
Da riusz Mil cza rek*

Âwiat na roz dro ̋ u
– ewo lu cja mi´ dzy na ro do we go oto cze nia 

Unii Eu ro pej skiej 
(cz´Êç 2)1

Ge ne ral nie rzecz bio ràc, współ cze sny Êwiat mo˝ na po rów naç – zgod -
nie z ty tu łem zna nej pra cy Zbi gnie wa Brze ziƒ skie go – do wiel kiej
szachow ni cy, na któ rej wiel cy oraz mniej si ak to rzy glo bal ni roz gry wa jà
skom pli ko wa ne gry do ty czà ce w pierw szym rz´ dzie ochro ny i re ali za cji
swo ich in te re sów. Jed nà z pod sta wo wych cech owej sza chow ni cy jest
wy st´ po wa nie jed no bie gu no wo Êci w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych,
spowo do wa nej do mi na cjà Sta nów Zjed no czo nych uzu peł nio nà sil nà
pozy cjà po zo sta łych paƒstw Za cho du. Nie wni ka jàc w szcze gó ło wà cha -
rak te ry sty k´ te go sta nu rze czy, trze ba zwró ciç uwa g´ na fakt, ˝e funk -
cjo no wa nie sys te mu jed no bie gu no we go przy no si skut ki za rów no po zy -
tyw ne, jak i ne ga tyw ne.

Do tych pierw szych na le ̋ y za li czyç przede wszyst kim usta bi li zo wa -
nie Êwia to we go ukła du sił, któ ry dzi´ ki ame ry kaƒ skiej (czy sze rzej – za -
chod niej) prze wa dze stał si´, przy naj mniej w la tach 90. XX w., bar dziej
prze wi dy wal ny i trwa ły. Abs tra hu jàc od kon tro wer sji na ten te mat, cho -
dzi tu o efekt umac nia nia mi´ dzy na ro do we go ła du, opar te go na po dzie -
la nych przez ca łà cy wi li za cj´ Za cho du war to Êciach de mo kra tycz no -li -
be ral nych, któ rych prze strze ga nie – cho cia˝ nie ko niecz nie w peł ni
ak cep to wa ne przez wszyst kich – czy ni ca ły Êwiat bar dziej bez piecz nym.
(Wàt pli wo Êci w tym za kre sie po win na roz wiaç po nu ra wi zja Êwia ta zdo -
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mi no wa ne go przez ró˝ nej ma Êci eks tre mi stów ide olo gicz nych czy re li -
gij nych.) 

Z dru giej stro ny he ge mo nia Sta nów Zjed no czo nych po wo du je rów -
nie˝ kon se kwen cje ne ga tyw ne. Wska zaç tu na le ̋ y przede wszyst kim
utrud nie nia w swo bod nym kształ to wa niu si´ ła du mi´ dzy na ro do we go
pro wa dzà ce do od st´pstw od ge ne ral nej za sa dy rów no wa gi sił. Efek tem
jest m.in. zbyt nie uza le˝ nie nie po li ty ki Êwia to wej od de cy zji jed ne go
oÊrod ka wła dzy. W przy pad ku ta kich bł´ dów, ja kie po peł nia ła ad mi ni -
stra cja pre zy den ta Geo r ge’a R. Bu sha, mo gło to nieÊç dłu go fa lo we, nie -
bez piecz ne skut ki. 

Bez wzgl´ du jed nak na roz ma ite im pli ka cje ame ry kaƒ skiej do mi na -
cji trze ba za uwa ̋ yç, ̋ e wie le wska zu je na stop nio we nad cià ga nie jej kre -
su. Wy raê nie wi docz ne sà ju˝ pew ne ozna ki słab ni´ cia po t´ gi USA, np.
trud no Êci w osià gni´ ciu de fi ni tyw ne go zwy ci´ stwa w woj nach w Ira ku
i Afga ni sta nie oraz nie naj lep sza kon dy cja nad mier nie za dłu ̋ o nej go -
spo dar ki ame ry kaƒ skiej, do dat ko wo dra stycz nie za gro ̋ o nej obec nym kry -
zy sem go spo dar czym. Zja wi ska te do strze ga ju˝ wie lu po li ty ków, ba da -
czy i ko men ta to rów, m.in. Em ma nu el Todd. W swej zna nej pra cy
o wy mow nym ty tu le Schy łek im pe rium wska zu je nad mier ny, ego istycz -
ny in dy wi du alizm, pro wa dzà cy do sa mo bój czej atro fii ˝y cia spo łecz ne go
w tym kra ju, ja ko je den głów nych po wo dów osła bie nia Sta nów Zjed no -
czo nych. (Te zy te for mu ło wa ne by ły na wie le lat przed ak tu al nym kry -
zy sem, w peł ni po ka zu jà cym wy na tu rze nia ame ry kaƒ skie go sys te mu go -
spo dar cze go.)2 Słab ni´ cie mo car stwo wej po zy cji USA mo ̋ e, rzecz ja sna,
trwaç jesz cze ca łe la ta czy wr´cz de ka dy, ale trend – jak si´ wy da je nie -
unik nio ny – ju˝ si´ za ry so wał.

3. Wy mia na po t´g

Co wi´ cej, oprócz prze sła nek em pi rycz nych, ist nie jà tak ̋ e so lid ne
prze słan ki teo re tycz no -na uko we ku te mu, aby uwa ̋ aç Pax Ame ri ca na
za stan, któ ry nie b´ dzie trwaç w nie skoƒ czo noÊç. Uza sad nie niem ta -
kie go twier dze nia mo gà byç kon cep cje tzw. tran zy cji (wy mia ny) po t´g
oraz su per cy kli, któ re sa me w so bie sta no wià cie ka wy, od r´b ny te mat
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ba daw czy, ale w tym miej scu po słu ̋ à je dy nie do ilu stra cji przy to czo -
nej tezy.

Mo˝ na bo wiem udo wod niç, ˝e w do tych cza so wej hi sto rii sto sun ków
mi´ dzy na ro do wych mie li Êmy do czy nie nia z po ja wia niem si´, a na st´p -
nie upad kiem ko lej nych mo carstw, od gry wa jà cych przez okre Êlo ny czas
głów nà ro l´ w ska li ogól no Êwia to wej bàdê re gio nal nej (głów nie eu ro pej -
skiej). W cià gu ostat nich 300 lat by ło kil ka na Êcie ta kich paƒstw, po czy -
na jàc od Tur cji, a koƒ czàc na obec nym su per mo car stwie, ja kim sà Sta -
ny Zjed no czo ne. Roz wój ka˝ de go z nich prze bie gał zgod nie z ko lej ny mi
fa za mi: ini cja cyj nà (po czàt ko we go, mniej lub bar dziej in ten syw ne go
wzro stu po t´ gi), przej Êcio wà (dy na micz ne go umac nia nia po t´ gi) oraz
peł ne go wzro stu, kie dy wy st´ pu jà ju˝ pew ne symp to my osła bia nia po zy -
cji mo car stwo wej. Wy mia na (tran zy cja) na po zy cji czo ło we go mo car stwa
tak ̋ e od by wa si´ eta pa mi. Naj pierw po ja wia si´ pre ten dent do od gry -
wa nia wio dà cej ro li, na st´p nie kwe stio nu je on sta tus ak tu al ne go he ge -
mo na, aby osta tecz nie, w wy ni ku de kom po zy cji sta re go ukła du sił, sa -
me mu za jàç do mi nu jà cà po zy cj´. 

Kwe stià za sad ni czà jest tu taj spo sób do ko ny wa nia si´ owej wy mia ny
– naj cz´ Êciej w wy ni ku kon flik tów zbroj nych, to czo nych przez głów ne
po t´ gi od gry wa jà ce cen tral ne ro le w go spo dar ce sys te mu ka pi ta li stycz -
ne go. Woj ny te, po czy na jàc od XV w., wy st´ pu jà w re gu lar nych cy klach,
któ rych prze bieg po kry wa si´ z za ry so wa ny mi wcze Êniej pra wi dło wo Êcia -
mi do ty czà cy mi tran zy cji. Po wta rza jà cy mi si´ ele men ta mi tych cy kli sà:
woj na na sze ro kà ska l´, pro wa dzà ca do do mi na cji mo car stwa Êwia to we -
go, na st´p nie de le gi ty mi za cja ist nie jà ce go po rzàd ku mi´ dzy na ro do we go
i wy ni ka jà ce z niej za ła ma nie si´ sys te mu glo bal ne go, wresz cie wy buch
ko lej nej woj ny, pro wa dzà cej do po wtó rze nia si´ ca łe go cy klu. Czas trwa -
nia owych cy kli za le ̋ y oczy wi Êcie od kon kret nych uwa run ko waƒ hi sto -
rycz nych i eko no micz no -spo łecz nych, ale – ge ne ral nie rzecz bio ràc –
po kry wa jà si´ w dłu˝ szej per spek ty wie z tzw. fa za mi Kon dra tief fa (li czà -
cy mi 50–60 lat okre sa mi ko niunk tu ral ny mi w go spo dar ce ka pi ta li stycz -
nej), a w per spek ty wie Êred nio okre so wej ma jà zwià zek z trwa jà cy mi
ok. 20 lat tzw. cy kla mi Ku znet sa, do ty czà cy mi szyb ko Êci roz wo ju tej go -
spo dar ki.3
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3 Cy kle te li czo ne sà od 1756 r. We dług A.Tau scha ak tu al nie trwa jà ca fa za Kon dra -
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in the World -Sys tem Per spec ti ve w: The Eu ro pe an Union in the World Sys tem Per spec -
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no wa fa za, I.Wal ler ste in, Ko niec Êwia ta, ja ki zna my, War sza wa 2004, s. 70 i nast. 



Pew ne pra wi dło wo Êci da je si´ tak ̋ e za ob ser wo waç w od nie sie niu do
ze sta wu cech, ja ki mi po win no si´ cha rak te ry zo waç mo car stwo pre ten -
du jà ce do Êwia to wej he ge mo nii. W uj´ ciu hi sto rycz nym wi daç, ˝e na
zde cy do wa nie gor szych po zy cjach wyj Êcio wych znaj do wa ły si´ kra je dys -
po nu jà ce wpraw dzie po t´˝ nym po ten cja łem ogól nym, ale o spe cy ficz -
nych ce chach, ta kich jak sto sun ko wo sła ba in no wa cyj noÊç tech no lo gicz -
na go spo dar ki, ele men ty mer kan ty li zmu w han dlu za gra nicz nym,
za mkni´ te spo łe czeƒ stwo, nie dy spo nu jà ce w peł ni swo bod ny mi me dia -
mi, in ten syw na eks plo ata cja ob sza rów pe ry fe ryj nych (np. ko lo nii), licz -
na ar mia là do wa. (Ja ko przy kła dy te go ty pu mo carstw mo˝ na wy mie niç
im pe rium habs bur skie, ce sar stwo na po le oƒ skie, car skà Ro sj´ i wil hel -
miƒ skie Niem cy.) Na to miast wi´k sze suk ce sy od no si li pre ten den ci cha -
rak te ry zu jà cy si´ od mien ny mi ce cha mi: in ten syw nym roz wo jem my Êli
na uko wo -tech nicz nej, do brze roz wi ni´ tym han dlem za gra nicz nym,
otwar tym, de mo kra tycz nym spo łe czeƒ stwem i wol ny mi me dia mi, mniej
licz nà, ale spraw nà ar mià là do wà oraz po t´˝ ny mi si ła mi mor ski mi. Tu -
taj przy kła da mi mo gà byç Wiel ka Bry ta nia oraz Sta ny Zjed no czo ne. 

Wła Ênie w od nie sie niu do USA za sa da tran zy cji wy da je si´ mieç na -
dal za sto so wa nie. Wpraw dzie da ne do ty czà ce wcià˝ im po nu jà ce go po -
ten cja łu Sta nów Zjed no czo nych w ró˝ nych dzie dzi nach zda jà si´ obec -
nie prze czyç opi niom o „po czàt ku koƒ ca” im pe rium ame ry kaƒ skie go,
nie mniej nie ma prze cie˝ ra cjo nal nych po wo dów, aby za ne go waç em pi -
rycz nie udo wod nio nà za sa d´ wy mia ny mo carstw. Uka zu je ona nie ty le
me cha nicz ny de ter mi nizm pro ce sów hi sto rycz nych, ile ra czej pew ne hi -
sto rycz ne ko niecz no Êci. Osta tecz nie trud no so bie wy obra ziç, ˝e po t´ ga
Sta nów Zjed no czo nych (w od ró˝ nie niu od in nych po t´g) na za wsze po -
zo sta nie do mi nu jà ca w Êwie cie. Kwe stià otwar tà jest oczy wi Êcie ho ry -
zont cza so wy ko lej nej tran zy cji, mo gà cy si´ gaç, jak wspo mnia no, na wet
dzie siàt ków lat. Po wo du je to, ˝e nie wszy scy sà skłon ni zgo dziç si´ z wi -
zjà szyb kiej „ab dy ka cji” Sta nów Zjed no czo nych i za stà pie nia ich na po -
zy cji he ge mo na przez in ne paƒ stwo.

Ist nie jà rzecz ja sna ró˝ ne wa rian ty dal sze go roz wo ju glo bal ne go ukła -
du sił. Oprócz sce na riu sza prze wi du jà ce go po ja wie nie si´ ko lej ne go su -
per mo car stwa, praw do po dob ny jest tak ̋ e po wrót do Êwia ta wie lo bie gu -
no we go, któ re go kształt był by bar dziej zgod ny z kla sycz nà za sa dà
rów no wa gi sił. To tym bar dziej mo˝ li we, ˝e na geo po li tycz nej ma pie na -
sze go glo bu wy raê nie wi daç wiel kie zmia ny w do tych cza so wej ar chi tek -
tu rze sto sun ków mi´ dzy na ro do wych. 

Zmia ny owe po le ga jà przede wszyst kim na wy ła nia niu si´ no wych
po t´g, w mniej szym lub wi´k szym stop niu kon ku ru jà cych z do tych cza -
so wy mi cen tra mi cy wi li za cyj ny mi (czy te˝ „rdze nia mi” w ro zu mie niu Im -
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ma nu ela Wal ler ste ina). Prze mia nom ule ga tak ̋ e układ sił w ra mach
„rdze ni” i cha rak ter sto sun ków mi´ dzy wszyst ki mi gra cza mi, któ rzy –
zgod nie z lo gi kà pro ce sów glo ba li za cji – two rzà skom pli ko wa ne wi´ zy re -
la cji opar tych za rów no na ry wa li za cji (cza sem wr´cz kon fron ta cji), jak
i na współ pra cy bàdê so ju szu. Kto za tem na le ̋ y do gro na naj wa˝ niej -
szych ak to rów na współ cze snej sce nie mi´ dzy na ro do wej?

4. Ga le ria pre ten den tów

Po t´˝ ny kràg cy wi li za cyj ny, okre Êla ny sze ro kim po j´ ciem Za cho du,
na dal za cho wu je, dzi´ ki swym roz ma itym atu tom, klu czo wà po zy cj´, ale
nie jest by naj mniej mo no li tem. Roz sz cze pia si´ bo wiem na dwa głów ne
kom po nen ty. Na kon ty nen cie ame ry kaƒ skim sà to dys po nu jà ce sta tu -
sem su per mo car stwa Sta ny Zjed no czo ne, a na Sta rym Kon ty nen cie –
Unia Eu ro pej ska. Po nad to w stre fie mniej czy bar dziej bez po Êred nie go
od dzia ły wa nia i wpły wów owych dwóch cen trów znaj du jà si´ re gio ny, któ -
re bez wzgl´ du na po ło ̋ e nie geo gra ficz ne mo˝ na za li czyç do Êwia ta za -
chod nie go i któ re obej mu jà ta kie kra je jak Au stra lia, No wa Ze lan dia, Ka -
na da oraz wi´k szoÊç paƒstw la ty no ame ry kaƒ skich (zwłasz cza Mek syk,
Bra zy li´, Ar gen ty n´ i Chi le). 

Spe cy ficz ne wi´ zi łà czà z Za cho dem gru p´ kra jów, któ re wpraw dzie
nie na le ̋ à wprost do je go kr´ gu kul tu ro we go, ale od daw na ma jà z nim
wspól ne in te re sy po li tycz ne, go spo dar cze i mi li tar ne, a tak ̋ e w okre Êlo -
nej, cza sa mi tyl ko nie wiel kiej, mie rze po dzie la jà je go sys tem war to Êci
ide owych. Człon ko wie owej gru py pro za chod niej ró˝ nià si´ do syç istot -
nie w za kre sie ska li oraz in ten syw no Êci wi´ zi z USA bàdê Eu ro pà – bar -
dzo bli skich w przy pad ku Ja po nii, nie któ rych „ty gry sów azja tyc kich” (Ko -
rei Po łu dnio wej, Taj wa nu) oraz Izra ela, mniej Êci słych zaÊ w In diach
i Tur cji. (Od r´b nà gru p´ sta no wià ta kie paƒ stwa cy wi li za cji is la mu, jak
Pa ki stan, Ara bia Sau dyj ska czy Egipt, któ re sà wpraw dzie so jusz ni ka mi
Za cho du, zwłasz cza Sta nów Zjed no czo nych, ale tyl ko w sfe rze po li tycz -
no -mi li tar nej.)4

Naj wa˝ niej szym czyn ni kiem na ru sza jà cym po st zim no wo jen ny układ
sił w ska li glo bal nej nie by ła jed nak ewo lu cja sys te mu za chod nie go (m.in.
w sfe rze re la cji Eu ro pa – Ame ry ka), ale po ja wie nie si´ no wych po t´g.
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sys te mu apar the idu. Po dob ne zja wi sko ry su je si´ obec nie w Pa ki sta nie. 



Cho dzi o kra je, któ re w sto sun ko wo szyb kim tem pie oraz w sze ro kim za -
kre sie osià gn´ ły po zy cj´ mo carstw re gio nal nych: przede wszyst kim Chi -
ny i In die oraz w mniej szym stop niu Bra zy li´ oraz sła bo jesz cze roz wi -
ni´ tà, ale dys po nu jà cà ogrom ny mi bo gac twa mi na tu ral ny mi Ni ge ri´. Do
te go gro na za li cza si´ po nad to Fe de ra cj´ Ro syj skà, któ ra po okre sie „wiel -
kiej smu ty” z lat 90. XX w. pod j´ ła in ten syw ne pró by od bu do wy sta tu su
wiel kiej po t´ gi. Jak wi daç, cz´Êç z tych kra jów po zo sta je w or bi cie luê -
niej szych lub Êci Êlej szych wpły wów Êwia ta za chod nie go, ale dwa czo ło -
we paƒ stwa owej gru py – Chi ny i Ro sja – wy bra ły wła sne mo de le roz -
wo ju, któ re mo˝ na na zwaç azja tyc ki mi bàdê an ty za chod ni mi. Bez
wzgl´ du jed nak na przy j´ tà stra te gi´ ce chà cha rak te ry stycz nà po li ty ki
pro wa dzo nej przez no we mo car stwa sà wy raê ne am bi cje zaj mo wa nia co -
raz wy˝ szych lo kat w ran kin gach Êwia to wych i tym sa mym kon ku ro wa -
nie z do tych cza so wy mi li de ra mi. 

Aby si´ zo rien to waç, na ile te go ty pu am bi cje sà re al ne oraz ja kie
rze czy wi ste atu ty i ogra ni cze nia w po li ty ce ma jà owe mo car stwa, ko niecz -
ne jest do ko na nie cho cia˝ by skró to wej cha rak te ry sty ki ich do tych cza so -
wej dro gi roz wo ju. 

Bez wàt pie nia naj bar dziej spek ta ku lar ne suk ce sy za no to wa ły Chi ny,
któ re naj cz´ Êciej wy mie nia ne sà ja ko przy kład prze pro wa dze nia uda nej
trans for ma cji sys te mo wej i sko ko wej po pra wy po zy cji mi´ dzy na ro do wej.
Istot nie, in ten syw ny roz wój eko no micz ny Paƒ stwa Ârod ka w okre sie
minio nej de ka dy nie tyl ko do gł´b nie prze obra ził wa run ki ˝y cia je go oby -
wa te li, lecz rów nie˝ w co raz wi´k szym stop niu wpły wał na go spo dar k´
ca łe go Êwia ta, o czym Êwiad czà roz ma ite wskaê ni ki eko no micz ne.5 Wy -
da wa ło si´ za tem, ˝e po t´ ga go spo dar cza, wspar ta ro snà cym po ten cja -
łem mi li tar nym, mo gły by uła twiç za j´ cie przez ten kraj po zy cji mo car -
stwa nie tyl ko na ska l´ re gio nal nà, ale te˝ glo bal nà. W ni czym nie
umniej sza jàc osià gni´ç Chin, na le ̋ y jed nak chy ba przy jàç bar dziej ostro˝ -
nà po sta w´ w oce nie ich przy szłe go sta tu su na are nie mi´ dzy na ro do wej.

Ko niecz ne jest bo wiem wzi´ cie pod uwa g´ bar dzo istot nych czyn ni -
ków, któ rych od dzia ły wa nie ju˝ obec nie, a w jesz cze wi´k szym stop niu
w nad cho dzà cych la tach, mo ̋ e wpły nàç na ogra ni cze nie po zy cji i ro li
te go kra ju w Êwie cie. Na le ̋ y do nich przede wszyst kim nie zdro wa, hy -
bry dal na struk tu ra spo łecz no -eko no micz na, kształ to wa na za rów no przez
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5 Do cza su obec ne go kry zy su Chi ny przez po nad dzie si´ç lat utrzy my wa ły tem po wzro -
stu PKB w gra ni cach 10%. Dy na micz ny roz wój ich go spo dar ki przy czy niał si´ w 25–30%
do ogól ne go wzro stu go spo dar ki Êwia to wej. Chi ny od gry wa jà te˝ ogrom nà ro l´ w han d -
lu mi´ dzy na ro do wym, b´ dàc np. dru gim w ska li glo bal nej im por te rem ro py naf to wej
oraz zu ̋ y wa jàc ¼ Êwia to wej pro duk cji sta li.



ofi cjal nà po li ty k´ paƒ stwa, opar tà na or to dok syj nej ide olo gii mark si stow -
sko -ma oistycz nej (tłu mià cej pró by de mo kra ty za cji), jak i przez qu asi -ka -
pi ta li stycz nà go spo dar k´ wol no ryn ko wà, któ rej pr´˝ ny roz wój pod ko pu -
je ide olo gicz no -po li tycz ne pod sta wy ChRL. W efek cie na ra sta jà groê ne
na pi´ cia po li tycz ne (cze go tra gicz nym sym bo lem by ła ma sa kra na pla -
cu Tian’an men), eko no micz ne, a przede wszyst kim spo łecz ne.6 Do cho -
dzà do te go na st´p stwa Êwia to we go kry zy su go spo dar cze go, któ ry szcze -
gól nie bo le Ênie do tknàł wła Ênie go spo dar k´ chiƒ skà, na sta wio nà
w ogrom nej mie rze na eks port. 

Po nad to na le ̋ y uwzgl´d niç, ˝e ewen tu al ne przy szłe mo car stwo o za -
si´ gu glo bal nym – aby rze czy wi Êcie nim byç – mu si mieç mo˝ li wo Êci od -
dzia ły wa nia na oto cze nie mi´ dzy na ro do we za po Êred nic twem nie tyl ko
in stru men tów go spo dar czych, dy plo ma tycz nych czy mi li tar nych. We
współ cze snym zglo ba li zo wa nym Êwie cie bar dzo istot nà ro l´ od gry wa kul -
tu ra ma so wa, a Chi ny nie ma jà szans na by cie jej zna czà cym eks por te -
rem, ze wzgl´ du na oczy wi ste uwa run ko wa nia hi sto rycz no -kul tu ro we.
Wszak bar dzo trud no wy obra ziç so bie do mi na cj´ w ska li ogól no Êwia to -
wej chiƒ skiej mu zy ki, li te ra tu ry czy sty lu ˝y cia.7

Wszyst ko to upo wa˝ nia do po sta wie nia te zy – byç mo ̋ e dys ku syj nej
– ˝e przy szłoÊç Chin ju˝ nie tyl ko ja ko mo car stwa Êwia to we go, ale na wet
ja ko sta bil nej, har mo nij nie roz wi ja jà cej si´ po t´ gi re gio nal nej, stoi pod
du ̋ ym zna kiem za py ta nia. Po dob nie oce nia zresz tà za gad nie nie wie lu
ba da czy (m.in. przy ta cza ni tu Brze ziƒ ski i Wal ler ste in), nie zga dza jà cych
si´ z te za mi o przy szłej su pre ma cji te go kra ju. Ich zda niem jest to wpraw -
dzie gracz bar dzo wa˝ ny, nie mniej jed nak o zna cze niu ra czej re gio nal -
nym bàdê kon ty nen tal nym, mo gà cy – po nie uda nych pró bach zdo by cia
do mi na cji w Azji – naj wy ̋ ej wcho dziç w ko ali cje z in ny mi po t´ ga mi.
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6 Hy bry dal noÊç sys te mu chiƒ skie go po wo du je, ˝e wie lu klu czo wych de cy zji eko no -
micz nych nie po dej mu je si´ ra cjo nal nie, co skut ku je mar no tra wie niem sił i Êrod ków
oraz „prze grza niem” go spo dar ki (np. cha otycz ny roz wój prze my słu ci´˝ kie go wpły wa na
ogrom ny im port sta li). Kon ku ren cyj noÊç eks por tu wy ni ka w de cy du jà cej mie rze z wy -
ko rzy sty wa nia bar dzo ta niej si ły ro bo czej, w tym tak ̋ e pra cu jà cych za dar mo licz nych
wi´ê niów. W sfe rze spo łecz nej na ra sta jà ogrom ne na pi´ cia, po wo do wa ne m.in. bez ro -
bo ciem (przed tem ukry tym, a obec nie wzra sta jà cym w wy ni ku kry zy su Êwia to we go), ˝y -
wio ło wà mi gra cjà ze wsi do miast oraz po gł´ bia niem si´ ró˝ nic w po zio mie ˝y cia. Do -
daç do te go trze ba ogrom nà ko rup cj´, a tak ̋ e utrzy mu jà ce si´ na pi´ cia na tle et nicz nym
i po li tycz nym (np. w od nie sie niu do Ty be taƒ czy ków czy Uj gu rów). 

7 Je den z pu bli cy stów an giel skich py tał iro nicz nie: „ilu fran cu skich mi lio ne rów chcia -
ło by po sta wiç so bie re pli k´ chiƒ skie go pa wi lo nu na przed mie Êciach Pa ry ̋ a?” oraz kto
z lu dzi Za cho du „obej rzał z wła snej wo li ja kàÊ chiƒ skà ope r´ od po czàt ku do koƒ ca?”
(„The Spec ta tor”, 8.01.2005).



Zbli ̋ o ne oce ny mo˝ na for mu ło waç tak ̋ e w od nie sie niu do po zo sta -
łych no wych mo carstw, po czy na jàc od In dii. In ten syw ny roz wój eko no -
micz ny, po rów ny wal ny pod wie lo ma wzgl´ da mi z chiƒ skim, tak ̋ e do pro -
wa dził w sto sun ko wo krót kim cza sie do za j´ cia przez nie wy so kiej po zy cji
na ma pie go spo dar czej Êwia ta.8 Po do bieƒ stwa roz wo jo we, ale tak ̋ e sà -
siedz two geo gra ficz ne oraz wi´ zi hi sto rycz no -kul tu ro we mi´ dzy In dia mi
a Chi na mi, pro wo ku jà nie któ rych ana li ty ków do sta wia nia Êmia łych tez
o kształ to wa niu si´ no we go, nie for mal ne go by tu go spo dar czo -po li tycz ne -
go, łà czà ce go po ten cja ły obu kra jów, któ ry mógł by no siç dêwi´cz nà na -
zw´ Chin die. Nie wy da je si´ jed nak, aby by ła to te za praw dzi wa, przede
wszyst kim dla te go, ˝e ró˝ ni ce mi´ dzy owy mi paƒ stwa mi sà wi´k sze ni˝
po do bieƒ stwa. Nie wni ka jàc w szcze gó ło we po rów na nia, wy star czy wska -
zaç fun da men tal ne od mien no Êci po li tycz no -ustro jo we, ge ne ru jà ce tak -
˝e im pli ka cje w od nie sie niu do wy bie ra nych mo de li roz wo ju go spo dar -
czo -spo łecz ne go: In die sta no wià „naj wi´k szà de mo kra cj´ Êwia ta”, pod czas
gdy Chi ny sà wcià˝ ko mu ni stycz nà dyk ta tu rà.

Suk ce sy go spo dar cze nie mo gà przy tym za sła niaç po wa˝ nych pro -
ble mów In dii. W sfe rze we wn´trz nej na le ̋ à do nich m.in. ostre na pi´ -
cia i kon flik ty o ró˝ no rod nym pod ło ̋ u: po li tycz nym, et nicz nym, re li gij -
nym, kla so wym (a Êci Êlej – ka sto wym) lub spo łecz nym, skut ku jà ce
nie rzad ko wy bu chem krwa wych za mie szek.9 Na to miast w sfe rze po li -
ty ki za gra nicz nej naj wi´k szy pro blem w ca łym okre sie po wo jen nej nie -
pod le gło Êci sta no wi utrzy my wa nie si´ na pi´ tych, wr´cz wro gich sto sun -
ków z głów nym prze ciw ni kiem i ry wa lem – Pa ki sta nem. Prze ja wem te go
jest nie tyl ko wcià˝ nie roz wià za ny spór o Kasz mir, ale tak ̋ e na si le nie
si´ dzia łal no Êci ter ro ry stycz nej, któ rej bru tal nym przy kła dem był krwa -
wy za mach w Bom ba ju w li sto pa dzie 2008 r. Sy tu acj´ do dat ko wo za -
ognia fakt, ˝e dwaj pro ta go ni Êci – In die i Pa ki stan – od kil ku lat po sia -
da jà broƒ ato mo wà. Ma ona słu ̋ yç uzy ska niu prze wa gi mi li tar nej
jed ne go z tych paƒstw nad dru gim. Nie ule ga przy tym wàt pli wo Êci,
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8 W ostat nich la tach In die osià ga ły prze szło 8-proc. tem po wzro stu PKB. W ich przy -
pad ku stan dar do wy atut wscho dzà cych po t´g, czy li du ̋ e za so by ta niej si ły ro bo czej, jest
uzu peł nio ny na st´p nym: in dyj scy pra cow ni cy ma jà nie złe wy kształ ce nie i zna jà j´ zyk
an giel ski (stàd m.in. ich spe cjal noÊç – usłu gi in for ma tycz ne). Po za tym spe cy fi kà In dii
jest ist nie nie re la tyw nie licz nej za mo˝ nej kla sy Êred niej i wy˝ szej, co sprzy ja ak tyw no -
Êci eko no micz nej za rów no w wy mia rze kra jo wym, jak mi´ dzy na ro do wym. (Swo istym ewe -
ne men tem jest du ̋ y od se tek Hin du sów wÊród naj bo gat szych lu dzi Êwia ta.)

9 Do cho dzà do te go ro snà ce dys pro por cje spo łecz ne, o któ rych ska li Êwiad czy z jed -
nej stro ny ist nie nie wspo mnia nej bo ga tej eli ty, a z dru giej – wy mow ny fakt, ˝e oko ło 80%
Hin du sów ˝y je na gra ni cy ubó stwa. (Dla po rów na nia: w Chi nach w tak złych wa run -
kach eg zy stu je „tyl ko” po ło wa po pu la cji.)



˝e ów wy Êcig zbro jeƒ to ogrom ne ob cià ̋ e nie go spo dar czo -spo łecz ne dla
ca łe go sub kon ty nen tu, a w przy pad ku bar dzo nie sta bil ne go po li tycz nie
Pa ki sta nu mo ̋ e po nad to sta no wiç re al ne za gro ̋ e nie bez pie czeƒ stwa
i po ko ju Êwia to we go.

Wspo mnia ne trud no Êci w znacz nym stop niu wpły wa jà na po zy cj´
mi´ dzy na ro do wà In dii, ka ̋ àc tak ̋ e i w tym przy pad ku za sta no wiç si´
nad per spek ty wa mi jej ewo lu cji. Na le ̋ y bo wiem pa mi´ taç, ˝e je Êli kraj
bo ry ka si´ z istot ny mi pro ble ma mi we wn´trz ny mi i za gra nicz ny mi, je -
go ogrom ny po ten cjał go spo dar czy, de mo gra ficz ny, su row co wy czy in ny
by naj mniej nie mu si gwa ran to waç osià ga nia trwa łych suk ce sów w za -
kre sie umac nia nia po zy cji w Êwie cie. 

Te go ro dza ju dia gno za mo ̋ e od no siç si´ rów nie˝ do ko lej nej no wej
po t´ gi – Ro sji. Kraj ten od wie lu lat po dej mu je in ten syw ne za bie gi w ce -
lu od bu do wy po zy cji mo car stwo wej, po słu gu jàc si´ przy tym wła snà od -
mia nà an ty za chod nie go mo de lu roz wo jo we go. W od ró˝ nie niu jed nak od
in nych wscho dzà cych po t´g nie osià gnàł zna czà cych suk ce sów w roz -
bu do wie sek to rów prze my słu i usług (z wy jàt kiem zbro je nio we go oraz
ko smicz ne go). Ro sja skon cen tro wa ła si´ na roz wo ju po ten cja łu w dzie -
dzi nie wy do by cia oraz prze sy łu swe go głów ne go bo gac twa, ja kim sà no -
Êni ki ener gii: gaz ziem ny i ro pa naf to wa. Ce chà cha rak te ry stycz nà po -
li ty ki Mo skwy jest nie tyl ko wy ko rzy sty wa nie su row ców ener ge tycz nych
do uzy ski wa nia wpły wów fi nan so wych z ko mer cyj ne go eks por tu, ale tak -
˝e sto so wa nie ich ja ko swo iste go na rz´ dzia po li tycz no -dy plo ma tycz ne -
go. (W ja ki spo sób owa „broƒ ener ge tycz na” słu ̋ y ła za in stru ment na -
ci sku na Ukra in´ i ca łà Eu ro p´, po ka zał na prze ło mie lat 2008–2009
kry zys zwià za ny ze wstrzy ma niem do staw ro syj skie go ga zu.) 

Ze wzgl´ du na utrzy my wa nie si´ w mi nio nych la tach wy so kich cen
no Êni ków ener gii na ryn kach Êwia to wych Ro sji uda ło si´ w znacz nym
stop niu usta bi li zo waç sy tu acj´ we wn´trz nà, a na de wszyst ko od bu do -
waç po ten cjał mi li tar ny, w tym zwłasz cza nu kle ar ny. Po ten cjał ten – co
sta no wi ko lej nà ce ch´ te go kra ju – stał si´ głów nym wy znacz ni kiem ro -
syj skiej mo car stwo wo Êci w sy tu acji, gdy ta kiej ro li nie mo ̋ e od gry waç
re la tyw nie nie wiel ki po ten cjał eko no micz ny. (Wy star czy po daç, ˝e ro syj -
ski PKB jest po rów ny wal ny z ho len der skim i za le d wie dwa ra zy wi´k szy
ni˝ pol ski.) Wy raê nym przy kła dem si´ ga nia po in stru men ty woj sko we,
ja ko ul ti ma ra tio po li ty ki za gra nicz nej, by ła in ter wen cja w Gru zji
w sierp niu 2008 r., któ ra mia ła udo wod niç – przy wszyst kich kon tro wer -
sjach do ty czà cych przy czyn i prze bie gu te go kon flik tu – od zy ska nie przez
Mo skw´ zdol no Êci do pro wa dze nia po li ty ki im pe rial nej z po zy cji si ły. 

Pró by bu do wa nia moc nej po zy cji mi´ dzy na ro do wej przy wy ko rzy sta -
niu po t´ gi mi li tar nej oraz go spo dar czej mo no kul tu ry ener ge tycz nej oka -
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za ły si´ jed nak za wod ne. Gwał tow ne spad ki cen ga zu i ro py wraz z in -
ny mi ne ga tyw ny mi skut ka mi Êwia to we go kry zy su eko no micz ne go spo -
wo do wa ły po wa˝ ne trud no Êci go spo dar cze i fi nan so wo -bu d˝e to we. Do -
cho dzà do te go utrzy mu jà ce si´ od daw na pro ble my we wn´trz ne
o cha rak te rze po li tycz nym (np. uwiàd in sty tu cji de mo kra tycz nych i spo -
łe czeƒ stwa oby wa tel skie go) oraz spo łecz nym.10 Wszyst ko to pro wa dzi do
znacz ne go ogra ni cze nia mo˝ li wo Êci kon ty nu owa nia przez Ro sj´ mo car -
stwo we go kur su jej po li ty ki za gra nicz nej. 

W ge ne ral nie po dob nej sy tu acji jak Chi ny, In die i Ro sja znaj du jà si´
in ne paƒ stwa pre ten du jà ce do mia na wscho dzà cych mo carstw, ta kie jak
Bra zy lia czy Ni ge ria. Nie roz sze rza jàc za tem ni niej szych roz wa ̋ aƒ o do -
dat ko wà ana li z´, mo˝ na po ku siç si´ o syn te tycz nà oce n´ miej sca tych
kra jów na Êwia to wej sza chow ni cy, pa trzàc na nie ja ko na ko lej ny, po kr´ -
gu cy wi li za cyj nym Za cho du, wa˝ ny ele ment glo bal ne go ukła du sił. Tego
ty pu cha rak te ry sty ka po zwo li wska zaç pod sta wo we atu ty oraz sła bo Êci
wpły wa jà ce na kształ to wa nie si´ ich po zy cji mi´ dzy na ro do wej. 

Z jed nej stro ny nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e wszyst kie wy mie nio ne paƒ -
stwa od nio sły na prze strze ni mi nio nych kil ku na stu lat du ̋ e suk ce sy eko -
no micz ne, w nie któ rych przy pad kach, np. Chin i In dii, wr´cz spek ta ku -
lar ne. Ma jà te˝ okre Êlo ne osià gni´ cia w sfe rze spo łecz nej (zwłasz cza
w pod no sze niu sto py ˝y cio wej miesz kaƒ ców), a tak ̋ e w od bu do wie bàdê
roz bu do wie po ten cja łu mi li tar ne go, trak to wa ne go ja ko sym bol mo car stwo -
wo Êci i za ra zem in stru ment pro wa dze nia po li ty ki za gra nicz nej. Wszyst -
ko to spo wo do wa ło, ̋ e no we po t´ gi szyb ko awan so wa ły w ran kin gach Êwia -
to wych, przede wszyst kim w dzie dzi nie go spo dar ki i han dlu. Z dru giej
stro ny na le ̋ y uwzgl´d niç wy st´ pu jà ce w tych kra jach, wspo mnia ne po -
wa˝ ne pro ble my o roz ma itym pod ło ̋ u, prze bie gu i cha rak te rze, głów nie
spo łecz nym i po li tycz nym, do ty czà ce za rów no sy tu acji we wn´trz nej, jak
i re la cji z oto cze niem mi´ dzy na ro do wym. Na si li ły si´ one w wy ni ku obec -
ne go kry zy su Êwia to we go, pro wa dzàc zresz tà do wy dat ne go osła bie nia
osià gni´ç eko no micz nych i ju˝ za uwa ̋ al ne go spad ku w ran kin gach mi´ -
dzy na ro do wych (co szcze gól nie moc no do tkn´ ło Ro sj´). 
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10 Ro sja jest jed nym z nie licz nych paƒstw Êwia ta, gdzie Êred nia dłu goÊç ˝y cia, zwłasz -
cza m´˝ czyzn, za miast ro snàç, suk ce syw nie spa da. Prze ci´t ny Ro sja nin ma szan se ˝yç
tyl ko nie ca łe 60 lat. Na pi´ cia po wo do wa ne sà tak ̋ e ta ki mi czyn ni ka mi jak po wszech -
nie wy st´ pu jà ca ko rup cja oraz prze st´p czoÊç zor ga ni zo wa na i nad mier ny eta tyzm, pro -
wa dzà cy do roz ro stu i wszech wła dzy biu ro kra cji. Po dob nie jak w in nych wscho dzà cych
mo car stwach, w Ro sji na ra sta jà ogrom ne dys pro por cje w do cho dach. Sym bo licz nym te -
go prze ja wem jest ist nie nie kla sy tzw. no wych Ro sjan, któ rych za mo˝ noÊç (a cza sa mi
wr´cz ogrom ne bo gac two) kon tra stu je ze skrom ny mi stan dar da mi by to wa nia prze ci´t -
nych oby wa te li.



Nie wda jàc si´ w ap te kar skie wy li cze nia pro por cji mi´ dzy przed sta -
wio ny mi atu ta mi i sła bo Êcia mi, mo˝ na jed nak chy ba po sta wiç te z´, ˝e
– przy ca łym sza cun ku dla uzy ska nych przez nie do ko naƒ – trud no uznaç
wscho dzà ce mo car stwa za głów nà si ł´ mo to rycz nà współ cze sne go Êwia -
ta. Oce na ta ka wy da je si´ szcze gól nie słusz na w kon tek Êcie wcze Êniej -
szych roz wa ̋ aƒ na te mat kształ to wa nia si´ no we go ukła du sił w ska li
glo bal nej, zwłasz cza w od nie sie niu do pro ble ma ty ki tran zy cji po t´g. Mó -
wiàc wprost – re al ne szan se na to, aby któ reÊ z no wych mo carstw za j´ -
ło w przy szło Êci do mi nu jà cà po zy cj´ w Êwie cie, sà bar dzo nie wiel kie. 

Te go ro dza ju dia gno za kłó ci si´ z wcià˝ licz ny mi, po wszech nie przyj -
mo wa ny mi twier dze nia mi, ˝e kształ tu jà ca si´ obec nie ar chi tek tu ra
stosun ków mi´ dzy na ro do wych b´ dzie si´ opie raç w pierw szym rz´ dzie
właÊ nie na no wych po t´ gach. Przy po mnij my, ˝e do naj bar dziej en tu zja -
stycz nie oce nia nych fa wo ry tów na le ̋ à Chi ny, któ re ma jà za jàç w per -
spek ty wie kil ku na st´p nych de kad czo ło wà po zy cj´ w ska li ogól no Êwia -
to wej. Pro gno zy ta kie, for mu ło wa ne tak ̋ e przez po wa˝ ne oÊrod ki
ana li tycz ne,11 w wi´k szo Êci po wsta wa ły jed nak w okre sie przed obec nym
kry zy sem. Dla uzy ska nia wi´k szej ja sno Êci ob ra zu ko niecz ne jest za tem
pod j´ cie pró by na szki co wa nia ry su jà ce go si´ dziÊ ukła du sił w ska li glo -
bal nej.

5. Glo bal ny układ sił

Przy oce nie owe go ukła du na le ̋ y uwzgl´d niç fakt, ˝e ma on cha rak -
ter wie lo płasz czy zno wy: ina czej kształ tu je si´ w sfe rze go spo dar ki, ina -
czej w dzie dzi nie po ten cja łu mi li tar ne go i jesz cze ina czej w sfe rze stric -
te po li tycz nej. 

5.1. Układ sił eko no micz nych

Na go spo dar czej ma pie Êwia ta wi daç wy raê nie kształ to wa nie si´ no -
we go cen trum, któ re mo˝ na by na zwaç ame ry kaƒ sko -azja tyc kim. Za -
st´ pu je ono stop nio wo daw ny tan dem USA–Eu ro pa i obej mu je re gio ny
le ̋ à ce po obu stro nach Pa cy fi ku. Na je go wschod nich wy brze ̋ ach sà to
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11 Na przy kład ko or dy nu jà ca dzia łal noÊç ame ry kaƒ skich słu˝b wy wia dow czych in sty -
tu cja Na tio nal In tel li gen ce Co un cil opu bli ko wa ła pod ko niec 2008 r. ra port za wie ra jà -
cy pro gno zy roz wo ju sy tu acji mi´ dzy na ro do wej do 2025 r. Prze wi dy wa no w nim za j´ cie
do te go cza su przez Chi ny po zy cji go spo dar czej i mi li tar nej po rów ny wal nej z po zy cjà
Sta nów Zjed no czo nych. 



co raz bar dziej ukie run ko wa ne na Azj´ Sta ny Zjed no czo ne (wraz z uzu -
peł nia jà cym ich go spo dar k´ po zo sta łym po ten cja łem obu Ame ryk), a po
stro nie za chod niej – sto sun ko wo licz na gru pa po t´g go spo dar czych, na
cze le z Ja po nià, Chi na mi, „azja tyc ki mi ty gry sa mi” oraz In dia mi. Owo
prze su wa nie si´ eko no micz ne go Êrod ka ci´˝ ko Êci znad Atlan ty ku nad
Oce an Spo koj ny upo wa˝ nia na wet do for mu ło wa nia ocen, ˝e wiek XXI
b´ dzie wie kiem Azji. W tym ukła dzie Chi nom oraz w okre Êlo nej mie rze
po zo sta łym wscho dzà cym go spo dar kom przy pa da rze czy wi Êcie po cze sne
miej sce i wa˝ na ro la, zwłasz cza w za kre sie in ten syw ne go po bu dza nia
han dlu mi´ dzy na ro do we go oraz sty mu lo wa nia ogól ne go roz wo ju eko no -
micz ne go ich re gio nów i ca łe go Êwia ta. 

Po now nie nie umniej sza jàc ro li no wych mo carstw, na le ̋ y jed nak
uwzgl´d niaç rze czy wi ste pro por cje. Na wet po łà czo ny po ten cjał go spo -
da rek chiƒ skiej i in dyj skiej nie do rów nu je po t´ dze eko no micz nej sa mej
Ja po nii, nie mó wiàc o Sta nach Zjed no czo nych. Po nad to dys ku syj ne wy -
da jà si´ pró by trak to wa nia wszyst kich człon ków no we go cen trum go spo -
dar cze go Êwia ta w jed na ko wy spo sób i oce nia nia ich po zy cji mi´ dzy na -
ro do wej je dy nie w aspek cie wspól nych in te re sów eko no micz nych. 

Pro ce sy glo ba li za cji istot nie wy mu sza jà na wià zy wa nie Êci słych wi´ zi
współ pra cy, cze go naj lep szym przy kła dem ukształ to wa nie si´ spe cy ficz -
nych re la cji mi´ dzy go spo dar kà chiƒ skà a ame ry kaƒ skà, o wr´cz kom -
ple men tar nym cha rak te rze. Chi ny eks por tu jà do Sta nów Zjed no czo nych
ogrom ny stru mieƒ to wa rów i na by wa jà w wiel kich ilo Êciach ich pa pie ry
dłu˝ ne, pod czas gdy Ame ry ka nie ku pu jà owe to wa ry za po ̋ y cza ne od
Chiƒ czy ków pie nià dze. Do cza su za ła ma nia si´ ame ry kaƒ skie go ryn ku
fi nan so we go w 2008 r. sys tem ten dzia łał nie zwy kle spraw nie (abs tra -
hu jàc od utrwa la nia w ten spo sób bar dzo nie bez piecz ne go dla USA, gi -
gan tycz ne go de fi cy tu w han dlu za gra nicz nym oraz w bu d˝e cie paƒ stwa).
Na wet obec nie, w wa run kach glo bal ne go kry zy su, obaj part ne rzy sà na -
dal – a byç mo ̋ e w jesz cze wi´k szym stop niu – uza le˝ nie ni od sie bie,
gdy˝ zu peł ny krach go spo dar czy jed ne go z nich był by ka ta stro fà dla dru -
gie go. 

Uwzgl´d nia jàc te go ty pu wy mo gi zglo ba li zo wa nej ko ope ra cji, nie wol -
no jed nak za po mi naç o in nych uwa run ko wa niach, przede wszyst kim
o do syç oczy wi stym fak cie, ˝e wza jem ne sto sun ki w ra mach cen trum
ame ry kaƒ sko -azja tyc kie go pod le ga jà (po dob nie jak w ca łym Êwie cie) nie
tyl ko za sa dom współ pra cy, ale tak ̋ e kon ku ren cji, wie lo kroç prze mie nia -
jà cej si´ w ostrà ry wa li za cj´. Je Êli na wet nie weê mie my w tym mo men -
cie pod uwa g´ oma wia nych da lej uwa run ko waƒ stric te po li tycz nych i mi -
li tar nych, mu si my pa mi´ taç, ˝e człon ko wie owe go cen trum nie na le ̋ à
do tych sa mych kr´ gów cy wi li za cyj nych, co bar dzo utrud nia im, by nie
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po wie dzieç unie mo˝ li wia, wy po wia da nie si´ jed nym gło sem na are nie
mi´ dzy na ro do wej. W od nie sie niu zaÊ do Sta nów Zjed no czo nych na pod -
kre Êle nie za słu gu je bar dzo istot ny fakt, ˝e ich stra te gicz ne in te re sy go -
spo dar cze nie ogra ni cza jà si´ je dy nie do stre fy Pa cy fi ku.12

Na dal nie zwy kle wa˝ nym, a w dzie dzi nie wy mia ny eko no micz nej naj -
wa˝ niej szym, part ne rem USA po zo sta je Eu ro pa, naj peł niej re pre zen to -
wa na przez Uni´ Eu ro pej skà. So jusz ame ry kaƒ sko -eu ro pej ski – przy
wszyst kich po ja wia jà cych si´ w nim na pi´ ciach i prze ja wach ry wa li za -
cji – sta no wi fun da ment kon struk cji ca łe go Êwia ta za chod nie go, a je go
wy miar go spo dar czy jest trud ny do prze ce nie nia. Wpraw dzie, jak ju˝ sy -
gna li zo wa no, do tych cza so we cen trum go spo dar ki Êwia to wej, lo ku jà ce si´
po eu ro pej skiej i pół noc no ame ry kaƒ skiej stro nie Atlan ty ku (któ re mo˝ -
na okre Êliç mia nem atlan tyc kie go), rze czy wi Êcie suk ce syw nie tra ci
w ska li ogól no Êwia to wej do mi nu jà cà po zy cj´, ale wcià˝ po zo sta je ogrom -
nà po t´ gà. Wy star czy przy po mnieç, ˝e wspól ny po ten cjał eko no micz ny
paƒstw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej wy twa rza naj wi´k szà, po nad
30 proc. cz´Êç glo bal ne go PKB, prze wy˝ sza jàc nie co udział Ame ry ki.
Ozna cza to, ˝e po łà cze nie przo du jà cej po zy cji zjed no czo nej Eu ro py
z pierw szym miej scem USA w ran kin gu paƒstw da je w su mie bli sko
2/3 po ten cja łu go spo dar cze go ca łe go Êwia ta. 

W te go ro dza ju ana li zie nie cho dzi o aryt me tycz ne po rów na nie po -
t´ gi cen trum ame ry kaƒ sko -azja tyc kie go z atlan tyc kim, co zresz tà by ło -
by my là ce ze wzgl´ du na fakt, ˝e Sta ny Zjed no czo ne sà głów nym człon -
kiem oby dwu tych cen trów. Na le ̋ a ło by ra czej spoj rzeç na glo bal ny układ
sił eko no micz nych z in ne go, bar dziej ca ło Êcio we go punk tu wi dze nia
i dojÊç do pro ste go, acz klu czo we go wnio sku, ˝e go spo dar czo na dal do -
mi nu jà na Êwie cie wy so ko roz wi ni´ te paƒ stwa Za cho du. Do mi na cja ta
jest jesz cze bar dziej wi docz na, kie dy uwzgl´d ni my go spo dar k´ pro za -
chod niej Ja po nii (sta no wià cej wcià˝ trze cià po t´ g´ eko no micz nà Êwia -
ta) oraz in nych kra jów sto su jà cych za chod ni mo del roz wo ju. Ich za gre -
go wa ny po ten cjał wraz z ame ry kaƒ skim i eu ro pej skim da je oko ło ¾
Êwia to we go PKB! 

Ta ka kon sta ta cja nie pod wa ̋ a zna cze nia no wych po t´g ani in nych
wa˝ nych gra czy na eko no micz nej ma pie na sze go glo bu (jak cho cia˝ by
nie ana li zo wa nych tu kor po ra cji trans na ro do wych). Na ka zu je je dy nie
zacho wa nie trzeê we go spoj rze nia oraz umia ru w oce nach – po wstrzy -
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12 Oprócz wszyst kich oma wia nych tu wzgl´ dów na le ̋ y braç pod uwa g´, ̋ e Sta ny Zjed -
no czo ne sà zmu szo ne dbaç o do sta wy no Êni ków ener gii (głów nie ro py naf to wej) z ró˝ -
nych re gio nów Êwia ta, przy czym w wi´k szo Êci do ty czy to ob sza rów le ̋ à cych po za ba se -
nem Oce anu Spo koj ne go.



ma nie si´ za rów no przed zbyt po chop nym wiesz cze niem ra dy kal nej
zmia ny Êwia to we go ukła du sił, jak te˝ przed zbyt nià kry ty kà no wych pre -
ten den tów. Przy kła du sà dów te go dru gie go ro dza ju do star czył je den z ko -
men ta to rów, we dług któ re go „prze ko na nie, ˝e Azja mo ̋ e za stà piç Sta -
ny Zjed no czo ne, Ja po ni´ czy Eu ro p´ w bli skiej przy szło Êci, za słu gu je
je dy nie na Êmiech”, przede wszyst kim z po wo du wy raê ne go prze sza co -
wy wa nia na Za cho dzie prze wag kon ku ren cyj nych chiƒ skiej go spo dar -
ki.13 Na wet je Êli uzna my ta kie twier dze nia za prze sad ne, nie zmie nia to
ge ne ral nej oce ny glo bal ne go ukła du sił eko no micz nych – w je go ra mach
no we po t´ gi azja tyc kie zaj mu jà wpraw dzie bar dzo wa˝ ne miej sce, ale
po zy cja do mi nu jà ca, acz kol wiek ju˝ nie he ge mo ni stycz na, wcià˝ przy pa -
da wy so ko roz wi ni´ tym paƒ stwom za chod nim. 

Wpływ na t´ sy tu acj´ mo ̋ e mieç Êwia to wy kry zys go spo dar czy, któ -
ry si´ po ja wił pod ko niec 2008 r. Ma on cha rak ter wie lo płasz czy zno wy
(obej mu je kwe stie wa lu to we, fi nan so we i eko no micz ne),14 w ró˝ nych
dzie dzi nach oraz w ró˝ nym stop niu do ty ka po szcze gól ne paƒ stwa i re -
gio ny. (Na przy kład kra je „sta rej” Unii Eu ro pej skiej bo ry ka jà si´ przede
wszyst kim z ob ja wa mi kry zy su fi nan so we go i go spo dar cze go, pod czas gdy
nie daw no przy j´ ci człon ko wie UE z Eu ro py Ârod ko wej ma jà naj wi´k sze
kło po ty z kry zy sem wa lu to wym.) Abs tra hu jàc na wet od przy czyn obec -
nych zja wisk kry zy so wych – wy wo ła nych, ge ne ral nie rzecz bio ràc, fia -
skiem ul tra li be ral ne go mo de lu ka pi ta li zmu, opar te go na „kon sen su sie
wa szyng toƒ skim” – bar dzo trud no prze wi dzieç czas ich trwa nia, a tym
bar dziej glo bal ne na st´p stwa. 

Zda nia w tej ma te rii sà bar dzo po dzie lo ne, na wet naj lep si spe cja li -
Êci wy gła sza jà dia me tral nie ró˝ ne opi nie. By ły szef ame ry kaƒ skiej Re -
zer wy Fe de ral nej Paul Volc ker na po czàt ku 2009 r. stwier dził, ˝e ma my
do czy nie nia z naj gor szym i naj dłu˝ szym kry zy sem w hi sto rii. Je go na -
st´p ca Ben Ber nan ke po wie dział pa r´ ty go dni póê niej, ˝e kry zys wkrót -
ce si´ skoƒ czy. Po dob nà opi ni´ wy ra ził pod ko niec te go˝ ro ku pre zy dent
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13 Wy wiad z Wil lem Hut to nem, Chiƒ ska lo ko mo ty wa sta n´ ła, „Dzien nik”, 31.01–
1.02.2009. Zda niem pu bli cy sty owo prze sza co wa nie do ty czy zwłasz cza ni skich kosz tów
pra cy. Sta no wià one ma łà cz´Êç kosz tów wy two rze nia no wo cze snych pro duk tów, a po -
nad to wy daj noÊç pra cy i ja koÊç wy ro bów jest w Chi nach nie po rów ny wal nie ni˝ sza ni˝
w paƒ stwach za chod nich. Wska zu je on po nad to na nie rze tel noÊç pro wa dzo nych w tym
kra ju sta ty styk, gi gan tycz ne mar no traw stwo sił i Êrod ków oraz na ra sta nie wspo mnia -
nych wcze Êniej ogrom nych pro ble mów we wn´trz nych, co mo ̋ e pro wa dziç do wy bu chu
nie za do wo le nia spo łecz ne go na wiel kà ska l´ oraz do re wol ty po li tycz nej. 

14 Kry zys wa lu to wy ozna cza osła bie nie da nej wa lu ty i uciecz k´ od niej in we sto rów za -
gra nicz nych, kry zys fi nan so wy – ogra ni cze nie lub utra t´ mo˝ li wo Êci re gu lo wa nia przez
in sty tu cje fi nan so we zo bo wià zaƒ, a kry zys go spo dar czy – wy dat ne po gor sze nie si´ pod -
sta wo wych wskaê ni ków ma kro eko no micz nych.



Ba rack Oba ma. Nie wni ka jàc w me ri tum te go ty pu de bat, mo˝ na spró -
bo waç wska zaç ewen tu al ne re zul ta ty kry zy su w za kre sie zmian w Êwia -
to wym ukła dzie sił eko no micz nych. 

Je go do tych cza so wy prze bieg wska zu je, ˝e go spo dar ki naj po t´˝ niej -
szych paƒstw Êwia ta za chod nie go: USA i Unii Eu ro pej skiej, ma jà szan -
se, przy wszyst kich swych sła bo Êciach i kło po tach, prze zwy ci´ ̋ yç kry -
zys i byç mo ̋ e wyjÊç z nie go na wet wzmoc nio ne. Ta kà opty mi stycz nà
oce n´ uza sad nia cho cia˝ by fakt, ˝e po zy cja i zna cze nie do la ra oraz eu -
ro nie zo sta ły zna czà co osła bio ne, a do brym pro gno sty kiem jest te˝ pod -
j´ cie przez wła dze ame ry kaƒ skie i unij ne za kro jo nych na wiel kà ska l´
dzia łaƒ na praw czych w for mie pa kie tów wspar cia fi nan so we go dla naj -
bar dziej za gro ̋ o nych sek to rów prze my słu i fi nan sów.15

Mniej opty mi stycz nie przed sta wia si´ na to miast stan go spo da rek naj -
wi´k szych re pre zen tan tów gru py no wych mo carstw. Go spo dar ka ro syj -
ska prze ̋ y wa gł´ bo kà de pre sj´, bo le Ênie od czu wa bo wiem spa dek cen
no Êni ków ener gii. Z bar dzo po wa˝ ny mi pro ble ma mi bo ry ka jà si´ tak ̋ e
Chi ny. Wpraw dzie wy da ły set ki mi lio nów na dzia ła nia ra tow ni cze, ale
za ła ma nie si´ eks por tu mo ̋ e pro wa dziç w tym kra ju do praw dzi wej ka -
ta stro fy, i to nie tyl ko w wy mia rze eko no micz nym, ale rów nie˝ spo łecz -
nym (co zro biç z po ten cjal nie kil ku dzie si´ cio mi lio no wà ar mià bez ro bot -
nych?). Oczy wi Êcie za wcze Ênie, aby for mu ło waç ka te go rycz ne sà dy, ale
na le ̋ y si´ li czyç z mo˝ li wo Êcià zna czà cych zmian na eko no micz nej ma -
pie Êwia ta w naj bli˝ szych la tach.16

5.2. Układ sił mi li tar nych

Jak ju˝ wspo mnia no, ogól ny układ sił glo bal nych ma cha rak ter wie -
lo płasz czy zno wy, jest ró˝ ny, w za le˝ no Êci od te go, czy obej mu je sfe r´ go -
spo dar czà, po li tycz nà czy mi li tar nà. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e po li tycz na
i mi li tar na ma pa Êwia ta kształ tu je si´ za pew ne jesz cze bar dziej skom -
pli ko wa nie ni˝ go spo dar cza. Rze czy wi Êcie sta no wi wiel kà sza chow ni c´,
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15 Wpraw dzie wy da ne przez rzà dy USA i UE su my (do wio sny 2009 r. prze kra cza jà -
ce 4 mld dol.) wy da jà si´ sto sun ko wo nie wiel kie wo bec wy so ko Êci tzw. złych ak ty wów
w sys te mie fi nan so wym Êwia ta (oce nia nych na oko ło 180 mld dol.), nie mniej jed nak
na le ̋ y braç pod uwa g´ ich sty mu lu jà cy wpływ na ca łà go spo dar k´, ma jà cy ini cjo waç jej
roz wój.

16 Mo˝ li we jest np. ukształ to wa nie si´ – jak prze wi du je m.in. wspo mnia ny ju˝ (w pierw -
szej cz´ Êci tek stu) Pe ter F. Druc ker – no wych re la cji mi´ dzy ist nie jà cy mi cen tra mi go -
spo dar czy mi i po wsta nie no wej glo bal nej rów no wa gi sił. Do owych oÊrod ków na le ̋ a ła -
by zdo mi no wa na przez USA stre fa NAF TA, Unia Eu ro pej ska, MER CO SUR w Ame ry ce
Ła ciƒ skiej, ASE AN w Azji oraz dwie go spo dar ki na ro do we: In dii i Chin.



na któ rej gra wi´k sza licz ba gra czy o roz ma itym ci´ ̋ a rze ga tun ko wym,
a wszy scy (dba jàc, po dob nie jak w spra wach eko no micz nych, o swo je
in te re sy) wcho dzà z po zo sta ły mi w ukła dy opar te na ró˝ no rod nych re -
la cjach: so ju szu, współ pra cy, kon ku ren cji, ry wa li za cji, wro go Êci.

Re la tyw nie naj pro Êciej owa sza chow ni ca pre zen tu je si´ pod wzgl´ -
dem roz kła du po t´ gi mi li tar nej. W tym za kre sie Za chód, głów nie Sta ny
Zjed no czo ne, na dal zaj mu je po zy cj´ do mi nu jà cà, wr´cz he ge mo ni stycz -
nà. Za do wód niech słu ̋ y przy po mnie nie fak tu, ˝e Ame ry ka nie dys po -
nu jà naj po t´˝ niej szy mi w dzie jach ludz ko Êci si ła mi zbroj ny mi i prze zna -
cza jà na nie tak du ̋ e Êrod ki fi nan so we jak wszyst kie in ne paƒ stwa ra zem
wzi´ te. Zna czà cy po ten cjał woj sko wy ma jà tak ̋ e in ni człon ko wie NATO,
zwłasz cza kra je Unii Eu ro pej skiej. (Ich si ły zbroj ne li czà łàcz nie oko ło
2 mln ˝oł nie rzy, czy li teo re tycz nie sta no wià jed nà z naj wi´k szych ar mii
Êwia ta.) 

Nie ozna cza to wszak ̋ e, ˝e sze ro ko ro zu mia ny Za chód nie ma w tej
dzie dzi nie zna czà cych kon ku ren tów. Znaj du jà si´ oni przede wszyst kim
w gro nie wscho dzà cych po t´g, wÊród któ rych na plan pierw szy wy su wa
si´ Ro sja. Jak ju˝ za sy gna li zo wa no wcze Êniej, jej udział w wy twa rza niu
Êwia to we go PKB jest mar gi nal ny, a po zy cja w go spo dar ce glo bal nej prak -
tycz nie za le ̋ y tyl ko od dys po no wa nia za so ba mi no Êni ków ener gii. Re -
kom pen su jàc so bie wła sne sła bo Êci eko no micz ne, kraj ten sta ra si´ jed -
nak roz wi jaç prze j´ ty w spad ku po ZSRR ogrom ny po ten cjał mi li tar ny,
zwłasz cza nu kle ar ny. Na wià zu je przy tym otwar cie do car skich i ra dziec -
kich tra dy cji im pe rial nych, szcze gól nie w od nie sie niu do tzw. bli skiej za -
gra ni cy oraz ob sza rów w Eu ro pie i Azji, któ re trak tu je ja ko swo jà wy łàcz -
nà stre f´ wpły wów. Ro syj ska po t´ ga woj sko wa, mi mo wszyst kich sta raƒ
cier pià ca na licz ne sła bo Êci, wpraw dzie nie jest w sta nie stwa rzaç re al -
ne go za gro ̋ e nia dla USA i ca łe go Za cho du, ale mo ̋ e byç wy ko rzy sty -
wa na ja ko sil ny in stru ment na ci sku w po li ty ce za gra nicz nej (co po ka -
za ła m.in. in ter wen cja w Gru zji). Po nad to Ro sja dà ̋ y do two rze nia
sys te mu alian sów o cha rak te rze po li tycz no -woj sko wym i wy raê nie an ty -
za chod nim cha rak te rze, cze go przy kła dem by ło – oprócz po wo ła nia wła -
snej or ga ni za cji bez pie czeƒ stwa na ob sza rze post so wiec kim – utwo rze -
nie przez nià wraz z Chi na mi i re pu bli ka mi Êrod ko wo azja tyc ki mi
Szan ghaj skiej Or ga ni za cji Współ pra cy.

Wła Ênie Chi ny sà ko lej nym pre ten den tem do za j´ cia po zy cji mo car -
stwa mi li tar ne go. Roz sze rza jàc po ru sza ne wcze Êniej wàt ki, trze ba wska -
zaç, ˝e roz bu do wa po ten cja łu woj sko we go sta no wi rów nie˝ dla te go kra -
ju wy raê ny prio ry tet i re ali zo wa na jest dzi´ ki wiel kim na kła dom
fi nan so wym. Do wo dzi te go roz wój wszyst kich ro dza jów sił zbroj nych, od
wojsk kon wen cjo nal nych po si ły nu kle ar ne, a spek ta ku lar nym sym bo -
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lem sà dzia ła nia w dzie dzi nie eks plo ra cji ko smo su (m.in. wy sła nie
w prze strzeƒ ko smicz nà pierw sze go ko smo nau ty). Chiƒ ska ar mia, opie -
ra jà ca si´ nie gdyÊ na prze sta rza łej ma oistow skiej dok try nie wy ko rzy sty -
wa nia ogrom nych rzesz ludz kich, obec nie szyb ko si´ mo der ni zu je
i zwi´k sza efek tyw noÊç. W tym ce lu m.in. ogra ni cza swo jà li czeb noÊç,
ale i tak po zo sta je, ma jàc oko ło 2,8 mln lu dzi pod bro nià, naj wi´k szà ar -
mià Êwia ta. (Dla po rów na nia – Êwiet nie wy szko lo na i wy po sa ̋ o na ar mia
za wo do wa w USA li czy oko ło 1,5 mln ˝oł nie rzy, po dob nej wiel ko Êci sà
po cho dzà ce z po bo ru i wcià˝ nie do in we sto wa ne si ły ro syj skie.) 

Wo bec bra ku re al nych za gro ̋ eƒ dla Chin w bli skim oto cze niu mi´ -
dzy na ro do wym po ja wia si´ nie bez pie czeƒ stwo, ˝e po ten cjał mi li tar ny
tego paƒ stwa mo ̋ e byç wy ko rzy sta ny do pro wa dze nia in ter wen cji woj -
sko wych za gra ni cà. Po dej mo wa ne by ły by np. w ce lu za bez pie cze nia
chiƒ skich in te re sów eko no micz nych lub ska na li zo wa nia – jak to nie kiedy
czy nià zde spe ro wa ne dyk ta tu ry – nie za do wo le nia spo łecz ne go. Gdy by za -
bez pie cza nie in te re sów przy j´ ło for m´ pró by zbroj nej anek sji Taj wa nu
(cze go wła dze ChRL ni gdy ofi cjal nie si´ nie wy rze kły), pro wa dzi ło by nie -
uchron nie do otwar te go kon flik tu ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, ze wszyst -
ki mi mo˝ li wy mi do wy obra ̋ e nia ka ta stro fal ny mi skut ka mi dla bez pie -
czeƒ stwa i po ko ju Êwia to we go. 

Roz bu dzo ne am bi cje mi li tar ne wy ka zu je tak ̋ e ko lej ne wscho dzà ce
mo car stwo, ja kim sà In die.17 Po dej mo wa ne przez nie wy sił ki w tym za -
kre sie ma jà jed nak na ce lu nie tyl ko pro jek cj´ po t´ gi woj sko wej na ze -
wnàtrz, lecz przede wszyst kim uzy ska nie prze wa gi nad tra dy cyj nym wro -
giem, czy li Pa ki sta nem. Fakt dys po no wa nia przez oby dwu prze ciw ni ków
bro nià jà dro wà czy ni ich spór jesz cze bar dziej nie bez piecz nym dla spo -
łecz no Êci mi´ dzy na ro do wej. W gr´ wcho dzà bo wiem do dat ko we im pli -
ka cje, wià ̋ à ce si´ z bra kiem sta bi li za cji po li tycz no -mi li tar nej w ca łym
re gio nie, wy wo ły wa ne ta ki mi czyn ni ka mi jak m.in. ato mo we (i za ra zem
mo car stwo we) dà ̋ e nia Ira nu i na si la jà cy si´ kon flikt zbroj ny w Afga ni -
sta nie, z udzia łem paƒstw NA TO. 

Glo bal ny układ sił mi li tar nych po zo sta je wi´c co praw da do syç ja sno
okre Êlo ny z ma te rial ne go punk tu wi dze nia (tech nicz na prze wa ga USA
i je go so jusz ni ków), lecz za ra zem mo ̋ e byç po dat ny na roz ma ite zmia -
ny czy na wet za wi ro wa nia – sku tek kon ty nu owa nia po li tyk zbro je nio wych
przez no we mo car stwa. (Dla peł ni ob ra zu na le ̋ y w tym miej scu przy -
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17 Kraj ten roz wi ja nie tyl ko swój po ten cjał nu kle ar ny, ale na sze ro kà ska l´ tak ̋ e ma -
ry nar k´ wo jen nà. Do wo dzi te go m.in. bu do wa pierw szych we flo cie in dyj skiej lot ni skow -
ców, uwa ̋ a nych przez spe cja li stów za naj bar dziej wi docz ny sym bol po t´ gi mor skiej da -
ne go paƒ stwa. 



po mnieç, ̋ e we współ cze snym Êwie cie si ła zbroj na, cho cia˝ to wcià˝ bar -
dzo wa˝ ny in stru ment na ci sku lub re ali za cji in te re sów na ro do wych, nie
jest ju˝ jed nak ul ti ma ra tio po li ty ki za gra nicz nej.) 

5.3. Układ sił po li tycz nych

Nie sta bil nie pre zen tu je si´ tak ̋ e glo bal ny układ sił stric te po li tycz -
nych. Wià ̋ e si´ wpraw dzie w du ̋ ej mie rze z oma wia ny mi wcze Êniej roz -
kła da mi po t´ gi go spo dar czej i mi li tar nej, ale ma my tu do czy nie nia, ge -
ne ral nie rzecz bio ràc, z wi´k szym roz pro sze niem wa˝ nych cen trów
po li ty ki Êwia to wej. Klu czo wym oÊrod kiem de cy zyj nym, wy wie ra jà cym naj -
wi´k szy wpływ na sy tu acj´ mi´ dzy na ro do wà tak ̋ e w sfe rze po li tycz no -
-dy plo ma tycz nej, po zo sta jà – mi mo wszel kich swych sła bo Êci – oczy wi -
Êcie Sta ny Zjed no czo ne. Nie jest za tem prze sa dà twier dze nie, ˝e
ame ry kaƒ ski pre zy dent to naj po t´˝ niej szy czło wiek na na szej pla ne cie,
cho cia˝ je go sło wo (na wià zu jàc do sta ro ̋ yt nej mak sy my opi su jà cej
wszech wła dz´ Rzy mu: Ro ma lo cu ta, cau sa fi ni ta) nie jest ju˝ w sta nie
koƒ czyç ka˝ dej spra wy na are nie glo bal nej. Wy ni ka to nie tyl ko z re -
latyw ne go osła bie nia po zy cji go spo dar czej oraz po li tycz nej USA, ale
równie˝ z suk ce syw ne go po ja wia nia si´ in nych li czà cych si´ cen trów o za -
si´ gu je Êli nie ko niecz nie ogól no Êwia to wym, to przy naj mniej kon ty nen -
tal nym bàdê re gio nal nym. 

Na le ̋ y do nich bez wàt pie nia Unia Eu ro pej ska. Nie roz wi ja jàc te go
za gad nie nia, wy star czy wska zaç, ˝e – bez wzgl´ du na wy raê ne, cza sa mi
bar dzo do tkli we nie do stat ki w za kre sie po li ty ki ze wn´trz nej – Unia stop -
nio wo zaj mu je na glo bal nej sza chow ni cy co raz wy˝ szà po zy cj´ nie tyl ko
go spo dar czà, lecz tak ̋ e po li tycz nà. Z ró˝ no ra kich przy czyn (zwłasz cza
z bra ku od po wied niej wo li po li tycz nej) owa po zy cja z pew no Êcià nie od -
po wia da rze czy wi ste mu zna cze niu UE w Êwie cie. Z dru giej jed nak stro -
ny jest na ty le li czà ca si´, ˝e nie po zwa la na nie do ce nia nie, a tym bar -
dziej na lek ce wa ̋ e nie lub mar gi na li zo wa nie eu ro pej skiej struk tu ry
in te gra cyj nej przy pro wa dze niu po li ty ki Êwia to wej. Na to miast w spra wach
do ty czà cych pro ble mów Eu ro py oraz w znacz nej mie rze re gio nów przy -
le głych (obej mu jà cych prze cie˝ tak wa˝ ne ob sza ry jak Bli ski Wschód)
głos dy plo ma cji unij nej jest wr´cz de cy du jà cy al bo przy naj mniej bra ny
po wa˝ nie pod uwa g´. 

Po dob nie jak w przy pad ku ukła du sił go spo dar czych i mi li tar nych,
w od nie sie niu do po t´ gi po li tycz nej mo˝ na mó wiç o ist nie niu ogól nej
wspól no ty stra te gicz nych in te re sów ca łe go Za cho du. Obej mu je on
w pierw szym rz´ dzie dwa naj wa˝ niej sze, ana li zo wa ne wcze Êniej cen -
tra: Sta ny Zjed no czo ne oraz jed no czà cà si´ Eu ro p´. Cho cia˝ ich wza -
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jem ne re la cje za wie ra jà za rów no ele men ty so ju szu i współ pra cy, jak ry -
wa li za cji, to so lid nym, wspól nym fun da men tem jest jed noÊç sys te mu
pod sta wo wych war to Êci po li tycz no -spo łecz no -go spo dar czych. Na le ̋ y te˝
przy po mnieç, ˝e za chod ni mo del roz wo ju jest w wi´k szym lub mniej -
szym za kre sie ak cep to wa ny i wdra ̋ a ny przez zna czà licz b´ paƒstw
w ró˝ nych cz´ Êciach Êwia ta (w tym przez ta kie po t´ gi eko no micz ne jak
Ja po nia). 

Wszyst ko to po wo du je, ˝e Za chód na po li tycz nej ma pie Êwia ta nie
wy st´ pu je wpraw dzie ja ko mo no lit, ale w wie lu naj wa˝ niej szych spra -
wach jest w sta nie pre zen to waç zbli ̋ o ne, je Êli nie ta kie sa mo sta no wi -
sko. Po ja wia si´ je dy nie py ta nie, czy je go wpły wy po li tycz ne nie sà mniej -
sze ni˝ w od nie sie niu do kwe stii eko no micz nych i mi li tar nych. Wy da je
si´, ˝e w isto cie tak si´ dzie je, i to z przy czyn ana lo gicz nych do po wo -
dów re la tyw ne go osła bie nia po zy cji czo ło we go paƒ stwa za chod nie go,
czy li Sta nów Zjed no czo nych. 

Jak za sy gna li zo wa no wcze Êniej, pod wzgl´ dem po li tycz nym współ -
cze sny Êwiat sta je si´ co raz bar dziej wie lo bie gu no wy. Obok oÊrod ka za -
chod nie go funk cjo nu jà in ne cen tra prze ja wia jà ce du ̋ e am bi cje w za -
kre sie de cy do wa nia o kształ cie sto sun ków mi´ dzy na ro do wych. Ko lej ny
raz cho dzi tu przede wszyst kim o no we mo car stwa, głów nie Ro sj´ i Chi -
ny, ale li sta pre ten den tów jest w tym przy pad ku dłu˝ sza. 

W przy pad ku Ro sji wy star czy uzu peł niç po da ne wcze Êniej cha rak -
te ry sty ki do ty czà ce jej po ten cja łu go spo dar cze go i woj sko we go. Ba zu -
jàc na po t´ dze mi li tar nej wspie ra nej „bro nià ener ge tycz nà”, kraj ten
kon se kwent nie sta ra si´ od bu do waç, a za pew ne tak ̋ e umoc niç po zy -
cj´ mo car stwo wà, któ rà zaj mo wał przez ca łe stu le cia. (W cza sach Zwiàz -
ku Radziec kie go by ła to na wet po zy cja su per mo car stwa w ska li ogól no -
Êwia to wej.) Jed nym z głów nych prze ja wów owych im pe rial nych
ten den cji jest wr´cz za cie kłe dà ̋ e nie do od zy ska nia tra dy cyj nej stre fy
wpły wów za rów no w Eu ro pie Ârod ko wej i Wschod niej (w tym w Pol -
sce)18, jak na ob sza rach bli skiej i dal szej Azji. Swo istej pod bu do wy ide -
olo gicz no -po li tycz nej do star cza tu gł´ bo ko za ko rze nio na w ro syj skiej tra -
dy cji hi sto rycz nej idea sil ne go paƒ stwa, rzà dzo ne go w spo sób
au to kra tycz ny (sa mo władz two), uzu peł nio na prze ko na niem, ̋ e jed nym
z naj lep szych spo so bów umac nia nia te go paƒ stwa jest sta łe zdo by wa -
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18 War to w tym kon tek Êcie przy po mnieç sta re ro syj skie po rze ka dło mó wià ce, ˝e „ku -
ra to nie ptak, a Pol ska – nie za gra ni ca” (Ku ri ca nie pti ca, Pol sza – nie za gra ni ca). Od -
zy ska nie przez nasz kraj peł nej su we ren no Êci po 1989 r., zwłasz cza człon ko stwo w NATO
i UE, bu dzi ło i na dal bu dzi szcze gól nà iry ta cj´ wiel ko ro syj skich na cjo na li stów, od wie -
ków trak tu jà cych Pol sk´ ja ko na tu ral nà stre f´ wpły wów Ro sji. 



nie no wych ziem oraz pod po rzàd ko wy wa nie ko lej nych na ro dów dro gà
anek sji i pod bo jów.19

Od bu do w´ swej po t´ gi Mo skwa pro wa dzi, m.in. two rzàc sys tem so -
ju szy po li tycz no -go spo dar czych oraz po li tycz no -woj sko wych nie tyl ko
z paƒ stwa mi ob sza ru post so wiec kie go (np. Wspól no ta Nie pod le głych
Paƒstw), ale tak ̋ e ma jà cych szer szy za si´g, jak wspo mnia na Szan ghaj -
ska Or ga ni za cja Współ pra cy. Ro sja sta ra si´ w ten spo sób wy st´ po waç
w ro li oÊrod ka wpły wów i wła dzy o wi´k szym za si´ gu mi´ dzy na ro do wym
ni˝ mo car stwo re gio nal ne, pró bu jàc byç (zgod nie ze swo jà ko lej nà ideà
hi sto rycz nà) owym „trze cim Rzy mem”, któ ry stwa rza prze ciw wa g´ za -
rów no dla do mi na cji Za cho du, jak dla ro snà cych wpły wów Wscho du.
Wi´ cej, kie dy do osià gni´ cia tych ce lów nie wy star cza jà me to dy dy plo -
ma tycz ne, nie wa ha si´ u˝yç si ły mi li tar nej, cze go do wo dem dłu go let -
nia woj na w Cze cze nii oraz nie daw na in ter wen cja w Gru zji. Po na wia -
jàc oce n´, i˝ mi mo wszyst ko ro syj ski po ten cjał nie jest w sta nie stwa rzaç
po wa˝ niej sze go za gro ̋ e nia dla obec ne go po rzàd ku mi´ dzy na ro do we go,
zwłasz cza dla paƒstw Za cho du, jed no cze Ênie na le ̋ y stwier dziç, ˝e po -
ten cja łu te go w wy mia rze po li tycz nym nie wol no jed nak lek ce wa ̋ yç. 

Je Êli cho dzi na to miast o na st´p ne no we mo car stwo, Chi ny, je go cha -
rak te ry zo wa ny wcze Êniej po ten cjał mi li tar ny uzu peł nia ny jest – w od -
ró˝ nie niu od Ro sji – ogrom nà po t´ gà go spo dar czà. Stwa rza to do dat ko -
we mo˝ li wo Êci i ro dzi wi´k szà po ku s´ pro wa dze nia po li ty ki za gra nicz nej
ju˝ nie tyl ko na ska l´ re gio nal nà, ale i glo bal nà. Wi daç bo wiem wy raê -
nie, ˝e dà ̋ e nia do od gry wa nia czo ło wej ro li czy wr´cz do mi no wa nia we
wschod niej Azji nie za spo ka ja jà ju˝ w peł ni am bi cji te go kra ju. Dzie je
si´ tak, mi mo ˝e po zy cja Chin nie jest jesz cze cał ko wi cie ugrun to wa na,
cho cia˝ by ze wzgl´ du na ko niecz noÊç ry wa li za cji z Ja po nià (b´ dà cà co
praw da ol brzy mem eko no micz nym, ale nie po li tycz nym, a tym bar dziej
mi li tar nym). Pew nà ro l´ od gry wa te˝ nie roz wià za ny pro blem Taj wa nu,
z któ rym ChRL ro bi wpraw dzie Êwiet ne in te re sy, ale któ ry – nie chcàc
si´ zgo dziç na sa mo bój czy „po wrót do ma cie rzy” i b´ dàc bli skim so jusz -
ni kiem USA – sta no wi punkt za pal ny w sto sun kach chiƒ sko -ame ry kaƒ -
skich. 
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19 Kon cep cje sa mo władz twa oraz po trze by eks pan sji wza jem nie si´ wa run ku jà i na -
p´ dza jà, co w znacz nej mie rze tłu ma czy wy st´ po wa nie wcià˝ sil ne go we współ cze snej
Ro sji po łà cze nia ten den cji an ty de mo kra tycz nych z im pe rial ny mi. Je den z wy bit nych hi -
sto ry ków ro syj skich Ju rij Afa na sjew za uwa ̋ a: „ca ła na sza hi sto ria to hi sto ria ze wn´trz -
nych anek sji, w miej sce re form we wn´trz nych”, a z po wo du bra ku tra dy cji de mo kratycz -
nych „nie przy pad kiem dzie jo wa szan sa Ro sji z prze ło mu lat 80. i 90. zo sta ła cał ko wi cie
za prze pasz czo na” – Ka mien na Ro sja, mar twy lud, „Ga ze ta Wy bor cza”, 24–26.01.2009. 



Am bi cje Chin od gry wa nia znacz nie wi´k szej ni˝ do tych czas ro li na
sce nie glo bal nej prze ja wia jà si´ m.in. wzmo ̋ e niem ak tyw no Êci w tych
ob sza rach Êwia ta, któ re do tych czas nie le ̋ a ły w sfe rze ich ˝yw szych za -
in te re so waƒ. Cho dzi przede wszyst kim o kon ty nent afry kaƒ ski, na któ -
rym Chiƒ czy cy od kil ku lat pro wa dzà za kro jo nà na bar dzo sze ro kà ska -
l´ eks pan sj´ go spo dar czo -dy plo ma tycz nà. Przyj mu je ona zró˝ ni co wa ne
for my, obej mu je za rów no in we sty cje bez po Êred nie (zwłasz cza w za kre -
sie wy do by cia su row ców na tu ral nych i pro duk cji rol nej), jak rów nie˝
pomoc tech nicz nà i fi nan so wà udzie la nà naj ubo˝ szym kra jom Afry ki,
prze zna cza nà m.in. na ce le spo łecz ne oraz roz wój in fra struk tu ry eko -
no micz nej. 

Te go ro dza ju kom plek so we dzia ła nia Êwiad czà wy raê nie o wie lo Êci
ce lów, ja kie Paƒ stwo Ârod ka pra gnie osià gnàç. Oprócz re ali za cji za daƒ
go spo dar czych (szcze gól nie za pew nie nia do staw su row ców stra te gicz -
nych), nie zwy kle wa˝ ne jest umoc nie nie po zy cji po li tycz no -dy plo ma tycz -
nej Chin. Pro wa dzàc sub tel nà gr´ na glo bal nej sza chow ni cy, kraj ten sta -
ra si´ bo wiem wy kre owaç swój wi ze ru nek ja ko rzecz ni ka nie za mo˝ nych
paƒstw Trze cie go Âwia ta, bro nià ce go ich in te re sów przed za gro ̋ e nia mi
bez dusz nej glo ba li za cji pro mo wa nej przez Za chód. (W przy pad ku Afry -
ki, rze czy wi Êcie zaj mu jà cej mar gi nal nà po zy cj´ w glo bal nym ukła dzie sił,
te go ro dza ju dzia ła nia mo gà istot nie przy no siç za mie rzo ne efek ty.) Chiƒ -
skà po li ty k´ mo˝ na za tem na zwaç swo istym „mi´k kim neo ko lo nia li -
zmem” (w od ró˝ nie niu np. od ro syj skie go „twar de go neo im pe ria li zmu”).
Ogól nie rzecz bio ràc, po zy cja Chin na po li tycz nej ma pie Êwia ta zda je si´
stop nio wo sta bi li zo waç i umac niaç, cho cia˝ jed no cze Ênie trze ba wy raê -
nie pod kre Êliç, ˝e w przy szło Êci b´ dzie za le ̋ eç od dal sze go roz wo ju po -
ten cja łu go spo dar cze go i w okre Êlo nej mie rze mi li tar ne go te go kra ju. 

Jak wi daç z za miesz czo nych roz wa ̋ aƒ, na Êwia to wej sce nie po li tycz -
nej klu czo we ro le od gry wa nie wiel ka gru pa naj wa˝ niej szych ak to rów.
Spo Êród re pre zen tan tów sze ro ko poj mo wa ne go Za cho du sà to oczy wi -
Êcie przede wszyst kim Sta ny Zjed no czo ne (Unia Eu ro pej ska zaj mu je
w tym za kre sie znacz nie słab szà po zy cj´), a ze wscho dzà cych mo carstw
– Chi ny i Ro sja. W ra mach te go wiel kie go trój kà ta wy st´ pu je skom pli -
ko wa ny sys tem współ pra cy i za le˝ no Êci, ale te˝ ry wa li za cji czy na wet kon -
fron ta cji. Prze ja wia si´ to z jed nej stro ny np. wspo mnia nà swo istà sym -
bio zà go spo da rek ame ry kaƒ skiej i chiƒ skiej, z dru giej – za ci´ tà
ry wa li za cjà mi li tar nà mi´ dzy USA, Ro sjà i Chi na mi. Ka˝ dy z owych ak -
to rów, dba jàc o swo je in te re sy, dys kon tu je wła sne atu ty i sta ra si´ za ra -
zem wy ko rzy sty waç sła bo Êci po zo sta łych. Układ wza jem nych re la cji mi´ -
dzy ni mi jest przy tym zmien ny i bar dzo płyn ny, za le ̋ y od ak tu al ne go
roz wo ju sy tu acji mi´ dzy na ro do wej. Na przy kład Ro sja i Chi ny w dà ̋ e -
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niu do prze ciw sta wie nia si´ po t´ dze Sta nów Zjed no czo nych po tra fià zbli -
˝aç si´ do sie bie pod wzgl´ dem po li tycz no -woj sko wym, jed no cze Ênie jed -
nak ry wa li zu jà za wzi´ cie na ró˝ nych ob sza rach Azji, a tak ̋ e mi mo wszyst -
ko dba jà o utrzy ma nie po praw nych sto sun ków z USA. 

Pa trzàc per spek ty wicz nie, a tak ̋ e uwzgl´d nia jàc uwa run ko wa nia go -
spo dar cze i mi li tar ne, mo˝ na sà dziç, ˝e naj sil niej szym ak to rem po zo sta -
jà w tym ukła dzie (bez wzgl´ du na roz ma ite nie do stat ki) Sta ny Zjed no -
czo ne. Ich naj po wa˝ niej szym part ne rem sà Chi ny, któ re – o ile zdo ła jà
utrzy maç w przy szło Êci mo car stwo we zdol no Êci i aspi ra cje – ma jà szan -
se na prze j´ cie ro li dru gie go roz gry wa jà ce go na sce nie glo bal nej. (Nie
b´ dzie w sta nie jej peł niç sła ba pod wzgl´ dem go spo dar czym Ro sja.) 

Układ glo bal nych sił po li tycz nych nie ogra ni cza si´ jed nak, jak ju˝
wska zy wa no wcze Êniej, do wspo mnia ne go trój kà ta. Jest bo wiem bar dziej
po li cen trycz ny, gdy˝ na le ̋ y uwzgl´d niaç w nim tak ̋ e in nych wa˝ nych
gra czy. Mi mo wszyst kich ogra ni czeƒ i sła bo Êci po li tyk za gra nicz nych na -
le ̋ à do nich bez wàt pie nia: Unia Eu ro pej ska, Ja po nia oraz po zo sta łe mo -
car stwa wscho dzà ce. Do dat ko wà spe cy fi kà po li tycz nej ma py Êwia ta –
w od ró˝ nie niu od roz kła du po t´ gi go spo dar czej i mi li tar nej – jest mo˝ -
li woÊç uzy ska nia re la tyw nie wy so kiej po zy cji przez ak to rów o nie wiel -
kim po ten cja le re al nym. Wy ni kaç to mo ̋ e ze splo tu roz ma itych oko licz -
no Êci, głów nie zdol no Êci do od gry wa nia przez nich swo iÊcie ne ga tyw nych
ról w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych. 

Re pre zen ta tyw nych przy kła dów do star cza jà tu Ko rea Pół noc na i Iran.
Oby dwa paƒ stwa, rzà dzo ne przez au to kra tycz ne re ̋ i my opar te na eks -
tre mi stycz nych ide olo giach, od wie lu lat dà ̋ à do po sia da nia bro ni jà d -
rowej, sta no wiàc za gro ̋ e nie dla bez pie czeƒ stwa i po ko ju Êwia to we go. To
sa mo mo˝ na po wie dzieç o pew nych kra jach bàdê ob sza rach, gdzie
mamy do czy nie nia z mniej lub bar dziej za daw nio ny mi na pi´ cia mi
i konflik ta mi po li tycz no -mi li tar ny mi, ta kich jak Bał ka ny, Pa le sty na, Irak
i Afga ni stan. W zglo ba li zo wa nym Êwie cie wszyst kie sy tu acje kry zy so we
tra cà lo kal ny po czàt ko wo cha rak ter, znaj du jà si´ bo wiem w cen trum in -
ten syw nych za bie gów po li tycz no -dy plo ma tycz nych po dej mo wa nych
przez ca łà spo łecz noÊç mi´ dzy na ro do wà. (Dzie je si´ tak ze wzgl´ du na
po Êred nie lub bez po Êred nie za an ga ̋ o wa nie wiel kich mo carstw oraz in -
ne do nio słe im pli ka cje po li tycz ne, go spo dar cze lub mi li tar ne.) Ozna cza
to, ˝e wie lu mniej szych gra czy od gry wa na sce nie glo bal nej de fac to bar -
dzo istot ne ro le, tak na praw d´ nie w peł ni ade kwat ne do ich rze czy wi -
ste go po ten cja łu geo po li tycz ne go. 

W ten spo sób two rzy si´ swo ista pi ra mi da zna cze nia po li tycz ne go we
współ cze snym Êwie cie. Na sa mej gó rze funk cjo nu je nie wiel ka gru pa naj -
wa˝ niej szych ak to rów sce ny glo bal nej, re pre zen tu jà cych okre Êlo ne
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oÊrod ki cy wi li za cyj ne. Ni ̋ ej znaj du jà si´ ich so jusz ni cy lub człon ko wie
owych oÊrod ków (np. człon ko wie Unii Eu ro pej skiej), a na sa mym do le
po zo sta li uczest ni cy sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, spo Êród któ rych
cz´Êç od gry wa jed nak spe cy ficz ne, re la tyw nie wa˝ ne ro le, po wià za ne naj -
cz´ Êciej z ich uwi kła niem w sy tu acje kon flik to we. 

Two rze nie ca ło Êcio we go ob ra zu kom pli ku je wszak ̋ e na kła da nie si´
owej pi ra mi dy na pre zen to wa ne wcze Êniej ukła dy sił go spo dar czych i mi -
li tar nych oraz ge ne ral ne prze mia ny w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych,
cha rak te ry zu jà ce si´ mo dy fi ka cjà ich ar chi tek tu ry (np. z po wo du po ja -
wie nia si´ no wych po t´g) i ewo lu cjà rzà dzà cych ni mi pa ra dyg ma tów,
prze ja wia jà cà si´ m.in. w for mie ry wa li za cji roz ma itych mo de li roz wo -
jo wych. Wszyst ko to po wo du je, ˝e – zgod nie z przed sta wio nà na sa mym
wst´ pie ni niej sze go opra co wa nia te zà – opis, a tym bar dziej ana li za współ -
cze sne go Êwia ta umy ka jed no znacz nym, pro stym dia gno zom. 

Nie zmie nia to fak tu, ˝e po dej mo wa nie prób ta kiej ana li zy jest ko -
niecz ne dla za ry so wa nia peł niej sze go tła mi´ dzy na ro do we go, na któ rym
funk cjo nu je Unia Eu ro pej ska. To bo wiem jest z ko lei nie zb´d ne do lep -
sze go zro zu mie nia głów nych uwa run ko waƒ obec ne go oraz przy szłe go
kształ tu i prze bie gu pro ce sów in te gra cyj nych za cho dzà cych na Sta rym
Kon ty nen cie. 

Abs tract

The world on the par ting ways. Evo lu tion of the EU’s 
in ter na tio nal envi ron ment (Part 2) 

The ar tic le com ple tes and clo ses an enqu iry in to and an ana ly se of
the evo lu tion of the Eu ro pe an Union’s in ter na tio nal envi ron ment, con -
ta ined in Part 1, pu bli shed in the pre vio us is sue of our year bo ok. Fol lo -
wing pre sen ta tion of the fun da men tal glo bal pro blems re gar ding so cial
and eco no mic de ve lop ment, envi ron men tal is su es and se cu ri ty in the
pre vio us part, this fi nal part ma in ly ana ly ses trans for ma tions in the area
of po wer ar ran ge ment on the glo bal sca le. The Au thor ack now led ges
hi sto ri cal ly in e vi ta ble fall of the pre sent uni po lar sys tem do mi na ted by
the USA and pre sents ru di ments of a new glo bal sys tem which on ly be -
gins to form ba sing on chan ges ta king pla ce in the ar ran ge ment of eco -
no mic, mi li ta ry and po li ti cal for ces in the pre sent world.
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