Nikt już nie kwestionuje tezy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodzą dziś na arenie
międzynarodowej. Są one trudne do obiektywnej analizy i oceny, a jeszcze trudniejsze do
opracowania ich prognozy. Jest to efekt rozpadu w latach 1989 – 1991 tzw. porządku jałtańskopoczdamskiego, globalizacji i budowy nowego systemu międzynarodowego, który wyraźnie
ewoluuje w kierunku ładu wielobiegunowego (multipolarnego). Zmianom tym towarzyszą
dyskusje i spory wśród badaczy i polityków na temat obecnego, przejściowego i przyszłego ładu
międzynarodowego oraz na temat bezpieczeństwa Europy i całego świata. Pojawiają się pytania
dotyczące systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym oraz szans
i zagrożeń dla Europy i Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i NATO w warunkach
postępującej globalizacji i rosnącej w świecie pozycji Chin, Indii, Rosji i Brazylii. Próbując na nie
odpowiedzieć, eksperci 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 bezpieczeństwa
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 osłabieniu(1).
Świat współczesny i jego determinanty
Dziś trudno jest opracować i przedstawić trafną prognozę co do przyszłości świata i jego
ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Międzynarodowe środowisko
bezpieczeństwa jest bowiem zmienne, złożone i trudne do przewidzenia, a ponadto pozostaje w
cieniu wciąż trwającego kryzysu finansowo-gospodarczego. 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 więc 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. Rozmiary tego kryzysu wynikają z tego,
że jest to kryzys pentagonalny, integrujący kumulacyjną i mnożnikową dynamikę pięciu
powiązanych trajektorii: trajektorii kryzysu finansowego, trajektorii kryzysu gospodarczego,
trajektorii kryzysu porządku globalnego, trajektorii kryzysu elity globalnej oraz trajektorii kryzysu
Wspólnoty Atlantyckiej. Choć Wspólnota Atlantycka, inaczej system transatlantycki,
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. Na naszych oczach powstaje nowy
wielobiegunowy i wielocywilizacyjny porządek światowy. Dwudziestolecie przełomu
XX i XXI wieku uruchomiło proces głębokiego kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej. Lata
1991- 2010 pokazują wyraźnie, że Wspólnota Atlantycka była kompletnie
nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad sowieckiego imperium.
Założono błędnie, że neoliberalny świat wolnego rynku przyniesie rozwiązania, które
stworzą nowy, wspaniały świat wolności, konkurencji i dobrobytu ukształtowany na
obraz i podobieństwo Pax Americana. Odrzucono koncepcję globalnego planowania
strategicznego, podobnie jak i tworzenia nowego planu Marshalla czy budowania
nowego porządku globalnego. Gloryfikacja, wręcz ubóstwianie ideologii neoliberalnej,
zapoczątkowała trajektorię, która w rezultacie wywołała wspomniany pentagonalny
kryzys i zachwiała fundamentem demokracji i kapitalizmu(2).
Po upadku Związku Sowieckiego był dobry moment w historii, kiedy to Stany

Zjednoczone wespół z Unią Europejską mogły stać się niekwestionowanym liderem świata XXI
wieku. Okazja ta została jednak zmarnowana, gdyż Stany Zjednoczone nie zamierzały
przestrzegać zasady primus inter pares, dążąc do pozycji jedynego superaktora sceny globalnej,
co szczególnie mocno ujawniło się w dobie prezydentury George'a Busha Juniora. Jednocześnie
Stany Zjednoczone wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego. Zwłaszcza
niebezpieczne jest dziś olbrzymie, bo przekraczające 7 bln dolarów, zadłużenie wobec Chin, które
mogą w każdej chwili uruchomić proces bankructwa Stanów Zjednoczonych. 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 Stanów 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 globalnego(3).
Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już się rozpoczęła. W
związku z tym nasuwają się 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? 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, konfliktów 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 międzynarodowy z
pominięciem lub
zmarginalizowaniem Wspólnoty Atlantyckiej(4).
Rację ma więc Zbigniew Brzeziński, który w swojej najnowszej książce pod
znamiennym tytułem Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi pisze: „tylko
dynamiczna, postępująca zgodnie z przemyślaną strategią Ameryka może wraz z jednoczącą się
Europą wspólnie działać na rzecz większego i bardziej żywotnego Zachodu, zdolnego do
odgrywania w sposób odpowiedzialny roli partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego
siebie Wschodu. W przeciwnym razie niewykluczone, że geopolitycznie podzielony i skupiony na
sobie Zachód pogrąży się w historycznym upadku, który upodobni go do upokorzonych i
bezsilnych dziewiętnastowiecznych Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się pokusa powtórzenia
katastrofalnej w skutkach próby sił między państwami dwudziestowiecznej Europy”(5).
Jak widać, dziś nie sposób jest dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczące
przyszłego układu sił na świecie i dalszych losów systemu euroatlantyckiego. Niemniej jednak
spróbuję to uczynić i pokazać, jakie są szanse i zagrożenia dla systemu
euroatlantyckiego dziś, w okresie przejściowym i w przyszłości, kiedy ostatecznie
ukształtuje się nowy, multipolarny porządek na świecie.
Kształtowanie się nowego układu sił na świecie i jego perspektywy
Aby poznać i zrozumieć obecny i przyszły kształt świata możemy odwołać
się do dwóch całkiem przeciwstawnych paradygmatów. Pierwszy paradygmat, to
zderzenie cywilizacji Samuela P. Huntingtona, który został zaprezentowany po
zakończeniu zimnej wojny, a od zamachów 11 września przyciągał coraz większą
uwagę teoretyków i polityków. Według Huntingtona różnice kulturowe odgrywają
istotną rolę w konfliktach międzynarodowych, a tym samym utrudniają budowę
nowego pokojowego ładu międzynarodowego. Pisze on m.in., że: „kultura i
tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują
wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie”(6).
I dalej podkreśla on, że: „miejsce rywalizacji supermocarstw zajęło starcie
cywilizacji”(7). Oprócz języka, to religia jest w koncepcji Huntingtona najważniejszym

elementem wyróżniającym odrębne cywilizacje. Religia jest „podstawową cechą określającą
cywilizację”(8). 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.
Alternatywnym paradygmatem może być tutaj teoria mimetyczna Rene Girarda, która
zakłada, że konflikty powstają częściej wtedy, gdy znikają różnice, a stosunki międzyludzkie
zaczyna charakteryzować jednakowość (uniformizacja). Bliscy, a nie obcy, prędzej staną się
wrogami. Według teorii mimetycznej, największym zagrożeniem w obecnym, globalizujacym się
świecie jest zanik różnic. Im bardziej ludzie stają się do siebie podobni i każdy może porównać się
z kimkolwiek innym, tym bardziej zbliżamy się do świata, któremu zagraża globalna wojna
domowa. Stwierdzenie Simone Weil na temat nowoczesnego świata z 1943 roku jest dziś nawet
jeszcze bardziej aktualne: „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”(9).
Fundamentalistyczny terroryzm nie jest więc zakorzeniony w różnicach kulturowych 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 bogatsi(10).
Uniwersalność nowoczesnych mediów wzmacnia urazy przez umożliwianie coraz większej liczbie
ludzi porównywanie się z innymi oraz przez uczynienie każdej nierówności boleśnie
oczywistą(11).
Zdaniem wielu badaczy, współczesny terroryzm, stanowiący największe zagrożenie dla
nowego ładu międzynarodowego i pokoju światowego jest głęboko zakorzeniony w globalnym
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
Rene Girard, kiedy odwołuje się do mimetycznej rywalizacji na skalę całego globu, która
przyczyniła się m. in. do ataków terrorystycznych na początku XXI wieku(12).
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 międzynarodowej,
odwołując się również do innych paradygmatów badawczych i teorii naukowych, 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 i emocje. Dla jednych było ono idealnym
słowem kluczem wyjaśniającym rzeczywistość międzynarodową i funkcjonowanie
państw w przestrzeni. Dla innych było zawężeniem rozumienia świata i demagogią
geograficzną. Krytycy geopolityki przeoczyli jej ewolucję i odrodzenie, dalekie od
determinizmu geograficznego. Dziś w literaturze przedmiotu występuje wiele definicji
geopolityki. Twórca pojęcia „geopolityki” – Rudolf Kjellen – określał ją jako „naukę o
państwie jako organizmie geograficznym lub zjawisku w przestrzeni”(13). Podobnie
widzi ją Leszek Moczulski, który dowodzi, że jest to „dyscyplina naukowa z pogranicza
geografii, historii i nauk politycznych, a także ekonomii i nauk społecznych(14).
Syntezą tych definicji jest jego stwierdzenie, że „geopolityka zajmuje się zmiennymi
układami sił na niezmiennej przestrzeni”(15).
Odwołując się do teorii cykli hegemonicznych możemy powiedzieć, że
obecnie świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczonych na
arenie międzynarodowej(16). Na etapie tym gra o zmianę paradygmatu światowego
– z jednobiegunowego na wielobiegunowy – nie toczy się otwarcie, a potencjalni
rywale dotychczasowego hegemona (USA), czyli mocarstwa wschodzące na czele z
ChRL starają się z jednej strony czerpać korzyści z istniejącego wciąż układu sił, a z
drugiej strony – podważać go. Przy czym czynią to w sposób pokojowy i

zakamuflowany, pod takimi hasłami jak harmonijny rozwój, pokojowa współpraca i
bezpieczeństwo świata, a w rzeczywistości dążą do podważenia układu międzynarodowego i
powrotu do świata wielobiegunowego, 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. strategii oporu.
Obejmuje ona krytykę polityki Stanów Zjednoczonych na forum organizacji międzynarodowych,
tworzenie koalicji antyamerykańskich i obnażanie słabości USA. Działania te czasami wspierają
także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, na przykład Francja, RFN i Turcja, a także Rosja, co
wyraźnie widać na przykładzie stanowisk wobec wojny domowej w Libii, czy trwającej już dwa
lata wojny domowej w Syrii(17).
Szanse i zagrożenia dla euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa
międzynarodowego
Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Baracka Obamy wciąż poszukują nowej
wizji dla swojej mocarstwowości i nowego miejsca w dynamicznie zmieniającym się świecie, a
relacje z Unią Europejską nadal pozostają jednymi z najważniejszych kierunków ich polityki
zagranicznej i elementem transatlantyckiej wspólnoty. Strefa transatlantycka pozostaje
najbardziej zintegrowanym pod względem ekonomicznym obszarem na świecie. Obu graczy
łączy również troska o zachowanie bezpieczeństwa światowego, gwarantującego stabilność
niezbędną dla rozwoju ich potencjału gospodarczego. Pomimo dużego tempa rozwoju
gospodarczego Chin i Indii, to obroty handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i UE są
najistotniejszym źródłem ich bogacenia się. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych odpowiadają za prawie połowę światowego PKB (47%) i za ponad 30% handlu
światowego. Pomimo wysokiego już poziomu współpracy gospodarczej, nadal istnieje znaczny
potencjał dla przyszłego rozwoju współpracy. Kłopoty gospodarcze po obu stronach Atlantyku
przyczyniły się do rozpoczęcia rozmów nad umową o wolnym handlu między Unią Europejską a
Stanami Zjednoczonymi oraz inicjatywą Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i
Inwestycyjnego (TTIP). Ma ono przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego. Już 28
listopada 2011 roku podczas szczytu w Waszyngtonie, powołano do życia grupę roboczą ds.
pracy i wzrostu (High Level Working Group on Jobs and Growth(18)), której zadaniem było
szukanie możliwości zwiększenia poziomu inwestycji i handlu między Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi. 19 czerwca 2012 roku grupa ta zarekomendowała liderom politycznym jak
najszybsze rozpoczęcie wewnętrznych przygotowań do przystąpienia do negocjacji. 11 lutego
2013 roku opublikowano raport końcowy(19), a dwa dni później w wspólnym oświadczeniu(20)
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
negocjacji, które w założeniu mają trwać nie dłużej niż rok i zakończyć się jeszcze
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. Komisja Europejska
oczekuje, że negocjacje nad umową o wolnym handlu doprowadzą do zniesienia w
USA ograniczeń na eksport gazu do Unii Europejskiej. Obecne prawo amerykańskie
jest bardzo restrykcyjne i nie pozwala na eksport gazu do państw, które nie mają
podpisanej umowy o wolnym handlu z Stanami Zjednoczonymi. Notabene także
Polska może stać się dużym beneficjentem tego porozumienia, nie tylko w kwestii
profitów gospodarczych, ale także energetycznych.
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,
multipolarnym ładzie międzynarodowym(21). Konieczna jest m. in. potrzeba
wzmocnienia jednolitego 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
mechanizmów takiego współdziałania. Nadal przeważają konkurencja i rywalizacja. UE próbuje
umacniać swoją tożsamość w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale jak dotąd 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, wciąż nie ma
pomysłu na strategiczne współistnienie i współpracę tych dwóch największych graczy na arenie
międzynarodowej i najistotniejszych podmiotów (fundamentów) w systemie euroatlantyckim.
Równocześnie słabną więzy łączące Stany Zjednoczone z ich europejskimi sojusznikami. Ponadto
kraje UE są dziś podzielone co do tego, jak reagować na wzmacniający się autorytaryzm w Rosji,
rosnącą potęgę wojskową Chin, przyjęcie do Unii Turcji. Nie wiedzą, czy wspierać demokratyczne
aspiracje w krajach arabskich i czy odwieść Baracka Obamę od ograniczenia wojskowej obecności
Stanów Zjednoczonych na naszym kontynencie. W ostatnich latach Bruksela nie była w stanie
zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego z kluczowych problemów międzynarodowych.
De facto więc unijna polityka zagraniczna jest pasywna i nie przynosi większych efektów. Unia
Europejska zbyt małe środki przeznacza też na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ),
bo zaledwie 500 mln euro, czyli tyle, ile wydaje Polska rocznie na działalność Ministerstwa Spraw
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 wymóg jednomyślności przy podejmowaniu przez Radę UE
decyzji w sprawach zagranicznych. Nie bez znaczenia jest też osobowość i brak doświadczenia
pierwszej szefowej 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 widoczne(22).
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 zagranicznych państw członkowskich w Radzie
prowadzi, opracowuje i realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, łącznie ze
wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (art. 18 ust. 2 TUE), koordynuje w Radzie i Komisji
Europejskiej wszystkie działania zewnętrzne Unii oraz czuwa nad ich spójnością (art. 18 ust. 4
TUE), a także reprezentuje Unię w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyrażą stanowisko UE w
organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych (art. 27 ust. 2 TUE).
Prowadząc wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w tym wspólną politykę
bezpieczeństwa i obrony, posiada on prawo do inicjatywy ustawodawczej w tej
dziedzinie wobec Rady UE (art. 30 ust. 1 TUE). W jego dyspozycji znajdują się
wspomniana Europejska Służba Działań Zewnętrznych (unijna dyplomacja),
Europejska Agencja Obrony oraz misje petersberskie(23).
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 politykę międzynarodową zgodnie z paradygmatami
postulowanymi przez zwolenników teorii realistycznej i przemawiać na forum
międzynarodowym jednym głosem, a nie głosami poszczególnych państw
członkowskich, które dbają o własne, a nie unijne interesy. Unia Europejska powinna
brać przykład ze Stanów Zjednoczonych, które w swej polityce zagranicznej kierują się
głównie politycznym i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze George Friedman:
„cele Ameryki w Eurazji – rozumianej jako Rosja i Półwysep Europejski – są takie same
jak w innych regionach: chodzi o to, by nie dopuścić do dominacji jednej siły (lub

koalicji sił) na danym obszarze. Rosja zintegrowana z Europą mogłaby stworzyć taką potęgę: jej
ludność, potencjał przemysłowy i bogactwa naturalne co najmniej dorównywałyby
amerykańskim, a najprawdopodobniej nawet je przewyższały”(24).
Wbrew temu co także pisze Friedman, a mianowicie, że Unia Europejska „nie zmieni się
w wielonarodowe państwo, dużego gracza na arenie międzynarodowej”, gdyż „jej członków nie
łączy dostatecznie wiele, żeby byli skłonni podzielić się wojskiem. A bez tego Europie brakuje
„fundamentalnej siły”(25), uważam jednak, że UE ma nie tylko możliwości teoretyczne i ambicje,
ale również duże możliwości praktyczne, aby stać się ważnym aktorem globalnym i aktywnie
kształtować środowisko międzynarodowe, tak w aspekcie gospodarczym, jak i politycznym oraz
w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego(26).
Analiza dotychczasowych relacji Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym zwłaszcza
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 euratlantycki pozostanie bastionem dobrobytu i
bezpieczeństwa. Taki sojusz państw, oparty na doświadczeniach przeszłości(27) i nakierowany
ku przyszłości oraz działający na zasadzie konsensusu obu stron, będzie stanowił realną
przeciwwagę dla dynamicznie rozwijających się państw Azji, ale nie posiadających aż tak silnych
fundamentów historycznych.
Natomiast drugi scenariusz – pesymistyczny, który zakłada postępującą erozję i
zmierzch partnerstwa transatlantyckiego, może być dla Zachodu, zwłaszcza dla Europy
niekorzystny. Może bowiem dojść do daleko idącej separacji celów oraz polityki obu
transatlantyckich partnerów. Stany Zjednoczone ograniczając swoją aktywność
międzynarodową i związane z nią budżety (wydatki) odwrócą się od Europy i swoją aktywność
skoncentrują na Azji, która wyprzedzi całkowicie pod względem konkurencyjności europejskie
rynki. Pociągnie to za sobą marginalizację NATO, co ujemnie odbije się na bezpieczeństwie
Europy i osłabi jej pozycję w wielobiegunowym świecie(28).
Oczywiście, w praktyce może nie sprawdzić się żaden z powyższych scenariuszy, a
wystąpią rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatyczny. Na przykład, zarówno Unia
Europejska jak i Stany Zjednoczone rozluźnią wzajemne więzy polityczne 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 pojawiającymi się zagrożeniami zewnętrznymi, jak na
przykład kryzys w ChRL lub ich rozpad, co pociągnie za sobą destabilizację w Azji i
zagrozić może bezpieczeństwu międzynarodowemu. Inna możliwa przyczyna, to
zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm międzynarodowy czy proliferacja broni
masowego rażenia lub konflikty regionalne, na przykład wojna między Iranem i
Izraelem, albo między Rosją i Turcją.
Trudno dziś jednoznacznie wskazać, która z tych opcji weźmie górę w
praktyce. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wszystko będzie zależało od tego, czy
Unia Europejska i Stany Zjednoczone szybko wyjdą z kryzysu i nadal będą ważnymi
aktorami na scenie międzynarodowej. Uważam, że tak się stanie; Stany Zjednoczone i
Unia Europejska wyjdą z kryzysu wzmocnione i będą odgrywały ważną rolę w nowym,
wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, bowiem dla systemu euroatlantyckiego
nie ma lepszej alternatywy.
Zakończenie
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 oraz określić swoją rolę i zadania w nowym ładzie międzynarodowym.
Europa potrzebuje dziś nowego modelu integracji, a Unia Europejska 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 stanowić gwarancję dla bezpieczeństwa Zachodu i
jego wysokiej pozycji w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Dzięki temu Europa nie
będzie ani pół peryferią, ani też peryferią w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, ale
będzie jego istotnym fundamentem.
Niniejszy tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów
Politycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola euroatlantyckiego systemu
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego”, finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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