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Sys te mo we uwa run ko wa nia sła bo Êci 
po li ty ki za gra nicz nej Unii Euro pej skiej

Wpro wa dze nie

Upa dek ła du zim no wo jen ne go po cià gnàł za so bà bar dzo po wa˝ ne
kon se kwen cje geo po li tycz ne za rów no dla Eu ro py, jak dla resz ty Êwia ta.
Dla kształ to wa nia si´ geo po li ty ki eu ro pej skiej pod sta wo we zna cze nie mia -
ło znik ni´ cie za gro ̋ e nia ze stro ny Zwiàz ku Ra dziec kie go i je go paƒstw
sa te lic kich. Ta kie za gro ̋ e nie sta no wi ło istot ny czyn nik in te gra cji re gio -
nal nej w Eu ro pie, a tak ̋ e wzmac nia ło re la cje so jusz ni cze ze Sta na mi
Zjed no czo ny mi. Dla te go po roz pa dzie po rzàd ku dwu bie gu no we go nie -
któ re paƒ stwa za chod nio eu ro pej skie po sta no wi ły wzmoc niç au to no mi´
Eu ro py wo bec USA, a tak ̋ e po szu ki waç bli˝ szych stra te gicz nych re la -
cji z osła bio nà Ro sjà. Na stà pi ło zjed no cze nie Nie miec (1990), dzi´ ki któ -
re mu zy ska ły one wi´k sze zna cze nie za rów no w Unii Eu ro pej skiej, jak
w re la cjach ze wn´trz nych. Kra je eu ro pej skie by łe go blo ku wschod nie go
prze sta ły byç so jusz ni ka mi geo po li tycz ny mi Ro sji, w wi´k szo Êci do łà czy -
ły do za chod nich struk tur i bar dzo zbli ̋ y ły si´ do USA. W Eu ro pie do -
mi nu jà ce zna cze nie ma jà w dal szym cià gu in sty tu cje po wo ła ne jesz cze
w okre sie zim no wo jen nym (NA TO i Wspól no ty Eu ro pej skie, póê niej UE).
Jed nak co raz bar dziej wi docz na jest stop nio wa zmia na ła du mi´ dzy na -
ro do we go. Jej prze jaw to słab nà ca ro la Sta nów Zjed no czo nych, któ re sà
w dal szym cià gu naj wi´k szym mo car stwem w ska li glo bal nej, ale ma jà
co raz mniej sze szan se na utrzy ma nie sa mo dziel nej ro li przy wód czej na
Êwie cie. Ro snà w si ł´ Chi ny i in ne kra je azja tyc kie, co wska zy wa ło by
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na prze no sze nie si´ punk tu ci´˝ ko Êci w re la cjach mi´ dzy na ro do wych
w kie run ku Da le kie go Wscho du. 

Pod sta wo wà nie wia do mà jest obec nie to, w ja ki spo sób kry zys go spo -
dar czy (2007–2010) wpły nie na dy na mi k´ zmia ny ła du Êwia to we go, a tak -
˝e jak po to czà si´ pro ce sy kształ to wa nia ła du re gio nal ne go w Azji Po łu -
dnio wo -Wschod niej. Jed nak w ni niej szych roz wa ̋ a niach pod sta wo wym
py ta niem jest, czy Unia Eu ro pej ska mo ̋ e ak tyw nie uczest ni czyç w two -
rze niu no we go po rzàd ku mi´ dzy na ro do we go? To py ta nie tym wa˝ niej sze,
˝e w Êwie tle roz licz nych opi nii1 Eu ro pa co raz bar dziej tra ci na zna cze niu
w spra wach mi´ dzy na ro do wych. Zja wi sko to jest na wet trak to wa ne sze -
rzej – ja ko za po wiedê stop nio we go koƒ ca do mi na cji Za cho du na Êwie cie.2

War to w tym miej scu od nieÊç si´ do funk cjo nu jà ce go w li te ra tu rze po -
li to lo gicz nej po dzia łu na ma łe i wiel kie po t´ gi (small i gre at po wer).3 Pod -
sta wo wà ró˝ ni cà mi´ dzy ni mi jest to, ̋ e je dy nie wiel kie po t´ gi mo gà kształ -
to waç sys tem mi´ dzy na ro do wy. Po zo sta łe tyl ko do sto so wu jà si´ do zmian
wpro wa dza nych przez in ne pod mio ty.4 Ce chà ma łych po t´g jest wi´c za -
le˝ noÊç od wo li wiel kich mo carstw. Nie mo gà tak ̋ e sa mo dziel nie za gwa -
ran to waç so bie bez pie czeƒ stwa i mu szà po le gaç na opie ce z ze wnàtrz.5

Dys po nu jà ogra ni czo ny mi za so ba mi, któ re mo gà prze zna czyç na po li ty k´
za gra nicz nà i obron noÊç, dla te go nie jed no krot nie w po li ty ce mi´ dzy na ro -
do wej ba zu jà na mi ni ma li zu jà cych kosz ty dzia ła niach wie lo stron nych lub
wspie ra jà ini cja ty wy za przy jaê nio nych wiel kich po t´g (tak ty ka band -wa -
go ning). Sà rów nie˝ nie ch´t ne dzia ła niom mi li tar nym (zwłasz cza jed no -
stron nym) i pre fe ru jà po ko jo wà współ pra c´ na are nie mi´ dzy na ro do wej.6
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Wspie ra jà tak ̋ e roz wój pra wa mi´ dzy na ro do we go i dzia ła nia po dej mo -
wa ne na fo rum or ga ni za cji mi´ dzy na ro do wych, gdy˝ sà to in stru men ty
wià ̋ à ce wiel kie po t´ gi i za pew nia jà ce mniej szym paƒ stwom po wa˝ niej -
sze wpły wy.7

We dług przy to czo nych de fi ni cji Unia Eu ro pej ska mie Êci si´ doÊç do -
brze w ka te go rii ma łych po t´g, któ re nie ma jà zbyt wiel kie go wpły wu
na kształ to wa nie no we go po rzàd ku Êwia to we go. Jest w dal szym cià gu
za le˝ na od gwa ran cji bez pie czeƒ stwa ze stro ny Sta nów Zjed no czo nych
i NA TO, a tak ̋ e w du ̋ ym stop niu od po li tycz ne go przy wódz twa USA
w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych. Pre fe ru je roz wià za nia wie lo stron ne,
zgod ne z pra wem mi´ dzy na ro do wym i uzgod nie nia mi pod j´ ty mi na fo -
rum mi´ dzy na ro do wych or ga ni za cji. Optu je za po ko jo wym roz strzy ga -
niem spo rów, zgod nie z ide ami Eu ro py ja ko „mo car stwa nie woj sko we -
go” (ci vi lian po wer),8 „po t´ gi nor ma tyw nej” (nor ma ti ve po wer)9 lub
„mi´k kiej si ły” (soft po wer).10 Unia nie ma wła sne go bu d˝e tu woj sko -
we go, a jej Êrod ki prze zna cza ne na po li ty k´ za gra nicz nà sà sym bo licz -
ne. Nie dys po nu je po wa˝ niej szy mi wspól ny mi si ła mi zbroj ny mi. W za -
kre sie po li ty ki za gra nicz nej ma kon struk cj´ doÊç sła bej kon fe de ra cji
z roz pro szo ny mi in sty tu cja mi kie row ni czy mi. Po za tym po sia da nie -
efektyw ne me cha ni zmy de cy zyj ne (opie ra jà ce si´ na jed no myÊl no Êci)
i sła bo wy kształ co ne in stru men ty dzia ła nia. Mo˝ li wo Êci sku tecz ne go pro -
wa dze nia po li ty ki osła bia jà po wa˝ ne ró˝ ni ce in te re sów mi´ dzy kra ja -
mi człon kow ski mi. Bra ku je po li tycz nych i in sty tu cjo nal nych pod staw
kształ to wa nia in te re sów geo po li tycz nych na po zio mie ca łej Unii lub, jak
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okre Êla jà to nie któ rzy spe cja li Êci 11 – po wsta nia wspól nej eu ro pej skiej to˝ -
sa mo Êci w od nie sie niu do kwe stii stra te gicz nych (com mon eu ro pe an stra -
te gic iden ti ty). W re zul ta cie trud no mó wiç o eu ro pej skiej stra te gii geo -
po li tycz nej, ma jà cej na ce lu kształ to wa nie po rzàd ku mi´ dzy na ro do we go
na wła snych za sa dach i w od nie sie niu do wspól nych in te re sów. Wi docz -
ne sà na to miast dzia ła nia geo po li tycz ne po szcze gól nych kra jów człon -
kow skich oraz pró by wy ko rzy sty wa nia in stru men tów eu ro pej skich do re -
ali zo wa nia wła snych in te re sów (cz´ sto do raê nych, choç nie kie dy
ma jà cych tak ̋ e zna cze nie stra te gicz ne). Geo po li ty ka paƒstw człon kow -
skich sku pia si´ bar dziej na wzmac nia niu wła snej po zy cji w Unii Eu ro -
pej skiej lub „wià za niu” (i rów no wa ̋ e niu) aspi ra cji in nych eu ro pej skich
paƒstw ni˝ na po szu ki wa niu wspól nych roz wià zaƒ w po li ty ce za gra nicz -
nej i ak tyw nym kształ to wa niu oto cze nia ze wn´trz ne go. 

Ce lem ar ty ku łu jest prze Êle dze nie wza jem nych po wià zaƒ mi´ dzy 
(1) sprzecz ny mi in te re sa mi paƒstw człon kow skich UE, (2) jej sła bo Êcià
in sty tu cjo nal nà i bra kiem wy star cza jà cych za so bów za an ga ̋ o wa nych
w po li ty k´ za gra nicz nà oraz (3) kon cep cjà „mo car stwa nie woj sko we go”
w po li ty ce za gra nicz nej. Ni niej sza ana li za ba zu je na po dej Êciu re ali stycz -
nym w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych,12 w któ rych pod sta wo we zna cze -
nie ma jà in te re sy naj wa˝ niej szych ak to rów. Od wo łu j´ si´ do po wià zaƒ
mi´ dzy in te re sa mi geo po li tycz ny mi, in sty tu cja mi i ide ami. Two rzà one
wza jem nie do peł nia jà cy si´ sys tem, któ ry de cy du je o eu ro pej skiej sła bo -
Êci i trwa le ogra ni cza mo˝ li wo Êci sku tecz ne go wpły wa nia na re la cje mi´ -
dzy na ro do we, za rów no w od nie sie niu do naj bli˝ sze go oto cze nia re gio nal -
ne go, jak rów nie˝ w spra wach ma jà cych zna cze nie dla kształ to wa nia
no we go po rzàd ku Êwia to we go. W ten spo sób Unia, za miast sku tecz nym
in stru men tem geo po li tycz nym na are nie mi´ dzy na ro do wej, sta je si´ ra -
czej spo so bem rów no wa ̋ e nia am bi cji paƒstw eu ro pej skich i ogra ni cza -
nia mo˝ li wo Êci po wsta nia sil ne go cen trum geo po li tycz ne go w Eu ro pie.
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Ta kie po dej Êcie do in te gra cji eu ro pej skiej jest we dług nie któ rych opi nii
zgod ne z geo po li tycz nà stra te già USA wo bec Sta re go Kon ty nen tu.13

Kon se kwen cjà prze mian geo po li tycz nych w Eu ro pie i na Êwie cie b´ -
dà rów nie˝ zmia ny w „sta rych” in sty tu cjach, po wsta łych w ra mach ładu
dwu bie gu no we go i słu ̋ à cych ów cze snej sy tu acji geo po li tycz nej na Sta -
rym Kon ty nen cie. Mam na my Êli przede wszyst kim So jusz Pół noc no -
atlan tyc ki i Uni´ Eu ro pej skà. Mo˝ na spo dzie waç si´ wi´c, ˝e wraz ze
zmia nà geo po li tycz nych re la cji w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych b´ dà
one prze cho dziç we wn´trz nà trans for ma cj´ lub zo sta nà za stà pio ne przez
no we or ga ni za cje, bar dziej pa su jà ce do wy ła nia jà ce go si´ po rzàd ku mi´ -
dzy na ro do we go.

W ostat nich la tach na stà pi ło pew ne zbli ̋ e nie in te re sów stra te gicz nych
paƒstw człon kow skich, zwłasz cza Fran cji, Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii. Po -
zwo li ło to na re for m´ nie któ rych in sty tu cji Wspól nej Po li ty ki Za gra nicz -
nej i Bez pie czeƒ stwa. Za mie rzam prze ana li zo waç, w ja kim stop niu wspo -
mnia ne zmia ny wpły wa jà na mo˝ li woÊç prze ła ma nia sys te mo wej sła bo Êci
eu ro pej skiej po li ty ki za gra nicz nej. Sta wiam jed nak te z´, ˝e sà nie wy star -
cza jà ce, a zbli ̋ e nie in te re sów – tak tycz ne lub krót ko trwa łe, co nie da je
wi´k szych mo˝ li wo Êci ak tyw ne go kształ to wa nia no we go ła du mi´ dzy na -
ro do we go. W dal szym cià gu ist nie je roz ziew mi´ dzy am bi cja mi naj wa˝ -
niej szych paƒstw a mo˝ li wo Êcia mi in sty tu cjo nal ny mi i za so ba mi stra te -
gicz ny mi po zo sta jà cy mi w dys po zy cji WPZiB. Zamiast te go ana li zo wa ne
zmia ny mo gà mieç wpływ na we wnàtrz eu ro pej skà sy tu acj´ geo po li tycz -
nà, wzmac nia jàc przy wódz two naj sil niej szych kra jów człon kow skich oraz
lo gi k´ mi´ dzy rzà do wà w ra mach pro ce sów in te gra cji eu ro pej skiej.14 Gdy -
by wspo mnia ne ten den cje przy bra ły na si le, mo gły by si´ przy czy niç al bo
do grun tow nej zmia ny po li tycz nej w Unii Eu ro pej skiej, al bo na wet do jej
roz pa du i po wo ła nia no wych form współ pra cy na Sta rym Kon ty nen cie.

Sys tem eu ro pej skiej sła bo Êci

Za sta na wia jàc si´ nad przy czy na mi sła bo Êci unij nej po li ty ki za gra nicz -
nej, na le ̋ y przede wszyst kim wska zaç na bar dzo wa˝ ny ze spół cech paƒstw
człon kow skich. Two rzà go sil ne iden ty fi ka cje na ro do we oraz idee su we -
ren no Êci paƒ stwo wej, któ re ma jà od nie sie nie wła Ênie do po li ty ki za gra -
nicz nej i bez pie czeƒ stwa. Wspo mnia ne idee oraz wspól no ta po li tycz na le -
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gi ty mi zu jà in sty tu cje od po wie dzial ne za iden ty fi ka cj´ in te re sów geopo li -
tycz nych i ich póê niej szà im ple men ta cj´. W re zul ta cie paƒ stwa człon kow -
skie roz wi n´ ły in sty tu cje i in stru men ty re ali zu jà ce po li ty k´ za gra nicz nà
i obron nà, a tak ̋ e sku pi ły wo kół nich roz licz ne in te re sy spo łecz ne, któ re
ze wzgl´ dów eko no micz nych, po li tycz nych lub ide owych sà sil nie po wià -
za ne z na ro do wy mi in sty tu cja mi i ce la mi po li ty ki za gra nicz nej.

1. Roz bie˝ ne in te re sy

Jak si´ wy da je, to wła Ênie moc ne sys te my paƒstw na ro do wych i ich
po li tyk za gra nicz nych po wo du jà, ̋ e po wsta jà na tym po zio mie doÊç trwa -
łe in te re sy geo po li tycz ne lub stra te gie geo po li tycz ne (zwłasz cza w naj -
wi´k szych kra jach). Obec nie nie ma wspól ne go dla wszyst kich paƒstw
za gro ̋ e nia ze wn´trz ne go. Ist nie jà od mien ne geo gra ficz ne stre fy za in te -
re so waƒ geo po li tycz nych oraz ró˝ ne do Êwiad cze nia hi sto rycz ne (w tym
do ty czà ce re la cji so jusz ni czych i hi sto rycz nych za gro ̋ eƒ w po li ty ce za -
gra nicz nej). In ne sà wresz cie am bi cje po szcze gól nych kra jów na are nie
mi´ dzy na ro do wej. Wszyst kie te zja wi ska po wo du jà, ˝e pro ce sy iden ty fi -
ko wa nia na ro do wych in te re sów geo po li tycz nych prze bie ga jà w od mien -
ny spo sób w po szcze gól nych kra jach UE. Pro wa dzi to do ró˝ nic, a na -
wet sprzecz no Êci w spra wach, któ re zgod nie z kra jo wà tra dy cjà
in sty tu cjo nal nà i sil nà le gi ty ma cjà spo łecz nà ma jà za sad ni cze zna cze -
nie (nie ła two wi´c osià gnàç trwa ły kom pro mis).15

Wspo mnia ne ró˝ ni ce utrud nia jà wy ło nie nie wspól no ty stra te gicz nej
na szcze blu unij nym (lub wspól nej to˝ sa mo Êci stra te gicz nej elit po li tycz -
nych paƒstw człon kow skich).16 W re zul ta cie Unia nie ma wspól nych ce -
lów ani wi zji geo po li tycz nej, ani na wet wspól nych kie run ków dzia łaƒ
w za sad ni czych spra wach, ta kich jak re la cje trans atlan tyc kie, sto sun ki
z Ro sjà, po li ty ka sà siedz ka, po li ty ka obron na itp.17 Przy kła dem tych
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NA TO re la tions: an ca se of mu tu al ir re le van ce thro ugh com pe ti tion?, „Jo ur nal of Euro -
pe an In te gra tion” no. 1/2008, vol. 30, s. 27–43. Sze rzej: Eu ro pe an fo re ign po li cy in an
evo lving in ter na tio nal sys tem: the ro ad to wards co nver gen ce, eds. N.Ca sa ri ni, A.C.Mu -
su, Ba sing sto ke 2007. 



wszyst kich bra ków jest Eu ro pej ska Stra te gia Bez pie czeƒ stwa (2003).18

Trud no uznaç ten do ku ment za szer szà stra te gi´ geo po li tycz nà, któ ra
mo gła by byç sys te ma tycz nie re ali zo wa na w dłu gim ho ry zon cie cza so -
wym. Wo bec we wn´trz nych ró˝ nic pod sta wo wà prak ty kà po li tycz nà
jest mi ni ma li zo wa nie dzia łaƒ po li tycz nych, ogra ni cza nie si´ naj cz´ Êciej
do ogól nych de kla ra cji po li tycz nych, Êrod ków po ko jo wych lub po li ty ki
rozwo jo wej. 

2. Sła be in sty tu cje i za so by

Stra te gicz ne ró˝ ni ce mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi nie po zwa -
la jà na po wie rze nie spraw po li ty ki za gra nicz nej in sty tu cjom wspól no to -
wym, po za doÊç nie wiel ki mi upraw nie nia mi. Nie zb´d ne funk cje ad mi -
ni stra cyj ne przy dzie lo no przede wszyst kim Se kre ta ria to wi Ge ne ral ne mu
Ra dy, a wi´c in sty tu cji bez po Êred nio pod le ga jà cej rzà dom paƒstw człon -
kow skich.19 Ró˝ ni ce in te re sów oraz moc no za zna czo ne przy wià za nie do
su we ren no Êci na ro do wej w dzie dzi nie sto sun ków mi´ dzy na ro do wych
kom pli ku jà rów nie˝ po wo ła nie sil nych in sty tu cji po li tycz nych o cha rak -
te rze fe de ral nym (par la men tu, pre zy den ta), któ re prze j´ ły by od paƒstw
człon kow skich od po wie dzial noÊç za iden ty fi ko wa nie wspól nych ce lów
geo po li tycz nych oraz pro wa dze nie po li ty ki za gra nicz nej i obron nej ca łej
Unii. Utrud nia to po wsta nie sil ne go cen trum po li tycz ne go w Unii, które
dys po no wa ło by od po wied nià le gi ty ma cjà po li tycz nà i mo gło by pro wa dziç
bar dziej sku tecz nà po li ty k´ mi´ dzy na ro do wà.20 Wi docz ne jest na to miast
roz pro sze nie upraw nieƒ de cy zyj nych mi´ dzy urz´ dy: Pre zy den cji, Wy -
so kie go Przed sta wi cie la ds. Wspól nej Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie czeƒ -
stwa, Ko mi sa rza ds. Sto sun ków Ze wn´trz nych, oraz sze reg in sty tu cji
mi´ dzy rzà do wych (m.in. CO RE PER II, Ko mi tet Po li tycz ny i Bez pie czeƒ -
stwa). Nie wiel kie upraw nie nia ma rów nie˝ Par la ment Eu ro pej ski. 

Sil ne in te re sy na ro do we oraz przy wià za nie do su we ren no Êci w dzie -
dzi nie po li ty ki za gra nicz nej i obron no Êci po wo du je, ˝e sà to ob sza ry
spraw, w któ rych do mi nu jà me cha ni zmy współ pra cy mi´ dzy rzà do wej,
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18 Por.: H.May er, op.cit., s. 18; A. De igh ton, V. Mau er, Se cu ring Eu ro pe? Im ple men -
ting the eu ro pe an se cu ri ty stra te gy, Zürich 2006. Tak ̋ e: A se cu re Eu ro pe in a bet ter
world. Eu ro pe an se cu ri ty stra te gy, Brus sels, 12.12.2003, http://www.con si lium.eu ro -
pa.eu/uedocs/cmsU plo ad/78367.pdf, 20.03.2009. 

19 Por.: H.Dijk stra, The Co un cil Se cre ta riat’s ro le in the Com mon Fo re ign and Se cu -
ri ty Po li cy, „Eu ro pe an Fo re ign Af fa irs Re view” vol. 13/2008, s. 149–166; H. Dijk stra, Com -
mis sion ver sus Co un cil Se cre ta riat: an ove rview of bu re au cra tic ri val ry in eu ro pe an
fore ign po li cy, „CFSP Fo rum” no. 5/2008, vol. 6, s. 5–8. 

20 Por.: T.G.Gros se, Eu ro pa na roz dro ̋ u, op.cit., rozdz. 10–11. 
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w do dat ku z jed no myÊl no Êcià ja ko pod sta wo wà za sa dà. Po wo du je to pro -
ble my z po dej mo wa niem de cy zji, zwłasz cza w sy tu acji roz bie˝ nych in -
te re sów. Utrud nia rów nie˝ kształ to wa nie bar dziej sku tecz nych in stru -
men tów dzia ła nia. Jest to szcze gól nie wi docz ne w ze sta wie niu
z in stru men ta mi po li ty ki za gra nicz nej USA, któ re w nie po rów na nie wi´k -
szym stop niu opie ra jà si´ na Êrod kach woj sko wych, sank cjach po li tycz -
nych, a znacz nie sła biej ni˝ UE od wo łu jà si´ do pro gra mów roz wo jo -
wych.21 War to przy tym zwró ciç uwa g´, ˝e w Sta nach Zjed no czo nych
ła twiej po dej mo waç de cy zje w tych spra wach, gdy˝ sà scen tra li zo wa ne
na po zio mie fe de ra cji (przede wszyst kim le ̋ à w ge stii pre zy den ta i wła -
dzy wy ko naw czej), ma jà sil nà le gi ty ma cj´ de mo kra tycz nà, a po li ty ka za -
gra nicz na i obron na dys po nu jà zde cy do wa nie wi´k szy mi Êrod ka mi fi nan -
so wy mi. 

Wspo mnia ne ogra ni cze nia utrud nia jà tak ̋ e mo bi li zo wa nie Êrod ków
fi nan so wych na wspól ne dzia ła nia. Bu d˝et Unii na la ta 2007–2013 na
tzw. dzia ła nia ze wn´trz ne wpraw dzie wzrósł o 29% w sto sun ku do wcze -
Êniej sze go okre su bu d˝e to we go (2000-2006), ale w dal szym cià gu jest
nie wiel ki. Sta no wi oko ło 6% unij ne go bu d˝e tu UE i je dy nie oko ło 0,06%
PKB w UE. W wi´k szo Êci jest prze zna czo ny na po moc roz wo jo wà dla
kra jów sła biej si´ roz wi ja jà cych, kra jów sto wa rzy szo nych lub ob j´ tych po -
li ty kà sà siedz kà UE. Bez po Êred nio na Wspól nà Po li ty k´ Za gra nicz nà
i Bez pie czeƒ stwa prze zna czo no tyl ko 1,7 mld eu ro, czy li oko ło 0,2% bu -
d˝e tu Unii. Jak wcze Êniej wspo mnia łem, dzia ła nia woj sko we sà fi nan -
so wa ne po za bu d˝e tem UE, bez po Êred nio przez paƒ stwa człon kow skie.
W do dat ku wi´k szoÊç me cha ni zmów ma cha rak ter uzna nio wy i jest nie -
czy tel nych dla opi nii pu blicz nej (a nie za le ̋ y np. od wy so ko Êci kra jo -
wego PKB).22 Po wo du je to, ˝e ci´ ̋ a ry fi nan so we po no szà do bro wol nie
rzà dy, zgod nie z wła sny mi pre fe ren cja mi i mo˝ li wo Êcia mi. Stwa rza to
prze wa g´ paƒstw człon kow skich naj bo gat szych i naj bar dziej ak tyw nych
w sfe rze po li ty ki obron nej. Naj cz´ Êciej Êrod ki prze zna cza ne na oma wia -
nà współ pra c´ sà skrom ne i wy star cza jà na pro wa dze nie mi sji woj sko -
wych (lub po li cyj nych) w doÊç ogra ni czo nym za kre sie. War to za uwa ̋ yç,
˝e wy dat ki na obron noÊç we wszyst kich kra jach człon kow skich EU wy -
no szà za le d wie oko ło po ło wy wy dat ków Sta nów Zjed no czo nych, a tak ̋ e
wy raê nie ust´ pu jà ame ry kaƒ skim in we sty cjom w no we uzbro je nie i pra -
ce ba daw cze w dzie dzi nie woj sko wo Êci.23 W re zul ta cie unij na po li ty ka

21 Por.: S. Fab bri ni, D. Si cu rel li, op.cit. 
22 Por.: A. Ben diek, The Fi nan cing of the SFSP/ESDP: The re is a de mo cra tic de fi cit

pro blem!, „CFSP Fo rum” no. 6/2006, vol. 4, s. 8–16. 
23 S. Du ke, op.cit., s. 37.



za gra nicz na dys po nu je nie wiel kim bu d˝e tem i sła by mi in stru men ta mi
od dzia ły wa nia.24 Roz bie˝ noÊç mi´ dzy re to ry kà a ni ski mi zdol no Êcia mi
re ali zo wa nia ce lów w po li ty ce za gra nicz nej sys te ma tycz nie ob ni ̋ a wia -
ry god noÊç Unii na are nie mi´ dzy na ro do wej.25

3. Sys te mo wa ro la idei

Do dat ko wo po gł´ bia opi sy wa nà sła boÊç po li ty ki za gra nicz nej UE kon -
cep cja „mo car stwa nie woj sko we go”. Jest ona wy ni kiem czyn ni ków
struk tu ral nych, m.in. roz bie˝ no Êci in te re sów mi´ dzy paƒ stwa mi człon -
kow ski mi, wÊród któ rych znaj du je si´ a˝ szeÊç kra jów neu tral nych lub
wy rze ka jà cych si´ dzia łaƒ mi li tar nych w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych
(nie li czàc Da nii, cał ko wi cie wy łà czo nej z unij nej po li ty ki obron nej). Idee
zwià za ne z po ko jo wym, per swa zyj nym i wie lo stron nym roz strzy ga niem
spo rów mi´ dzy na ro do wych, a tak ̋ e od wo ły wa nie si´ do po mo cy roz wo -
jo wej i Êrod ków dy plo ma tycz nych w po li ty ce za gra nicz nej sà m.in. in -
ten syw nie lan so wa ne przez kra je skan dy naw skie (zwłasz cza Szwe cj´
i Fin lan di´). Z tych wła Ênie po wo dów po czàt ko wo utrud nia ły one po wo -
ła nie Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa i Obro ny. W póê niej szym okre -
sie ak tyw nie za bie ga ły o wpro wa dze nie me cha ni zmu za po bie ga nia kon -
flik tom (con flict pre ven tion), ja ko uzu peł nia jà ce go dla ope ra cji
woj sko wych za rzà dza nia kry zy so we go (cri sis ma na ge ment). We dług nie -
któ rych opi nii 26 wspo mnia na pro po zy cja mia ła na ce lu skie ro wa nie Eu -
ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa i Obro ny w stro n´ dzia łaƒ po ko jo wych
lub przy naj mniej zrów no wa ̋ e nie kie run ku mi li ta ry stycz ne go, zwià za ne -
go ze wzmac nia niem zdol no Êci woj sko wych Unii. Wła Ênie dla te go pro -
po zy cjom kra jów skan dy naw skich po czàt ko wo sprze ci wia ła si´ Fran cja,
któ ra dà ̋ y ła do utwo rze nia w ra mach Unii sil nych struk tur woj sko wych
au to no micz nych wo bec NA TO.27

Po pu lar noÊç ide olo gii pa cy fi stycz nych jest rów nie˝ wy ni kiem in nych
czyn ni ków struk tu ral nych. Mam na my Êli pa ra sol ochron ny w sfe rze mi -
li tar nej, roz ta cza ny nad za chod nià Eu ro pà przez Sta ny Zjed no czo ne,
i dłu go trwa łà sta bi li za cj´ geo po li tycz nà. Obec nie ta kim czyn ni kiem jest
brak sil ne go za gro ̋ e nia ze wn´trz ne go. Nie jest nim na to miast w ˝a den
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24 D. Al len, M. Smith, op.cit., s. 163–165. 
25 S. Du ke, op.cit., s. 27. 
26 A. Björkdahl, Norm ad vo ca cy: a small sta te stra te gy to in flu en ce the EU, „Jo ur nal

of Eu ro pe an Pu blic Po li cy” no. 1/2008, vol. 15, s. 135–154. 
27 Por.: P.V. Ja kob sen, Small sta tes, big in flu en ce: the over lo oked nor dic in flu en ce on

the ci vi lian ESDP, „Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” no. 1/2009, vol. 47, s. 81−102. 



spo sób za gro ̋ e nie ter ro ry stycz ne, któ re, jak po ka zu jà ana li zy,28 w nie -
wiel kim stop niu przy czy nia si´ do wzmoc nie nia po li ty ki za gra nicz nej UE.
W prze ci wieƒ stwie do USA, któ re woj n´ z ter ro ry zmem trak tu jà ja ko
pre tekst do po dej mo wa nia dzia łaƒ ofen syw nych w po li ty ce za gra nicz nej
(sil nie po wià za nych z ce la mi geo po li tycz ny mi), Unia Eu ro pej ska kon -
cen tru je si´ przede wszyst kim na dzia ła niach ochron nych, pro wa dzo -
nych na wła snym te ry to rium. 

Ze wn´trz ny pa ra sol ochron ny w okre sie zim no wo jen nym sprzy jał
kształ to wa niu si´ w kra jach eu ro pej skich struk tu ry wy dat ków bu d˝e to -
wych, w któ rej za miast na obron noÊç fun du sze by ły prze zna cza ne na
roz wój go spo dar ki lub sys te my za bez pie czeƒ spo łecz nych. Dla te go kra -
je eu ro pej skie nie sà skłon ne, po za nie licz ny mi wy jàt ka mi, prze zna czaç
zna czà ce su my na obron noÊç. W tej sy tu acji idee „mo car stwa nie woj -
sko we go” lub „po t´ gi nor ma tyw nej” sta no wià prze jaw we wn´trz nej sła -
bo Êci i do dat ko wo zmniej sza jà szan se roz wo ju zdol no Êci eu ro pej skiej po -
li ty ki za gra nicz nej w przy szło Êci. Na przy kład we dług nie któ rych opi nii 29

blo ku jà mo˝ li wo Êci dys ku sji o ce lach geo po li tycz nych, ja ko nie po praw -
nych po li tycz nie. Nie któ rzy eks per ci zwra ca jà tak ̋ e uwa g´ na ni skà wia -
ry god noÊç mi´ dzy na ro do wà wspo mnia nych idei. Jest to zwià za ne z cz´ -
stà nie spój no Êcià lan so wa nych przez Eu ro pej czy ków war to Êci z prak ty kà
po li tycz nà.30 Sku tecz noÊç po ko jo wej po li ty ki wy ma ga po dej Êcia stra te -
gicz ne go, za an ga ̋ o wa nia od po wied nich Êrod ków fi nan so wych, nie jed -
no krot nie w dłu gim okre sie cza su. Tym cza sem Eu ro pie bra ku je de ter -
mi na cji i go to wo Êci po no sze nia kosz tów w stra te gicz nym ho ry zon cie
cza su.31 Po nad to efek tyw noÊç dy plo ma cji, w tym rów nie˝ dzia łaƒ pre -
wen cyj nych, wy ma ga nie kie dy za gwa ran to wa nia roz wià zaƒ po li tycz nych,
tak ̋ e Êrod ka mi po li cyj ny mi lub woj sko wy mi.32
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28 D. Ke oha ne, The ab sent friend: EU fo re ign po li cy and co un ter -ter ro rism, „Jo ur nal
of Com mon Mar ket Stu dies” no. 1/2008, vol. 46, s. 125−146. 

29 Por.: Ch.Hill, The geo po li ti cal im pli ca tion of en lar ge ment w: Eu ro pe unbo und: en -
lar ging and re sha ping the bo un da ries of the Eu ro pe an Union, ed. J. Zie lon ka, Lon don
2002, s. 99. 

30 Przy kła dem mo ̋ e byç brak uzna nia Ha ma su, ja ko wła dzy w Au to no mii Pa le styƒ -
skiej, mi mo wy bo ru w de mo kra tycz nych wy bo rach (w stycz niu 2006 r.), co za prze cza
war to Êciom de mo kra tycz nym pro pa go wa nym przez UE. Por.: M. Pa ce, The con struc tion
of EU nor ma ti ve po wer, „Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” no. 5/2007, vol. 45,
s.1041–1064. 

31 Por.: N. Toc ci, The EU and con flict re so lu tion: pro mo ting pe ace in the bac ky ard,
Abing don 2007. 

32 Por.: M. Pa ce, op.cit., s. 1042−1043. 
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Od mien ne in te re sy geo po li tycz ne 
i pró by ich zbli ̋ e nia

Ana li za wza jem nych re la cji mi´ dzy sil nym ze spo łem cech po li ty ki na -
ro do wej a sła bym sys te mem unij nej po li ty ki za gra nicz nej skła nia mnie
do wnio sku, ˝e de cy du jà ce zna cze nie dla przy szło Êci po li ty ki eu ro pej -
skiej ma kon fi gu ra cja in te re sów geo po li tycz nych kra jów człon kow skich.
W szcze gól no Êci cho dzi o paƒ stwa, któ re ma jà naj wi´k sze am bi cje geo -
po li tycz ne oraz od po wied nio du ̋ e za so by, nie odzow ne do pro wa dze nia
ak tyw nej po li ty ki za gra nicz nej. Zbli ̋ e nie tych in te re sów ma du ̋ e zna -
cze nie dla wspól nych dzia łaƒ po li tycz nych, za rów no w ra mach Unii
Euro pej skiej, jak rów nie˝ po dej mo wa nych po za Wspól no tà. Zbie˝ noÊç
in te re sów wpły wa tak ̋ e na stop nio we wzmac nia nie in sty tu cji i in stru -
men tów Wspól nej Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie czeƒ stwa. Pod sta wo we
py ta nie, ja kie mo˝ na w tym miej scu po sta wiç, brzmi: jak gł´ bo kie jest
zbli ̋ e nie mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi? 

Ja ko przy kład ni niej szej ana li zy, wy bra łem kwe sti´ re la cji trans atlan -
tyc kich, któ re ma jà w dal szym cià gu pod sta wo we zna cze nie dla kształ -
to wa nia stra te gii geo po li tycz nych w Eu ro pie. Sta ny Zjed no czo ne by ły
w okre sie zim no wo jen nym gwa ran tem za chod nio eu ro pej skie go bez pie -
czeƒ stwa i naj wa˝ niej szym so jusz ni kiem po li tycz nym. O ro li, ja kà peł -
ni ły w Eu ro pie, naj le piej Êwiad czy do brze zna ne po wie dze nie, ˝e NA TO
słu ̋ y ło re ali za cji trzech funk cji jed no cze Ênie: „to ke ep the Rus sians out,
the Ger mans down, and the Ame ri cans in”.33 Ochro na przed eks pan sjà
Zwiàz ku Ra dziec kie go by ła wi´c tyl ko jed nym z ce lów USA. Nie mniej
wa˝ ny sta no wi ło ogra ni cza nie mo˝ li wo Êci od bu do wy po t´ gi geo po li tycz -
nej Nie miec oraz utrzy my wa nie sil nych po li tycz nych wpły wów ame ry -
kaƒ skich na Sta rym Kon ty nen cie. 

Po za koƒ cze niu zim nej woj ny za gro ̋ e nie ze stro ny Ro sji zna czà co
si´ zmniej szy ło, choç nie dla wszyst kich kra jów jed na ko wo. Âwiad czà
o tym roz licz ne spo ry Ro sji z jej eu ro pej ski mi sà sia da mi, a tak ̋ e ró˝ no -
rod ne pró by od bu do wy wa nia przez Mo skw´ wła snej stre fy wpły wów (nie
wy łà cza jàc od wo ły wa nia si´ do Êrod ków mi li tar nych, jak np. wo bec Gru -
zji). Ak tu al noÊç ame ry kaƒ skich ce lów zwià za nych z Eu ro pà jest jesz cze
le piej wi docz na w od nie sie niu do Nie miec. Po zjed no cze niu kraj ten zna -
czà co wzmoc nił swo jà po zy cj´ geo po li tycz nà w Eu ro pie i na Êwie cie. Jed -
nak Ame ry ka nie oba wia jà si´ nie tyl ko wzro stu po t´ gi Nie miec, ale
przede wszyst kim po wsta nia au to no micz ne go lub na wet ry wa li zu jà ce go
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33 Por.: Ch.Lay ne, op.cit., s. 329. 



z USA ob sza ru geo po li tycz ne go w Eu ro pie.34 Dla te go sà nie ch´t ni za -
rów no zbyt gł´ bo kiej in te gra cji po li tycz nej, jak rów nie˝ nie za le˝ nej wo -
bec USA i al ter na tyw nej wo bec NA TO po li ty ce za gra nicz nej i obron nej
UE. Z tych przy czyn dy plo ma cja ame ry kaƒ ska wie lo krot nie, tak ̋ e
w ostat nim okre sie, sto so wa ła tak ty k´ ogra ni cza nia tem pa in te gra cji eu -
ro pej skiej (ta ming eu ro pe an po wer) lub skłó ca nia Eu ro py w za sad ni czych
z geo po li tycz ne go punk tu wi dze nia kwe stiach (di vi ding eu ro pe an po -
wer).35 Dla te go opi sy wa ny wcze Êniej sys tem sła bo Êci eu ro pej skiej po li -
ty ki za gra nicz nej, zwłasz cza te je go ele men ty, któ re „wià ̋ à” mo˝ li wo Êci
eks pan sji naj wi´k szych paƒstw lub wza jem nie rów no wa ̋ à ich am bi cje,
sà zgod ne ze stra te gicz ny mi in te re sa mi USA. Sta ny Zjed no czo ne dà ̋ à
tak ̋ e do utrzy ma nia przy wódz twa geo po li tycz ne go nad Eu ro pà,36

a zwłasz cza mo˝ li wo Êci wy ko rzy sta nia za so bów eu ro pej skich do re ali zo -
wa nia wła snych ce lów geo po li tycz nych. Wła Ênie dla te go opo wia da jà si´
za po zo sta wie niem wio dà cej ro li NA TO w za kre sie bez pie czeƒ stwa zjed -
no czo nej Eu ro py. Jed no cze Ênie pro po nu jà zmia n´ for mu ły so ju szu
z obron ne go na or ga ni za cj´ bez pie czeƒ stwa, re ali zu jà cà tak ̋ e ofen syw -
ne mi sje woj sko we po za gra ni ca mi paƒstw człon kow skich.37 Do ma ga jà
si´ rów nie˝ od so jusz ni ków eu ro pej skich wi´k sze go za an ga ̋ o wa nia
w dzia ła nia mi´ dzy na ro do we pro wa dzo ne przez USA (np. w Afga ni sta -
nie).38 Jed nym z za sad ni czych pryn cy piów stra te gii ame ry kaƒ skiej jest
nie do pusz cze nie, aby so jusz ni cy ogra ni cza li in te re sy geo po li tycz ne USA
lub na rzu ca li wła sne ce le po li tycz ne. Ta kie po dej Êcie utrud nia wpro wa -
dze nie bar dziej part ner skich re la cji trans atlan tyc kich lub do bro wol nà re -
zy gna cj´ przez USA z mo˝ li wo Êci jed no stron ne go dzia ła nia w po li ty ce
za gra nicz nej. 

Trud no si´ dzi wiç, ̋ e stra te gia geo po li tycz na Sta nów Zjed no czo nych
wo bec Eu ro py na po tka ła sil ny opór nie któ rych kra jów człon kow skich.
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34 Pa ra fra zu jàc wcze Êniej przy to czo ne po wie dze nie, ce lem stra te gii USA jest „to keep
Eu ro pe down”, por.: Ch.Lay ne, op.cit., s. 340.

35 Sze rzej na te mat dwóch ty pów tak ty ki USA wo bec in te gra cji eu ro pej skiej:
G.M.Thorn ton, The pa ra dox of the trans atlan tic se cu ri ty pro ject: from ta ming eu ro pe -
an po wer to di vi ding it, „In ter na tio nal Po li tics” vol. 45/2008, s. 382–397. 

36 Nie któ rzy eks per ci wska zu jà na stra te gicz ne dà ̋ e nie do utrzy ma nia he ge mo nii nad
Eu ro pà, por.: R.E.Ka net, A new US ap pro ach to Eu ro pe? The trans atlan tic re la tion ship
after Bush, „In ter na tio nal Po li tics” vol.45/2008, s. 348–363; Ch.Lay ne, op.cit., s.325. 

37 G.M.Thorn ton, op.cit., s. 387. 
38 Po nad to USA na ci ska na wy peł nia nie przez eu ro pej skich so jusz ni ków uzgod nieƒ

pod j´ tych w ra mach NA TO, do ty czà cych prze zna cza nia min. 2%. PKB na obron noÊç.
Por.: P. Bel kin, Ger man fo re ign and se cu ri ty po li cy: trends and trans atlan tic im pli ca -
tions, Con gres sio nal Re se arch Se rvi ce Re port for US Con gress, Wa shing ton 2008, s.17.



Za mie rza jà one umoc niç wła snà po zy cj´ geo po li tycz nà, ale rów nie˝ au -
to no mi´ Eu ro py wo bec USA.39 Do ty czy to przede wszyst kim Nie miec
i Fran cji, któ re wspól nie dà ̋ y ły do po pra wy wła snej po zy cji w Unii Eu -
ro pej skiej, a tak ̋ e do wzmoc nie nia eu ro pej skich in stru men tów po li ty ki
za gra nicz nej i obron nej. Ma to na ce lu za rów no zwi´k sze nie au to no mii
wo bec USA po za struk tu ra mi NA TO, jak rów nie˝ wzmoc nie nie po zy cji
po li tycz nej w ob r´ bie so ju szu.40

Au to rzy nie miec cy 41 bar dzo cz´ sto pod kre Êla jà, ˝e ce lem po st zim no -
wo jen nej po li ty ki za gra nicz nej Nie miec jest opar cie dzia łaƒ na za sa dzie
wie lo stron no Êci i dà ̋ e nie do re ali za cji kon cep cji „mo car stwa nie woj sko -
we go”. Mi mo to co raz cz´ Êciej wi docz ne sà prze ja wy jed no stron nych
dzia łaƒ te go kra ju, po dej mo wa nych po za struk tu ra mi or ga ni za cji mi´ -
dzy na ro do wych, w tym rów nie˝ UE. Przy kła dem mo ̋ e byç uzna nie paƒ -
stwo wo Êci Chor wa cji i Sło we nii (w ro ku 1991), a tak ̋ e bli ska współ pra -
ca z Ro sjà, nie kie dy wbrew sta no wi sku i in te re som in nych kra jów
człon kow skich UE.42 Wie lu au to ró w43 pod kre Êla co raz wi´k sze sta ra nia
Nie miec o re ali za cj´ na ro do wych in te re sów, za rów no na fo rum or ga ni -
za cji mi´ dzy na ro do wych (cze go przy kła dem sà za bie gi o uzy ska nie sta -
łe go miej sca w Ra dzie Bez pie czeƒ stwa ONZ), jak rów nie˝ przy wy ko -
rzy sta niu in stru men tów po li ty ki eu ro pej skiej. 

W li te ra tu rze mo˝ na spo tkaç opi ni´,44 ˝e wraz z upad kiem ła du dwu -
bie gu no we go i zjed no cze niem Nie miec, kraj ten in ten syw nie roz wi jał
wła snà stra te gi´ geo po li tycz nà, choç sam ter min „geo po li ty ka” jest nie -
jed no krot nie po mi ja ny w ofi cjal nych do ku men tach i wy po wie dziach de -
cy den tów, a na wet uzna wa ny za nie po praw ny po li tycz nie. Mi mo to w la -
tach 90. XX w. na stà pi ło wy raê ne od bu do wa nie my Êle nia w ka te go riach

46

Studia Europejskie, 1/2010

39 Por.: Ch.Lay ne, op.cit., s. 341; R.E.Ka net, op.cit., s. 358. 
40 G.M.Thorn ton, op.cit., s. 389. 
41 Por.: H.W.Maull, Ger ma ny and the art of co ali tion bu il ding, „Jo ur nal of Eu ro pean

In te gra tion” no. 1/2008, vol. 30, s. 131–152. 
42 We dług nie któ rych ana li ty ków po li ty ka Nie miec w re la cjach ener ge tycz nych z Rosjà

nie tyl ko go dzi w ˝y wot ne in te re sy in nych kra jów człon kow skich (np. Pol ski), ale utrud -
nia roz wój po li ty ki za gra nicz nej Unii w tym ob sza rze. Sze rzej: P. Bel kin, op.cit., s.11;
tak ̋ e: D. Al len, M. Smith, op.cit., s. 169–171; M. Li ght, Rus sia and the EU: stra te gic part -
ners or stra te gic ri vals?, „Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” vol. 46, An nu al Re view
2008, s. 7–27. 

43 A. Mi skim mon, Ger ma ny and the Com mon Fo re ign and Se cu ri ty Po li cy of the Eu -
ro pe an Union: be twe en eu ro pe ani za tion and na tio nal ada pta tion, Ba sing sto ke 2007;
T.G.Ash, In Eu ro pe’s na me. Ger ma ny and the di vi ded con ti nent, Lon don 1994; A. Behn -
ke, The po li tics of „Geo po li tik” in post -cold war Ger ma ny, Geo po li tics, vol. 11/2006,
s.396–419; P. Bel kin, op.cit., s. 7. 

44 A. Behn ke, op.cit., s. 397. 



geo po li tycz nych. Mia ło ono na ce lu po szu ki wa nie no we go miej sca
wzmoc nio nych Nie miec na ma pie eu ro pej skiej i Êwia to wej. Pod sta wà te -
go my Êle nia by ło od nie sie nie si´ do sil nej po zy cji go spo dar ki nie miec -
kiej – naj wi´k sze go eks por te ra na Êwie cie, fun da men tu dla wspól nej wa -
lu ty i wy mia ny go spo dar czej w Eu ro pie. Jed no cze Ênie Niem cy czu li si´
pre de sty no wa ni do wy ra ̋ a nia i re pre zen to wa nia in te re su ca łej zjed no -
czo nej Eu ro py, ja ko wła snej stre fy wpły wów geo po li tycz nych.45 Dla te go
pod sta wà stra te gii te go kra ju w la tach 90. by ło po gł´ bia nie in te gra cji eu -
ro pej skiej, m.in. przez Trak tat z Ma astricht (1992), oraz wpro wa dze nie
wspól nej wa lu ty. Jed no cze Ênie Niem cy in ten syw nie wspie ra li pro ces po -
sze rza nia Unii na Wschód. Dzia ła li tak ̋ e na rzecz usta bi li zo wa nia sy -
tu acji na Bał ka nach i pro po no wa li kon ty nu acj´ roz sze rza nia Unii w kie -
run ku po łu dnio wym.46 Pro ces zwi´k sza nia licz by człon ków Unii miał
wi´c nie tyl ko sta bi li zo waç sy tu acj´ po li tycz nà w kra jach b´ dà cych do
nie daw na człon ka mi blo ku wschod nie go, ale przede wszyst kim włà czaç
je w or bi t´ wpły wów geo po li tycz nych Nie miec. We dług nie któ rych ana -
li ty kó w47 by ło to zwià za ne z ch´ cià od bu do wy tra dy cyj nej geo po li tycz nej
stre fy wpły wów w Eu ro pie Ârod ko wo -Wschod niej (zgod nie z kon cep cjà
Mit te leu ro pa). We dług wspo mnia nej opi nii to wa rzy szy ło te mu dà ̋ e nie
do zmia ny pa mi´ ci hi sto rycz nej na Sta rym Kon ty nen cie, a na wet stop -
nio we pod wa ̋ a nie le gi ty ma cji po li tycz nej dla do tych cza so wych gra nic. 

Wraz z upły wem cza su w Niem czech co raz cz´ Êciej pod wa ̋ a no sen -
sow noÊç po gł´ bia nia in te gra cji eu ro pej skiej w kie run ku fe de ra cyj nym,
uwy pu kla jàc po trze b´ wzmac nia nia in stru men tów mi´ dzy rzà do wych
oraz zwi´k sza nia wła dzy te go kra ju w in sty tu cjach eu ro pej skich.48 By ło
to zwià za ne z co raz sil niej szym od nie sie niem do in te re su nie miec kie go
w po li ty ce eu ro pej skiej i Êwia to wej, w tym rów nie˝ z co raz bar dziej aser -
tyw nà obro nà tych in te re sów na fo rum mi´ dzy na ro do wym. Wy ra zem
owej ten den cji by ło od rzu ce nie do tych cza so we go dy stan su wo bec sto so -
wa nia si ły w po li ty ce za gra nicz nej. War to na przy kład za uwa ̋ yç, ˝e od
cza su znie sie nia kon sty tu cyj ne go za ka zu wy sy ła nia sił zbroj nych za gra -
ni c´ (w ro ku 1994) sys te ma tycz nie zwi´k sza si´ udział Bun de sweh ry
w mi sjach za gra nicz nych (w ro ku 2008 prze kro czył 6,5 tys. ˝oł nie rzy).49

Sà to si ły dzia ła jà ce pod au spi cja mi or ga ni za cji mi´ dzy na ro do wych (głów -
nie NA TO, ONZ i UE), ale na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e peł nià istot nà ro l´
w zwi´k sza niu nie miec kich wpły wów po li tycz nych w tych or ga ni za cjach. 
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45 Ibi dem, s. 408. 
46 Por.: H.W.Maull, Ger ma ny and the art of co ali tion bu il ding, op.cit., s. 134–135. 
47 A. Behn ke, op.cit., s. 405, 409.
48 Ibi dem, s. 410–411.
49 Por.: P. Bel kin, op.cit., s. 14. 



Ko lej nym ele men tem stra te gii geo po li tycz nej Nie miec by ło zgod ne
z hi sto rycz nà tra dy cjà kształ to wa nia so ju szy geo po li tycz nych zbli ̋ e nie
do Ro sji, któ re mia ło tak ̋ e na ce lu wzmoc nie nie po zy cji Nie miec w po -
li ty ce mi´ dzy na ro do wej. Istot ne by ło rów nie˝ zwi´k sza nie au to no mii wo -
bec Sta nów Zjed no czo nych, ja ko mo car stwa do mi nu jà ce go nad za chod -
nià cz´ Êcià Eu ro py w okre sie zim no wo jen nym. Sil ne zwiàz ki z Ro sjà bez
wàt pie nia sprzy ja ły te mu ce lo wi, a w przy szło Êci mo gły rów nie˝ po móc
na wià zaç bar dziej part ner skie re la cje nie miec ko -ame ry kaƒ skie. War to
za uwa ̋ yç, ˝e Ber lin nie po dzie lał sta no wi ska ame ry kaƒ skiej dy plo ma cji
w wie lu stra te gicz nych kwe stiach, tym bar dziej wi´c nie go dził si´, aby
Ame ry ka nie swo bod nie dys po no wa li za so ba mi paƒstw eu ro pej skich i na -
rzu ca li swo je ce le w NA TO. Dla te go Niem cy dà ̋ y ły do zbu do wa nia au -
to no micz nych wo bec So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go eu ro pej skich sił
zbroj nych i po li ty ki obron nej UE. Sta ra ły si´ tak ̋ e ogra ni czaç po li ty k´
USA w ra mach NA TO oraz na fo rum in nych or ga ni za cji mi´ dzy na ro -
do wych. 

Naj bar dziej spek ta ku lar nym wy ra zem tej po li ty ki by ły dzia ła nia zwià -
za ne z kon flik tem w Ira ku (2003). Nie miec ka dy plo ma cja by ła prze ciw -
na in ter wen cji zbroj nej Sta nów Zjed no czo nych. Da ła te mu wy raz na fo -
rum ONZ, wy st´ pu jàc ja ko pierw sza prze ciw ko pro po zy cji re zo lu cji Ra dy
Bez pie czeƒ stwa umo˝ li wia jà cej prze pro wa dze nie ta kiej in ter wen cji
(w tym okre sie Ber lin peł nił funk cj´ nie sta łe go człon ka w Ra dzie). Niem -
cy sku tecz nie na ma wia ły rów nie˝ Ro sj´, Fran cj´ i in ne kra je do za j´ cia
po dob ne go sta no wi ska.50 Do dat ko wym czyn ni kiem by ło wy ko rzy sta nie
sy tu acji mi´ dzy na ro do wej i po staw an ty ame ry kaƒ skich w spo łe czeƒ stwie
nie miec kim przez kanc le rza G. Schröde ra do po pra wy no to waƒ wy bor -
czych. War to jed nak za uwa ̋ yç, ˝e był to czyn nik wtór ny wo bec na ra sta -
jà cych roz bie˝ no Êci geo po li tycz nych mi´ dzy Ber li nem a Wa szyng to nem.
Choç dzia ła nia Niem ców za cie Êni ły re la cje geo po li tycz ne z Ro sjà i Fran -
cjà, jed nak ich osta tecz ny bi lans oka zał si´ po dwój nie nie sku tecz ny. Po
pierw sze, nie uda ło si´ po wstrzy maç Sta nów Zjed no czo nych od zbroj -
nej in ter wen cji w Ira ku. Po dru gie, Niem cy do pro wa dzi ły do gł´ bo kie go
kry zy su po li tycz ne go nie tyl ko w re la cjach trans atlan tyc kich, ale rów -
nie˝ we wnàtrz Unii Eu ro pej skiej. Skut kiem ich dzia łaƒ był bo wiem po -
dział na dwa prze ciw staw ne obo zy: po jed nej stro nie kra je apro bu jà ce
nie miec kie sta no wi sko nie przy chyl ne Ame ry ka nom, po dru giej so jusz -
ni cy USA. W tej dru giej gru pie zna la zły si´: Wiel ka Bry ta nia, Hisz pa -
nia, Wło chy, Por tu ga lia, Da nia i trzy kra je Eu ro py Ârod ko wo -Wschod -
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50 Por.: H.W.Maull, Ger ma ny and the art of co ali tion bu il ding, op.cit., s. 138−139,
144−145. 



niej, któ re wła Ênie fi na li zo wa ły pro ces uzy ski wa nia człon kow stwa
w UE–Pol ska, Cze chy i W´ gry. Wy da je si´, ˝e naj bar dziej roz cza ro wu jà -
ce dla Niem ców by ło wła Ênie sil ne wspar cie USA przez wschod nich sà -
sia dów, o któ rych ak ce sj´ do Unii bar dzo za bie ga ły i ocze ki wa ły ich bli -
skie go włà cze nia w or bi t´ wła snych wpły wów. 

Spór do ty czà cy kon flik tu irac kie go po ka zał sła boÊç Nie miec w rów -
no wa ̋ e niu po t´ gi ame ry kaƒ skiej i ogra ni cza niu jej wpły wów w Eu ro pie.
Si ła Nie miec we wnàtrz Unii Eu ro pej skiej oka za ła si´ nie wy star cza jà ca,
a in stru men ty eu ro pej skie – zbyt sła be do wy wie ra nia sku tecz ne go wpły -
wu po li tycz ne go. Za ist nia ła sy tu acja zmu si ła wi´c Ber lin do zła go dze nia
wła snej po li ty ki, któ ra zmie rza od tàd do od bu do wa nia re la cji ze Sta na -
mi Zjed no czo ny mi 51 i po pra wy sto sun ków we wnàtrz Eu ro py, m.in.
z Wiel kà Bry ta nià. Owo cem tej po li ty ki by ła wspól na ini cja ty wa Ber li -
na, Pa ry ̋ a i Lon dy nu do ty czà ca skło nie nia Ira nu do od stà pie nia od pro -
gra mu ato mo we go i za po bie ̋ e nia ame ry kaƒ skiej in ter wen cji mi li tar nej
w tym kra ju (2003−2004).52 In na jej kon se kwen cja to na si le nie za bie -
gów do ty czà cych po pra wy po zy cji po li tycz nej Nie miec w Unii Eu ro pej -
skiej, zwłasz cza przez zmia ny trak ta to we. Ko lej nà by ło dà ̋ e nie do roz -
bu do wy eu ro pej skich in stru men tów w po li ty ce za gra nicz nej i obron nej.53

Współ pra ca po li tycz na mi´ dzy trze ma naj wi´k szy mi kra ja mi człon kow -
ski mi sta no wi ła głów nà si ł´ na p´ dza jà cà po st´ py w tej sfe rze. 

Zmia na tak ty ki nie ozna cza ła jed nak, ˝e Niem cy zre zy gno wa ły z za -
sad ni czych ce lów stra te gicz nych. Na dal dà ̋ à do umoc nie nia swej po zy -
cji na are nie mi´ dzy na ro do wej, a tak ̋ e po sze rze nia au to no mii Eu ro py
wo bec USA i bar dziej part ner skie go po dej Êcia w re la cjach trans atlan -
tyc kich. Za mie rza jà tak ̋ e zwi´k szyç swo jà ro l´ w NA TO, m.in. po to,
aby sil niej wpły waç na po li ty k´ ame ry kaƒ skà.54 Z te go wzgl´ du za ch´ -
ca ły rów nie˝ Fran cj´ do po wro tu do struk tur woj sko wych so ju szu, co
mo ̋ e zwi´k szyç wpły wy po li tycz ne obu kra jów. Niem cy kła dà w dal szym
cià gu sil ny na cisk na bli skie re la cje so jusz ni cze z Ro sjà i za mie rza jà zbu -
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51 Przy kła dem in ten syw nych sta raƒ Nie miec od bu do wa nia re la cji trans atlan tyc kich
mo ̋ e byç wy sła nie 3,5-tys. kon tyn gen tu woj sko we go do Afga ni sta nu i zgo da na mi sj´
NA TO w tym kra ju (2003). Sze rzej: P. Bel kin, op.cit., s. 14.

52 Wspo mnia na ini cja ty wa nie zmie ni ła wpraw dzie po li ty ki Te he ra nu, ale od su n´ ła
w cza sie ame ry kaƒ skie pla ny ata ku na Iran, a tak ̋ e wpły n´ ła na osta tecz nà re zy gna cj´
z tych pla nów przez ad mi ni stra cj´ G.W.Bu sha. Sze rzej: H.W.Maull, Ger ma ny and the
art of co ali tion bu il ding, op.cit., s. 141–144. 

53 Por.: P. Bel kin, op.cit., s. 8.
54 J. Got kow ska, Niem cy aspi ru jà do ro li li de ra w kształ to wa niu dys ku sji o re for mie

NA TO, „BE STOSW Bał ka ny i Eu ro pa Ârod ko wa”, Ty go dnik OSW nr 6 (81)/2009, 11 lu -
te go, s. 2−4. 



do waç bli˝ sze zwiàz ki geo po li tycz ne mi´ dzy UE, Ro sjà i Sta na mi Zjed -
no czo ny mi. Ilu stra cjà tej po li ty ki jest m.in. dà ̋ e nie do po rzu ce nia przez
USA pla nów in sta la cji ele men tów tar czy an ty ra kie to wej w Eu ro pie Ârod -
ko wej.55

In nym przy kła dem sà za bie gi o za cie Ênie nie współ pra cy mi´ dzy
NATO i Ro sjà, a tak ̋ e wy raê ne dy stan so wa nie si´ od pro po zy cji człon -
ko stwa Ukra iny i Gru zji w so ju szu.56 Niem com praw do po dob nie od po -
wia da kon cep cja geo po li tycz na Ro sji, po le ga jà ca na usta no wie niu gru -
py naj sil niej szych kra jów (no we go kon cer tu mo carstw),57

Głów nym so jusz ni kiem dy plo ma cji nie miec kiej w Unii Eu ro pej skiej
jest Fran cja, co by ło wy raê nie wi docz ne pod czas spo ru trans atlan tyc kie -
go do ty czà ce go Ira ku (2003). Od cza sów Char les’a de Gaul le’a geo po -
li ty ka Pa ry ̋ a zmie rza do zwi´k sze nia fran cu skiej i eu ro pej skiej nie za -
le˝ no Êci od wpły wów USA.58 Prze ja wem tej ten den cji by ło dà ̋ e nie do
zbu do wa nia wła sne go ar se na łu nu kle ar ne go (1960) i wyj Êcie ze struk -
tur woj sko wych So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go (1966). Jed no cze Ênie Pa -
ry˝ kon se kwent nie dà ̋ y do wzmoc nie nia eu ro pej skiej po li ty ki za gra nicz -
nej i zbu do wa nia wła snych in stru men tów po li ty ki obron nej UE,
nie za le˝ nych wo bec NA TO.59 We dług nie któ rych opi nii 60 usta no wie nie
Wspól nej Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa i Obro ny by ło dłu go fa lo -
wym ce lem po li ty ki eu ro pej skiej Pa ry ̋ a. Pod wpły wem Ber li na, a tak ̋ e
na sku tek nie wiel kiej sku tecz no Êci two rze nia eu ro pej skich in stru men -
tów obron nych, Fran cja zgo dzi ła si´ po wró ciç do zin te gro wa nej struk tu -
ry do wo dze nia woj sko we go NA TO (2009). W ten spo sób fak tycz nie uzna -
ła ro l´ NA TO i Sta nów Zjed no czo nych ja ko gwa ran tów bez pie czeƒ stwa
Eu ro py. Jed nak obec noÊç w so ju szu da je znacz nie wi´k szà mo˝ li woÊç
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55 Por.: J. Bie lec ki, Ber lin sprze ci wia si´ tar czy, „Dzien nik”, 5.02.2009, s. 14. 
56 Por.: J. Got kow ska, op.cit., s. 3. 
57 Na po czàt ku wrze Ênia 2007 r. mi ni ster spraw za gra nicz nych Ro sji Sier giej Ław -

row za pro po no wał zbu do wa nie po rzàd ku Êwia to we go na za sa dzie glo bal ne go kon cer tu
mo carstw (Ro sja, USA i UE). Por.: A.D.Rot feld, Ro sja i Âwiat, „Ga ze ta Wy bor cza”,
6.02.2008; R. Âmi giel ski, Fe de ra cja Ro syj ska wo bec sta tu su Ko so wa, Pol ski In sty tut Spraw
Mi´ dzy na ro do wych, „Biu le tyn” nr 49 (463)/2007, 16.11.2007. któ re b´ dà po dej mo waç
za sad ni cze de cy zje po li tycz ne do ty czà ce no we go po rzàd ku mi´ dzy na ro do we go. 

58 D. Clark, Eu ro pe an fo re ign po li cy and Ame ri can pri ma cy, „In ter na tio nal Po li tics”
vol. 45/2008, s. 276–291. 

59 Por.: B. Iron del le, Eu ro pe an fo re ign po li cy: the end of French Eu ro pe?, „Jo ur nal of
Eu ro pe an In te gra tion” no. 1/2008, vol. 30, s. 153–168; Ch.Lay ne, op.cit., s. 334; tak ̋ e:
O. Osi ca, Wspól na eu ro pej ska po li ty ka bez pie czeƒ stwa i obro ny (CESDP) w per spek ty -
wie Pol ski, „Ra por ty i Ana li zy” nr 5/2001, Cen trum Sto sun ków Mi´ dzy na ro do wych, s.37. 

60 B. Iron del le, op.cit., s. 159. 



wpły wa nia na je go funk cjo no wa nie, po li ty k´ obron nà in nych paƒstw eu -
ro pej skich, a zwłasz cza wy wie ra nia wpły wu na po li ty k´ USA. Pa ry˝ wspie -
ra rów nie˝ Niem cy w zbli ̋ e niu z Ro sjà, cze go doÊç do brà ilu stra cjà by -
ła ła god na i spóê nio na re ak cja fran cu skiej Pre zy den cji na kon flikt
w Gru zji (2008).61

Po dob nie jak Niem cy, Fran cja trak tu je człon ko stwo w Unii Eu ro pej -
skiej ja ko mo˝ li woÊç zwi´k sze nia wła sne go wpły wu na po li ty k´ mi´ dzy -
na ro do wà oraz glo bal nà go spo dar k´.62 Dla te go dà ̋ y do zbu do wa nia sil -
niej szych in stru men tów po li ty ki za gra nicz nej UE i pró bu je na rzu ciç
Eu ro pie wła snà per spek ty w´ in te re sów geo po li tycz nych. Jed no cze Ênie
pra gnie utrzy ma nia, a na wet wzmoc nie nia in stru men tów mi´ dzy rzà do -
wych w ob sza rze oma wia nej po li ty ki eu ro pej skiej. Wià ̋ e si´ to z sil nym
po czu ciem su we ren no Êci w tej sfe rze. Fran cja zmie rza rów nie˝ do od -
bu do wa nia wła snej si ły po li tycz nej w Unii, któ ra zo sta ła osła bio na Trak -
ta tem z Ni cei (2001), zwłasz cza po przy j´ ciu do UE Buł ga rii i Ru mu -
nii (2007). War to w tym miej scu za uwa ̋ yç, ˝e wschod nie po sze rze nie
Unii (2004–2007) zo sta ło uzna ne przez du ̋ à cz´Êç fran cu skiej kla sy po -
li tycz nej ja ko osła bia jà ce ro l´ jej kra ju w zjed no czo nej Eu ro pie, a współ -
pra ca mi´ dzy 27 paƒ stwa mi bar dziej ogra ni cza fran cu skà ra cj´ sta nu,
ni˝ uła twia re ali za cj´ na ro do wych in te re sów.63 Ta kie prze ko na nie wzmoc -
ni ło ten den cj´ do po szu ki wa nia bar dziej ela stycz nych for muł in te gra cji,
wy od r´b nie nia cen trum po li tycz ne go zło ̋ o ne go z naj wi´k szych kra jów
człon kow skich UE (twar de go rdze nia lub awan gar dy dla pro ce sów in -
te gra cyj nych), a tak ̋ e po dej mo wa nia bar dziej in ten syw nej współ pra cy
po li tycz nej po za struk tu ra mi UE.64

Na tym tle do cho dzi do pew nych roz bie˝ no Êci mi´ dzy po my sła mi
fran cu ski mi i nie miec ki mi. Niem cy sà w bar dziej za in te re so wa ne roz -
wo jem me cha ni zmów zwi´k sza jà cych efek tyw noÊç po dej mo wa nia de cy -
zji w Unii (np. przez gło so wa nia wi´k szo Êcio we) ani ̋ e li mo˝ li wo Êcià wy -
od r´b nie nia ela stycz niej szych form in te gra cji mi´ dzy rzà do wej.
Fran cu zów nie po koi wzra sta jà ca si ła geo po li tycz na Nie miec, a zwłasz -
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61 H. Dra ke, What dif fe ren ce did a (French) pre si den cy ma ke? FPEU 08 and EU fo re -
ign po li cy, „CFSP Fo rum” no. 1/2009, vol. 7, s. 1–6; E.J.Ste wart, As ses sing the cost of
EU he si tan cy in Geo r gia, „CFSP Fo rum” no. 5/2008, vol. 6, s. 1–4. 

62 V.A.Schmidt, Trap ped by the ir ide as: French éli tes’ di sco ur ses of Eu ro pe an in te -
gra tion and glo ba li za tion, „Jo ur nal of Eu ro pe an Pu blic Po li cy” no. 7/2007, vol.14, s.992–
1009. 

63 Zob.: E. Gros sman, Fran ce and the EU: from op por tu ni ty to con stra int, „Jo ur nal
of Com mon Mar ket Stu dies” no. 7/2007, vol. 14, s. 983–991; V.A.Schmidt, op.cit., s.998. 

64 B. Iron del le, op.cit., s. 158, 163. 



cza utra ta rów no wa gi wpły wów mi´ dzy obu kra ja mi w UE na nie ko rzyÊç
Fran cji.65 Dla te go co raz cz´ Êciej wspie ra jà współ pra c´ na li nii Pa ry˝–
Ber lin−Lon dyn, w ra mach któ rej Wiel ka Bry ta nia ma rów no wa ̋ yç ro -
snà ce wpły wy po li tycz ne Nie miec.66 Po nad to ana li ty cy wska zu jà co raz
sil niej sze ten den cje tych kra jów do wy ko rzy sty wa nia in stru men tów eu -
ro pej skich do re ali zo wa nia doÊç wà sko ro zu mia nych in te re sów na ro do -
wych, jak rów nie˝ co raz cz´st sze od wo ły wa nie si´ do me cha ni zmów
współ pra cy po za Unià Eu ro pej skà.67 Na si le nie tych zja wisk mo ̋ e, wbrew
in ten cjom Fran cji i Nie miec, przy czy niç si´ do osła bie nia po li ty ki za gra -
nicz nej UE. 

Nie mniej wa˝ ne sà roz bie˝ no Êci do ty czà ce kie run ku roz wo ju geo -
po li tycz nej stre fy wpły wów. Fran cja znacz nie bar dziej in te re su je si´ roz -
wo jem współ pra cy w re gio nie Mo rza Âród ziem ne go, pół noc nej i Êrod ko -
wej Afry ki (co wià ̋ e si´ m.in. z jej hi sto rià ko lo nial nà). Ber lin nie zgo dził
si´ na zbu do wa nie sil nych struk tur in sty tu cjo nal nych Unii Âród ziem -
no mor skiej (2008) i szczo dre fi nan so wa nie z bu d˝e tu wspól no to we go
te go pro jek tu.68 Udzie lił na to miast po par cia pol sko -szwedz kiej ini cja ty -
wie Part ner stwa Wschod nie go. W ro ku 2008 za blo ko wał dzia ła nia Pa -
ry ̋ a zwià za ne z roz wo jem eu ro pej skiej mi sji woj sko wej w Kon gu, a tak -
˝e zwi´k sze niem fi nan so wa nia in nych ope ra cji pro wa dzo nych w Afry ce.69

Opi sy wa ne przy kła dy wska zu jà nie tyl ko na roz dê wi´ ki mi´ dzy bli ski mi
so jusz ni ka mi stra te gicz ny mi, ale, co wa˝ niej sze, na ogra ni cza nie mo˝ -
li wo Êci re ali zo wa nia fran cu skich am bi cji geo po li tycz nych za po mo cà in -
stru men tów UE. Pro wa dzi to do osła bia nia roz wo ju in sty tu cjo nal ne go
eu ro pej skiej po li ty ki za gra nicz nej i obron nej. Wska zu je rów nie˝, ˝e naj -
bo gat sze paƒ stwa człon kow skie sà go to we prze ka zaç na wspól nà po li ty -
k´ doÊç ogra ni czo ne Êrod ki fi nan so we.

Naj wi´k szym opo nen tem po li ty ki nie miec ko -fran cu skiej wo bec re -
la cji trans atlan tyc kich jest w Eu ro pie Wiel ka Bry ta nia, któ ra wy sła ła dru -
gi pod wzgl´ dem wiel ko Êci (po Sta nach Zjed no czo nych) kon tyn gent woj -
sko wy do Ira ku. W okre sie po wo jen nym stra te gia geo po li tycz na te go kra ju
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65 V.A.Schmidt, op.cit., s. 995.
66 B. Iron del le, op.cit., s. 157, 163.
67 Ger ma ny’s EU po li cy on asy lum and de fen ce, ed. G. Hel l man, Lon don 2006; C.Hill,

Re na tio na li zing or re gro uping? EU fo re ign po li cy sin ce 11 Sep tem ber 2001, „Jo ur nal
of Com mon Mar ket Stu dies” no. 1/2004, vol. 42, s. 143–163; D.Al len, M.Smith, op.cit.,
s.165. 

68 H. Dra ke, op.cit., s. 3; P. Âwie bo da, Âród ziem no mor ska fa ta mor ga na Sar ko zy’ego,
„Ga ze ta Wy bor cza”, 28.12.2007; P. Bel kin, op.cit., s. 13. 

69 Por.: G.R.Ol sen, The Eu ro pe an Union and mi li ta ry con flict ma na ge ment in Africa,
„CFSP Fo rum” no. 1/2009, vol.7, s. 7−11. 



opie ra ła si´ na trzech głów nych kie run kach, któ re wy zna czył jesz cze
Win ston Chur chill:70 utrzy my wa niu bli skich re la cji z by ły mi ko lo nia mi
(w ra mach Com mon we al thu), ze Sta na mi Zjed no czo ny mi i z jed no czà -
cà si´ Eu ro pà. Z bie giem cza su co raz bar dziej in ten syw ne sta wa ły si´
re la cje trans atlan tyc kie, w któ rych Lon dyn był trak to wa ny jak uprzy wi -
le jo wa ny so jusz nik i chciał od gry waç ro l´ po Êred ni ka w re la cjach z in -
ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi (i struk tu ra mi wspól no to wy mi). Ro snà ca si -
ła Nie miec w Eu ro pie nie po ko iła Lon dyn po dwój nie. Po pierw sze, z uwa gi
na co raz wi´k szy wpływ te go kra ju na po li ty ki eu ro pej skie, po dru gie, ze
wzgl´ du na ro snà ce za in te re so wa nie Wa szyng to nu wy ko rzy sta niem
wpły wów Nie miec w re la cjach z UE.71 Do pro wa dzi ło to do przy j´ cia dwu -
kie run ko wej po li ty ki przez pre mie ra To ny’ego Bla ira: wzmoc nie nia spe -
cjal nych re la cji so jusz ni czych z USA oraz wi´k sze go udzia łu Wiel kiej
Bry ta nii w pro ce sach in te gra cji eu ro pej skiej.72

Po wa˝ nym cio sem dla tej po li ty ki był kon flikt wo kół Ira ku, któ ry zmu -
sił Lon dyn do wy raê ne go opo wie dze nia si´ po jed nej ze stron. Pod wpły -
wem dy na mi ki te go spo ru po li ty cy bry tyj scy zre wi do wa li nie co swo je dzia -
ła nia, kła dàc co raz wi´k szy na cisk na po pra w´ re la cji z part ne ra mi
eu ro pej ski mi, zwłasz cza z Ber li nem i Pa ry ̋ em. Prze ja wa mi zbli ̋ e nia by -
ły wspól na ini cja ty wa tych trzech kra jów wo bec Ira nu (2003–2004)
i współ pra ca do ty czà ca wzmoc nie nia in stru men tów po li ty ki za gra nicz -
nej UE.73 Dzia ła nia dy plo ma cji bry tyj skiej zmie rza ły do re ali za cji kil ku
ce lów jed no cze Ênie. Cho dzi ło m.in. o wzmoc nie nie wła snej po zy cji
w Unii, co mia ło sku tecz niej wpły waç na po li ty k´ fran cu sko -nie miec kà,
rów no wa ̋ yç ro snà ce wpły wy Ber li na w Unii, a tak ̋ e kom pen so waç nie -
obec noÊç w in nych, wa˝ nych z po li tycz ne go punk tu wi dze nia pro ce sach
in te gra cyj nych, na przy kład w stre fie eu ro. Tym sa mym Lon dyn mógł
si´ staç bar dziej atrak cyj nym so jusz ni kiem dla USA. Pod sta wo we pryn -
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70 Por.: F. Ho od, Atlan tic dre ams and Eu ro pe an re ali ties: Bri tish fo re ign po li cy after
Iraq, „Jo ur nal of Eu ro pe an In te gra tion” no. 1/2008, vol. 30, s. 183−197. 

71 Ibi dem, s. 186−187. 
72 Por.: C.Hit chens, Blo od, class and em pi re: the en du ring An glo -Ame ri can re la tion -

ship, New York 2004; T.G.Ash, Free world: Ame ri ca, Eu ro pe and the sur pri sing fu tu re
of the West, New York 2004. 

73 War to pod kre Êliç, ˝e współ dzia ła nie mi´ dzy ty mi trze ma eu ro pej ski mi kra ja mi
było prak ty ko wa ne rów nie˝ wcze Êniej, cze go przy kła dem mo ̋ e byç Gru pa Kon tak to wa
po wo ła na w okre sie kry zy su w Bo Êni (1994). Obok Fran cji, Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii
uczest ni czy ły w niej Ro sja i USA, póê niej do łà czy ły rów nie˝ Wło chy. Por.: Ch.Hill, The
Di rec to ire and the pro blem of a co he rent EU fo re ign po li cy, „CFSP Fo rum” no. 6/2006,
vol. 4, s. 1−4; B.Gie ge rich, E3 Le ader ship in se cu ri ty and de fen ce po li cy, „CFSP Fo -
rum” no. 6/2006, vol. 4, s. 5−7. 



cy pia po li ty ki bry tyj skiej po zo sta wa ły bo wiem nie zmie nio ne. Na le ̋ y do
nich sku tecz niej sze re ali zo wa nie bry tyj skich in te re sów na fo rum unij -
nym, w tym bar dziej efek tyw ne peł nie nie funk cji po Êred ni ka w re la cjach
trans atlan tyc kich, a tak ̋ e wspie ra nie tyl ko ta kich eu ro pej skich zdol no -
Êci w po li ty ce za gra nicz nej i obron nej, któ re nie b´ dà skie ro wa ne prze -
ciw ko USA lub nie b´ dà za st´ po waç NA TO. Do Êwiad cze nie spo ru zwià -
za ne go z Ira kiem do bit nie bo wiem po ka za ło, ̋ e dla bry tyj skich in te re sów
geo po li tycz nych naj bar dziej szko dli wy jest po wa˝ ny kon flikt trans atlan -
tyc ki. Po nad to Lon dy no wi od po wia da ły pro po zy cje wzmoc nie nia me cha -
ni zmów współ pra cy mi´ dzy rzà do wej w za kre sie po li ty ki za gra nicz nej UE.
Mi mo zbli ̋ e nia in te re sów geo po li tycz nych wi docz ne sà jed nak doÊç sil -
ne ró˝ ni ce mi´ dzy trze ma naj wi´k szy mi paƒ stwa mi UE. Do ty czà za kre -
su au to no mii struk tur eu ro pej skich wo bec USA i NA TO. Choç wi´c Bry -
tyj czy cy wy ra ̋ a jà zgo d´ na roz wój in stru men tów eu ro pej skich, mo gà
w dłu˝ szym ho ry zon cie cza su ak cep to waç sys te mo wà sła boÊç unij nej po -
li ty ki za gra nicz nej i obron nej. 

Pod su mo wu jàc do tych cza so we roz wa ̋ a nia, na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e
w ostat nich la tach na stà pi ło zbli ̋ e nie in te re sów po li tycz nych wio dà cych
paƒstw eu ro pej skich, co po zwo li ło m.in. przy spie szyç pra ce nad zmia -
na mi in sty tu cjo nal ny mi w za kre sie po li ty ki za gra nicz nej UE. Jed nak jest
to bar dziej zbli ̋ e nie tak tycz ne ni˝ stra te gicz ne. W za sad ni czych kwe -
stiach wszyst kie ana li zo wa ne kra je po zo sta jà przy wià za ne do naj wa˝ niej -
szych ce lów, któ re w prze szło Êci by ły przy czy nà kon tro wer sji trans atlan -
tyc kich i we wnàtrz Eu ro py. Po ten cjał oraz au to ry tet USA zo sta ły
nad we r´ ̋ o ne za rów no przez in ter wen cj´ w Ira ku i Afga ni sta nie, jak rów -
nie˝ w wy ni ku trud no Êci wy wo ła nych przez kry zys go spo dar czy (2007–
2010). To po wo du je, ˝e Sta ny Zjed no czo ne pod rzà da mi ad mi ni stra cji
pre zy den ta B. Oba my sà skłon ne bar dziej prag ma tycz nie po dejÊç do
współ pra cy z so jusz ni ka mi eu ro pej ski mi i z Ro sjà. Je Êli jed nak po zy cja
geo po li tycz na USA nie zo sta nie zła ma na w wy ni ku kry zy su go spo dar -
cze go, trud no ocze ki waç, aby zmie ni ły swo je stra te gicz ne na sta wie nie
do Eu ro py. To nie ste ty sprzy ja roz dê wi´ kom mi´ dzy paƒ stwa mi eu ro pej -
ski mi, gdy˝ do ty czy ró˝ nej in ter pre ta cji pod sta wo wych ce lów geo po li tycz -
nych. 

Nie po ko jà ca jest ta sa ma me to dy ka po dej mo wa nia dzia łaƒ w za kre -
sie po li ty ki za gra nicz nej wÊród ana li zo wa nych paƒstw eu ro pej skich. Dà -
˝à one do wzmoc nie nia wła snej po zy cji w UE, wy ko rzy sta nia in stru men -
tów Unii do re ali zo wa nia par ty ku lar nych in te re sów, a tak ̋ e co raz
cz´ Êciej od wo łu jà si´ do współ dzia ła nia po za struk tu ra mi Wspól not.74
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74 Por.: H.May er, op.cit., s. 21.



Po nad to wi docz na jest sil na ten den cja do an ga ̋ o wa nia si´ w roz wój
współ pra cy na fo rum unij nym, nie dla te go, aby osià gaç wspól ne ce le,
ale z ch´ ci rów no wa ̋ e nia wpły wów in nych człon ków Unii lub blo ko wa -
nia ich ini cja tyw po li tycz nych. Ta kie dzia ła nia ugrun to wu jà sys te mo wà
sła boÊç eu ro pej skiej po li ty ki za gra nicz nej i obron nej. Aby do peł niç tej
dia gno zy, na le ̋ y jed nak prze ana li zo waç naj wa˝ niej sze zmia ny in sty tu -
cjo nal ne, za ini cjo wa ne pod wpły wem zbli ̋ e nia in te re sów paƒstw człon -
kow skich. 

Wy bra ne zmia ny in sty tu cjo nal ne po li ty ki za gra nicz nej UE

Roz wój po li ty ki za gra nicz nej Unii na brał im pe tu wraz ze zmia na mi
geo po li tycz ny mi na Êwie cie, a tak ̋ e w wy ni ku wzro stu am bi cji po li tycz -
nych naj wi´k szych kra jów eu ro pej skich. Przy kła dem te go tren du by ło
usta no wie nie Wspól nej Po li ty ki Bez pie czeƒ stwa i Obro ny (1997–1999).
Do jej naj wa˝ niej szych ce lów na le ̋ y po sze rza nie au to no mii po li tycz nej
wzgl´ dem NA TO i USA.75 Jak wcze Êniej wy ka za łem, mi´ dzy kra ja mi eu -
ro pej ski mi ist nie jà roz bie˝ no Êci w za kre sie ro zu mie nia ob sza ru tej au -
to no mii, zwłasz cza te go, na ile Unia po win na za st´ po waç So jusz Pół -
noc no atlan tyc ki. Nie mniej jed nak zbli ̋ e nie in te re sów sprzy ja ło
stop nio we mu roz wo jo wi in sty tu cjo nal ne mu po li ty ki obron nej UE. Przy -
kła dem tych dzia łaƒ by ło usta no wie nie Eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re -
ago wa nia (1999) i póê niej Grup Bo jo wych UE (2004). Pod sta wo wym
pro ble mem sta ły si´ opóê nie nia w re ali za cji tych przed si´ wzi´ç i nie wy -
star cza jà ce na kła dy fi nan so we. Z tych po wo dów kil ka krot nie prze kła da -
no ter min osià gni´ cia peł nej go to wo Êci przez Si ły Szyb kie go Re ago wa -
nia, ostat nio na rok 2010.76 Po twier dza to wcze Êniej za sy gna li zo wa ny
pro blem roz bie˝ no Êci mi´ dzy eu ro pej ski mi am bi cja mi (i de kla ra cja mi po -
li tycz ny mi) a rze czy wi sty mi mo˝ li wo Êcia mi oraz wo là po li tycz nà paƒstw
człon kow skich. Ko lej ny pro blem to po dział doÊç szczu płych za so bów na
wy dat ki na unij nà po li ty k´ bez pie czeƒ stwa i obro ny oraz na po trze by
NATO. Cho dzi m.in. o trud no Êci w po go dze niu ch´ ci wy sta wie nia 
60-ty si´cz nych eu ro pej skich Sił Szyb kie go Re ago wa nia i zo bo wià zaƒ po -
wo ła nia 20-ty si´cz nych Sił Od po wie dzi NA TO (NA TO Re spon se For ce).77

Pew nym roz wià za niem tych dy le ma tów by ło po ro zu mie nie Ber lin Plus
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76 G.M.Thorn ton, op.cit., s. 386. 
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(2003), któ re umo˝ li wia wy ko rzy sty wa nie in fra struk tu ry pla ni stycz nej
i ope ra cyj nej NA TO przez UE, ale w ra mach struk tur So ju szu Pół noc -
no atlan tyc kie go. Ta kie roz wià za nie zwi´k sza wi´c po ten cjał obron ny mi -
sji eu ro pej skich, ale jed no cze Ênie ka na li zu je go w sys te mie in sty tu cjo -
nal nym, pod kon tro là po li tycz nà NA TO.78 Przy kła dem zwi´k sza nia
au to no mii eu ro pej skiej by ła pro po zy cja Nie miec, Fran cji, Bel gii i Luk -
sem bur ga wy od r´b nie nia sta łych eu ro pej skich struk tur do wódz twa ope -
ra cyj ne go po za kwa te r´ głów nà NA TO (2003). Pod na ci skiem Wiel kiej
Bry ta nii osià gni´ to w tej spra wie kom pro mis i te go ty pu struk tu ry eu -
ro pej skie znaj du jà si´ w bruk sel skiej sie dzi bie so ju szu (SHA PE).79 Przy -
kład ten po twier dza, ˝e je Êli cho dzi o za kres eu ro pej skiej au to no mii
wzgl´ dem NA TO i USA, in te re sy paƒstw człon kow skich na dal sà ró˝ ne.
Wspo mnia ne in no wa cje in sty tu cjo nal ne po zwo li ły Unii pod jàç w ostat -
nich la tach wie le mi sji woj sko wych i cy wil nych, w tym pierw szà sa mo -
dziel nà ope ra cj´ po za gra ni ca mi Eu ro py (Ar te mi da w Kon gu, 2003).
War to jed nak za uwa ̋ yç, ˝e z wy jàt kiem dzia łaƒ pro wa dzo nych na ob -
sza rze by łej Ju go sła wii wspo mnia ne ope ra cje nie mia ły wi´k sze go zna -
cze nia geo po li tycz ne go.80 Wy ni ka ło to z doÊç ogra ni czo nych mo˝ li wo Êci
prak tycz nych oraz bra ku od po wied niej stra te gii po li ty ki za gra nicz nej UE. 

Opi sy wa ne przy kła dy ilu stru jà stop nio wy roz wój in sty tu cjo nal ny po -
li ty ki za gra nicz nej i obron nej UE. Jest on jed nak ogra ni cza ny jed no cze -
Ênie przez kil ka ele men tów: (a) brak kla row nej stra te gii, co jest zwià za -
ne z roz bie˝ no Êcià in te re sów paƒstw eu ro pej skich, (b) nie wy star cza jà ce
za so by fi nan so we i ope ra cyj ne, (c) sła boÊç pro ce dur de cy zyj nych i ko -
niecz noÊç po le ga nia na struk tu rach trans atlan tyc kich. W tym kon tek -
Êcie war to przyj rzeç si´ naj wa˝ niej szym pro po zy cjom pro jek tu Trak ta tu
Li zboƒ skie go (2008). W szcze gól no Êci na le ̋ y za sta no wiç si´, ja kie go ty -
pu zmia ny in sty tu cjo nal ne przy nio sło zbli ̋ e nie in te re sów paƒstw człon -
kow skich po do Êwiad cze niu spo ru wo kół kon flik tu irac kie go (2003)?
Swo jà ana li z´ b´ d´ kon ty nu ował przede wszyst kim na przy kła dzie po li -
ty ki obron nej. 

a) Wy miar stra te gicz ny
Jak wcze Êniej wspo mnia łem, mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi nie

ma zgo dy wo bec te go, w ja kim stop niu po li ty ka bez pie czeƒ stwa i obro -
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78 G.M.Thorn ton, op.cit., s. 388.
79 S. Du ke, op.cit., s. 33.
80 Mi sje po ko jo we w Afry ce mia ły nie wiel kie zna cze nie stra te gicz ne dla in te re sów ca -

łej Eu ro py, choç mo gły byç istot ne dla geo po li ty ki nie któ rych kra jów, np. Fran cji. Por.:
G.R.Ol sen, op.cit. 



ny UE po win na za st´ po waç, a w ja kim je dy nie uzu peł niaç dzia ła nia
NATO. W ostat nim cza sie co raz po wszech niej szy był jed nak po glàd, ˝e
Unia po win na uwzgl´d niaç spe cy ficz ne po li ty ki w oma wia nym za kre sie,
pro wa dzo ne przez paƒ stwa człon kow skie, rów nie˝ ich zo bo wià za nia so -
jusz ni cze w ra mach NA TO. Po win na za tem skon cen tro waç si´ na re ali -
za cji za daƒ pe ters ber skich, czy li zwià za nych z mi sja mi po ko jo wy mi, hu -
ma ni tar ny mi i za po bie ga niem kon flik tom. Ta kie po dej Êcie ozna cza ło by,
˝e Unia nie b´ dzie za st´ po waç dzia łaƒ obron nych So ju szu Pół noc no -
atlan tyc kie go, lecz je dy nie je uzu peł niaç, zgod nie z kon cep cjà „mo car -
stwa nie woj sko we go”.81

Pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie go otwie ra dro g´ do zbu do wa nia au to no -
micz nej po li ty ki obron nej Unii. We dług art. 42, ust. 2 Trak ta tu o Unii
Eu ro pej skie j82 WPBiO ma obej mo waç stop nio we okre Êla nie wspól nej po -
li ty ki obron nej Unii i mo ̋ e do pro wa dziç do stwo rze nia wspól nej obro ny.
Po nad to w ust. 7 za war to klau zu l´, we dług któ rej, je Êli ja kie kol wiek paƒ -
stwo człon kow skie sta nie si´ ofia rà zbroj nej agre sji na je go te ry to rium,
po zo sta łe kra je ma jà obo wià zek udzie le nia po mo cy i wspar cia wszel ki -
mi do st´p ny mi Êrod ka mi. Zda niem eks per tó w83 przy to czo ne za pi sy nie
da jà jed nak po dob nych gwa ran cji so jusz ni czych jak art. 5 Trak ta tu Pół -
noc no atlan tyc kie go. Zo sta ła rów nie˝ wpro wa dzo na klau zu la so li dar no -
Êci, zgod nie z któ rà paƒ stwa UE mo gà udzie liç po mo cy (nie wy klu cza -
jàc woj sko wej) in ne mu człon ko wi w przy pad ku ata ku ter ro ry stycz ne go,
kl´ ski ˝y wio ło wej lub ka ta stro fy spo wo do wa nej przez czło wie ka.84 Jest
to na dal doÊç sła ba gwa ran cja so jusz ni cza, po nad to do ty czy za gro ̋ eƒ ma -
jà cych nie wiel kie zna cze nie geo po li tycz ne. Zo sta ły na to miast utrzy ma -
ne wcze Êniej sze za pi sy trak ta to we o po sza no wa niu spe cy ficz ne go cha -
rak te ru po li ty ki obron nej nie któ rych paƒstw (wie czy Êcie neu tral nych,
wzgl´d nie pro wa dzà cych po li ty k´ neu tral no Êci), ich zo bo wià zaƒ wo bec
NA TO i prze ko na nia, ˝e wspól na obro na jest za pew nia na w ra mach So -
ju szu Pół noc no atlan tyc kie go.85 Utrzy ma no rów nie˝ za pi sy do ty czà ce mi -
sji cy wil nych i woj sko wych Unii, któ re ma jà na ce lu za pew nie nie po ko -
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81 S. Du ke, op.cit., s. 30. 
82 Po dob ny za pis art. 24. Por.: Wer sje skon so li do wa ne Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej

i Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej, Dz.Urz. UE, C 115, tom 51, 9.05.2008,
s.30, 39. 

83 S. Du ke, op.cit., s. 31. 
84 Por.: art. 222, Wer sja skon so li do wa na Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej -

skiej, s. 148. 
85 Por.: art. 42, ust. 2. Zo sta ły one do dat ko wo wzmoc nio ne w pro to ko le 11 do Trak -

ta tu Li zboƒ skie go. Wer sje skon so li do wa ne Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej i Trak ta tu
o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej, s. 38, 278. 



ju, za po bie ga nie kon flik tom i wzmac nia nie mi´ dzy na ro do we go bez pie -
czeƒ stwa (art. 42, ust. 1). Co wi´ cej, pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie go
wprost wy mie nia ro dza je tych mi sji,86 któ re wy raê nie na wià zu jà do idei
„mo car stwa nie woj sko we go”. Po dob ne na wià za nie znaj du je si´ wÊród po -
sta no wieƒ ogól nych, do ty czà cych ce lów dzia łaƒ ze wn´trz nych Unii.87

Wszyst kie wspo mnia ne re gu la cje do wo dzà, ̋ e Unia w dal szym cià gu nie
stwa rza al ter na ty wy wo bec NA TO, a tak ̋ e, ˝e utrzy mu jà si´ zna czà ce
roz bie˝ no Êci in te re sów mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi w za kre sie stra -
te gicz ne go ukie run ko wa nia po li ty ki obron nej UE. 

b) De fi cyt za so bów 
Pro ble my nie wy star cza jà cych za so bów fi nan so wych i ope ra cyj nych

prze zna cza nych na po li ty k´ za gra nicz nà i obron nà UE wy ni ka jà ze sła -
bo Êci unij ne go bu d˝e tu, zde cen tra li zo wa nia wy dat ków na obron noÊç do
bu d˝e tów paƒstw człon kow skich, jak rów nie˝ z nie wy star cza jà cej ko or -
dy na cji po li tyk kra jo wych w tym za kre sie. Pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie -
go w za sa dzie nie zmie nia tej sy tu acji. Nie prze sà dza o wy so ko Êci bu -
d˝e tu Unii na po li ty k´ za gra nicz nà i, po dob nie jak to by ło wcze Êniej,
wy łà cza wy dat ki na ope ra cje woj sko we lub po li tycz no -obron ne po za bu -
d˝et Unii (art. 41, ust. 2).88 W wie lu miej sca ch89 za le ca zwi´k sza nie
współ pra cy mi´ dzy człon ka mi Unii w za kre sie po li ty ki za gra nicz nej
i obron nej, w tym rów nie˝ do ty czà cej za ku pów uzbro je nia woj sko we go
i prac ba daw czych zwià za nych z bez pie czeƒ stwem i obron no Êcià. Sà to
jed nak w wi´k szo Êci ogól ne de kla ra cje, w któ rych mo wa o „du chu lo jal -
no Êci i wza jem nej so li dar no Êci” oraz o po trze bie uzgod nieƒ i kon sul ta -
cji. Bra ku je bar dziej kon kret nych me cha ni zmów ko or dy na cyj nych, wy -
mu sza jà cych zwi´k sze nie współ dzia ła nia i Êwiad czeƒ fi nan so wych lub
ope ra cyj nych.90 Wy jà tek sta no wi in stru ment współ pra cy struk tu ral nej
gru py paƒstw (art. 46). Wska zu je on pew ne kry te ria w za kre sie współ -
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86 Obej mu jà one wspól ne dzia ła nia roz bro je nio we, mi sje hu ma ni tar ne i ra tun ko we,
woj sko we go do radz twa i wspar cia, za po bie ga nia kon flik tom i utrzy my wa nia po ko ju, mi -
sje zbroj ne słu ̋ à ce za rzà dza niu kry zy so we mu, w tym mi sje przy wra ca nia po ko ju i ope -
ra cje sta bi li za cji sy tu acji po za koƒ cze niu kon flik tów. Wszyst kie te mi sje mo gà przy czy -
niaç si´ do wal ki z ter ro ry zmem. Por.: art. 43, ust. 1, Wer sja skon so li do wa na Trak ta tu
o Unii Eu ro pej skiej, s. 39.

87 Ibi dem, art. 21, ust. 2, zwłasz cza pkt. b oraz c, s. 29.
88 Za le tà jest wpro wa dze nie wy dat ków na ope ra cje nie fi nan so wa ne z bu d˝e tu Unii

we dług kry te rium PKB w paƒ stwach człon kow skich, choç Ra da mo ̋ e rów nie˝ za de cy -
do waç ina czej. Ibi dem, s. 37.

89 Ibi dem, s. 30–39.
90 Por.: R.G.Whit man, Fo re ign, se cu ri ty and de fen ce po li cy and the Lis bon Tre aty:

si gni fi cant or co sme tic re forms?, „CFSP Fo rum” no. 2/2008, vol. 6, s. 1–5. 



pra cy woj sko wej, zwi´k sze nia wy dat ków in we sty cyj nych, har mo ni za cji
po ten cja łu obron ne go i zdol no Êci ope ra cyj nych, itp.91 Prak tycz na re ali -
za cja tych za pi sów mo ̋ e byç jed nak nie ła twa. We dług nie któ rych opi -
nii 92 na wet naj wi´k szym kra jom człon kow skim UE trud no obec nie speł -
niaç wy mo gi NA TO, a tak ̋ e do tych cza so we zo bo wià za nia do ty czà ce
współ pra cy w ra mach po li ty ki bez pie czeƒ stwa i obron nej UE. Dla te go
kry te ria przy j´ te w ra mach współ pra cy struk tu ral nej mu szà byç sto sun -
ko wo ni skie al bo trak to wa ne ela stycz nie. Nie wy klu czo ne jest rów nie˝ to,
˝e mo gà mieç zna cze nie głów nie po li tycz ne i byç sto so wa ne w spo sób
asy me trycz ny: in ny wo bec li de rów tej for my współ pra cy, a in ny – dys cy -
pli nu jà cy, wo bec kra jów mniej zna czà cych lub wy wo łu jà cych kon tro wer -
sje po li tycz ne. 

Pro ble my po li ty ki obron nej UE wy ni ka jà ce z nie wy star cza jà cych za -
so bów fi nan so wych mia ła roz wià zaç m.in. Eu ro pej ska Agen cja Obro ny.
Zo sta ła po wo ła na w ro ku 2004, a pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie go po Êwi´ -
ca jej doÊç du ̋ o miej sca, w tym w od nie sie niu do re ali zo wa nia współ -
pra cy struk tu ral nej gru py paƒstw.93 Agen cja ma m.in. mo ni to ro waç po -
ziom zdol no Êci woj sko wych paƒstw człon kow skich i re ali zo wa nia
przy j´ tych zo bo wià zaƒ, wspie raç współ pra c´ w za kre sie wspól nych za -
mó wieƒ uzbro je nia, prac ba daw czych, roz wo ju prze my słów zwià za nych
z obron no Êcià (art. 45). War to jed nak za uwa ̋ yç, ˝e b´ dzie peł ni ła je dy -
nie funk cje po moc ni cze w za kre sie mo ni to rin gu i ko or dy na cji. Nie mo -
˝e zre kom pen so waç de fi cy tu Êrod ków fi nan so wych prze zna cza nych na
obron noÊç na po zio mie eu ro pej skim i w paƒ stwach człon kow skich. Za -
sad ni cze de cy zje w za kre sie zwi´k sze nia Êrod ków na po li ty k´ za gra nicz -
nà i obron nà UE sà wi´c w ge stii rzà dów na ro do wych i w du ̋ ym stop -
niu za le ̋ à od zgod no Êci ich in te re sów geo po li tycz nych. Do dat ko wym
czyn ni kiem osła bia jà cym po li tycz nà wo l´ zwi´k sza nia tych za so bów mo -
gà byç w naj bli˝ szych la tach trud no Êci bu d˝e to we zwià za ne ze skut ka -
mi kry zy su go spo dar cze go (2007−2010). 

c) Pro ce du ry de cy zyj ne 
In sty tu cje po li ty ki za gra nicz nej i obron nej UE, przy j´ te w pro jek cie

Trak ta tu Li zboƒ skie go, sà w du ̋ ym stop niu wy pad ko wà in te re sów i kon -
cep cji do ty czà cych roz wo ju in te gra cji mi´ dzy Fran cjà i Niem ca mi.94 Pa -

59

T.G.Gros se, Sys te mo we uwa run ko wa nia sła bo Êci po li ty ki za gra nicz nej UE

91 Pro to kół nr 10 w spra wie sta łej współ pra cy struk tu ral nej usta no wio nej na mo cy
art. 42 Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej, art. 2, Wer sje skon so li do wa ne..., op.cit., s. 276.

92 Por.: S. Bi scop, op.cit., s. 7. 
93 Pro to kół nr 10, art. 1, 3. Zob.: Wer sje sko so li do wa ne..., op.cit., s. 277.
94 B. Iron del le, op.cit., s. 164.



ry˝ zgo dził si´ na wpro wa dze nie w nie któ rych wy pad kach me cha ni zmu
gło so wa nia wi´k szo Êcià kwa li fi ko wa nà (art. 31 ust. 2, 3), o co za bie ga -
ła dy plo ma cja nie miec ka, w za mian Ber lin przy stał na mo˝ li woÊç po gł´ -
bie nia in te gra cji wy bra nej gru py paƒstw, zwłasz cza wpro wa dze nie pro -
ce du ry współ pra cy struk tu ral nej. Zda niem eks per tów w dal szym cià gu
do mi nu je jed nak za sa da jed no myÊl no Êci.95 Naj wa˝ niej sze de cy zje, na
przy kład do ty czà ce okre Êla nia in te re sów i ce lów po li ty ki Unii, wy ma ga -
jà wi´c peł nej zgo dy (art. 22). Po dob nie de cy zje ma jà ce wpływ na kwe -
stie woj sko we lub po li tycz no -obron ne (art. 31 ust. 4) oraz do ty czà ce
WPBiO (art. 42, ust. 4). Ozna cza to, ˝e zo sta ły utrzy ma ne re gu la cje
utrud nia jà ce po dej mo wa nie de cy zji przez Uni´ w spra wach do ty ka jà -
cych pod sta wo wych in te re sów stra te gicz nych paƒstw człon kow skich.
Sprzy ja to utrwa le niu sys te mo wej sła bo Êci po li ty ki eu ro pej skiej, a tak ̋ e
mo ̋ e w prak ty ce utrud niç re ali za cj´ am bi cji geo po li tycz nych naj wi´k -
szych paƒstw. 

In ne zmia ny in sty tu cjo nal ne mo gà jed nak zwi´k szyç wpływ naj sil -
niej szych kra jów na po li ty k´ za gra nicz nà Unii. Po zo sta je ona do me nà
współ pra cy mi´ dzy rzà do wej, a kom pe ten cje Ko mi sji Eu ro pej skiej, Par -
la men tu i Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo Êci sà w tym za kre sie
nie wiel kie (art. 24), a na wet zo sta ły ogra ni czo ne.96 In ne roz wià za nia,
na przy kład po wo ła nie prze wod ni czà ce go Ra dy Eu ro pej skiej, a tak ̋ e po -
łà cze nie funk cji wy so kie go przed sta wi cie la ds. Wspól nej Po li ty ki Za gra -
nicz nej i Bez pie czeƒ stwa oraz ko mi sa rza ds. sto sun ków ze wn´trz nych,
wzmac nia jà wpły wy naj wi´k szych kra jów na po li ty k´ za gra nicz nà Unii,
m.in. przez zwi´k szo nà kon tro l´ nad funk cjo no wa niem Ko mi sji Eu ro -
pej skiej w tym ob sza rze.97 Eu ro pej ska Agen cja Obro ny, któ ra mo ̋ e peł -
niç istot ne funk cje ko or dy na cji dzia łaƒ paƒstw człon kow skich, jest pod -
da na sil nej kon tro li rzà dów na ro do wych.98 Spo ty ka si´ opi nie,99 ˝e tak ̋ e
wpro wa dze nie eu ro pej skiej słu˝ by dzia łaƒ ze wn´trz nych nie zmie ni mi´ -
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95 Por.: A. Ben diek, op.cit., s. 10; R.G.Whit man, op.cit., s. 3; S.Fab bri ni, D.Si cu rel li,
op.cit., s. 304. 

96 R.G.Whit man, op.cit., s. 2–3. 
97 Por.: W. We ssels, The Con sti tu tio nal Tre aty – three re adings from a fu sion per spec -

ti ve, „Jo ur nal of Com mon Mar ket – An nu al Re view” vol. 43/2005, s. 11–36; A. Scho ut,
Bey ond the ro ta ting pre si den cy w: Le ader less Eu ro pe, ed. J. Hay ward, Oxford 2008,
s.270; T.G.Gros se, Eu ro pa na roz dro ̋ u, op.cit., s. 428–429. 

98 S. Gril ler, A. Ora tor, Map ping the jun gle: a le gal at tempt to clas si fy Eu ro pe an agen -
cies, CI T1 -CT -2004-506392, 2006, New Gov, http://www.eu -new gov.org/; T.G.Gros se, Eu -
ro pa na roz dro ̋ u, op.cit., s. 190. 

99 Por.: C. Ade bahr, The first will be the last: why the EU fo re ign se rvi ce will re ma in
em bry onic for so me ti me, „CFSP Fo rum” no. 2/2008, vol. 6, s. 5–9.



dzy rzà do we go cha rak te ru oma wia nej po li ty ki. W jej skład wej dà bo wiem
m.in. przed sta wi cie le od de le go wa ni przez na ro do we słu˝ by dy plo ma tycz -
ne.100 War to w tym miej scu przy po mnieç ba da nia, któ re wska zu jà, ˝e
wraz z roz wo jem in te gra cji eu ro pej skiej in ten syw nie roz ra sta si´ ob słu -
ga dy plo ma tycz na paƒstw człon kow skich w Eu ro pie.101 Po twier dza to
pod sta wo we wnio ski, pły nà ce z do tych cza so wej ana li zy zmian trak ta to -
wych: paƒ stwa człon kow skie nie ch´t nie de le gu jà su we ren ne kom pe ten -
cje w za kre sie po li ty ki za gra nicz nej i obron nej na po ziom wspól no to wy
i sta ra jà si´ utrzy maç wpły wy na stra te gicz ne de cy zje (np. przez pra wo
we ta). Wpro wa dza jà tak ̋ e ta kie zmia ny in sty tu cjo nal ne, któ re sprzy ja -
jà wy wie ra niu sil niej sze go wpły wu przez naj wi´k sze kra je. 

Przy kła dem tej ostat niej ten den cji mo ̋ e si´ oka zaç pro ce du ra współ -
pra cy struk tu ral nej. Jak wcze Êniej wspo mnia łem, umo˝ li wia ona roz po -
cz´ cie in ten syw niej szej ko ope ra cji w za kre sie po li ty ki bez pie czeƒ stwa
i obro ny wy bra nej gru pie paƒstw. Naj wa˝ niej sze de cy zje sà po dej mo wa -
ne wi´k szo Êcià kwa li fi ko wa nà, w do dat ku tyl ko w gro nie kra jów uczest -
ni czà cych w tej współ pra cy. Stwa rza to du ̋ e mo˝ li wo Êci uspraw nie nia
pro ce su de cy zyj ne go, a wi´c rów nie˝ oka zj´ do prze ła ma nia ogra ni czeƒ
do tych cza so wej po li ty ki bez pie czeƒ stwa i obron nej UE. Opi nie na ten
te mat sà wÊród eks per tów zró˝ ni co wa ne. We dług jed ny ch102 brak zgo dy
wo bec ce lów stra te gicz nych oraz nie wy star cza jà ce za so by utrud nià sku -
tecz ne wy ko rzy sta nie oma wia nej pro ce du ry. Na to miast in ni uzna jà,103

˝e mo ̋ e ona pro wa dziç do wzmoc nie nia współ pra cy po li tycz nej mi´ dzy
nie któ ry mi rzà da mi na ro do wy mi. Jak wcze Êniej wspo mnia łem, mo ̋ e ona
two rzyç asy me trycz ne re la cje wła dzy mi´ dzy li de ra mi tej for my współ -
dzia ła nia a kra ja mi słab szy mi lub ma jà cy mi od mien ne in te re sy geo po li -
tycz ne. Współ pra ca naj wi´k szych kra jów nie tyl ko b´ dzie mia ła zna cze -
nie na po lu po li ty ki obron nej, ale mo ̋ e rów nie˝ ozna czaç wzmoc nie nie
przy wódz twa po li tycz ne go tych paƒstw w in nych ob sza rach in te gra cji eu -
ro pej skiej. Spo sób wy ko rzy sta nia współ pra cy struk tu ral nej w prak ty ce
za le ̋ y w du ̋ ym stop niu od zbie˝ no Êci in te re sów geo po li tycz nych kra -
jów ma jà cych naj wi´k szy po ten cjał woj sko wy i am bi cje geo po li tycz ne:
Fran cji, Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii. Wcze Êniej sza ana li za, do ty czà ca in -
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100 Oprócz te go eu ro pej ska słu˝ ba dzia łaƒ ze wn´trz nych b´ dzie re kru to wa na z urz´d -
ni ków Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go Ra dy i Ko mi sji Eu ro pej skiej. Por.: art. 27, Wer sja skon -
so li do wa na Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej, op.cit., s. 32. 

101 Por.: Ø. Brat berg, Bi la te ral em bas sies in an in te gra ted Eu ro pe: a ca se of in sti tu -
tio nal ro bust ness?, „Jo ur nal of Eu ro pe an In te gra tion” no. 2/2008, vol. 30, s. 235–253. 

102 S. Bi scop, op.cit., s. 17. 
103 Por.: J.E.de Ne ve, The Eu ro pe an onion? How dif fe ren tia ted in te gra tion is re sha -

ping the EU, „Jo ur nal of Eu ro pe an In te gra tion” no. 4/2007, vol.29, s. 503–521. 



te re sów tych paƒstw, wska zu je, ˝e na ra zie zbli ̋ e nie ma cha rak ter tak -
tycz ny, a nie stra te gicz ny. Na su wa to wàt pli wo Êci wo bec mo˝ li wo Êci sku -
tecz ne go wy ko rzy sta nia oma wia nej pro ce du ry (je Êli Trak tat Li zboƒ ski
wej dzie w ˝y cie). 

Pod su mo wu jàc do tych cza so we re flek sje, mo˝ na wy cià gnàç wnio sek,
˝e pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie go nie li kwi du je naj wa˝ niej szych ba rier
in sty tu cjo nal nych, któ re przy czy nia jà si´ do sys te mo wej sła bo Êci po li ty -
ki za gra nicz nej i obron nej UE. Stwa rza pew ne mo˝ li wo Êci uspraw nie -
nia po dej mo wa nia de cy zji oraz wzmoc nie nia przy wódz twa po li tycz ne go
naj wi´k szych paƒstw człon kow skich. Jed nak to, czy zmia ny in sty tu cjo -
nal ne zo sta nà w ten spo sób wy ko rzy sta ne, za le ̋ y od zbli ̋ e nia in te re sów
i stra te gii geo po li tycz nych tych kra jów. Wza jem ne blo ko wa nie sprzecz -
nych in te re sów na ro do wych b´ dzie ogra ni cza ło mo˝ li wo Êci roz wo ju po -
li ty ki za gra nicz nej i obron nej UE, a wi´c utrzy my wa ło do tych cza so wà
sła boÊç sys te mu. Zbli ̋ e nie in te re sów stra te gicz nych mo ̋ e na to miast pro -
wa dziç do wy ło nie nia sil ne go mi´ dzy rzà do we go cen trum po li tycz ne go,
któ re go kom pe ten cje b´ dà da le ko wy kra cza ły po za pro ble ma ty k´ po li ty -
ki za gra nicz nej. To jed nak sce na riusz mniej praw do po dob ny. Mo˝ li wa
jest rów nie˝ do raê na współ pra ca mi´ dzy nie któ ry mi kra ja mi człon kow -
ski mi na po dob nych wa run kach jak obec nie, czy li po za struk tu ra mi unij -
ny mi. Nie spo wo du je ona jed nak wzmoc nie nia unij nej po li ty ki za gra -
nicz nej ani tym bar dziej prze kształ ce nia Unii w po wa˝ ne go gra cza na
sce nie mi´ dzy na ro do wej. 

Pod su mo wa nie oraz re flek sje 
na te mat pol skiej po li ty ki

W Eu ro pie ist nie jà sto sun ko wo sil ne, choç zró˝ ni co wa ne, sys te my
po li ty ki za gra nicz nej na po zio mie paƒstw człon kow skich oraz sła by sys -
tem Unii Eu ro pej skiej. W ni niej szym ar ty ku le sta ra łem si´ prze ana li zo -
waç przy czy ny sła bo Êci po li ty ki za gra nicz nej UE. Two rzà jà wza jem nie
si´ do peł nia jà ce ele men ty: (1) ró˝ ni ce mi´ dzy in te re sa mi paƒstw człon -
kow skich, któ re utrud nia jà wy pra co wa nie wspól nej stra te gii geo po li tycz -
nej na po zio mie unij nym, (2) sła boÊç in sty tu cjo nal na i brak wy star cza -
jà cych Êrod ków prze zna czo nych na pro wa dze nie po li ty ki za gra nicz nej
oraz (3) kon cep cja „mo car stwa nie woj sko we go” w sto sun kach mi´ dzy -
na ro do wych. Splot tych czyn ni ków przy czy nia si´ do te go, ˝e Unia za -
cho wu je si´ na sce nie mi´ dzy na ro do wej zgod nie z pa ra dyg ma tem ma -
łej po t´ gi (small po wer), nie mo ̋ e za tem sa mo dziel nie wpły waç na
kształ to wa nie si´ no we go ła du mi´ dzy na ro do we go. 
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Ana li za przed sta wio na w ni niej szym opra co wa niu skła nia do wnio -
sku, ̋ e dla re for my po li ty ki za gra nicz nej Unii de cy du jà ce zna cze nie ma -
jà in te re sy geo po li tycz ne głów nych ak to rów, przede wszyst kim paƒstw
człon kow skich (choç tak ̋ e naj wa˝ niej szych mo carstw po za eu ro pej -
skich). W ostat nich la tach na stà pi ło pew ne zbli ̋ e nie tych in te re sów,
zwłasz cza Fran cji, Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii. Do pro wa dzi ło to do wpro -
wa dze nia wie lu in no wa cji in sty tu cjo nal nych w za kre sie po li ty ki za gra -
nicz nej i obron nej UE. Jed nak ana li za po ka zu je, ˝e zbli ̋ e nie in te re sów
do ty czy bar dziej spraw tak tycz nych ni˝ stra te gicz nych. Ta kie po dej Êcie
znaj du je od bi cie w zmia nach in sty tu cjo nal nych. Unia w dal szym cià gu
nie dys po nu je ani kla row nà stra te già po li tycz nà, ani od po wied ni mi za -
so ba mi. Pro ce du ry de cy zyj ne opie ra jà si´ na za sa dzie jed no myÊl no Êci,
choç pro jekt Trak ta tu Li zboƒ skie go wpro wa dza pew ne uspraw nie nia. Ba -
zu jà one na me cha ni zmach mi´ dzy rzà do wych, co fak tycz nie utrud nia
uzgod nie nie wspól nej stra te gii geo po li tycz nej na szcze blu unij nym. Zmia -
ny in sty tu cjo nal ne sprzy ja jà na to miast zwi´k sze niu si ły po li tycz nej naj -
wi´k szych kra jów. Jed nak to, czy zo sta nà w peł ni wy ko rzy sta ne, za le ̋ y
od dal sze go zbli ̋ e nia in te re sów i stra te gii geo po li tycz nych. Wza jem ne
blo ko wa nie in te re sów na ro do wych b´ dzie ogra ni cza ło mo˝ li wo Êci roz -
wo ju po li ty ki za gra nicz nej i obron nej UE, czy li utrzy my wa ło sła boÊç ca -
łe go sys te mu. 

Na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na po dob nà me to dy k´ po dej mo wa nia dzia łaƒ
w za kre sie po li ty ki za gra nicz nej ana li zo wa nych paƒstw eu ro pej skich. Dà -
˝à one do wzmoc nie nia wła snej po zy cji w UE, wy ko rzy sta nia in stru men -
tów Unii dla re ali zo wa nia par ty ku lar nych in te re sów, a tak ̋ e co raz cz´ -
Êciej od wo łu jà si´ do współ dzia ła nia po za struk tu ra mi Wspól not. Po nad to
wi docz na jest ten den cja do an ga ̋ o wa nia si´ w roz wój współ pra cy na fo -
rum unij nym, nie dla te go, aby osià gaç wspól ne ce le, ale z ch´ ci rów no -
wa ̋ e nia wpły wów in nych człon ków Unii lub blo ko wa nia ich ini cja tyw
po li tycz nych. Ta kie dzia ła nia utrwa la jà sys te mo wà sła boÊç eu ro pej skiej
po li ty ki za gra nicz nej i obron nej. 

W Êwie tle do tych cza so wych roz wa ̋ aƒ war to po Êwi´ ciç kil ka słów ko -
men ta rza dys ku sji geo po li tycz nej w Pol sce. Z chwi là trans for ma cji ustro -
jo wej (w ro ku 1989) pod sta wo wym ce lem pol skich elit by ła in te gra cja
z za chod ni mi struk tu ra mi, przede wszyst kim NA TO i Unià Eu ro pej skà.
Gdy zo stał osià gni´ ty, uwi docz ni ły si´ doÊç zna czà ce ró˝ ni ce po glà dów
do ty czà cych dal szej stra te gii w po li ty ce za gra nicz nej. Na le ̋ y pod kre Êliç,
˝e po dob ne dys ku sje w ło nie elit to czà si´ rów nie˝ w in nych kra jach i sà
wy ni kiem zmie nia jà ce go si´ ła du mi´ dzy na ro do we go. Wspo mnia ne ró˝ -
ni ce po glà dów mo˝ na przed sta wiç, w pew nym uprosz cze niu, ja ko ry wa -
li za cj´ dwóch obo zów. Pierw szy wspie ra dal szy po st´p pro ce sów in te gra -
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cyj nych w Eu ro pie. Trak tu je je ja ko r´ koj mi´ dal sze go roz wo ju kra ju
i zabez pie cze nie in te re sów geo po li tycz nych, m.in. przed do mi na cjà Nie -
miec lub nad mier nym wpły wem Ro sji. Dru gi obóz po li tycz ny z nie uf no -
Êcià pod cho dzi do pro ce sów in te gra cyj nych, gdy˝ skut ku jà zbyt wiel kà
kon cen tra cjà wła dzy w r´ kach naj sil niej szych kra jów eu ro pej skich.
Ponad to uzna je, ˝e pod sta wà geo po li tycz ne go bez pie czeƒ stwa po wi nien
byç so jusz ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, choç tak ̋ e nie któ re dzia ła nia na
are nie eu ro pej skiej mo gà zo staç wy ko rzy sta ne dla ochro ny pol skich in -
te re sów.104

Sta no wi sko w spra wach eu ro pej skich rzu tu je rów nie˝ na po glà dy do -
ty czà ce po li ty ki wo bec Ro sji. Pierw szy obóz pro po nu je ła god niej sze po -
dej Êcie do wschod nie go sà sia da, zgod ne z pre fe ren cja mi nie któ rych kra -
jów za chod nio eu ro pej skich (ta kich jak Niem cy, Fran cja i Wło chy). Mo˝ na
je okre Êliç tak ̋ e ja ko prag ma tycz ne, gdy˝ uzna je, ˝e Pol ska ma zbyt sła -
bà po zy cj´ na sce nie mi´ dzy na ro do wej oraz zbyt sil ne in te re sy eko no -
micz ne na Wscho dzie, aby eska lo waç kon flik ty z Ro sjà. Tym cza sem dru -
gi obóz optu je za tward szà po li ty kà wo bec te go kra ju na are nie
mi´ dzy na ro do wej, w tym rów nie˝ w Unii. Po nad to bar dziej pryn cy pial -
nie trak tu je za gro ̋ e nia geo po li tycz ne ze stro ny Ro sji, na co wpływ ma
fakt, ˝e w je go pro gra mie po li ty ka hi sto rycz na ma du ̋ e zna cze nie. Pro -
wa dzi wi´c dzia ła nia zgod nie z zim no wo jen nym sche ma tem po dzia łów
geo po li tycz nych mi´ dzy Ro sjà a blo kiem paƒstw za chod nich. Uzna je
jedno cze Ênie, ˝e po szu ki wa nie so ju szu geo po li tycz ne go Unii z Ro sjà –
do cze go na ma wia cz´Êç po li ty ków za chod nio eu ro pej skich – jest przed -
wcze sne. 

Sto su jàc wcze Êniej omó wio nà ty po lo gi´ po t´g mi´ dzy na ro do wych,105

mo˝ na uznaç, ˝e nasz kraj na ma pie geo po li tycz nej Êwia ta na le ̋ y do ka -
te go rii ma łych paƒstw. W po li ty ce mi´ dzy na ro do wej naj cz´ Êciej wspie -
ra jà one ta kie roz wià za nia, któ re sà ini cjo wa ne przez mo car stwa i jed -
no cze Ênie naj bar dziej od po wia da jà ich na ro do wym in te re som.
W pew nym uprosz cze niu, w obec nej sy tu acji mo ̋ e my wspie raç stra te -
gi´ Nie miec i Fran cji lub geo po li ty k´ USA i Wiel kiej Bry ta nii. Pierw szy
kie ru nek b´ dzie sprzy jał zwi´k sza niu au to no mii in stru men tów eu ro pej -
skich i od dzia ły wał na zbli ̋ e nie geo po li tycz ne mi´ dzy Unià, Ro sjà i USA.
W ra mach oma wia ne go po dej Êcia Pol ska po win na ak tyw nie współ dzia -
łaç na rzecz prze ła ma nia sys te mo wej sła bo Êci po li ty ki za gra nicz nej UE.
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104 Por. sze rzej na ten te mat: T.G.Gros se, Hy bry do wy ustrój Unii Eu ro pej skiej: dwie
lo gi ki zmian w pro jek cie trak ta tu kon sty tu cyj ne go, „Ana li zy Na to liƒ skie” nr 3 (26)/2008. 

105 Wspo mnia ny po dział obej mu je ka te go ri´ ma łych paƒstw, ma łych i wiel kich po t´g.
Por.: D. Vi tal, op.cit., s. 4. 



Pod sta wo wym za gro ̋ e niem dla tej kon cep cji jest zbyt nie umoc nie nie
wpły wów Nie miec, a tak ̋ e nie miec ko -ro syj ski kon cert mo carstw, w któ -
rym Pol sce przy pad nie je dy nie ro la wspól nej stre fy wpły wów. W dru gim
przy pad ku pod sta wà po li ty ki obron nej RP b´ dzie opar cie si´ na NA TO
i so ju szu ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, a uczest nic two w po li ty ce za gra -
nicz nej i obron nej UE sta nie si´ przede wszyst kim spo so bem wpły wa -
nia na naj sil niej sze kra je (a nie kie dy na wet blo ko wa nia ich aspi ra cji).
W tym kon tek Êcie sys te mo wa sła boÊç po li ty ki za gra nicz nej Unii b´ -
dzie ak cep to wa na, a na wet po ̋ à da na. Pod sta wo wym za gro ̋ e niem ta kiej
tak ty ki jest mar gi na li za cja pol skiej ro li w UE lub ry zy ko co raz cz´st sze -
go po mi ja nia unij nej po li ty ki za gra nicz nej przez naj wi´k sze kra je eu ro -
pej skie. 

Abs tract

Sys te mic cau ses of we ak ness of the Eu ro pe an Union’s 
fo re ign po li cy 

The ar tic le ana ly ses sys te ma ti cal ly the EU fo re ign po li cy which re -
ve als po or stra te gic plan ning, un der de ve lo ped in sti tu tio nal fra me work,
in a de qu ate fi nan cial re so ur ces and im ple men ta tion in stru ments. Fur -
ther mo re, the con cept of ci vi lian po wer is a re sult of we ak ness of the
EU fo re ign po li cy sys tem and co uld ma ke this po li cy less cre di ble in in -
ter na tio nal re la tion. The re are three prin ci pal conc lu sions stem ming
from the ana ly ses pre sen ted in the ar tic le. Fir stly, the ma jor cau se of
the EU fo re ign po li cy sys te mic we ak ness lies in con tra dic to ry in te re sts
of Mem ber Sta tes. Se con dly, the UE po li cy is ac tu al ly an in stru ment of
sup port for na tio nal fo re ign po li cies ra ther then a plat form of po li ti cal
uni ty of in te gra ted Eu ro pe. Thir dly, struc tu ral cha rac te ri stics of the EU
fo re ign po li cy un der mi ne po li ti cal am bi tions of le ader ship in sha ping
a new in ter na tio nal or der. 
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