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nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych zmian społecz-
nych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodzą na arenie 
międzynarodowej. Jest to efekt rozpadu w  latach 1989–1991 tzw. porządku 
jałtańsko-poczdamskiego, globalizacji i  budowy nowego systemu między-
narodowego, 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 międzyna-
rodowego 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 Zjednoczo-
nych, dla Unii europejskiej i  nato w warunkach postępującej globaliza-
cji i rosnącej w świecie pozycji chin, indii, rosji i brazylii. próbując na nie 
odpowiedzieć, eksperci i politycy formułują wiele ciekawych acz kontrower-
syjnych tez i hipotez. Większość z nich zakłada, że w perspektywie 20–30 lat 
powstanie nowy multipolarny ład globalny, w którym kluczową rolę, obok Sta-
nów Zjednoczonych, będą odgrywały mocarstwa wschodzące na czele z chi-
nami. 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 Zjedno-
czone pozostaną światową potęgą polityczną, wojskową i gospodarczą, ale ich 
hegemonalna pozycja będzie ulegała stopniowemu osłabieniu1.

Dziś jest bardzo trudno opracować i przedstawić trafną prognozę co do 
przyszłości świata i jego ostatecznego kształtu oraz bezpieczeństwa między-
narodowego. Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa jest bowiem rów-

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.
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nież 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. Wręcz nie sposób dziś 
odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłego układu sił na świecie i dalszych 
losów systemu euroatlantyckiego.

odwołując się do teorii cykli hegemonicznych możemy powiedzieć, że 
obecnie świat znajduje się w fazie delegitymizacji pozycji Stanów Zjednoczo-
nych na arenie międzynarodowej2. na etapie tym gra o zmianę paradygmatu 
światowego – z jednobiegunowego na wielobiegunowy – nie toczy się otwar-
cie, a potencjalni rywale dotychczasowego hegemona (USa), czyli mocarstwa 
wschodzące na czele z chrl starają się z jednej strony czerpać korzyści z ist-
niejącego 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 wielobieguno-
wego, 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 na przykład krytykę polityki Stanów Zjednoczonych na forum 
organizacji międzynarodowych, tworzenie koalicji antyamerykańskich i obna-
żanie 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 Syrii3.

Szczególnie jaskrawym przykładem takich 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 sprawie libii na forum rady bezpieczeństwa onZ wstrzymała się od 
głosu, podobnie jak chiny, indie, brazylia i rosja4.

2 patrz: G. Modelski, The Long Cycle of Globar politics and the Nation-State, „comparative 
Studies in Society and History”, vol. 20, nr 2, april 1978, s. 213–236; G. Modelski, W.r. 
thompson, Leading Sectors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Polities, Uni-
versity of South carolina press, columbia 1996, s. 128–136; r. Gilpin, War and Change in World 
Politics, cambridge University press, new York 1983.

3 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 frank-
furter Hefte”, nr 9, 2012, s. 12–16.

4 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 bez-
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przy czym warto tutaj dodać, że oficjalnie rfn podkreśla, że jest wiernym 
sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a sojusz atlantycki jest gwarantem jej 
bezpieczeństwa. M.in. po wyborach parlamentarnych w 2009 roku i utworze-
niu 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 man-

datu onZ, Ue lub nato,
– pogłębienie współpracy z polską5.

Miesiąc później, kanclerz angela Merkel w expose wygłoszonym w bunde-
stagu również podkreśliła, że w polityce wewnętrznej celem nowego rządu 
rfn jest wyjście z recesji gospodarczej, a w polityce zagranicznej wolność, 
pokój i bezpieczeństwo, dobrobyt dla wszystkich i postęp społeczny6.

Może więc ma rację amerykański ekspert, znany politolog George fried-
man, 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 chrl7. podkreśla on, że relacje Stanów Zjednoczonych z niemcami 
popsuły się głównie ze względu na kryzys finansowy i  amerykańską wojnę 
w iraku oraz, że „amerykanie mają poważne problemy z rosjanami, nato-
miast niemcy dystansują się od ich prób powstrzymania rosji. (…) W nad-
chodzących 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 ame-
rykańskim interesom. (…) im bardziej amerykę niepokoić będzie pozycja 
rosji, tym bardziej będzie rósł dystans między nią a  niemcami. (…) We 
wszystkich tych manewrach chodzi przede wszystkim o  uniknięcie wojny, 

pieczeństwa europejskiego i  obrony na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo adam Marszałek, 
toruń 2011, s. 209–216.

5 patrz, Wachstum. Bildung. Zusammenhalt, der Koalitionvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. 
Legislaturperiode, berlin 2009; CDU podpisało umowę koalicyjną z FDP, „Wprost”, 26.10.2009, s. 3.

6 patrz: M. Zawilska-florczuk, Nowy rząd RFN: integracja i  edukacja zamiast wielkich reform, 
ośrodek Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl/pl. 

7 patrz: G. friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo literac-
kie, Kraków 2012. por. także J. Żakowski, Ameryka wraca do domu. Wywiad z George’em Friedmanem, 
amerykańskim politologiem, właścicielem prywatnej agencji wywiadowczej, o nadmiernym znaczeniu Niemiec 
w Europie i militarnych obowiązkach Polski, „polityka”, 29.10.–6.10.2012, s. 4–46. 



Wstęp24

a w dalszej kolejności o powstrzymanie zbliżenia między rosją z niemcami, 
które mogłoby w kolejnych dekadach zagrozić hegemonii ameryki”8.

rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii 
Stanów Zjednoczonych w świecie i umocnienia w ten sposób własnej pozy-
cji geostrategicznej w nowym ładzie międzynarodowym. próbuje odepchnąć 
Stany Zjednoczone i nato od granic rosyjskich i obszaru poradzieckiego. Jej 
celem strategicznym jest również osłabienie więzi transatlantyckich. czynni-
kiem wpływającym na ochłodzenie stosunków nato z rosją była wojna rosji 
z Gruzją w sierpniu 2008 roku9.

Jak pisze ronald D. asmus: „Gruzińsko-rosyjska wojna z sierpnia 2008 
roku była małą wojną, która wstrząsnęła światem. Jej wybuch zaszokował 
pogrążone w  beztroskim zadowoleniu państwa zachodnie, przekonane, że 
wojny w europie należały już do przeszłości. (…) Wojna zakwestionowała 
również relacje Zachodu z rosją – państwem, które wielu polityków uważało 
za trudne we współpracy, ale bardzo niewielu oceniało jako zdolne do pod-
jęcia militarnej ofensywy przeciwko któremuś ze swoich sąsiadów. co jed-
nak chyba najistotniejsze, wspomniana wojna naruszyła u samych podstaw 
zasady, w oparciu o które budowano nową politykę bezpieczeństwa w europie, 
stawiając tym samym pod znakiem zapytania jej przyszłość. W efekcie, wspo-
mniana mała wojna wstrząsnęła fundamentem przekonania, że demokracja 
oraz duch wzajemnej współpracy odniosły w europie ostateczne zwycięstwo 
po tym, jak dwadzieścia lat wcześniej upadła żelazna kurtyna, a myślenie 
kategoriami geopolitycznych sfer wpływów, prowadzące do konfliktów i roz-
lewów krwi, zostało odesłane do lamusa”10.

Dla zbudowania wzajemnego zaufania, prócz „resetu” w stosunkach Stany 
Zjednoczone – 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 bezpieczeństwa. rosyjskie propozycje, nawo-
łujące do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, spo-
tykają się na ogół z przychylnym przyjęciem przez decydentów francuskich 
i niemieckich. potwierdzeniem tego może być szczyt w Deauville we francji 

 8 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 Zachod-
niego”, nr 104, 2012; a. Drzewicki, Współczesny wymiar stosunków niemiecko-rosyjskich, „biuletyn 
niemiecki”, nr 26, 2012.

 9 Szerzej na ten temat patrz: r.D. asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, 
Rosja i przyszłość Zachodu, fundacja res publica im. Henryka rzeczkowskiego, Warszawa 2010.

10 tamże, s. 373.
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(18–19 października 2010 r.), podczas którego spotkali się przywódcy rosji, 
niemiec i francji. termin tego spotkania był nieprzypadkowy, ale zastanawia-
jący, gdyż trwały wówczas prace nad projektem nowej koncepcji strategicznej 
Sojuszu i zbliżał się szczyt nato w lizbonie (19–20 listopada 2012 r.), na 
którym została ona przyjęta. Krytyków tego rodzaju spotkań można podzielić 
na dwie grupy. Jedni wskazują, że poprzez takie inicjatywy osłabieniu ulega 
solidarność euroatlantycka, a próby porozumienia się z rosją na zasadach 
bilateralnych, z pominięciem interesów nato czy Ue, nie służą tym orga-
nizacjom jako całości. Drudzy mówią, że sama idea tego typu spotkań jest 
słuszna, lecz niewłaściwy jest dobór partnerów. powinni w nich uczestniczyć 
przedstawiciele Ue jako całości, rosji oraz turcji – państwa, którego zna-
czenie na arenie międzynarodowej sukcesywnie rośnie11. 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 śródziemnego. turcja może dobrze współpracować z  rosjanami ze 
względu na jej uzależnienie 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”12.

Stosunki rosja – Zachód opierają się więc, z jednej strony na kooperacji 
(np. w kwestiach nieproliferacji broni masowego rażenia, zakończenia ope-
racji w afganistanie, czy rozwiązania kryzysu wokół programu nuklearnego 
iranu), z drugiej zaś na konfrontacji (obszar poradziecki i utrzymanie stref 
wpływów, przeciwdziałanie rosji rozszerzeniu nato na Wschód, budowa 
amerykańskiej tarczy antyrakietowej w europie środkowej). nie zmienia to 
jednak faktu, że w interesie Zachodu leży europeizacja rosji. ale aby ten cel 
został zrealizowany, potrzebne są zaangażowanie i wola do modernizacji ze 
strony samej rosji. Musi byto jednak przemiana w rozumieniu zachodnioeu-
ropejskim, a nie rosyjskim. W ten sposób rosja mogłaby nadrobić stracony 
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.

11 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.

12 patrz: G. friedman, Następna dekada…, s. 174. por. także: a. Szymański (red.), Turcja 
i Europa. Wyzwania i szanse, piSM, Warszawa 2011.
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Warto tutaj zaznaczyć, że amerykanie wciąż dysponują największym na 
świecie 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 naj-
większe sumy na cele wojskowe była też rosja, która wydała 64 mld dola-
rów i  rfn, która wydała 43 mld dolarów. podobnie sytuacja ta wyglądała 
w 2012 roku. prezydent Władimir putin zapowiada, że w najbliższych dzie-
sięciu latach rosja przeznaczy aż 600 mld dolarów na modernizację armii 
rosyjskiej13.

W berlinie już od dawna ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicz-
nej: tradycyjna, skoncentrowana na wielkich mocarstwach oraz nowa próba 
zbudowania wielosektorowej polityki, która realizm łączy z troską o warto-
ści Zachodu i widzi strategicznych partnerów również w mniejszych krajach, 
w  trym z  polską. Granice między tymi nurtami przebiegają przez wielkie 
partie, media czy grupy interesów gospodarczych. Jednocześnie w  rfn 
trwa obecnie intensywna debata na temat roli, jaką odgrywać ma to pań-
stwo w  międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeń-
stwa odgrywają w niemczech istotną rolę, zarówno w polityce wewnętrznej, 
jak i  w  relacjach zewnętrznych, stając się jednocześnie elementem bieżą-
cej polityki. politycy, a także kolejne rządy podkreślają, że niemcy dążą do 
pokojowego rozwiązywania współczesnych konfliktów międzynarodowych, 
a nato odgrywa dla berlina rolę silnego partnera, zapewniającego państwu 
zewnętrzne bezpieczeństwo. Zarazem opowiadają się za ścisłą współpracą 
nato i Ue w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony. Według nich, euro-
pejskie działanie w tym zakresie, wynikające m.in. z europejskiej strategii 
bezpieczeństwa z  grudnia 2003 roku, nie stanowią konkurencji dla trans-
atlantyckiego systemu, gdyż europejskiego i  atlantyckiego bezpieczeństwa 
nie da się rozdzielić14.

niemcy, choć są trzecią potęgą gospodarcza świata (po USa i chrl), sami 
o sobie wolą mówić jako o potędze europejskiej. biorąc pod uwagę fakt, że 
aż 80% wpływów z niemieckiego eksportu pochodzi z handlu z partnerami 
europejskimi, w  interesie berlina leży silna i sprawnie funkcjonująca Unia 

13 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, ber-
lin 2013.

14 patrz, Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD, 11.11.2005, berlin 2005, s. 13; J.p. Gougeon, Niemcy XXI wieku, Wydawnic-
two akademickie 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.
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europejska. Z kolei kontakty handlowe z rosją są tam coraz częściej dziś 
postrzegane w kategoriach prowadzenia biznesu z krajem trzeciego świata: 
importuje się gaz ziemny i  ropę naftową, eksportuje ciężki sprzęt, ale na 
tym koniec. świadomość, że wzrost gospodarczy jest uzależniony od rozwoju 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego u partnera handlowego, wzmac-
nia 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 zróż-
nicowanej polityki wschodniej niemiec nie ma co liczyć na stabilny rozwój 
stosunków politycznych 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 rfn15.

polska obok niemiec pozostaję dziś jednym z najbardziej proeuropejskich 
krajów. pozytywnie o  Unii europejskiej wyraża się aż 68% polaków i  60% 
niemców. także właśnie nad renem (54%) i Wisłą (41%) mieszka najwięk-
szy odsetek osób wierzących w pozytywny wpływ integracji na gospodarkę 
krajów. przy czym polacy wykazują umiarkowane poparcie dla przekazywania 
brukseli coraz dalszych kompetencji, a w niemczech jest za tym większość 
(51% pytanych osób)16.

W priorytetach polskiej polityki zagranicznej z 2012 roku zapisano, że sto-
sunki transatlantyckie stanowią fundament polityki bezpieczeństwa Zachodu. 
W  tym kontekście ważne jest utrzymanie amerykańskiego zaangażowania 
w sprawy bezpieczeństwa 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, jednakże zmienia-
jący się dynamicznie kształt procesu integracji europejskiej oraz współpracy 
w  ramach nato wymagają z  polskiej strony maksymalnego zaangażowa-
nia i  ciągłej uwagi. W  kolejnych latach polityka zagraniczna i  europejska 
muszą w większym stopniu odgrywać rolę wspierającą w planowaniu i reali-
zacji nowego etapu polskiej modernizacji. aby tak się stało, potrzebna jest 
strategiczna reorientacja polityki rządu oraz wypracowanie nowego instru-
mentarium działania. polska powinna teraz rozpocząć nowy okres w polityce 
zagranicznej i europejskiej. Wymaga on, aby realizowane były dwie równo-

15 patrz: b. Kerski, Mocarstwowość czy realistyczny idealizm?, „nowa europa Wschodnia”, nr 2, 
2013, s. 56–61.

16 patrz: n. Dżikija, Kryzys kruszy wiarę w Unię, „Dziennik Gazeta prawna”, 15.05.2013, 
s.  a7; a. Domagała, Integracja Polski z  Unią Europejską, oficyna Wydawnicza Łośgraf, War-
szawa 2011.
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ległe agendy – z  jednej 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 świecie17.

Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta baracka obamy także 
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. nadal transatlantycka strefa pozo-
staje najbardziej zintegrowanym pod względem ekonomicznym obszarem na 
świecie. obu tych graczy na arenie międzynarodowej łączy również troska 
o  zachowanie bezpieczeństwa światowego, gwarantującego stabilność nie-
zbędną dla rozwoju ich potencjału gospodarczego. pomimo dużego tempa 
rozwoju gospodarczego chin i  indii, to jednak 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. Mimo już 
wysokiego poziomu współpracy gospodarczej, nadal istnieje znaczny poten-
cjał dla przyszłej współpracy. Kłopoty gospodarcze po obu stronach atlan-
tyku przyczyniły się do rozpoczęcia 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 robo-
czą ds. pracy i wzrostu (High level Working Group on Jobs and Growth18), 
której zadaniem było szukanie możliwości zwiększenia poziomu inwestycji 
i handlu między Unią europejską a Stanami Zjednoczonymi. Już 19 czerwca 
2012 roku grupa ta, w swoim tymczasowym raporcie zarekomendowała lide-
rom politycznym jak najszybsze rozpoczęcie wewnętrznych przygotowań do 
przystąpienia do negocjacji. 11 lutego 2013 roku ogłoszono końcową wersję 
raportu19, a dwa dni później w wspólnym oświadczeniu20 prezydent Stanów 
Zjednoczonych barack obama, szef Komisji europejskiej Jose Manuel bar-

17 patrz: p. świeboda (red.), Polska globalna. Impuls do debaty, demosEUROPA. Centrum Strategii 
Europejskiej, 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.

18 http://ec.europa.eu/enterprise /policies/ international/cooperating-governments/usa/jobs 
-growth/index_en.htm.

19 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf. 
20 http://europa.eu/rapid/press-release_MeMo-13-94_en.htm. 
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roso i przewodniczący rady europejskiej Herman Van rompuy ogłosili roz-
poczęcie prac nad wewnętrznymi procedurami, niezbędnymi do rozpoczęcia 
negocjacji, które mają trwać nie dłużej niż rok i zakończyć się jeszcze przed 
wyborami do parlamentu europejskiego w maju 2014 roku. Komisja euro-
pejska 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, polska może stać się dużym beneficjentem tego 
porozumienia, nie tylko w kwestii profitów gospodarczych, ale także energe-
tycznych.

okazuje się więc, że dotychczasowy konsensus, osiągnięty w  relacjach 
pomiędzy ameryką i europą w dobie zimnej wojny, nie jest już wystarcza-
jący i  wymaga dziś daleko idącej modyfikacji jeśli Zachód chce odgrywać 
ważną rolę w nowym, multipolarnym ładzie międzynarodowym21. 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 mechani-
zmów takiego współdziałania. nadal przeważa konkurencja i rywalizacja. Ue 
próbuje umacniać swoją tożsamość w sferze polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa, 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 naj-
większych 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 autory-
taryzm w rosji, rosnącą potęgę wojskową chin, przyjęcie do Wspólnoty tur-
cji. nie wiedzą, czy wspierać demokratyczne aspiracje w krajach arabskich 
i czy odwieść baracka obamę od ograniczenia wojskowej obecności Stanów 
Zjednoczonych na naszym kontynencie. bruksela w efekcie tego w ostatnich 
latach nie była w  stanie zająć jednomyślnego stanowiska wobec żadnego 

21 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 Jagielloń-
skiego, Kraków 2010.
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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 międzyna-
rodowym jest traktatowy wymóg jednomyślności przy podejmowaniu przez 
radę Ue decyzji w sprawach zagranicznych. nie bez znaczenia jest też oso-
bowość 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 międzynarodo-
wym, są dziś mało widoczne22.

Warto tutaj dodać, że powołany do życia na mocy traktatu z  lizbony 
wysoki przedstawiciel Unii europejskiej ds. zagranicznych i  polityki bez-
pieczeństwa 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 stano-
wisko Ue w  organizacjach międzynarodowych i  na konferencjach między-
narodowych (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 europej-
ska Służba Działań Zewnętrznych (unijna dyplomacja), europejska agencja 
obrony oraz misje petersberskie23.

Jak wynika z powyższego, Ue ma już wypracowany pewien mechanizm 
i zasady prawne do prowadzenia aktywnej działalności na forum międzyna-
rodowym, 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 

22 patrz: J. bielecki, Europa nie mówi głosem baronesy Ashton, „Gazeta Wyborcza”, 25.04.2013, 
s. a9; J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w  latach 
 2007–2009, Księgarnia akademicka, Kraków 2011, s. 164–176.

23 patrz: J.J. Węc, Traktat lizboński…, op. cit., s. 174.
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i innych mocarstw wschodzących. Musi tylko zacząć prowadzić politykę mię-
dzynarodową zgodnie z paradygmatami postulowanymi przez zwolenników 
teorii realistycznej i przemawiać na forum międzynarodowym jednym gło-
sem, a nie głosami poszczególnych państw członkowskich, które dbają o wła-
sne, a nie unijne interesy. Unia europejska powinna brać przykład z Stanów 
Zjednoczonych, które w swej polityce zagranicznej kierują się głównie poli-
tycznym i gospodarczym pragmatyzmem. Jak pisze cytowany tu już George 
friedman: „cele ameryki w eurazji – rozumianej jako rosja półwysep euro-
pejski – są takie same jak w innych regionach: chodzi o to, by nie dopuścić 
do dominacji jednej siły (lub koalicji sił) na danym obszarze. rosja zintegro-
wana z europą mogłaby stworzyć taką potęgę: jej ludność, potencjał prze-
mysłowy i bogactwa naturalne co najmniej dorównywałyby amerykańskim, 
a najprawdopodobniej nawet je przewyższały”24.

Wbrew temu co pisze George friedman, 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 jed-
nak, 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 międzynarodowego26.

Unia europejska już od 2003 roku posiada własną strategię bezpieczeń-
stwa i ciągle doskonali swoje struktury i zasady działania, co znalazło wyraz 
w  postanowieniach wspomnianego już traktatu z  lizbony. W  dobie globa-
lizacji i  budowy nowego ładu międzynarodowego, determinowanego przez 
mocarstwa wschodzące Unia europejska musi jednak coraz wyraźniej i gło-
śniej mówić także o interesach transnarodowych i ogólnoświatowych. najważ-
niejsze wyzwania, 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);

24 patrz: G. friedman, Następna dekada…, op. cit., s. 165.
25 ibidem, s. 191.
26 patrz: D. Milczarek, Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia UE, „Stu-

dia europejskie”, nr 4, 2009, s. 10–13; M. rewizorski, Rola Unii Europejskiej w budowie nowego 
ładu międzynarodowego – 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 poszukiwaniu nowego ładu globalnego, „Studia europejskie”, nr 4, 2010, s. 63–88.



Wstęp32

– 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 najważ-
niejszych 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 wolności27.

Wbrew europesymistom, obecny kryzys może przynieść i  dobre rezul-
taty, m.in. może przyspieszyć modernizację Ue oraz zmusić ją do budowa-
nia europy jako wspólnoty 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-decy-
zyjne 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 sys-
tem działania – stworzyłyby gwarancję na lepsze zapewnienie interesów 
Zachodu w nowym ładzie międzynarodowym.

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 potencjał gospodarczy, technologiczny 
i  ludzki, ale również aktualna sytuacja finansowa, a  także szeroko rozu-
miany potencjał wojskowy, którym nie dysponuje Unia europejska, a  dys-
ponują Stany Zjednoczone i nato. co więcej, jednym ze skutków kryzysu 
finansowo-gospodarczego, jest postępująca demilitaryzacja europy. budżety 

27 patrz: H. Łukaszewicz, Rozmowy o przyszłości Europy i Unii Europejskiej, „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
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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 bezpie-
czeństwo 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 zbrojne28.

Daleko idące redukcje budżetów wojskowych, determinowane kryzysem 
finansowo-gospodarczym, jeszcze bardziej ograniczają zdolności prowadze-
nia samodzielnych działań Ue w zakresie zapobiegania lub przeciwdziałania 
konfliktom i kryzysom w europie lub na jej obrzeżach, które do tej pory były 
niewielkie, a co pokazały – jak już wspominałem rewolucje – rewolucje arab-
skie, a zwłaszcza wydarzenia w libii i Syrii.

co więcej, postępująca demilitaryzacja europy będzie prowadziła do 
osłabienia nato, a  tym samym do erozji systemu euroatlantyckiego. na 
przyszłość nato i sojusz transatlantycki w dużym stopniu wpłynie też stra-
tegiczny zwrot Stanów Zjednoczonych w  kierunku azji i  pacyfiku, wyraź-
nie potwierdzony w  nowych wytycznych strategicznych dla Departamentu 
obrony ze stycznia 2012 roku. potwierdzeniem tego może być wycofanie 
z europy dwóch z czterech amerykańskich brygad wojskowych oraz rezygna-
cja przez Stany Zjednoczone z projektu budowy systemu obrony antyrakieto-
wej w europie29.

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 finan-
sowego i gospodarczego wszystkie te podmioty utrzymają znaczącą rolę na 
świecie i  będą zacieśniały wzajemne relacje polityczne, wojskowe i  gospo-
darcze. Dzięki temu w wielobiegunowym świecie obszar euratlantycki pozo-
stanie bastionem dobrobytu i bezpieczeństwa. taki sojusz państw, oparty na 
doświadczeniach przeszłości30 i nakierowany ku przyszłości oraz działający na 
zasadzie konsensusu obu stron, będzie stanowił realną przeciwwagę dla dyna-

28 patrz, Strategic Suurvey 2012, „the annual review of World affairs”, internationale 
institute of Strategic Studies, londyn 2012, s. 153–156; J. Gotkowska, Bundeswehra 3.0. Poli-
tyczny, wojskowy i  społeczny wymiar reformy, siły zbrojne RFN, „punkt Widzenia”, nr 28, ośrodek 
Studiów Wschodnich, Warszawa 2012.

29 patrz, nato, The Secretary General Annual Report 2012, brussels 2012, s. 10–13.
30 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.
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micznie 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 Zjed-
noczone 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 świecie31.

oczywiście, w praktyce może też nie sprawdzić się żaden z powyższych sce-
nariuszy, a wystąpią rozwiązania pośrednie, mające charakter pragmatyczny. 
na przykład, że 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 moż-
liwa opcja, to okresowe pogłębianie współpracy ekonomicznej i politycznej, 
a także wojskowej, determinowane pojawiającymi się zagrożeniami zewnętrz-
nymi, na przykład kryzys w chrl lub ich rozpad, co pociągnie za sobą desta-
bilizację w azji i  zagrozić może bezpieczeństwu międzynarodowemu. inna 
przyczyna, to zagrożenia asymetryczne, takie jak terroryzm międzynarodowy 
czy proliferacja broni masowego rażenia lub konflikty regionalne, na przy-
kład wojna między iranem i izraelem, albo między rosją a turcją.

trudno dziś jednoznacznie wskazać, która z tych opcji weźmie górę w prak-
tyce. 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, 
że 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.

W swojej najnowszej książce Zbigniew brzeziński, zastanawiając się m.in. 
nad geopolitycznymi skutkami ewentualnej utraty przez Stany Zjednoczone 
przodującej roli w świecie i kto stałby się geopolityczną ofiarą tego rodzaju 
osłabienia oraz jakie byłyby jego implikacje dla wyzwań stojących przed świa-
tem XXi wieku pisze, że: „(…) rola Stanów Zjednoczonych na naszym glo-

31 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.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo naukowe ScHolar, Warszawa 
2012.
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bie będzie przez wiele nadchodzących 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 ignoranc-
kiej mentalności państwa garnizonowego ani nie pławiły się w zadufanym 
w sobie kulturowym hedonizmie. W przypadku takiego postępowania geo-
polityczne perspektywy zmieniającego się świata, w którym środek ciężkości 
przesuwa się z Zachodu na Wschód, zaczną wyglądać coraz groźniej. świat 
potrzebuje Stanów Zjednoczonych, które byłyby żywotne ekonomicznie, dys-
ponowały atrakcyjnymi rozwiązaniami socjalnymi, odpowiedzialnie zarzą-
dzały 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”32.

W zasadzie zgadzając się z tymi tezami dodałbym jeszcze, że świat potrze-
buje także Unii europejskiej i nato oraz potrzebuje sprawnego systemu 
euroatlantyckiego. należy więc dziś uczynić wszystko, aby podmioty te nie 
zniknęły z areny międzynarodowej.

* * *
o powyższych problemach szczegółowo piszą poszczególni autorzy na 

łamach niniejszej pracy, która powstała w  ramach realizowanego przez 
Zakład europeistyki instytutu Studiów politycznych pan projektu badaw-
czego pt. „rola euroatlantyckiego systemu w  wielobiegunowym świecie 
w  kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego”, finansowanego 
przez narodowe centrum nauki w Krakowie .

prezentowana książka, mająca charakter naukowej monografii, składa się 
z jedenastu rozdziałów, podzielonych na wiele podrozdziałów. i tak, rozdział 
pierwszy, przygotowany przez pawła olszewskiego poświęcony jest unijnej 
strategii „soft pover” i  jej roli w umacnianiu współpracy euroatlantyckiej. 
W  rozdziale drugim, Stanisław Koziej analizuje znaczenie nato i  Unii 
europejskiej, czyli najważniejszych instytucji w systemie transatlantyckim, 
dla bezpieczeństwa polski dziś i w przyszłości. rozdział trzeci, opracowany 
przez tomasza paszewskiego, ukazuje bezpieczeństwo polski w świetle zmian 
zachodzących obecnie na arenie międzynarodowej. Z powyższymi rozdziałami 
koresponduje rozdział czwarty pióra agnieszki orzelskiej, który ukazuje bez-
pieczeństwo europy środkowo-Wschodniej w perspektywie ładu globalnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem polski. natomiast rozdział piąty, przygoto-

32 patrz: Z. brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo lite-
rackie, Kraków 2013, s. 6–7.
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wany przez agnieszkę cianciarę dotyczy bezpieczeństwa Ukrainy, która wciąż 
waha się i nie wie, czy wybrać system euroatlantycki, czy też euroazjatycki na 
czele z rosją. Z rozdziałem tym mocno współgra rozdział szósty, opracowany 
przez tomasza Stępniewskiego, który ukazuje miejsce regionu Morza czar-
nego w polityce europejskiej i Stanów Zjednoczonych w XXi wieku. rozdział 
siódmy zaś, przygotowany przez patrycję Sokołowską dotyczy kolejnego, new-
ralgicznego dla bezpieczeństwa atlantyckiego regionu, tj. bałkanów Zachod-
nich. W rozdziale kolejnym, ósmym, Krzysztof Garczewski analizuje miejsce 
rfn w  euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa międzynarodowego dziś 
i w przyszłym, multipolarnym ładzie międzynarodowym.

Dalej, w rozdziale dziewiątym, Jakub Wódka stara się na przykładach bra-
zylii i turcji pokazać rolę nowych mocarstw w budowie multipolarnego ładu 
międzynarodowego i  ich znaczenie dla systemu euroatlantyckiego. W roz-
dziale przedostatnim, dziesiątym, Józef M. fiszer analizuje współczesny 
terroryzm międzynarodowy, jego źródła oraz skutki dla bezpieczeństwa euro-
atlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego. W konkluzji podkreśla, że 
po upadku ZSrr i zakończeniu zimnej wojny państwa Zachodu nie obawiają 
się tradycyjnego wroga i agresji zbrojnej, a główne zagrożenia dla swojego 
bezpieczeństwa upatrują w terroryzmie, proliferacji broni masowego rażenia, 
konfliktach regionalnych, państwach upadłych i przestępczości zorganizowa-
nej. Notabene, na zagrożenia te wskazuje wspomniana już europejska Strate-
gia bezpieczeństwa, ogłoszona przez Unię europejską w grudniu 2003 roku.

W rozdziale ostatnim, jedenastym, rafał Jarosz stara się przybliżyć istotę 
transatlantyckiego partnerstwa na rzecz Handlu i  inwestycji, które Stany 
Zjednoczone proponują europie oraz ukazuje jego znaczenie dla eksportu 
gazu skroplonego (lWG) z USa do europy.

przekazując niniejszą książkę do rąk czytelników i życząc im ciekawej lek-
tury, pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom za wysiłek badawczy 
i  ich wkład pracy, bez którego praca ta by nie powstała. Jednocześnie liczę, 
że publikacja ta pogłębi dyskurs na temat perspektyw systemu euroatlan-
tyckiego i jego roli w nowym ładzie międzynarodowym, a zwłaszcza dla bez-
pieczeństwa europy. Debata taka jest pilnie potrzebna, gdyż widzimy, jak 
słabnie przywiązanie europy do nato. pilnie należy zastanowić się i dać 
odpowiedź na pytanie, co dziś oznacza sojusz atlantycki? europa bowiem tego 
pytania wciąż jasno nie stawia i coraz mniej interesuje się światem i chyba 
coraz mniej go rozumie.

Unia europejska dryfuje już od wielu lat i koncentruje się na walce z kry-
zysem 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 fede-
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rację państw narodowych, która obejmie unię walutową, fiskalną, bankową, 
społeczno-polityczną i  wojskową. europa potrzebuje dziś nowego modelu 
integracji, a Unia europejska potrzebuje nowych reform, nowych elit i przy-
wódców politycznych, a  także potrzebuje nato i  zacieśnienia współpracy 
w ramach systemu euroatlantyckiego. tylko bowiem silna wspólnota trans-
atlantycka, oparta na silnym nato i prężnej Ue, mogą stanowić gwaran-
cję 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.

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer


