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Generalnie rzecz bioràc, współczesny Êwiat mo˝na porównaç – zgodnie z tytułem znanej pracy Zbigniewa Brzeziƒskiego – do wielkiej
szachownicy, na której wielcy oraz mniejsi aktorzy globalni rozgrywajà
skomplikowane gry dotyczàce w pierwszym rz´dzie ochrony i realizacji
swoich interesów. Jednà z podstawowych cech owej szachownicy jest
wyst´powanie jednobiegunowoÊci w stosunkach mi´dzynarodowych,
spowodowanej dominacjà Stanów Zjednoczonych uzupełnionà silnà
pozycjà pozostałych paƒstw Zachodu. Nie wnikajàc w szczegółowà charakterystyk´ tego stanu rzeczy, trzeba zwróciç uwag´ na fakt, ˝e funkcjonowanie systemu jednobiegunowego przynosi skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Do tych pierwszych nale˝y zaliczyç przede wszystkim ustabilizowanie Êwiatowego układu sił, który dzi´ki amerykaƒskiej (czy szerzej – zachodniej) przewadze stał si´, przynajmniej w latach 90. XX w., bardziej
przewidywalny i trwały. Abstrahujàc od kontrowersji na ten temat, chodzi tu o efekt umacniania mi´dzynarodowego ładu, opartego na podzielanych przez całà cywilizacj´ Zachodu wartoÊciach demokratyczno-liberalnych, których przestrzeganie – chocia˝ niekoniecznie w pełni
akceptowane przez wszystkich – czyni cały Êwiat bardziej bezpiecznym.
(WàtpliwoÊci w tym zakresie powinna rozwiaç ponura wizja Êwiata zdo-
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minowanego przez ró˝nej maÊci ekstremistów ideologicznych czy religijnych.)
Z drugiej strony hegemonia Stanów Zjednoczonych powoduje równie˝ konsekwencje negatywne. Wskazaç tu nale˝y przede wszystkim
utrudnienia w swobodnym kształtowaniu si´ ładu mi´dzynarodowego
prowadzàce do odst´pstw od generalnej zasady równowagi sił. Efektem
jest m.in. zbytnie uzale˝nienie polityki Êwiatowej od decyzji jednego
oÊrodka władzy. W przypadku takich bł´dów, jakie popełniała administracja prezydenta George’a R. Busha, mogło to nieÊç długofalowe, niebezpieczne skutki.
Bez wzgl´du jednak na rozmaite implikacje amerykaƒskiej dominacji trzeba zauwa˝yç, ˝e wiele wskazuje na stopniowe nadciàganie jej kresu. Wyraênie widoczne sà ju˝ pewne oznaki słabni´cia pot´gi USA, np.
trudnoÊci w osiàgni´ciu definitywnego zwyci´stwa w wojnach w Iraku
i Afganistanie oraz nie najlepsza kondycja nadmiernie zadłu˝onej gospodarki amerykaƒskiej, dodatkowo drastycznie zagro˝onej obecnym kryzysem gospodarczym. Zjawiska te dostrzega ju˝ wielu polityków, badaczy i komentatorów, m.in. Emmanuel Todd. W swej znanej pracy
o wymownym tytule Schyłek imperium wskazuje nadmierny, egoistyczny indywidualizm, prowadzàcy do samobójczej atrofii ˝ycia społecznego
w tym kraju, jako jeden głównych powodów osłabienia Stanów Zjednoczonych. (Tezy te formułowane były na wiele lat przed aktualnym kryzysem, w pełni pokazujàcym wynaturzenia amerykaƒskiego systemu gospodarczego.)2 Słabni´cie mocarstwowej pozycji USA mo˝e, rzecz jasna,
trwaç jeszcze całe lata czy wr´cz dekady, ale trend – jak si´ wydaje nieunikniony – ju˝ si´ zarysował.

3. Wymiana pot´g
Co wi´cej, oprócz przesłanek empirycznych, istniejà tak˝e solidne
przesłanki teoretyczno-naukowe ku temu, aby uwa˝aç Pax Americana
za stan, który nie b´dzie trwaç w nieskoƒczonoÊç. Uzasadnieniem takiego twierdzenia mogà byç koncepcje tzw. tranzycji (wymiany) pot´g
oraz supercykli, które same w sobie stanowià ciekawy, odr´bny temat

2

Stany Zjednoczone byç mo˝e zachowajà przez nast´pne lata swojà przewag´ polityczno-militarnà, ale nie gospodarczà. Âwiadczy o tym m.in. fakt, ˝e ju˝ w połowie bie˝àcej dekady wÊród 500 najwi´kszych koncernów Êwiatowych tylko 185 miało centrale
w USA.
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badawczy, ale w tym miejscu posłu˝à jedynie do ilustracji przytoczonej tezy.
Mo˝na bowiem udowodniç, ˝e w dotychczasowej historii stosunków
mi´dzynarodowych mieliÊmy do czynienia z pojawianiem si´, a nast´pnie upadkiem kolejnych mocarstw, odgrywajàcych przez okreÊlony czas
głównà rol´ w skali ogólnoÊwiatowej bàdê regionalnej (głównie europejskiej). W ciàgu ostatnich 300 lat było kilkanaÊcie takich paƒstw, poczynajàc od Turcji, a koƒczàc na obecnym supermocarstwie, jakim sà Stany Zjednoczone. Rozwój ka˝dego z nich przebiegał zgodnie z kolejnymi
fazami: inicjacyjnà (poczàtkowego, mniej lub bardziej intensywnego
wzrostu pot´gi), przejÊciowà (dynamicznego umacniania pot´gi) oraz
pełnego wzrostu, kiedy wyst´pujà ju˝ pewne symptomy osłabiania pozycji mocarstwowej. Wymiana (tranzycja) na pozycji czołowego mocarstwa
tak˝e odbywa si´ etapami. Najpierw pojawia si´ pretendent do odgrywania wiodàcej roli, nast´pnie kwestionuje on status aktualnego hegemona, aby ostatecznie, w wyniku dekompozycji starego układu sił, samemu zajàç dominujàcà pozycj´.
Kwestià zasadniczà jest tutaj sposób dokonywania si´ owej wymiany
– najcz´Êciej w wyniku konfliktów zbrojnych, toczonych przez główne
pot´gi odgrywajàce centralne role w gospodarce systemu kapitalistycznego. Wojny te, poczynajàc od XV w., wyst´pujà w regularnych cyklach,
których przebieg pokrywa si´ z zarysowanymi wczeÊniej prawidłowoÊciami dotyczàcymi tranzycji. Powtarzajàcymi si´ elementami tych cykli sà:
wojna na szerokà skal´, prowadzàca do dominacji mocarstwa Êwiatowego, nast´pnie delegitymizacja istniejàcego porzàdku mi´dzynarodowego
i wynikajàce z niej załamanie si´ systemu globalnego, wreszcie wybuch
kolejnej wojny, prowadzàcej do powtórzenia si´ całego cyklu. Czas trwania owych cykli zale˝y oczywiÊcie od konkretnych uwarunkowaƒ historycznych i ekonomiczno-społecznych, ale – generalnie rzecz bioràc –
pokrywajà si´ w dłu˝szej perspektywie z tzw. fazami Kondratieffa (liczàcymi 50–60 lat okresami koniunkturalnymi w gospodarce kapitalistycznej), a w perspektywie Êredniookresowej majà zwiàzek z trwajàcymi
ok. 20 lat tzw. cyklami Kuznetsa, dotyczàcymi szybkoÊci rozwoju tej gospodarki.3
3
Cykle te liczone sà od 1756 r. Według A. Tauscha aktualnie trwajàca faza Kondratieffa rozpocz´ła si´ w latach 1975–1982, a cykl Kuznetsa w 1992 r., The European Union
in the World-System Perspective w: The European Union in the World System Perspective, ed. R. Stemplowski, Warsaw 2002, s. 50 i nast. Zdaniem I. Wallersteina ostatnia faza Kondratieffa rozpocz´ła si´ w 1945 r., a zakoƒczyła w latach 90., obecnie trwa ju˝
nowa faza, I. Wallerstein, Koniec Êwiata, jaki znamy, Warszawa 2004, s. 70 i nast.
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Pewne prawidłowoÊci daje si´ tak˝e zaobserwowaç w odniesieniu do
zestawu cech, jakimi powinno si´ charakteryzowaç mocarstwo pretendujàce do Êwiatowej hegemonii. W uj´ciu historycznym widaç, ˝e na
zdecydowanie gorszych pozycjach wyjÊciowych znajdowały si´ kraje dysponujàce wprawdzie pot´˝nym potencjałem ogólnym, ale o specyficznych cechach, takich jak stosunkowo słaba innowacyjnoÊç technologiczna gospodarki, elementy merkantylizmu w handlu zagranicznym,
zamkni´te społeczeƒstwo, niedysponujàce w pełni swobodnymi mediami, intensywna eksploatacja obszarów peryferyjnych (np. kolonii), liczna armia làdowa. (Jako przykłady tego typu mocarstw mo˝na wymieniç
imperium habsburskie, cesarstwo napoleoƒskie, carskà Rosj´ i wilhelmiƒskie Niemcy.) Natomiast wi´ksze sukcesy odnosili pretendenci charakteryzujàcy si´ odmiennymi cechami: intensywnym rozwojem myÊli
naukowo-technicznej, dobrze rozwini´tym handlem zagranicznym,
otwartym, demokratycznym społeczeƒstwem i wolnymi mediami, mniej
licznà, ale sprawnà armià làdowà oraz pot´˝nymi siłami morskimi. Tutaj przykładami mogà byç Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.
WłaÊnie w odniesieniu do USA zasada tranzycji wydaje si´ mieç nadal zastosowanie. Wprawdzie dane dotyczàce wcià˝ imponujàcego potencjału Stanów Zjednoczonych w ró˝nych dziedzinach zdajà si´ obecnie przeczyç opiniom o „poczàtku koƒca” imperium amerykaƒskiego,
niemniej nie ma przecie˝ racjonalnych powodów, aby zanegowaç empirycznie udowodnionà zasad´ wymiany mocarstw. Ukazuje ona nie tyle
mechaniczny determinizm procesów historycznych, ile raczej pewne historyczne koniecznoÊci. Ostatecznie trudno sobie wyobraziç, ˝e pot´ga
Stanów Zjednoczonych (w odró˝nieniu od innych pot´g) na zawsze pozostanie dominujàca w Êwiecie. Kwestià otwartà jest oczywiÊcie horyzont czasowy kolejnej tranzycji, mogàcy si´gaç, jak wspomniano, nawet
dziesiàtków lat. Powoduje to, ˝e nie wszyscy sà skłonni zgodziç si´ z wizjà szybkiej „abdykacji” Stanów Zjednoczonych i zastàpienia ich na pozycji hegemona przez inne paƒstwo.
Istniejà rzecz jasna ró˝ne warianty dalszego rozwoju globalnego układu sił. Oprócz scenariusza przewidujàcego pojawienie si´ kolejnego supermocarstwa, prawdopodobny jest tak˝e powrót do Êwiata wielobiegunowego, którego kształt byłby bardziej zgodny z klasycznà zasadà
równowagi sił. To tym bardziej mo˝liwe, ˝e na geopolitycznej mapie naszego globu wyraênie widaç wielkie zmiany w dotychczasowej architekturze stosunków mi´dzynarodowych.
Zmiany owe polegajà przede wszystkim na wyłanianiu si´ nowych
pot´g, w mniejszym lub wi´kszym stopniu konkurujàcych z dotychczasowymi centrami cywilizacyjnymi (czy te˝ „rdzeniami” w rozumieniu Im12
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manuela Wallersteina). Przemianom ulega tak˝e układ sił w ramach
„rdzeni” i charakter stosunków mi´dzy wszystkimi graczami, którzy –
zgodnie z logikà procesów globalizacji – tworzà skomplikowane wi´zy relacji opartych zarówno na rywalizacji (czasem wr´cz konfrontacji), jak
i na współpracy bàdê sojuszu. Kto zatem nale˝y do grona najwa˝niejszych aktorów na współczesnej scenie mi´dzynarodowej?

4. Galeria pretendentów
Pot´˝ny kràg cywilizacyjny, okreÊlany szerokim poj´ciem Zachodu,
nadal zachowuje, dzi´ki swym rozmaitym atutom, kluczowà pozycj´, ale
nie jest bynajmniej monolitem. Rozszczepia si´ bowiem na dwa główne
komponenty. Na kontynencie amerykaƒskim sà to dysponujàce statusem supermocarstwa Stany Zjednoczone, a na Starym Kontynencie –
Unia Europejska. Ponadto w strefie mniej czy bardziej bezpoÊredniego
oddziaływania i wpływów owych dwóch centrów znajdujà si´ regiony, które bez wzgl´du na poło˝enie geograficzne mo˝na zaliczyç do Êwiata zachodniego i które obejmujà takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Kanada oraz wi´kszoÊç paƒstw latynoamerykaƒskich (zwłaszcza Meksyk,
Brazyli´, Argentyn´ i Chile).
Specyficzne wi´zi łàczà z Zachodem grup´ krajów, które wprawdzie
nie nale˝à wprost do jego kr´gu kulturowego, ale od dawna majà z nim
wspólne interesy polityczne, gospodarcze i militarne, a tak˝e w okreÊlonej, czasami tylko niewielkiej, mierze podzielajà jego system wartoÊci
ideowych. Członkowie owej grupy prozachodniej ró˝nià si´ dosyç istotnie w zakresie skali oraz intensywnoÊci wi´zi z USA bàdê Europà – bardzo bliskich w przypadku Japonii, niektórych „tygrysów azjatyckich” (Korei Południowej, Tajwanu) oraz Izraela, mniej Êcisłych zaÊ w Indiach
i Turcji. (Odr´bnà grup´ stanowià takie paƒstwa cywilizacji islamu, jak
Pakistan, Arabia Saudyjska czy Egipt, które sà wprawdzie sojusznikami
Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale tylko w sferze polityczno-militarnej.)4
Najwa˝niejszym czynnikiem naruszajàcym postzimnowojenny układ
sił w skali globalnej nie była jednak ewolucja systemu zachodniego (m.in.
w sferze relacji Europa – Ameryka), ale pojawienie si´ nowych pot´g.
4
Nale˝y równie˝ przypomnieç przypadki krajów, które – najcz´Êciej w wyniku przemian wewn´trznych – w sposób radykalny zerwały z Zachodem, jak Iran pod rzàdami
ajatollahów, albo ograniczyły z nim wi´zi, np. Republika Południowej Afryki po upadku
systemu apartheidu. Podobne zjawisko rysuje si´ obecnie w Pakistanie.
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Chodzi o kraje, które w stosunkowo szybkim tempie oraz w szerokim zakresie osiàgn´ły pozycj´ mocarstw regionalnych: przede wszystkim Chiny i Indie oraz w mniejszym stopniu Brazyli´ oraz słabo jeszcze rozwini´tà, ale dysponujàcà ogromnymi bogactwami naturalnymi Nigeri´. Do
tego grona zalicza si´ ponadto Federacj´ Rosyjskà, która po okresie „wielkiej smuty” z lat 90. XX w. podj´ła intensywne próby odbudowy statusu
wielkiej pot´gi. Jak widaç, cz´Êç z tych krajów pozostaje w orbicie luêniejszych lub ÊciÊlejszych wpływów Êwiata zachodniego, ale dwa czołowe paƒstwa owej grupy – Chiny i Rosja – wybrały własne modele rozwoju, które mo˝na nazwaç azjatyckimi bàdê antyzachodnimi. Bez
wzgl´du jednak na przyj´tà strategi´ cechà charakterystycznà polityki
prowadzonej przez nowe mocarstwa sà wyraêne ambicje zajmowania coraz wy˝szych lokat w rankingach Êwiatowych i tym samym konkurowanie z dotychczasowymi liderami.
Aby si´ zorientowaç, na ile tego typu ambicje sà realne oraz jakie
rzeczywiste atuty i ograniczenia w polityce majà owe mocarstwa, konieczne jest dokonanie chocia˝by skrótowej charakterystyki ich dotychczasowej drogi rozwoju.
Bez wàtpienia najbardziej spektakularne sukcesy zanotowały Chiny,
które najcz´Êciej wymieniane sà jako przykład przeprowadzenia udanej
transformacji systemowej i skokowej poprawy pozycji mi´dzynarodowej.
Istotnie, intensywny rozwój ekonomiczny Paƒstwa Ârodka w okresie
minionej dekady nie tylko dogł´bnie przeobraził warunki ˝ycia jego obywateli, lecz równie˝ w coraz wi´kszym stopniu wpływał na gospodark´
całego Êwiata, o czym Êwiadczà rozmaite wskaêniki ekonomiczne.5 Wydawało si´ zatem, ˝e pot´ga gospodarcza, wsparta rosnàcym potencjałem militarnym, mogłyby ułatwiç zaj´cie przez ten kraj pozycji mocarstwa nie tylko na skal´ regionalnà, ale te˝ globalnà. W niczym nie
umniejszajàc osiàgni´ç Chin, nale˝y jednak chyba przyjàç bardziej ostro˝nà postaw´ w ocenie ich przyszłego statusu na arenie mi´dzynarodowej.
Konieczne jest bowiem wzi´cie pod uwag´ bardzo istotnych czynników, których oddziaływanie ju˝ obecnie, a w jeszcze wi´kszym stopniu
w nadchodzàcych latach, mo˝e wpłynàç na ograniczenie pozycji i roli
tego kraju w Êwiecie. Nale˝y do nich przede wszystkim niezdrowa, hybrydalna struktura społeczno-ekonomiczna, kształtowana zarówno przez
5
Do czasu obecnego kryzysu Chiny przez ponad dziesi´ç lat utrzymywały tempo wzrostu PKB w granicach 10%. Dynamiczny rozwój ich gospodarki przyczyniał si´ w 25–30%
do ogólnego wzrostu gospodarki Êwiatowej. Chiny odgrywajà te˝ ogromnà rol´ w handlu mi´dzynarodowym, b´dàc np. drugim w skali globalnej importerem ropy naftowej
oraz zu˝ywajàc ¼ Êwiatowej produkcji stali.
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oficjalnà polityk´ paƒstwa, opartà na ortodoksyjnej ideologii marksistowsko-maoistycznej (tłumiàcej próby demokratyzacji), jak i przez quasi-kapitalistycznà gospodark´ wolnorynkowà, której pr´˝ny rozwój podkopuje ideologiczno-polityczne podstawy ChRL. W efekcie narastajà groêne
napi´cia polityczne (czego tragicznym symbolem była masakra na placu Tian’anmen), ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne.6 Dochodzà do tego nast´pstwa Êwiatowego kryzysu gospodarczego, który szczególnie boleÊnie dotknàł właÊnie gospodark´ chiƒskà, nastawionà
w ogromnej mierze na eksport.
Ponadto nale˝y uwzgl´dniç, ˝e ewentualne przyszłe mocarstwo o zasi´gu globalnym – aby rzeczywiÊcie nim byç – musi mieç mo˝liwoÊci oddziaływania na otoczenie mi´dzynarodowe za poÊrednictwem nie tylko
instrumentów gospodarczych, dyplomatycznych czy militarnych. We
współczesnym zglobalizowanym Êwiecie bardzo istotnà rol´ odgrywa kultura masowa, a Chiny nie majà szans na bycie jej znaczàcym eksporterem, ze wzgl´du na oczywiste uwarunkowania historyczno-kulturowe.
Wszak bardzo trudno wyobraziç sobie dominacj´ w skali ogólnoÊwiatowej chiƒskiej muzyki, literatury czy stylu ˝ycia.7
Wszystko to upowa˝nia do postawienia tezy – byç mo˝e dyskusyjnej
– ˝e przyszłoÊç Chin ju˝ nie tylko jako mocarstwa Êwiatowego, ale nawet
jako stabilnej, harmonijnie rozwijajàcej si´ pot´gi regionalnej, stoi pod
du˝ym znakiem zapytania. Podobnie ocenia zresztà zagadnienie wielu
badaczy (m.in. przytaczani tu Brzeziƒski i Wallerstein), niezgadzajàcych
si´ z tezami o przyszłej supremacji tego kraju. Ich zdaniem jest to wprawdzie gracz bardzo wa˝ny, niemniej jednak o znaczeniu raczej regionalnym bàdê kontynentalnym, mogàcy – po nieudanych próbach zdobycia
dominacji w Azji – najwy˝ej wchodziç w koalicje z innymi pot´gami.

6

HybrydalnoÊç systemu chiƒskiego powoduje, ˝e wielu kluczowych decyzji ekonomicznych nie podejmuje si´ racjonalnie, co skutkuje marnotrawieniem sił i Êrodków
oraz „przegrzaniem” gospodarki (np. chaotyczny rozwój przemysłu ci´˝kiego wpływa na
ogromny import stali). KonkurencyjnoÊç eksportu wynika w decydujàcej mierze z wykorzystywania bardzo taniej siły roboczej, w tym tak˝e pracujàcych za darmo licznych
wi´êniów. W sferze społecznej narastajà ogromne napi´cia, powodowane m.in. bezrobociem (przedtem ukrytym, a obecnie wzrastajàcym w wyniku kryzysu Êwiatowego), ˝ywiołowà migracjà ze wsi do miast oraz pogł´bianiem si´ ró˝nic w poziomie ˝ycia. Dodaç do tego trzeba ogromnà korupcj´, a tak˝e utrzymujàce si´ napi´cia na tle etnicznym
i politycznym (np. w odniesieniu do Tybetaƒczyków czy Ujgurów).
7
Jeden z publicystów angielskich pytał ironicznie: „ilu francuskich milionerów chciałoby postawiç sobie replik´ chiƒskiego pawilonu na przedmieÊciach Pary˝a?” oraz kto
z ludzi Zachodu „obejrzał z własnej woli jakàÊ chiƒskà oper´ od poczàtku do koƒca?”
(„The Spectator”, 8.01.2005).
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Zbli˝one oceny mo˝na formułowaç tak˝e w odniesieniu do pozostałych nowych mocarstw, poczynajàc od Indii. Intensywny rozwój ekonomiczny, porównywalny pod wieloma wzgl´dami z chiƒskim, tak˝e doprowadził w stosunkowo krótkim czasie do zaj´cia przez nie wysokiej pozycji
na mapie gospodarczej Êwiata.8 Podobieƒstwa rozwojowe, ale tak˝e sàsiedztwo geograficzne oraz wi´zi historyczno-kulturowe mi´dzy Indiami
a Chinami, prowokujà niektórych analityków do stawiania Êmiałych tez
o kształtowaniu si´ nowego, nieformalnego bytu gospodarczo-politycznego, łàczàcego potencjały obu krajów, który mógłby nosiç dêwi´cznà nazw´ Chindie. Nie wydaje si´ jednak, aby była to teza prawdziwa, przede
wszystkim dlatego, ˝e ró˝nice mi´dzy owymi paƒstwami sà wi´ksze ni˝
podobieƒstwa. Nie wnikajàc w szczegółowe porównania, wystarczy wskazaç fundamentalne odmiennoÊci polityczno-ustrojowe, generujàce tak˝e implikacje w odniesieniu do wybieranych modeli rozwoju gospodarczo-społecznego: Indie stanowià „najwi´kszà demokracj´ Êwiata”, podczas
gdy Chiny sà wcià˝ komunistycznà dyktaturà.
Sukcesy gospodarcze nie mogà przy tym zasłaniaç powa˝nych problemów Indii. W sferze wewn´trznej nale˝à do nich m.in. ostre napi´cia i konflikty o ró˝norodnym podło˝u: politycznym, etnicznym, religijnym, klasowym (a ÊciÊlej – kastowym) lub społecznym, skutkujàce
nierzadko wybuchem krwawych zamieszek.9 Natomiast w sferze polityki zagranicznej najwi´kszy problem w całym okresie powojennej niepodległoÊci stanowi utrzymywanie si´ napi´tych, wr´cz wrogich stosunków z głównym przeciwnikiem i rywalem – Pakistanem. Przejawem tego
jest nie tylko wcià˝ nierozwiàzany spór o Kaszmir, ale tak˝e nasilenie
si´ działalnoÊci terrorystycznej, której brutalnym przykładem był krwawy zamach w Bombaju w listopadzie 2008 r. Sytuacj´ dodatkowo zaognia fakt, ˝e dwaj protagoniÊci – Indie i Pakistan – od kilku lat posiadajà broƒ atomowà. Ma ona słu˝yç uzyskaniu przewagi militarnej
jednego z tych paƒstw nad drugim. Nie ulega przy tym wàtpliwoÊci,
8
W ostatnich latach Indie osiàgały przeszło 8-proc. tempo wzrostu PKB. W ich przypadku standardowy atut wschodzàcych pot´g, czyli du˝e zasoby taniej siły roboczej, jest
uzupełniony nast´pnym: indyjscy pracownicy majà niezłe wykształcenie i znajà j´zyk
angielski (stàd m.in. ich specjalnoÊç – usługi informatyczne). Poza tym specyfikà Indii
jest istnienie relatywnie licznej zamo˝nej klasy Êredniej i wy˝szej, co sprzyja aktywnoÊci ekonomicznej zarówno w wymiarze krajowym, jak mi´dzynarodowym. (Swoistym ewenementem jest du˝y odsetek Hindusów wÊród najbogatszych ludzi Êwiata.)
9
Dochodzà do tego rosnàce dysproporcje społeczne, o których skali Êwiadczy z jednej strony istnienie wspomnianej bogatej elity, a z drugiej – wymowny fakt, ˝e około 80%
Hindusów ˝yje na granicy ubóstwa. (Dla porównania: w Chinach w tak złych warunkach egzystuje „tylko” połowa populacji.)
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˝e ów wyÊcig zbrojeƒ to ogromne obcià˝enie gospodarczo-społeczne dla
całego subkontynentu, a w przypadku bardzo niestabilnego politycznie
Pakistanu mo˝e ponadto stanowiç realne zagro˝enie bezpieczeƒstwa
i pokoju Êwiatowego.
Wspomniane trudnoÊci w znacznym stopniu wpływajà na pozycj´
mi´dzynarodowà Indii, ka˝àc tak˝e i w tym przypadku zastanowiç si´
nad perspektywami jej ewolucji. Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e jeÊli kraj
boryka si´ z istotnymi problemami wewn´trznymi i zagranicznymi, jego ogromny potencjał gospodarczy, demograficzny, surowcowy czy inny
bynajmniej nie musi gwarantowaç osiàgania trwałych sukcesów w zakresie umacniania pozycji w Êwiecie.
Tego rodzaju diagnoza mo˝e odnosiç si´ równie˝ do kolejnej nowej
pot´gi – Rosji. Kraj ten od wielu lat podejmuje intensywne zabiegi w celu odbudowy pozycji mocarstwowej, posługujàc si´ przy tym własnà odmianà antyzachodniego modelu rozwojowego. W odró˝nieniu jednak od
innych wschodzàcych pot´g nie osiàgnàł znaczàcych sukcesów w rozbudowie sektorów przemysłu i usług (z wyjàtkiem zbrojeniowego oraz
kosmicznego). Rosja skoncentrowała si´ na rozwoju potencjału w dziedzinie wydobycia oraz przesyłu swego głównego bogactwa, jakim sà noÊniki energii: gaz ziemny i ropa naftowa. Cechà charakterystycznà polityki Moskwy jest nie tylko wykorzystywanie surowców energetycznych
do uzyskiwania wpływów finansowych z komercyjnego eksportu, ale tak˝e stosowanie ich jako swoistego narz´dzia polityczno-dyplomatycznego. (W jaki sposób owa „broƒ energetyczna” słu˝yła za instrument nacisku na Ukrain´ i całà Europ´, pokazał na przełomie lat 2008–2009
kryzys zwiàzany ze wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu.)
Ze wzgl´du na utrzymywanie si´ w minionych latach wysokich cen
noÊników energii na rynkach Êwiatowych Rosji udało si´ w znacznym
stopniu ustabilizowaç sytuacj´ wewn´trznà, a nade wszystko odbudowaç potencjał militarny, w tym zwłaszcza nuklearny. Potencjał ten – co
stanowi kolejnà cech´ tego kraju – stał si´ głównym wyznacznikiem rosyjskiej mocarstwowoÊci w sytuacji, gdy takiej roli nie mo˝e odgrywaç
relatywnie niewielki potencjał ekonomiczny. (Wystarczy podaç, ˝e rosyjski PKB jest porównywalny z holenderskim i zaledwie dwa razy wi´kszy
ni˝ polski.) Wyraênym przykładem si´gania po instrumenty wojskowe,
jako ultima ratio polityki zagranicznej, była interwencja w Gruzji
w sierpniu 2008 r., która miała udowodniç – przy wszystkich kontrowersjach dotyczàcych przyczyn i przebiegu tego konfliktu – odzyskanie przez
Moskw´ zdolnoÊci do prowadzenia polityki imperialnej z pozycji siły.
Próby budowania mocnej pozycji mi´dzynarodowej przy wykorzystaniu pot´gi militarnej oraz gospodarczej monokultury energetycznej oka17
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zały si´ jednak zawodne. Gwałtowne spadki cen gazu i ropy wraz z innymi negatywnymi skutkami Êwiatowego kryzysu ekonomicznego spowodowały powa˝ne trudnoÊci gospodarcze i finansowo-bud˝etowe. Dochodzà do tego utrzymujàce si´ od dawna problemy wewn´trzne
o charakterze politycznym (np. uwiàd instytucji demokratycznych i społeczeƒstwa obywatelskiego) oraz społecznym.10 Wszystko to prowadzi do
znacznego ograniczenia mo˝liwoÊci kontynuowania przez Rosj´ mocarstwowego kursu jej polityki zagranicznej.
W generalnie podobnej sytuacji jak Chiny, Indie i Rosja znajdujà si´
inne paƒstwa pretendujàce do miana wschodzàcych mocarstw, takie jak
Brazylia czy Nigeria. Nie rozszerzajàc zatem niniejszych rozwa˝aƒ o dodatkowà analiz´, mo˝na pokusiç si´ o syntetycznà ocen´ miejsca tych
krajów na Êwiatowej szachownicy, patrzàc na nie jako na kolejny, po kr´gu cywilizacyjnym Zachodu, wa˝ny element globalnego układu sił. Tego
typu charakterystyka pozwoli wskazaç podstawowe atuty oraz słaboÊci
wpływajàce na kształtowanie si´ ich pozycji mi´dzynarodowej.
Z jednej strony nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie wymienione paƒstwa odniosły na przestrzeni minionych kilkunastu lat du˝e sukcesy ekonomiczne, w niektórych przypadkach, np. Chin i Indii, wr´cz spektakularne. Majà te˝ okreÊlone osiàgni´cia w sferze społecznej (zwłaszcza
w podnoszeniu stopy ˝yciowej mieszkaƒców), a tak˝e w odbudowie bàdê
rozbudowie potencjału militarnego, traktowanego jako symbol mocarstwowoÊci i zarazem instrument prowadzenia polityki zagranicznej. Wszystko to spowodowało, ˝e nowe pot´gi szybko awansowały w rankingach Êwiatowych, przede wszystkim w dziedzinie gospodarki i handlu. Z drugiej
strony nale˝y uwzgl´dniç wyst´pujàce w tych krajach, wspomniane powa˝ne problemy o rozmaitym podło˝u, przebiegu i charakterze, głównie
społecznym i politycznym, dotyczàce zarówno sytuacji wewn´trznej, jak
i relacji z otoczeniem mi´dzynarodowym. Nasiliły si´ one w wyniku obecnego kryzysu Êwiatowego, prowadzàc zresztà do wydatnego osłabienia
osiàgni´ç ekonomicznych i ju˝ zauwa˝alnego spadku w rankingach mi´dzynarodowych (co szczególnie mocno dotkn´ło Rosj´).
10

Rosja jest jednym z nielicznych paƒstw Êwiata, gdzie Êrednia długoÊç ˝ycia, zwłaszcza m´˝czyzn, zamiast rosnàç, sukcesywnie spada. Przeci´tny Rosjanin ma szanse ˝yç
tylko niecałe 60 lat. Napi´cia powodowane sà tak˝e takimi czynnikami jak powszechnie wyst´pujàca korupcja oraz przest´pczoÊç zorganizowana i nadmierny etatyzm, prowadzàcy do rozrostu i wszechwładzy biurokracji. Podobnie jak w innych wschodzàcych
mocarstwach, w Rosji narastajà ogromne dysproporcje w dochodach. Symbolicznym tego przejawem jest istnienie klasy tzw. nowych Rosjan, których zamo˝noÊç (a czasami
wr´cz ogromne bogactwo) kontrastuje ze skromnymi standardami bytowania przeci´tnych obywateli.
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Nie wdajàc si´ w aptekarskie wyliczenia proporcji mi´dzy przedstawionymi atutami i słaboÊciami, mo˝na jednak chyba postawiç tez´, ˝e
– przy całym szacunku dla uzyskanych przez nie dokonaƒ – trudno uznaç
wschodzàce mocarstwa za głównà sił´ motorycznà współczesnego Êwiata. Ocena taka wydaje si´ szczególnie słuszna w kontekÊcie wczeÊniejszych rozwa˝aƒ na temat kształtowania si´ nowego układu sił w skali
globalnej, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki tranzycji pot´g. Mówiàc wprost – realne szanse na to, aby któreÊ z nowych mocarstw zaj´ło w przyszłoÊci dominujàcà pozycj´ w Êwiecie, sà bardzo niewielkie.
Tego rodzaju diagnoza kłóci si´ z wcià˝ licznymi, powszechnie przyjmowanymi twierdzeniami, ˝e kształtujàca si´ obecnie architektura
stosunków mi´dzynarodowych b´dzie si´ opieraç w pierwszym rz´dzie
właÊnie na nowych pot´gach. Przypomnijmy, ˝e do najbardziej entuzjastycznie ocenianych faworytów nale˝à Chiny, które majà zajàç w perspektywie kilku nast´pnych dekad czołowà pozycj´ w skali ogólnoÊwiatowej. Prognozy takie, formułowane tak˝e przez powa˝ne oÊrodki
analityczne,11 w wi´kszoÊci powstawały jednak w okresie przed obecnym
kryzysem. Dla uzyskania wi´kszej jasnoÊci obrazu konieczne jest zatem
podj´cie próby naszkicowania rysujàcego si´ dziÊ układu sił w skali globalnej.

5. Globalny układ sił
Przy ocenie owego układu nale˝y uwzgl´dniç fakt, ˝e ma on charakter wielopłaszczyznowy: inaczej kształtuje si´ w sferze gospodarki, inaczej w dziedzinie potencjału militarnego i jeszcze inaczej w sferze stricte politycznej.
5.1. Układ sił ekonomicznych
Na gospodarczej mapie Êwiata widaç wyraênie kształtowanie si´ nowego centrum, które mo˝na by nazwaç amerykaƒsko-azjatyckim. Zast´puje ono stopniowo dawny tandem USA – Europa i obejmuje regiony
le˝àce po obu stronach Pacyfiku. Na jego wschodnich wybrze˝ach sà to
11

Na przykład koordynujàca działalnoÊç amerykaƒskich słu˝b wywiadowczych instytucja National Intelligence Council opublikowała pod koniec 2008 r. raport zawierajàcy prognozy rozwoju sytuacji mi´dzynarodowej do 2025 r. Przewidywano w nim zaj´cie
do tego czasu przez Chiny pozycji gospodarczej i militarnej porównywalnej z pozycjà
Stanów Zjednoczonych.
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coraz bardziej ukierunkowane na Azj´ Stany Zjednoczone (wraz z uzupełniajàcym ich gospodark´ pozostałym potencjałem obu Ameryk), a po
stronie zachodniej – stosunkowo liczna grupa pot´g gospodarczych, na
czele z Japonià, Chinami, „azjatyckimi tygrysami” oraz Indiami. Owo
przesuwanie si´ ekonomicznego Êrodka ci´˝koÊci znad Atlantyku nad
Ocean Spokojny upowa˝nia nawet do formułowania ocen, ˝e wiek XXI
b´dzie wiekiem Azji. W tym układzie Chinom oraz w okreÊlonej mierze
pozostałym wschodzàcym gospodarkom przypada rzeczywiÊcie poczesne
miejsce i wa˝na rola, zwłaszcza w zakresie intensywnego pobudzania
handlu mi´dzynarodowego oraz stymulowania ogólnego rozwoju ekonomicznego ich regionów i całego Êwiata.
Ponownie nie umniejszajàc roli nowych mocarstw, nale˝y jednak
uwzgl´dniaç rzeczywiste proporcje. Nawet połàczony potencjał gospodarek chiƒskiej i indyjskiej nie dorównuje pot´dze ekonomicznej samej
Japonii, nie mówiàc o Stanach Zjednoczonych. Ponadto dyskusyjne wydajà si´ próby traktowania wszystkich członków nowego centrum gospodarczego Êwiata w jednakowy sposób i oceniania ich pozycji mi´dzynarodowej jedynie w aspekcie wspólnych interesów ekonomicznych.
Procesy globalizacji istotnie wymuszajà nawiàzywanie Êcisłych wi´zi
współpracy, czego najlepszym przykładem ukształtowanie si´ specyficznych relacji mi´dzy gospodarkà chiƒskà a amerykaƒskà, o wr´cz komplementarnym charakterze. Chiny eksportujà do Stanów Zjednoczonych
ogromny strumieƒ towarów i nabywajà w wielkich iloÊciach ich papiery
dłu˝ne, podczas gdy Amerykanie kupujà owe towary za po˝yczane od
Chiƒczyków pieniàdze. Do czasu załamania si´ amerykaƒskiego rynku
finansowego w 2008 r. system ten działał niezwykle sprawnie (abstrahujàc od utrwalania w ten sposób bardzo niebezpiecznego dla USA, gigantycznego deficytu w handlu zagranicznym oraz w bud˝ecie paƒstwa).
Nawet obecnie, w warunkach globalnego kryzysu, obaj partnerzy sà nadal – a byç mo˝e w jeszcze wi´kszym stopniu – uzale˝nieni od siebie,
gdy˝ zupełny krach gospodarczy jednego z nich byłby katastrofà dla drugiego.
Uwzgl´dniajàc tego typu wymogi zglobalizowanej kooperacji, nie wolno jednak zapominaç o innych uwarunkowaniach, przede wszystkim
o dosyç oczywistym fakcie, ˝e wzajemne stosunki w ramach centrum
amerykaƒsko-azjatyckiego podlegajà (podobnie jak w całym Êwiecie) nie
tylko zasadom współpracy, ale tak˝e konkurencji, wielokroç przemieniajàcej si´ w ostrà rywalizacj´. JeÊli nawet nie weêmiemy w tym momencie pod uwag´ omawianych dalej uwarunkowaƒ stricte politycznych i militarnych, musimy pami´taç, ˝e członkowie owego centrum nie nale˝à
do tych samych kr´gów cywilizacyjnych, co bardzo utrudnia im, by nie
20
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powiedzieç uniemo˝liwia, wypowiadanie si´ jednym głosem na arenie
mi´dzynarodowej. W odniesieniu zaÊ do Stanów Zjednoczonych na podkreÊlenie zasługuje bardzo istotny fakt, ˝e ich strategiczne interesy gospodarcze nie ograniczajà si´ jedynie do strefy Pacyfiku.12
Nadal niezwykle wa˝nym, a w dziedzinie wymiany ekonomicznej najwa˝niejszym, partnerem USA pozostaje Europa, najpełniej reprezentowana przez Uni´ Europejskà. Sojusz amerykaƒsko-europejski – przy
wszystkich pojawiajàcych si´ w nim napi´ciach i przejawach rywalizacji – stanowi fundament konstrukcji całego Êwiata zachodniego, a jego
wymiar gospodarczy jest trudny do przecenienia. Wprawdzie, jak ju˝ sygnalizowano, dotychczasowe centrum gospodarki Êwiatowej, lokujàce si´
po europejskiej i północnoamerykaƒskiej stronie Atlantyku (które mo˝na okreÊliç mianem atlantyckiego), rzeczywiÊcie sukcesywnie traci
w skali ogólnoÊwiatowej dominujàcà pozycj´, ale wcià˝ pozostaje ogromnà pot´gà. Wystarczy przypomnieç, ˝e wspólny potencjał ekonomiczny
paƒstw członkowskich Unii Europejskiej wytwarza najwi´kszà, ponad
30 proc. cz´Êç globalnego PKB, przewy˝szajàc nieco udział Ameryki.
Oznacza to, ˝e połàczenie przodujàcej pozycji zjednoczonej Europy
z pierwszym miejscem USA w rankingu paƒstw daje w sumie blisko
2/3 potencjału gospodarczego całego Êwiata.
W tego rodzaju analizie nie chodzi o arytmetyczne porównanie pot´gi centrum amerykaƒsko-azjatyckiego z atlantyckim, co zresztà byłoby mylàce ze wzgl´du na fakt, ˝e Stany Zjednoczone sà głównym członkiem obydwu tych centrów. Nale˝ałoby raczej spojrzeç na globalny układ
sił ekonomicznych z innego, bardziej całoÊciowego punktu widzenia
i dojÊç do prostego, acz kluczowego wniosku, ˝e gospodarczo nadal dominujà na Êwiecie wysoko rozwini´te paƒstwa Zachodu. Dominacja ta
jest jeszcze bardziej widoczna, kiedy uwzgl´dnimy gospodark´ prozachodniej Japonii (stanowiàcej wcià˝ trzecià pot´g´ ekonomicznà Êwiata) oraz innych krajów stosujàcych zachodni model rozwoju. Ich zagregowany potencjał wraz z amerykaƒskim i europejskim daje około ¾
Êwiatowego PKB!
Taka konstatacja nie podwa˝a znaczenia nowych pot´g ani innych
wa˝nych graczy na ekonomicznej mapie naszego globu (jak chocia˝by
nieanalizowanych tu korporacji transnarodowych). Nakazuje jedynie
zachowanie trzeêwego spojrzenia oraz umiaru w ocenach – powstrzy12
Oprócz wszystkich omawianych tu wzgl´dów nale˝y braç pod uwag´, ˝e Stany Zjednoczone sà zmuszone dbaç o dostawy noÊników energii (głównie ropy naftowej) z ró˝nych regionów Êwiata, przy czym w wi´kszoÊci dotyczy to obszarów le˝àcych poza basenem Oceanu Spokojnego.
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manie si´ zarówno przed zbyt pochopnym wieszczeniem radykalnej
zmiany Êwiatowego układu sił, jak te˝ przed zbytnià krytykà nowych pretendentów. Przykładu sàdów tego drugiego rodzaju dostarczył jeden z komentatorów, według którego „przekonanie, ˝e Azja mo˝e zastàpiç Stany Zjednoczone, Japoni´ czy Europ´ w bliskiej przyszłoÊci, zasługuje
jedynie na Êmiech”, przede wszystkim z powodu wyraênego przeszacowywania na Zachodzie przewag konkurencyjnych chiƒskiej gospodarki.13 Nawet jeÊli uznamy takie twierdzenia za przesadne, nie zmienia to
generalnej oceny globalnego układu sił ekonomicznych – w jego ramach
nowe pot´gi azjatyckie zajmujà wprawdzie bardzo wa˝ne miejsce, ale
pozycja dominujàca, aczkolwiek ju˝ niehegemonistyczna, wcià˝ przypada wysoko rozwini´tym paƒstwom zachodnim.
Wpływ na t´ sytuacj´ mo˝e mieç Êwiatowy kryzys gospodarczy, który si´ pojawił pod koniec 2008 r. Ma on charakter wielopłaszczyznowy
(obejmuje kwestie walutowe, finansowe i ekonomiczne),14 w ró˝nych
dziedzinach oraz w ró˝nym stopniu dotyka poszczególne paƒstwa i regiony. (Na przykład kraje „starej” Unii Europejskiej borykajà si´ przede
wszystkim z objawami kryzysu finansowego i gospodarczego, podczas gdy
niedawno przyj´ci członkowie UE z Europy Ârodkowej majà najwi´ksze
kłopoty z kryzysem walutowym.) Abstrahujàc nawet od przyczyn obecnych zjawisk kryzysowych – wywołanych, generalnie rzecz bioràc, fiaskiem ultraliberalnego modelu kapitalizmu, opartego na „konsensusie
waszyngtoƒskim” – bardzo trudno przewidzieç czas ich trwania, a tym
bardziej globalne nast´pstwa.
Zdania w tej materii sà bardzo podzielone, nawet najlepsi specjaliÊci wygłaszajà diametralnie ró˝ne opinie. Były szef amerykaƒskiej Rezerwy Federalnej Paul Volcker na poczàtku 2009 r. stwierdził, ˝e mamy
do czynienia z najgorszym i najdłu˝szym kryzysem w historii. Jego nast´pca Ben Bernanke powiedział par´ tygodni póêniej, ˝e kryzys wkrótce si´ skoƒczy. Podobnà opini´ wyraził pod koniec tego˝ roku prezydent
13
Wywiad z Willem Huttonem, Chiƒska lokomotywa stan´ła, „Dziennik”, 31.01–
1.02.2009. Zdaniem publicysty owo przeszacowanie dotyczy zwłaszcza niskich kosztów
pracy. Stanowià one małà cz´Êç kosztów wytworzenia nowoczesnych produktów, a ponadto wydajnoÊç pracy i jakoÊç wyrobów jest w Chinach nieporównywalnie ni˝sza ni˝
w paƒstwach zachodnich. Wskazuje on ponadto na nierzetelnoÊç prowadzonych w tym
kraju statystyk, gigantyczne marnotrawstwo sił i Êrodków oraz narastanie wspomnianych wczeÊniej ogromnych problemów wewn´trznych, co mo˝e prowadziç do wybuchu
niezadowolenia społecznego na wielkà skal´ oraz do rewolty politycznej.
14
Kryzys walutowy oznacza osłabienie danej waluty i ucieczk´ od niej inwestorów zagranicznych, kryzys finansowy – ograniczenie lub utrat´ mo˝liwoÊci regulowania przez
instytucje finansowe zobowiàzaƒ, a kryzys gospodarczy – wydatne pogorszenie si´ podstawowych wskaêników makroekonomicznych.
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Barack Obama. Nie wnikajàc w meritum tego typu debat, mo˝na spróbowaç wskazaç ewentualne rezultaty kryzysu w zakresie zmian w Êwiatowym układzie sił ekonomicznych.
Jego dotychczasowy przebieg wskazuje, ˝e gospodarki najpot´˝niejszych paƒstw Êwiata zachodniego: USA i Unii Europejskiej, majà szanse, przy wszystkich swych słaboÊciach i kłopotach, przezwyci´˝yç kryzys i byç mo˝e wyjÊç z niego nawet wzmocnione. Takà optymistycznà
ocen´ uzasadnia chocia˝by fakt, ˝e pozycja i znaczenie dolara oraz euro nie zostały znaczàco osłabione, a dobrym prognostykiem jest te˝ podj´cie przez władze amerykaƒskie i unijne zakrojonych na wielkà skal´
działaƒ naprawczych w formie pakietów wsparcia finansowego dla najbardziej zagro˝onych sektorów przemysłu i finansów.15
Mniej optymistycznie przedstawia si´ natomiast stan gospodarek najwi´kszych reprezentantów grupy nowych mocarstw. Gospodarka rosyjska prze˝ywa gł´bokà depresj´, boleÊnie odczuwa bowiem spadek cen
noÊników energii. Z bardzo powa˝nymi problemami borykajà si´ tak˝e
Chiny. Wprawdzie wydały setki milionów na działania ratownicze, ale
załamanie si´ eksportu mo˝e prowadziç w tym kraju do prawdziwej katastrofy, i to nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale równie˝ społecznym (co zrobiç z potencjalnie kilkudziesi´ciomilionowà armià bezrobotnych?). OczywiÊcie za wczeÊnie, aby formułowaç kategoryczne sàdy, ale
nale˝y si´ liczyç z mo˝liwoÊcià znaczàcych zmian na ekonomicznej mapie Êwiata w najbli˝szych latach.16
5.2. Układ sił militarnych
Jak ju˝ wspomniano, ogólny układ sił globalnych ma charakter wielopłaszczyznowy, jest ró˝ny, w zale˝noÊci od tego, czy obejmuje sfer´ gospodarczà, politycznà czy militarnà. Mo˝na powiedzieç, ˝e polityczna
i militarna mapa Êwiata kształtuje si´ zapewne jeszcze bardziej skomplikowanie ni˝ gospodarcza. RzeczywiÊcie stanowi wielkà szachownic´,
15

Wprawdzie wydane przez rzàdy USA i UE sumy (do wiosny 2009 r. przekraczajàce 4 mld dol.) wydajà si´ stosunkowo niewielkie wobec wysokoÊci tzw. złych aktywów
w systemie finansowym Êwiata (ocenianych na około 180 mld dol.), niemniej jednak
nale˝y braç pod uwag´ ich stymulujàcy wpływ na całà gospodark´, majàcy inicjowaç jej
rozwój.
16
Mo˝liwe jest np. ukształtowanie si´ – jak przewiduje m.in. wspomniany ju˝ (w pierwszej cz´Êci tekstu) Peter F. Drucker – nowych relacji mi´dzy istniejàcymi centrami gospodarczymi i powstanie nowej globalnej równowagi sił. Do owych oÊrodków nale˝ałaby zdominowana przez USA strefa NAFTA, Unia Europejska, MERCOSUR w Ameryce
Łaciƒskiej, ASEAN w Azji oraz dwie gospodarki narodowe: Indii i Chin.
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na której gra wi´ksza liczba graczy o rozmaitym ci´˝arze gatunkowym,
a wszyscy (dbajàc, podobnie jak w sprawach ekonomicznych, o swoje
interesy) wchodzà z pozostałymi w układy oparte na ró˝norodnych relacjach: sojuszu, współpracy, konkurencji, rywalizacji, wrogoÊci.
Relatywnie najproÊciej owa szachownica prezentuje si´ pod wzgl´dem rozkładu pot´gi militarnej. W tym zakresie Zachód, głównie Stany
Zjednoczone, nadal zajmuje pozycj´ dominujàcà, wr´cz hegemonistycznà. Za dowód niech słu˝y przypomnienie faktu, ˝e Amerykanie dysponujà najpot´˝niejszymi w dziejach ludzkoÊci siłami zbrojnymi i przeznaczajà na nie tak du˝e Êrodki finansowe jak wszystkie inne paƒstwa razem
wzi´te. Znaczàcy potencjał wojskowy majà tak˝e inni członkowie NATO,
zwłaszcza kraje Unii Europejskiej. (Ich siły zbrojne liczà łàcznie około
2 mln ˝ołnierzy, czyli teoretycznie stanowià jednà z najwi´kszych armii
Êwiata.)
Nie oznacza to wszak˝e, ˝e szeroko rozumiany Zachód nie ma w tej
dziedzinie znaczàcych konkurentów. Znajdujà si´ oni przede wszystkim
w gronie wschodzàcych pot´g, wÊród których na plan pierwszy wysuwa
si´ Rosja. Jak ju˝ zasygnalizowano wczeÊniej, jej udział w wytwarzaniu
Êwiatowego PKB jest marginalny, a pozycja w gospodarce globalnej praktycznie zale˝y tylko od dysponowania zasobami noÊników energii. Rekompensujàc sobie własne słaboÊci ekonomiczne, kraj ten stara si´ jednak rozwijaç przej´ty w spadku po ZSRR ogromny potencjał militarny,
zwłaszcza nuklearny. Nawiàzuje przy tym otwarcie do carskich i radzieckich tradycji imperialnych, szczególnie w odniesieniu do tzw. bliskiej zagranicy oraz obszarów w Europie i Azji, które traktuje jako swojà wyłàcznà stref´ wpływów. Rosyjska pot´ga wojskowa, mimo wszystkich staraƒ
cierpiàca na liczne słaboÊci, wprawdzie nie jest w stanie stwarzaç realnego zagro˝enia dla USA i całego Zachodu, ale mo˝e byç wykorzystywana jako silny instrument nacisku w polityce zagranicznej (co pokazała m.in. interwencja w Gruzji). Ponadto Rosja dà˝y do tworzenia
systemu aliansów o charakterze polityczno-wojskowym i wyraênie antyzachodnim charakterze, czego przykładem było – oprócz powołania własnej organizacji bezpieczeƒstwa na obszarze postsowieckim – utworzenie przez nià wraz z Chinami i republikami Êrodkowoazjatyckimi
Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
WłaÊnie Chiny sà kolejnym pretendentem do zaj´cia pozycji mocarstwa militarnego. Rozszerzajàc poruszane wczeÊniej wàtki, trzeba wskazaç, ˝e rozbudowa potencjału wojskowego stanowi równie˝ dla tego kraju wyraêny priorytet i realizowana jest dzi´ki wielkim nakładom
finansowym. Dowodzi tego rozwój wszystkich rodzajów sił zbrojnych, od
wojsk konwencjonalnych po siły nuklearne, a spektakularnym symbo24

D. Milczarek, Âwiat na rozdro˝u – ewolucja mi´dzynarodowego otoczenia UE

lem sà działania w dziedzinie eksploracji kosmosu (m.in. wysłanie
w przestrzeƒ kosmicznà pierwszego kosmonauty). Chiƒska armia, opierajàca si´ niegdyÊ na przestarzałej maoistowskiej doktrynie wykorzystywania ogromnych rzesz ludzkich, obecnie szybko si´ modernizuje
i zwi´ksza efektywnoÊç. W tym celu m.in. ogranicza swojà liczebnoÊç,
ale i tak pozostaje, majàc około 2,8 mln ludzi pod bronià, najwi´kszà armià Êwiata. (Dla porównania – Êwietnie wyszkolona i wyposa˝ona armia
zawodowa w USA liczy około 1,5 mln ˝ołnierzy, podobnej wielkoÊci sà
pochodzàce z poboru i wcià˝ niedoinwestowane siły rosyjskie.)
Wobec braku realnych zagro˝eƒ dla Chin w bliskim otoczeniu mi´dzynarodowym pojawia si´ niebezpieczeƒstwo, ˝e potencjał militarny
tego paƒstwa mo˝e byç wykorzystany do prowadzenia interwencji wojskowych za granicà. Podejmowane byłyby np. w celu zabezpieczenia
chiƒskich interesów ekonomicznych lub skanalizowania – jak to niekiedy
czynià zdesperowane dyktatury – niezadowolenia społecznego. Gdyby zabezpieczanie interesów przyj´ło form´ próby zbrojnej aneksji Tajwanu
(czego władze ChRL nigdy oficjalnie si´ nie wyrzekły), prowadziłoby nieuchronnie do otwartego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ze wszystkimi mo˝liwymi do wyobra˝enia katastrofalnymi skutkami dla bezpieczeƒstwa i pokoju Êwiatowego.
Rozbudzone ambicje militarne wykazuje tak˝e kolejne wschodzàce
mocarstwo, jakim sà Indie.17 Podejmowane przez nie wysiłki w tym zakresie majà jednak na celu nie tylko projekcj´ pot´gi wojskowej na zewnàtrz, lecz przede wszystkim uzyskanie przewagi nad tradycyjnym wrogiem, czyli Pakistanem. Fakt dysponowania przez obydwu przeciwników
bronià jàdrowà czyni ich spór jeszcze bardziej niebezpiecznym dla społecznoÊci mi´dzynarodowej. W gr´ wchodzà bowiem dodatkowe implikacje, wià˝àce si´ z brakiem stabilizacji polityczno-militarnej w całym
regionie, wywoływane takimi czynnikami jak m.in. atomowe (i zarazem
mocarstwowe) dà˝enia Iranu i nasilajàcy si´ konflikt zbrojny w Afganistanie, z udziałem paƒstw NATO.
Globalny układ sił militarnych pozostaje wi´c co prawda dosyç jasno
okreÊlony z materialnego punktu widzenia (techniczna przewaga USA
i jego sojuszników), lecz zarazem mo˝e byç podatny na rozmaite zmiany czy nawet zawirowania – skutek kontynuowania polityk zbrojeniowych
przez nowe mocarstwa. (Dla pełni obrazu nale˝y w tym miejscu przy17
Kraj ten rozwija nie tylko swój potencjał nuklearny, ale na szerokà skal´ tak˝e marynark´ wojennà. Dowodzi tego m.in. budowa pierwszych we flocie indyjskiej lotniskowców, uwa˝anych przez specjalistów za najbardziej widoczny symbol pot´gi morskiej danego paƒstwa.
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pomnieç, ˝e we współczesnym Êwiecie siła zbrojna, chocia˝ to wcià˝ bardzo wa˝ny instrument nacisku lub realizacji interesów narodowych, nie
jest ju˝ jednak ultima ratio polityki zagranicznej.)
5.3. Układ sił politycznych
Niestabilnie prezentuje si´ tak˝e globalny układ sił stricte politycznych. Wià˝e si´ wprawdzie w du˝ej mierze z omawianymi wczeÊniej rozkładami pot´gi gospodarczej i militarnej, ale mamy tu do czynienia, generalnie rzecz bioràc, z wi´kszym rozproszeniem wa˝nych centrów
polityki Êwiatowej. Kluczowym oÊrodkiem decyzyjnym, wywierajàcym najwi´kszy wpływ na sytuacj´ mi´dzynarodowà tak˝e w sferze polityczno-dyplomatycznej, pozostajà – mimo wszelkich swych słaboÊci – oczywiÊcie Stany Zjednoczone. Nie jest zatem przesadà twierdzenie, ˝e
amerykaƒski prezydent to najpot´˝niejszy człowiek na naszej planecie,
chocia˝ jego słowo (nawiàzujàc do staro˝ytnej maksymy opisujàcej
wszechwładz´ Rzymu: Roma locuta, causa finita) nie jest ju˝ w stanie
koƒczyç ka˝dej sprawy na arenie globalnej. Wynika to nie tylko z relatywnego osłabienia pozycji gospodarczej oraz politycznej USA, ale
równie˝ z sukcesywnego pojawiania si´ innych liczàcych si´ centrów o zasi´gu jeÊli niekoniecznie ogólnoÊwiatowym, to przynajmniej kontynentalnym bàdê regionalnym.
Nale˝y do nich bez wàtpienia Unia Europejska. Nie rozwijajàc tego
zagadnienia, wystarczy wskazaç, ˝e – bez wzgl´du na wyraêne, czasami
bardzo dotkliwe niedostatki w zakresie polityki zewn´trznej – Unia stopniowo zajmuje na globalnej szachownicy coraz wy˝szà pozycj´ nie tylko
gospodarczà, lecz tak˝e politycznà. Z ró˝norakich przyczyn (zwłaszcza
z braku odpowiedniej woli politycznej) owa pozycja z pewnoÊcià nie odpowiada rzeczywistemu znaczeniu UE w Êwiecie. Z drugiej jednak strony jest na tyle liczàca si´, ˝e nie pozwala na niedocenianie, a tym bardziej na lekcewa˝enie lub marginalizowanie europejskiej struktury
integracyjnej przy prowadzeniu polityki Êwiatowej. Natomiast w sprawach
dotyczàcych problemów Europy oraz w znacznej mierze regionów przyległych (obejmujàcych przecie˝ tak wa˝ne obszary jak Bliski Wschód)
głos dyplomacji unijnej jest wr´cz decydujàcy albo przynajmniej brany
powa˝nie pod uwag´.
Podobnie jak w przypadku układu sił gospodarczych i militarnych,
w odniesieniu do pot´gi politycznej mo˝na mówiç o istnieniu ogólnej
wspólnoty strategicznych interesów całego Zachodu. Obejmuje on
w pierwszym rz´dzie dwa najwa˝niejsze, analizowane wczeÊniej centra: Stany Zjednoczone oraz jednoczàcà si´ Europ´. Chocia˝ ich wza26
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jemne relacje zawierajà zarówno elementy sojuszu i współpracy, jak rywalizacji, to solidnym, wspólnym fundamentem jest jednoÊç systemu
podstawowych wartoÊci polityczno-społeczno-gospodarczych. Nale˝y te˝
przypomnieç, ˝e zachodni model rozwoju jest w wi´kszym lub mniejszym zakresie akceptowany i wdra˝any przez znaczà liczb´ paƒstw
w ró˝nych cz´Êciach Êwiata (w tym przez takie pot´gi ekonomiczne jak
Japonia).
Wszystko to powoduje, ˝e Zachód na politycznej mapie Êwiata nie
wyst´puje wprawdzie jako monolit, ale w wielu najwa˝niejszych sprawach jest w stanie prezentowaç zbli˝one, jeÊli nie takie samo stanowisko. Pojawia si´ jedynie pytanie, czy jego wpływy polityczne nie sà mniejsze ni˝ w odniesieniu do kwestii ekonomicznych i militarnych. Wydaje
si´, ˝e w istocie tak si´ dzieje, i to z przyczyn analogicznych do powodów relatywnego osłabienia pozycji czołowego paƒstwa zachodniego,
czyli Stanów Zjednoczonych.
Jak zasygnalizowano wczeÊniej, pod wzgl´dem politycznym współczesny Êwiat staje si´ coraz bardziej wielobiegunowy. Obok oÊrodka zachodniego funkcjonujà inne centra przejawiajàce du˝e ambicje w zakresie decydowania o kształcie stosunków mi´dzynarodowych. Kolejny
raz chodzi tu przede wszystkim o nowe mocarstwa, głównie Rosj´ i Chiny, ale lista pretendentów jest w tym przypadku dłu˝sza.
W przypadku Rosji wystarczy uzupełniç podane wczeÊniej charakterystyki dotyczàce jej potencjału gospodarczego i wojskowego. Bazujàc na pot´dze militarnej wspieranej „bronià energetycznà”, kraj ten
konsekwentnie stara si´ odbudowaç, a zapewne tak˝e umocniç pozycj´ mocarstwowà, którà zajmował przez całe stulecia. (W czasach Zwiàzku Radzieckiego była to nawet pozycja supermocarstwa w skali ogólnoÊwiatowej.) Jednym z głównych przejawów owych imperialnych
tendencji jest wr´cz zaciekłe dà˝enie do odzyskania tradycyjnej strefy
wpływów zarówno w Europie Ârodkowej i Wschodniej (w tym w Polsce)18, jak na obszarach bliskiej i dalszej Azji. Swoistej podbudowy ideologiczno-politycznej dostarcza tu gł´boko zakorzeniona w rosyjskiej tradycji historycznej idea silnego paƒstwa, rzàdzonego w sposób
autokratyczny (samowładztwo), uzupełniona przekonaniem, ˝e jednym
z najlepszych sposobów umacniania tego paƒstwa jest stałe zdobywa18

Warto w tym kontekÊcie przypomnieç stare rosyjskie porzekadło mówiàce, ˝e „kura to nie ptak, a Polska – nie zagranica” (Kurica nie ptica, Polsza – nie zagranica). Odzyskanie przez nasz kraj pełnej suwerennoÊci po 1989 r., zwłaszcza członkostwo w NATO
i UE, budziło i nadal budzi szczególnà irytacj´ wielkorosyjskich nacjonalistów, od wieków traktujàcych Polsk´ jako naturalnà stref´ wpływów Rosji.
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nie nowych ziem oraz podporzàdkowywanie kolejnych narodów drogà
aneksji i podbojów.19
Odbudow´ swej pot´gi Moskwa prowadzi, m.in. tworzàc system sojuszy polityczno-gospodarczych oraz polityczno-wojskowych nie tylko
z paƒstwami obszaru postsowieckiego (np. Wspólnota Niepodległych
Paƒstw), ale tak˝e majàcych szerszy zasi´g, jak wspomniana Szanghajska Organizacja Współpracy. Rosja stara si´ w ten sposób wyst´powaç
w roli oÊrodka wpływów i władzy o wi´kszym zasi´gu mi´dzynarodowym
ni˝ mocarstwo regionalne, próbujàc byç (zgodnie ze swojà kolejnà ideà
historycznà) owym „trzecim Rzymem”, który stwarza przeciwwag´ zarówno dla dominacji Zachodu, jak dla rosnàcych wpływów Wschodu.
Wi´cej, kiedy do osiàgni´cia tych celów nie wystarczajà metody dyplomatyczne, nie waha si´ u˝yç siły militarnej, czego dowodem długoletnia wojna w Czeczenii oraz niedawna interwencja w Gruzji. Ponawiajàc ocen´, i˝ mimo wszystko rosyjski potencjał nie jest w stanie stwarzaç
powa˝niejszego zagro˝enia dla obecnego porzàdku mi´dzynarodowego,
zwłaszcza dla paƒstw Zachodu, jednoczeÊnie nale˝y stwierdziç, ˝e potencjału tego w wymiarze politycznym nie wolno jednak lekcewa˝yç.
JeÊli chodzi natomiast o nast´pne nowe mocarstwo, Chiny, jego charakteryzowany wczeÊniej potencjał militarny uzupełniany jest – w odró˝nieniu od Rosji – ogromnà pot´gà gospodarczà. Stwarza to dodatkowe mo˝liwoÊci i rodzi wi´kszà pokus´ prowadzenia polityki zagranicznej
ju˝ nie tylko na skal´ regionalnà, ale i globalnà. Widaç bowiem wyraênie, ˝e dà˝enia do odgrywania czołowej roli czy wr´cz dominowania we
wschodniej Azji nie zaspokajajà ju˝ w pełni ambicji tego kraju. Dzieje
si´ tak, mimo ˝e pozycja Chin nie jest jeszcze całkowicie ugruntowana,
chocia˝by ze wzgl´du na koniecznoÊç rywalizacji z Japonià (b´dàcà co
prawda olbrzymem ekonomicznym, ale nie politycznym, a tym bardziej
militarnym). Pewnà rol´ odgrywa te˝ nierozwiàzany problem Tajwanu,
z którym ChRL robi wprawdzie Êwietne interesy, ale który – nie chcàc
si´ zgodziç na samobójczy „powrót do macierzy” i b´dàc bliskim sojusznikiem USA – stanowi punkt zapalny w stosunkach chiƒsko-amerykaƒskich.
19

Koncepcje samowładztwa oraz potrzeby ekspansji wzajemnie si´ warunkujà i nap´dzajà, co w znacznej mierze tłumaczy wyst´powanie wcià˝ silnego we współczesnej
Rosji połàczenia tendencji antydemokratycznych z imperialnymi. Jeden z wybitnych historyków rosyjskich Jurij Afanasjew zauwa˝a: „cała nasza historia to historia zewn´trznych aneksji, w miejsce reform wewn´trznych”, a z powodu braku tradycji demokratycznych „nie przypadkiem dziejowa szansa Rosji z przełomu lat 80. i 90. została całkowicie
zaprzepaszczona” – Kamienna Rosja, martwy lud, „Gazeta Wyborcza”, 24–26.01.2009.
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Ambicje Chin odgrywania znacznie wi´kszej ni˝ dotychczas roli na
scenie globalnej przejawiajà si´ m.in. wzmo˝eniem aktywnoÊci w tych
obszarach Êwiata, które dotychczas nie le˝ały w sferze ich ˝ywszych zainteresowaƒ. Chodzi przede wszystkim o kontynent afrykaƒski, na którym Chiƒczycy od kilku lat prowadzà zakrojonà na bardzo szerokà skal´ ekspansj´ gospodarczo-dyplomatycznà. Przyjmuje ona zró˝nicowane
formy, obejmuje zarówno inwestycje bezpoÊrednie (zwłaszcza w zakresie wydobycia surowców naturalnych i produkcji rolnej), jak równie˝
pomoc technicznà i finansowà udzielanà najubo˝szym krajom Afryki,
przeznaczanà m.in. na cele społeczne oraz rozwój infrastruktury ekonomicznej.
Tego rodzaju kompleksowe działania Êwiadczà wyraênie o wieloÊci
celów, jakie Paƒstwo Ârodka pragnie osiàgnàç. Oprócz realizacji zadaƒ
gospodarczych (szczególnie zapewnienia dostaw surowców strategicznych), niezwykle wa˝ne jest umocnienie pozycji polityczno-dyplomatycznej Chin. Prowadzàc subtelnà gr´ na globalnej szachownicy, kraj ten stara si´ bowiem wykreowaç swój wizerunek jako rzecznika niezamo˝nych
paƒstw Trzeciego Âwiata, broniàcego ich interesów przed zagro˝eniami
bezdusznej globalizacji promowanej przez Zachód. (W przypadku Afryki, rzeczywiÊcie zajmujàcej marginalnà pozycj´ w globalnym układzie sił,
tego rodzaju działania mogà istotnie przynosiç zamierzone efekty.) Chiƒskà polityk´ mo˝na zatem nazwaç swoistym „mi´kkim neokolonializmem” (w odró˝nieniu np. od rosyjskiego „twardego neoimperializmu”).
Ogólnie rzecz bioràc, pozycja Chin na politycznej mapie Êwiata zdaje si´
stopniowo stabilizowaç i umacniaç, chocia˝ jednoczeÊnie trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e w przyszłoÊci b´dzie zale˝eç od dalszego rozwoju potencjału gospodarczego i w okreÊlonej mierze militarnego tego kraju.
Jak widaç z zamieszczonych rozwa˝aƒ, na Êwiatowej scenie politycznej kluczowe role odgrywa niewielka grupa najwa˝niejszych aktorów.
SpoÊród reprezentantów szeroko pojmowanego Zachodu sà to oczywiÊcie przede wszystkim Stany Zjednoczone (Unia Europejska zajmuje
w tym zakresie znacznie słabszà pozycj´), a ze wschodzàcych mocarstw
– Chiny i Rosja. W ramach tego wielkiego trójkàta wyst´puje skomplikowany system współpracy i zale˝noÊci, ale te˝ rywalizacji czy nawet konfrontacji. Przejawia si´ to z jednej strony np. wspomnianà swoistà symbiozà gospodarek amerykaƒskiej i chiƒskiej, z drugiej – zaci´tà
rywalizacjà militarnà mi´dzy USA, Rosjà i Chinami. Ka˝dy z owych aktorów, dbajàc o swoje interesy, dyskontuje własne atuty i stara si´ zarazem wykorzystywaç słaboÊci pozostałych. Układ wzajemnych relacji mi´dzy nimi jest przy tym zmienny i bardzo płynny, zale˝y od aktualnego
rozwoju sytuacji mi´dzynarodowej. Na przykład Rosja i Chiny w dà˝e29
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niu do przeciwstawienia si´ pot´dze Stanów Zjednoczonych potrafià zbli˝aç si´ do siebie pod wzgl´dem polityczno-wojskowym, jednoczeÊnie jednak rywalizujà zawzi´cie na ró˝nych obszarach Azji, a tak˝e mimo wszystko dbajà o utrzymanie poprawnych stosunków z USA.
Patrzàc perspektywicznie, a tak˝e uwzgl´dniajàc uwarunkowania gospodarcze i militarne, mo˝na sàdziç, ˝e najsilniejszym aktorem pozostajà w tym układzie (bez wzgl´du na rozmaite niedostatki) Stany Zjednoczone. Ich najpowa˝niejszym partnerem sà Chiny, które – o ile zdołajà
utrzymaç w przyszłoÊci mocarstwowe zdolnoÊci i aspiracje – majà szanse na przej´cie roli drugiego rozgrywajàcego na scenie globalnej. (Nie
b´dzie w stanie jej pełniç słaba pod wzgl´dem gospodarczym Rosja.)
Układ globalnych sił politycznych nie ogranicza si´ jednak, jak ju˝
wskazywano wczeÊniej, do wspomnianego trójkàta. Jest bowiem bardziej
policentryczny, gdy˝ nale˝y uwzgl´dniaç w nim tak˝e innych wa˝nych
graczy. Mimo wszystkich ograniczeƒ i słaboÊci polityk zagranicznych nale˝à do nich bez wàtpienia: Unia Europejska, Japonia oraz pozostałe mocarstwa wschodzàce. Dodatkowà specyfikà politycznej mapy Êwiata –
w odró˝nieniu od rozkładu pot´gi gospodarczej i militarnej – jest mo˝liwoÊç uzyskania relatywnie wysokiej pozycji przez aktorów o niewielkim potencjale realnym. Wynikaç to mo˝e ze splotu rozmaitych okolicznoÊci, głównie zdolnoÊci do odgrywania przez nich swoiÊcie negatywnych
ról w stosunkach mi´dzynarodowych.
Reprezentatywnych przykładów dostarczajà tu Korea Północna i Iran.
Obydwa paƒstwa, rzàdzone przez autokratyczne re˝imy oparte na ekstremistycznych ideologiach, od wielu lat dà˝à do posiadania broni jàdrowej, stanowiàc zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa i pokoju Êwiatowego. To
samo mo˝na powiedzieç o pewnych krajach bàdê obszarach, gdzie
mamy do czynienia z mniej lub bardziej zadawnionymi napi´ciami
i konfliktami polityczno-militarnymi, takich jak Bałkany, Palestyna, Irak
i Afganistan. W zglobalizowanym Êwiecie wszystkie sytuacje kryzysowe
tracà lokalny poczàtkowo charakter, znajdujà si´ bowiem w centrum intensywnych zabiegów polityczno-dyplomatycznych podejmowanych
przez całà społecznoÊç mi´dzynarodowà. (Dzieje si´ tak ze wzgl´du na
poÊrednie lub bezpoÊrednie zaanga˝owanie wielkich mocarstw oraz inne doniosłe implikacje polityczne, gospodarcze lub militarne.) Oznacza
to, ˝e wielu mniejszych graczy odgrywa na scenie globalnej de facto bardzo istotne role, tak naprawd´ nie w pełni adekwatne do ich rzeczywistego potencjału geopolitycznego.
W ten sposób tworzy si´ swoista piramida znaczenia politycznego we
współczesnym Êwiecie. Na samej górze funkcjonuje niewielka grupa najwa˝niejszych aktorów sceny globalnej, reprezentujàcych okreÊlone
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oÊrodki cywilizacyjne. Ni˝ej znajdujà si´ ich sojusznicy lub członkowie
owych oÊrodków (np. członkowie Unii Europejskiej), a na samym dole
pozostali uczestnicy stosunków mi´dzynarodowych, spoÊród których
cz´Êç odgrywa jednak specyficzne, relatywnie wa˝ne role, powiàzane najcz´Êciej z ich uwikłaniem w sytuacje konfliktowe.
Tworzenie całoÊciowego obrazu komplikuje wszak˝e nakładanie si´
owej piramidy na prezentowane wczeÊniej układy sił gospodarczych i militarnych oraz generalne przemiany w stosunkach mi´dzynarodowych,
charakteryzujàce si´ modyfikacjà ich architektury (np. z powodu pojawienia si´ nowych pot´g) i ewolucjà rzàdzàcych nimi paradygmatów,
przejawiajàcà si´ m.in. w formie rywalizacji rozmaitych modeli rozwojowych. Wszystko to powoduje, ˝e – zgodnie z przedstawionà na samym
wst´pie niniejszego opracowania tezà – opis, a tym bardziej analiza współczesnego Êwiata umyka jednoznacznym, prostym diagnozom.
Nie zmienia to faktu, ˝e podejmowanie prób takiej analizy jest konieczne dla zarysowania pełniejszego tła mi´dzynarodowego, na którym
funkcjonuje Unia Europejska. To bowiem jest z kolei niezb´dne do lepszego zrozumienia głównych uwarunkowaƒ obecnego oraz przyszłego
kształtu i przebiegu procesów integracyjnych zachodzàcych na Starym
Kontynencie.

Abstract
The world on the parting ways. Evolution of the EU’s
international environment (Part 2)
The article completes and closes an enquiry into and an analyse of
the evolution of the European Union’s international environment, contained in Part 1, published in the previous issue of our yearbook. Following presentation of the fundamental global problems regarding social
and economic development, environmental issues and security in the
previous part, this final part mainly analyses transformations in the area
of power arrangement on the global scale. The Author acknowledges
historically inevitable fall of the present unipolar system dominated by
the USA and presents rudiments of a new global system which only begins to form basing on changes taking place in the arrangement of economic, military and political forces in the present world.
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