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1. Wprowadzenie
Basen Morza Śródziemnego, inaczej region śródziemnomorski, to obszar
geograficzny i zarazem historyczny, leżący wokół Morza Śródziemnego, na styku trzech
kontynentów tzw. Starego Świata: Europy, Azji i Afryki. Państwa tego obszaru często
określa się jako kraje śródziemnomorskie. Są to: Hiszpania, Gibraltar, Francja, Włochy,
Monako, Malta, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Grecja, Bośnia
i Hercegowina, Cypr, Turcja, Syria, Autonomia Palestyńska, Liban, Izrael (w tym Strefa
Gazy), Egipt, Libia, Tunezja, Algieria i Maroko. Region charakteryzuje daleko idąca
stratyfikacja państw i ich interesów narodowych. Część państw należy już do Unii
Europejskiej (UE), część ubiega się o członkostwo w Unii, inne mają status państw
stowarzyszonych z Unią. Dla badacza stosunków międzynarodowych Region
Śródziemnomorski ma wielkie znaczenie geostrategiczne i geoekonomiczne, stanowiąc
w rezultacie przysłowiową "puszkę Pandory".
Region ten jest kolebką najstarszych cywilizacji i wielkich religii
monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Był miejscem narodzin
wielu prądów umysłowych; stąd na cały świat promieniowały nowe osiągnięcia
w sztuce i technice. Stąd wyruszały wielkie wyprawy na podbój Nowego Świata. Tu od
wieków zawsze ścierały się interesy wielkich mocarstw, toczyły krwawe wojny.
Wreszcie to tutaj, na Bliskim Wschodzie narodził się terroryzm międzynarodowy
i powstało tzw. Państwo Islamskie.
Region odgrywa też dużą rolę w polityce wewnętrznej i międzynarodowej Unii
Europejskiej od początku jej istnienia. Jednak dopiero w 2015 roku państwa
członkowskie UE stanęły w obliczu jednego z największych wyzwań od zakończenia
zimnej wojny, jakim był kryzys migracyjny, związany z masowym napływem ludności
z państw położonych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Był to jeden
z ubocznych efektów tzw. Arabskiej Wiosny, z którą początkowo wiązano duże
nadzieje na demokratyczne przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w tych
państwach. Niestety, w rzeczywistości przyczyniła się ona do upadku wielu państw
(m.in. Libii i Syrii) oraz destabilizacji całego regionu, mającego ogromne znaczenie dla
Europy i świata. Konsekwencją były wojny domowe, konflikty międzynarodowe oraz
potężne ruchy migracyjne. Te ostatnie doprowadziły do kryzysu w Europie oraz ostrych
podziałów w łonie Unii Europejskiej. Kryzys migracyjny jasno pokazał, że państwa
członkowskie UE przedkładają interes narodowy nad unijny – zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych oraz obnażył brak wspólnej polityki zagranicznej, azylowej
i migracyjnej, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i przyszłości całej
Europy1.
Kryzys migracyjny ujawnił całą skalę problemów międzynarodowych, ludzkich
dramatów, cierpienia i nietolerancji wobec ludzi potrzebujących pomocy. Podzielił
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narody, skłócił państwa europejskie oraz pokazał brak jedności UE w rozwiązywaniu
trudnych problemów. Państwa, w których ofiary nędzy i konfliktów przekraczają
granicę zewnętrzną Unii nie są w stanie wszystkich przyjąć, natomiast państwa, które
nie są bezpośrednio narażone na presję migracyjną odmawiają solidarnego ponoszenia
odpowiedzialności. Podczas gdy Europa Południowa i Zachodnia konfrontuje się
z nową sytuacją, Europa Środkowa i Wschodnia opowiedziała się za daleko idącą
izolacją wobec problemów związanych z masową imigracją ludności. Narastające
różnice między Europą Zachodnią i Południową, a Europą Środkową i Wschodnią
doprowadziły z jednej strony do pochopnych propozycji Komisji Europejskiej,
narzucających wszystkim państwom członkowskim przyjęcie określonych kwot
imigrantów, z drugiej zaś nasiliły tendencje izolacjonistyczne, prowokując zarzuty
braku europejskiej solidarności w obliczu kryzysu migracyjnego2.
Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki Unii Europejskiej wobec państw
Basenu Morza Śródziemnego oraz próba pokazania jej perspektyw w XXI wieku.
Zamierzam pokazać pozytywne i negatywne skutki dotychczasowej polityki UE wobec
państw regionu oraz odpowiedzieć na kilka pytań z tym związanych. Po pierwsze, czy
Unię stać na kontynuację dotychczasowej, kosztownej, a zarazem mało efektywnej
polityki wobec krajów śródziemnomorskich? Po drugie, co należy zmienić w unijnej
polityce, by stała się ona skuteczna i nie generowała zagrożeń dla samej Unii?
Tezą główną niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że polityka
śródziemnomorska UE, podobnie jak cała Europejska Polityka Sąsiedzka (EPS),
znalazła się w poważnym kryzysie. Ponadto, jest ona areną nieustannych, niejako
wpisanych w nią napięć, związanych z ambicjami państw członkowskich, chcących
wywierać jak największy wpływ na kształtowanie unijnych relacji zewnętrznych.
Charakterystyczną cechą tego zjawiska jest fakt, że zainteresowanie państwa
członkowskiego danym regionem w otoczeniu Unii wzrasta proporcjonalnie do jego
bliskości geograficznej. Tworzy to w sposób naturalny zjawisko bloków państw
członkowskich, zainteresowanych regionem basenu Morza Śródziemnego, Morza
Czarnego, lub Europy Wschodniej. Równolegle istnieje znacząca grupa państw, która
poprzez swoją znaczną odległość od danego regionu, wykazuje niewielkie
zainteresowanie, a więc często i brak zrozumienia dla dotykających go problemów3.
Należy zauważyć, że UE i jej liderzy, najwięksi płatnicy netto do unijnego
budżetu, znajdują się obecnie w trudnej pod wieloma względami sytuacji4. Niemcy od
wyborów parlamentarnych we wrześniu 2017 roku aż do wiosny 2018 roku nie były
w stanie powołać nowego rządu. Wielką Brytanię zaprząta i pogrąża Brexit. z kolei
Włochami po wyborach z 4 marca 2018 roku będą rządzić, podobnie jak Austrią,
nacjonaliści i populiści. Hiszpanii grozi rozpad. Teoretycznie Francja mogłaby uratować
UE i jej politykę wobec państw basenu Morza Śródziemnego, ale trudno dziś
powiedzieć, czy prezydent Emmanuel Macron podejmie się tak trudnego i kosztownego
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zadania. Macron od początku swojej prezydentury koncentruje się raczej na projekcie
Unii dwóch prędkości i szybkim zacieśnieniu współpracy francusko-niemieckiej, która
ma być akceleratorem procesów integracyjnych i głębokich reform UE. Jednak zajęte
krajową polityką Niemcy ostrożnie i sceptycznie reagowały dotąd na francuskie
propozycje. Pozycja Angeli Merkel po wyborach osłabła a sama kanclerz nie jest już
tak gorącą zwolenniczką Unii dwóch prędkości jak wcześniej. z drugiej strony, 27
września 2017 roku, w przemówieniu wygłoszonym na paryskiej Sorbonie
i poświęconemu reformom UE, prezydent Macron mówił, że nie zamierza czekać na
sformowanie nowego rządu w Berlinie, bo „po zawiązaniu koalicji w Berlinie
usłyszelibyśmy od Niemiec, że jest już za późno na nowe projekty” i zaproponował
powołanie „grupy na rzecz odbudowy Europy”, która składałaby się z przedstawicieli
tych krajów Unii, które są gotowe – we współpracy z instytucjami UE – do nowych
reform i rozwijania integracji UE5.
Niestety, w Niemczech, we Francji i de facto w całej UE narasta
eurosceptycyzm, a grupa państw na rzecz odbudowy Europy, o której mówił
Emmanuel Macron nie została jeszcze powołana. Notabene, prezydent Macron
w swoim sorbońskim wystąpieniu nawet słowem nie wspomniał o nowej polityce UE
wobec państw basenu Morza Śródziemnego. Na ten temat niewiele znajdziemy też
"Orędziu o stanie Unii 2017”, wygłoszonym w Parlamencie Europejskim we wrześniu
2017 roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera6.
Dalsze losy unijnej polityki wobec regionu śródziemnomorskiego będą zależały
od rozwoju UE oraz jej kondycji i pozycji w świecie, która już dziś nie jest najlepsza.
Unijne demokracje cierpią na kryzys przywództwa i wydają się niezdolne do podjęcia
decyzji o przyszłości unijnego projektu. Już kryzys finansowo-gospodarczy obnażył
słabość europejskich elit oraz wspólnej waluty, która generuje napięcia między Północą
i Południem oraz Wschodem i Zachodem kontynentu. O losach UE i przyszłości
regionu śródziemnomorskiego przesądzi w XXI wieku sytuacja społeczno-polityczna
i gospodarcza w państwach, które odgrywają tam kluczową rolę, tj. Francji, Włoch,
Hiszpanii, Portugalii i Grecji, a także Turcji. Tymczasem sytuacja w tych państwach nie
jest dziś najlepsza. Kryzys finansowy z lat 2007-2014 oraz migracyjny z lat 2015-2017
szczególnie boleśnie dotknął właśnie te państwa7.
Duże znaczenie będzie miało także stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec
regionu i trwających tu konfliktów , zwłaszcza konfliktu izraelsko-arabskiego i greckotureckiego. w ostatnich latach narasta także konflikt między Stanami Zjednoczonymi
i Turcją oraz między Turcją i Egiptem. Turcja grozi Stanom Zjednoczonym użyciem
siły w Syrii, jeśli nadal będą popierać syryjskich Kurdów, których w Ankarze uważa się
za śmiertelnego wroga. Ponadto w 2015 roku na Morzu Śródziemnym, między Cyprem
a Egiptem, odkryto ogromne złoża gazu ziemnego, do których pretensje zgłaszają
Turcja, Egipt i Włochy. Dziś trudno przewidzieć, czy prezydent Donald Trump będzie
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chciał kontynuować politykę USA jako gwaranta bezpieczeństwa w Zatoce Perskiej i na
Morzu Śródziemnym. Dla Ameryki, która jest już samowystarczalna jeśli idzie o surowce
energetyczne (gaz łupkowy), region traci na znaczeniu. Wobec wzrostu potęgi Chin, to
Pacyfik staje się kluczowym teatrem dla Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie polityka
administracji prezydenta Trumpa osłabia transatlantyckie partnerstwo. w powietrzu
wisi nowa wojna handlowa między USA i UE po wprowadzeniu przez Waszyngton
zaporowych ceł na import europejskiej stali i aluminium.
Nie można zapominać, że Bliski Wschód i Afryka Północna, to przysłowiowa
beczka prochu, tygiel różnych konfliktów podsycanych przez sprzeczne interesy
geopolityczne i geoekonomiczne tutejszych potęg regionalnych i mocarstw
światowych8. Dla UE i USA poważnym konkurentem w regionie stają się Chiny, których
obecność, zwłaszcza w państwach Afryki Północnej, wzrasta z roku na rok. Cezurą dla
chińskiego zaangażowania gospodarczego w Afryce były pierwsze lata XXI wieku, kiedy
władze Państwa Środka postanowiły zaangażować się w eksploatację surowców
i rozwój wspomagającej infrastruktury na kontynencie afrykańskim. Przełomowe było
spotkanie gospodarcze zorganizowane w 2006 roku w Pekinie przez Forum ChińskoAfrykańskiej Współpracy z udziałem szefów 35 afrykańskich państw, na którym
Chińczycy zaprezentowali swoje plany inwestycyjne, przede wszystkim
infrastrukturalne. O ile w 2004 roku wartość chińskich inwestycji w Afryce nie
przekraczała 1 mld USD, to w 2015 roku chińskie inwestycje w samej Afryce
Subsaharyjskiej osiągnęły wartość 35 mld USD. w ostatnich latach chińskie firmy
wybudowały największą hutę żelaza w Afryce Zachodniej i największą fabrykę ceramiki
w Afryce Wschodniej. Chińskie giganty Huawei i ZTE stworzyły większość
infrastruktury telekomunikacyjnej, zagospodarowały pola gazowe w Tanzanii
i wybudowały 750-kilometrową linię kolejową w Etiopii. Szacuje się, że w całej Afryce
może działać już 4000 fabryk, kontrolowanych przez chińskich przedsiębiorców. w ten
sposób Chiny przyczyniają się do industrializacji Afryki. w 2016 chińskie inwestycje
w Afryce miały już łączną wartość 42 mld dolarów (dane chińskie)9.
W regionie śródziemnomorskim zwiększają swoją obecność także Rosja, Turcja
oraz Iran. Regionem tym tradycyjnie interesują się Izrael, Egipt oraz Arabia Saudyjska.
Dla śródziemnomorskiej polityki Unii państwa te stanowią nie lada wyzwanie. Mogą
być partnerami, konkurentami lub przeciwnikami, w zależności od rozwoju sytuacji
międzynarodowej. Tymczasem Unia Europejska nie posiada obecnie dostatecznie
rozwiniętej infrastruktury bezpieczeństwa, ani mechanizmów współpracy między
państwami narodowymi w zakresie obronności. Unia Europejska nie posiada też
w nadmiarze środków finansowych, dzięki którym mogłaby konkurować z wyżej
wymienionymi rywalami. Tymczasem odbudowa samej tylko Syrii ma kosztować ponad
800 mld USD. Takimi środkami dysponują tylko Chiny. Co więcej, jak trafnie zauważa
Stanisław Koziej: „świat przewidywalnej nieprzewidywalności wymaga zdolności do
szybkiego i elastycznego reagowania. UE, aby była bardziej reagująca, wymaga zmian
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w dyplomacji, CSDP, rozwoju, jak również inwestowania w bazę wiedzy konieczną do
spójnych działań zewnętrznych”10.

2. Geneza, cele i ewolucja polityki Unii Europejskiej
wobec państw śródziemnomorskich
Głównym celem unijnej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa
UE i państwom członkowskim oraz pokoju międzynarodowego w jej bliższym i dalszym
otoczeniu. Chodzi więc o stworzenie przesłanek dla dalszego rozwoju UE w aspekcie
politycznym, społecznym i gospodarczym oraz zapewnienie jej wysokiej pozycji na
arenie międzynarodowej. Dlatego też w interesie Unii i jej bezpieczeństwa leży, aby
kraje znajdujące się poza jej granicami, a przede wszystkim państwa z jej najbliższego
otoczenia, były dobrze zarządzane oraz pozostawały z nią w bliskich relacjach.
Pierwsze wspólne działania państw Wspólnot wobec państw basenu Morza
Śródziemnego zostały zainicjowane jeszcze przed formalnym powstaniem Unii
Europejskiej. z kolei od 1995 roku, tj. od
utworzenia Partnerstwa
Eurośródziemnomorskiego, można mówić o intencjonalnych i zinstytucjonalizowanych
formach współpracy i programach wobec tego strategicznego dla Unii regionu. Należy
przy tym pamiętać, że kolejne rozszerzenia UE z jednej strony wzmacniały potencjały
i bezpieczeństwo Unii, ale z drugiej strony zbliżały ją do regionów niestabilnych, co
znów zagraża jej bezpieczeństwu. Dlatego w unijnej Strategii Bezpieczeństwa z 2003
roku podkreślono, że: „sąsiedzi zaangażowani w gwałtowne konflikty, słabe państwa,
w których na dużą skalę występuje przestępczość zorganizowana, wzrost zaburzeń
w funkcjonowaniu społeczeństw lub gwałtowny wzrost populacji w pobliżu naszych
granic – wszystko to powoduje problemy dla Europy”11.
Jeśli idzie o państwa basenu Morza Śródziemnego w strategii tej podkreślono,
że dla bezpieczeństwa UE „strategicznym priorytetem” jest rozwiązanie konfliktu
arabsko-izraelskiego, a także utrzymywanie stałego kontaktu z „partnerami
śródziemnomorskimi”, do którego przyczynić ma się „skuteczniejsza współpraca
gospodarcza, obronna i kulturalna w ramach procesu barcelońskiego”12. Stanowisko to
zostało podtrzymane w nowej strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
Europejskiej z 2016 roku, zatytułowanej Shared Vision, Common Action: a Stronger
Europe13. Wskazano w niej, że UE będzie wspierać budowę regionalnych systemów
(ładów) międzynarodowych, także w obszarach najbardziej zdezorganizowanych
i sfragmentaryzowanych, a szczególnie zajmie się europejskim systemem
bezpieczeństwa, regionem Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki, Atlantyku,
Azji i Arktyki. Co się tyczy basenu Morza Śródziemnego, to w strategii tej podkreślono,
że ma on dla bezpieczeństwa UE kluczowe znaczenie. w związku z tym w regionie
Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki UE będzie wspierać dialog
i negocjacje na rzecz rozwiązania konfliktów w Syrii, Libii oraz konfliktu izraelsko-
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palestyńskiego. w strategii wyróżniono 5 głównych kierunków działania w regionie
śródziemnomorsko-bliskowschodnim. Pierwszy to wspieranie funkcjonalnej współpracy
wielostronnej w obszarze Maghrebu i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza poprzez Unię dla
Morza Śródziemnego, w zakresie takich problemów, jak bezpieczeństwo granic,
handel, antyterroryzm, przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia,
zaopatrywanie w wodę i bezpieczeństwo żywnościowe, energetyka i klimat,
bezpieczeństwo infrastruktury, opanowywanie klęsk żywiołowych. Drugi to pogłębianie
sektorowej współpracy z Turcją, w tym zbliżenie jej do spełnienia kryteriów
akcesyjnych, włączając w to normalizację relacji z Cyprem. Trzeci kierunek dotyczy
zrównoważonego zaangażowania w Zatoce Perskiej, z uwzględnieniem krajów Rady
Współpracy w Zatoce oraz Iranu, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych
konfliktów, praw człowieka i antyterroryzmu. Czwarty kierunek to wspieranie
współpracy w obszarze Afryki Północnej i Morza Czerwonego. Natomiast piaty kierunek
działań UE w regionie dotyczy inwestowania w pokój i rozwój w Afryce oraz
podejmowania wysiłków na rzecz umacniania bezpieczeństwa i dobrobytu jej
mieszkańców.
Nowa strategia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest
dobrym krokiem w kierunku umocnienia jej roli
na arenie międzynarodowej
i aktywnego udziału w rozwiązywaniu złożonych problemów w basenie Morza
Śródziemnego. Pozostaje mieć nadzieję, że UE nie zabrakło konsekwencji, sił i środków
finansowych, niezbędnych do wprowadzenia tej strategii w życie. Niestety, dziś Unia
Europejska jest mocarstwem wewnętrznie skonfliktowanym, gdzie rządy państw
członkowskich są uzależnione od narodowych aktorów i w związku z tym mają
odmienne postulaty co do jej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jest to jedna z wielu
przyczyn kryzysów, które od lat paraliżują działalność UE na arenie międzynarodowej
i hamują integrację Europy. Niektórzy politycy i przywódcy państw członkowskich
traktują dziś Unię jako zło konieczne, zarzucają jej neokolonializm, albo przyrównują
ją do obcego zaborcy. Po 60 latach integracji Europie zabrakło spoiwa i klarownej wizji
jej dalszego rozwoju i miejsca w nowym ładzie globalnym. w ostatnich latach uległ
osłabieniu prestiż UE w świecie. Narastają głębokie podziały i kontestowana jest idea
europejskiej solidarności i spójności, a tym samym maleje skuteczność UE jako
aktywnego gracza na arenie międzynarodowej.

3. Bilans polityki Unii Europejskiej wobec Regionu
Śródziemnomorskiego i jej perspektywy w XXI wieku
Nie jest łatwo dokonać bilansu polityki Unii Europejskiej wobec państw basenu
Morza Śródziemnego, a jeszcze trudniej ukazać jej perspektywy w XXI wieku. Polityka
ta odniosła pewne sukcesy, ale w jej bilansie widać dziś więcej mankamentów
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i chybionych decyzji, które - summa summarum – doprowadziły do jej poważnego
kryzysu. Polityka śródziemnomorska UE rozwijała się skokowo, etapami, podobnie jak
cała Unia Europejska. Jest emanacją kondycji samej Unii oraz jej Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która w praktyce faktycznie nie istnieje14. Dziś,
podobnie jak sama UE, jej polityka wobec regionu śródziemnomorskiego przeżywa
głęboki kryzys. Zdając sobie z tego sprawę przywódcy UE w „Deklaracji Rzymskiej”,
ogłoszonej 27 marca 2017 roku z okazji 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich,
jako jeden z perspektywicznych dla niej celów przyjęli, że będzie to „Unia, w której
wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać; w której
nasze granice zewnętrzne są chronione i która prowadzi efektywną, odpowiedzialną
i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych;
zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną (…) Unia nadal
rozwijająca istniejące partnerstwa, budująca nowe oraz promująca stabilność
i dobrobyt w najbliższym wschodnim i południowym sąsiedztwie, ale także na Bliskim
Wschodzie, w całej Afryce i w wymiarze globalnym. (…) Będziemy realizować te cele
w niezłomnym przekonaniu, że przyszłość Europy spoczywa w naszych rękach oraz że
UE jest najlepszym narzędziem służącym osiągnięciu tych celów”15.
Przyszłość unijnej polityki wobec państw basenu Morza Śródziemnego będzie
więc zależała od sytuacji międzynarodowej w tym regionie oraz od kondycji UE i jej
pozycji w świecie, a ta w związku z Brexitem i trapiącymi ją licznymi trudnościami nie
napawa optymizmem. Poważne zagrożenie stanowi dla niej obecna polityka Rosji,
Turcji, Iranu, a zwłaszcza Chin, które sukcesywnie umacniają swoją obecność w tym
regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej16. Eksperci zwracają uwagę17, że
oficjalne statystyki nie odzwierciedlają prawdziwej skali chińskich inwestycji, bowiem
koncentrują się na wielkich przedsięwzięciach infrastrukturalnych, jak na przykład
dopiero co uruchomionej kosztem 3.8 mld USD linii kolejowej z Nairobi do Mombasy
w Kenii czy budowanej kosztem ok. 1.7 mld USD hydroelektrowni Karuma w Ugandzie.
Nie zawsze natomiast uwzględniają inwestycje i obecność w Afryce tysięcy chińskich
firm sektora prywatnego, które w warunkach wolnego rynku na własną rękę podążają
szlakiem przetartym przez wielkie państwowe przedsiębiorstwa. Szacuje się, że aż 90
proc. chińskich firm w Afryce to nie państwowe molochy, ale mniejsze firmy prywatne.
Zaangażowanie gospodarcze Chin w Afryce zapoczątkowały strategiczne decyzje władz
państwowych, ale faktyczne zaangażowanie to efekt decyzji tysięcy prywatnych
chińskich inwestorów. Oficjalny spis firm, które zainwestowały w Afryce, prowadzony
przez chińskie Ministerstwo Gospodarki, liczy ich ok. 1 tys. Firma McKinsey ocenia, że
prawdziwe zaangażowanie w poszczególnych krajach jest od 2 do 10 razy większe.
Zachętę stanowi wysoka, ponad 20-procentowa marża zysku. Od rozpowszechnionych
wyobrażeń odbiega także branżowa struktura chińskiej obecności. 1/3 inwestycji
dotyczy produkcji, nie tylko surowcowej, ale i wyrobów konsumpcyjnych
przeznaczonych na miejscowe rynki. 1/4 została ulokowana w usługach, a 1/5
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w budownictwie i nieruchomościach. Chińskie firmy zatrudniają w Afryce głównie
miejscowych pracowników i zaopatrują się w lokalnych firmach. w ślad za
bezpośrednimi inwestycjami zwiększa się afrykańsko-chińska wymiana handlowa.
w latach 2001-2015 wzrosła ona z 13 do 188 mld USD. Francja, z wolumenem handlu
rzędu 59 mld USD zajęła w 2015 roku dopiero 3 miejsce. Do roku 2025 wymiana
handlowa z Chinami powinna – wedle oceny McKinsey – wzrosnąć do 250 mld USD
rocznie, a w bardziej optymistycznym scenariuszu - nawet do 440 mld USD.
Trwające od wielu lat wysokie tempo chińskiego wzrostu gospodarczego
przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, w szczególności
ropę naftową i gaz ziemny. w 2015 roku Chiny stały się największym importerem ropy,
wyprzedzając Stany Zjednoczone. Już w 2010 roku Chiny stały się także największym
konsumentem energii na świecie18. Biorąc pod uwagę fakt uzależnienia od importu
ropy i gazu, wzrost chińskiego zainteresowania wpływami na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Północnej nie jest zaskoczeniem. Zgodnie z danymi za 2014 rok, ponad 50%
ropy importowanej przez Chiny pochodziło z rejonu Zatoki Perskiej, głównie z Arabii
Saudyjskiej, Omanu, Iraku, Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kraje te
znajdują się w pierwszej dziesiątce eksporterów ropy do Chin. Arabia Saudyjska
dopiero niedawno została w tym rankingu wyprzedzona przez Rosję19. Wraz ze
wzrostem wewnętrznego zapotrzebowania na gaz ziemny, |Chiny zwiększają też
import LNG z regionu Bliskiego Wschodu, głównie z Kataru, pozostającego
największym dostawcą tego surowca do Państwa Środka. Chiny posiadają istotne
interesy związane energetyczno-surowcowe również poza Zatoką Perską, m.in. w Libii,
Sudanie, Sudanie południowy czy Egipcie20.
Wymiana handlowa z państwami Bliskiego Wschodu – także w ramach
kontaktów z Radą Współpracy Zatoki Perskiej czy Forum Współpracy ChińskoArabskiej –stanowi kluczowy element zaangażowania Pekinu w tym regionie. Chiny
jako kraj zorientowany na eksport agresywnie zabiegały o uzyskanie korzystnego
dostępu do śródziemnomorskich rynków zbytu. z czasem Chińczycy stali się także
inwestorami, zwłaszcza w energetyce, telekomunikacji i nowoczesnych technologiach.
Chinom udało się także pozyskać miliardy dolarów w ramach bezpośrednich inwestycji
zagranicznych dokonywanych w Chinach przez dysponujących dużym kapitałem
producentów naftowych, takich jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Doszło do tego, mimo że w tych branżach Chiny wciąż utrzymują ścisła
kontrolę w ramach spółek typu joint venture21.
W regionie śródziemnomorskim wzrasta też rola Turcji i Rosji, a jednocześnie
maleje zaangażowanie USA. Uważam, że po opuszczeniu UE Wielka Brytania będzie
również starała się umocnić swoją obecność w basenie Morza Śródziemnego
i prowadzić własną politykę śródziemnomorską, która może nie być zgodna
z interesami Unii Europejskiej.
Widać wyraźnie, że rekonfiguracja sceny
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międzynarodowej w basenie Morza Śródziemnego postępuje i kształtuje się tutaj nowy
układ sił, niekorzystny dla UE. w przyszłości powstaną tu rywalizujące o wpływy
koalicje i sojusze bilateralne, na przykład Rosja – Chiny, Rosja – Turcja, albo Turcja –
Iran. Na razie sytuację stabilizuje NATO i przynależność do tego sojuszu Turcji,
Hiszpanii, Francji, Włoch i Grecji. Można sobie wyobrazić konsekwencje rozpadu NATO:
erupcja konfliktu izraelsko-arabskiego, konfliktu grecko-tureckiego o Cypr i konfliktu
między Izraelem i Iranem, z których każdy mógłby się stać początkiem trzeciej wojny
światowej.

4. Zakończenie
Współczesny, post-zimnowojenny świat ewoluuje w kierunku decentralizacji
i regionalizacji. Wkracza coraz bardziej w post-zachodni porządek międzynarodowy
i najwyraźniej obejdzie się bez „globalnego policjanta”. Powstający na naszych oczach
nowy ład globalny przybiera coraz wyraźniej multikulturowy i multipolarny kształt.
Procesu tego nie da się zatrzymać. z pewnością nie będzie to jednak znany
z przeszłości koncert mocarstw, bipolarny układ sił czy hegemoniczna stabilność
zapewniana w ramach takiego czy innego Pax Britannica, Pax Americana czy Pax
Chinica. Historia nie powtarza się. Współczesny ład jest zbyt pluralistyczny i zbyt dużo
w nim państw różnej rangi, które nie pozwolą się ubezwłasnowolnić i wtłoczyć
w sztywny, utrudniający rozwój gorset. z drugiej strony, narasta nacjonalizm, populizm
i ksenofobia,
determinowane
migracjami
i nasilającym
się
terroryzmem
międzynarodowym. w świecie tym ważną rolę do odegrania ma Unia Europejska, która
powinna się nadal pogłębiać i poszerzać, przyjmując nowych członków, rekrutujących
się także spośród państw śródziemnomorskich, w tym Turcję i państwa Bałkanów
Zachodnich. Nie może to jednak być Unia niemiecka, czy francuska, ale dobrowolny
związek równoprawnych, suwerennych i demokratycznych państw, które solidarnie
i wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy społeczne, polityczne, gospodarcze
i międzynarodowe.
Unia Europejska poprzez dotychczasowe pogłębianie i poszerzanie zakresu
integracji, a także rozszerzanie swojego obszaru o nowe państwa członkowskie
zdobyła mocną pozycję na arenie międzynarodowej. De facto stała się potęgą
regionalną, oddziałującą silnie na rozległe obszary z nią sąsiadujące: basen Morza
Śródziemnego i Europę Wschodnią. Nie wolno tego zaprzepaścić. Choć Unia ciągle
poszerza i pogłębia się oraz zmienia się jej rola w świecie, to nie zmieniają się jej cele
i wartości. Są nimi nadal demokracja, praworządność, wolność, tolerancja, solidarność
i postęp, osiągane w drodze pokojowej współpracy. Równie istotna jest rola, jaką
w określaniu tożsamości europejskiej pełnią kulturowe bogactwo i różnorodność
Europy. Jednakże na przestrzeni minionych 60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich
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w 1957 roku, Europa się zmieniła i zmieniło się jej otoczenie. Dlatego UE powinna
promować ważne dla niej wartości oraz występować w ich obronie w coraz bardziej
różnorodnym i zmiennym świecie, oraz prowadzić adekwatną do tych zmian wspólną
politykę wewnętrzną i zagraniczną. Tymczasem UE ma problemy z podejmowaniem
decyzji: w sprawach ważnych jest powolna i niezdecydowana, a w drobnych pedantyczna i natrętna. Jest bierna nawet w kwestii własnego bezpieczeństwa, co
antagonizuje USA. Kryzys na Ukrainie dobitnie pokazał, że UE de facto nie ma żadnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz że jest mocno podzielona. RFN, Francja
i Wielka Brytania forsują w UE własne interesy i to często we współpracy z Federacją
Rosyjską, w opozycji do polityki międzynarodowej USA. Co więcej, w przypadku
konfliktu interesów Niemcy i Francja - jak pokazuje praktyka – wybierają realizację
własnych interesów, zwłaszcza gospodarczych, wbrew interesom unijnym, starając się
przy tym zreinterpretować swoje interesy w zgodzie z normami i wartościami unijnymi
oraz redefiniować interes europejski w zgodzie z własnym interesem gospodarczym22.
Unia Europejska powinna umacniać współpracę z NATO i Stanami
Zjednoczonymi, gdyż autonomia strategiczna Europy nie jest możliwa pod względem
wojskowym. Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość do żyrowania
bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy konflikty i kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły
jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są
zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać
odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. PESCO - nowa
inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności -nie jest w stanie wzmocnić
w szybkim czasie zdolności obronnych UE.
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