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Wprowadzenie

Rozpad Związku Radzieckiego doprowadził do transformacji porządku między-
narodowego. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wybuchu wojny światowej spo-
wodowało, że na nowo zaczęto definiować zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Zakończenie rywalizacji mocarstw i odejście od określania 
świata w sposób dychotomiczny spowodowały z jednej strony, że świat stał się 
bardziej bezpieczny, a z drugiej powstanie suwerennych państw w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, kwestia NATO, silnych Niemiec, Rosji próbującej odbudować 
swoje wpływy, mogły rodzić napięcia i konflikty zagrażające demokratycznemu 
porządkowi. Późniejsze zamachy 11 września 2001 r. w USA oraz w Londynie 
i Madrycie spowodowały, że po raz kolejny na nowo zaczęto definiować sprawy 
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo międzynarodowe jest procesem, który dotychczas opisy-
wano w sposób statyczny. Traktowano je jako pewien stan w stosunkach między-
narodowych, który badać można było za pomocą powstałych struktur, instytucji, 
traktatów norm, narzędzi i metod oraz relacji między państwami. W trakcie trwania 
zimnej wojny bezpieczeństwo definiowano za pomocą porównań potencjałów mi-
litarnych poszczególnych krajów. Dzisiaj natomiast wiedza na temat możliwości 
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militarnych nie powoduje, że można dokładnie badać wyzwania i zagrożenia. Po-
tencjał militarny nie jest najważniejszy, nowe zagrożenia natomiast bardzo trudno 
jest klasyfikować. Obecnie kształtowanie ładu międzynarodowego dokonuje się 
w warunkach, które są nieprzewidywalne i niejasne. Można usłyszeć głosy, że co 
prawda w systemie dwubiegunowym istniało wysokie prawdopodobieństwo wy-
buchu wojny nuklearnej, ale było ono znane określone i zdefiniowane. Dzisiaj takie 
zagrożenia, jak terroryzm powodują, że bardzo trudno jest przewidzieć, co się wy-
darzy, a jeszcze trudniej jest znaleźć rozwiązanie.

Kryzys gospodarczy na jednym z obszarów świata, w obecnych warunkach 
globalizacji powoduje, że jego implikacje dostrzegalne są w skali międzynarodo-
wej. Powstają współzależności, które nie są ograniczone do danego regionu. Ko-
nieczność radzenia sobie z problemami natury gospodarczej zmusza niejako pań-
stwa do komunikacji i uzgadniania stanowisk, a te z kolei są motorem współpracy 
i rozwoju. Gospodarka w obecnym systemie stosunków międzynarodowych jest 
bardziej niż kiedykolwiek indziej powiązana z wymiarami bezpieczeństwa, które 
są uzależnione od aktualnej sytuacji ekonomicznej krajów czy regionów świata.

W panelu występowali referenci polscy i niemieccy, specjaliści z dziedzi-
ny prawa, ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych, prezentujący 
swoje stanowiska na temat zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodo-
wego, a w szczególności zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

Przebieg dyskusji

Jako pierwszy głos zabrał August Pradetto. Zwrócił uwagę na wyzwania bezpie-
czeństwa, które nie są częstym przedmiotem dyskusji. Obecnie debata powinna się 
toczyć w kontekście człowieka i odpowiedzialności politycznej, z uwzględnieniem 
problemu bezpieczeństwa, a nie skupiać się na abstrakcyjnym wyjaśnianiu pojęć. 
A. Pradetto wspomniał o swoim pobycie w Hongkongu w grudniu 2007 r., gdzie 
uczestniczył w wykładzie Tony’ego Blaira na tamtejszym uniwersytecie. Było to 
5 lat po podjęciu przez Blaira decyzji o udziale Wielkiej Brytanii w interwencji  
w Iraku. Legitymizowało ją twierdzenie, że jest to misja podejmowana w imię de-
mokracji i wolności, przeciwko rządom Saddama Husajna, który dysponując bro-
nią masowego rażenia, zagrażał całemu światu. Jak obecnie wiadomo, powody te 
nie miały podstaw. Wojna pochłonęła już 200 tys. ofiar, a 5 milionów Irakijczyków 
musiało opuścić kraj. Wojna w Iraku była więc jedną z największych zbrodni od 
czasów II wojny światowej. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar i uchodźców, zbrodnię 
tę można porównać do tej, której dokonał Milošević w byłej Jugosławii. 

Należy się więc zastanowić nad tym, czym jest obecnie bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe, biorąc pod uwagę fakt, że Milošević był sądzony przez Międzyna-
rodowy Trybunał Karny – w przeciwieństwie do polityków, którzy podjęli decyzję  
o wojnie w Iraku. Pradetto dodał, że premier Blair zmienił potem zdanie twierdząc, 
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że najważniejszym wyzwaniem bezpieczeństwa okazuje się zmiana klimatu, a nie 
broń masowego rażenia, a kilka godzin później, na kolejnym wykładzie w prywat-
nej firmie dodał, że w XXI w. najważniejsze będzie połączenie koncepcji rozwoju 
Zachodu z rozwojem Chin. 

Przykład trzykrotnej w krótkim czasie zmiany opinii premiera Wielkiej 
Brytanii pokazuje cynizm polityków i specyficzne postrzeganie odpowiedzial-
ności przez podejmujących najważniejsze decyzje w sferze bezpieczeństwa. Za-
grożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, które były postrzegane po II wojnie 
światowej przez pryzmat mocarstw o silnej potędze militarnej i państw słabych, 
są dzisiaj tak samo aktualne i znaczące, jak zagrożenia wynikające z terroryzmu 
czy broni masowej zagłady. Prowadzi się rozmowy na poziomie ideologicznym,  
a kwestie bezpieczeństwa mają swoje odzwierciedlenie w prawdziwych wydarzeniach 
i odnoszą się przede wszystkim do poszczególnych jednostek. Należy więc rozpoczy-
nać analizę bezpieczeństwa od zbadania jego znaczenia dla zwykłego człowieka.

***

Następnie głos zabrał Andrzej Podraza. Skoncentrował się na kwestii ewolucji 
zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie pozimnowojen-
nym. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego uległy zmianom w wyniku 
procesów, które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90., takich jak transforma-
cja porządku międzynarodowego, zakończenie zimnej wojny i rywalizacji między 
dwoma supermocarstwami. Duży wpływ mają także wydarzenia późniejsze, szcze-
gólnie zamachy 11 września 2001 r., które sprawiły, że terroryzm międzynarodo-
wy stał się najważniejszym zagrożeniem współczesnego świata. W wyniku tych 
procesów zmniejszeniu uległo prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej. 
Teoretycy, jak np. Francis Fukuyama, mówili o końcu historii1, zakończeniu ry-
walizacji pomiędzy Wschodem a Zachodem. Analizując procesy bezpieczeństwa  

1 Francis Fukuyama po raz pierwszy przedstawił swoje tezy w The End of History? („National Inte-
rest” 1989, summer). Zapożyczył od Hegla sposób postrzegania historii jako procesu, który jest inwolucyjny 
i zdąża w określonym, logicznym kierunku. Hegel kierował się wiarą w rozwój i postęp rodzaju ludzkiego. 
Według Fukuyamy, ludzkość osiągnie w końcu ostateczny poziom rozwoju, a będzie to liberalna demokra-
cja i wolny rynek. Tak więc koniec historii oznacza jedynie, że osiągnięto „krańcowy punkt ewolucji ideolo-
gicznej i ostateczną formę rządu” – demokrację. Fukuyama nie twierdzi, że skończył się czas wojen i konflik-
tów, uważa, że demokracja jest najlepszym i najsensowniejszym rozwiązaniem, a wszelkie wojny i konflikty 
wynikają z nieosiągnięcia pełnego stadium demokracji. Na potwierdzenie swojej tezy przywołuje fakty, które 
miały miejsce w ostatnich latach: upadek reżimów totalitarnych i klęska komunizmu. „Rozwój demokracji we 
współczesnym świecie ma olbrzymie konsekwencje dla kształtu stosunków międzynarodowych. «Państwa, po-
dobnie jak ludzie, również mają potrzebę uznania ich za równe. W tym ujęciu liberalna demokracja zastępuje 
nieracjonalne pragnienie bycia większym i lepszym od innych, racjonalnym dążeniem do bycia traktowanym, 
jako równorzędny partner» (podmiot) na arenie międzynarodowej. W istocie, twierdzi Fukuyama, można zna-
leźć dowody, że państwa demokratyczne nie mają ciągot imperialistycznych, co nie znaczy, że nie wszczynają 
wojen z państwami autorytarnymi. Co więcej, współczesny renesans nacjonalizmów na terenie byłego ZSRR  
i Europy Środkowo-Wschodniej potwierdza, że potrzeba tych narodów do uznania ich za równorzędnych partne-
rów jest bardzo silna”. Zob.: J. Brzozowski, Współczesne koncepcje dotyczące stosunków międzynarodowych, 
„Euro-Limes” 2006, nr 1, s. 15.
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i nowy porządek międzynarodowy, należy jednak zauważyć odejście od czynni-
ków militarnych na rzecz rywalizacji ekonomicznej. Nawet Fukuyama nie wierzył, 
że Rosja czy Chiny mogą stać się liberalnymi demokracjami na wzór państw za-
chodnich. Nastąpiła także ewolucja nastawienia państw, które większy nacisk kła-
dą na współpracę, a nie konfrontację militarną. Państwa oczywiście nie zrezygnują 
z interesów narodowych, pewnych form nacjonalizmów, ale czynnik militarny ma 
dzisiaj drugorzędne znaczenie.

A. Podraza przypomniał, że po zakończeniu zimnej wojny, na początku lat 
90. nie umilkły obawy przed wybuchem kolejnej. Związane były z np. poszerze-
niem NATO o państwa z Europy Środkowo-Wschodniej, co godziło w interesy Ro-
sji. W 2008 r. wojnę rosyjsko-gruzińską, a raczej jej konsekwencje, rozpatrywano 
także z punktu widzenia możliwości rozwoju nowego kryzysu międzynarodowe-
go. W rozważaniach na temat zagrożeń i wyzwań pojawiały się kierunki myślenia 
liberalne i nieliberalne. Obecnie można zaobserwować powrót do myślenia w kate-
goriach realistycznych lub neorealistycznych, gdzie ukazywane są nowe problemy, 
które mogą doprowadzić do konfliktu nawet o charakterze militarnym. 

Pojawiają się też nowe podejścia teoretyczne: realizm kulturowy Samuela 
Huntingtona2 – patrzenie na rzeczywistość międzynarodową w kategoriach rytu-
alizacji i zderzenia cywilizacji, koncepcja neoliberalnego instytucjonalizmu Roberta 
Keohane’a, a także konstruktywizm społeczny, mówiący o społecznych pochodze-
niach zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Realiści twierdzą na przykład, że należy tworzyć nowe linie podziału, prze-
ciwdziałać ewentualnym konsekwencjom wybuchu konfliktu poprzez oddzielnie 
tej części Europy lub świata, który się nie integruje, a dezintegruje lub bałkanizuje. 
Ustanowienie nowych linii podziału zabezpieczyłoby świat zachodni przed nacjona-
listycznym i gospodarczo nierozwiniętym Wschodem. 

Dla liberałów natomiast, jak pisze np. Fukuyama, ważnym postulatem jest 
konieczność odbudowy bankrutujących państw zgodnie z hasłem pokoju przez de-
mokrację.

2 Samuel Huntington określał współczesny świat przez pryzmat różnic cywilizacyjnych. Główne miej-
sce w jego teorii zajmuje więc cywilizacja, którą zdefiniował jako „najwyższy kulturowy stopień ugrupowania 
ludzi i najszersza płaszczyzna kulturowej tożsamości”. Uważał, że na skutek procesów globalizacji i kurczenia 
się świata, czynnikami wyróżniającymi daną społeczność nie jest przynależność narodowa, a jej kultura i religia. 
Świat podzielony jest na kręgi cywilizacyjne (konfesyjne): zachodni, chiński (konfucjański), japoński, indyjski 
(hinduistyczny), islamski, prawosławny i latynoamerykański. Państwa należące do poszczególnych kręgów będą 
ze sobą współpracować. Twierdził, że cywilizacja zachodnia zaczyna tracić na znaczeniu, gdyż westernizacja nie 
niesie ze sobą przepływu idei. Inne kultury przyjmują tylko wzorce materialne. Zachód musi więc bronić swojej 
pozycji i tożsamości. Teza ta, zwłaszcza po wydarzeniach 11 września 2001 r., służy oponentom islamu, jako 
usprawiedliwienie dla historycznych uprzedzeń, wykorzystywana jest często w debacie jako argument przeciw-
ko możliwości współistnienia obok siebie muzułmanów i Europejczyków. Postawy takie potęgują wzajemną 
niechęć i uprzedzenia, gdyż bardzo trudno jest utrzymać atmosferę dialogu i współpracy, gdy przedstawia się 
islam jako zagrożenie dla gospodarki i polityki europejskiej. Krytyka tej teorii skupia się przede wszystkim na 
uproszczeniach, jakie prezentuje. Przedstawia świat bardzo prosto: państwa o podobnych kulturach będą ze sobą 
współpracować i rywalizować z państwami kierującymi się innymi wartościami. S. Huntington, The Clash of 
Civilizations?, „Foreign Affairs” 1993, summer; J. Brzozowski, Współczesne koncepcje..., s. 14.
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***

Kazimierz Kraj omówił politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej („Założe-
nia polityki bezpieczeństwa FR”). W 1991 r. Federacja Rosyjska w odróżnieniu 
od ZSRR, znalazła się w całkowicie odmiennym układzie geopolitycznym. Od 
Europy Zachodniej oddzielają Federację byłe republiki radzieckie oraz państwa 
nieistniejącego bloku wschodniego. Dezintegracja i rozpad Związku Radzieckiego 
uaktywniły politykę państw zachodnioeuropejskich, Stanów Zjednoczonych, Chin, 
Iranu czy Turcji wobec państw tzw. bliskiej zagranicy. Rozpoczęło się kształtowa-
nie nowych stref wpływów. 

Wynikiem powstania nowych państw była jednak raptowna eskalacja spo-
rów terytorialnych, etnicznych oraz konfliktów zbrojnych, np. Azerbejdżan–Ar-
menia (Nagorny Karabach). Doprowadziło to do destabilizacji i powstania nowych 
źródeł zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, pochodzących z tery-
torium byłych republik radzieckich. Rosja, która w poprzednim układzie geopoli-
tycznym była częścią światowego supermocarstwa, stanęła więc wobec koniecz-
ności zdefiniowania założeń polityki bezpieczeństwa w zmienionym układzie sił 
na świecie.

Pierwszym dokumentem w tej sprawie była federalna ustawa „O bezpie-
czeństwie”, która ustaliła, że bezpieczeństwo narodowe to stan gwarantujący 
utrzymanie żywotnych interesów państwa, społeczeństwa i jednostki. Zapewnia 
on także ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Następne 
akty prawne, to: „Ogólne założenia doktryny wojennej FR” (1993), „Podstawowe 
założenia polityki zagranicznej FR” (1993), „Koncepcja bezpieczeństwa narodo-
wego FR” (1997 i 2000), „Doktryna wojenna” (2000) oraz „Koncepcja polityki 
zagranicznej FR” (2000). Dokumenty te omawiały interesy narodowe Rosji, takie 
jak utrzymanie suwerenności i integralności terytorialnej, nienaruszalność ustroju 
konstytucyjnego Federacji, stabilność polityczna, gospodarcza i społeczna, prze-
strzeganie prawa oraz utrzymanie porządku prawnego, rozwój równoprawnej  
i wzajemnie korzystnej współpracy międzynarodowej. Wskazano w nich zagroże-
nia wewnętrzne i zewnętrzne państwa: stan gospodarki, kryminalizacja stosunków 
społecznych, zwiększenie skali terroryzmu, zaostrzanie się stosunków narodowo-
ściowych. Do czynników zewnętrznych, według Rosjan, należało np. ignorowanie 
przez inne państwa interesów Federacji, konflikty zbrojne wokół granic rosyjskich, 
rozszerzanie bloków i sojuszy wojskowych ze szkodą dla bezpieczeństwa militar-
nego Rosji, terroryzm międzynarodowy czy szkodliwe dla bezpieczeństwa woj-
skowego działania informacyjne. 

Wspomniane dokumenty określiły założenia rosyjskiej wizji bezpieczeń-
stwa w sferach wewnętrznej i zagranicznej. Rosja deklarowała, że nie postrze-
ga w żadnym z państw wroga, a o bezpieczeństwo będzie zabiegać na zasadzie 
multilateralnej. Preferencyjny charakter uzyskała potrzeba utrzymania stabilności 
politycznej bliskiej zagranicy. Na pewnym etapie, modyfikując założenia polityki 
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bezpieczeństwa, Federacja Rosyjska zaczęła także podkreślać fakt posiadania bro-
ni jądrowej oraz gotowość jej użycia jeśli zawiodą pozostałe środki zapewniania 
bezpieczeństwa.

Dynamiczny rozwój sytuacji międzynarodowej spowodowany przełomo-
wymi wydarzeniami, takimi jak wojna z międzynarodowym terroryzmem, uderze-
nie USA na Afganistan i Irak czy wojna Gruzji z Rosją, doprowadził do ogłoszenia 
przez Dmitrija Miedwiediewa „Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji 
Rosyjskiej do 2020 r.” (maj 2009) oraz „Doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej” 
(luty 2010). 

Z nowej strategii bezpieczeństwa narodowego wyłania się obraz Rosji, 
która przezwyciężyła wiele swoich słabości i zmierza w stronę państwa będące-
go jednym z liderów w zakresie jakości życia obywateli, postępu technicznego  
i wpływu na światowe procesy polityczne. Rosja wszelkimi sposobami będzie 
dążyć do utrzymania parytetu z USA w dziedzinie strategicznych sił jądrowych, 
biorąc po uwagę fakt tworzonego przez USA globalnego systemu antyrakietowego 
oraz możliwość nagłego amerykańskiego uderzenia, także z użyciem broni ato-
mowej. Rosja za źródło zagrożenia uważa także rozbudowę infrastruktury NATO  
u swoich granic, krytykuje więc oparcie bezpieczeństwa na strefie euroatlantyckiej 
i jego strukturach oraz próby globalizacji Paktu Północnoatlantyckiego. 

Strategia wskazuje również inne kierunki zagrożeń, takie jak np. dostęp 
do źródeł surowców energetycznych, zagrożenia płynące z Azji Południowej czy 
Afryki. W kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego strategia kładzie nacisk na roz-
wój ekonomiczny, bezrobocie, wpływ globalizacji, zacofanie rosyjskiej gospodarki 
oraz inflację.

Ogłoszona w lutym 2010 r. doktryna wojenna rozwija i podtrzymuje tezę, 
że podstawowym kierunkiem zagrożeniem dla Rosji jest kierunek zachodni: USA  
i NATO. Doktryna nie stanowi całościowej wizji zagrożeń militarnych dla Rosji. 
Nie mówi się w niej o rozbudowie potencjału militarnego Chin, a pozostałe zagro-
żenia, takie jak np. proliferacja broni masowej zagłady, sformułowane są ogólni-
kowo. Dopuszcza możliwość użycia broni jądrowej w wypadku ataku nuklearne-
go bądź zagrożenia istnienia państwa przy wykorzystaniu broni konwencjonalnej. 
Doktryna wojenna jawi się więc bardziej jako dokument, który nie aspiruje do 
wykładni polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ale jeden z instrumentów 
służących polityce Rosji, także w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego.

Można przyjąć, że wszystkie założenia polityki bezpieczeństwa przedstawia-
ne w oficjalnych dokumentach prowadzą do jednego celu – utrzymania i wzmoc-
nienia pozycji międzynarodowej Rosji, jako jednego z nielicznych światowych li-
derów, mocarstwa globalnego, a nie regionalnego.

Rozważając kwestię bezpieczeństwa międzynarodowego nie można jednak 
patrzeć na wyzwania i zagrożenia tylko przez pryzmat podejść i koncepcji teore-
tycznych. Ważne jest także samo rozumienie bezpieczeństwa, zadawanie pytań do-
tyczących zakresu tego pojęcia. Zakres ten podlega rozszerzeniu – przykładowo od 
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lat 70. zwraca się uwagę na kwestie ekologii, ochrony środowiska, zmian klima-
tycznych. Bezpieczeństwo nie może być wszystkim i niczym, a do tego prowadzi 
uwzględnianie w nim coraz to nowych aspektów.

Kolejną kwestią jest problem państwa. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy 
państwo jest nadal podstawowym podmiotem w stosunkach międzynarodowych, czy 
też na kreowanie zagrożeń i wyzwań większy wpływ mają podmioty niepaństwowe.

K. Kraj dokonał identyfikacji wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa między-
narodowego na podstawie dokumentów strategicznych, takich jak Europejska 
Strategia Bezpieczeństwa i Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA. Zagrożenia 
główne to obecnie: terroryzm międzynarodowy, sytuacja tzw. państw upadłych, 
proliferacja broni masowego rażenia, konflikty regionalne, na które należy zwracać 
szczególną uwagę, przestępczość zorganizowana. Pojawiają się jednak i nowe, jak 
cyberterroryzm.

Analizując reakcje państw i innych podmiotów, jak np. NATO, na zagroże-
nia, widać, że z reguły są one spóźnione. Bierze się bowiem pod uwagę tylko te, 
które można zidentyfikować. Dlatego też, aby im przeciwdziałać, należy praco-
wać nad strategią działań wyprzedzających, tworzyć systemy identyfikacji i badać 
zagrożenia przyszłości.

***

Justyna Zając („Założenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA z maja 
2010 r.”) stwierdziła, że „Narodowa strategia bezpieczeństwa” przyjęta przez ad-
ministrację Baracka Obamy zmodyfikowała poprzednią koncepcję administracji 
Busha, w wielu miejscach krytycznie odnosząc się do jej poczynań. Za cele dłu-
goterminowe USA uznano:
– bezpieczeństwo: Stanów Zjednoczonych i jego obywateli, ich sojuszników oraz 
partnerów,
– dobrobyt: silna gospodarka amerykańska funkcjonująca w międzynarodowym 
otwartym systemie ekonomicznym,
– wartości: poszanowanie wartości uniwersalnych w USA i za granicą,
– porządek międzynarodowy: światowe przywództwo USA, promowanie poko-
ju i bezpieczeństwa międzynarodowego przez pogłębianie współpracy z innymi 
aktorami.

Niezwykle istotnym elementem nowej strategii, odróżniającym ją od kon-
cepcji Busha, jest powrót do idei multilateralizmu. W strategii podkreślono ko-
nieczność stworzenia sprawiedliwego i trwałego porządku międzynarodowego, 
w którym istotną rolę powinny odgrywać państwa, zwłaszcza te o największej 
sile oddziaływania, takie jak: Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Republika Południo-
wej Afryki, Indonezja, a także instytucje międzynarodowe oraz Unia Europejska. 
Wprawdzie, zgodnie z założeniami strategii, USA nadal będą przewodzić świa-
tu, ale przy współpracy z innymi podmiotami. Wyraźnie podkreślono, że żadne 
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państwo nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom i zagrożeniom 
globalnym. Ponadto w dokumencie przyznano, że przywództwo Stanów Zjedno-
czonych nie może kojarzyć się jedynie z potęgą militarną, dlatego konieczna jest 
zmiana środków i metod działania. Obama uznał wprawdzie, że podstawowym 
instrumentem zapewniania bezpieczeństwa USA są siły zbrojne, jednak wyraźnie 
także podkreślił ważną rolę dyplomacji i ekspertów cywilnych w zakresie budowy 
państw demokratycznych i ich struktur. Co istotne, uznał także, że źródła potęgi 
USA leżą nie tylko w ich partnerskim stosunku do świata zewnętrznego, ale przede 
wszystkim w sile wewnętrznej – dlatego za kluczowe uznał rozwój gospodarczy, 
nacisk na edukację, a także ochronę środowiska naturalnego. Stwierdził także 
zmianę metod działania: zamiast unilateralizmu – multilateralim, zamiast wywoły-
wania strachu u innych – budowanie relacji pozytywnych. Należy jednak wyraźnie 
podkreślić, że administracja Obamy nie odżegnała się całkowicie od możliwości 
podjęcia działań jednostronnych (unilateralnych). Zgodnie z założeniami strategii 
mogą one być stosowane, gdy będzie to konieczne dla obrony narodu amerykań-
skiego i jego interesów. 

Niezwykle istotny jest jednak fakt, że w dokumencie z 2010 r. nigdzie nie 
pojawia się możliwość zastosowania uderzenia wyprzedzającego – kontrowersyj-
nego i szeroko krytykowanego instrumentu polityki administracji Busha. Założe-
nia administracji Obamy podobne są do tych ekipy Clintona. Obama, podobnie jak 
jego demokratyczny poprzednik, zdecydowanie preferuje multilateralizm, nie wy-
kluczając jednocześnie możliwości działań unilateralnych, w razie gdyby to oka-
zało się konieczne dla obrony narodu amerykańskiego i jego interesów. W strategii  
z maja 2010 r. wyraźnie podkreśla się jednak, że takie ewentualne działania po-
winny być podejmowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi w zakresie 
użycia siły.

W strategii z 2010 r. inaczej niż w dwóch wcześniejszych, z 2002 i 2006 r., 
określone są wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych  
i świata. Za najważniejsze uznano tradycyjnie bezpieczeństwo militarne, jednak  
w odróżnieniu od koncepcji Busha, terroryzm międzynarodowy nie jest już defi-
niowany jako główne zagrożenie, ale jedno z wielu. Administracja Obamy powró-
ciła do wieloaspektowego definiowania wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Za kluczowe zagrożenie uznano proliferację broni masowego rażenia, głów-
nie jądrowej, ale wymieniono także zagrożenia dla cyberprzestrzeni, uzależnienie 
USA od surowców energetycznych, zmiany klimatyczne i zjawisko państw upadłych.  
W związku z takim podejściem, prowadzenie wojen w Afganistanie i Iraku okre-
ślono nie jako cele nadrzędne, ale jedynie elementy całościowej strategii USA. 
Podkreślono zamiar kształtowania pozytywnych stosunków z państwami Europy, 
Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Afryki, a także współdziałanie w ramach in-
stytucji międzynarodowych i działania na rzecz umacniania prawa międzynarodo-
wego. W znacznie większym stopniu niż poprzednik, Obama przywiązuje wagę do 
pozamilitarnych instrumentów oddziaływania w stosunkach międzynarodowych. 
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Interesujący jest empiryczny wymiar tych deklaracji. W pierwszych miesiącach 
urzędowania priorytetami działania Obamy były sprawy wewnętrzne – rozwiązy-
wanie problemów wywołanych kryzysem finansowym. Sytuacja wewnętrzna USA 
nadal jednak pozostaje bardzo trudna, a sam Barack Obama gwałtownie traci na 
popularności. Otwarte pozostaje więc pytanie o przyszłość pozycji i roli tego pań-
stwa na arenie międzynarodowej.

***

Do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego odniosła się także Katarzyna 
Żukrowska. Rozpoczęła od stwierdzenia, że na przestrzeni ostatnich lat całko-
wicie zmieniły się zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Od zagrożeń 
militarnych, politycznych, ekspansji terytorialnych nastąpiło przejście do zagrożeń 
o charakterze asymetrycznym, które wynikają z tego, że jedne kraje są bardziej 
rozwinięte, a inne gorzej.

W nowej sytuacji interesujące jest to, że bogaci ze sobą współpracują, 
więc nie będą siebie nawzajem atakować, natomiast konflikty mogą występować  
w dół – państwa bogate przeciwko biednym, na niższym poziomie rozwoju gospo-
darczego. Nie widać jednak celu takiego ewentualnego konfliktu, bogaci powinni 
bowiem raczej współpracować z biednymi i działać na rzecz podniesienia ich po-
ziomu rozwoju. I właśnie tu można dostrzec największą zmianę, jaka dokonała się  
w postrzeganiu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kolejną sprawą poruszoną przez K. Żukrowską była pozycja Rosji na arenie 
międzynarodowej. Rosja odgrywa ogromną rolę w budowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego. W trakcie jednak procesu transformacji musiała także wziąć 
odpowiedzialność za byłe republiki i ten fakt stał się niejako kwintesencją celów 
Rosji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Na pewno istotne jest 
też zbliżenie ze strukturami europejskimi, umożliwiające zachowanie polityki han-
dlowej z byłymi republikami – instytucjonalnie odbudowane w ramach unii celnej 
utworzonej na obszarze byłego Związku Radzieckiego.

Odnosząc się do nowych form polityki bezpieczeństwa, należy przywołać 
koncepcję współzależności Roberta Keohene’a, która gwarantuje bezpieczeństwo 
krajom znajdującym się w układzie asymetrycznym biorąc pod uwagę ich poten-
cjał militarny, ekonomiczny i polityczny. W relacjach transatlantyckich UE i USA 
będą ze sobą współpracować, gdyż mają wspólne interesy. Nie pokazują jednak 
tego otwarcie na zewnątrz, gdyż lepiej jest zarządzać światem demonstrując róż-
nice niż pokazując przyjaźń. Od szczytu madryckiego wyraźnie zadeklarowano, 
że oba ośrodki będą ze sobą współpracować, aby gwarantować bezpieczeństwo  
w świecie i stymulować rozwój. Deklaracje te znajdują potwierdzenie w rzeczywi-
stych działaniach.

Kolejną poruszoną sprawą był kryzys gospodarczy. Jest dowodem bardzo 
poważnych problemów, z którymi kraje wysoko rozwinięte będą się w najbliższej 
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przyszłości zmagać. Wystąpił duży dług publiczny i deficyt budżetowy. W samej 
Unii Gospodarczo-Walutowej, kryterium deficytu wynosi 3%, w Unii Europejskiej 
7%, natomiast poziom długu publicznego w Unii Gospodarczo-Walutowej wynosi 
60%, a w Unii Europejskiej 80% i zauważalna jest tendencja rosnąca. Ogromne 
znaczenie będzie więc miał sposób rozwiązania tego problemu. Jest prawdopo-
dobne, że nastąpi rozwój współpracy w ramach samej Unii oraz ze Stanami Zjed-
noczonymi. Możliwe więc, że zostanie wypracowana równowaga, która umożli-
wi pomoc krajom słabiej rozwiniętym. Pogłębiona współpraca będzie miała duże 
znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Unia nie przedstawia bowiem kon-
kretnych rad, w jaki sposób należy prowadzić politykę gospodarczą, eliminować 
problemy związane z brakiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Udziela 
informacji ogólnych, kształtuje tylko ramy, w których każde państwo powinno 
znajdować własne narodowe rozwiązania, nie narzuca rozwiązań. Odpowiedź na 
pytanie, jak osiągnąć stabilność dostarcza ponad 25 lat doświadczeń i analiz go-
spodarczych. Obecny kryzys spowodował jednak, że po raz pierwszy od dłuższe-
go czasu pojawiły się ujemne wartości wzrostu gospodarczego. Jest on związany  
z problemami nie tylko natury finansowej, które wystąpiły przy pełnej liberalizacji 
przepływów finansowych, ale także ze zmianami gospodarek wysoko rozwinię-
tych. Nasze doświadczenie może być wykorzystane przy stymulowaniu wzrostu 
gospodarczego przez kraje chcące transformować swoje gospodarki.

***

Anna Paterek („Ocena działań UE na rzecz walki z kryzysem finansowym”) 
stwierdziła, że w warunkach kryzysu niezwykle istotnego znaczenia nabiera wia-
rygodne zaprezentowanie na zewnątrz specyfiki i zalet wspólnotowego rynku we-
wnętrznego, w którym państwa widzą gwarancję bezpieczeństwa finansowego  
i gospodarczego (co potwierdza również wniosek o akcesję Islandii). 

Podstawą jego funkcjonowania są jednolite ramy prawne i ich przestrzega-
nie. Zatem działania podjęte przez niektóre państwa członkowskie, jak na przykład 
rządowa pomoc dla przemysłu samochodowego we Francji i Niemczech, czy też 
nacjonalizacja bądź wsparcie finansowe banków w Wielkiej Brytanii i Niemczech, 
wielu specjalistów, a także w świetle badań opinii społecznej – obywateli państw 
członkowskich, zinterpretowano jako kontrowersyjne, nieuzasadnione, a przede 
wszystkim niezgodne z zasadami jednolitego rynku UE. 

Co więcej, narodowe subwencje zwłaszcza w „starych” państwach człon-
kowskich dyskryminująco wpływają na kraje, które nie mogą, albo też nie chcą 
pozwolić sobie na zastosowania takich środków interwencyjnych. Z jednej stro-
ny pojawiły się więc propozycje intensyfikacji gospodarczo-politycznego nadzoru 
nad instytucjami finansowymi na poziomie unijnym, a z drugiej kraje członkow-
skie koncentrowały swoje wysiłki na ochronie własnego sektora bankowego, co 
tym samym nasiliło tendencje do renacjonalizacji i protekcjonizmu w gospodarce. 
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Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem finansowym polegała w więk-
szym stopniu na nadawaniu impulsów i koordynacji współpracy państw członkow-
skich, ale przy tym należy pamiętać, że podstawowym ograniczeniem dla Wspól-
noty w realizacji funkcji stabilizacyjnej w warunkach recesji jest przede wszystkim 
wielkość jej budżetu ogólnego. Szczególnej uwagi wymaga zatem jego realizacja 
bo tu również mogą powstać nowe wyzwania i napięcia, z którymi powinniśmy się 
liczyć. Także doprecyzowania oraz sprawdzenia w praktyce wymagają projekty 
wzmocnienia nadzoru bankowego na poziomie wspólnotowym przez kontrolę nad 
Europejskim Bankiem Centralnym i stworzenie ponadnarodowych zasad i standar-
dów nadzoru finansowego dla państw pozostających poza strefą euro.

Mimo podejmowanych na szeroką skalę działań zaradczych na szczeblu UE 
i w krajach członkowskich, w pierwszym kwartale 2009 r. PKB państw Unii Euro-
pejskiej zmniejszył się w porównaniu z analogicznym kwartałem 2008 r. o 4,4%, 
co w historii procesu integracji europejskiej nigdy nie miało miejsca.

Powszechny niepokój wywołany kryzysem oraz żądanie bardziej skoordy-
nowanych działań na szczeblu unijnym potwierdzają ponadto badania Eurobaro-
metru przeprowadzone na początku 2009 r. Ponad 60% respondentów uważało, 
że Europejczycy byliby lepiej chronieni, gdyby państwa członkowskie działały  
w sposób skoordynowany.

Istotna rola, którą przypisywano UE w warunkach kryzysu polegała przede 
wszystkim na: koordynacji polityki gospodarczej i finansowej, unijnym nadzorze 
nad wszystkimi przypadkami wydawania publicznych pieniędzy na ratowanie in-
stytucji finansowej, nadzorze działalności najważniejszych międzynarodowych 
grup finansowych, a także określeniu kompetencji UE w regulowaniu usług finan-
sowych na szczeblu międzynarodowym. Co ciekawe, największy pesymizm zwią-
zany z wpływem kryzysu gospodarczego i finansowego na sytuację osobistą oby-
wateli państw członkowskich charakteryzował mieszkańców Grecji. Respondenci 
w Grecji, na Cyprze i w Polsce uważali ponadto, że to właśnie UE jest podmio-
tem będącym w stanie najskuteczniej poradzić sobie ze skutkami globalnej recesji. 
Przeciwnego zdania byli natomiast mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii. 
Większej koordynacji polityki gospodarczej i finansowej między wszystkimi pań-
stwami członkowskimi, jako skutecznego elementu walki z kryzysem, domaga-
li się na pierwszym miejscu znów Grecy (89% badanych). Z kolei nadzór Unii 
Europejskiej nad wszystkimi przypadkami wydawania publicznych pieniędzy na 
ratowanie instytucji finansowych za dający pożądane i pozytywne wyniki oceniało 
67% respondentów w całej Unii, w tym większość obywateli greckich (85%), sło-
wackich (83%) i Cypru (82%). Najmniejsze poparcie ten instrument znalazł wśród 
mieszkańców Wielkiej Brytanii i Danii (39%) oraz Estonii (52%). Reasumując, 
omawiany sondaż pokazał wyraźne żądanie skoordynowanych działań na szczeblu 
unijnym, a także bardzo odmienne interpretacje roli wspólnej waluty w poszcze-
gólnych krajach – euro generalnie nie było postrzegane jako instrument łagodzący 
skutki kryzysu (44% Europejczyków było tego zdania). 17 krajów odpowiedziało 
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pozytywnie na pytanie o to, czy euro stanowi zabezpieczenie w obliczu kryzysu,  
w tym 13 krajów należących do strefy euro, 3 kraje zobowiązane do przyjęcia 
euro i 1 kraj, który odrzucił tę walutę. Z pewnością kryzys stał się sprawdzianem  
i zarazem ukazał wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską w zakresie jej efek-
tywności i determinujących ją ram instytucjonalno-regulacyjnych.

***

Lubomir Zyblikiewicz – kolejny panelista – odniósł się do kwestii poruszonych 
przez poprzedników. Stwierdził, że Unia Zachodnioeuropejska jest rozwiązywana 
od 10 lat i przez ten cały okres znajduje się w stadium przejściowym. Naukowcy 
zajmujący się badaniem zagadnień bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodo-
wych, powinni być „gazeciarzami” – czujnie wpatrywać się w to, co się dzieje  
w rzeczywistości. W wymiarze bezpieczeństwa ważne jest to, aby monitować re-
lacje nie tylko pomiędzy państwami, ale i zwracać uwagę na sytuacje wewnątrz 
poszczególnych aktorów międzynarodowych. Zaznaczył, że nie widzi obecnie 
możliwości realizacji założeń zewnętrznej i wewnętrznej konsolidacji. Zwrócił 
uwagę na wypowiedź K. Żukrowskiej dotyczącej tego, że bogaci ze sobą współ-
pracują. Należy bowiem określić, o których krajach można mówić, że są bogate  
i jak je sklasyfikować. Nawiązał też do idei utworzenia federacji w Europie, o któ-
rej od początku lat 90. już się nie dyskutuje. Zwrócił uwagę, że H. Wagner poruszył 
ważną kwestię możliwości upadku Unii i jest to jeden z realnych scenariuszy. Na-
tomiast nie zgodził się z sugestią, jakoby Stany Zjednoczone nie byłyby zaintere-
sowane przetrwaniem Unii.

Jeśli do bogatych krajów zaliczy się UE i USA, to ma się do czynienia  
z inną koncepcją rozwoju tych dwóch podmiotów. Różnice dotyczą kwestii podsta-
wowych, UE skupia się na zwalczaniu nadmiernego zagrożenia deficytu, a w USA 
administracja deklaruje, że należy pompować pieniądze, bo wyjście z recesji nie 
jest przesądzone. Problemy bogatych państw są podobne, ale wciąż nie powstaje 
wizja wypracowania przez nie jednego stanowiska. Historycy twierdzą, że obecnie 
świat Zachodu boryka się z największym od lat zagrożeniem. Takiego zadłużenia, 
jakie jest obecnie w krajach Zachodu, żadna społeczność nigdy nie wytworzyła, 
nawet w wyniku wojny – USA np. od lat 80. mierzą się z ogromnym zadłużeniem 
państwa, około roku 2015 zbliży się ono do poziomu wydatków na zbrojenie oraz 
wydatków na obsługę zadłużenia. Różnica między USA a UE polega jednak na 
tym, że USA mają nową strategię bezpieczeństwa, choć tak naprawdę niewiele 
problemów może ona rozwiązać.

L. Zyblikiewicz dodał także, że wycofanie Polski z pokojowych misji 
ONZ było złym posunięciem, poruszył także kwestię ewentualnego wycofania się  
z Afganistanu zarówno USA, jak i sojuszników. Nawiązał do wypowiedzi dotyczą-
cych zmian w polityce Federacji Rosyjskiej – polityka ta jest nadal tradycyjna, nie 
ulega zmianie, od stuleci dominuje w Rosji przekonanie, że bezpieczeństwo wy-
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maga zapewnienia sobie bardzo rozległego obszaru znajdującego się pod kontrolą. 
Przytoczył koncepcję Georga Friedmana dotyczącą 4 kategorii państw leżących 
w kręgu zainteresowania Rosji. Biorąc pod uwagę rzeczywiste działania i decyzje 
polityków rosyjskich, klasyfikacja Friedmana była trafna i jest aktualna do dziś. 
Kategorie te obejmują:
– państwa, które muszą znajdować się pod kontrolą – Friedman wliczył tu Ukrainę 
i Białoruś,
– państwa, które chcą znajdować się pod kontrolą i same się podporządkowują – 
Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan oraz 3 państwa bałtyckie, które są człon-
kami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej,
– państwa, które mogą znajdować się pod kontrolą, ale nie jest to priorytet – pozo-
stałe państwa, postradzieckie,
– do ostatniej kategorii zaliczył Niemcy, Francję, Polskę i Turcję.

L. Zyblikiewicz zwrócił w tym kontekście uwagę, że kilka państw ważnych, 
jak Rosja, USA i Chiny, traktują UE jako zjawisko historyczne. Na zakończenie 
przytoczył słowa Roberta Coopera: „UE może jest bytem postnowoczesnym, ale 
ciągle znajduje się w świecie nowoczesnym”.

***

Ryszard Zięba z kolei wyraził wątpliwość, czy USA są faktycznie zainteresowa-
ne przetrwaniem Unii Europejskiej. Jeśli już, to Stany chciałby Unii słabej, która 
stale się rozszerza, a nie takiej, jaką przykładowo, chcieliby widzieć Niemcy. W tej 
sytuacji Polska musi dokonać wyboru. Powinna zdecydować, w którą stronę iść 
– prawdopodobnie będzie to kierunek europejski. Politycy w Polsce będą działać 
na rzecz wzmocnienia Unii. Zgodził się z A. Pradetto, że najważniejszym wyzwa-
niem stają się kwestie bezpieczeństwa jednostki, gdyż najwięcej ofiar w czasie 
konfliktów zbrojnych jest wśród ludności cywilnej. Przypomniał, że na szczycie 
milenijnym ONZ przyjęto zasadę responsobility to protect – odpowiedzialność ze 
ochronę ludności3. W ślad za nią pojawił się termin human security, po raz pierwszy 
w nauce kanadyjskiej i japońskiej, ale następnie przeniknął on do Europy. Mówiąc 
o bezpieczeństwie należy wymienić kilka jego wymiarów. Pierwszy, podmiotowy, 
odnosi się do człowieka, bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa jako grupy, pań-

3 Podczas szczytu milenijnego ONZ w 2005 r. przyjęto zasadę odpowiedzialności za ochronę, rozu-
mianą jako „gotowość (społeczności międzynarodowej) do podjęcia zbiorowej akcji” za pośrednictwem Rady 
Bezpieczeństwa, na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, o ile środki pokojowe okażą się 
niewystarczające do powstrzymania ludobójstwa, czystek etnicznych lub zbrodni przeciwko ludzkości, a pań-
stwo – w sposób wyraźny – nie może lub nie chce reagować. Zasada ta dotyczy obowiązku podjęcia interwencji 
przez społeczność międzynarodową w przypadku braku zdolności państwa do zapewnienia przestrzegania praw 
człowieka bądź też ich masowego naruszania. Prawo do ochrony przysługuje każdej istocie ludzkiej, a spo-
łeczność międzynarodowa powinna podjąć aktywne działania w przypadku jego naruszenia. Uznanie w drodze 
konsensusu koncepcji odpowiedzialności za ochronę potwierdza rozszerzenie koncepcji bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego – przez dodanie do bezpieczeństwa państw obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ludzkiego. 
Informacje za: www.poznajmyonz.pl/index.php?document=920.
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stwa jako instytucji i systemu międzynarodowego jako zbiorowości państw. Ujęcie 
podmiotowe bezpieczeństwa powinno ulec doprecyzowaniu. W tym ujęciu bezpie-
czeństwa często stosuje się jego wąskie rozumienie, bierze się pod uwagę jedynie 
aspekty zewnętrzne. Definiuje się bezpieczeństwo negatywnie, jako zwalczanie 
zagrożenie lub brak zagrożeń. Zagrożenia pochodzą tu spoza podmiotu. Natomiast 
z reguły zagrożenia pochodzą od środka (np. powódź), nie są zewnętrzne, dlatego 
też na znaczeniu zyskuje kategoria bezpieczeństwa jednostki.

R. Zięba odniósł się także do wypowiedzi A. Podrazy, dotyczącej zakresu 
przedmiotowego bezpieczeństwa. Zasadnicze pytanie sprowadza się do określenia 
liczby tych zakresów. Przykładowo, w Polsce i Unii Europejskiej coraz częściej 
mówi się o bezpieczeństwie energetycznym, w krajach afrykańskich najważniejsze 
jest bezpieczeństwo jednostki, natomiast mocarstwa skupiają się na tradycyjnych 
aspektach bezpieczeństwa, polityczno-militarnych. Bezpieczeństwo traktowane 
jest także jako proces zmieniających się zagrożeń, działań ochronnych i wyprze-
dzających. W Polsce należy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumie się bezpieczeń-
stwo – czy jest to brak zagrożeń, pewność istnienia, przetrwania, stanu posiadania, 
tożsamości, swobód rozwojowych. Zwrócił też uwagę, że od kilku lat rząd w Pol-
sce przyjął ciekawą politykę w zakresie bezpieczeństwa. Najpierw zajmuje się stra-
tegią rozwoju kraju i do tego dołącza zagadnienie bezpieczeństwa. Obecnie, pod-
czas prac nad średnioterminową strategią rozwoju kraju, politycy zwracają się do 
ekspertów z pytaniem, jak połączyć rozwój kraju z zapewnieniem bezpieczeństwa. 
Do niedawna koncepcja była zupełnie inna, bezpieczeństwo było najważniejsze 
i nie łączyło się tych dwóch kategorii. Takie podejście rządu jest kreatywne, no-
woczesne, zabezpiecza kraj przez działania wyprzedzające. Podkreślił, że z jednej 
strony zakres bezpieczeństwa zostaje poszerzony o kwestie cywilne, a z drugiej 
zachowuje się wcześniejsze koncepcje bezpieczeństwa militarnego. Przypomniał, 
że grupa ekspertów pracujących przy NATO (Polskę reprezentował Adam D. Rot-
feld4), podkreśliła, że podstawowa funkcja NATO jest związana z art. 5, który mówi 
o zdolności do zbiorowej obrony. Oznacza to, że na drugim miejscu stawia się 
misje ekspedycyjne. Nie można więc powiedzieć, że jest to jednoznaczny kierunek 
ewolucji postrzegania pojęcia bezpieczeństwa. Widoczny jest też brak przejrzysto-
ści w badaniach nad bezpieczeństwem. Badacze stosują coraz częściej, szczególnie 

4 Jedną z pierwszych decyzji nowego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena było 
powołanie grupy 12 niezależnych ekspertów pochodzących z różnych państw członkowskich. Do zadań ze-
społu należało prowadzenie konsultacji i opracowanie raportu, który pomoże określić kształt i treść nowej 
koncepcji strategicznej NATO. Jednym z ekspertów został prof. Adam D. Rotfeld, dyplomata, były minister 
spraw zagranicznych RP, dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem. Grupie 
przewodniczyła była amerykańska sekretarz stanu, Madeleine Albright. W maju grupa przedstawiła raport, 
w którym została podkreślona podstawowa rola artykułu 5. traktatu NATO o wzajemnej obronie. Głównym 
zadaniem NATO jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom sojuszu. Podkreślono konieczność współpracy 
z Rosją, sprostania nowym wyzwaniom, takim jak cyberterroryzm, stwierdzono, że obecna koncepcja admi-
nistracji amerykańskiej o obronie przeciwrakietowej w Europie jest lepsza niż koncepcja tarczy antyrakieto-
wej, proponowana przez byłego prezydenta George’a W. Busha. Ponadto NATO pozostaje otwarte na nowych 
członków. Informacje za: www.kulturaliberalna.pl/2010/03/09/rotfeld-kuzniar-proninska-balcerowicz-nato-po-
szescdziesiatce-emerytura-czy-rewitalizacja.
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w Europie Zachodniej, podejście konstruktywistyczne, gdyż ułatwia ono interpre-
tację i wyjaśnianie, ale z drugiej strony powoduje formułowanie niejasnych i mało 
przekonujących koncepcji w zakresie bezpieczeństwa.

Na zakończenie zacytował słowa przewodniczącego Parlamentu Europej-
skiego Jerzego Buzka „Integracja europejska jest najlepszym projektem na zapew-
niania pokoju międzynarodowego”. Pogląd ten był głoszony w Europie od dawna 
– już w latach 50., kiedy powstawał plan Schumana twierdzono, że aby zapew-
nić bezpieczeństwo w Europie i zminimalizować prawdopodobieństwo wybuchu 
konfliktu, należy obrać drogę integracji. Integracja była stopniowo rozszerzana  
o nowe dziedziny. Obecnie doszła jednak sfera bezpieczeństwa i pojawiły się kon-
trowersje. Z jednej strony państwa narodowe, jak Polska, muszą się nacieszyć su-
werennością i niechętnie oddają ją na rzecz instytucji międzynarodowej. Z drugiej 
tak nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób integrować się w tej dziedzinie. Unia jest 
pierwszym podmiotem w powojennej historii, w ramach, którego próbuje się bu-
dować kompleksową wspólną politykę bezpieczeństwa. W 1957 r. pisał o tym Karl 
Deutsch. Teraz, pół wieku później, jest organizacja, która ma stawić czoła więk-
szości międzynarodowych wyzwań i zagrożeń. Trudno jest więc oceniać trwający 
proces bo nie można przewidzieć wszystkich możliwych rozwiązań. Uzgodnienie 
wspólnej strategii bezpieczeństwa jest więc ściśle związane z pytaniem, w jakim 
kierunku powinna iść integracja w Europie.

***

Janusz J. Węc nie zgodził się z twierdzeniem L. Zyblikiewicza, że w najbliższym 
czasie nie rysuje się wewnętrzna i zewnętrzna konsolidacja w Unii. Traktat lizboń-
ski stworzył ramy formalno-prawne dla konsolidacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Wewnętrzną konsolidację można zauważyć we wzmacnianiu przestrzeni bezpie-
czeństwa, sprawiedliwości i wolności. Traktat wzmacnia także w pewnym zakresie 
rynek wewnętrzny, następnie system instytucjonalny oraz sferę aksjologii, systemu 
wartości Unii, a ta jest atrybutem wspólnoty nie tylko gospodarczej – jest atrybutem 
unii politycznej. Traktat rozstrzyga także dotychczasowe spory kompetencyjne mię-
dzy UE a państwami członkowskimi, co wzmacnia od wewnątrz Unię, gdyż spory 
te były destrukcyjne. Wzmocniona została pozycja parlamentów narodowych. Jeśli 
chodzi o konsolidację zewnętrzną, już sam fakt przekształcenia Unii w organizacją 
międzynarodową świadczy o jej wzmocnieniu – ma prawo do podpisywania umów 
międzynarodowych, występowania przed sądami międzynarodowymi, wstępowa-
nia do organizacji międzynarodowych. Nastąpiło także wzmocnienie działań ze-
wnętrznych, ustanowiona została jeszcze przed traktatem lizbońskim, wykorzystu-
jąca idee z traktatu konstytucyjnego, Europejska Agencja Obrony5. Po raz pierwszy 

5 Europejska Agencja Obrony została powołana na podstawie działania Rady Unii Europejskiej 12 
lipca 2004 r. w celu:

– poprawy zdolności obronnych UE, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego,
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wprowadzono casus foederis – klauzulę wzajemnej obrony. Klauzula ta nie do końca 
odpowiada koncepcji francusko-niemieckiej (zakładała przejęcie koncepcji z paktu 
brukselskiego), ale ważne jest to, że została przyjęta. Symptomem wzmocnienia 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest ustanowienie nowego urzędu 
– wysokiego przedstawiciela Unii, o szerokich kompetencjach, większych niż 
dotychczasowy przedstawiciel. Uzyskał on możliwość występowania z inicjatywą 
prawodawczą, uchwalono także współpracę zbrojeniową zwaną strukturalną. Trak-
tat dopiero wszedł w życie, ale niewątpliwie daje podstawy do konsolidacji Unii.

J. J. Węc podjął też temat poruszony przez H. Wagnera dotyczący upadku 
Unii. Takie scenariusze wynikają z tego, że Unia jest w okresie przemian, a do tego 
musi się zmierzyć z kryzysem gospodarczym i finansowym. Rozwiązania ustro-
jowe zaproponowane w traktacie są dużo lepsze niż propozycje związane z ideą 
federacji. Zapewniają większą spójność, godzą stanowiska. Wcześniej nie wszyst-
kie państwa były zwolennikami federacji. Spójność Unii jest bardzo istotna, gdyż  
w najbliższym czasie czeka ją rozszerzenie o kolejne dwa państwa. Unia jest niety-
powym podmiotem międzynarodowym, łączy w sobie rozwiązania ponadnarodowe 
i międzypaństwowe. Na koniec wspomniał o unii walutowej. Według niego, projekt 
ten uda się doprowadzić do końca, ze względu choćby na fakt, że Niemcy i Francja 
zbyt dużo wysiłku włożyły w jego rozwój, aby móc tak łatwo zrezygnować.

***

Kwestię związaną z zagadnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego na Ukra-
inie przedstawił Jurij Iwanowicz Makar. Zwrócił uwagę na rolę Ukrainy na sce-
nie międzynarodowej. Stwierdził, że biorąc pod uwagę położenie, liczbę ludności  
i obszar Ukrainy, jej pozycja jest stosunkowo słaba. Ukraina powróciła w do punktu 
wyjściowego po wyborach prezydenckich, a niebagatelny wpływ na ten stan miała 
historia, kraj ten bowiem przez długi okres był pod dominacją innych państw, in-
teresy ogólnonarodowe często przegrywały z interesami korporacji politycznych. 
Poruszył też sprawę podpisania w Charkowie6 przedłużenia terminu stacjonowania 

– promowania europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia,
– wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej oraz stworzenia konkurencyjne-

go europejskiego rynku uzbrojenia,
– wspierania badań nad potencjałem przemysłowym i technologicznym w zakresie zdolności obronnych.
Obecnie do zadań agencji należy:
– wypracowanie spójnego i systematycznego podejścia przy definiowaniu i realizacji Europejskiej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony,
– wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie uzbrojenia,
– wspieranie rozwoju i ogólna restrukturyzacja europejskiego przemysłu obronnego,
– promowanie badań i technologii z zakresu obrony w UE z uwzględnieniem priorytetów politycznych UE,
– działanie w ścisłej współpracy z Komisją na rzecz rozwoju konkurencyjnego w skali światowej europej-

skiego rynku uzbrojenia.
Zaletą agencji jest jej zdolność do realizacji wszystkich tych zadań jednocześnie w celu ich wzajemnego po-

wiązania i maksymalizacji synergii. Informacje za: www.europa.eu/agencies/security_agencies/eda/index_pl.htm.
6 21 kwietnia 2010 r. w Charkowie prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz oraz prezydent Rosji Dmi-
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floty rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Prezydent Wiktor Janukowycz podpisał tak-
że umowę o demarkacji granicy rosyjsko-ukraińskiej. Decyzje te świadczą o próbie 
zbliżenia z Rosją, a raczej o uzależnianiu się Ukrainy od Rosji. Podkreślił, że silna 
Ukraina nie jest potrzebna Rosji, ale Rosja jako mocarstwo bez Ukrainy nic nie 
znaczy. Społeczność międzynarodowa rozumie strategiczne położenie Ukrainy i jej 
obecną sytuację, sprawy tego kraju będą poruszane na forum międzynarodowym.

***

August Pradetto, polemizując z niektórymi wypowiedziami stwierdził, że po-
winno się podjąć zaawansowane badania nad tym, dlaczego niektóre formy poli-
tyki unijnej nie funkcjonują tak, jak powinny. W Chinach i USA Unia postrzega-
na jest jako bardzo ważny aktor stosunków międzynarodowych, który ma wpływ 
na podejmowane decyzje w wielu kwestiach związanych z bezpieczeństwem. 
Naukowcy powinni obserwować pracę administracji europejskiej, która jest spe-
cyficzna, bardzo europejska. W niektórych sferach funkcjonuje zupełnie inaczej 
niż organy administracji wewnętrznej krajów członkowskich. Stany Zjednoczo-
ne są, co prawda, zainteresowane przetrwaniem Unii Europejskiej, ale niezbyt 
silnej. Podkreślił jednak, że to, w którą stronę UE podąży, jak daleko będzie 
sięgać polityka unijna oraz czy będzie się rozszerzać, zależy od Europy, a nie od 
Waszyngtonu. Waszyngton prowadzi wprawdzie interesy w Europie, ale ma też 
niewielki wpływ na podejmowanie decyzji w Brukseli. Europejczycy sami mu-
szą zmierzyć się z problemami i znaleźć sposób ich rozwiązania. Nie ma obec-
nie zagrożeń militarnych, o charakterze zewnętrznym, najważniejsze są kwestie 
ekonomiczne. Szczególną więc uwagę należy poświęcić bezpieczeństwu ekono-
micznemu, bardziej niż sprawom bezpieczeństwa militarnego.

***

Beata Molo („Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego – wy-
zwaniem przyszłości?”) stwierdziła, że działania na rzecz bezpieczeństwa ekolo-
gicznego wymagają integrowania różnych form współpracy, nie tylko o charakte-
rze lokalnym i regionalnym, lecz przede wszystkim międzynarodowym. 

trij Miedwiediew podpisali układ o wydłużeniu o 25 lat pobytu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie,  
z możliwością prolongaty o kolejne pięć. Dotychczasowe umowy przewidywały stacjonowanie rosyjskiej floty 
do 2017 r. Podpisane porozumienie wydłuża ten okres do 2042 r. W zamian za przedłużenie stacjonowania 
rosyjskiej marynarki wojennej, Ukraina otrzymała aneks do 10-letniego kontraktu o warunkach zakupu i tran-
zytu gazu. Porozumienia Naftohazu i Gazpromu gwarantuje stronie ukraińskiej rabaty w opłatach za kupno 
gazu, wyniosą one około 30 procent ustalonej wcześniej ceny. Ukraina zaoszczędzi więc około 100 dolarów 
na tysiącu metrów sześciennych. Umowa jest bardzo korzystna dla strony ukraińskiej, zwiększone też zostaną 
wpływy do budżetu państwa ze względu na stacjonowanie Floty Czarnomorskiej na Krymie. Szacuje się, że 
przez okres 10 lat Ukraina zyska na tej umowie 40 miliardów dolarów. Informacje za: www.psz.pl/tekst-30706/
Piotr-Bajor-Umowy-charkowskie-zdrada-stanu-czy-wyraz-strategicznego-partnerstwa.
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To właśnie międzynarodowa współpraca jest częstokroć niezbędnym warun-
kiem przeciwdziałania skutkom zagrożeń ekologicznych. Zawieranie porozumień 
ograniczających negatywne skutki działalności gospodarczej w środowisku natu-
ralnym, tworzenie organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną środo-
wiska oraz pomoc finansowa dla państw szczególnie dotkniętych konsekwencjami 
zmian w środowisku, to tylko wybrane przykłady wielostronnej współpracy.

Rozwiązywanie problemów globalnych w przyszłości, do których niewąt-
pliwie należą zagrożenia ekologiczne, wymaga ożywionej współpracy nie tylko na 
poziomie organizacji międzynarodowych, ale przede wszystkim większego zaan-
gażowania w nią najważniejszych państw. To one powinny opracowywać i przed-
stawiać propozycje nowych porozumień oraz programów działania na rzecz bez-
pieczeństwa ekologicznego. Postulat ten nie jest odosobniony, często pojawia się 
na konferencjach i spotkaniach naukowych i politycznych. Dotyczy głównie takich 
problemów ekologicznych, jak efekt cieplarniany, deforestacja, zanikanie bioróż-
norodności, degradacja gleby oraz deficyt wody pitnej. Przedmiotem dyskusji jest 
ponadto odpowiedzialność poszczególnych państw za ich powstanie oraz udział  
w kosztach ponoszonych na rzecz ich rozwiązywania.

W przypadku globalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego 
konieczne jest uwzględnianie perspektywy długoterminowej oraz różnorodnych 
środków służących realizacji kolejnych celów. Co więcej, powinny one również 
zawierać oceny środowiskowych, społecznych i ekonomicznych skutków zanie-
chania działań w tym zakresie. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście współzależ-
ności problemów ekologicznych i internacjonalizacji życia społecznego. Dotych-
czas zdarzało się, że postanowienia dotyczące ochrony środowiska realizowano 
opieszale, a rezultaty były poniżej oczekiwań. Dlatego też ważne jest, aby w dłu-
gookresowe międzynarodowe działania na rzecz rozwiązywania problemów eko-
logicznych wpisywane były zobowiązania do okresowych przeglądów osiągnięć, 
aby na tej podstawie można było zdecydować o ewentualnych korektach.

Również w przyszłości efektywność podjętych działań na rzecz bezpieczeń-
stwa ekologicznego zależeć będzie od woli państw, wyrażającej się m.in. w ak-
ceptacji ponoszenia kosztów rozwiązywania problemów ekologicznych. Głównym 
natomiast wyzwaniem, któremu będą musiały sprostać poszczególne państwa i spo-
łeczność międzynarodowa jako całość, będzie ograniczenie negatywnego oddziały-
wania na środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

***

Andrzej Podraza nie do końca zgodził się z interpretacją kwestii identyfikacji za-
grożeń dla bezpieczeństwa europejskiego. Nie można myśleć tylko w kategoriach 
zagrożeń, które sytuują się w sferze ekonomicznej, uważając, że nie ma zagro-
żeń o charakterze militarnym czy związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,  
a dotyczących też sfery militarnej. Przypomniał zamachy w Londynie i Madrycie. 
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Międzynarodowy terroryzm, który jest związany z destabilizacją różnych części 
świata, jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Euro-
pejskiej. Sposób zwalczania tych zagrożeń nie może być jednostronny, opierać 
się na stosowaniu albo środków militarnych, albo tylko tych, które mieszczą się 
w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Należy je zwalczać, co zresz-
tą Unia próbuje robić, stosując różnego rodzaju instrumenty gospodarcze, społecz-
ne i kulturowe. Błędem jest mówienie, że Europa mierzy się tylko z zagrożeniami 
o charakterze gospodarczym lub militarnym. Zagrożenia i wyzwania powinny być 
zauważane w każdej sferze, także niezależnie od ich klasyfikacji. Zgodził się, że 
dzisiaj nie istnieje realne zagrożenie zmasowanego ataku militarnego na Europę, 
ale z drugiej strony, np. Al Kaida może zdobyć broń masowego rażenia i wykorzy-
stać ją przeciwko Europie. Nie można więc zajmować się tylko zwalczaniem defi-
cytu budżetowego, bo skończy się to podobnie do Stanów Zjednoczonych. Świat 
nie spodziewał się 11 września 2001 r., nie można więc z całą pewnością wyklu-
czyć, że podobna sytuacja nie będzie miała miejsca także i w Europie.

A. Podraza zwrócił także uwagę na ataki w cyberprzestrzeni, wykradanie 
tajnych informacji o charakterze tajemnicy państwowej czy biznesowej. To nowa 
przestrzeń prowadzenia konfliktów. Wskazał konkretne przykłady: atak na serwery 
gruzińskie oraz atak na Estonię. Zaznaczył także, że istnieje możliwość paraliżu 
Stanów Zjednoczonych. Gdyby zostały zaatakowane systemy przesyłowe energii 
elektrycznej, państwo byłoby bezbronne. Nie można wykluczyć, że zainteresowa-
ne tym byłyby Chiny. Każda więc sfera bezpieczeństwa ma znaczenie i wszystkie 
muszą być przygotowane, zwłaszcza, że atak nie zawsze ma racjonalne przyczyny.

Odnosząc się do wspomnianej kwestii ewentualnego upadku UE, przypo-
mniał, że w latach 50. w Związku Radzieckim przepowiadano szybki upadek Eu-
ropejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, jednak ten scenariusz się nie sprawdził. UE jest 
takim organizmem, w którym dochodzi permanentnie do kryzysów, jest do tego 
przyzwyczajona. Z obecnym kryzysem także sobie poradzi.

Należy się też zastanowić nad kwestią dalszej integracji, czy jest sens ją po-
głębiać i poszerzać UE. Bardziej powinno się zwracać uwagę i mówić o konsolida-
cji niż rozszerzeniu. Kwestie instytucjonalne powinny zejść na drugi plan, ważna 
jest praktyka. UE brakuje bowiem wielkich idei, polityków na miarę Schumana, 
Adenauera, ludzi, którzy mieli wizję rozwoju i integracji Europy. Obecnie politycy 
w UE tylko administrują. Dominuje biurokracja kompromisu, UE jest kulturą kom-
promisu, a to nie jest wielka idea, to raczej zarządzanie pewną przestrzenią, admi-
nistrowanie. Jednak dla samego przetrwania Unii nie jest konieczne wprowadzanie 
wielkich idei. UE nauczyła się działać w ten sposób i będzie nadal funkcjonować.

Istotny jest również wątek Ukrainy. Przypominając słowa prezydenta Le-
cha Wałęsy, „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”, A. Podraza stwierdził, że 
Ukraina sytuuje się gdzieś pomiędzy Rosją a Zachodem i Rosją a Polską. Ukraina 
musi jednak sama odrobić swoją lekcję i dokonać istotnych wyborów w polityce 
zagranicznej. Dzisiaj ma się tam do czynienia z polityką albo wielowektorowo-
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ści, albo taką, jaką prowadzi obecny prezydent, który z pierwszą wizytą jedzie do 
Brukseli, ale zaraz potem wykonuje ruchy zupełnie odwrotne i dokonuje wyborów 
skutkujących ponownym wejściem Ukrainy w strefę wpływów Rosji i jej impe-
rialnej polityki.

Partnerstwo Wschodnie jest dobrym instrumentem, który może przybliżyć 
Ukrainę do Europy. Na początku lat 90. także Polska nie miała obietnicy członko-
stwa w Unii Europejskiej i w NATO, nastąpiło to wtedy, gdy państwo stało się go-
towe bo dokonało wewnętrznych reform ekonomicznych i politycznych. Problem 
Ukrainy związany jest także z kwestią odbudowy narodu, określenia tożsamości 
narodowej Ukraińców, którzy są podzieleni i to niewątpliwie rzutuje na wybory 
dokonywane w polityce zagranicznej.

***

Katarzyna Żukrowska odniosła się do słów poprzednika, twierdząc, że Ukraina 
kiedyś była bardziej przygotowana do wejścia w struktury europejskie niż dzisiaj. 
Zbliżenie Ukrainy z UE traktuje się obecnie jako prawdopodobne, ale wstąpienie 
do NATO nie jest już priorytetem, ze względu na Rosję, która stała się głównym 
rynkiem eksportowym. 

K. Żukrowska podjęła także temat tego, które kraje są bogate. Zwróciła uwa-
gę, że klub tych państw się poszerza, zmniejsza się natomiast dystans między kra-
jami bogatymi a tymi wymagającymi interwencji. Państwa G-207 ustalają strategię 
dla świata, która także oznacza podział odpowiedzialności. Nawiązała również do 
stwierdzenia o możliwości upadku Unii, jeśli tak się stanie, prawdopodobnie bę-
dzie to oznaczało wyższą formę integrację gospodarki światowej.

Mówienie o integracji czy wspólnej polityce gospodarczej nie oznacza, że 
powinny one być prowadzone. Podkreśliła, że unia walutowa poniekąd uratowała 
UE. Pomimo wielu kłopotów i trudności stanowi silny cement dla integracji eu-
ropejskiej. Struktury militarne nie powinny być tworzone w Europie. W Europie 
jest bowiem integracja gospodarcza, ale nie weszła ona jeszcze w sferę fiskalną. 
Istnieje otwarta koordynacja w Unii, która się dotychczas sprawdzała. 

Nowym natomiast zjawiskiem jest pojawienie się dużego deficytu w UE na 
rachunku bieżącym. Europa musi więc znaleźć wspólne rozwiązanie. W 1985 r.  
w ramach G-7 (Plaza agreement)8 podjęto rozmowy nad działaniami mającymi 

7 G-20 – ugrupowanie założone 25 września 1999 r. w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów finan-
sów grupy G-7. Inauguracyjne spotkanie G-20 odbyło się 15–16 grudnia 1999 r. w Berlinie. Skupia ministrów 
finansów i gubernatorów banków centralnych z 19 państw (grupa G-8: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
Włochy, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada Rosja, oraz: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, 
Chiny, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, RPA, Turcja) i przedstawicieli Unii Europejskiej, repre-
zentowanej przez rotacyjną prezydenturę i Europejski Bank Centralny. Ponadto w dyskusjach w ramach G-20 
uczestniczą: dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego i prezydent Banku Światowe-
go, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego oraz Komitetu Rozwoju IMF  
i Banku Światowego. Informacje za: www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,Grupa_G-20.

8 22 września 1985 r. przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, RFN i Japonii pod-
pisali w Nowym Jorku w hotelu Plaza porozumienie, które miało na celu osłabienie dolara amerykańskiego wzglę-
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osłabić wartość dolara amerykańskiego. Jednolity akt europejski wyznaczał pod-
stawy unii walutowej, a jej wprowadzenie osłabia dolara amerykańskiego, co  
z kolei leży we wspólnym interesie wszystkich krajów świata, bo dolar to główna 
waluta rezerw. Pojawiały się więc różne koncepcje wzmocnienia tej waluty, m.in. 
aby wrócić do waluty opartej na złocie, a Chiny i Rosja zaproponowały wprowa-
dzenie wspólnej waluty rezerw. Na razie jednak pozostaje nią dolar. USA przy 
okazji mają w swojej rezerwie więcej złota niż dolara, a złoto zyskuje na wartości. 
W Europie przechowuje się rezerwy właśnie w złocie (np. Francja).

***

W ramach podsumowania dyskusji głos zabrał L. Zyblikiewicz. Podkreślił, że 
deficyt budżetowy USA jest trwałym zjawiskiem, z niewielką przerwą na lata 
90. Wskaźniki ekonomiczne w tym kraju nie są zadowalające. Zwrócił uwagę na 
postępujące zjawisko „sekurityzacji” – wszystko jest istotne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa 
ludzkiego stwierdził, że w ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować zm-
niejszenie znaczenia tej sfery. Stwierdził także, że z przedstawionych w trakcie 
dyskusji stanowisk wynika, iż obecnie nie można mówić, szczególnie w ramach 
Unii Europejskiej, o jednym, spójnym podejściu do zagadnień bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Szeroka dyskusja na ten temat podkreśliła jednak ich znacze-
nie oraz konieczność kontynuowania badań.

dem jena japońskiego i marki niemieckiej. Po dwóch latach dolar był ponad 50% słabszy od jena japońskiego. Do 
podpisania umowy doszło ze względu na pogarszającą się od początku lat 80. sytuację gospodarczą w Stanach 
Zjednoczonych: deficyt budżetowy wynosił około 3,5% PKB. Porozumienie miało się także przyczynić do rozwo-
ju przemysłu, przede wszystkim motoryzacyjnego. Informacje za: www.britannica.com/EBchecked/topic/464443/
Plaza-Agreement.


