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Stosunki transatlantyckie w obliczu rywalizacji USA-Chiny

STRESZCZENIE I GŁÓWNE TEZY
•

Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia oraz państwa sprzymierzone od zakończenia
II wojny światowej stanowiły filary tzw. liberalnego porządku międzynarodowego
i rdzeń światowej gospodarki. Przez kilka dekad XX w. relacje transatlantyckie miały
znaczący wpływ na globalną politykę. Jednak od końca zimnej wojny pozycja państw
Zachodu w globalnym układzie sił uległa osłabieniu głównie za sprawą gospodarczego
dynamizmu Azji i rosnącej potęgi Chin. Stopniowe przesuwanie się strategicznego
punktu ciężkości w kierunku Indo-Pacyfiku doprowadziło do przewartościowania
priorytetów w strategii bezpieczeństwa USA i tym samym do stopniowego obniżania
w niej rangi Europy.

•

W obliczu rosnącej roli Chin i Azji w polityce USA przyszłość niektórych amerykańskich
inicjatyw wojskowych w Europie stoi pod znakiem zapytania. Chodzi przede wszystkim
o EDI (European Deterrence Initiative – Europejską Inicjatywę Odstraszania) wdrożoną
po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r.oraz o stałą obecność wojskową w Niemczech.
W kwietniu 2020 r. sekretarz obrony USA Mark Esper ogłosił plany przeniesienia części
środków przeznaczonych na EDI w celu sfinansowania muru na granicy z Meksykiem.
Z kolei w czerwcu 2020 r. prezydent Donald Trump zapowiedział, że zamierza wycofać
9,5 tys. żołnierzy stacjonujących w bazach zlokalizowanych w RFN. Sekretarz stanu
Mike Pompeo ocenił, że jest to potrzebne w celu ograniczenia zagrożenia ze strony
Chin dla państw azjatyckich oraz, że możliwe jest przesunięcie oddziałów w ten
region. Sprawa ma wciąż charakter rozwojowy a same plany spotkały się z oporem
zarówno środowisk demokratów i republikanów, jednak sam trend jest dla stosunków
transatlantyckich jednoznacznie negatywny.

•

Większość państw Unii Europejskiej nie identyfikuje Chin jako zagrożenia militarnego, ale
postrzega je jako „systemowego rywala” w odniesieniu do reprezentowanych wartości
oraz zaawansowanych technologii. Zarazem jednak w sferze gospodarki Chiny stanowią
kluczowy rynek zbytu i ważne źródło pozyskiwania kapitału. Podejście do współpracy
z Pekinem przez pryzmat interesów ekonomicznych sprawia, że spora część europejskich
kręgów decyzyjnych jest sceptycznie nastawiona względem bezpośredniego
zaangażowania w konflikt USA-Chiny. Zgodnie z tą perspektywą Unia Europejska powinna
podążać „własną drogą” i współpracować z każdą ze stron na swoich zasadach.

•

Jednocześnie w wybranych państwach Unii Europejskiej zauważalne stało się rosnące
poparcie dla bardziej asertywnej polityki wobec Chin. Główną przyczyną zmieniającej
się percepcji stała się aktywność inwestycyjna Chin w Europie, zaangażowanie
w działania dezinformacyjne, nierówne warunki współpracy gospodarczej oraz
systemowe łamanie praw człowieka. Dla państw UE priorytetem pozostaje jednak
wynegocjowanie uczciwych warunków wymiany handlowej, pomocy publicznej dla
przedsiębiorstw oraz zasad przepływów kapitałowych.
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•

Dla Stanów Zjednoczonych Chiny stanowią wyzwanie bardziej złożone niż ZSRR,
bowiem w przeciwieństwie do zimnowojennego rywala posiadają one potencjał
by zagrozić USA nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale także w odniesieniu
do kluczowych technologii i gospodarki. Konsekwentna modernizacja arsenałów
nuklearnych i sił konwencjonalnych wraz z gęstą siecią powiazań gospodarczych
sprawiają, że potencjalny konflikt wiązałby się ze stratami niemożliwymi do przyjęcia
dla żadnej ze stron. Pozostawia to zaawansowane technologie, handel i rynki finansowe
jako podstawową płaszczyznę wielkomocarstwowej rywalizacji.

•

Zabezpieczenie interesów narodowych USA w perspektywie długofalowej wymaga
wzmocnienia współpracy z europejskimi i pozaeuropejskimi sojusznikami. Adaptacja
NATO i współpracy z Unią Europejską do złożonych wyzwań związanych z działaniami
Chin i Federacji Rosyjskiej stanowi warunek utrzymania przez Zachód decydującego
wpływu na sprawy międzynarodowe.

•

Silna współpraca transatlantycka jest ważna nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale
również dla państw europejskich. Od zakończenia II wojny światowej siły amerykańskie
stanowiły gwarant stabilności i bezpieczeństwa w Europie, a potrzebę utrzymania przez
NATO zdolności odstraszania uwidoczniła agresja Rosji na Ukrainę w 2014 r. Całkowite
wycofanie się USA ze Starego Kontynentu najprawdopodobniej skutkowałoby
resetem w relacjach między Rosją a Francją, Niemcami, Włochami i państwami Europy
Zachodniej. Głównym przegranym tego kierunku byłby państwa wschodniej granicy UE
i NATO oraz obszaru poradzieckiego.

•

Napięcia ekonomiczne między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi są
nieuniknione zważywszy na konkurencyjność obydwu gospodarek w rywalizacji
o dominację w obszarach kluczowych technologii. Zarówno władze amerykańskie, jak
i przedstawiciele Unii Europejskiej powinni dążyć do rozwiazywania sporów w ramach
systemu WTO oraz do utrzymania swobodnego przepływu towarów, kapitału i usług.

•

Celem decydentów po obydwu stronach Atlantyku powinno być jednocześnie
pogłębienie współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej, międzynarodowej
standaryzacji technologii oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Celem
długoterminowym powinno być stworzenie bloku gospodarek cyfrowych, skupiających
państwa demokratyczne i stosujące odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz
zasady etyczne.

•

Powstająca sieć 5G powinna zostać oparta o rozwiązania i sprzęt oferowane przez
zaufanych dostawców z państw demokratycznych. Krok ten zagwarantuje czołowe
miejsce firm zachodnich w sektorze ICT oraz wysoką jakość i bezpieczeństwo
powstającej infrastruktury cyfrowej. Maksymalne ograniczenie udziału koncernu Huawei
w europejskim rynku 5G stanowić będzie również ważny argument na rzecz utrzymania
silnej współpracy wojskowej i wywiadowczej z USA.
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•

Utrzymanie wiarygodności przez stronę europejską wymagać będzie także rezygnacji
z projektu Nord Stream 2, który bezpośrednio uderza w bezpieczeństwo państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Zwiększenie importu konkurencyjnego cenowo gazu LNG z USA
stanowi drogę do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania tego surowca w Europie oraz
pogłębienia relacji transatlantyckich.

•

USA powinny utrzymać zaangażowanie w Europie nie tylko w imię solidarności
transatlantyckiej, ale przede wszystkim ze względu na własne interesy. Obecność
wojsk amerykańskich w Europie pozwala na utrzymanie zdolności projekcji siły w tym
regionie oraz w Afryce Północnej. Stabilizujący wpływ baz amerykańskich stanowi
jednocześnie jeden z głównych argumentów na rzecz prowadzenia proamerykańskiej
polityki choćby w państwach wschodniej flanki NATO. Pełne lub częściowe wycofanie
wojsk amerykańskich z Europy oznaczałoby nie tylko wzrost znaczenia Rosji dla
regionalnej architektury bezpieczeństwa, ale także zdecydowane osłabienie możliwości
politycznego oddziaływania USA na państwa europejskie.

•

Państwa europejskie powinny w sposób konstruktywny odpowiedzieć na wezwania
Waszyngtonu do zwiększenia finansowej odpowiedzialności za zapewnianie własnego
bezpieczeństwa (2% PKB). Podniesienie realnych zdolności wojskowych państw
europejskich sprzyjać będzie zrównoważeniu ciężarów ponoszonych przez każdą ze
stron w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie. Kierunek ten służyć będzie również
budowaniu strategicznej autonomii, nie w oparciu o opozycję do USA, a bazując
na konkretnych działaniach zmierzających do wsparcia systemu bezpieczeństwa
kooperatywnego.

•

Zachowanie wiarygodności gwarancji bezpieczeństwa dla państw wschodniej flanki
NATO wymaga utrzymania obecności wojsk amerykańskich w Europie oraz broni
nuklearnej na zasadach nuclear sharing. Jeżeli różnice polityczne nie pozwalałyby
na zachowanie dotychczasowej liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech,
to rozwiązaniem optymalnym jest ich przesunięcie do Polski, Rumunii i państw
bałtyckich.

•

Jeżeli władze amerykańskie podjęłyby decyzję o faktycznym ograniczeniu obecności
wojskowej, powstałą w ten sposób lukę powinny przynajmniej częściowo wypełnić
Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Pomoc w postaci zwiększenia kontyngentów
powinna dotyczyć państw bałtyckich, które pozostają najbardziej narażone na atak ze
strony Federacji Rosyjskiej. Ruch ten pozwoliłby z jednej strony na realne podniesienie
poziomu bezpieczeństwa w regionie, a z drugiej pozwoliłby na zniwelowanie wrażenia,
że NATO opuszcza wschodnią flankę.

•

Uwzględnić należy również rozszerzenie programu nuclear sharing o Polskę, która
w perspektywie kolejnych lat wejdzie w posiadanie samolotów F-35 zdolnych
do przenoszenia bomb grawitacyjnych B-61. Decyzja ta podniosłaby poziom
bezpieczeństwa państw wschodniej flanki oraz stanowiła jednoznaczny przykład
zrozumienia dla obaw związanych z polityką Federacji Rosyjskiej w obszarze
poradzieckim.
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•

Kluczem do sukcesu USA na arenie międzynarodowej była zdolność do stworzenia
systemu sojuszy i instytucji, z jednej strony zapewniających stabilizację, z drugiej
zabezpieczający amerykańskie interesy. Ten niematerialny komponent, określany
również jako „miękka potęga”, uległ na przestrzeni ostatnich lat wyraźnemu osłabieniu.

•

Celem amerykańskich decydentów powinno być odbudowanie zaufania na poziomie
politycznym, oraz przywrócenie pozytywnego odbioru roli Stanów Zjednoczonych
wśród opinii publicznej. Wymagać to będzie powrotu do polityki multilateralnej,
zmierzającej do poszukiwania dialogu i porozumienia z sojusznikami europejskimi
w odniesieniu do kluczowych kwestii bezpieczeństwa oraz mniej spektakularnych, ale
niezwykle istotnych kwestii sektorowych.

•

Brak koordynacji polityk państw przestrzeni euroatlantyckiej skutkować będzie
zwiększeniem zakresu swobody działań Chin i Federacji Rosyjskiej. Rewizjonistyczne
motywacje obydwu państw sprawiają, że będą one dążyć do podwójnego rozłączenia
w stosunkach transatlantyckich. Miałoby ono polegać na maksymalnym uniezależnieniu
Europy od Stanów Zjednoczonych oraz wykorzystywaniu i pogłębianiu podziałów
występujących wśród państw europejskich. Podzielony Zachód i Europa stanowić będą
znacznie mniej wymagającego konkurenta, co pozwoli zarówno Chinom, jak i Rosji
na realizację własnych interesów bez groźby interwencji zewnętrznej.

•

Polska, Rumunia i państwa bałtyckie zaliczają się do grupy zdecydowanych
zwolenników NATO i obecności amerykańskiej w Europie. Od 2014 r. współpraca tych
państw z USA zyskała wyraźnie na intensywności, skutkując szeregiem wspólnych
inicjatyw obronnych. Cennym uzupełnieniem współpracy wojskowej może stać
się ustanowiona w 2015 r. Inicjatywa Trójmorza (3SI), która dąży do pobudzenia
współpracy gospodarczej i inwestycyjnej w obszarze położonym między Morzem
Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Trójmorze ma szansę wnieść istotny wkład
w bezpieczeństwo państw regionu poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania
energii (uniezależnienie od Rosji) oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury cyfrowej
i komunikacyjnej. Inicjatywa Trójmorza może być w najbliższych latach spoiwem dla
relacji transatlantyckich.

•

W obliczu rosnącej aktywności ChRL w Europie Środkowo-Wschodniej, dla której ramy
organizacyjne wyznaczają Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz format 17+1, Trójmorze może
stać się narzędziem równoważenia tych postępów. 3SI zapewnia inkluzywny mechanizm
realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu regionalnym. Wielostronna
współpraca państw ze strefy euroatlantyckiej oraz ich sojuszników (Japonia, Korea
Południowa) ma szansę zapewnić atrakcyjną alternatywę dla oferty chińskiej.
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WPROWADZENIE

P

rzestrzeń euroatlantycka
w XX wieku pozostawała obszarem
o decydującym znaczeniu dla
światowej gospodarki oraz ustanowienia
porządku międzynarodowego opartego
o zasady liberalne. System instytucji
i norm ustanowiony po II wojnie światowej
z inicjatywy USA i przy wsparciu państw
Europy Zachodniej stworzył atrakcyjne
możliwości rozwoju nie tylko dla zwycięskiej
koalicji, ale również nowo powstałych
państw, które zdecydowały się w nim
partycypować. Najlepszym przykładem
inkluzywności zachodniego systemu jest
spektakularny awans gospodarek Chin,
Japonii czy Korei Południowej, mimo
iż pierwsze dwa państwa w różnych
okresach XX wieku pozostawały wrogo
nastawione do USA. Sojusz Stanów
Zjednoczonych i państw europejskich
okazał się być niezwykle skuteczny również
w obszarze bezpieczeństwa. Najpierw
zapewnił on zwycięstwo nad nazistowskimi
Niemcami, a następnie nad ZSRR, otwierając
krótki okres, gdy przewaga Stanów
Zjednoczonych i ich sojuszników wydawała
się być niepodważalna.
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Stabilizacja na tej płaszczyźnie umożliwiła
przyśpieszenie procesów integracyjnych
w Europie i dalszy rozwój Unii Europejskiej,
będącej jednym z najciekawszych projektów
politycznych w historii. W pierwszy dwóch
dekadach XXI wieku zauważalne stały się
coraz liczniejsze pęknięcia w relacjach
transatlantyckich wynikające z różnic
w percepcji środowiska międzynarodowego
i rywalizacji ekonomicznej.
Wzrost potęgi militarnej i ekonomicznej
Chin stanowi jedno z najpoważniejszych
wyzwań dla Stanów Zjednoczonych,
liberalnego porządku międzynarodowego
oraz relacji transatlantyckich. W ostatniej
dekadzie następowało stopniowe
przeorientowanie strategii USA pod kątem
zwiększenia zaangażowania w regionie
Indo-Pacyfiku, w którym to identyfikowane
są główne szanse, wyzwania i zagrożenia.
Na płaszczyźnie politycznej procesy te
zyskały na dynamice po objęciu funkcji
prezydenta USA przez Donalda Trumpa.
Zobowiązał się on do przeformułowania
zasad współpracy z europejskimi
sojusznikami oraz realizacji bardziej
asertywnej polityki wobec Chin.
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Globalna konfrontacja Waszyngtonu
i Pekinu stała się motywem przewodnim
działań administracji amerykańskiej,
a jej ostateczny wynik pozostaje nadal
nierozstrzygnięty. W obliczu relatywnego
osłabienia pozycji USA utrzymanie
przez Waszyngton przewagi będzie
niemożliwe bez wsparcia kluczowych
sojuszników z NATO i Unii Europejskiej.
Europa obok Stanów Zjednoczonych, Chin
i Japonii stanowi najważniejszy ośrodek
gospodarczo-technologiczny świata,
posiadający istotny wpływ na kształtowanie
sytuacji międzynarodowej. Koordynacja
wzajemnych działań w odniesieniu
do inwestycji, handlu, transferów technologii
oraz standaryzacji technicznej będzie
mieć decydujące znaczenie dla kształtu
światowego systemu gospodarczego, a tym
samym również wyniku konfrontacji USAChiny.
Przy obecnym poziomie współzależności
gospodarczych odniesienie zwycięstwa
przez Stany Zjednoczone w konfrontacji
z Chinami wyłącznie o własnych siłach jest
zwyczajnie niemożliwe. Zabezpieczenie
interesów narodowych USA w perspektywie
długofalowej wymaga wzmocnienia
współpracy transatlantyckiej. Adaptacja
NATO i współpracy z Unią Europejską
do złożonych wyzwań związanych
z działaniami Chin i Federacji Rosyjskiej
stanowi warunek utrzymania przez USA
i UE decydującego wpływu na sprawy
międzynarodowe.
Silna współpraca transatlantycka jest
ważna nie tylko dla Stanów Zjednoczonych,
ale również dla państw europejskich.
Od zakończenia II wojny światowej siły
amerykańskie stanowiły gwarant stabilności
i bezpieczeństwa w Europie, a potrzebę
utrzymania przez NATO zdolności
odstraszania uwidoczniła agresja Rosji
na Ukrainę w 2014 r.

1
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Wyzwaniem dla przyszłości relacji
transatlantyckiej nie są wyłącznie działania
podejmowane przez Federację Rosyjską
czy Chiny, ale coraz poważniejsze różnice
pomiędzy poszczególnymi sojusznikami.
Od zdolności do wypracowania
kompromisu w ramach NATO oraz
ujmując kwestie szerzej – na poziomie
relacji transatlantyckich – zależeć będzie
utrzymanie stabilności w Europie,
a w wymiarze globalnym przyszłość
Zachodu jako dominującego aktora
w stosunkach międzynarodowych.
Światowy kryzys wywołany pandemią
COVID-19 dodatkowo komplikuje
sytuację, gdyż gospodarki rozwinięte,
będą zmuszone zmierzyć się z recesją
na średnim poziomie 8% PKB1. Sprawia
to, że rządy indywidualnych państw będą
dążyć do zapewnienia stabilnej sytuacji
gospodarczo-społecznej i zniwelowania
negatywnych konsekwencji pandemii.
Przywiązanie do zabezpieczenia
partykularnych interesów może
utrudnić wypracowanie kompleksowego
transatlantyckiego kompromisu, gdyż część
państw będzie unikać konfrontacyjnej
polityki wobec Chin w nadziei
na pogłębienie współpracy gospodarczej.
W niniejszym raporcie przeprowadzona
została analiza relacji transatlantyckich
przez pryzmat niekorzystnych dla USA
i Europy zmian w globalnym układzie
sił i coraz mocniejszej pozycji Chin
w systemie międzynarodowym. W części
I. przedstawione zostały geopolityczne
uwarunkowania zmian w amerykańskiej
strategii bezpieczeństwa w oparciu o dane
statystyczne dotyczące Chin, Azji i państw
zachodnich. W rozdziale tym nakreślono
różnice percepcyjne pomiędzy państwami
Europy i USA oraz ich źródła w oparciu
o analizę dokumentów strategicznych oraz
dyskursu politycznego.

World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, IMF, June 2020, https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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Część II. poświęcono rosnącym zdolnościom
ofensywnym Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej i konsekwencjom tego
procesu dla pozycji USA w regionie IndoPacyfiku. W rozdziale III. nakreślone
zostały główne wyzwania dla Sojuszu
Północnoatlantyckiego związane
z koniecznością jego adaptacji
do hegemonicznej konfrontacji Chin i USA.
Rozdział prócz części diagnostycznej
zawiera propozycje rozwiązań mogących
rozwiązać istniejące problemy i otworzyć
drogę dla trwałych i silnych relacji
sojuszniczych. Część IV. podejmuje
kluczowy problem wdrażania technologii 5G
w sytuacji, gdy jednym z najważniejszych
dostawców urządzeń i rozwiązań pozostaje
chiński koncern Huawei. Kwestia ta jak
w soczewce pokazuje strukturalne problemy
w stosunkach transatlantyckich i stanowi
zarazem szansę do konsolidacji państw
Zachodu i stworzenia bloku skupiającego
najbardziej innowacyjne, demokratyczne
gospodarki cyfrowe. Część V traktuje
o relacjach gospodarczych między USA
i państwami Europy, które jak dotąd
stanowiły fundament światowej gospodarki
i dobrobytu w przestrzeni euroatlantyckiej.
W rozdziale tym poruszone zostały m. in.
takie kwestie jak: subsydiowanie koncernów
Boeing i Airbus, wojna handlowa czy spór
o podatek cyfrowy.
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W części VI. przeanalizowany został
normatywny wymiar stosunków
transatlantyckich, który w sposób
decydujący przyczynił się do wykształcenia
poczucia wspólnoty wśród zachodnich
społeczeństw. Wzrost potęgi
komunistycznych Chin wymusza
na państwach Zachodu podjęcie
zdecydowanych działań na rzecz obrony
porządku opartego o poszanowanie
prawa i praw człowieka. W rozdziale VII.
przedstawiony został jeden z najsilniejszych
punktów relacji transatlantyckich,
czyli relacje państw Europy ŚrodkowoWschodniej ze Stanami Zjednoczonymi.
W części tej zaprezentowana została
również Inicjatywa Trójmorza, która
może stać się spoiwem przyszłych
relacji transatlantyckich oraz narzędziem
równoważenia wpływów Chin w regionie.
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UWARUNKOWANIA
GEOPOLITYCZNE

S

tany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej
od zakończenia II wojny światowej stanowiły
filary liberalnego porządku międzynarodowego.
Promocja zasad wolnego handlu w ramach
systemu GATT/WTO oraz umiędzynarodowienie
procesów produkcji pozwoliło na osiągnięcie
przez państwa Zachodu znacznej przewagi
technologicznej i ekonomicznej nad innymi aktorami
międzynarodowymi. Partnerstwo transatlantyckie
umożliwiło odniesienie pokojowego zwycięstwa nad
komunizmem i Związkiem Sowieckim, co z kolei
otworzyło drogę dla upadku żelaznej kurtyny,
wyzwolenia państw Europy Środkowo-Wschodniej
spod zwierzchnictwa Moskwy oraz zjednoczenia
Niemiec. Państwa byłego bloku socjalistycznego,
które do niedawna pozostawały uzależnione
od decyzji władz sowieckich, odzyskały możliwość
suwerennego decydowania o swej przyszłości,
wybierając kierunek zachodni. „Jednobiegunowy
moment”2 sprawił, że wśród zachodnich polityków
i komentatorów popularne stało się przekonanie
o nieuchronnym zwycięstwie demokracji liberalnej
i zachodniego modelu rozwojowego.

2
3
4

5

Ostatnie trzy dekady udowodniły, że optymizm
wczesnych lat dziewięćdziesiątych oraz wiara
w „koniec historii”3 i demokratyzację Chin opierały
się na błędnych przesłankach. Liberalny porządek
międzynarodowy zamiast zyskać uniwersalny
charakter uległ stopniowemu osłabieniu na skutek
narastających różnic wśród państw Zachodu oraz
relatywnej erozji ich potęgi. Jedną z głównych sił
napędzających ten proces był spektakularny wzrost
potęgi ekonomicznej Chińskiej Republiki Ludowej,
która w okresie czterech dekad stała się drugim,
największym mocarstwem świata. Chiny, wbrew
założeniom zachodnich teorii modernizacyjnych4,
w miarę wzrostu poziomu zamożności społeczeństwa
i integracji ze światową gospodarką nie podążyły
ścieżką politycznej i społecznej liberalizacji.
Komunistyczna Partia Chin nie tylko nie podjęła
próby głębokich reform demokratycznych, a ponadto
od objęcia stanowiska sekretarza generalnego
przez Xi Jinpinga nastąpił konserwatywny zwrot
i stopniowe odejście od kolektywnego modelu
przywództwa5. Komunistyczne władze dążą
do wspierania bloku państw autorytarnych
i osłabiania systemu ochrony i promocji praw
człowieka.

Charles Krauthammer, The Unipolar Moment, Foreign Affairs, vol. 70, no. 1, 1990, p. 23–33.
Francis Fukuyama, The End of History?, The National Interest, no. 16, 1989, p. 3–18.
Ronald Inglehart and Christian Wenzel, Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence,
Cambridge: Cambridge University Press 2005; Bruce Gilley, China’s Democratic Future: How It Will Happen and Where It Will Lead? New
York: Columbia University Press; Larry Diamond, Developing Demoracy: Toward Consolidation, Baltimore:
John Hopkins University Press, 1999.
Michał Bogusz, Jakub Jakóbowski, The Chinese Communist Party and its state Xi Jinping’s conservative turn,
OSW Report 2019, p. 63-105
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Dalsze wzmacnianie międzynarodowych wpływów
ChRL stanowić będzie zatem coraz poważniejsze
wyzwanie dla dotychczasowego porządku. Z tego
względu w narracji administracji Donalda Trumpa
coraz częściej pojawią się głosy, które przedstawiają
walkę o wpływy z Chinami w kategoriach „starcia
cywilizacji”6.
Współczesne Chiny stwarzają wyzwanie bardziej
złożone niż ZSRR, bowiem w przeciwieństwie
do zimnowojennego rywala posiadają one potencjał
by zagrozić Stanom Zjednoczonym nie tylko
na płaszczyźnie militarnej, ale także w odniesieniu
do kluczowych technologii i gospodarki.
W okresie od 1991 do 2017 r. chińskie nakłady
na badania i rozwój (R&D) wzrosły z 13,4 do 410
mld dolarów w skali roku, podczas gdy w tym
samym okresie wydatki amerykańskie wzrosły
z 237 do 464 mld USD7. Chińskie firmy dołączyły
do światowych liderów rozwoju technologii 5G,
Sztucznej Inteligencji, E-Commerce, fotowoltaiki
czy kolei dużych prędkości. Rządowe programy
dążą do zapewnienia Chinom technologicznej
samowystarczalności i uniezależnienia się
od zagranicznych dostawców. Zmiana, która
dokonała się w ostatnich czterech dekadach
ma charakter fundamentalny. Szczególny
postęp osiągnięty został w sektorze ICT, czego
symbolem stała się ekspansja chińskich koncernów
telekomunikacyjnych takich jak Baidu, Alibaba,
Tencent (BAT), których łączna wartość szacowana
jest obecnie na 1 bln dolarów. Do czołowych
korporacji transnarodowych zalicza się również
Huawei, który rywalizuje z firmami Apple i Samsung
o pozycję czołowego dostawcy urządzeń mobilnych.
To również koncern Huawei obok Nokii i Ericssona
jest najważniejszym dostawcą sprzętu w technologii
5G. Chiny są także coraz aktywniejsze w obszarze
technologii kosmicznych, czego dowodem jest
zakończenie w czerwcu 2020 roku prac nad
systemem nawigacji satelitarnej Beidou.

6
7
8
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Władze chińskie nie poprzestają na statusie
„montowni świata”, ale dążą do tego, by znaleźć
się na szczycie łańcuchów wartości, co pozwoli
im osiągnąć status gospodarki rozwiniętej. Awans
technologiczny ma zapewnić wysokie tempo wzrostu
gospodarczego wobec stopniowego wyczerpywania
formuły opartej o tanią siłę roboczą i masową
mobilizację zasobów. Uzyskanie przez Chiny PKB per
capita zbliżonego do państw rozwiniętych wiązałoby
się z faktyczną detronizacją USA jako czołowego
mocarstwa świata. Obecnie w wskaźnik ten dla
Chin wynosi około 10 tys. USD na osobę, podczas
gdy w przypadku USA jest to ponad 60 tys. USD8.
Rozwój zaawansowanych technologii stanowi dla
władz w Pekinie imperatyw strategiczny, od którego
zależeć będzie stabilność obecnego systemu
politycznego oraz szanse na zdobycie przez Chiny
pozycji supermocarstwa.
Fundamentalną różnicą w porównaniu do okresu
zimnej wojny jest również wysoki stopień integracji
Chin z gospodarkami USA, Europy i innych państw
rozwiniętych. Sprawia to, że próby ekonomicznego
izolowania Pekinu skutkować będą wymiernymi
stratami także dla zachodnich producentów
i konsumentów. Począwszy od lat 90-tych znaczna
część produkcji przemysłowej wymagającej
znaczących zasobów siły roboczej przeniesiona
została do Chin. Dzięki temu przedsiębiorstwa
z Państwa Środka uzyskały możliwość generowania
wysokich nadwyżek eksportowych, korporacje
transnarodowe drastycznie obniżyły koszty
produkcji, a konsumenci mogli nabywać towary
po korzystniejszych cenach. Współpraca
gospodarcza z Chinami, dostęp do ich bazy
przemysłowej, kapitału i rynków stała się jednym
z kół zamachowych gospodarki światowej. W chwili
obecnej Chiny zajmują pierwszą pozycję na świecie
zarówno w odniesieniu do wartości eksportu, jak
i całkowitej wartości wymiany handlowej (ok. 4,6
mld USD).

Kwestia to została poruszona w części: The normative dimension of transatlantic relations
Paweł Paszak, China’s technological transformation and the future of Sino-American competition, Polish Journal of Political Science,
2019, vol. 5, no. 2, p. 102-110.
GDP per capita (current US$), World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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Zaliczają się one również do najważniejszych
partnerów handlowych USA (558 mld USD w 2019r.) ,
UE (560 mld EUR w 2019 r.) i Japonii (327 mld USD).
Obecnie Chiny są także największym na świecie
rynkiem półprzewodników/mikroprocesorów
(60%)9, robotów przemysłowych (36%)10, oraz
jednym z głównych źródeł przychodu dla koncernów
Apple (17-25%)11, Boeing (22% w 2018r.)12 czy
Intel (28%)13. Popularne w okresie pandemii
postulaty gospodarczego „rozłączenia” USA
i Europy od Chin, choć atrakcyjne polityczne, mają
bardzo niskie szanse na realizację w perspektywie
średnioterminowej. Cały proces wymagałby
ogromnych nakładów finansowych i gotowości
do poniesienia znacznej części kosztów przez
konsumentów. Demokratyczny charakter zachodnich
systemów politycznych sprawia, że obciążenie
społeczeństw kosztami „rozłączenia” mogłoby dla
rządzącej partii czy przywódcy oznaczać utratę
władzy.
Kontynent azjatycki jest kluczowy w polityce
amerykańskiej nie tylko ze względu na Chiny, ale
pozytywną dynamikę rozwojową występującą
na poziomie całego regionu. Strategia Departamentu
Stanu podkreśla, że przepływy handlowe między
regionem Indo-Pacyfiku i Stanami Zjednoczonymi
wynoszą 1,9 bln USD, a przyszłość USA i regionu
jest „nierozłącznie związana”14. Według danych
IMF jeszcze w 1990 r. udział państw rozwijających
się w światowym PKB (PPP) wynosił 36,32%,
a państw OECD 63,68%. W kolejnych latach
udział państw rozwijających się w światowej
gospodarce ulegał zwiększeniu. Na przełomie lat
2007/2008 przekroczył on 50%, a jego poziom
sukcesywnie wzrastał przez dekadę lat 20082018, by w roku 2018 osiągnąć poziom 40,75%15.
W okresie 1990-2018, czyli przez niespełna
trzydzieści lat, przewaga gospodarcza Zachodu

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

stopniała o ponad 20%. Przewiduje się, że rozwój
najbardziej perspektywicznych gospodarek
azjatyckich (Chiny, Bangladesz, Indie, Indonezja,
Malezja, Wietnam) utrzyma się w przyszłości, a jego
konsekwencją będzie dalsze osłabienie pozycji
państw rozwiniętych. Jednym z argumentów
przemawiających na korzyść państw rozwijających
się są korzystne trendy demograficzne występujące
w przypadku większości państw Azji. Według
prognoz ONZ z 2019 r. Indie mają stać się najbardziej
ludnym państwem w 2027 r16. Podobnie sytuacja
ma się w przypadku państw ASEAN, których
populacja ma wzrosnąć z 664 mln w 2020 r. do 741
mln w 2035r. Jeżeli do powyższych dodać Chiny,
Indie, Japonię, Koreę i Australię, to w 2035 r. łącznie
w regionie zamieszkiwać będzie 4 mld ludzi spośród
ogólnej liczby 8,85 mld żyjących na świecie17. Trend
ten nie dotyczy Chin, które w nadchodzących latach
będą musiały mierzyć się ze spadającą liczbą osób
w wieku produkcyjnym i rosnącym wskaźnikiem osób
na emeryturze18.
Przedstawione wyżej względy zadecydowały, że gdy
w 2011 r. Sekretarz Stanu Hilary Clinton na łamach
Foreign Policy ogłaszała decyzję o strategicznym
pivocie w kierunku Azji, mówiła również o America’s
Pacific Century19. W wizji przedstawionej przez
Sekretarz Stanu, to już nie przestrzeń euroatlantycka,
a transpacyficzna identyfikowana jest jako kluczowa
dla dalszego wzrostu gospodarczego i militarnego
Stanów Zjednoczonych. W amerykańskiej percepcji
punkt ciężkości przesunął się jednoznacznie z Europy
w region Indo-Pacyfiku skupiającego kluczowych
sojuszników (Australia, Japonia, Korea Płd., Tajwan)
wschodzące mocarstwa (Indie, Indonezja) oraz
kluczowe zagrożenia (Chiny, Korea Północna).
Przez Ocean Spokojny i Ocean Indyjski przebiegają
najważniejsze szlaki handlowe z Azji do Europy,
Ameryki Północnej i na Bliski Wschód.

China’s Semiconductor Industry: 60% of the global semiconductor consumption, Daxue Consulting, March 26 2020, https://
daxueconsulting.com/chinas-semiconductor-industry/
Press Release, International Federation of Robotics, September 18 2019.
Felix Richter, The Size of Apple’s China Business, Statista, February 18 2020, https://www.statista.com/chart/13246/apple-chinarevenue/.
Will Horton, Boeing And China Need To Make Up For Lost Time In Aircraft Sales As U.S.-China Trade War Eases, Forbes, January 29
2020, https://www.forbes.com/sites/willhorton1/2020/01/29/boeing-and-china-need-to-make-up-for-lost-time-in-aircraft-sales-as-uschina-trade-war-eases/#5d0a259b3351
Intel’s net revenue by country from 2011 to 2019https://www.statista.com/statistics/263560/net-revenue-of-intel-by-region-since-2006/
Department of State, A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision, November 4 2019.
GDP based on PPP, share of world, International Monetary Fund, http://www.imf.org
United Nations, World Population Prospects 2019: Highlights, June 2019, https://population.un.org/, accessed: 02.05.2020
ASEAN+6 Population Forecast: Global Share, Aging and Dependency Ratio, www.miti.gov.my
Zhang X., Yang J., Wang S., China has reached the Lewis turning point, China Economic Review, Vol. 22, No. 4, 2011, 542-554.
Hillary Clinton, America’s Pacific Century, Foreign Policy, 2011
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To właśnie wody tych akwenów staną się obszarem
rywalizacji między siłami morskimi najważniejszych
mocarstw regionu. Dla wyniku ostatecznej
konfrontacji kluczowe będzie stanowisko Indii, które
zajmują strategiczną pozycję na Oceanie Indyjskim,
wzdłuż najważniejszych szlaków transportowych
z Bliskiego Wschodu (SLOCs). Oprócz tego Indie
posiadają ogromny potencjał do rozwoju i jeżeli
uda im się go wykorzystać do 2050 r., staną się
jedną z trzech największych gospodarek świata20.
Pozyskanie Indii do amerykańskiej koalicji
ukierunkowanej na równoważenie zagrożenia ze
strony Chin stanowiłoby przełom porównywalny
do taktycznego sojuszu między ChRL i USA w latach
70. XX wieku.
Opisywany zwrot w kierunku Azji zyskał na sile
wraz z objęciem stanowiska prezydenta USA przez
Donalda Trumpa w styczniu 2017 r. Flagowym
hasłem jego kampanii wyborczej było Make America
Great Again, a budowany przekaz podkreślał
bezczynność i naiwność poprzednich władz
w odniesieniu do kwestii chińskiej. W okresie
18 miesięcy – od lipca 2018 do maja 2019 roku
– administracja Donalda Trumpa nałożyła cła
w wysokości 10-25% na towary z Chin o wartości
360 miliardów dolarów. Podjęła ona również decyzje
o wprowadzeniu taryf celnych i sankcji wobec
chińskiego importu oraz najważniejszych koncernów
telekomunikacyjnych jak Huawei czy ZTE21. Doszło
również do znaczącego podniesienia budżetu
obronnego, który od 2017 r. wzrósł z 662 mld do 738
mld USD w 2020 r.22.
Istotne zmiany nastąpiły także w obszarze
postrzegania Chin i środowiska międzynarodowego.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA
określa Chiny jako „rewizjonistyczną potęgę”23,

a raporty Kongresu podkreślają zagrożenia płynące
z chińskich programów zbrojeń konwencjonalnych24
i nuklearnych25. Pekin nie jest już określany
jako „odpowiedzialny partner”26, ale jako
strategiczny przeciwnik, który zagraża prymatowi
Stanów Zjednoczonych. W amerykańskich
kręgach politycznych doszło do wypracowania
ponadpartyjnego konsensusu, w kwestii
konieczności podjęcia zdecydowanych działań
na rzecz równoważenia wzrastającej potęgi ChRL.
Pogorszenie stosunków pomiędzy Waszyngtonem
i Pekinem nie ogranicza się zatem tylko
do prezydentury Donalda Trumpa, ale ma charakter
strukturalny. Bez względu na to czy w wyborach
prezydenckich w 2020 r. zwycięży kandydat Partii
Republikańskiej czy też Demokratycznej, Stany
Zjednoczone utrzymają konfrontacyjny kierunek
wobec Chin. Zwycięstwo Joe Bidena nie doprowadzi
do redefinicji celów polityki amerykańskiej, może
natomiast spowodować zmianę sposobów ich
osiągania. Systemowy charakter rywalizacji Chin
i USA o prymat w systemie międzynarodowym
sprawia, że ma ona bardzo dużą szansę zdominować
pierwszą połowę XXI wieku.
Pandemia SARS-COV-2 doprowadziła do dalszego
zaostrzenia napięć w relacjach Chiny-USA, gdyż
każda ze stron podjęła się konstruowania narracji,
w której winę za ofiary przypisywała drugiej stronie.
Ponad 150 tys. ofiar27 w USA sprawiło, że Donald
Trump oraz podległa mu administracja podjęła
intensywne działania dyplomatyczne na rzecz
jednoznacznego przypisania odpowiedzialności
rządowi Chińskiej Republiki Ludowej. Przyjęciu
ostrzejszego kursu w 2020 r. sprzyjał nie tylko
kryzys wywołany pandemią COVID-19, ale również
kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych.

20 PwC, The Long View: How will the global economic order change by 2050? February 2017.
21 Paweł Paszak, China-U.S. Trade War: Origins, Course And Consequences, Warsaw Institute Special Report, February 4 2020, https://
warsawinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/China-U.S.-Trade-War.-Origins-Course-and-Consequences-Warsaw-Institute-report.
pdf
22 The White House, President Donald J. Trump Is Fulfilling His Promise to Rebuild Our Nation’s Military and Support Our Troops,
December 2019, https://www.whitehouse.gov/
23 The White House, National Security Strategy of the United States of America, 2017, p. 25
24 US Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China
2019.
25 US Department of Defense, Nuclear Posture Review, 2018, p. 2
26 Robert Zoellick, Whither China? From Membership to Responsibility, Remarks to the National Committee on U.S.-China Relations,
September 21, 2005 New York City, https://www.ncuscr.org/sites/default/files/migration/Zoellick_remarks_notes06_winter_spring.pdf
27 US National Center for Health Statistics, Provisional death counts, www.cdc.gov
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Kwestia stosunków z Chinami pozostaje
niezmiennie jednym z głównych punktów
odniesienia w przekazach konstruowanych przez
sztab Donalda Trumpa, jak i jego kontrkandydata
z Partii Demokratycznej – Joe Bidena. Urzędujący
prezydent kształtuje narrację, w której stara się
przekonać obywateli, że tylko on jest w stanie
prowadzić twardą politykę wobec Pekinu,
która gwarantuje zabezpieczenie interesów
USA. Zaplanowane na listopad 2020 r. wybory
prezydenckie w USA sprzyjać będą ostrzejszej
polityce wobec Chin. Prezydent Trump nie
będzie już mógł wykorzystać korzystnych
wskaźników gospodarczych dla budowania
narracji o skuteczności swojej polityki. Recesja
w gospodarce, według prognoz IMF, ma wynieść
8%28. Urzędujący prezydent będzie dążył
do przekonania wyborców, że tylko on jest w stanie
utrzymać asertywną politykę wobec Pekinu a wybór
Joe Bidena jest „wymarzonym scenariuszem” dla
Chin.
Podczas gdy w USA doszło do jasnego zdefiniowania
polityki wobec ChRL, podejście Unii Europejskiej
względem azjatyckiego mocarstwa pozostaje
niejednoznaczne. Najlepiej złożoność unijnego
stanowiska oddaje dokument Komisji Europejskiej
EU-China – A Strategic Outlook z marca 2019 r.
W jego treści wskazane zostało, że Chiny odgrywają
różne role w polityce UE. W obszarach, w których
występuje zbieżność interesów określane są one
jako „cooperation partner”, z kolei tam gdzie
konieczne jest osiągnięcie kompromisu mowa jest
o „negotiating partner”29. Jednocześnie dokument
wskazuje, że Chiny są „economic competitor” oraz
„systemic rival” w odniesieniu do promowanego
modelu zarządzania. W perspektywie UE rywalizacja
z Chinami sprowadzona została do wymiaru
gospodarczego, technologicznego i normatywnego.
Jej celem nie jest zdobycie statusu hegemona
i przewagi militarnej, a zachowanie przewagi
konkurencyjnej przez europejskie przedsiębiorstwa
oraz wyeliminowanie bądź zredukowanie wpływów

politycznych Chin w UE. Symptomatyczna dla
takiego sposobu myślenia jest wypowiedź wysokiego
przedstawiciela ds. polityki zagranicznej UE Josepa
Borella, który w trakcie strategicznego dialogu
UE-Chiny w czerwcu 2020 r. stwierdził, że władze
chińskie „do not have military ambitions and they
do not want to use force and participate in military
conflicts”.30. Na początku czerwca oświadczył on
również: „We don’t have to choose [between the
US and China]”, sygnalizując że Unia Europejska nie
zamierza angażować się jednoznacznie po stronie
amerykańskiej. W przeciwieństwie do USA, Unia
stanowi podmiot niejednorodny, w którym ścierają
się sprzeczne interesy i percepcje różnorodnych
grup państw. Złożoność procesu decyzyjnego
sprawia, że przyjęcie wspólnego stanowiska przez
grupę dwudziestu siedmiu krajów jest celem
niezwykle trudnym do osiągnięcia. Brak jednolitego
i efektywnego przywództwa jak w przypadku
USA, Chin czy Federacji Rosyjskiej, znacząco
ogranicza zdolność prowadzenia efektywnej polityki
zagranicznej.
Sytuację dodatkowo komplikuje recesja będąca
rezultatem pandemii SARS-COV-2, która w przypadku
państw strefy euro ma wynieść w 2020 r. -10,2%
PKB31. Rządy poszczególnych państw będą dążyć
do ograniczenia negatywnych implikacji kryzysu
do minimum. Tym samym przyjęcie jednoznacznie
konfrontacyjnego kursu w relacjach z Pekinem wydaje
się mało prawdopodobne. Z jednej strony chińskie
przedsiębiorstwa stanowią coraz poważniejsze
zagrożenie dla europejskiego przemysłu, z drugiej
strony chiński rynek pozostaje głównym źródłem
zbytu dla wielu firm niemieckich czy francuskich.
Dobry przykład stanowi grupa Volkswagen,
która w 2019 r. sprzedała w Chinach ponad 3
miliony pojazdów, prawie sześciokrotnie więcej
niż w Niemczech i prawie dwukrotnie więcej niż
w całej Europie32. Rynek chiński pozostaje głównym
źródłem zysku dla takich niemieckich korporacji
transnarodowych jak: BMW czy Mercedes.

28 World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, IMF, June 2020, https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
29 European Commission and HR/VP contribution to the European Council EU-China – A strategic outlook 12 March 2019, p. 1.
30 EU-China Strategic Dialogue: Remarks by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the press conference, EU External Action
Service, June 09 2020, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80639/eu-china-strategic-dialogue-remarkshigh-representativevice-president-josep-borrell-press_en
31 World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, IMF, June 2020, https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
32 Henk Bekkerm 2019 (Full Year) Global: Volkswagen Sales Worldwide, January 13 2020, https://www.best-selling-cars.com/brands/2019full-year-globale-volkswagen-sales-worldwide/
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Łącznie w 2019 r. przedsiębiorstwa europejskie
wyeksportowały do Chin towary o wartości
193 mld EUR33, co obrazuje duże znaczenie
wzajemnych relacji handlowych. Silne połączenia
gospodarcze między Chinami i Europą sprawiają,
że powrót do pozytywnej dynamiki wzrostu
na Starym Kontynencie bez najważniejszego rynku
azjatyckiego będzie bardzo trudny. To właśnie lobby
kręgów przemysłowych, szczególnie w Niemczech,
stanowi główną przeszkodę do zbliżenia stanowisk
Brukseli i Waszyngtonu.
Problemem nie są jednak wyłącznie różnice
występujące na poziomie Unii Europejskiej,
ale też te dzielące Waszyngton i najważniejsze
stolice europejskie jak: Berlin, Paryż czy Rzym.
Z perspektywy tych państw polityka Waszyngtonu
wobec Chin dąży do podporządkowania Europy
amerykańskiej racji stanu, wbrew ekonomicznym
interesom państw Starego Kontynentu. Różnice
można obserwować w odniesieniu istotnych
kwestii bezpieczeństwa takich jak: udział Huawei
w tworzeniu sieci 5G, polityka wobec Federacji
Rosyjskiej, porozumienie nuklearne z Iranem
(JCPOA), budowa gazociągu Nord Stream 2,
polityka klimatyczna czy wreszcie polityka celna.
Niewątpliwie istotną rolę odgrywa także czynnik
osobowy i unilateralne podejście Donalda Trumpa
do rozwiazywania problemów bezpieczeństwa.
Konflikty personalne stały się szczególnie widoczne
w odniesieniu do relacji z kanclerz Niemiec
Angelą Merkel i w sposób negatywny wpływają
na całokształt stosunków z Europą.
W strategii USA Europa utraciła rangę
najważniejszego regionu strategicznego, a jej rolę
przejął Indo-Pacyfik. Mimo to Europa pełni niezwykle
istotną rolę, jako trzecie najważniejsze mocarstwo
światowe i jej poparcie będzie decydujące dla wyniku
konfrontacji z Chinami. Wobec trudnych do przyjęcia
kosztów związanych z otwartym konfliktem
pomiędzy czołowymi potęgami militarnymi,
płaszczyzna gospodarcza i technologiczna staje się
kluczową areną hegemonicznych zmagań. Wsparcie
państw demokratycznych dla inicjatyw USA w tych
właśnie obszarach będzie w znacznym stopniu
determinować ich powodzenie.

Umiędzynarodowienie procesów produkcji
doprowadziło do silnego powiązania
gospodarki chińskiej z gospodarkami państw
zachodnich co istotnie ograniczyło strategiczne
opcje Stanów Zjednoczonych. O ile izolacja
gospodarcza była możliwa w odniesieniu
do relatywnie odseparowanych systemów ZSRR
i USA, o tyle w odniesieniu do USA i ChRL
realizacja podobnego przedsięwzięcia obecnie
stała się praktycznie niemożliwa. W okresie
zimnej wojny polityka containment wymagała
koordynacji polityk szerokiej grupy państw,
pozostających pod przemożnym wpływem Stanów
Zjednoczonych. Obecnie jednak skala powiązań
ekonomicznych jest tak duża, że podobna
strategia wiązałaby się z ogromnymi kosztami
dla wszystkich stron. Ponadto wpływ USA
na sojuszników uległ wyraźnemu ograniczeniu,
ze względu na fakt, że Rosja nie jest postrzegana
jako poważne zagrożenie, a tym samym
amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa straciły
częściowo na znaczeniu. Trudności z potencjalnym
wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych są
widoczne także w odniesieniu do samych Stanów
Zjednoczonych. Za sprawą decyzji Donalda Trumpa
o wprowadzeniu ceł na towary importowane
z Chin obroty handlowe w latach 2018-2019 spadły
o około 100 miliardów USD, przy czym stronie
amerykańskiej udało się ograniczyć deficyt o 75
miliardów USD. Obroty handlowe w 2019 r. nadal
wyniosły jednak 559 mld USD, a Chiny pozostają
niezmiennie jednym z najważniejszych rynków dla
wielu amerykańskich produktów przemysłowych
takich jak: półprzewodniki, (Intel, Qualcomm,
AMD, Micron) samoloty i sprzęt lotniczy (Boeing),
pojazdy samochodowe (Tesla, Ford) czy elektronika
(Apple).
Z powodu wskazanych uwarunkowań niemożliwe
jest wdrożenie strategii analogicznej do tej
stosowanej wobec ZSRR w okresie zimnej wojny.
Przyszłe działania muszą mieć bardziej
ograniczony zasięg i koncentrować się w obszarach
o pierwszorzędnym znaczeniu dla transformacji
technologicznej i rozwoju gospodarczego Chin.

33 European Commission, China, https://ec.europa.eu/
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Celem powinno być utrzymanie współpracy
gospodarczej, która przynosi korzyści USA
i państwom europejskim, przy równoczesnym
punktowym blokowaniu aktywności chińskich
przedsiębiorstw, które zagrażają utrzymaniu
przewagi. Utrudnienie transferów technologii,
utrzymanie decydującego wpływu na standaryzację
techniczną oraz powstrzymanie możliwości ekspansji
kluczowych koncernów pozostaje w zasięgu władz
USA. Aby to osiągnąć musza one jednak działać
w porozumieniu z europejskimi sojusznikami.
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Przyszłość stosunków transatlantyckich zależeć
będzie zatem od zdolności do wypracowania
kompromisu pozwalającego na sformułowanie
względnie spójnego stanowiska względem Chin.
Wspólnota wartości, kultury i historii pozostaje
ważnym elementem relacji łączących USA ze Starym
Kontynentem, jednak bez zabezpieczenia interesów
definiowanych w kategoriach materialnych,
ich znaczenie ograniczy się wyłącznie do sfery
dyskursywnej.
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II

USA I WYZWANIE MILITARNE
ZE STRONY CHIN

Z

militarnego punktu widzenia głównym źródłem
zagrożeń i wyzwań dla Stanów Zjednoczonych
nie jest już Federacja Rosyjska czy światowy
terroryzm, a sukcesywnie rosnący konwencjonalny
i nuklearny potencjał sił zbrojnych ChRL. W 2019r.
chińskie wydatki na zbrojenia wyniosły 266 mld
USD34, czyli więcej niż łącznie liczą budżety wojskowe
Federacji Rosyjskiej (65 mld USD), Niemiec (51 mld
USD), Francji (52 mld USD), Wielkiej Brytanii (50 mld
USD) i Włoch (26 mld USD)35. To wciąż mniej niż 1/3
budżetu wojskowego USA (718 mld USD), ale sam trend
jest dla Waszyngtonu wysoce niekorzystny, wziąwszy
pod uwagę globalne rozproszenie sił USA, oraz
geograficzną koncentrację sił Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej (ChALW). W rzeczywistości wydatki
ChRL na zbrojenia mogą być jednak jeszcze wyższe
jeżeli uwzględnić różnice w parytecie siły nabywczej
obydwu państw. Raport Heritage Foundation dowodzi,
że budżet wojskowy ChALW może być w istocie
wyższy o 70 miliardów dolarów niż dane udostępnianie
przez Stockholm Peace Research Institute (SIPRI)36.
W pierwszej dekadzie XXI w. doszło do
przeformułowania głównego celu chińskiej strategii
wojskowej, którym stało się „wygrywanie konfliktów w
warunkach informatyzacji wojny”37.

Amerykańskie kręgi analityczne spopularyzowały
również koncepcję „strategii antydostępowej”
A2/AD (anti-access/area denial). Strategia
ta koncentruje się na podniesieniu zdolności
bojowych armii do poziomu, gdy potencjalne straty
przeciwnika, wynikające z interwencji, stają się
dla niego niemożliwe do przyjęcia. Departament
Obrony USA definiuje strategię A2/AD jako
nakierowaną na „zniechęcenie, odstraszenie oraz,
jeżeli do tego dojdzie, odparcie potencjalnej
interwencji strony trzeciej w ramach wielkiego
teatru działań”38. Stopniowe i sukcesywne
zwiększanie zdolności antydostępowych ChALW
stanowi optymalną strategię w uwarunkowaniach,
cechujących się przewagą USA i ich sojuszników.
Jej skuteczna implementacja może w perspektywie
długoterminowej doprowadzić do opanowania
akwenu Morza Południowochińskiego lub zbrojnej
agresji na Tajwan. W literaturze naukowej oraz
dokumentach chińskich często stosowany jest
również termin „rewolucji militarnej” (RMA revolution in military affairs)39. RMA odnosi się do
postępujących procesów informatyzacji i cyfryzacji
działań wojskowych, które pozwalają na uzyskanie
niespotykanej wcześniej świadomości sytuacyjnej.

34 Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988-2019, Stockholm Peace Research Institute (SIPRI), sipri.org.
35 Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988-2019, SIPRI 2020, https://www.sipri.org/databases/milex
36 Frederico Bartels, China’s Defense Budget in Context: How Under-Reporting and Differing Standards and Economies Distort the Picture,
Heritage Foundation, March 25 2020, https://www.heritage.org/asia/report/chinas-defense-budget-context-how-under-reporting-anddiffering-standards-and-economies
37 The State Council (PRC), China’s Military Strategy, May 2015, s. 6.
38 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019, U.S. Department of Defense, 2019, s. 59.
39 N. Davis, An Information-Based Revolution in Military Affairs, “Strategic Review”, Vol. 24, No. 1, Winter 1996, p. 43–53.
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Amerykańska operacja „Pustynna Burza” stanowiła
przykład efektywnego zastosowania nowoczesnych
narzędzi informacyjnych na polu walki i stała się
wzorem do naśladowania m. in. dla Chin. W drugiej
dekadzie XXI w. zauważalny stał się coraz bardziej
nacisk kładziony na operacjonalizację nowych
technologii. Autorzy Białej Księgi Bezpieczeństwa
z 2019 r. stwierdzają wprost, że „zastosowanie
najbardziej nowatorskich technologii, takich jak:
sztuczna inteligencja, informacje kwantowe, big data,
chmury obliczeniowe czy Internet rzeczy nabiera
tempa w obszarze wojskowości”40. W wymiarze
koncepcyjnym, przewartościowaniu uległo także
znaczenie marynarki wojennej, której rozwój, obok
rozbudowy wojsk rakietowych i lotnictwa, stał się
jednym z priorytetów programu unowocześnienia sił
zbrojnych41. W dokumentach strategicznych ChRL
za główny cel przyjęto osiągnięcie kompleksowej
modernizacji do 2035 r. i powstanie armii „światowej
klasy”42 do 2050 r.
Chiny w wymiarze militarnym stanowią potęgę
nuklearną, posiadającą jeden z najbardziej
dynamicznych i zróżnicowanych programów
rakietowych na świecie. W latach osiemdziesiątych
chińskie wojska rakietowe były oparte całkowicie
o głowice nuklearne krótkiego i średniego zasięgu.
Jednakże od początku lat dziewięćdziesiątych weszły
one w posiadanie głowic międzykontynentalnych
oraz szerokiej gamy pocisków konwencjonalnych i
precyzyjnych. Amerykański Departament Obrony
ocenia, że łączna liczba posiadanych przez Chiny
rakiet mieści się w przedziale 1330-1850, z czego aż
80% stanowią pociski konwencjonalne. W okresie
2000-2019 liczba głowic nuklearnych pozostających
w dyspozycji chińskich wojsk rakietowych zwiększyła
się prawie dwukrotnie z ok. 145 do 29043. Ważnym
wektorem działań stała się rozbudowa arsenału
międzykontynentalnych pocisków balistycznych DF41, zdolnych przenosić ładunki na odległość między 10
a 15 tys. kilometrów. Zasięg rakiet sprawia, że są one
w stanie skutecznie razić cele znajdujące się na terenie
Stanów Zjednoczonych, co stanowi niewątpliwy
sukces chińskiej myśli technologicznej.

40
41
42
43
44
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Intensywnie rozwijane są rakiety balistycznych
średniego i pośredniego zasięgu (DF-21D, DF26D). Pocisk DF-21D określany jest jako „zabójca
lotniskowców” (航母杀手) i klasyfikowany jako ASBM
(anti-ship ballistic missile) o zasięgu ok. 1,5 tys. km. Z
kolei DF-26 (IRBM intermediate range balistic missile)
dysponuje zasięgiem ok. 3-4 tys. km, pozwalającym
atakować lotniskowce oraz bazy amerykańskie
znajdujące się w tzw. „drugim łańcuchu wysp” (第二岛
链以内), o czym otwarcie mówią źródła chińskie44. Do
kwietnia 2018 r. trwały intensywne testy rakiet po czym
władze Centralnej Komisji Wojskowej (CKW) podjęły
decyzję o wprowadzeniu do służby nowych pocisków.
Znaczenie DF-21D i DF-26D wynika nie tyle z samego
zasięgu (wcześniejsze modele również obejmowały
swym zasięgiem Guam), ale z rosnącej precyzji tej broni
oraz możliwości ich podwójnego zastosowania.
W ostatnich latach, w ramach wojsk rakietowych,
wiele uwagi poświęcono skonstruowaniu
ponaddźwiękowego pocisku DF-17 (HGV), o zasięgu
1,8-2,5 tys. km zdolnemu przenosić zarówno ładunki
konwencjonalne, jaki i termojądrowe. W odróżnieniu
od klasycznych rakiet balistycznych, dzięki
niskiej trajektorii lotu, DF-17 cechuje się obniżoną
wykrywalnością, co ma pozwolić na rażenie celów
chronionych systemami obrony przeciwrakietowej.
W marcu 2018 r. amerykański gen. John Hyten z US
Strategic Command stwierdził, że “nie posiadamy
żadnej obrony, która mogłaby powstrzymać użycie
takiej broni przeciwko nam”. Rakiety DF-17, DF-26 i
21-D wpisują się w kompleksowy program rozwoju
sił rakietowych, którego postępy skłoniły władze w
Waszyngtonie do wycofania się 2 sierpnia 2020 r. z
traktatu o likwidacji pocisków średniego i pośredniego
zasięgu (INF).
Ważnym elementem strategii odstraszania jest
zwiększenie liczby międzykontynentalnych pocisków
balistycznych DF-41 zdolnych przenosić ładunki na
odległość 10-15 tys. km. Oficjalnie władze chińskie
potwierdziły fakt funkcjonowania programu dopiero w
2014 r., gdy rakiety weszły w końcowy etap testów.

The State Council (PRC), China’s National Defense in the New Era, July 2019.
The State Council (PRC), China’s Military Strategy, 2015.
The State Council (PRC), China’s National Defense in the New Era, July 2019.
H. M. Kristensen and M. Korda, Chinese nuclear forces, 2019, “Bulletin of the Atomic Scientists”, Vol. 75, No. 4, 2019, p. 171-178.
大水, 中国东风26可打击关岛基地 却面临美军驻韩萨德威胁; 我东风26导弹号称航母杀手 为何未经海上打靶就入役, 2018年06月16日,
新浪军事, https://mil.sina.cn/sd/2019-01-01/detail-ihqfskcn3090211.d.html?oid=3823182987797064&vt=4&cid=65898
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W kwietniu 2017 r. armia rakietowa formalnie
sformowała pierwszą brygadę rakietową,
wyposażoną w 12 pocisków DF-4145, natomiast
oficjalna prezentacja miała miejsce w trakcie parady
1 października 2019 r. Zasięg rakiet sprawia, że są
one w stanie skutecznie razić cele znajdujące się na
terenie Stanów Zjednoczonych, co znacząco podnosi
zdolności odstraszania i kontrataku ChALW.
Wśród kluczowych projektów rozwoju Sił
Powietrznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej należy
wskazać prace nad wprowadzeniem dwóch modeli
samolotów piątej generacji: Chengdu J-20 (歼－20
战斗机) i FC-31 (J-31), bombowca strategicznego
Xian H-20 wyposażonego w technologię stealth oraz
upowszechnieniem zaawansowanych samolotów
czwartej generacji: J-16 i J-10 C. Wprowadzenie do
służby samolotów piątej generacji ma doprowadzić do
osiągnięcia trzech podstawowych celów. Po pierwsze,
ma ono umożliwić powstanie sił powietrznych
zdolnych do konkurowania z lotnictwem USA,
którego zasadniczy trzon stanowią samoloty F-35
Lightning II i F-22 Raptor o obniżonej wykrywalności
oraz wyposażonych w informacyjne narzędzia
walki. Po drugie, w obliczu ambicji stworzenia floty
oceanicznej konieczne jest pozyskanie myśliwców
wielozadaniowych znacznie lepiej przystosowanych
do operowania z pokładów lotniskowców niż obecnie
wykorzystywany J-15)46. Po trzecie, wprowadzenie do
powszechnej produkcji samolotu piątej generacji może
stać się kołem zamachowym dla chińskiego przemysłu
zbrojeniowego. Samoloty mogłyby trafić do państw
autorytarnych, które z powodu sankcji bądź wysokich
kosztów nie mają możliwości zakupu uzbrojenia z USA
lub innych państw Zachodu.
Na przełomie 2019 i 2020 r. Chińska Armia
Ludowo-Wyzwoleńcza wprowadziła do służby
pierwszy samodzielnie skonstruowany lotniskowiec
Shandong (Typ 002) oraz drugi co do wielkości na
świecie niszczyciel rakietowy Nanchang (Typ 055).

Wydarzenia te stanowią kolejne etapy procesu
modernizacji, którego celem jest stworzenie do
2049r. „światowej klasy” floty oceanicznej zdolnej do
projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Osiągnięcie
tego celu doprowadzi do poważnej rekonfiguracji
równowagi sił militarnych w regionie i podważenia
trwającej od zakończenia II wojny światowej
supremacji US Navy. Skalę postępów obrazuje
fakt, że w okresie 2015-2017 tonaż zwodowanych
jednostek ChALW był prawie dwukrotnie wyższy
niż tonaż okrętów US Navy, a chińskie stocznie
rozpoczęły masową produkcję nowoczesnych
jednostek 055 i 052D.W śród nich na czoło wysuwają
się ambitne plany rozbudowy floty lotniskowców
wyposażonych w napęd nuklearny (Typ 003 i 004),
jądrowych okrętów podwodnych przenoszących
pociski balistyczne (SSBN Jin-class typ 094),
fregat (Typ 054a) oraz krążowników rakietowych
(Typ 055, 052D). W styczniu 2020 r. do służby
wprowadzono okręt Nanchang (Typ 055) określany
jako jedna z najnowocześniejszych tego rodzaju
jednostek na świecie. Z kolei w pod koniec kwietnia
na wyposażeniu ChALW znalazły się dwa okręty
podwodne (Typ 094) o zasięgu pocisków nuklearnych
przekraczającym 7 tys. km. Najnowszy raport US
Congressional Research Service (CRS) przewiduje, że
do końca 2020 r. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie
w posiadaniu 360 okrętów, podczas gdy US Navy
liczyć będzie 297 jednostek. Prognozy CRS wskazują,
że do 2030 r. chińska flota wzrośnie do 425 jednostek,
co wiązać się będzie z relatywnym osłabieniem
zdolności projekcji siły przez armię amerykańską w
regionie Indo-Pacyfiku.
Przedstawione wyżej kierunki i tempo rozwoju
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wskazują na
jednoznacznie niekorzystną dla USA dynamikę sił w
regionie. Procesy te w sposób pośredni oddziałują
również na relacje transatlantyckie, gdyż w coraz
większym stopniu uwaga amerykańskich decydentów
i kręgów wojskowych koncentruje się w Indo-Pacyfiku.

45 洪微：中共东风41导弹再吹牛 泄露重大机密, 大纪元2019年10月19日讯, https://www.epochtimes.com/gb/19/10/19/n11598807.htm
46 M. Chan, China is working on a new fighter jet for aircraft carriers to replace its J-15s, “South China Morning Post”, https://www.scmp.
com/news/china/diplomacy-defence/article/2153803/china-working-new-fighter-jet-aircraft-carriers-replace

newdirection.online

@europeanreform

25

New Direction

Paweł Paszak, Krzysztof Kamiński

III

CHINY I PRZYSZŁOŚĆ NATO

A

daptacja tzw. „doktryny powstrzymywania”
w okresie zimnej wojny sprawiła,
że Europa stała się kluczowym regionem
strategicznym w globalnej rywalizacji z ZSRR.
Praktyczną konsekwencją przyjęcia doktryny
było utworzenie 4 kwietnia 1949 r. Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), której
główną misją było zapewnienie bezpieczeństwa
Europie Zachodniej i USA w obliczu zagrożenia ze
strony ZSRR. W sposób bezpośredni misję Sojuszu
wyraził Lord Ismay, stwierdzając że NATO istnieje
po to aby „keep Americans in, Germans downs,
and Russians out”. Zniszczone wojną państwa
europejskie nie były w stanie samodzielnie oprzeć się
potencjalnej agresji ze strony ZSRR, co doprowadziło
do ich faktycznego uzależnienia od amerykańskich
gwarancji bezpieczeństwa wyrażonych w Artykule
5. Traktatu Waszyngtońskiego. Dominująca rola
USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie
skłoniła Zbigniewa Brzezińskiego, do określenia
jej roli jako „nieformalnego protektoratu USA”47.
Więzi historyczne oraz przywiązanie do wartości
demokratycznych przyczyniły się do wytworzenia
wspólnoty bezpieczeństwa. USA i Europę łączyły już
nie tylko interesy bezpieczeństwa, ale także wspólna
tożsamość i wartości, stojące w opozycji do systemu
reprezentowanego przez państwa bloku sowieckiego48.
Ostatecznie NATO odniosło bezkrwawe zwycięstwo
nad ZSRR w wyniku załamania nieracjonalnego
systemu gospodarczego w całym bloku sowieckim.

Wraz ze zwycięskim zakończeniem zimnej wojny
zniknęło zagrożenie stanowiące główny motyw
ustanowienia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cześć
prominentnych badaczy polityki międzynarodowej
jak John Mearsheimer czy Kenneth Waltz49
prognozowało, że w tej sytuacji NATO rozpadnie
się bądź istotnie straci na znaczeniu, a wojska
amerykańskie prawdopodobnie opuszczą Europę.
W opozycji do tych głosów sojusz w latach
dziewięćdziesiątych przyjął proaktywną postawę
i podjął interwencje zbrojne w byłej Jugosławii.
Ponadto począwszy od 1999 r. znacząco poszerzył
on swój zakres terytorialny poprzez akcesję
czternastu państw Europy Środkowo-Wschodniej
i Bałkanów.
Mimo sukcesów ostatnich lat, NATO ponownie
staje wobec dylematów egzystencjalnych.
Dla Stanów Zjednoczonych obecność wojskowa
w Europie przestała być priorytetem, nadal pełni
ona jednak ważną funkcję, stabilizując środowisko
bezpieczeństwa i zapewniając możliwości projekcji
siły w regionie. Dla USA istotne jest również
utrzymanie wizerunku wiarygodnego sojusznika,
gdyż działania władz amerykańskich w Europie
są uważnie śledzone przez środowiska eksperckie
w krajach partnerskich regionu Indo-Pacyfiku.

47 Zbigniew Brzeziński, Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power, New York 2012, p. 12.
48 Karl Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience,
Princeton 1957.
49 John J. Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, International Security Vol. 15, No.1, 1991, p. 5–56;
Kenneth N. Waltz, The Emerging Structure of International Politics, International Security, Vol. 18, No.2 1993, p. 44–79

newdirection.online

@europeanreform

27

Stosunki transatlantyckie w obliczu rywalizacji USA-Chiny

Po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. doszło
do wzmocnienia obecności wojskowej USA
w Europie poprzez szereg inicjatyw takich jak: EFP
(ang. Enhanced Forwad Presence – Wzmocniona
Wysunięta Obecność), EDI (European Deterrence
Initiative – Europejska Inicjatywa Odstraszania)
czy Atlantic Resolve. W obliczu rosnącej roli Chin
i Azji w polityce USA przyszłość tych inicjatyw stoi
jednak pod znakiem zapytania. Główne wyzwania
dla bezpieczeństwa USA identyfikowane są
w granicach Indo-Pacyfiku, co wymusza konieczność
relokacji sił i środków z innych obszarów świata.
Rosja postrzegana jest jako schodzące mocarstwo
o tendencjach rewizjonistycznych, które sprawnie
wykorzystuje swoje ograniczone zasoby. Nie
stanowi ona jednak głównego zagrożenia i jest
możliwa do powstrzymania przy użyciu dostępnych
środków50. Co więcej obecne są również głosy
mówiące o konieczności znalezienia kompromisu
z władzami rosyjskimi, który pozwoliłby na bardziej
efektywne ograniczenie chińskich wpływów. I choć
takie głosy są wciąż nieliczne, to w interesie USA
niewątpliwie jest stopniowa adaptacja sojuszu
do wyzwań związanych z militarnymi zagrożeniami
wynikającymi ze wzrostu potęgi ChRL. Władze
w Waszyngtonie oczekują od państw europejskich
zwiększonego zaangażowania na rzecz wzmocnienia
własnych zdolności obronnych tak, by ograniczyć
koszty po stronie amerykańskiej związane
z równoważeniem zagrożenia ze strony Federacji
Rosyjskiej. Podwyższenie budżetów obronnych
w Europie sprzyjać będzie ponadto interesom
amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, który
uzyska dodatkowe szanse na podpisanie nowych
kontraktów. Władze amerykańskie oczekują
ponadto większego wsparcia w zakresie rywalizacji
z Chinami. Ograniczone zdolności projekcji siły
w regionie Indo-Pacyfiku powodują, że państwa
europejskie nie są w stanie wesprzeć USA w sposób
bezpośredni. Jednocześnie możliwe jest jednak
udzielenie wsparcia drogą pośrednią poprzez
ograniczenia transferów technologii podwójnego

zastosowania, dostępu Huawei, ZTE i innych
chińskich koncernów do rynku europejskiego. Prócz
tego dochodzą dodatkowe możliwości koordynacji
polityk inwestycyjnych w państwach rozwijających
się tak, aby zapewniać atrakcyjną alternatywę dla
chińskiego kapitału.
Najpoważniejszym testem dla Sojuszu
Północnoatlantyckiego w nadchodzących dekadach
będzie rywalizacja strategiczna pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową.
Od zdolności do wypracowania kompromisu
w ramach NATO, oraz ujmując kwestie szerzej –
na poziomie relacji transatlantyckich – zależeć
będzie utrzymanie stabilności w Europie,
a w wymiarze globalnym przyszłość Zachodu
jako dominującego aktora w stosunkach
międzynarodowych. Mimo licznych napięć
w relacjach europejskich i transatlantyckich
zauważalne są sygnały rosnącej świadomości
wyzwań i zagrożeń wynikających ze wzrostu potęgi
ChRL. W deklaracji londyńskiej z jubileuszowego
szczytu NATO w grudniu 2019 r. przywódcy
państw członkowskich po raz pierwszy w historii
zdecydowali się zamieścić fragment poświęcony
Chinom. W dokumencie zawarty został ustęp,
w którym podkreślono, że państwa NATO:
“uznają, że rosnące wpływy Chin i ich polityka
międzynarodowa stwarzają zarówno szanse,
jak i wyzwania, które musimy podjąć wspólnie
jako sojusz”. Mimo przyjęcia niejednoznacznego
stanowiska, samo pojawienie się Chin w tekście
deklaracji świadczy o ich rosnącej roli w strategii
sojuszu.
Istotnym wskaźnikiem zmian w NATO są także
coraz częstsze wypowiedzi sekretarza generalnego
Jensa Stoltenberga poświęcone roli Chin
w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa.
26 czerwca na forum w Brukseli wskazywał
on, że „Chiny są zobowiązane do bycia częścią
światowych układów rozbrojeniowych”,

50 James Dobbins, Howard J. Shatz, Ali Wyne, Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue: Different Challenges, Different
Responses, RAND Corporation, October 2018; Michael Pillsbury, China is the Real Threat, Not Russia, Hudson Institute, May 3, 2018,
https://www.hudson.org/research/14317-china-is-the-real-threat-not-russia; Sen. Mitt Romney: China, not Russia, is the greatest threat
to the U.S. (full speech), Deseret News, June 4 2019, https://www.deseret.com/2019/6/4/20674881/sen-mitt-romney-china-not-russia-isthe-greatest-threat-to-the-u-s-full-speech
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odnosząc się tym samym do odmowy Pekinu
w kwestii uczestnictwa w amerykańsko-rosyjskich
rozmowach dotyczących porozumienia New
START. Stoltenberg wskazał wówczas, że “w ciągu
dekady Chiny podwoją liczbę posiadanych głowic
nuklearnych” oraz, że „ma to duże znaczenie dla
nas wszystkich”. Sekretarz generalny zadeklarował
jednocześnie, że Chiny nie są identyfikowane
przez sojusz jako wróg. Mimo tego podkreślił,
że Chiny konsekwentnie zwiększają swoje wpływy
w Arktyce, Afryce oraz cyberprzestrzeni. Zwrócił
on także uwagę na inwestycje w infrastrukturę
w Europie oraz fakt, że rozwijane przez Chińską
Armię Ludowo-Wyzwoleńczą systemy bojowe
są w stanie dosięgnąć wszystkie państwa NATO
i ich sojuszników. 27 kwietnia sekretarz generalny
skrytykował również Chiny za udział w kampanii
dezinformacyjnej w Europie prowadzonej wspólnie
z Rosją mającej na celu rozbicie jedności sojuszu.
Chiny w większości państw europejskich NATO
postrzegane są w pierwszej kolejności jako
wzywanie dla przewagi technologicznej i liberalnego
porządku międzynarodowego. Coraz częściej
podkreślane są ponadto działania o charakterze
dezinformacyjnym oraz zagrożenia wynikające
z ataków cybernetycznych. 10 czerwca 2020 r.
Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym
zwróciła uwagę na fakt, że w okresie pandemii
„Foreign actors and certain third countries, in
particular Russia and China, have engaged in
targeted influence operations and disinformation
campaigns in the EU, its neighbourhood, and
globally.”51. Bezpośrednie wskazanie Chin jako
źródła działań dezinformacyjnych sygnalizuje
coraz bardziej krytyczne podejście państw
członkowskich UE i NATO do roli ChRL w polityce
międzynarodowej. Jednocześnie Chiny nie są
w Europie postrzegane przez pryzmat zagrożenia
militarnego, co stanowi wyraźną różnicę
w zestawieniu z percepcją amerykańską.

Francja i Niemcy, świadome tych różnic w percepcji,
dążą do poszerzenia zakresu niezależności poprzez
równoległe inicjatywy w ramach Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) Unii Europejskiej.
Przyczyny rozchodzenia się ścieżek najważniejszych
państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych
są złożone. Jednym z czynników osłabiających
relacje transatlantyckie jest unilateralne podejście
USA do kwestii bezpieczeństwa, które najlepiej
obrazują prezydentury George’a W. Busha
(2000-2008 oraz Donalda Trumpa (2017-2021).
W okresie sprawowania funkcji przez pierwszego
z prezydentów przez armię USA podjęta została
interwencja w Iraku wbrew wyraźnemu oporowi
ze strony Niemiec i Francji52 i bez jednoznacznej
autoryzacji ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Podobnie przez polityków europejskich oceniona
została decyzja prezydenta Donalda Trumpa
o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego
z Iranem (JCPOA - Joint Comprehensive Plan
of Action)53 oraz o przerwaniu militarnego
zaangażowania w Syrii.
Donald Trump od rozpoczęcia swej prezydentury
w styczniu 2017 r. silnie akcentował kwestię
odnowienia amerykańskiej potęgi w ramach
programów „Make America Great Again” oraz
„America First”. Zdaniem obecnego prezydenta USA
dotychczasowa architektura bezpieczeństwa jest
„przestarzała”, a nieuzasadnione zaangażowanie
wojskowe w innych regionach świata narusza
amerykańskie interesy. Wskazywał przy tym,
że konieczne jest renegocjowanie dotychczasowych
warunków współpracy w ramach porozumień
gospodarczych i sojuszy tak, aby odpowiadały one
amerykańskiej racji stanu. W odniesieniu do NATO
i europejskich sojuszników na pierwszy plan
wysunęła się kwestia przeznaczania minimum 2%
PKB na obronność.

51 European Commission, Coronavirus: EU strengthens action to tackle disinformation, June 10 2020, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_1006
52 John Gaffney (2004) Highly Emotional States: French-US Relations and the Iraq War, European Security, 13:3, 247-272, DOI:
10.1080/09662830490499966; Thomas Fousberg, German Foreign Policy and the War on Iraq: Anti-Americanism, Pacifism or
Emancipation? Security Dialogue 2005; 36; 213, DOI: 10.1177/0967010605054649
53 Yochi Dreazen, Europe’s fury over Trump’s Iran decision, explained in one word, Vox, https://www.vox.com/world/2018/5/9/17335308/
trump-decertify-iran-nuclear-deal-europe-sanction
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Ten poziom wydatków w 2017 r. osiągnęły jedynie
cztery państwa oprócz USA: Polska (2.0%), Grecja
(2.4%), Estonia (2.0%) i Wielka Brytania (2.1%)54.
W 2019 r. liczba państw wydatkujących 2% PKB
na obronność wyniosła dziewięć. W jednym
z tweetów z 8 grudnia 2018 r. prezydent Trump
wskazywał, że : „idea europejskiej armii nie
sprawdziła się zbyt dobrze w I ani II wojnie
światowej” oraz „jedyne, o co prosimy, to, abyście
wnosili uczciwy wkład w NATO. Niemcy wydają 1%,
podczas gdy Stany Zjednoczone przeznaczają 4.3%
ze znacznie większego PKB – aby chronić Europę”55.
Warto przy tym zaznaczyć, że cel 2% został
oficjalnie przyjęty na szczycie NATO w Newport
w 2014 r., choć na jego wdrożenie przez państwa
członkowskie wyznaczono okres dziesięciu lat56.
Zarzut administracji Trumpa wydaje się w znacznej
mierze uzasadniony. Mimo iż Europa nadal pozostaje
istotnym partnerem gospodarczym, argumenty
na rzecz utrzymywania dotychczasowej obecności
wojskowej w Europie są coraz częściej kontestowane
w Stanach Zjednoczonych. Wzrost potęgi Chin
i związane z tym obawy władz amerykańskich
sprawiają, że będą one dążyć do wymuszenia bądź
przekonania państw członkowskich do wzięcia
większej odpowiedzialności za zapewnianie
własnego bezpieczeństwa. Należy przy tym dodać,
że negatywna ocena zaangażowania państw
europejskich w finansowanie zdolności ofensywnych
NATO była podzielana przez wcześniejsze
administracje amerykańskie, z tą różnicą, że Donald
Trump artykułuje te zastrzeżenia zdecydowanie
bardziej asertywnie. W 2011 r. ustępujący Sekretarz
Obrony z administracji Baracka Obamy - Robert
Gates ostrzegał w amerykańskim Kongresie, że jeżeli
nie nastąpi poważne przeformułowanie warunków
współpracy z Europą, NATO czeka „ciemna, jeżeli nie
posępna przyszłość”.

Gates ostrzeżenie skierował jednak przede
wszystkim do państw europejskich, formułując
argumenty bardzo zbliżone do tych zgłaszanych
przez prezydenta Trumpa: “The blunt reality is that
there will be dwindling appetite and patience in
the US Congress ... to expend increasingly precious
funds on behalf of nations that are apparently
unwilling to devote the necessary resources or make
the necessary changes to be serious and capable
partners in their own defense”57. Podobnie także
George W. Bush w trakcie swojej prezydentury
wskazywał na konieczność zwiększenia środków
finansowych przeznaczanych na zbrojenia58 oraz
zapoczątkował proces ograniczenia obecności
żołnierzy amerykańskich w Niemczech, których
liczba zmniejszyła się z 72,400 do 33,250 w latach
2006-201859. Przypisywanie bieżących napięć
specyfice prezydentury Donalda Trumpa prowadzi
do konstruowania uproszczonego przekazu, który
pomija szerokie i wieloletnie poparcie wśród
amerykańskich kręgów decyzyjnych dla takich
działań.
Debata na temat wkładu finansowego
poszczególnych państw członkowskich
uwarunkowana jest przez konieczność rewaluacji
przez USA zaangażowania wojskowego
w poszczególnych regionach świata. Raporty
amerykańskich instytucji publicznych60
i pozarządowych61 jednoznacznie wskazują
na niekorzystne dla Ameryki zmiany w równowadze
sił w regionie Indo-Pacyfiku, które w wariancie
skrajnym mogłyby doprowadzić do „decisive
military defeat”62. Ambitne programy modernizacji
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej sprawiają,
że utrzymanie dotychczasowej przewagi wymaga
od władz USA alokacji odpowiednio zwiększonych
środków militarnych, ekonomicznych i politycznych.

54 N. McCarthy, Defense Expanditures of NATO Members Visualised, dostęp: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/07/10/
defense-expenditure-of-nato-members-visualized-infographic/#350ef2c14cff
55 D. J. Trump (realDonaldTrump) „The Idea of a European Military didn’t work out too well in WW I or 2. But the US was there for you, and
always will be. All we ask you is that you pay your fair share of N1ATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger
GDP – to protect Europe. Fairness!”, 12:52 PM 8 grudnia 2018 r. Tweet.
56 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in
Wales, NATO, Newport 2014.
57 Andrew Bowen, Bound for retirement, Gates gives grim, uncensored view of NATO future, Deutsche Welle, June 10 2011, https://www.
dw.com/en/bound-for-retirement-gates-gives-grim-uncensored-view-of-nato-future/a-15146001
58 Remarks by the President of the United States, George W. Bush to the Atlantic Student Summit, Prague 20 November 2002
59 Ben Knight, US military in Germany: What you need to know, Deutsche Welle, June 16 2020, https://www.dw.com/en/us-military-ingermany-what-you-need-to-know/a-49998340
60 Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019,
61 Eric Heginbotham et all., The US-China Military Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, RAND Corporation
2015, xxxi; Ashley J. Tellis, Uphill Challenges: China’s Military Modernization and Asian Security, The National Bureau of Asian Research,
Washington D.C 2012;
62 National Defense Strategy Commission, Providing for the Common Defense: The Assessment and Recommendations of the National
Defense Strategy Commission, November 2018, p. 14
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Negocjacje z sojusznikami mają doprowadzić
do takiego rozłożenia ciężarów, by możliwe stało
się stopniowe przesuwanie amerykańskich zasobów
w region o priorytetowym znaczeniu w strategii
bezpieczeństwa USA. Jednocześnie sprzeciw
państw europejskich wobec warunków stawianych
przez Waszyngton może posłużyć za argument
legitymizujący wycofanie oddziałów z Niemiec
i szerzej również z Europy.
Konstruktywna odpowiedź państw europejskich
na te postulaty zwiększyłaby zdolności odstraszania
sojuszu na wschodniej flance oraz ułatwiłaby
negocjacje na temat utrzymania obecności wojsk
USA w Europie. Wyjście naprzeciw postulatom
Waszyngtonu zapewniłoby amerykańskim
decydentom większą swobodę działania
na kierunku azjatyckim, który w ostatnich latach
zyskał charakter priorytetowy. Zasadnym jest,
aby państwa europejskie, a w szczególności
Niemcy, Francja i Włochy, podjęły rzeczywiste
kroki na rzecz zwiększenia budżetów wojskowych
co najmniej do poziomu uzgodnionego w Newport.
Działania te powinny zostać podjęte jednak nie
tylko ze względu na oczekiwania Waszyngtonu
czy zagrożenia związane z agresywną polityką
Federacji Rosyjskiej, terroryzmem i niekontrolowaną
migracją. Wzmocnienie potencjału wojskowego
państw europejskich sprawi, że będą one bliższe
osiągnięcia strategicznej autonomii, która stała
się celem długoterminowym dla Unii Europejskiej,
Francji i Niemiec. Pod pojęciem strategicznej
autonomii kryje się zdolność do formułowania
i egzekwowania norm międzynarodowych,
w przeciwieństwie do reakcyjnego dostosowywania
się do strategicznych wyborów podejmowanych
przez mocarstwa takie jak: Stany Zjednoczone,
Chiny czy Rosja. Działania na rzecz osiągnięcia
zdolności do samodzielnego kształtowania polityki
zagranicznej nie powinny jednak ignorować faktu,
że konstruktywne relacje transatlantyckie stanowią
gwarant stabilności na kontynencie, w szczególności
z perspektywy państw wschodniej flanki NATO.

Kluczowe znaczenie tego czynnika odzwierciedlają
strategie Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki
ludowej, które dążą do podwójnego rozbicia
(double decoupling) wspólnoty euroatlantyckiej63.
Celem jest najpierw trwałe rozdzielenie polityki
europejskiej od wpływu USA, co pozwoliłoby
Rosji i Chinom na bardziej swobodną realizację
ich agendy politycznej, osłabiłoby potencjał
militarny NATO oraz zmniejszyło wsparcie Europy
dla Stanów Zjednoczonych w ich globalnej
rywalizacji z Chinami. Podwójne rozłączenie ma
ponadto doprowadzić do pogłębienia podziałów
w samej Europie i paraliżu procesów decyzyjnych
na poziomie Unii Europejskiej. Głównym celem
byłoby w tym przypadku uwypuklenie różnić między
państwami wschodniej flanki NATO i mówiąc szerzej
Europy Środkowo-Wschodniej, a Europą Zachodnią.
W obliczu tych zagrożeń gwarantem dobrze
prosperującej wspólnoty transatlantyckiej jest
zatem także utrzymywanie wiarygodnych gwarancji
bezpieczeństwa dla państw wschodniej flanki NATO.
W świetle tych uwarunkowań niepokojące są rosnące
głosy sprzeciwu w Niemczech wobec programu
nuclear sharing w ramach NATO, stanowiącego
dotychczas ważny element strategii odstraszania
i symbol solidarności sojuszu. Rządząca koalicja
CDU/CSU/SPD oficjalnie opowiada się za dalszą
partycypacją w programie64 jednak w ostatnich
latach zauważalny stał się wzrost opozycji
szczególnie ze strony SPD i innych ugrupowań
lewicowych. W maju 2020 r. przewodniczący SPD
Rolf Mützenich w wywiadzie dla Tagesspiegel
opowiedział się za wycofaniem amerykańskiej broni
nuklearnej z Niemiec, określając politykę nuclear
sharing jako „relikt zimnej wojny”, podkreślił on
jednocześnie, że „broń atomowa na terenie Niemiec
nie podnosi naszego bezpieczeństwa, wręcz
przeciwnie”65.

63 Martin Svárovský, Not the Defeat of the West but Double Decoupling Is The Strategic Goal of Russia, European Values, 2019, https://
www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/05/Not-the-defeat-of-the-West-but-double-decoupling-is-the-strategic-goal-ofRussia.pdf.
64 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, https://www.bundesregierung.de/
breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und-spd-195906
65 Hans Montah, SPD fordert Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland, „Es wird Zeit, dass Deutschland die Stationierung zukünftig
ausschließt“, Der Tagesspiegel, May 3 2020, https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-fordert-abzug-aller-us-atomwaffen-ausdeutschland-es-wird-zeit-dass-deutschland-die-stationierung-zukuenftig-ausschliesst/25794070.html

newdirection.online

@europeanreform

31

Stosunki transatlantyckie w obliczu rywalizacji USA-Chiny

Warto zaznaczyć, że od szczytowego okresu
rywalizacji zimnowojennej NATO ograniczyło
europejski arsenał nuklearny o 90%66 a obecnie jedyna
broń atomowa zlokalizowana na terenie Niemiec
to grawitacyjne bomby B-61 składowane nieoficjalnie
w bazie powietrznej Büchel w liczbie 20-30 bomb67.
Wypowiedzi szefa SPD zatem stanowią kolejny
etap debaty związanej z programami modernizacji
lotnictwa w celu utrzymania zdolności przenoszenia
ładunków nuklearnych. Samoloty wielozadaniowe
Tornado zostały wprowadzone do wyposażania
Bundeswehry w 1979 r., zapewniając NATO dodatkowe
zdolności do przenoszenia bomb grawitacyjnych
B-61. Po czterdziestu latach eksploatacji przyszedł
czas na wymianę przestarzałych maszyn, jednak
zakup samolotów wielozadaniowych F-35 spotkał
się z oporem niemieckich kręgów przemysłowych.
Zarówno środowisko te jak i władze Francji naciskały
na rozwijanie europejskich zdolności produkcyjnych.
Głównym argumentem przeciw temu rozwiązaniu
były plany związane z rozwojem wielomiliardowego
programu Future Combat Air System (FCAS), który
ma doprowadzić do skonstruowania następcy dla
Eurofightera/Rafale/F-18 do 2040 r. Niemieckofrancusko-hiszpański projekt ma ponadto bardzo
wysokie szanse na uzyskanie wsparcia ze strony
PESCO i EDF. Zakup F-35 narażałby ograniczony
budżet Bundeswhery na poważne koszty oraz
podważałby zasadność rozwoju kolejnego samolotu
wielozadaniowego. W kwietniu 2019 r. niemieckie
Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dojdzie do zakupu
90 maszyn Eurofighter Typhoon oraz 45 samolotów
Boeing F/A-18 (30 samolotów E/F Super Hornets
o podwójnym zastosowaniu (DCA) oraz 15
samolotów EA-18G Growler posiadających zdolności
do prowadzenia wojny elektronicznej (EW). Zakup
zaawansowanych wiekowo maszyn F/A-18 i Eurofighter
stanowił rozwiązanie kompromisowe, wynikające
z faktu, że strona amerykańska od lat odmawiała
przyznania Eurofighterowi certyfikacji nuklearnej.

Zakup samolotów F/A-18 pozwoli na utrzymanie
zdolności do partycypowania w nuclear sharing
a zwiększenie kontyngentu Eurofighterów pozwoli
na wzmocnienie sił powietrznych i krajowego
przemysłu. Jednocześnie zakup amerykańskich
maszyn pozwoli na utrzymanie przez niemieckie
lotnictwo zdolności do przeprowadzania misji
typu SEAD (suppressing enemy air defense) i EW
(electronic warfare)68.
Poważną przeszkodą na drodze do umacniania
współpracy transatlantyckiej jest wzrost negatywnych
postaw społeczeństwa niemieckiego wobec
Stanów Zjednoczonych i częściowo również wobec
NATO. W badaniu YouGov dla niemieckiej agencji
DPA z 2019 r. 55% niemieckich respondentów
odpowiedziało, że państwa NATO powinny być zdolne
do samodzielnej obrony i zredukować uzależnienie
w tym obszarze od gwarancji amerykańskich69. W tym
samym badaniu aż 54% ankietowanych opowiedziało
się również za ograniczeniem izolacji i zwiększeniem
zakresu współpracy międzynarodowej. Badanie
przeprowadzone przez tę samą sondażownię w 2018r.
wykazało, że aż 42% ankietowanych obywateli
Niemiec jest za całkowitym wycofaniem wojsk USA,
przy czym w przypadku wyborców partii lewicowych
odsetek ten wyniósł odpowiednio 67% dla Die
Linke, 55% dla Alternative für Deutschland (AfD)70.
Niechęć do podnoszenia zdolności wojskowych
obrazuje również powolne tempo zwiększania
wydatków na zbrojenia. Wbrew deklaracjom ze
szczytu NATO w Newport w 2014 r. minister obrony
Annegret Kramp-Karrenbauer w listopadzie 2019 r.
zapowiedziała, że Niemcy zwiększą budżet obronny
do wymaganych 2% PKB nie w 2024, a w 2031 r.71. 24
czerwca 2020 r., w dniu wizyty polskiego prezydenta
Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, niemiecka minister
w trakcie webinarium Atlantic Council wyraziła
wątpliwość, czy procent PKB jest właściwym
wskaźnikiem wkładu w kolektywne bezpieczeństwo72.

66 NATO’s nuclear deterrence policy and forces, NATO, April 16 2020, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm
67 Hans M. Kristensen & Matt Korda United States nuclear forces, 2019, Bulletin of the Atomic Scientists, 75:3, 2019, 122-134, DOI:
10.1080/00963402.2019.1606503
68 Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. World Economic Outlook Update, IMF, June 2020, https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
69 Davis Van Opdorp, Germans in favor of ‘reducing reliance’ on US, Deutsche Welle, December 3 2019, https://www.dw.com/en/germansin-favor-of-reducing-reliance-on-us/a-51510739
70 Almost half of Germans want US army to leave the country, The Local, July 11 2018, https://www.thelocal.de/20180711/almost-half-ofgermans-want-us-army-to-leave-the-country
71 Robin Emmot, Germany commits to NATO spending goal by 2031 for first time, Reuters, November 7 2019, https://www.reuters.com/
article/us-germany-nato/germany-commits-to-nato-spending-goal-by-2031-for-first-time-idUSKBN1XH1IK
72 A conversation with German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer on resilience and the transatlantic alliance, Atlantic Council,
June 24 2020, https://www.atlanticcouncil.org/event/a-conversation-with-german-defence-minister-annegret-kramp-karrenbauer-onresilience-and-the-transatlantic-alliance/
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Negatywne nastawienie społeczeństwa
niemieckiego oraz trudności gospodarki niemieckiej,
która w konsekwencji pandemii według prognoz
IMF ma w 2020 r. skurczyć się o 7,8%, sprawiają,
że istnieje realne zagrożenie dla osiągnięcia tego
celu w wyznaczonym terminie.
Wątpliwości dotyczące zasad funkcjonowania
sojuszu nie ograniczają się tylko i wyłącznie
do Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Prezydent
Francji Emmanuel Macron w wywiadzie
z października 2019 r. dla The Economist stwierdził,
że “What we are currently experiencing is the
brain death of NATO”73, wskazując na konieczność
zwiększenia koordynacji polityk obronnych
państw europejskich w celu zwiększenia autonomii
strategicznej. Jako główną przyczynę problemów
organizacji Macron wskazał brak przewidywalności
w polityce Waszyngtonu, czego przykładem miała
być decyzja o wycofaniu się z konfliktu syryjskiego.
W maju 2018 r. francuski przywódca w podobnym
tonie wypowiedział się na temat wycofania się USA
z porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPOA),
które określił jako „mistake”74. Zapytany przez
dziennikarzy The Economist o wiarę w system
bezpieczeństwa zbiorowego, stanowiący spoiwo
sojuszu i fundament polityki bezpieczeństwa państw
wschodniej flanki, odpowiedział: „I don’t know”.
Bezpośrednie podważenie zdolności państw NATO
do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w dwa
miesiące przed szczytem sojuszu obchodzącego
70 lat istnienia wywołało konsternację wśród
przywódców państw członkowskich. Angela
Merkel przyznała, że sojusz boryka się z pewnymi
problemami, jednak zapewniła, że nie podziela
stanowiska prezydenta Francji. Kanclerz Niemiec
zadeklarowała także, że „transatlantic partnership
is indispensable for us”, podkreślając tym
samym priorytetowe znacznie relacji z USA.
Znacznie bardziej krytycznie do wypowiedzi
Macrona odniósł się premier Polski Mateusz
Morawiecki. Kwestionowanie zdolności państw
członkowskich do wzajemnej obrony określił on jako
„niebezpieczne” w wywiadzie dla Financial Times75.

Morawiecki wskazał również, że różnice dotyczące
strategicznej percepcji roli Rosji mogą wynikać
z faktu, że prezydent Macron „does not feel the hot
breath of the Russian bear on his neck”. Przywołane
wypowiedzi obrazują różnice występujące nie
tylko na poziomie USA-Europa, ale ponadto
pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi.
Dla większości nowych członków NATO, którzy
dołączyli do sojuszu po 1999 r., to Rosja pozostaje
niezmiennie głównym źródłem niestabilności
w regionie, o czym świadczą interwencje zbrojne
w Gruzji i na Ukrainie. Dla państw Europy Zachodniej
Rosja nie stanowi zagrożenia, ale co najwyżej jest
kłopotliwym partnerem, współpraca z którym
może przynieść wymierne korzyści przemysłowi
niemieckiemu i francuskiemu. Dyplomatyczna
i ekonomiczna izolacja Rosji w odbiorze części
francuskich i niemieckich kręgów politycznych
ogranicza pole strategicznego manewru
Paryża i Berlina. Emmanuel Macron dąży zaś
do przywrócenia podmiotowości strategicznej
Francji oraz Unii Europejskiej, co musiałoby się
wiązać z ograniczeniem roli Stanów Zjednoczonych
w polityce bezpieczeństwa Europy. Wątki te
poruszone zostały w przemówieniu w École
de Guerre z 7 lutego 2020 r., w trakcie którego
prezydent Macron ponownie podkreślił konieczność
podjęcia wysiłków na rzecz niezależnych działań
w południowym i wschodnim sąsiedztwie. Prezydent
stwierdził także, że stabilność w Europie wymaga
znacznie więcej niż: „the comfort provided by
a transatlantic convergence with the United
States”76. Francuski przywódca zaproponował także
rozciągnięcie parasola nuklearnego na Europę,
co miałoby prowadzić do stopniowego ograniczenia
uzależnienia od gwarancji bezpieczeństwa USA
i zwiększenia zakresu suwerenności europejskiej.
Pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego
przedsięwzięcia miałby być „strategiczny dialog”
między Francją a innymi państwami europejskimi
zainteresowanymi współpracą wojskową.

73 Emmanuel Macron in his own words (English), The Economist, November 7 2019, https://www.economist.com/europe/2019/11/07/
emmanuel-macron-in-his-own-words-english
74 The Latest: Macron calls US exit from Iran deal a ‘mistake’ , Associated Press, May 9 2018, https://apnews.com/
bb6dd8120b824d529132bcd9ba9e612b/The-Latest:-Macron-calls-US-exit-from-Iran-deal-a-’mistake’
75 Poland’s prime minister brands Macron ‘irresponsible’ on Nato, Financial Times, November 10 2019, https://www.ft.com/content/
a0a71b16-03a1-11ea-a984-fbbacad9e7dd
76 Speech Of The President Of the Republic on the Defense and Deterrence Strategy, 7 February 2020.
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Inicjatywa Macrona stanowi kolejny francuski projekt
po PESCO i European Defence Fund, który według
narracji konstruowanej przez Paryż ma doprowadzić
do wzmocnienia pozycji Europy i przywrócenia
podmiotowości w relacjach z Waszyngtonem.
Inicjatywy podejmowane przez władze francuskie,
choć wypływają z pewnych racjonalnych przesłanek,
są źle ukierunkowane, gdyż ich celem jest
zaspokojenie ambicji francuskich bez uwzględnienia
implikacji zerwania więzi transatlantyckich.
Pogłębiające się różnice mogą doprowadzić
do faktycznego wycofania się wojsk amerykańskich
z Europy, co w czerwcu 2020 zostało zapowiedziane
przez kończącego kadencję Donalda Trumpa.
Dążenie prezydenta Macrona do odprężenia
w relacjach z Moskwą, które nie uwzględnia
stanowiska innych państw sojuszu, nie stanowi
odpowiedniej recepty na skuteczną adaptację
sojuszu do nowych wyzwań. Najpoważniejszą
słabością takiego podejścia jest podważenie
wiarygodności Francji jako sojusznika państw Europy
Środkowo-Wschodniej, które w sposób bezpośredni
muszą mierzyć się z potencjalnym zagrożeniem ze
strony Rosji.
Brak zrozumienia na płaszczyźnie przyszłości NATO
i relacji z Rosją przekłada się również na odmienne
stanowiska względem Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Szczególnie
wyraźnie rysuje się podział na Francję i Niemcy silnie
wspierające inicjatywy UE oraz państwa Europy
Środkowo-Wschodniej (EŚW) z przewodnią rolą
Polski, które inicjatywę oceniają jako oderwaną
od realiów. Dla państw leżących na wschodniej
granicy UE i NATO to przede wszystkim druga
z tych organizacji, wspierana potęgą wojskową
USA, stanowi realną gwarancję zapewnienia
bezpieczeństwa.
W obliczu przedstawionych wyżej uwarunkowań
utrzymanie spoistości Sojuszu wymaga
wypracowania kompromisu między USA
i europejskimi członkami NATO, który obejmować
musi w pierwszej kolejności problem Chin.

Na fakt ten wskazywał wiceprezydent Mike Pence
w przemówieniu z kwietniowego szczytu NATO
w 2019 r. Zadeklarował on wówczas, że: „Perhaps
the greatest challenge NATO will face in the coming
decades is how we must all adjust to the rise of the
People’s Republic of China”. Następnie zaapelował
o konieczność dostosowania stanowiska sojuszników
tak, by uwzględniało ono zmianę w polityce
amerykańskiej.
Podtrzymywanie intensywnej współpracy wojskowej
między USA i sojusznikami europejskimi stanowi
zatem warunek prowadzenia efektywnej polityki
również wobec Chin. Inicjatywą, która powinna
być kontynuowana i rozwijana w przyszłości, jest
European Deterrence Initiative (EDI)77 ogłoszona
przez prezydenta Baracka Obamę w czerwcu
2014 r. w Warszawie. Działanie to stanowiło
odpowiedź na agresję rosyjską na Ukrainę i miało
na celu poprawę stanu infrastruktury obronnej
w Europie oraz zwiększenie częstotliwości ćwiczeń
wojskowych. Projekty realizowane są ze środków
zarezerwowanych na zagraniczne operacje
kryzysowe, których wartość w 2020 r. wyniosła
6,5 mld USD78. Istotnym elementem współpracy
wojskowej powinno być także utrzymanie
wysokiej częstotliwości wspólnych ćwiczeń wojsk
państw NATO jak manewry Defender Europe,
Combined Resolve czy Sabre Strike79. W ramach
Sojuszu Północnoatlantyckiego konieczne jest
kontynuowanie i rozwijanie projektów Wzmocnionej
Wysuniętej Obecności (EFP) oraz Sił Odpowiedzi
NATO w tym tzw. szpicy (VJTF - Very High
Readiness Joint Task Force).
USA ze swej strony powinny utrzymać
zaangażowanie w Europie nie tylko w imię
solidarności transatlantyckiej, ale przede wszystkim
ze względu na własne interesy. Obecność wojsk
amerykańskich w bazach w Europie pozwala
na utrzymanie zdolności projekcji siły w tym
regionie oraz w Afryce Północnej.

77 Do 2017 r. funkcjonująca jako European Reinforcement Initiative (ERI)
78 Artur Kacprzyk, European Deterrence Inititiative – Record and Perspectives, Bulletin PISM 118(2050), June 4 2020, https://pism.pl/
publications/The_European_Deterrence_Initiative__Record_and_Perspectives
79 U.S. Army Europe, Exercises, https://www.eur.army.mil/Exercises/
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Stabilizujący wpływ baz amerykańskich stanowi
jednocześnie jeden z głównych argumentów
na rzecz prowadzenia proamerykańskiej polityki
choćby w państwach wschodniej flanki NATO. Pełne
wycofanie oznaczałoby nie tylko wzrost znaczenia
Rosji dla regionalnej architektury bezpieczeństwa,
ale zdecydowanie osłabienia możliwości
politycznego oddziaływania na państwa europejskie.
Zmniejszenie zaangażowania wojskowego
przez Stany Zjednoczone najprawdopodobniej
doprowadziłoby także do gospodarczego zbliżenia
Unii Europejskiej z Chinami, a w konsekwencji
istotnego osłabienia pozycji strategicznej USA.
W tym świetle negatywnie należy ocenić czerwcową
zapowiedź wycofania przez Donalda Trumpa 9,5 tys.
żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Zgodnie z nią
część jednostek ma zostać przeniesiona do USA,
a pozostałe do innych państw, wśród których
głównym kandydatem jest Polska80. Sekretarz stanu
Mike Pompeo ruch ten motywował koniecznością
zredukowania zagrożenia dla Indii, Wietnamu,
Indonezji, Malezji i Filipin ze strony Chińskiej
Republiki Ludowej81.

Wdrożenie zapowiedzi wciąż stoi jednak
pod znakiem zapytania, ponieważ spotkała się ona
z krytyką zarówno ze strony głównych sojuszników,
jak i przedstawicieli Partii Republikańskiej
i Demokratycznej82. Sytuację dodatkowo komplikują
wybory prezydenckie w listopadzie 2020 r.,
w których faworytem jest na chwilę obecną Joe
Biden (szacunkowo: 306-132 w głosach elektorskich
na 14 lipca)83. Bez względu na to czy w wyborach
prezydenckich w listopadzie 2020 r. zwycięży Joe
Biden czy Donald Trump, Chiny i Indo-Pacyfik
pozostaną priorytetami dla USA, co wymagać
będzie adaptacji ze strony państw europejskich.
W wypadku zwycięstwa Joe Bidena większy nacisk
położony zostanie na mechanizmy multilateralne
i próbę odbudowania zaufania w relacjach
z sojusznikami europejskimi. Zwycięstwo Donalda
Trumpa oznaczałoby utrzymanie asertywnego
kierunku w relacjach z Berlinem i Paryżem zarazem
jednak przyczyniłoby się do dalszego umocnienia
relacji USA z państwami wschodniej flanki NATO,
w tym przede wszystkim z Polską.

80 Remarks by President Trump and President Duda of the Republic of Poland in Joint Press Conference, The White House, June 24 2020,
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-duda-republic-poland-joint-press-conference-3/
81 US reviewing military shift to counter China’s threat to India, other countries: Mike Pompeo, India Today, June 26 2020,
https://www.indiatoday.in/india/story/us-reviewing-military-shift-to-counter-china-threat-to-india-other-countries-mikepompeo-1692809-2020-06-26
82 Zachary Cohen, Jeremy Herb, Ryan Browne, Dozens of Republicans urge Trump not to cut number of US troops in Germany, CNN, June
9 2020, https://edition.cnn.com/2020/06/09/politics/republicans-trump-troops-germany/index.htmlOlivia Beavers and Rebecca Kheel,
Trump’s move to pull troops from Germany draws bipartisan warnings, https://thehill.com/policy/defense/503046-trumps-move-topull-troops-from-germany-draws-bipartisan-warnings
83 Trump vs Biden: who is leading the 2020 US election polls?, Financial Times, July 7 2020, https://ig.ft.com/us-election-2020/
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IV

5G: INTERESY EKONOMICZNE
I BEZPIECZEŃSTWO

B

udowa sieci 5G jest kwestią kluczową
w relacjach transatlantyckich i w istotnym
stopniu rzutować będzie na rywalizację USAChiny. Debata na temat nowej technologii stanowi
próbę dla relacji miedzy Ameryką a Europą oraz jak
w soczewce skupia najważniejsze dylematy wojskowe
i gospodarcze. Wdrożenie sieci 5G na masową
skalę doprowadzi do znaczącej zmiany jakościowej
pod względem poprawienia przepustowości,
zmniejszenia opóźnień oraz zwiększenia liczby
obsługiwanych urządzeń. Oczekuje się, że sieć piątej
generacji 100-krotnie zwiększy możliwości przesyłu
danych oraz będzie w stanie połączyć do 100 razy
więcej urządzeń w ramach „Internetu rzeczy”84.
Potencjał związany z tą technologią jest ogromny,
gdyż oddziaływać będzie na praktycznie wszystkie
sfery aktywności gospodarczej od analizy giełdowej,
przez autonomiczne pojazdy, smart grid, smart
dom po komunikację międzymaszynową i przemysł
rozrywkowy. Autorzy raportu McKinsey z 2019 r.
przewidują, że skuteczne zastosowanie sztucznej
inteligencji w dziewiętnastu wyodrębnionych
w raporcie obszarach ma szansę wygenerować rocznie
między 3,5 a 5,8 bilionów USD85. Z kolei analiza GSMA
z 2018 r. wskazuje na korzyści finansowe rzędu 565
miliardów USD między 2020 a 2034 r.86.

Komercyjny sukces 5G w znacznym stopniu
uzależniony będzie od tempa digitalizacji życia
społecznego, usług i procesów produkcji. Dostępne
prognozy jednoznacznie wskazują, że ze względu
na potencjalne korzyści ekonomiczne i logistyczne
powszechna digitalizacja aktywności gospodarczej
i społecznej stanowi nieuchronny trend. Raport Global
System for Mobile Communications Association
(GSMA) ocenia, że liczba urządzeń na świecie
współtworzących Internet rzeczy (IoT) wzrośnie
z 7,5 mld w 2017 r. do 25 mld w 2025 r.87 Analiza IHS
Markit wskazuje natomiast, że dojdzie do wzrostu
liczby urządzeń funkcjonujących w ramach IoT
z 27 mld w 2017 r. do 125 bln w 203088. Różnice
metodologiczne pomiędzy dostępnymi analizami
utrudniają jednoznaczne określenie potencjału
gospodarczego związanego z wdrożeniem
technologii 5G. Dostępne informacje wskazują jednak
jednoznacznie, że nowa technologia będzie stanowić
kluczowy element kształtujących się gospodarek
cyfrowych. Budowa infrastruktury 5G stanowi
obecnie największy i najbardziej dochodowy projekt
w sektorze ICT, dlatego też chińskim koncernom
zależy na zdobyciu wiodącej pozycji na rynkach
światowych.

84 China’s High-Tech Development, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-09/Chapter%204%20Section%201-%20Next%20
Generation%20Connectivity_0.pdf, s. 441.
85 Sanjay Kaniyar, Kapil Bhushan Srivastava, Ross Tisnovsky, Driving impact at scale from automation and AI, Mc Kinsey, 2019, s. 18.
86 GSMA, Study on Socio-Economic Benefits of 5G Services Provided in mmWave Bands, December 2018
87 GSMA, The Internet of Things by 2025, August 2018, https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2018/08/GSMA-IoTInfographic-2019.pdf.
88 IHS Markit, The Internet of Things: a movement, not a market, https://cdn.ihs.com/www/pdf/IoT_ebook.pdf
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Władze Unii Europejskiej również dostrzegają
kluczowe znaczenie nowej technologii dla
wzmocnienia konkurencyjności gospodarek
oraz budowy kapitału ludzkiego, co znajduje
odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach
programowych oraz podejmowanych inicjatywach.
W dokumencie Shaping Europe’s Digital Future 5G
określane jest jako „one of the most critical building
blocks of our digital economy and society in the next
decade”89. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska
wspólnie z przedstawicielami przemysłu ustanowiła
The 5G Infrastructure Public Private Partnership
(5G PPP). Platforma ma wesprzeć efektywną
implementacją technologii 5G w celu zapewnienia
wysokiej jakości połączeń dla „7 trillion wireless
devices serving over 7 billion people”90.
Władze w Waszyngtonie podzielają oceny Unii
Europejskiej oraz akceptują konieczność szybkiej
budowy bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury 5G,
która stanie się kołem zamachowym dla gospodarki
na kolejne lata. W National Strategy to Secure 5G
podkreślony został wymiar współpracy z podobnie
myślącymi partnerami oraz sojusznikami za rzecz
wyeliminowania zagrożeń ze strony podmiotów
trzecich, w tym kontekście rozumianych jako Huawei
i ChRL. Strategia zapowiada, że władze będą “work
aggressively with the private sector, as well as likeminded partners and allies to foster and promote
the research, development, testing, and evaluation
of new technologies and architectures that advance
the state-of-the-art technology for 5G and beyond”91.
Mimo zastrzeżeń co do udziału koncernów Huawei
i ZTE, które pojawiały się już w raporcie rządowym
z 2012 r., to dopiero administracja Donalda Trumpa
podjęła realne działania na rzecz jego wykluczenia.
W National Defense Authorization Act z 2018 r.92
wprowadzono zakaz korzystania ze sprzętu Huawei
i ZTE przez agencje rządowe, przewidując dwa lata
na wyeliminowanie chińskich technologii. 15 maja 2019 r.
Departament Handlu USA, na mocy executive order
prezydenta Donalda Trumpa93, wydał amerykańskim

firmom zakaz sprzedaży towarów i usług koncernowi
Huawei. Wraz z siedemdziesięcioma powiązanymi
podmiotami znalazł się on na Entity List, co implikuje
konieczność ubiegania się o specjalną licencję w celu
przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. Jednocześnie
jednak pięciokrotnie (maj, sierpień, listopad, marzec)
wprowadzano 45-dniowy okres, który m. in. umożliwił
Google dostarczenie aktualizacji do systemu
Android dla urządzeń Huawei zakupionych przed
wprowadzeniem zakazu. 15 maja 2020 r. Departament
Handlu USA ogłosił przedłużenie licencji udzielonej
Huawei o kolejne 90 dni.
Władze amerykańskie dążą do całkowitego wykluczenia
chińskich koncernów Huawei i ZTE z możliwości
dostarczenia urządzeń niezbędnych do wdrożenia
nowej technologii przesyłu danych z trzech głównych
przyczyn. Pierwszą z nich jest powstrzymanie dalszej
ekspansji chińskiego biznesu, która stymuluje wzrost
potęgi ekonomicznej i militarnej ChRL. Proces ten
prowadzi do wzrostu konkurencji dla amerykańskich
przedsiębiorstw oraz wspiera supermocarstwowe
ambicje Pekinu. Władze amerykańskie dążą zatem
do ograniczenia zaangażowania chińskich firm oraz
maksymalnego zredukowania osiąganych przez nie
zysków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Drugą przyczyną jest dążenie do wyeliminowania
zagrożenia związanego z infiltracją sieci
telekomunikacyjnej. Mimo sprzecznych sygnałów
płynących ze strony różnych instytucji i ekspertów94
należy uznać, że sprzęt dostarczany przez
Huawei czy ZTE mógłby zostać wykorzystany
do działalności szpiegowskiej przez chińskie służby
bezpieczeństwa. Raport National Cyber Security
Center z Wielkiej Brytanii argumentuje, że: „nasze
doświadczenie pokazało, że standardy bezpieczeństwa
i jakość produktów Huawei są niskie, a sam proces
nieprzejrzysty”95. Maksymalne ograniczenie udziału
chińskich koncernów służyć będzie zapewnieniu
bezpiecznej komunikacji i wymiany informacji
wywiadowczych między USA i państwami europejskimi.

89
90
91
92
93

Shaping Europe’s digital future, European Commission, June 23 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g
The 5G Infrastructure Public Private Partnership, https://5g-ppp.eu/.
The White House, The National Strategy to Secure 5G of the United States of America, March 2020.
US Congress, H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019.
The White House, Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain, May 15
2019, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-securing-information-communications-technology-servicessupply-chain/
94 Colin Lecher and Russel Brandom, Is Huawei a Security Threat? Seven Experts Weigh In, The Verge, March 17, 2019, https://www.
theverge.com/2019/3/17/18264283/huawei-security-threat-experts-china-spying-5g
95 “our experience has shown that Huawei’s cybersecurity and engineering quality is low and its processes opaque.” NCSC advice on the
use of equipment from high risk vendors in UK telecoms networks, NCSC, January 28 2020, https://www.ncsc.gov.uk/guidance/ncscadvice-on-the-use-of-equipment-from-high-risk-vendors-in-uk-telecoms-networks#section_5
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Trzecią przyczyną oporu władz amerykańskich jest
obawa przed pogłębieniem skali współzależności
gospodarczych Chin i Unii Europejskiej, które
przekładać się będą na łagodniejsze stanowisko
Brukseli wobec Pekinu. Obecnie czynnik ten
zdecydowanie utrudnia wypracowanie spójnego
stanowiska państw europejskich. Wzmocnienie
pozycji rynkowej Huawei oraz utrwalenie współpracy
z głównymi koncernami telekomunikacyjnymi
w Europie dodatkowo pogorszy tę sytuację.
Ostateczne stanowisko Unii Europejskiej oraz
poszczególnych państw członkowskich w kwestii
udziału firmy Huawei w rynku 5G wciąż jest
przedmiotem licznych dyskusji i kontrowersji.
Analiza ryzyka przedstawiona przez Radę Unii
Europejskiej w październiku 2019 r. wskazuje, że:
„wyzwania związane z bezpieczeństwem są również
powiązane z większym dostępem zewnętrznych
dostawców”96. W tekście wielokrotnie podkreślone
zostały zagrożenia wynikające z zaangażowania
zewnętrznych dostawców, działających według
nieprzejrzystych i niemożliwych do skontrolowania
zasad. Mimo postulatów wprowadzenia dodatkowych
mechanizmów kontroli i bezpieczeństwa dokument
jednoznacznie nie wyklucza Huawei z współtworzenia
infrastruktury cyfrowej. Stanowisko to należy
interpretować jako kompromis między dążeniem
do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych
i postulatami władz amaerykańskich a lobby
telekomunikacyjnym i interesami ekonomicznymi
z drugiej. Podobny wydźwięk miał opublikowany
w styczniu 2020 r. The EU toolbox for 5G security97.
Wśród państw europejskich wciąż nie wypracowano
ponadnarodowego konsensusu, jednak coraz większa
liczbę zwolenników zyskuje twardsze stanowisko
wobec Chin i koncernu Huawei. W latach 2019-2020
Estonia, Łotwa, Polska i Rumunia podpisały z USA
wspólne deklaracje dotyczące przyszłości 5G . Biorąc
pod uwagę kierunek polityki USA w obszarze 5G,
można wnioskować, że stanowią one krok na drodze
do ograniczenia roli bądź całkowitego wykluczenia
chińskiego koncernu. Upublicznione raporty służb
wywiadowczych państw EŚW wskazują na negatywny
odbiór chińskiej aktywności gospodarczej.

Raport służb estońskich z 2020 r. ostrzega, że:
“The potential use of China’s foreign investment for
political purposes and the possible development of
technological dependency are increasing threats
to Estonia’s security” oraz: “The threat of Chinese
technology is strategic and will be revealed in the long
term.”98. Niebezpieczeństwa związane z inwestycjami
z chińskim kapitałem podekreśla także analiza służb
litewskich: “China’s pursuit of technological advantage
and its penetrating investment activities increase the
vulnerability of other states and pose the risk of losing
control over the critical infrastructure”99. W grudniu
2018 r. czeska The National Cyber and Information
Security Agency wydała ostrzeżenie, że „The use of
technical or program tools of the following companies
[Huawei and ZTE], including their subsidiary
companies, poses a threat to the cyber security”100.
14 lipca brytyjski parlament po wielu miesiącach
spekulacji podjął decyzję o wykluczeniu Huawei
z udziału w powstającej sieci 5G.Według dostępnych
na ten moment informacji, od 31 grudnia 2021 r.
brytyjscy operatorzy nie będą mogli instalować
nowego sprzętu dostarczanego przez chiński
koncern. Do 2027 r. ma natomiast nastąpić usunięcie
wszystkich komponentów zainstalowanych
w okresie, gdy współpraca technologiczna była
jeszcze dozwolona. Rozwiązanie przyjęte w Wielkiej
Brytanii może stać się precedensem dla innych
rządów europejskich, które wciąż nie podjęły
ostatecznej decyzji.
W ramach wspólnoty transatlantyckiej oraz
w porozumieniu z kluczowymi partnerami azjatyckimi
powinno dojść do stworzenia bloku państw
rozwijających współpracę w zakresie technologii
cyfrowych i telekomunikacyjnych. Oparcie powstającej
sieci 5G o rozwiązania oferowane przez takie koncerny
jak: Ericsson, Nokia, Samsung, Verizon, Qualcomm czy
Cisco zapewni czołowe miejsce w sektorze ICT oraz
bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej.

96
97
98
99

EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks, NIS Cooperation Group, October 10 2019, p. 31.
The EU toolbox for 5G security, European Commission,
International Security and Estonia 2020, https://www.valisluureamet.ee/pdf/raport-2020-en.pdf.
State Security Department of the Republic ff Lithuania National Threat Assessment 2020, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/
2020/02/2020-Gresmes-En.pdf
100 National Cyber and Information Security Agency, 110-536/2018, December 17, 2018, Brno, https://www.govcert.cz/download/kii-vis/
Warning.pdf
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V

RELACJE GOSPODARCZE USA-UE
A WOJNA HANDLOWA Z CHINAMI

U

nia Europejska jest najważniejszym partnerem
gospodarczym Stanów Zjednoczonych
zarówno w wymiarze handlowym, jak
i inwestycyjnym. W 2019 r. wzajemne obroty
towarowe przekroczyły wartość 850 miliardów
USD, czyli osiągnęły one wartość ponad dwukrotnie
większą niż na początku XXI wieku101. Co istotne,
wymianę handlową w okresie ostatnich dwóch
dekad cechuje względnie stabilny wzrost, który
został tymczasowo zakłócony przez światowy
kryzys finansowy w latach 2007-2011. Recesja w USA
(- 0,1% w 2007 r. -2,5% w 2008 r.) oraz w strefie
euro (-4,5% w 2009 r., -0,89% w 2012 r. i – 0,25%
w 2013 r.) spowodowały przejściowe załamanie
korzystnej koniunktury. W 2011 r. wymiana towarowa
powróciła do poziomu z 2008 r., a w kolejnych latach
jej wartość sukcesywnie rosła, pomimo trudności
wywołanych wojną handlową.
Strukturalną cechą relacji handlowych USA
i UE, podobnie jak w przypadku Chin, pozostaje
negatywny bilans handlowy po stronie
amerykańskiej. Wraz z objęciem funkcji prezydenta
w 2017 r. prezydent Trump zapowiedział
ograniczenie deficytu w wymianie z Chinami i Unią
Europejską, co miało zagwarantować wzmocnienie
amerykańskich producentów.

Polityka „America First” i wprowadzenie w marcu
2018 ceł na stal i aluminium nie przyczyniły się
jednak do obniżenia wymiany handlowej czy
spadku deficytu. W latach 2017-2019 wartość
wymiany handlowej wzrosła z 718,5 mld
do 851,9 mld USD, a deficyt z 151,57 do 178,48
mld USD. Niezwykle istotnym elementem relacji
gospodarczych Unii Europejskiej i USA jest handel
usługami, który według źródeł amerykańskich
w 2018 r. wyniósł 452 mld USD. W odróżnieniu
od wymiany towarowej w tym obszarze współpracy
to gospodarka amerykańska odnotowała dodatni
bilans w wysokości 60 mld USD dzięki eksportowi
na poziomie 256 mld USD (import usług 196 mld
USD)102. Warto przy tym zaznaczyć, że dane
Eurostatu różnią się od tych przedstawianych przez
US Census Bureau. Wskazują one, że w 2018 r. import
usług wyniósł 196,2 mld EUR, eksport 179,4 mld EUR
a deficyt po stronie UE sięgnął 16,8 mld EUR103.
Fundamentem relacji gospodarczych między Stanami
Zjednoczonymi i Unią Europejską są przepływy
inwestycyjne, które nie mają odpowiednika w skali
światowej. Całkowita wartość amerykańskich
inwestycji w UE-27 (1,8 bln EUR) jest trzykrotnie
wyższa niż w całej Azji. Z kolei wysokość inwestycji
UE w USA (2,18 bln EUR) jest ośmiokrotnie wyższa niż
liczone wspólnie inwestycje UE w Indiach i Chinach104.

101 Trade in Goods with European Union, United States Census Bureau, https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0003.html
102 US Office of the United States Trade Representative, European Union, https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/
european-union
103 European Commission, United States, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
104 European Commission, United States, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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Dane US Census Bureau mówią z kolei o 2,035 bln
USD inwestycji UE-27 w USA i 2,512 bln USD inwestycji
amerykańskich105. Opuszczenie Unii Europejskiej
przez Wielką Brytanię przełoży się na częściowe
ograniczenie współpracy ze względu na kluczową
rolę tego państwa w kanalizowaniu przepływów
inwestycyjnych. W 2018 r. na Zjednoczone Królestwo
przypadało aż 561 mld USD FDI w USA, a firmy
amerykańskie zgromadziły nakłady w wysokości 758
mld USD106.
Dane statystyczne ukazują pozytywną dynamikę
w relacjach gospodarczych między USA i państwami
europejskimi, jednocześnie jednak od 2017 r. coraz
wyraźniej zaczęły rysować się różnice w odniesieniu
do polityki gospodarczej. W marcu 2018 r.
po nałożeniu dodatkowych ceł w wysokości 10 i 25%
na import stali i aluminium doszło do eskalacji napięć
gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi i Unią
Europejską. Prezydent Donald Trump jednocześnie
zapowiedział, że rozważa wprowadzenie nowych
barier taryfowych wobec pojazdów z Europy. Unia
Europejska w odpowiedzi na działania Waszyngtonu

w czerwcu 2018 r. wprowadziła cła na towary
z USA o łącznej wartości 2,8 mld USD. Intensywne
negocjacje oraz wizyta komisarza Claude’a Junckera
w Waszyngtonie doprowadziły 25 lipca 2018 r.
do opublikowania The Joint EU-US Statement107
oraz przyjęcia przez UE zobowiązań importowych
i osiągnięcia wstępnego porozumienia. W jego
konsekwencji w okresie lipiec 2018- kwiecień
2019 import amerykańskiej soi zanotował wzrost
o 121%, pokrywając 75% zapotrzebowania w Unii
Europejskiej. Z drugiej strony Europa w omawianym
okresie stała się głównym kierunkiem eksportu
soi z USA z udziałem 28%108. Presja ze strony
administracji Donalda Trumpa poskutkowała ponadto
skokowym wzrostem importu LNG z USA, który
w okresie lipiec 2018- marzec 2019 wyniósł 181%109.
Import tego surowca stanowi jeden z obszarów
współpracy transatlantyckiej o kluczowym znaczeniu
dla współpracy ekonomicznej i bezpieczeństwa
energetycznego Europy. Wobec rozbieżności
w stanowiskach wobec Chin niezbędne staje się
rozwijanie tych kierunków współpracy, który sprzyjają
interesom obydwu stron.

105 Shayerah Ilias Akhtar, U.S.-EU Trade and Investment Ties: Magnitude and Scope, Congressional Research Service, Updated February 18,
2020. https://fas.org/sgp/crs/row/IF10930.pdf
106 Shayerah Ilias Akhtar, U.S.-EU Trade and Investment Ties: Magnitude and Scope, Congressional Research Service, Updated February 18,
2020. https://fas.org/sgp/crs/row/IF10930.pdf
107 Joint U.S.-EU Statement following President Juncker’s visit to the White House, European Commission, July 25t 2018, https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_4687
108 EU-U.S. Joint Statement: the United States is Europe’s main soya beans supplier with imports up by 121%, European Commission, April
16 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2154
109 EU-U.S. Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise, up by 181%, European Commission, March
8, 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1531

42

New Direction

Paweł Paszak, Krzysztof Kamiński

Według danych Komisji Europejskiej gaz stanowi
jedno z głównych źródeł pozyskiwania energii
w Unii Europejskiej z udziałem 23,4% w miksie
energetycznym110. Dla firm amerykańskich Europa
stanowi rynek zbytu o dużym potencjale rozwoju.
International Energy Agency (IEA) ocenia,
że do 2025 r. Unia Europejska potrzebować będzie
dodatkowych 125 mld m3 gazu ziemnego111,
co otwiera drogę dla zwiększenia roli importu LNG
z USA. Jednocześnie, jak wskazują autorzy IEA,
nie maleje udział Federacji Rosyjskiej, która jest
głównym dostawcą gazu ziemnego z eksportem
na poziomie około 146 mld m3 rocznie. Uzależnienie
UE od importu surowców energetycznych z Rosji
wzbudziło zdecydowany sprzeciw prezydenta
Donalda Trumpa, który wielokrotnie zwracał
uwagę na fakt, że państwo to pozostaje głównym
źródłem niestabilności w regionie. Jednocześnie
rządy europejskie poprzez zwiększające się zakupy
gazu z Rosji zapewniają jej władzom stały dopływ
środków do budżetu, z których finansowane
są m. in. programy modernizacji sił zbrojnych.
Biorąc pod uwagę zbrojne zaangażowanie wojsk
Federacji Rosyjskiej w Gruzji i na Ukrainie, ożywiona
współpraca gospodarcza z Moskwą prowadzi
do podważenia oficjalnej polityki Unii Europejskiej
i NATO w odniesieniu do tychże właśnie problemów
bezpieczeństwa. Zważywszy na rosnące potrzeby
energetyczne Unii Europejskiej oraz presję ze strony
władz USA, zwiększenie importu amerykańskiego
LNG ograniczy krytykę władz w Waszyngtonie
wynikającą z rosnącego uzależnienia od importu
gazu z Rosji. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania
energii przyczynia się także do poprawy
bezpieczeństwa państw Europy ŚrodkowoWschodniej.
Do kwestii najszerzej dyskutowanych w stosunkach
gospodarczych zalicza się wprowadzenie
specjalnego podatku cyfrowego w państwach Unii
Europejskiej, który objąłby amerykańskie koncerny

telekomunikacyjne jak: Facebook, Google, Apple,
Amazon, Uber czy Netflix. Celem planowanych
przepisów jest zabezpieczenie interesów państw
członkowskich w sytuacji, w której amerykańskie
koncerny czerpią zyski z operowania na rynkach
europejskich, jednocześnie unikając płacenia
podatków. Według wyliczeń Komisji Europejskiej
przedsiębiorstwa cyfrowe w rzeczywistości płacą
podatki na średnim poziomie 9,5%, podczas gdy
w przypadku firm z innych sektorów wskaźnik
ten wynosi 23,2%112. W tym kontekście głośna
stała się sprawa koncernu Apple, który w sposób
nieuprawniony korzystał z ulg podatkowych w Irlandii,
co w 2016 r. skończyło się nałożeniem przez Komisję
Europejską kary w wysokości 13 miliardów EUR113.
Dotychczas wielostronne konsultacje w sprawie
kształtu podatku cyfrowego prowadzone były
w ramach OECD. W dniu 9 października 2019 r.
sekretariat organizacji przedstawił propozycję
legislacji, której celem jest „to ensure large and
highly profitable Multinational Enterprises, including
digital companies, pay tax wherever they have
significant consumer-facing activities and generate
their profits”114. Główną przeszkodą na drodze
do pomyślnego zakończenia negocjacji pozostają
poważne rozbieżności stanowisk pomiędzy
Francją i Stanami Zjednoczonymi. Paryż dąży
do wprowadzenia światowego systemu podatkowego,
który miałby charakter obligatoryjny i eliminował
„raje podatkowe”. USA opowiadały się natomiast
za mniej restrykcyjnym i dobrowolnym uczestnictwem
poszczególnych państw w powstającym systemie.
Państwa europejskie wyrażają jednak obawy,
że prace na szczeblu OECD postępują zbyt wolno
i są celowe spowalnianie przez przedstawicieli USA.
22 stycznia 2020 r. przedstawiciele rządów Francji,
Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zapowiedzieli
wprowadzenie takich rozwiązań na szczeblu
państwowym, jeżeli OECD nie wypracuje wspólnego
stanowiska.

110 EU Energy in Figures, European Commission, August 2018, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99fc30eb-c06d11e8-9893-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77059768
111 Peter Zeniewski, A long-term view of natural gas security in the European Union, International Energy Agency, March 13 2019, https://
www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
112 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Time to establish a modern, fair and efficient
taxation standard for the digital economy, European Commission, March 21 2018, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/communication_fair_taxation_digital_economy_21032018_en.pdf
113 State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion, European Commission, August 30 2016, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/IP_16_2923
114 OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy, OECD, October 9, 2020, https://www.
oecd.org/tax/oecd-leading-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
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Przyjęcie nowego podatku stanowiłoby
naruszenie interesów amerykańskich koncernów,
dlatego administracja Donalda Trumpa w reakcji
na ogłoszenie planów jego wprowadzenia
zapowiedziała nałożenie dodatkowych ceł na towary
europejskiej. 22 stycznia na World Economic Forum
w Davos prezydent Trump zapowiedział, że “if we
can’t make a deal, we’ll have to put 25% tariffs on
their cars”115. Należy przy tym zaznaczyć, że eksport
samochodów oraz produktów powiązanych
jest fundamentem gospodarki niemieckiej oraz
powiązanych z nimi łańcuchów dostaw w Europie
Środkowo-Wschodniej. Niemcy w 2018 r. sprzedały
pojazdy osobowe o łącznej wartości 156 mld
USD z czego aż 21,7 mld USD przypadło właśnie
na Stany Zjednoczone, co stawia je na pierwszym
miejscu wśród kierunków eksportu. W skali całej
Unii na sektor motoryzacyjny przypada 8% wartości
wymiany handlowej z USA, co odpowiada kwocie
około 68 mld USD w skali roku. Stany Zjednoczone
są głównym rynkiem zbytu dla samochodów
produkowanych w Unii Europejskiej z udziałem
29% w eksporcie116. Sekretarz skarbu USA – Steve
Mnuchin – w sposób bezpośredni odniósł się
do pomysłu wprowadzenia podatków cyfrowych,
grożąc państwom europejskim działaniami
odwetowymi: „If people want to arbitrarily put
taxes on our digital companies we will consider
putting taxes arbitrarily on car companies”117.
Ostatecznie 18 czerwca 2020 r. Stany Zjednoczone
oficjalnie wycofały się z prowadzonych negocjacji
na temat ustanowienia podatku cyfrowego. Otwiera
to zatem drogę do wzrostu napięć w stosunkach
gospodarczych z Unią Europejską.
Władze amerykańskie będą dążyły do wykorzystania
narzędzi ekonomicznego i politycznego nacisku,
którymi dysponują w celu uniemożliwienia przyjęcia
podatków cyfrowych w państwach europejskich.
Jeżeli zabiegi USA zakończą się sukcesem, z pozoru
przyniesie to ich gospodarce wymierne korzyści
w postaci zwiększenia zysków amerykańskich
korporacji technologicznych. Zarazem jednak ruch
ten odebrany zostanie w Europie jako kolejny
przejaw unilateralizmu w polityce Waszyngtonu,

który nie liczy się z interesami i zdaniem
sojuszników. Opodatkowanie wielkich korporacji
nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu
gospodarczego wywołanego przez pandemię. Unia
Europejska potrzebować będzie dodatkowych
źródeł pozyskiwania środków budżetowych,
aby sfinansować szeroko zakrojone programy
inwestycyjne i pomocowe, których wartość
w początkowej fazie ma sięgnąć 750 mld EUR118.
Poprawa relacji ekonomicznych wymaga ponadto
rozwiązania trwającego ponad 16 lat sporu
pomiędzy władzami USA i UE wokół nieuprawnionej
pomocy dla koncernów lotniczych Boeing i Airbus.
Od 2004 r. toczy się on na forum organizacji
WTO, która dotychczas opublikowała wyroki
wskazujące, że zarówno państwa UE, jak i USA
dopuściły się naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
W 2005 r., wobec fiaska negocjacji dwustronnych,
WTO rozpoczęło dwa równoległe dochodzenia
w sprawie pomocy publicznej dla Boeinga
i Airbusa. W 2009 r. doszło do opublikowania
tymczasowego wyroku w sprawie europejskiego
koncernu, w którym stwierdzono, że państwa UE
stosowały subsydia eksportowe. W 2010 roku
organizacja żądała wstrzymania nieuprawnionej
pomocy dla Airbusa, wliczając w to model A380
superjumbo. W 2011 UE przegrała apelację
i dostała czas do końca roku, by zastosować
się do wyroku. Również w 2011 r. odrębny panel
WTO uznał część roszczeń strony europejskiej
i wydał wyrok na rzecz wstrzymania pomocy
publicznej dla Boeinga w wysokości co najmniej
5,3 mld USD. Rok później USA przegrały apelację,
co oznaczało konieczność zaprzestania pomocy
w formie ulg podatkowych dla amerykańskiego
koncernu. W 2013 roku Boeingowi stan Waszyngton
przyznał ulgi podatkowe w wysokości 8,7 mld USD
na budowę modelu 777X. W 2014 r. UE złożyła
kolejne zażalenie na działania władz amerykańskich,
argumentując, że zwolnienia zaliczają się
do kategorii „zabronionych subsydiów”. W 2016r.
panel WTO stwierdził, że Unia Europejska nie
zastosowała się do wcześniejszych wyroków i nadal
udziela nieuprawnionej pomocy koncernowi Airbus.

115 Trump threatens big tariffs on car imports from EU, Reuters January 22 2020, https://www.reuters.com/article/us-davos-meetingtrump-trade/trump-threatens-big-tariffs-on-car-imports-from-eu-if-no-trade-deal-struck-cnbc-idUSKBN1ZL1GK
116 EU-US Automobile Trade: Facts and Figures, European Automobile Manufacturers Association, March 2019, https://www.acea.be/
uploads/publications/EU-US_automobile_trade-facts_figures.pdf
117 Trump reignites trade battle with Europe over digital tax, Deutsche Welle, January 21 2020, https://www.dw.com/en/trump-reignitestrade-battle-with-europe-over-digital-tax/a-52110107
118 The EU Budget Powering the Recovery Plan for Europe, European Commission, May 27 2020, https://ec.europa.eu/info/files/eu-budgetpowering-recovery-plan-europe_en
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W 2017 r. wyrok apelacyjny stwierdził, że pomoc
dla Boeinga 777X nie może być klasyfikowana jako
„zakazana”. W drugiej ze spraw WTO oczyściło
władze amerykańskie z większości zarzutów
o utrzymywanie subsydiów, jednocześnie jednak
stwierdziło, że nie cofnęły one wcześniejszych
zwolnień podatkowych wprowadzonych przez stan
Waszyngton. W latach 2018-2019 panel WTO uznał,
że ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska nie
wykonały poleceń organizacji. Ostatecznie w wyniku
arbitracji WTO USA otrzymały prawo do nałożenia
taryf na towary z UE o rocznej wartości 7,5 mld
USD, z którego skorzystały w październiku 2019 r.,
wprowadzając opłaty celne na import samolotów
Airbus w wysokości 10% i 25% na wybrane rodzaje
żywności. W grudniu 2019 r. WTO potwierdził
dalszy brak konstruktywnej postawy ze strony UE,
dając administracji Donalda Trumpa silny argument
do wprowadzenia kolejnych ceł.
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Historia sporu w WTO pokazuje, że żadna ze stron nie
dopełniła zobowiązań wynikających z uczestnictwa
organizacji oraz działała wbrew oficjalnie głoszonemu
przywiązaniu do zasad wolnorynkowych. Pandemia
COVID-19 dodatkowo skomplikowała sytuację, gdyż
zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska będą
dążyły do wsparcia rodzimych koncernów w sytuacji,
gdy branża lotnicza zalicza się do sektorów najsilniej
dotkniętych kryzysem. Wypracowanie kompromisu
w obecnych uwarunkowaniach wydaje się zadaniem
niezwykle trudnym, jednak umowa handlowa stanowi
warunek niezbędny dla odbudowania stosunków
opartych na poszanowaniu wzajemnych interesów.
Eskalacja wojny handlowej sprzyjać będzie przede
wszystkim Chinom, które będą dążyć do trwałego
osłabienia relacji transatlantyckich oraz wykorzystywać
decyzje o nałożeniu ceł do ataków na wizerunek USA
jako obrońcy wolnego handlu.
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VI

NORMATYWNY WYMIAR RELACJI
TRANSATLANTYCKICH

W

przestrzeni publicznej i w języku dyplomacji
wartości łączące Stany Zjednoczone
i Europę pozostają ważnym elementem
debaty na temat przyszłości wzajemnych relacji.
W wypowiedziach czołowych polityków podkreślane
jest przywiązanie do wolności oraz systemu
demokratycznego gwarantującego dobrobyt, rządy
prawa i przestrzeganie swobód obywatelskich119.
W okresie zimnej wojny w mediach zachodnich
dominował podział na „wolny świat” z USA
w roli przywódcy i blok państw socjalistycznych
reprezentujących totalitarną dystopię lub jak to określił
Ronald Reagan „the Evil Empire”. Po rozpadzie ZSRR
w grudniu 1991 r. narracja budowana wokół idei „wolnego
świata” częściowo straciła na znaczeniu, gdyż USA
i pozostałe państwa Zachodu odniosły zdecydowane
zwycięstwo nad komunizmem. Wraz z globalizacją
światowej gospodarki pojawiło się jednak nowe
zagrożenie dla pozycji Stanów Zjednoczonych w postaci
Chińskiej Republiki Ludowej. Oficjalnie obowiązująca
ideologia komunistyczna oraz zorganizowany system
cenzury i represji sprawiły, że wezwania do konsolidacji
„wolnego świata” zyskały ponownie na aktualności.
W amerykańskich dokumentach strategicznych
i w wypowiedziach czołowych polityków administracji
Donalda Trumpa rywalizacja o hegemonię w regionie
Indo-Pacyfiku przedstawiana jest w kategorii starcia
niemożliwych do pogodzenia systemów wartości120.

Wymiar normatywny akcentowany jest w szczególności
w odniesieniu do sporu wokół udziału Huawei
w europejskim rynku technologii 5G. Argumentem
podnoszonym przez zwolenników wyłączenia firmy
z przetargów w UE jest jej wsparcie dla funkcjonującego
w Chinach systemu cenzury. Tak było w przypadku listu
brytyjskich parlamentarzystów z Partii Konserwatywnej
z lutego 2020 r., w którym wzywali oni do wprowadzenia
całkowitego zakazu z powodu wykorzystania technologii
koncernu w prześladowaniach Ujgurów w Xinjiangu.
Umożliwienie ekspansji ekonomicznej firmom
wspierającym niehumanitarne praktyki władz ChRL,
stoi w sprzeczności z ideami wyznawanymi przez rządy
i społeczeństwa europejskie121. Według orędowników
tego argumentu wybór dotyczący dostawcy sprzętu
ICT nie może opierać się wyłącznie na kalkulacji
ekonomicznej czy względach bezpieczeństwa, ale
powinien ponadto uwzględniać model społecznopolityczny, który reprezentuje dany dostawca. Decyzja
stanowi zatem wybór o charakterze cywilizacyjnym
i państwa Zachodu powinny dążyć do zminimalizowania
wpływu autorytarnych Chin na infrastrukturę cyfrową
i aktywność setek milionów użytkowników122. Rządy
państw Unii Europejskiej powinny zatem rozważyć
jakiego rodzaju przywództwa oczekują, czy tego
opartego o wartość wolności, czy przywództwa opartego
na łamaniu praw człowieka i polityce rewizjonizmu.

119 Mike Pence, Remarks by Vice President Mike Pence at the Munich Security Conference, February 18, 2017, The Munich Security
Conference Munich, Germany
120 The White House, National Security Strategy of the United States of America, 2017, p. 45-46; Department of State, A Free and Open
Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision
121 Annie Fixler and Mikhael Smits, Huawei endangers Western values, The Hill, 24th January 2020.
122 John T. Watts, A Framework for an Open, Trusted, and Resilient 5G Global Telecommunications Network, Atlantic Council, March 2020,
p. 18.
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Z perspektywy amerykańskiej argument moralny
jest szczególnie istotny, gdyż pozwala na częściowe
zbicie racji ekonomicznych stojących za wyborem
Huawei jako dostawcy. Władzom w Waszyngtonie
zależy na sprowadzeniu dyskusji do poziomu
aksjologicznego, gdyż na tym polu wszystkie czynniki
przemawiają na niekorzyść Chin. Sprzęt oferowany
przez koncerny Huawei i ZTE jest konkurencyjny
cenowo i reprezentuje zbliżoną jakość w porównaniu
do europejskich konkurentów. Atutem Huawei jest
ponadto szerokość oferty i możliwość dostarczenia
wszystkich elementów infrastruktury 5G od stacji
bazowych przez kable po smartfony i komputery.
Wprowadzenie pełnego zakazu i związana
z nim luka podażowa mogą w negatywny sposób
wpłynąć na transformację technologiczną Unii
Europejskiej i opóźnić działania na rzecz stworzenia
konkurencyjnej digital economy. Część analityków
ocenia, że takie działanie podniósłby koszt budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie o około
55 miliardów EUR123. Całkowite wykluczenie Huawei
z europejskiego rynku wiązałoby się z dodatkowymi
kosztami generowanymi jednak nie przez kwestie
techniczne, a czynniki polityczne.
Przywiązanie do zasad demokratycznych i praw
człowieka stanowi element wspólny dla rządów
oraz społeczeństw Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych. Po wprowadzeniu National Security
Law w Hongkongu państwa Zachodu zgodnie potępiły
te działania, argumentując że stanowią one naruszenie
zobowiązań międzynarodowych ChRL i zagrażają
autonomii metropolii. Zarzuty te zostały zawarte
w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych grupy
G7 i UE z 17 czerwca 2020 r124. Parlament Europejski
w rezolucji z 19 czerwca 2020 r. zarekomendował Unii
Europejskiej i państwom członkowskim złożenie pozwu
przeciwko Chinom do Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości125. Bruksela i Stany Zjednoczone
zgodnie występuje przeciwko łamaniu praw człowieka
w Chinach, choć sprzeciw ten ogranicza się prawie
wyłącznie do sfery dyskursywnej.

O ile stanowisko państw Unii Europejskiej i USA
pozostaje zbieżne w odniesieniu do kwestii praw
człowieka, to forma sprawowania światowego
przywództwa generuje liczne napięcia. Zyskały
one na sile wraz z rozpoczęciem prezydentury
przez Donalda Trumpa, który podjął szereg
kontrowersyjnych decyzji zrywających z polityką swoich
poprzedników. Wśród nich należy wskazać wycofanie
się z Porozumienia Paryskiego, podpisanego przez
prezydenta Baracka Obamę, które za cel stawiało
ograniczenie skutków globalnego ocieplenia. Ze
względu na wzrost świadomości społeczeństwa
w kwestii zmian klimatu oraz rosnące poparcie dla
proekologicznych ugrupowań politycznych decyzja
nowej administracji spotkała się z szeroką krytyką.
Wystąpienie USA z porozumienia odebrane zostało
w Europie jako przejaw narodowego egoizmu
i izolacjonizmu. Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch
opublikowali wówczas wspólne oświadczenie,
w którym wyrazili przekonanie o kluczowym znaczeniu
umowy oraz zadeklarowali gotowość do jej dalszej
implementacji126. Stany Zjednoczone były jedynym
demokratycznym państwem rozwiniętym, które
zrezygnowało z partycypacji w porozumieniu. Stanowiło
to uderzenie w wizerunek „przywódcy wolnego świata”
i obrońcy liberalnego porządku międzynarodowego.
Rezygnacja z partycypacji w porozumieniu
została wykorzystana przez władze chińskie, które
potwierdziły swoje zaangażowanie w działania
na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych. Chiny i USA
wspólnie odpowiadają za około 40% emisji dwutlenku
węgla do atmosfery, co sprawia że na ich rządach
spoczywa proporcjonalnie większa odpowiedzialność
niż w przypadku innych państw. Po listopadowej
decyzji o opuszczeniu porozumienia w prasie
międzynarodowej pojawiły się nawet głosy mówiące
o abdykacji USA jako lidera i przejęciu tej roli przez
Chiny127. Z perspektywy Pekinu decyzja Donalda
Trumpa stała się okazją do wzmocnienia własnego
wizerunku jako odpowiedzialnego mocarstwa
wspierającego wielostronne mechanizmy współpracy
międzynarodowej.

123 https://www.reuters.com/article/us-huawei-europe-gsma/europes-5g-to-cost-62-billion-more-if-chinese-vendors-banned-telcosidUSKCN1T80Y3
124 G7 Foreign Ministers’ Statement on Hong Kong, US Department of State, June 17 2020, https://www.state.gov/g7-foreign-ministersstatement-on-hong-kong/
125 MEPs call on EU to consider lawsuit against China over Hong Kong, European Parliament, June 19 2020, https://www.europarl.europa.
eu/news/en/press-room/20200615IPR81235/meps-call-on-eu-to-consider-lawsuit-against-china-over-hong-kong
126 Joint statement from Germany, Italy and France on Pres. Trump’s climate decision, https://id.ambafrance.org/Joint-statement-fromGermany-Italy-and-France-on-Pres-Trump-s-climate-decision-2528
127 Ariel Cohen U.S. Withdraws From Paris Accord, Ceding Leadership To China, Forbes, November 7th 2019, https://www.forbes.com/sites/
arielcohen/2019/11/07/us-withdraws-from-paris-accord-ceding-leadership-to-china/#3290c69773c1
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Już po ogłoszeniu decyzji przez Biały Dom, chiński
minister spraw zagranicznych – Wang Yi zadeklarował:
„China will earnestly fulfill its obligations under the
United Nations Framework Convention on Climate
Change and the Paris Agreement and achieve the target
of voluntary contributions as scheduled.”128. Utrzymanie
przez USA pozycji symbolicznego przywódcy wiąże
się z koniecznością większego zaangażowania
w mechanizmy multilateralne wspierane przez
wszystkich najważniejszych sojuszników.
Fundamentem międzynarodowej pozycji Stanów
Zjednoczonych pozostaje niezmiennie najpotężniejsza
armia świata oraz przewaga technologiczna
w kluczowych sektorach gospodarki. Kluczem
do sukcesu jest także zdolność do stworzenia systemu
sojuszy i instytucji, z jednej strony zapewniających
stabilizację, z drugiej zabezpieczających amerykańskie
interesy. Ten niematerialny komponent pozycji,
określany również jako „miękka potęga”, uległ
na przestrzeni ostatnich lat wyraźnemu osłabieniu. Wiele
na to wskazuje, że udział USA i państw Zachodnich
w światowej gospodarce będzie ulegał stopniowemu,
ale sukcesywnemu ograniczeniu, a wraz z tym ich
możliwości do kształtowania polityki międzynarodowej.
Jeżeli obecnie występujące rozbieżności się utrzymają
lub ulegną pogłębieniu będzie to się wiązać z dalszym
osłabieniem pozycji Unii Europejskiej, USA i NATO.
Brak koordynacji wzajemnych polityk skutkować
będzie również zwiększeniem zakresu swobody
działań Chin i Federacji Rosyjskiej. Rewizjonistyczne
motywacje obydwu państw sprawiają, że będą one
dążyć do podwójnego rozłączenia (double decoupling)
w stosunkach transatlantyckich. Miałoby ono polegać
na maksymalnym uniezależnieniu Europy od Stanów
Zjednoczonych oraz wykorzystywaniu i pogłębianiu
podziałów występujących wśród państw europejskich.
Podzielony Zachód i Europa stanowić będą znacznie
mniej wymagającego konkurenta, co pozwoli zarówno
Chinom, jak i Rosji na realizację własnych interesów
bez groźby interwencji zewnętrznej. W interesie
Stanów Zjednoczonych i państw Europy jest zatem
dążenie do utrzymania spoistości w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego oraz pogłębionej współpracy
gospodarczo-politycznej między Waszyngtonem
i Brukselą. Ze strony USA wymagać to będzie powrotu
do polityki multilateralnej, zmierzającej do poszukiwania
porozumienia z sojusznikami europejskimi w odniesieniu
do kluczowych kwestii bezpieczeństwa.

Decyzje o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego
z Iranem czy opuszczeniu Syrii podjęte wbrew
sojusznikom w Europie pokazują, że potrzebna jest
poprawa w zakresie koordynacji wzajemnych polityk.
Celem powinno być nie tylko odbudowanie zaufania
na poziomie politycznym, ale także przywrócenie
pozytywnego odbioru roli Stanów Zjednoczonych wśród
opinii publicznej. USA Według badania PEW Research
w 2016 r. 74% międzynarodowych respondentów wyraziło
zaufanie do osoby Baracka Obamy a 64% tę samą
opinię wyraziło w odniesieniu do USA. Podobne badanie
przeprowadzone już w 2017 r. wykazało, że prezydent
Donald Trump jest odbierany pozytywnie przez 23%
a Stany Zjednoczone przez 49% ankietowanych. Wśród
pięciu liderów czołowych mocarstw (Angela Merkel,
Emmanuel Macron, Władimir Putin, Xi Jinping, Donald
Trump) amerykański prezydent uzyskał najgorszy
wynik. Negatywne trendy widoczne są w szczególności
na przykładzie Niemiec, w których wizerunek
Stanów Zjednoczonych uległ wyraźnemu osłabieniu
w konsekwencji rządów Donalda Trumpa. W badaniu
z maja 2020 r. na pytanie: które z państw - USA czy Chiny
– jest ważniejsze dla Niemiec, 37% respondentów wybrało
USA a 36% Chiny. Negatywnie przez Niemców oceniania
jest także reakcja władz amerykańskich na pandemię
COVID-19. W sondażu przeprowadzonym przez Kantar
Public dla Koerber Foundation 73% ankietowanych
wyraziło opinię, że ich opinia na temat Stanów
Zjednoczonych uległa pogorszeniu w związku z kryzysem
zdrowotnym wywołanym wirusem SARS-COV-2
Demokratyczny charakter ustrojów sprawia,
że stosunek społeczeństwa do kwestii polityki
zagranicznej stanowi ważny element w procesie jej
formułowania i wdrażania. Znaczenie to uwidoczniła
tocząca się w Niemczech debata dotycząca nuclear
sharing, zwiększania wydatków na zbrojenia oraz relacji
z USA. Wzrost wpływu nastawionych pacyfistycznie
partii lewicowych sceptycznie odnoszących się do roli
Ameryki odgrywa coraz istotniejszą rolę w polityce
Niemiec. Biorąc pod uwagę te niekorzystne trendy
społeczne, władze Stanów Zjednoczonych powinny
dążyć do odbudowy pozytywnego wizerunku
w najważniejszym państwie Unii Europejskiej.
Odzyskanie utraconego zaufania wymagać
będzie jednak podniesienia znaczenia współpracy
wielostronnej i ograniczenia działań unilateralnych.

128 Du Zhuoran, China’s fulfillment of Paris Agreement, https://news.cgtn.com/news/2019-12-02/China-s-fulfillment-of-Paris-AgreementM6kZj1DCko/index.html
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VII

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
I TRÓJMORZE – AMERYKAŃSKA
KOTWICA W EUROPIE?

Z

decydowana większość problemów
występujących w relacjach transatlantyckich
sprowadza się do różnic pomiędzy
najważniejszymi państwami Europy Zachodniej
(Niemcy, Francja) a Stanami Zjednoczonymi. Jednym
z najbardziej stabilnych elementów współpracy
w przestrzeni euroatlantyckiej pozostają relacje
Waszyngtonu z państwami Europy ŚrodkowoWschodniej w tym przede wszystkim z Polską,
Rumunią i państwami bałtyckimi. W obliczu rosnących
wyzwań związanych ze wzrostem potęgi ChRL
i niepewnego stanowiska państw Europy Zachodniej,
pogłębienie współpracy z wybranymi państwami EŚW
powinno stać się jednym z priorytetów. Ugruntowanie
dobrych relacji sojuszniczych z państwami regionu,
w tym przede wszystkim z Polską, pełniącą rolę
„zwornika bezpieczeństwa” na Wschodzie, ma szansę
zredukować negatywne konsekwencje wynikające
z różnic w stosunkach z Berlinem i Paryżem.
Na konstruktywny charakter wzajemnych kontaktów
wpływa wyjątkowy w skali Europy poziom poparcia
dla NATO, które w państwach Wschodniej Flanki
postrzegane jest jako realny gwarant bezpieczeństwa
w regionie. W badaniu PEW Research Center z kwietnia
2019 r. aż 82% respondentów z Polski i 77% na Litwie,
wyraziło pozytywny stosunek wobec Sojuszu
Północnoatlantyckiego129. W przypadku opinii publicznej
w Rumunii w ankiecie International Republican Institute
(IRI) aż 85% badanych zajęło podobne stanowisko, 73%
na Łotwie wśród ludności łotewskojęzycznej130 i 71%
wśród ludności rdzennie estońskiej131.

W perspektywie tych państw to przede wszystkim
potencjał wojskowy USA i gotowość władz
amerykańskich do podejmowania interwencji
zbrojnych zapewniają wiarygodność Organizacji
Paktu Północnoatlantyckiego. Projekty inicjowane
przez Francję i Niemcy takie jak CSDP czy PESCO
przyjmowane są sceptycznie z trzech podstawowych
przyczyn. Pierwszą z nich jest ograniczony potencjał
militarny obydwu państw, który nie stanowi realnej
przeciwwagi dla militarnych zdolności Federacji
Rosyjskiej. Drugą jest brak zaufania względem gotowości
Francji i Niemiec do wywiązania się z zobowiązań
sojuszniczych wynikających z art. 5. Państwa te mimo
rosyjskiej agresji na Ukrainę dążą do stopniowego
odprężenia stosunków z Rosją, co w ich percepcji
pozwoliłoby na zrównoważenie relacji ze Stanami
Zjednoczonymi oraz otworzyłoby nowe możliwości
dla eksportu. Przedmiotem sporu jest ponadto
rosyjski gazociąg Nord Stream 2, który celowo pomija
Polskę, Białoruś i Ukrainę, prowadząc do pogłębienia
podziałów pomiędzy Europą Zachodnią i ŚrodkowoWschodnią. Mimo zapewnień polityków niemieckich
o „czysto komercyjnym” charakterze gazociągu, jego
uruchomienie doprowadzi do obniżenia poziomu
bezpieczeństwa wcześniej wymienionych państw132.
Trzecim powodem utrzymującej się rezerwy państw
bałtyckich, Rumunii i Polski było początkowe
podporządkowanie projektów rozwijanych w ramach
CSDP interesom państw Europy Zachodniej, głównie
Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

129 NATO seen favorably in member states, but few in Turkey agree, PEW Research Center, February 6 2020, https://www.pewresearch.org/
global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/pg_2020-02-09_nato_0-01/
130 Public Opinion in Romania May 7 –June 2 2018, International Republican Institute, https://www.iri.org/sites/default/files/final_romania_
poll_presentation.pdf
131 Juhan Kivirähk, Public Opinion and National Defence, Ordered by: Estonian Ministry of Defence, March 2018, https://www.
kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/public_opinion_and_national_defence_2018_march_0.pdf
132 Krzysztof Kamiński, Nord Stream 2: Attack Against European Solidarity, New Direction, 2018, https://newdirection.online/2018publications-pdf/NORD_STREAM_2.pdf
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Wstępna wizja współpracy w ramach CSDP
zakładała przygotowanie sił zbrojnych pod kątem
operacji reagowania kryzysowego, wzmocnienie
przemysłu zbrojeniowego w największych państwach
członkowskich oraz zwiększenie aktywności w obszarze
Morza Śródziemnego i Afryki133. Odwrócenie uwagi
od rozwijania zdolności do kolektywnej obrony oraz
potencjalnego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej
spotkały się z niechęcią ze strony państw wschodniej
flanki. W wyniku negocjacji i presji ze strony Niemiec
doszło do przyjęcia bardziej inkluzywnej formy
współpracy, która dąży do zwiększonego zaangażowania
państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz równoważy
interwencjonistyczne dążenia Francji. Modyfikację
koncepcji należy ocenić w kategoriach pozytywnych,
jednak sukcesy CSDP na poziomie europejskim będzie
możliwy dopiero wówczas, gdy stworzone instrumenty
będą służyć również interesom państw EŚW.
Niski poziom zaufania do zdolności i woli obrony
wschodniej flanki przez Niemcy i Francję wraz
z utrzymującym się zagrożeniem ze strony Federacji
Rosyjskiej przesądzają o proamerykańskim nastawieniu
Polski, Rumunii i państw bałtyckich. Kraje te dążą
do zwiększenia militarnego zaangażowania USA
w regionie oraz przyjęcia przez NATO jak najbardziej
proaktywnej postawy wobec zagrożeń i wyzwań
pojawiających się na kierunku wschodnim. Europa
Środkowo-Wschodnia nie stanowi jednak monolitu
i w przypadku Czech, Słowacji i Węgier podejście
do Federacji Rosyjskiej jest bliższe perspektywie
Berlina niż Warszawy.
Współpraca w zakresie bezpieczeństwa stanowi
priorytetowy obszar relacji między Stanami
Zjednoczonymi i wymienionymi państwami. Zarazem
jednak wciąż istnieje znaczący potencjał do pogłębienia
kontaktów handlowych i inwestycyjnych.
Perspektywiczną platformą do rozwoju tego obszaru
stosunków jest ustanowiona w 2015 r. Inicjatywa
Trójmorza (3SI). Dwanaście państw134 wchodzących
w jej skład obejmuje 28% terytorium Unii Europejskich,
114 milionów mieszkańców a skumulowana wartość ich
PKB szacowana jest na 1,6 bln USD. Gospodarki regionu

cechuje ponadto znaczący potencjał do dalszego
wzrostu, o czym świadczą prognozy wskazujące,
że do 2030 r. PKB regionu wzrośnie o 30%135.
Przedstawione szacunki nie uwzględniają negatywnych
konsekwencji pandemii, nie zmienia to jednak
faktu, że państwa 3SI zaliczają się do najbardziej
dynamicznie rozwijających się regionów w Unii
Europejskiej. Najlepszym tego przykładem jest Polska,
która w latach 1992-2019 odnotowała nieprzerwany
wzrost gospodarczy136 i klasyfikowana jest jako jedna
z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych
w Europie137. Ten potencjał pozostawał jako dotychczas
w znaczącej mierze niewykorzystany przez brak
sieciowych połączeń gospodarczych, energetycznych
i komunikacyjnych na linii Północ-Południe.
Nadrzędną motywacją leżącą u podstaw powołania
3SI było dążenie do przełamania geopolitycznej osi
Wschód-Zachód, poprzez promowanie współpracy
gospodarczej i połączeń między państwami
inicjatywy. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez
realizację inwestycji infrastrukturalnych z obszarów:
digital, energy i transport, dzięki którym możliwe
będzie lepsze wykorzystanie potencjałów państw
leżących nad Morzem Bałtyckim, Czarnym
i Adriatyckim. Realizacja agendy formatu pozwoli
na stworzenie nowej sieci powiązań gospodarczych
i komunikacyjnych wzdłuż osi Północ-Południe
co ma szansę ograniczyć dominację Europy
Zachodniej w życiu gospodarczym i politycznym
UE. Trójmorze ma ponadto szansę wnieść
istotny wkład w bezpieczeństwo państw regionu
poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania
energii (uniezależnienie od Rosji) oraz stworzenie
nowoczesnej infrastruktury cyfrowej i komunikacyjnej.
Rosnąca potęga gospodarcza państw Trójmorza
wiązać się będzie z proporcjonalnym zwiększaniem
budżetów obronnych, a tym samym sprzyjać będzie
podnoszeniu zdolności bojowych państw wschodniej
flanki. Poparcie dla Trójmorza wyrażone przez
prezydenta Trumpa w 2017 r.138 a następnie sekretarza
ds. energii Rick’a Perry’ego i sekretarza stanu
Mike’a Pompeo otwiera drogę do większego udziału
USA w rozwoju inicjatywy.

133 Justyna Gotkowska, Czym jest PESCO? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa, „Punkt Widzenia” Nr 69, OSW, Warszawa 2018, p. 11;
Justyna Gotkowska, W stronę sojuszu wojskowego? Perspektywy europejskiej unii bezpieczeństwa i obrony
134 Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa , Łotwa Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry
135 Perspectives for infrastructural investments in the Three Seas region, Spot Data,
136 GDP growth (annual %) – Poland, World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=PL
137 How can Europe raise its game? EY Attractiveness Survey Europe, June 2019, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-europeattractiveness-survey-2019/$File/ey-europe-attractiveness-survey-2019.pdf
138 Madeline Farber, Read Donald Trump’s Remarks at the Three Seas Initiative Summit in Poland, Time, July 6 2017, https://time.
com/4846780/read-donald-trump-speech-warsaw-poland-transcript/
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Powodzenie Inicjatywy Trójmorza w dużym stopniu
uzależnione będzie od zdolności państw formatu
to przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, którzy
byliby w stanie zapewnić projektom niezbędne
finansowanie. Brak postępu w realizacji inwestycji
skutkować będzie stagnacją współpracy między
państwami inicjatywy i ograniczeniu do aktywności
poszczególnych państw członkowskich. Jest to kwestia
o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Trójmorza,
gdyż potrzeby inwestycyjne regionu tylko do 2030 r.
szacowane są na 570 mld EUR139. Pozyskiwaniu kapitału
dla projektów służyć ma Three Seas Investment Fund
ustanowiony w czerwcu 2019 r. przez polski Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) i rumuński EximBank.
Za zarząd na funduszem odpowiedzialne są Credit
Suisse Fund Services S.A. and Fuchs Asset Management
z Credit Suisse S.A. w roli banku depozytariusza.
Rozwiązaniem optymalnym byłaby wielostronna
współpraca państw formatu, Unii Europejskiej, Stanów
Zjednoczonych oraz bacznie śledzącej inicjatywę
Japonii przy projektach o znaczeniu strategicznym,
które jednocześnie spełniają wymogi opłacalności.
Kolejną barierą do pokonania jest ograniczone
zaangażowanie części aktorów regionalnych,
którzy postrzegają Trójmorze jako proamerykańską
inicjatywę wymierzoną w Niemcy140 i Rosję. Część
państw jak Austria, Węgry czy Słowacja nie podziela
obaw władz polskich dotyczących Rosji, dlatego
będą one ostrożnie podchodzić do projektów, które
mogłyby doprowadzić do wzrostu napięć z Moskwą.
Niemcy będące gospodarczym i politycznym
rdzeniem Unii Europejskiej obawiały się, że sukces
Trójmorza doprowadzi do nadmiernego wzmocnienia
wpływów USA w regionie. Z perspektywy Berlina
byłby to niekorzystny rozwój wypadków, biorąc
pod uwagę coraz częstsze różnice zdań i interesów
z Waszyngtonem. Począwszy od 2018 r. władze
Niemieckie zaczęły przykładać coraz większą uwagę
do rozwoju inicjatywy, zabiegając o uzyskanie statusu
państwa członkowskiego Trójmorza. Celu tego nie udało
się osiągnąć, gdyż poza przedstawicielami Rumunii
niemiecka inicjatywa nie uzyskała odpowiedniego
wsparcia. Argumentem decydującym była w tym
przypadku możliwość zdominowania inicjatywy przez
Niemcy, podczas gdy z perspektywy Polski kluczowe
jest stworzenie bloku komplementarnego wobec

EU, który ma jednak charakter niezależnej inicjatywy
regionalnej. Warto przy tym zaznaczyć, że Inicjatywa
Trójmorza nie ma na celu rywalizacji z Unią Europejską,
ale pełni wobec niej właśnie funkcję komplementarną.
Zmierza do stworzenia ram dla współpracy państw
EŚW oraz koordynacji wysiłków na rzecz realizacji
inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu regionalnym.
Zastrzeżenia wobec partycypacji Niemiec w Inicjatywie
Trójmorza nie powinny stać na przeszkodzie
zaangażowaniu inwestycyjnemu tego państwa
w projekt. Jedną z możliwych form aktywności rządu
niemieckiego jest polityczne i finansowe wsparcie
dla budowy infrastruktury energetycznej w Europie
Środkowo-Wschodniej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby
na przynajmniej częściowe odbudowanie wiarygodności
wśród państw wschodniej flanki NATO, utraconej
w konsekwencji realizacji projektu Nord Stream 2.
W konsekwencji reorientacji strategii Stanów
Zjednoczonych coraz częściej na poziomie politycznym
pojawiają się postulaty zmniejszenia obecności
wojskowej w Europie141. Rozbudowa infrastruktury
energetycznej i istotne zwiększenie importu LNG
z USA w ramach inicjatywy Trójmorza ma szansę
przynajmniej częściowo ograniczyć te trendy
a jednocześnie doprowadzić do poprawy poziomu
bezpieczeństwa i szans rozwojowych regionu. 3SI
wciąż znajduje się w początkowej fazie rozwoju
i dalsze postępy uzależnione będą od stworzenia
efektywnych mechanizmów pozyskiwania funduszy
i realizacji projektów. W dobie pogarszających się
relacji USA z państwami Europy Zachodniej postęp
Inicjatywy Trójmorza ma szansę stać się pozytywnym
czynnikiem w relacjach transatlantyckich i ugruntować
proamerykańskie nastawienie państw Europy
Środkowo-Wschodniej.
Warto tez podkreślić, że w miarę rosnącej aktywności
ChRL w Europie Środkowo-Wschodniej, dla której ramy
organizacyjne wyznaczają Inicjatywa Pasa i Szlaku
oraz format 17+1, Trójmorze może stać się narzędziem
równoważenia tych postępów. 3SI zapewnia inkluzywny
mechanizm realizacji inwestycji infrastrukturalnych
o znaczeniu regionalnym. Wielostronna współpraca
państw ze strefy euroatlantyckiej oraz ich sojuszników
(Japonia, Korea Południowa) ma szansę zapewnić
atrakcyjną alternatywę dla oferty chińskiej.

139 The Three Seas Initiative Investment Fund officially established, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), June 7 2019
140 Michał Kokot, Wyłom w Trójmorzu. Czesi nie chcą być częścią antyniemieckiego paktu, Gazeta Wyborcza, June 19 2017, https://
wyborcza.pl/7,75399,21976040,wylom-w-trojmorzu-czesi-nie-chca-byc-czescia-antyniemieckiego.html
141 US reviewing military shift to counter China’s threat to India, other countries: Mike Pompeo, India Today, https://www.indiatoday.in/
india/story/us-reviewing-military-shift-to-counter-china-threat-to-india-other-countries-mike-pompeo-1692809-2020-06-26
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KONKLUZJE

I

ndopacyficzny zwrot w strategii USA
uwarunkowany rosnącą pozycją Chin,
Indii i państw ASEAN stwarza poważne
wyzwania dla relacji transatlantyckich.
Władze w Waszyngtonie będą zmuszone
do zaangażowania dodatkowych środków
politycznych, gospodarczych i militarnych w celu
zabezpieczenia własnej przewagi i stabilności
w regionie. Z jednej strony Europa utraciła
rangę najważniejszego regionu w polityce
USA, z drugiej jej wsparcie będzie kluczowe
dla zwycięstwa Stanów Zjednoczonych
w konfrontacji z Chinami. Ograniczone zdolności
wojskowego wsparcia armii amerykańskiej
posiadają wyłącznie Wielka Brytania i Francja.
Możliwe jest jednak skoordynowanie działań
w odniesieniu do inwestycji, transferów
technologii, standaryzacji technicznej oraz
organizacji międzynarodowych.
Obecna dekada stanowi zatem okres krytyczny
dla przyszłości współpracy transatlantyckiej.
Zarówno rządy europejskie, jak i władze
w Waszyngtonie powinny doprowadzić
do wypracowania kompromisu, gwarantującego
utrzymanie przez Zachód przewagi strategicznej.
Utrzymanie konstruktywnych relacji wymagać
będzie proaktywnej postawy i ustępstw każdej
ze strony, które uniemożliwiłyby osiągnięcie
przez Chiny i Rosję podwójnego rozłączenia
(double decoupling) Europy i Stanów
Zjednoczonych. Stany Zjednoczone powinny
utrzymywać presję na rządy europejskie, by te
sukcesywnie zmierzały w kierunku przeznaczenia
co najmniej 2% PKB na obronność.
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Podniesienie realnych zdolności wojskowych
państw europejskich sprzyjać będzie
zrównoważeniu ciężarów ponoszonych przez
każdą ze stron na rzecz zagwarantowania
kolektywnego bezpieczeństwa. W obliczu
niejednoznacznej postawy Francji i Niemiec,
zachowanie wiarygodności gwarancji
bezpieczeństwa dla państw wschodniej
flanki wymaga utrzymania obecności wojsk
amerykańskich w Europie oraz broni nuklearnej
na zasadach nuclear sharing. Wyrazem
solidarności w obliczu stopniowego wycofywania
się wojsk amerykańskich z Europy byłoby
skierowanie przez Francję, Niemcy i Wielką
Brytanię dodatkowych oddziałów do państwa
bałtyckich w ramach mechanizm EFP. Ruch ten
pozwoliłby z jednej strony na realne podniesienie
poziomu bezpieczeństwa w regionie,
a z drugiej pozwoliłby na zniwelowania
wrażenia, że NATO opuszcza wschodnią flankę.
Jeżeli różnice polityczne nie pozwalałyby
na zachowanie dotychczasowej liczebności wojsk
amerykańskich w Niemczech, to rozwiązaniem
optymalnym jest ich przesunięcie do Polski,
Rumunii i państw bałtyckich. Uwzględnić należy
również rozszerzenie programu nuclear sharing
o Polskę, która w perspektywie kolejnych lat
wejdzie w posiadanie samolotów F-35 zdolnych
do przenoszenia bomb grawitacyjnych B-61.
Decyzja ta podniosłaby poziom bezpieczeństwa
państw wschodniej flanki oraz stanowiła dowód
zaangażowania w wypełnienie sojuszniczych
zobowiązań. Władze USA powinny odejść
od polityki unilateralnej na rzecz pogłębionego
dialogu strategicznego z partnerami europejskimi.
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Stosunki transatlantyckie w obliczu rywalizacji USA-Chiny

Odbudowanie pozytywnego wizerunku USA
w państwach europejskich wymagać będzie
większej koordynacji w odniesieniu do kwestii
klimatycznych, polityki handlowej i problemów
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Obok
działań na płaszczyźnie wojskowej i gospodarczej
ważne jest odbudowanie międzynarodowego
wizerunku USA, który uległ wyraźnemu osłabieniu
po 2017 r.
Państwa Unii Europejskiej powinny podjąć
działania na rzecz utrzymania ograniczonego
dostępu Huawei do wspólnego rynku
i powstającej sieci 5G. Niemożliwa do obrony
jest stan, w którym firmy europejskie (Nokia,
Ericsson) posiadają udział w rynku chińskim
na poziomie niespełna 10%, podczas gdy
Huawei nie napotyka formalnych barier na rynku
UE. Rozwiązanie to sprzyjać będzie budowaniu
globalnej pozycji liderów technologii 5G przez
europejskie koncerny. Ceną poniesioną przez
państwa UE będą wyższe koszty oraz opóźnienia
we wdrażaniu nowej technologii. Spodziewać
się należy również działań odwetowych ze
strony Chin, w szczególności w odniesieniu
do firm niemieckich lub brytyjskich, które
mogą przyjąć formę formalnych bądź
nieformalnych sankcji. Za restrykcjami
przemawiają także względy etyczne oraz te
związane z bezpieczeństwem. Koncerny Huawei
i ZTE pozostają silnie powiązane z władzami
chińskimi, a proponowane przez nie rozwiązania
technologiczne wykorzystywane są przez
system cenzury i inwigilacji. Rozwiązaniem
optymalnym byłoby stworzenie w państwach
demokratycznych mechanizmów wielostronnych
służących tworzeniu nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury cyfrowej. Przedstawione
rozwiązanie wiązałoby się z poważnymi
kosztami, jednocześnie jednak potencjalne
korzyści długoterminowe uzasadniają ten
kierunek.
Napięcia ekonomiczne między Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi są nieuniknione
zważywszy na konkurencyjność obydwu
gospodarek i rywalizację w obszarach
kluczowych technologii. Zarówno władze
amerykańskie, jak i przedstawiciele Unii
Europejskiej powinni dążyć do rozwiazywania
sporów w ramach systemu WTO oraz
do utrzymania swobodnego przepływu towarów,
kapitału i usług.
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Celem decydentów po obydwu stronach
Atlantyku powinno być jednocześnie
pogłębienie współpracy w zakresie ochrony
własności intelektualnej, międzynarodowej
standaryzacji technologii oraz zwalczania
nieuczciwej konkurencji. Celem
długoterminowym powinno być stworzenie
bloku gospodarek cyfrowych, skupiających
państwa demokratyczne i stosujące
odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz
zasady etyczne.
Jednym z pozytywnych elementów współpracy
może stać się współpraca energetyczna z USA
w zakresie energetyki jądrowej oraz gazu
LNG. Zwiększenie importu amerykańskiego
LNG ograniczy krytykę władz w Waszyngtonie
wynikającą z rosnącego uzależnienia
od importu gazu z Rosji. Dywersyfikacja
źródeł pozyskiwania energii przyczyni się
także do poprawy bezpieczeństwa państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną
z perspektywicznych platform do współpracy
inwestycyjnej jest Inicjatywa Trójmorza, która
ma szansę wzmocnić relacje inwestycyjne
między 12 państwami Europy ŚrodkowoWschodniej a Stanami Zjednoczonymi.
Warto tez podkreślić, że w miarę rosnącej
aktywności ChRL w Europie ŚrodkowoWschodniej, dla której ramy organizacyjne
wyznaczają Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz
format 17+1, Trójmorze może stać się
narzędziem równoważenia tych postępów. 3SI
zapewnia inkluzywny mechanizm realizacji
inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu
regionalnym. Wielostronna współpraca
państw ze strefy euroatlantyckiej oraz ich
sojuszników (Japonia, Korea Południowa)
ma szansę zapewnić atrakcyjną alternatywę
dla oferty chińskiej. W dobie pogarszających
się relacji USA z państwami Europy
Zachodniej postęp Inicjatywy Trójmorza ma
szansę stać się pozytywnym czynnikiem
w relacjach transatlantyckich i ugruntować
proamerykańskie nastawienie państw Europy
Środkowo-Wschodniej.
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