna. Amerykański gaz, eksportowany do Europy 
i innych państw świata może oznaczać duże perturbacje polityczne i gospodarcze dla 
Rosji, gdzie sprzedaż gazu i ropy dziś zapewnia jej aż 60% przychodów. Światowej sławy 
ekspert energetyczny Damel Yergin już w 2011 roku w książce The Quest („Poszukiwa-
nie”) pisał, że przyszły kryzys w Rosji, wywołany przez rewolucję łupkową w Stanach 
Zjednoczonych, to też paradoksalnie jedna z niewielu, jeśli nie jedyna szansa na demo-
kratyzację tego kraju: „Dochody z gazu i ropy uniezależniały Kreml od Rosjan. Teraz 
rosyjscy przywódcy będą musieli poprosić o pieniądze obywateli. A ci w zamian będą 
domagać się od władzy odpowiedzialności, czyli demokracji”8.

Utworzenie strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczo-
nymi bez wątpienia wzmocniłoby dotychczasowy filar współpracy atlantyckiej, który 
obejmuje NATO, strefę bezpieczeństwa, ale staje się coraz bardziej niepewny w dyna-
micznie zmieniającym się dziś świecie. Postępująca erozja systemu euroatlantyckiego 
zostałby w ten sposób zahamowana. Już w 2010 roku ówczesny sekretarz obrony 
Robert Gates wzywał kraje UE do zwiększenia własnych zdolności obronnych. Dzisiaj, 
kiedy europejskie budżety obronne są na bardzo niskich poziomach i wciąż są redu-
kowane, takie apele nie miałyby sensu. Co więcej, Stany Zjednoczone chyba powoli 
przestają już wierzyć, że Europa będzie w przyszłości silnym militarnym partnerem. 
Poza tym mają one już dosyć kosztownej polityki interwencyjnej i muszą swoje mię-
dzynarodowe zaangażowanie skoncentrować na regionie Azji – Pacyfiku oraz Bliskim 
Wschodzie, gdzie z wielu względów ich strategiczna obecność jest nadal konieczna. To 
wszystko sprawia, że zakres, intensywność i znaczenie tradycyjnej współpracy trans-
atlantyckiej w dziedzinie bezpieczeństwa mogą być w przyszłości znacznie mniejsze niż 
do tej pory9.

Trzeba zgodzić się z tezą, że jeśli transatlantycka wspólnota ma przetrwać i sta-
nowić istotny filar bezpieczeństwa międzynarodowego w nowym ładzie międzynaro-
dowym, to potrzebuje ona nowego, dodatkowego spoiwa, którym może być właśnie 
gospodarka. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska stoją dziś wobec 
wielu poważnych zagrożeń i wyzwań, z których istotna część, zarówno wewnętrznych 
jak i zewnętrznych ma charakter głównie ekonomiczny. Nie ulega wątpliwości, że 
utworzenie „ekonomicznego NATO” promowałoby interesy Unii i Stanów Zjednoczo-
nych oraz sprzyjałoby w nasilającej się konkurencji i gospodarczej rywalizacji z ChRL 
i innymi krajami wschodzącymi, które dążą do utworzenia Kompleksowego Regional-
nego Ekonomicznego Partnerstwa, tj. bloku handlowego, który obejmowałby aż dzie-
sięć państw grupy ASEAN oraz Chiny, Japonię, Koreę Południową, Indie, Australię 
i Nową Zelandię. W toczącej się dziś między Waszyngtonem a Pekinem rozgrywce 
większość państw regionu Azji i Pacyfiku nie chce osłabienia relacji z Chinami, gdyż 

8 Ibidem.
9 Patrz: R. Zięba, Polityka w ramach NATO i Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Kra-

ków 2010; J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2010; J.T. Hryniewicz, Światowe przywództwo USA i pozycja Europy wschodniej, 
„Przegląd Zachodni”, nr 4, 2012, s. 3–26.
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stanowią one dla nich najważniejszy rynek eksportowy, z drugiej jednak strony obawia 
się ich politycznej hegemonii i szuka oparcia w Stanach Zjednoczonych10.

Okazuje się więc, że dotychczasowy konsensus, osiągnięty w relacjach pomiędzy 
Ameryką i Europą w dobie zimnej wojny, nie jest już wystarczający i wymaga dziś 
daleko idącej modyfikacji jeśli Zachód chce odgrywać ważną rolę w nowym, multipo-
larnym ładzie międzynarodowym11. Konieczna jest m.in. potrzeba wzmocnienia jedno-
litego stanowiska Zachodu wobec Rosji, czemu sprzyjać mogłaby ściślejsza współpraca 
UE z NATO, włącznie z utworzeniem swego rodzaju Euroatlantyckiego Tandemu 
Bezpieczeństwa NATO – UE. Niestety, mimo pewnych prób i toczonych negocjacji, 
do tej pory NATO i UE nie wypracowały i nie ustanowiły nowych zasad i mechani-
zmów takiego współdziałania. Nadal przeważa konkurencja i rywalizacja. UE próbuje 
umacniać swoją tożsamość w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale jak 
dotąd też bez większych rezultatów. Unia Europejska raczej powiela, a nawet dubluje 
funkcje i  struktury NATO, które w tej sytuacji nie jest zainteresowane wspieraniem 
konkurencji. W rezultacie tego, wciąż nie ma pomysłu na strategiczne współistnienie 
i współpracę tych dwóch największych graczy na arenie międzynarodowej i najistot-
niejszych podmiotów (fundamentów) w systemie euroatlantyckim. Równocześnie – jak 
już wspominałem – słabną więzy, zwłaszcza w sferze militarnej, łączące Stany Zjedno-
czone z ich europejskimi sojusznikami. Ponadto kraje UE są dziś podzielone, co do 
tego, jak reagować na wzmacniający się autorytaryzm w Rosji, rosnącą potęgę woj-
skową Chin, przyjęcie do Wspólnoty Turcji. Nie wiedzą, czy wspierać demokratyczne 
aspiracje w krajach arabskich i czy odwieść Baracka Obamę od ograniczania wojsko-
wej obecności Stanów Zjednoczonych na naszym kontynencie. Bruksela w efekcie tego 
w ostatnich latach nie była w stanie zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego 
z kluczowych problemów międzynarodowych12.

Słabością Unii Europejskiej jest jej niekonsekwencja w stosowanej metodzie 
warunkowości wobec innych podmiotów współczesnych stosunków międzynarodo-
wych. Konieczna jest tutaj świadomość granic tej warunkowości: nie jest ona reali-
styczną strategią w relacjach z innymi wielkimi graczami, gdzie współzależność jest 
znacząca, a tym samym stawka dla interesów UE wysoka. Warunkowość nie jest wiec 
skuteczną metodą w osiąganiu celów w stosunkach z tzw. partnerami strategicznymi. 
W dodatku UE wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto to jest part-

10 Patrz: C. Borden Gray, An economic NATO: a new alliance for a new global order, Atlantic Council, 
Waszyngton 2013, s. 5–6; J. Perez, Asian nations plan trade bloc that, unlike U.S’.s, invites China, “New 
York Times”, 20 XI 2012.

11 Patrz: Transatlantic Trends 2012 Partners, The German Marshall Fund of the United States, Nowy Jork 
2012, s. 1–6; A. de Vasconcelos, M. Zaborowski (Eds.), The Obama moment. European and American 
perspectives, European Union Institute for Security Studies, Paryż 2009; T. Buchman, Burzliwy pokój. 
Historia Europy 1945–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

12 Patrz: J. Wódka, Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego, ISP 
PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 43–56; T. Paszewski, USA i UE wobec wyzwań glo-
balnych, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 75–87; J. Gryz (red.), Bezpieczeństwo 
w stosunkach transatlantyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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ner strategiczny i jakie cele ma realizować owa formuła strategicznego partnerstwa. 
W UE tylko ogólnie mianem tym określa się ważny z różnych względów kraj. Dialog 
w ramach takich „partnerstw” w praktyce dotyczy drugorzędnych spraw, a jednocze-
śnie brakuje koncentracji wysiłków na sprawach ważnych i trudnych, ale prioryteto-
wych z punktu widzenia interesów Unii. Ponadto działania zewnętrzne UE cechuje 
znaczna luka między oczekiwaniami a zdolnościami do ich realizacji. Z jednej strony 
przypisuje się jej wolę i powinność bycia graczem globalnym, tak w sferze gospodar-
czej, jak i politycznej, z drugiej jednak nie wyposaża się jej w niezbędne kompetencje 
i instrumenty: prawne, decyzyjne i finansowe13.

Poza tym – jak trafnie zauważa Agnieszka Cianciara: „(…) podstawowym proble-
mem z punktu widzenia budowy pozycji Unii na arenie międzynarodowej jest brak 
jedności i adekwatnej koordynacji między państwami członkowskimi, co owocuje wyko-
rzystywaniem podziałów w łonie UE przez innych graczy. Niemożność wypracowania 
wspólnego stanowiska i skutecznej obrony własnych interesów owocuje marginalizacją 
UE w wielobiegunowym świecie zmiennych sojuszy. Przeszłe sukcesy integracji nie są 
już wystarczającą legitymacją do odgrywania roli współtwórcy nowego ładu. Z powyż-
szym wiąże się narastający problem 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 lata 90. XX wieku stały się „normalnym” człon-
kiem UE: mniej koncentrują się na procesie integracji, a bardziej na swych partyku-
larnych interesach gospodarczych. Z kolei pozycja ponadnarodowej Komisji osłabła 
na rzecz międzyrządowej Rady Europejskiej, która cierpi na kryzys przywództwa (…). 
W konfrontacji z pozostałymi globalnymi potęgami, które właściwie bez wyjątku dys-
ponują silnym przywództwem, UE wydaje się skazana na polityczny dryf”14.

De facto więc unijna polityka zagraniczna jest dziś pasywna i nie przynosi większych 
efektów. Unia Europejska zbyt małe środki przeznacza na Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), bo zaledwie 500 mln euro, czyli tyle, ile wydaje Polska rocznie 
na działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A jest to zaledwie mała część tego, 
co wydają na politykę zagraniczną RFN, Francja czy Wielka Brytania. Inną przyczyną 
słabej skuteczności unijnej działalności na forum międzynarodowym jest traktatowy 

13 Patrz: J.M. Fiszer, Szanse i zagrożenia dla modernizacji Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowa-
nia się nowego ładu globalnego, [w:] J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie procesem integracji 
i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, 
ISP PAN, Warszawa 2013, s. 129–153; A. Chojan, Unia Europejska jako aktor globalny? Rozważąnia na 
czas kryzysu, [w:] jak wyżej, s. 309–328; S. Biscop, J. Coelmont, Europe, Strategy and Armed Forces: the 
making ot a distinctive Power, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2012.

14 Patrz: A. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu 
euroatlantyckiego?, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, s. 59–60. Patrz także: J. Rusz-
kowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2010; B. Przybylska-Moszner, Przywództwo polityczne Unii Europejskiej podczas kryzysu – o  potrzebie 
przewodzenia, przewodniczenia, przewodnictwa, reprezentacji i wpływu, [w:] J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk, 
(red.), Zarządzanie procesem integracji…, s. 286–308.



100

wymóg jednomyślności przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagra-
nicznych. Nie bez znaczenia jest też osobowość i brak doświadczenia pierwszej szefo-
wej unijnej dyplomacji Catherine Ashton, która od trzech i pół roku kieruje ESDZ 
Unii Europejskiej. Niestety, jej sukcesy, a tym samym aktywność i prestiż UE na forum 
międzynarodowym, są dziś mało widoczne15.

Zmiany instytucjonalne, które wprowadził traktat lizboński miały się przyczynić do 
zwiększenia dynamiki procesu realizacji polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony 
oraz skoordynować proces zarządzania wymiarem zewnętrznym unijnych praktyk. Unia 
Europejska chcąca odgrywać rolę istotnego aktora na arenie międzynarodowej potrze-
bowała nowego impulsu traktatowego, zapewniającego jej zaplecze instytucjonalne, 
zdolne do podejmowania nowych wyzwań, a zwłaszcza do partycypowania w budowie 
nowego ładu globalnego. Jednocześnie chodziło o położenie kresu sporom kompe-
tencyjnym między Komisją a Sekretariatem Rady. Do tej pory, to Komisja bowiem na 
czele z jej przewodniczącym prowadziła aktywną politykę UE na arenie międzynaro-
dowej i była postrzegana przez innych uczestników jako jej organ przedstawicielski na 
świecie. Niestety, zmiany wprowadzone przez traktat lizboński nie do końca rozwią-
zały kwestię przywództwa reprezentacji UE na forum międzynarodowym. Wzmocniły 
tylko formułę zinstytucjonalizowanego przywództwa politycznego Rady Europejskiej, 
na czele której stanął jej przewodniczący. Zastąpił on rotacyjną prezydencję krajową. 
Natomiast utrzymana została rozproszona i zdywersyfikowana formuła przywództwa 
politycznego Unii Europejskiej. Ma to negatywny wpływ na efektywność jej działań na 
rzecz rozwiązywania sytuacji kryzysowych i międzynarodową rozpoznawalność Unii 
jako organizacji. Tymczasem – jak wiadomo – jednym z najważniejszych celów trak-
tatu lizbońskiego było zwiększenie efektywności unijnej polityki zagranicznej. Po to też 
podjęto decyzję o wzmocnieniu pozycji wysokiego przedstawiciela poprzez wprowa-
dzenie go do Komisji Europejskiej jako jej wiceprzewodniczącego i komisarza odpo-
wiedzialnego za stosunki zewnętrzne Unii. Traktat lizboński dokładnie nie określił 
jednak podziału zadań i kompetencji między wysokim przedstawicielem a przewod-
niczącym Rady Europejskiej w obszarze polityki zagranicznej UE. Stały przewodni-
czący ma zapewnić reprezentację zewnętrzną UE „na swoim poziomie oraz w zakresie 
swojej właściwości”. W porównaniu z wysokim przedstawicielem nie ma on jednak 
określonych szczegółowych kompetencji i obowiązków w tym zakresie. Pełni de facto 
funkcje o charakterze reprezentacyjnym, lawirując między rolą urzędnika europej-
skiego, wykonawcy woli państw członkowskich, a rolą stratega pretendującego do 
funkcji przywódcy europejskiego16.

15 Patrz: J. Bielecki, Europa nie mówi głosem baronesy Ashton, „Gazeta Wyborcza”, 25 IV 2013, s. A9; 
J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s, 164–176.

16 Patrz: B. Przybylska-Maszner, Przywództwo polityczne…, s. 302; S. Hix, System polityczny Unii Europej-
skiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 131–136; Ch. Soint-Etienne, Potęga albo śmierć. 
Europa wobec imperium amerykańskiego, Dialog, Warszawa 2004, s. 173–191.
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Warto tutaj dodać, że powołany do życia na mocy traktatu z Lizbony wysoki 
przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
jego urząd, de facto ministerstwo spraw zagranicznych UE, spełnia trzy podstawowe 
funkcje. Z upoważnienia Rady UE i w porozumieniu z ministrami spraw zagranicz-
nych państw członkowskich w Radzie prowadzi, opracowuje i realizuje wspólną poli-
tykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, łącznie ze wspólną polityką bezpieczeństwa 
i obrony (art. 18 ust. 2 TUE), koordynuje w Radzie i Komisji Europejskiej wszystkie 
działania zewnętrzne Unii oraz czuwa nad ich spójnością (art. 18 ust. 4 TUE), a także 
reprezentuje Unię w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, pro-
wadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyraża stanowi-
sko UE w  organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych 
(art. 27 ust. 2 TUE). Prowadząc wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym 
wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, posiada on prawo do inicjatywy ustawo-
dawczej w tej dziedzinie wobec Rady UE (art. 30 ust. 1 TUE). W jego dyspozycji znaj-
dują się wspomniana Europejska Służba Działań Zewnętrznych (unijna dyplomacja), 
Europejska Agencja Obrony oraz misje petersberskie17.

Jak wynika z powyższego, UE ma już wypracowany pewien mechanizm i zasady 
prawne do prowadzenia aktywnej działalności na forum międzynarodowym, w tym 
także w ramach systemu euroatlantyckiego. Wbrew temu, co sądzi wielu autorów, 
Unia Europejska jest i może być nadal atrakcyjnym partnerem nie tylko dla Stanów 
Zjednoczonych, ale również Chin, Indii, Rosji i innych mocarstw wschodzących. Musi 
tylko zacząć prowadzić aktywną politykę międzynarodową zgodnie z paradygmatami 
postulowanymi przez zwolenników teorii realistycznej i przemawiać na forum mię-
dzynarodowym jednym głosem, a nie głosami poszczególnych państw członkowskich, 
które dbają o własne, a nie unijne interesy. Unia Europejska powinna brać przykład 
z Chin i Stanów Zjednoczonych, które w swej polityce zagranicznej kierują się głównie 
politycznym i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze cytowany tu już George Fried-
man: „Cele Ameryki w Eurazji – rozumianej jako Rosja i Półwysep Europejski – są 
takie same jak w innych regionach: chodzi o to, by nie dopuścić do dominacji jednej 
siły (lub koalicji sił) na danym obszarze. Rosja zintegrowana z Europą mogłaby stwo-
rzyć taką potęgę: jej ludność, potencjał przemysłowy i bogactwa naturalne co najmniej 
dorównywałyby amerykańskim, a najprawdopodobniej nawet je przewyższały”18.

Wbrew temu co pisze George Friedman, że Unia Europejska „nie zmieni się w wie-
lonarodowe państwo, dużego gracza na arenie międzynarodowej”, gdyż „jej człon-
ków nie łączy dostatecznie wiele, żeby byli skłonni podzielić się wojskiem. A bez tego 
Europie brakuje „fundamentalnej siły”19 uważam, że UE ma nie tylko możliwości teo-
retyczne i polityczne ambicje, ale również duże możliwości praktyczne, aby stać się 
ważnym aktorem globalnym i aktywnie kształtować środowisko międzynarodowe, tak 

17 Patrz: J.J. Węc, Traktat lizboński…, s. 174; B. Przybylska-Maszner, Przywództwo polityczne…, s. 299–302.
18 Patrz: G. Friedman, Nastęna dekada…, s 165.
19 Ibidem, s. 191.



102

w aspekcie gospodarczym, jak i politycznym oraz w dziedzinie bezpieczeństwa między-
narodowego20.

Unia Europejska, chociaż jest strukturą polityczną, regulowaną przez zespół okre-
ślonych norm prawnych, stanowi wyraz pewnych, uprzednich wobec nich, wartości 
i idei. Nurtem myślowym, który w największym stopniu wpłynął na kształt idei obec-
nie realizowanych w UE, jest filozofia Oświecenia. Dlatego Unię można postrzegać 
jako organizację realizującą postulaty sformułowane przez oświeceniowych myślicieli. 
Jeżeli funkcjonowanie UE jest wyznaczone przez idee Oświecenia, każde państwo, 
starające się o przynależność do tej struktury, musi zaakceptować, a następnie reali-
zować te idee.

Unia Europejska już od 2003 roku posiada własną strategię bezpieczeństwa i cią-
gle doskonali swoje struktury i zasady działania, co znalazło wyraz w postanowie-
niach wspomnianego już traktatu z Lizbony. Posiada też nową, wypracowaną w latach 
2009–2010 strategię dalszego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego pod 
nazwą „Europa 2020”. Zastąpiła ona realizowaną od 2000 roku i zmodyfikowaną pięć 
lat później „Strategię Lizbońską” (SL), której ambitnych celów nie udało się osiągnąć 
w niesprzyjających transformacji i związanym z nią reformom warunkach postępującej 
globalizacji, światowego kryzysu ekonomicznego oraz trudności wewnętrznych Wspól-
noty i jej państw członkowskich. Decydenci unijni zdawali sobie sprawę z tego, że nowa 
strategia rozwoju musi być lepiej dopracowana oraz, że trzeba ją będzie wdrażać bardziej 
efektywnie, aby osiągnąć cele nowej polityki gospodarczej idącej w kierunku budowy 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy21.

Nowa strategia rozwoju „Europa 2020” ma za zadanie wesprzeć wychodzenie UE 
z kryzysu finansowo-gospodarczego oraz stworzyć trwałe podstawy dla jej zrównowa-
żonego rozwoju. Jej twórcom chodziło także o lepsze przygotowanie Unii Europej-
skiej do radzenia sobie w przyszłości z negatywnymi skutkami podobnych kryzysów 
finansowych i gospodarczych o zasięgu międzynarodowym i nasilającą się konkurencją 
ze strony światowych potęg gospodarczych, w tym potęg wschodzących na czele z Chi-
nami i Indiami oraz do walki z takimi negatywnymi zjawiskami, jak wyczerpywanie się 
zasobów naturalnych, deficyt energii i uzależnienie UE od importowanych surowców 
energetycznych, starzenie się społeczeństw europejskich, niedostatek wykwalifikowa-
nych kadr, a także na niedostosowaną do realiów społecznych i politycznych Wspól-
noty polityką imigracyjną.

20 Patrz: D. Milczarek, Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia UE, „Studia Europej-
skie”, nr 4, 2009, s. 10–13; M. Rewizorski, Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynaro-
dowego – stan obecny i perspektywy, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4, 2010, s. 141–14; T. Nowak, 
Perspektywy cywilizacji europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3, 2011, s. 10; B. Góralczyk, W poszukiwa-
niu nowego ładu globalnego, „Studia Europejskie”, nr 4, 2010, s. 63–88.

21 Patrz: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010), http://ec.europa.eu/eu2020/pdf_/1PL_ACT_partl_vl.pdf 
[1.08.2012]; M. Sulmicka, Priorytety i cele rozwojowe Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście aktuali-
zacji średniookresowej Strategii Rozoju Kraju. Ekspertyza, SGH, Warszawa 2010. 
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W opublikowanym 3 marca 2010 roku komunikacie „Europa 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz 
wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawianie czoła wyzwa-
niom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjo-
nalnego wykorzystywania zasobów. Aby osiągnąć powyższe cele zaproponowano trzy 
podstawowe, wzajemnie się wzmacniające priorytety – kierunki rozwoju UE:
– wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
– wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
– wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charaktery-

zującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną.
Komisja Europejska zaproponowała też wskaźniki umożliwiające monitorowanie 

postępów w realizacji wyżej wymienionych priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych 
celów, określonych na poziomie całej UE, w tym:
– osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;
– poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym prze-

znaczanie 3% PKB UE na badania i rozwój;
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 

roku;
– zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii;
– podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 

przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka 
osób w wieku 30–34 lat mających wykształcenie wyższe;

– wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając 
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 mln osób.
Podstawowymi instrumentami realizacji celów określonych w strategii „Europa 

2020” są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform 
oraz przygotowane przez komisję Europejską inicjatywy przewodnie, realizowane na 
poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Te inicjatywy 
przewodnie, to:
– Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie 

innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych 
wskazanych w strategii „Europa 2020”;

– Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń 
oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie mię-
dzynarodowej;

– Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i spo-
łecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do szerokopasmo-
wego Internetu;
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– Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospo-
darki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie 
do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska 
przyrodniczego;

– Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębior-
czości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do 
konkurowania w skali globalnej;

– Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do 
unowocześnienia rynków pracy, poprzez ułatwienie mobilności pracowników i roz-
wój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie 
trwałości europejskich modeli społecznych;

– Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, spo-
łecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz umoż-
liwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym i społecznym.
W celu skutecznej realizacji nowej strategii wzmocniono system koordynacji poli-

tyki makroekonomicznej i zarządzania procesem wdrażania reform strukturalnych 
w UE. Wiodącą rolę w tym procesie przewidziano dla Rady Europejskiej. Na system 
ten składają się m.in. Zintegrowane Wytyczne, przyjmowane na poziomie UE oraz 
Rekomendacje Krajowe, skierowane do poszczególnych państw członkowskich. Nato-
miast Komisja Europejska monitoruje postępy na podstawie dwóch dotychczasowych 
instrumentów, które zachowują swoją odrębność, ale są przygotowywane równocze-
śnie, tj. sprawozdania z realizacji programu „Europa 2020” i sprawozdania z realizacji 
Paktu Stabilności i Wzrostu.

Państwa członkowskie UE musiały do kwietnia 2011 roku przekazać do Komisji 
Europejskiej Krajowe Programy Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, 
których celem jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, łącząc cele 
unijne z priorytetami krajowymi. Przedstawione w nich reformy, ukierunkowane na 
wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umoż-
liwić przezwyciężenie zidentyfikowanych barier wzrostu hamujących potencjał roz-
wojowy państwa członkowskich UE, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia 
pozycji Unii na arenie międzynarodowej, a tym samym w Sojuszu Euroatlantyckim.

To, czy Unia Europejska tym razem będzie w stanie doprowadzić do wydatnego 
zwiększenia efektywności oraz innowacyjności gospodarki wspólnotowej pokażą naj-
bliższe lata. Będą one trudne dla niej ze względu na społeczne i gospodarcze problemy 
jej państw członkowskich, zawirowania na rynkach finansowych oraz nieprzewidywalną 
sytuację międzynarodową (wzrost napięcia w Basenie Morza Śródziemnego oraz na 
Bliskim Wschodzie spowodowany „arabską wiosną”, atomowym wyścigiem zbrojeń 
Iranu i niestabilną sytuacją na Kaukazie). Ale z drugiej strony UE nie ma wyjścia, jeśli 
chce zatrzymać swoją marginalizację oraz podjąć skuteczną rywalizację zarówno ze 
starymi, jak i nowymi potęgami gospodarczymi i politycznymi współczesnego świata 
(USA, Chiny, Indie, Japonia, Brazylia).
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W dobie globalizacji i budowy nowego ładu międzynarodowego, determinowanego 
przez mocarstwa wschodzące, Unia Europejska musi jednak coraz wyraźniej i głośniej 
mówić także o interesach transnarodowych i ogólnoświatowych. Najważniejsze wyzwa-
nia, stojące dziś przed UE dotyczą także określenia na czym polegać będą:
– jej legitymizacja polityczna;
– jej ład demokratyczny (luźna federacja państw narodowych czy Stany Zjednoczone 

Europy);
– jej granice geograficzne (od Atlantyku aż po Ural);
– model państwa socjalnego;
– integracja imigrantów;
– możliwości dalszego rozwoju gospodarczego;
– jej ład aksjologiczny.

Mimo wielu głoszonych dziś kontrowersyjnych i sceptycznych poglądów, Unia 
Europejska a w ślad za nią Europa, jest i będzie dziełem tych, którzy jej chcą. Jej 
przyszłość nie zależy od żadnego determinizmu, ale od woli, wyobraźni i wiedzy tych 
Europejczyków, którzy widzą w niej nadzieję na realizację najważniejszych celów 
wspólnotowych i ogólnoświatowych, takich m.in. jak:
– zapewnienie pokoju;
– kultywowanie i rozwijanie przyjaźni;
– zagwarantowanie harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa;
– zapewnienie szacunku dla osoby i wspólnoty ludzkiej;
– zapewnienie demokracji, tolerancji i wolności22.

Wbrew europesymistom, obecny kryzys może przynieść i dobre rezultaty, m.in. 
może przyspieszyć modernizację UE oraz zmusić ją do budowania Europy jako wspól-
noty politycznej i obywatelskiej, opartej na czytelnych zasadach, a tym samym umocnić 
jej pozycję na arenie międzynarodowej, co nie będzie bez znaczenia dla umocnienia 
systemu transatlantyckiego, a tym samym dla pokoju na świecie.

Należy więc jak najszybciej utworzyć wspólne gremium polityczno-decyzyjne 
w postaci na przykład Rady Bezpieczeństwa lub Rady Zarządzającej NATO – UE. 
Dzięki temu, militarne instrumenty NATO, ekonomiczne potencjały UE i polityczna 
siła ich obydwu – połączone w zintegrowany system działania – stworzyłyby gwarancję 
na lepsze zapewnienie interesów Zachodu w nowym ładzie międzynarodowym23.

Już dziś efektem finansowo-gospodarczych problemów Europy jest jej ograniczona 
zdolność do realizacji własnych interesów w stosunkach z innymi globalnymi graczami, 
zwłaszcza z USA i Chinami. Tymczasem w polityce międzynarodowej liczy się nie tylko 

22 Patrz: H. Łukaszewicz, Rozmowy o przyszłości Europy i Unii Europejskiej, [w:] „Rocznik Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej”, nr 8, 2010, zeszyt 1, s. 13–24. Por. także: J. Knopek (red.), Unia Europejska jako 
współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

23 Patrz: H. Van Rompuy, Wielkie wyzwania przed Unią Europejską, „Studia Europejskie”, nr 1,2011, 
s. 12–16; W. Kolendowski (red.), Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie 
budowania nowego porządku międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2008.
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potencjał gospodarczy, technologiczny i ludzki, ale również aktualna sytuacja finan-
sowa, a także szeroko rozumiany potencjał wojskowy, którym nie dysponuje Unia 
Europejska, a dysponują Stany Zjednoczone i NATO. Co więcej, jednym ze skutków 
kryzysu finansowo-gospodarczego, jest postępująca demilitaryzacja Europy. Budżety 
obronne europejskich członków NATO zostały w latach 2008-2010 mocno okrojone, 
średnio o 7,4%, a w 2011 roku o kolejne 2,8%. Wydatki na bezpieczeństwo narodowe 
ograniczają nie tylko kraje małe i średnie, ale także te największe na czele z Francją, 
Wielką Brytanią i RFN, która dziś przeznacza jedynie 1,4% PKB na siły zbrojne24.

Daleko idące redukcje budżetów wojskowych, determinowane kryzysem finan-
sowo-gospodarczym, jeszcze bardziej ograniczają zdolności UE do prowadzenia samo-
dzielnych działań w zakresie zapobiegania lub przeciwdziałania konfliktom i kryzysom 
w Europie lub na jej obrzeżach, które do tej pory były niewielkie, a co pokazują – jak 
już wspominałem – rewolucje arabskie, a zwłaszcza wydarzenia w Egipcie, Libii i Syrii. 
Wydarzenia te zaskoczyły Zachód.

Co więcej, postępująca demilitaryzacja Europy będzie prowadziła do osłabienia 
NATO, a tym samym do erozji systemu euroatlantyckiego. Już dzisiaj NATO jest 
oceniane jako organizacja słaba, która traci pozycję na arenie międzynarodowej. Tuż 
przed swoją dymisją sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates oświad-
czył, że Pakt przekształca się w instytucję o rozdwojonej strukturze, która już nie wyko-
nuje swoich podstawowych zadań i wymaga daleko idących reform25.

Na przyszłość NATO i sojusz transatlantycki w dużym stopniu wpłynie też stra-
tegiczny zwrot Stanów Zjednoczonych w kierunku Azji i Pacyfiku, wyraźnie potwier-
dzony w nowych wytycznych strategicznych dla Departamentu Obrony ze stycznia 
2012 roku. Potwierdzeniem tego może być wycofanie z Europy dwóch z czterech ame-
rykańskich brygad wojskowych oraz rezygnacja przez Stany Zjednoczone z projektu 
budowy systemu obrony antyrakietowej w Europie26.

Analiza dotychczasowych relacji Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym zwłasz-
cza współpracy między UE i NATO wskazuje, że w najbliższych latach możemy mieć 
do czynienia z dwoma scenariuszami, które będą miały daleko idące konsekwencje 
dla systemu euroatlantyckiego, a tym samym dla Zachodu i jego miejsca w nowym, 
multipolarnym ładzie międzynarodowym. Optymistycznym, który zakłada, że wraz 
z  końcem obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego wszystkie te podmioty 
utrzymają znaczącą rolę na świecie i będą zacieśniały wzajemne relacje polityczne, 
wojskowe i gospodarcze. Dzięki temu w wielobiegunowym świecie obszar euroatlan-

24 Patrz: Strategic Suurvey 2012, [w:] „The Annual Review of World Affairs”, Internationale Institute of 
Strategic Studies, Londyn 2012, s. 153–156; J. Gotkowska, Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i spo-
łeczny wymiar reformy, siły zbrojne RFN, [w:] „Punkt Widzenia”, nr 28, Ośrodek Studiów Wschodnich, 
Warszawa 2012.

25 Patrz: R.M. Gates, The Security and Defense Agenda (Future of NATO). As Delivered by Secretary of 
Defense, U.S. Department of Defense, Bruksela 2011.

26 Patrz: NATO, The Secretary General Annual Report 2012, Brussels 2012, s. 10–13; N. Gnosotto, Przy-
szłość Europy strategicznej, PISM, Warszawa 2012, s. 37–40.
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tycki pozostanie bastionem dobrobytu i bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, oparty na 
doświadczeniach przeszłości27 i nakierowany ku przyszłości oraz działający na zasadzie 
konsensusu obu stron, będzie stanowił realną przeciwwagę dla dynamicznie rozwijają-
cych się państw Azji, ale nieposiadających aż tak silnych fundamentów historycznych.

Natomiast drugi scenariusz – pesymistyczny, który zakłada postępującą erozję 
i  zmierzch partnerstwa transatlantyckiego, może być dla Zachodu, zwłaszcza dla 
Europy niekorzystny. Może bowiem dojść do daleko idącej separacji celów oraz polityki 
obu transatlantyckich partnerów. Stany Zjednoczone ograniczając swoją aktywność 
międzynarodową i związane z nią budżety (wydatki) odwrócą się od Europy i swoją 
aktywność skoncentrują na Azji, która wyprzedzi całkowicie pod względem konku-
rencyjności europejskie rynki. Pociągnie to za sobą marginalizację NATO, co ujemnie 
odbije się na bezpieczeństwie Europy i osłabi jej pozycję w wielobiegunowym świecie28.

Oczywiście, w praktyce może też nie sprawdzić się żaden z powyższych scenariuszy, 
a wystąpią rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatyczny. Na przykład, że 
zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone rozluźnią wzajemne więzy poli-
tyczne i wojskowe, ale będą czerpały zyski z nadal dobrze rozwijającej się współpracy 
gospodarczej oraz wymiany handlowej. Inna możliwa opcja, to okresowe pogłębianie 
współpracy ekonomicznej i politycznej, a także wojskowej, determinowane pojawiają-
cymi się zagrożeniami zewnętrznymi, na przykład kryzys w ChRL lub ich rozpad, co 
pociągnie za sobą destabilizację w Azji i zagrozić może bezpieczeństwu międzynaro-
dowemu. Inna przyczyna, to zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm międzyna-
rodowy czy proliferacja broni masowego rażenia lub konflikty regionalne, na przykład 
wojna między Iranem i Izraelem, albo między Rosją a Turcją29.

Trudno dziś jednoznacznie wskazać, która z tych opcji weźmie górę w praktyce. 
Natomiast nie ulega wątpliwości, że wszystko będzie zależało od tego, czy Unia Euro-
pejska i Stany Zjednoczone szybko wyjdą z kryzysu i nadal będą ważnymi aktorami 
na scenie międzynarodowej. Uważam, że tak się stanie, że Stany Zjednoczone i Unia 
Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione i będą odgrywały ważną rolę w nowym, wie-
lobiegunowym ładzie międzynarodowym, bowiem dla systemu euroatlantyckiego nie 
ma lepszej alternatywy.

27 Patrz: T. Judt, Po wojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008;  
J. Holzer, Europa zimnej wojny, ISP PAN, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012; J. Raubo, Relacje poli-
tyczne oraz ekonomiczne państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku. 
Zmierz transatlantyckiego partnerstwa czy potencjalne umocnienie więzi, [w:] J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk 
(red.), Zarządzanie procesem integracji…, s. 345–346.

28 Patrz: F. Heisbourg, W. Ischinger, G. Robertson, K. Shake, T. Valasek, All olone? What US retrenchment 
means for Europe and NATO, Centre for European Reform, Londyn 2012; W. Łuczak, Prawdy i mity 
atlantyckiej tarczy, „Raport. Wojsko. Technika. Obronność”, nr 1, 2013, s. 4–8; R. Kuźniar (red.), Bezpie-
czeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

29 Patrz: R. Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ceł i Logistyki, Warszawa 2010; K. Lidel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeństwo w XXI 
wieku. Asymetryczny świat, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
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Stany Zjednoczone i Unia Europejska mogą nadal odgrywać ważną rolę na are-
nie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli zmodyfikują swoje strategie i rozwiążą obecne 
problemy wewnętrzne oraz będą prowadziły skorelowaną politykę zagraniczną opartą 
na realistyczno-idealistycznej wizji świata. Jest to tym bardziej realne, że w powsta-
jącym obecnie ładzie wielobiegunowym nie ma, i w najbliższej przyszłości raczej nie 
pojawi się druga tak silnie zintegrowana wspólnota wartości i interesów, jaką pozo-
stanie, mimo wspomnianych problemów i pogłębiających się w wielu sferach różnic, 
sojusz transatlantycki. Analizując zmianę globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych 
i  Unii Europejskiej warto tutaj zwrócić uwagę nie tylko na kurczenie się ich prze-
wagi pod względem militarnego, gospodarczego czy finansowego potencjału, ale także 
na poważne błędy, jakie zostały popełnione po obu stronach Atlantyku w minionych 
latach. W dużej mierze wynikały one z powszechnie obowiązujących w euroatlantyc-
kich elitach przekonań, które tylko z pozoru były mocno osadzone na doświadczeniach 
ludzkości czy badaniach nauk społecznych. Jeśli Stany Zjednoczone i Unia Europejska 
chcą odzyskać część utraconej w trakcie kryzysu międzynarodowej pozycji, to muszą 
dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć kolejnych poważnych błędów i lepiej koordyno-
wać współpracę we wszystkich dziedzinach życia30.

W swojej najnowszej książce Zbigniew Brzeziński, zastanawiając się m.in. nad 
geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany Zjednoczone przodują-
cej roli w świecie i kto stałby się geopolityczną ofiarą tego rodzaju osłabienia oraz 
jakie byłyby jego implikacje dla wyzwań stojących przed światem XXI wieku pisze, 
że: „(…) rola Stanów Zjednoczonych na naszym globie będzie przez wiele nadcho-
dzących lat zasadnicza. Zmiany w rozkładzie sił na świecie oraz narastające globalne 
konflikty sprawiają, że tym bardziej istotne jest, aby Stany Zjednoczone nie wycofały 
się na pozycje ignoranckiej mentalności państwa garnizonowego ani nie pławiły się 
w zadufanym w sobie kulturowym hedonizmie. W przypadku takiego postępowania 
geopolityczne perspektywy zmieniającego się świata, w którym środek ciężkości prze-
suwa się z Zachodu na Wschód, zaczną wyglądać coraz groźniej. Świat potrzebuje Sta-
nów Zjednoczonych, które byłyby żywotne ekonomicznie, dysponowały atrakcyjnymi 
rozwiązaniami socjalnymi, odpowiedzialnie zarządzały swoją potęgą, dysponowały 
jasną i przemyślaną strategią oraz cieszyły się szacunkiem na arenie międzynarodowej, 
a także z pełną świadomością uwarunkowań historycznych angażowały się w globalne 
kontakty z nowym Wschodem”31.

W zasadzie zgadzając się z tymi tezami dodałbym jeszcze, że świat potrzebuje także 
Unii Europejskiej i NATO, czyli potrzebuje sprawnego systemu euroatlantyckiego. 
Należy więc dziś uczynić wszystko, aby podmioty te nie zniknęły z areny międzyna-
rodowej. Wspólne inicjatywy i utrzymanie bliskich relacji jest bowiem niezbędne, by 

30 Patrz: T. Paszewski, USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2013, s. 89. Por. także: S.C. Hofmann, European Security in NATO’s Shadow. Party, Ideologies 
and Institution Building, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

31 Patrz: Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi…, s. 6–7.
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Zachód mógł stawić czoła wyzwaniom nowych potęg na arenie międzynarodowej. 
W tym też celu, a także jako jeden z ważnych komponentów utrzymania pozycji mocar-
stwowej Stanów Zjednoczonych, Zbigniew Brzeziński postuluje dalszą konsolidację 
i poszerzenie pojęcia Zachodu – od Ameryki Północnej, poprzez Europę (włączając 
Rosję i Turcję), aż do Korei Południowej i Japonii oraz podkreśla, że Amerykanie nie 
powinni zaniedbywać Europy i lekceważyć jej potencjału. Co więcej, uważa, że Stany 
Zjednoczone powinny utrzymywać duże zaangażowanie w NATO oraz wspierać pań-
stwa Starego Kontynentu we włączaniu Turcji i Rosji do współpracy z Zachodem32.

Niestety, trzeba również przyznać, że choć interesy UE i Stanów Zjednoczonych 
oraz NATO w polityce światowej są dziś podobne, to ich priorytety i sposoby osiągania 
celów często różnią się. Na przykład Europa jest zmuszona układać stosunki z Rosją 
na innych warunkach niż Stany Zjednoczone. Granicząc z krajami muzułmańskim 
i posiadając liczną społeczność wyznającą islam w swoich granicach, musi prowadzić 
specyficzną politykę wobec państw arabskich. Za największą barierę dla skoordyno-
wanej polityki należy jednak uznać polaryzację polityczną, która ma miejsce w Sta-
nach Zjednoczonych oraz niemożność prowadzenia przez Unię Europejską wspólnej 
polityki zagranicznej. Mimo przyjęcia traktatu lizbońskiego, UE wciąż jest podzielona 
na przykład w kwestii strategii wobec Rosji, polityki energetycznej, zaangażowania 
w Afganistanie, Iranie czy w Syrii. Ale mimo tych różnic i barier oraz osłabienia relacji 
transatlantyckich, Stany Zjednoczone i Europa wciąż współpracują w bardzo wielu 
dziedzinach i choć nie zawsze współpraca ta jest spektakularna, to jednak przynosi 
pozytywne skutki dla pokoju i bezpieczeństwa świata.

Stawiając tezę o osłabieniu relacji transatlantyckich, czy wręcz o erozji systemu 
euroatlantyckiego niektórzy eksperci proponują utworzenie nowej organizacji, która 
zajmowałaby się współpracą Stanów Zjednoczonych i Europy we wszystkich dziedzi-
nach. Nie jest to nowa propozycja, gdyż była ona lansowana już wcześniej. Pojawiała 
się zawsze w momentach narastających rozbieżności między sojusznikami. Tak było 
w czasie zimnej wojny i po jej zakończeniu, kiedy zaczęto kwestionować konieczność 
utrzymywania ścisłych związków na przykład w NATO po likwidacji Układu Warszaw-
skiego i rozpadzie Związku Sowieckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone 
i Unia Europejska, czy NATO oraz ich państwa członkowskie są członkami wielu róż-
nych organizacji i mają już wiele płaszczyzn do dialogu na temat problemów współcze-
snego świata uważam, że nie jest to dobry pomysł. Zamiast tworzyć nowe, kosztowne 
instytucje i ogłaszać kolejne strategie, należy ożywić współpracę w ramach systemu 
euroatlantyckiego, przestrzegając już zawartych porozumień i ustalonych reguł gry. 
Trzeba też lepiej skoordynować współpracę NATO i UE z ONZ i OBWE. Jak wia-
domo, przez długi czas próby ustanowienia stałej współpracy zwłaszcza między UE 
i NATO kończyły się niepowodzeniem, głównie z powodu wzajemnej nieufności mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a Francją, będącą poza strukturami militarnymi Sojuszu 
i dążącej do organizacji europejskiego systemu obrony jako przeciwwagi dla NATO. 

32 Patrz: Z. Brzeziński, Balancing the East, Upgrading the West, “Foreign Affairs”, nr 1–2, 2010, s. 97–104.
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Jednak po decyzji prezydenta Nikolasa Sarkozy’ego, który w marcu 2009 roku ogłosił 
powrót Francji do zintegrowanej struktury dowództwa wojskowego NATO, otworzyły 
się możliwości lepszej kooperacji. Trzeba wykorzystać fakt, że dziś 21 krajów należy 
jednocześnie do UE i NATO. Połączenie siły militarnej i gospodarczej z instrumen-
tami soft power sprawi, że obie organizacje będą gotowe do przezwyciężania współcze-
snych zagrożeń i stawiania czoła konkurencji ze strony azjatyckich potęg. Poza tym, jak 
trafnie zauważają to badacze współczesnych stosunków międzynarodowych33, Europa 
i Europejczycy muszą się także pogodzić z tym, że w nowym układzie sił na świecie 
nie są i nie będą jedynymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Natomiast Ameryka 
i obywatele Stanów Zjednoczonych również muszą pogodzić się z faktem, że choć 
w  liczbach bezwzględnych nadal są państwem potężnym, to w rzeczywistości nie są 
już postrzegane jako „wszechstronne mocarstwo zdolne, albo siłą swej woli, albo przy 
wsparciu bezprecedensowego potencjału militarnego, ewentualnie naciskając i zmu-
szając innych zrealizować swe cele” oraz, że „osłabła amerykańska zdolność kreowania 
sytuacji międzynarodowej i rozwiązywania problemów”, a także, że „nastąpiło, jeśli 
nie zniszczenie, to na pewno osłabienie amerykańskiej soft power. Stany Zjednoczone 
straciły wiele ze swej moralnej siły, stanowiącej element amerykańskiej tożsamości 
politycznej i czynnik jej pozycji w świecie”34. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczo-
nych, dziś to „Europa ma do zaoferowania światu doświadczenia i umiejętności, jakich 
nasza planeta w obecnych opałach potrzebuje bardziej niż czegokolwiek innego”, pisze 
Zygmunt Bauman, mając na myśli wypracowaną przez Europejczyków, po bolesnych 
doświadczeniach przeszłości, umiejętność korzystnego współżycia pokojowego, i to 
pomimo dzielących ich różnic i uprzedzeń35.

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

33 Patrz: W Drozdiak, The Brussels Wall, “Foreign Affairs”, nr 5–6, 2010, s. 7–13; F. Zakaria, The Future of 
American Power, “Foreign Affairs”, nr 3, 2008.

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

35 Patrz: Z. Bauman, Korzenie amerykańskiego zła, „Gazeta Wyborcza”, 28–29 VI 2008.
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Zakończenie

System euroatlantycki, a szczególnie relacje między Stanami Zjednoczonymi i Unią 
Europejską oraz współpraca NATO z Unią Europejską, mimo pojawiających się 

trudności, nadal pozostaną jednymi z najważniejszych elementów w dynamicznie 
zmieniającym się świecie. Będą też odgrywały istotną rolę w procesie budowy nowego, 
multipolarnego ładu globalnego i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Zmiany zachodzące dziś na arenie międzynarodowej i w dotychczasowym układzie sił, 
a zwłaszcza rosnąca rola w świecie państw azjatyckich na czele z Chinami wymagają 
jednak daleko idących zmian dotychczasowych zasad i standardów współpracy obo-
wiązujących w sojuszu euroatlantyckim. Głębokich reform, zwłaszcza o charakterze 
instytucjonalnym wymagają też relacje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. 
Instytucjonalna współpraca jest bowiem niewspółmiernie słabiej rozwinięta niż więzi 
ekonomiczne w obszarze transatlantyckim.

Stany Zjednoczone, tracąc pozycję światowego hegemona, dążą dziś do przeobra-
żenia własnej polityki zagranicznej, z unilateralnej na multilateralną i usilnie poszu-
kują nowej wizji własnej mocarstwowości w dynamicznie zmieniającym się globalnym 
systemie relacji między poszczególnymi państwami. Kontrowersyjne i kosztowne 
interwencje zbrojne w różnych częściach świata po 11 września 2001 roku, nawar-
stwiające się kłopoty gospodarcze wynikające z kryzysu finansowego i niezrównowa-
żonego budżetu federalnego doprowadziły w ostatnich latach do zwycięstwa myślenia 
czysto pragmatycznego w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska administracja i poli-
tyka zagraniczna dziś – mimo częstego odwoływania się w sferze medialnej do haseł 
wspólnoty transatlantyckiej – są w dużej mierze zdominowane przez myślenie sku-
pione na własnym interesie narodowym oraz na bezpieczeństwie sieci amerykańskich 
wpływów w najważniejszych regionach świata. W praktyce, Europa w sposób znaczący, 
w porównaniu do okresu zimnej wojny, schodzi na drugi plan, a coraz większego zna-
czenia nabiera polityka w szybko rozwijającym się regionie Azji i Pacyfiku. Ale także 
Stary Kontynent odszedł daleko od dotychczasowych standardów i klasycznych zasad 
partnerstwa transatlantyckiego, dostrzegając szansę w promowaniu własnej polityki, 
niezależnej od dotychczasowego kluczowego głosu Stanów Zjednoczonych. Niejedno-
krotnie jest to już wręcz rywalizacja Europy czy jej poszczególnych państw, na przykład 
RFN, Francji czy Wielkiej Brytanii z dawnym sojusznikiem strategicznym zza Atlan-
tyku w różnych sferach relacji globalnych. Dlatego nie zaskakują już próby nawiązywa-
nia coraz ściślejszych relacji z Rosją czy też z Chinami, promowane przez najsilniejsze 
państwa europejskie, czy też stawianie się w opozycji do Stanów Zjednoczonych, na 
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przykład w kwestiach polityki na Bliskim Wschodzie. Na wizerunku silnej, nadal jed-
noczącej się oraz rozwijającej się Europy pojawiły się w ostatnich latach liczne skazy 
w postaci problemów ekonomicznych, finansowych, osłabienia tempa wzrostu gospo-
darczego, a także problemów demograficznych.

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

Nie ulega wątpliwości, że dziś Stany Zjednoczone potrzebują silnej Europy i vice 
versa, Europa potrzebuje silnej Ameryki oraz nowego modelu integracji, a Unia Euro-
pejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przywódców politycznych, ale także 
potrzebuje NATO i zacieśnienia współpracy w ramach systemu euroatlantyckiego. 
Tylko bowiem silna wspólnota transatlantycka, oparta na silnym NATO i prężnej UE 
może być współarchitektem nowego ładu globalnego i odgrywać w nim znaczącą rolę 
oraz stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu i jego wysokiej pozycji w nowym 
wielobiegunowym ładzie międzynarodowym.
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Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Rola euroatlantyckiego 
systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowe-
go ładu globalnego, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum 
Nauki. 

Celem naukowym projektu jest zbadanie kształtu nowego ładu między-
narodowego.  Podjęcie rozważań na powyższy temat wynika po pierwsze z po-
trzeby usystematyzowania wiedzy na temat ładu międzynarodowego in statu 
nascendi, po drugie z  chęci stworzenia rzetelnej prognozy dalszego rozwoju 
systemu globalnego. 

Pierwszym poziomem analizy jest zdiagnozowanie procesów przebudowy 
relacji transatlantyckich po zakończeniu zimnej wojny i w obliczu słabnącej 
pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. W drugiej części 
projektu, ocenie poddawany jest proces kształtowania się nowych insty-
tucji ładu globalnego i global governance oraz ich wpływ na sojusz trans-
atlantycki. Trzecim i ostatnim etapem badań jest prognoza ewolucji relacji 
transatlantyckich w kontekście współpracy/rywalizacji USA i UE z nowymi, 
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