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Wykaz skrótów

ACI – Andean Counterdrug Initiative
AEI – American Enterprise Institute
AFRICOM – United States Africa Command
ALBA – Bolivarian Alliance of the Americas
APEC  – Asia-Pacifi c Economic Cooperation
AQIM  – Al-Qaeda in the Islamic Maghreb
ARI – Andean Regional Initiative
ATA – The Anti-Terrorism Assistance
ATPA  – Andean Trade Preference Act
ATPDEA  – Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act
BCB – Banco Central de Bolivia
BMENAI – Broader Middle East and North Africa Initiative
CADF  – China-Africa Development Fund
CCECC – China Civil Engineering Construction Corporation
CELAC  – Community of Latin America and Caribbean States
CEPAL – Comisión Economica Para America Latina y el Caribe
CIA – Central Intelligence Agency
CIPE – Center for International Private Enterprise
CREO  – Movimento Creando Oportunidades
CRS – Congressional Research Service
DCS – Direct Commercial Sales
DEA – Drug Enforcement Administration
DIA – Defense Intelligence Agency
ECOWAS  – Economic Community of West African States
EIA – Energy Information Administration
EMFTA – Euro-Mediterranean Free Trade Area
EPS – Europejska Polityka Sąsiedztwa
EUCOM – United States European Command
EuroMeSCo – Euro-Mediterranean Study Commission
FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FDI – Foreign Direct Investment
FIS – Front Islamique du Salut
FLN – Front de Liberation Nationale
FMS – The Foreign Military Sale
FOCAC  – Forum on China-Africa Cooperation
GMED Bank – The Greater Middle East Development Bank
GMEI  – The Greater Middle East Initiative
GMP – Global Mediterranean Policy
GMR – Great Manmade River
GSP – Generalized System of Preferences
GWOT  – Global War on Terror
IMET  – International Military Education and Training
JCET  – Joint Combined Exchange Training
LAB – Lloyd Aéreo Boliviano
LIFG – Libyan Islamic Fighting Group
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LNG – Liquefi ed Natural Gas
MEDA  – Mesure D’Accompagnement / Mediterranean Economic

Development Assistance
MEFTA – Middle East Free Trade Area
MEPI – Middle East Partnership Initiative
MERCOSUR – Mercado Comun del Sur
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
MICG  – Moroccan Islamic Combat Group
MINURSO – United Nations Mission for the Organization of a Referendum

in the Western Sahara
MOMEP – Military Observer Mission Ecuador-Peru
MRTA  – Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
NAFTA – North American Free Trade Agreement / North American Free

Trade Area
NATO – North Atlantic Treaty Organization
NED – National Endowment for Democracy
NMP – New Mediterranean Policy
NPT – The Nuclear Non-Proliferation Treaty
OPA – Organizacja Państw Amerykańskich
ONDCP  – Offi ce of National Drug Control Policy
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries
OTI – Offi ce of Transition Initiatives
PSCTI  – Pan-Sahel Counter – Terrorism Initiative
PSI – Pan-Sahel Initiative
PTPA – U. S. – Peru Trade Promotion Agreement
SADR – Sahrawi Arab Democratic Republic
SIN – Servicio de Inteligencia Nacional
SIU – Sensitive Investigative Unit
SOUTHCOM – United States Southern Command
TIFA – Trade Investment Framework Agreement
TIP – The Terrorist Interdiction Program
TSCTP  – Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership
TCG – Tunisian Combatant Group
UfM – Union for the Mediterranean / Unia dla Morza Śródziemnego /

Unia dla Śródziemnomorza
UNAHDR  – United Nations Arab Human Development Report
UNASUR – Unión de Naciones Suramericanas
UNECLAC – United Nations Economic Commission for Latin America and

the Caribbean’s
USAID  – United States Agency for International Development
USITC – United States International Trade Commission
WMD – Weapons of Mass Distraction
YPFB – Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos
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It is the policy of the United States to seek and support the
growth of democratic movements and institutions in every nation and

culture, with the ultimate goal of ending tyranny in the world.

Prezydent George W. Bush, 20051

ZAPOZNANIE Z PROBLEMEM BADAWCZYM

W wyniku zmian politycznych na świecie w 1989 r. i zakończenia zimnej wojny 
Stany Zjednoczone stały się dominującym aktorem na scenie współczesnych sto-
sunków międzynarodowych2. Polityka zagraniczna tego kraju w unipolarnym syste-
mie międzynarodowym jest zagadnieniem złożonym z wielu wątków. Bez względu 
na zmiany polityczne w USA decydenci amerykańscy mają zdolność, większą lub 
mniejszą, do prowadzenia aktywnej polityki wobec różnych rejonów świata. Zgod-
nie z tezą głoszoną przez neorealistów państwa jako główni aktorzy współczesnych 
stosunków międzynarodowych prowadzą swoją politykę opartą na ściśle określo-
nej hierarchii celów, która jest charakterystyczna również dla USA. Ważniejsze są 
cele określane mianem high politics. Należą do nich: zapewnienie bezpieczeństwa 
militarnego, dbanie o integralność granic państwa oraz systematyczne zacieśnianie 
współpracy z sojusznikami. Do drugiej grupy celów z zakresu low politics należą:
zadania gospodarcze i społeczne / promocja amerykańskich wartości i kultury, pro-

1  Public Papers of the Presidents of the United States: George W. Bush, Book I (January 1 to 
June 30, 2005), Washington, DC 2005, s. 721.

2  W międzynarodowym środowisku politologów i analityków od kilkunastu lat trwa debata na 
temat rzeczywistej roli USA w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny. Szerzej 
o pozycji USA w systemie międzynarodowym po 1989 r. piszą m.in.: B. Loveman (red.), Strategy for 
Empire: U.S. Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, Oxford 2004; M.E. Brown, O.R. Cote, 
Jr., S.M. Lynn-Jones, S.E. Miller (red.), America’s Strategic Choices, Cambridge 1997; B. Rubin, 
T.A. Keaney (red.), US Allies in a Changing World, London 2001; M.J. Rochester, U.S. Foreign Policy 
in the Twenty-First Century, Philadelphia 2008; M. Cox, U.S. Foreign Policy after the Cold War: 
Superpower without a Mission?, London 1995; J.M. Lindsay, U.S. Foreign Policy after the Cold War, 
Pittsburgh 1997; F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo konserwatyzmu, 
przeł. R. Staniecki, Poznań 2006; Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym 
przebudzeniu politycznym, Łódź 2010; S.W. Hook, U.S. Foreign Policy Today, Washington, DC 2011. 
Z prac polskich autorów należy wymienić przede wszystkim: J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA 
po zimnej wojnie, Toruń 2005; R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec 
bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Poznań 2010; W. Szymborski, Doktryna 
Busha, Bydgoszcz 2004; W. Malendowski, Nowy ład międzynarodowy in statu nascendi, Poznań 1993; 
M. Żmigrodzki (red.), Polska i świat końca XX wieku, Lublin 1996.

Wstęp 
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mowanie idei praw człowieka i wspieranie tendencji demokratyzacyjnych. Pod ką-
tem realizowanych celów z obszaru high politics lub low politics różne państwa, 
także Stany Zjednoczone, przyporządkowują regionom świata pozycję w hierarchii 
swojej polityki zagranicznej.

Mocarstwa w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych, oprócz 
potencjału politycznego, militarnego, gospodarczego czy demografi cznego, mają 
jeszcze jedną zdolność: prowadzenie polityki zagranicznej wobec regionów o niskim 
stopniu zainteresowania. Takie regiony, pomimo że znajdują się na marginesie głów-
nego nurtu współczesnych stosunków międzynarodowych, są w niej obecne i od-
grywają swoją rolę. Państwa o niskim stopniu zainteresowania z powodu nikłego 
potencjału nie są w stanie rzucić wyzwania ani mocarstwom, ani państwom średnim. 
Posiadają jednak wiele instrumentów zabezpieczających ich niezależne istnienie. 
Działanie tzw. siły słabych może mieć stosunkowo duży wpływ na decyzje podejmo-
wane przez mocarstwa światowe3.

Przygotowany projekt badawczy jest próbą zmierzenia się z problematyką re-
gionów o niskim stopniu zaangażowania/zainteresowania/aktywności we współczes-
nym świecie. W rozprawie ten problem jest przedstawiony na przykładzie polityki 
Stanów Zjednoczonych jako hegemona współczesnych stosunków międzynarodo-
wych. Z punktu widzenia celów współczesnej polityki zagranicznej Waszyngtonu 
takimi regionami są obszar Afryki Północnej4 oraz niektóre państwa subregionu an-
dyjskiego5. Przez ostatnie dwie dekady polityka USA wobec państw Maghrebu i sub-

3  Przykładowo państwa z regionów o niskim stopniu zainteresowania mogą się nawet posunąć do 
szantażu własną słabością wobec mocarstwa opiekuńczego i spowodować korektę jego polityki. Zob. 
R.P. Barston (red.), The Other Powers, London 1973, s. 22. 

4  W rozprawie będzie mowa o polityce zagranicznej USA wobec następujących krajów Afryki 
Północnej: Mauretanii, Algierii, Maroka, Tunezji oraz Libii. Autor będzie również stosował termin 
Maghreb do ww. krajów. Egipt, ze względu na priorytetowe miejsce, jakie zajmuje w amerykańskiej 
polityce zagranicznej, został pominięty. Kryteria zastosowane przy wyborze państw to następujące cechy 
wspólne wspomnianych państw arabskich: położenie geostrategiczne, podobna przeszłość kolonialna 
oraz koherentne działania ze strony USA poprzez programy polityczno-gospodarcze kierowane do 
tej grupy państw. Ważną cechą wspólną okazuje się ewolucja w postrzeganiu i traktowaniu regionu 
Afryki Północnej przez Waszyngton jako całości na początku XXI w. Dowodem na ewolucję polityki 
Waszyngtonu wobec wszystkich krajów Afryki Północnej jest ich rola w wojnie z międzynarodowym 
terroryzmem, przede wszystkim ich znaczenie w operacji Active Endeavour, Iraqi Freedom i Enduring 
Freedom, a także opracowanie wielu programów mających na celu demokratyzację życia politycznego 
i promocję praw człowieka oraz koncepcja utworzenia Middle East Free Trade Area (MEFTA) mającej 
objąć swym zasięgiem m.in. wymienione kraje.

5  Autor będzie analizował politykę USA wobec subregionu andyjskiego rozumianego w ujęciu 
instytucjonalnym, a nie geografi cznym. Subregion andyjski pod kątem instytucjonalnym tworzą 
następujące państwa: Kolumbia, Peru, Ekwador oraz Boliwia. Geografi cznie Chile również należy do 
tej części Ameryki Południowej, jednak wyróżnia się pod wieloma względami spośród wymienionych 
krajów. W związku z tym zdecydowano się jedynie zasygnalizować politykę USA wobec tego kraju. 
Przykładem dystansowania się Santiago de Chile od Grupy Andyjskiej są działania, w wyniku których 
Chile uniezależniło się od ścisłej współpracy z pozostałymi państwami andyjskimi poprzez wystąpienie 
z Inicjatywy Andyjskiej. Poza przyczynami instytucjonalnymi, które wyróżniają te państwa spośród 
innych, decydującymi kryteriami okazały się: koherentna polityka USA prowadzona wobec wszystkich 
krajów subregionu andyjskiego (np. rozwiązania gospodarcze: zachęcanie do współpracy ekonomicznej 
krajów regionu i wspieranie ich wysiłków fi nansowo przez USA), transnarodowy problem walki 
z narkobiznesem/narkoterroryzmem, promocja praw człowieka i próby przeciwdziałania rządom 
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regionu andyjskiego była prowadzona z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy to 
względy prestiżowe, spowodowane coraz bardziej widoczną obecnością Chin, Rosji 
i UE w tych regionach. Drugi to przyczyny propagandowe, zauważalne zwłaszcza 
w odniesieniu do roli państw Maghrebu w amerykańskiej polityce zagranicznej prze-
formułowanej w następstwie ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. Przystą-
pienie Algierii do koalicji antyterrorystycznej było istotnym wydarzeniem z punktu 
widzenia interesów Stanów Zjednoczonych. W związku z rozwojem sytuacji mię-
dzynarodowej i ewolucją priorytetów w polityce zagranicznej USA nastąpił krótko-
trwały wzrost znaczenia regionu Maghrebu w geopolitycznej hierarchii państw Sta-
nów Zjednoczonych. W latach 2001–2008 Maroko, Algieria, Tunezja, a nawet Libia 
awansowały z grupy celów low politics do grupy high politics i stały się ważnym 
elementem realizacji celów związanych z bezpieczeństwem USA. Zachowawcza po-
stawa prezydenta Baracka Obamy na arenie międzynarodowej spowodowała powtór-
ne zmarginalizowanie państw Afryki Północnej i szybki ich powrót do celów z za-
kresu low politics. Rola państw subregionu andyjskiego w polityce amerykańskiej 
sprowadza się z kolei do konsekwentnej realizacji celów o charakterze gospodar-
czym i społecznym z obszaru low politics, obejmującego swym zasięgiem dziedziny 
niepriorytetowe z punktu widzenia Waszyngtonu (walkę z narkobiznesem, relacje 
gospodarcze, ograniczenie nielegalnej emigracji), ale mającej znaczenie w dłuższej 
perspektywie czasowej.  

UWAGI METODOLOGICZNE

Główny cel dysertacji to podjęcie próby przedstawienia koherentnej polityki USA 
wobec wybranych krajów Afryki Północnej i Ameryki Południowej. Kolejny aspekt 
stanowi przeanalizowanie stosunków bilateralnych z poszczególnymi państwami 
tych części Czarnego Lądu oraz Ameryki Południowej. Rozprawa ma ukazać cele 
i narzędzia polityki USA wobec wspomnianych części świata. W realizacji zadania 
ma pomóc interdyscyplinarne podejście do problemu, które jest często stosowane 
w nauce o stosunkach międzynarodowych. W pracy odniesiono się do tradycyjnego 
paradygmatu badawczego, podkreślającego znaczenie opisu i zrozumienia zacho-
dzących procesów politycznych6. Szeroko ujęty problem badawczy wymagał użycia 
wielu metod badań naukowych, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych7. Analiza 

dyktatorów latynoskich, walka z korupcją, wspólna przeszłość, tj. okres kolonii hiszpańskich. Niektórzy 
autorzy zaliczają Chile wraz z Urugwajem, Argentyną i Paragwajem do grupy zwanej The Southern Cone. 
Zob. A.A. Jordan, W.J. Taylor Jr., M.J. Meese, S.C. Nielsen, American National Security, Baltimore 
2009, s. 512.

6  W przypadku analizy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych dodatkowo wzięto pod uwagę 
nurt realistyczny, mający zastosowanie głównie w badaniu polityki zagranicznej prezydentów G.H. Busha 
i G.W. Busha, oraz liberalny, szczególnie przydatny w odniesieniu do polityki B. Clintona.  

7  Z. J. Pietraś, Teoria stosunków międzynarodowych [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki 
międzynarodowe, Wrocław 1995, s. 26.
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ma charakter w głównej mierze politologiczny, w związku z czym zastosowano me-
tody badawcze z zakresu tej nauki. Najważniejsza z nich to analiza systemowa. Teresa 
Łoś-Nowak podkreśla znaczenie analizy systemowej w naukach politologicznych, 
ponieważ „pozwala na konstruowanie modelu badanego zjawiska w genetycznym, 
strukturalnym i funkcjonalnym ujęciu”8. Kolejną zastosowaną metodą jest metoda 
badań teoretycznych, w której główną rolę odgrywa eksperyment myślowy. Jego rolę 
w badaniach o charakterze politologicznym wyjaśnił Józef Kukułka, stwierdzając, że 
polega na „tworzeniu abstrakcyjnych zjawisk międzynarodowych, które tworzone 
są jak najbardziej na podstawie zjawisk realnych – dzięki zastosowaniu tej metody 
może dojść do odkrywania podstawowych tendencji i uwarunkowań danej sytuacji 
międzynarodowej”9. Ponadto sięgnięto do metody ilościowej – okazała się ona po-
mocna przy analizie danych statystycznych z zakresu gospodarki. W celu pełnego 
przedstawienia tendencji w stosunkach gospodarczych pomiędzy wybranymi kraja-
mi świata zdecydowano się na prezentację danych statystycznych w tabelach i na 
wykresach10. Autor skorzystał również z metody analizy zawartości, tam gdzie ana-
lizowano akty prawne i inne dokumenty źródłowe (np. National Security Strategy, 
Congressional Research Service Reports, dokumenty U.S. Department of State). Jej 
wagę i znaczenie w badaniu relacji międzynarodowych przedstawiał Ziemowit J. 
Pietraś, którego zdaniem 

metoda analizy zawartości polega na zbieraniu i klasyfi kowaniu informacji pochodzącej 
z wymiany komunikatów między uczestnikami stosunków międzynarodowych. Cel meto-
dy stanowi rekonstrukcja interesów stron na podstawie publicznie składanych deklaracji. 
(…) Stosunki dyplomatyczne od wieków opierają się na stosowaniu specyfi cznych kodów 
językowych i dlatego metoda ta ma istotne znaczenie dla procedury wyjaśniania stosun-
ków międzynarodowych11. 

W związku z zastosowaniem podejścia interdyscyplinarnego, charakterystyczne-
go dla nauki o stosunkach międzynarodowych, wykorzystano również metody ba-
dawcze wywodzące się z innych nauk społecznych: socjologii, prawa czy – przede 
wszystkim – historii: analizę i krytykę źródeł i literatury przedmiotu oraz metodę 
case study12.

8  T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s. 128. 
9  J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 58.
10  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s. 191; P. John, Meto-

dy ilościowe [w:] D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, przeł. J. Tegnerowicz, 
Kraków 2006, s. 223–226.

11  Z.J. Pietraś, Teoria stosunków międzynarodowych [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki 
międzynarodowe…, s. 28.

12  Typologie metod badawczych w stosunkach międzynarodowych – zob. szerzej w: Z.J. Pietraś, 
Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1990; J. Kukułka, Podstawy teorii stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 1978.
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KONSTRUKCJA PRACY

Rozprawa w swym założeniu składa się z kilku zasadniczych części. Pierwszy roz-
dział zawiera uwagi teoretyczne. Przedstawiono w nim koncepcje podziału współ-
czesnego świata na różne regiony. Autor sięgnął do głównych koncepcji gradacji 
regionów świata, na czele z teorią systemów-światów autorstwa Immanuela Waller-
steina oraz teorią tranzycji potęgi Abrama Fima Kennetha Organskiego, czy do ba-
dań dependystów – Raula Prebisha i André Gundera Franka. Cennym uzupełnieniem 
tego rozdziału jest spojrzenie na problem regionów o niskim stopniu zainteresowania 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych z perspektywy geopolitycznej do-
konanej przez amerykańskich geografów – Petera Taylora i Saula Bernarda Cohena. 
W drugiej części zdefi niowano i scharakteryzowano rolę regionów o niskim stop-
niu zainteresowania na przykładzie polityki mocarstwa dominującego, czyli Stanów 
Zjednoczonych. Charakterystyka dotyczy okresu po 1989 r. Ponadto dokonano gra-
dacji różnych regionów świata na poszczególne kategorie z punktu widzenia i inte-
resów USA. Drugi rozdział dotyczy głównych kierunków amerykańskiej polityki 
zagranicznej, określonych po zakończeniu zimnej wojny, oraz zawiera syntetycz-
ny opis ich realizacji przez prezydentów: George’a H. Busha, Billa Clintona oraz 
George’a W. Busha. Istotna uwaga dotyczy bibliografi i, na podstawie której został 
napisany ten fragment drugiego rozdziału. Ze względu na wprowadzający charakter 
tej części pracy oraz – przede wszystkim – z powodu mnogości publikacji, artyku-
łów i dokumentów traktujących o polityce zagranicznej USA po zakończeniu zimnej 
wojny dobór literatury i materiałów źródłowych jest selektywny, a podejście do ich 
zawartości merytorycznej krytyczne. W doborze i opisie wydarzeń widać również 
selekcję faktów. Przykładowo skupiono się na wydarzeniach i decyzjach z okresu 
prezydentury George’a H. Busha, których on był autorem: interwencji w Panamie 
czy wojnie w Zatoce Perskiej. Wydarzenia w Europie zostały potraktowane mar-
ginalnie, gdyż stanowiły skutek polityki prezydenta Ronalda Reagana, a nie G. H. 
Busha. Kolejne rozdziały to studia przypadków polegające na analizie czynników 
determinujących politykę Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stop-
niu zainteresowania na przykładzie dwóch grup państw – północnoafrykańskich: 
Maroka, Algierii, Tunezji i Libii, oraz subregionu andyjskiego: Boliwii, Ekwadoru 
i Peru. W ostatniej części dysertacji scharakteryzowano politykę Chin, Rosji i Unii 
Europejskiej wobec państw Afryki Północnej i subregionu andyjskiego w kontekście 
interesów Stanów Zjednoczonych.

W sferze heurystycznej podjętych badań podstawowym zadaniem było dokona-
nie gradacji różnych części świata ze względu na ich miejsce w polityce zagranicz-
nej współczesnych Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo należało wyselekcjonować 
i opisać rolę regionów o niskim stopniu zainteresowania z punktu widzenia interesów 
USA na przykładzie wybranych państw Afryki Północnej oraz subregionu andyjskie-
go. J. Kukułka opisał znaczenie tej fazy badań w sposób następujący:

Wstęp 
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(…) heurystyczna faza poznania ma doniosłe znaczenie, dlatego że dotyczy przygotowań 
do stawiania problemów i formułowania twierdzeń na temat całości oddziaływania wza-
jemnych uczestników stosunków międzynarodowych, ich uwarunkowań, konsekwencji 
i prawidłowości13.

Główne zadania projektu badawczego sprowadzają się do odpowiedzi na kilka 
zasadniczych pytań:

1. Jakie jest znaczenie regionów o niskim stopniu zainteresowania (low interests/
intensity/activity) w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych?

2. Jakie czynniki wpływają na postrzeganie przez Stany Zjednoczone różnych 
obszarów świata jako regionów o niskim stopniu zainteresowania? 

3. Jakie są zasadnicze cele polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec 
regionu o niskiej intensywności zainteresowania na przykładzie wybranych 
państw Afryki Północnej i subregionu andyjskiego? 

4. W jakim stopniu relacje z krajami Afryki Północnej i subregionu andyjskiego 
są integralnym komponentem amerykańskiej polityki w kontekście regional-
nym i globalnym?

5. Jakie czynniki determinują stosunki bilateralne pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi a państwami obu regionów?

6. W jakim stopniu na politykę Stanów Zjednoczonych wpływają aktywne dzia-
łania innych aktorów sceny międzynarodowej w Afryce Północnej i subregio-
nie andyjskim?

W 2011 r. autor otrzymał grant w ramach pierwszego konkursu ogłoszone-
go przez Narodowe Centrum Nauki14. Dzięki środkom fi nansowym pochodzącym 
z grantu odbył wiele podróży naukowych. Najważniejsze zbiory źródeł i opracowań, 
z których korzystał, znajdują się w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Kweren-
da została przeprowadzona w następujących instytucjach: John Fitzgerald Kennedy 
Institute w Berlinie, Ibero-Amerikanische Institut (IAI) w Berlinie oraz Library of 
Congress w Waszyngtonie. Szczególnie cenny okazał się kilkumiesięczny pobyt na-
ukowy w stolicy USA. Dzięki tej wizycie autor skorzystał z nieocenionych druko-
wanych oraz zdigitalizowanych zbiorów dokumentów zgromadzonych w Library of 
Congress. Do najważniejszych z nich należą Public Papers of the Presidents of the 
United States: George Walker Bush, Washington, DC i Public Papers of the Presi-
dents of the United States: Barack Obama, Washington, DC.

Bazą źródłową okazały się dokumenty, raporty i przesłuchania przed Commit-
tee on International Relations, House of Representatives oraz Committee on Foreign 
Relations, Senate. Do najważniejszych dokumentów Kongresu dotyczących ogól-
nych założeń amerykańskiej polityki zagranicznej należą: 2000 foreign policy over-
view and the President’s fi scal year 2001 foreign affairs budget request: hearings 
before the Subcommittee on African Affairs and Subcommittee on Western Hemi-
sphere, Peace Corps, Narcotics, and Terrorism and the Committee on Foreign Rela-
tions, United States Senate, 106th Congress, 2nd session, February 8, 9, 10, 24, 25,29, 

13  J. Kukułka, Podstawy teorii stosunków…, s. 40.
14  Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 

decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/00930.
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March 8 and 23, 2000, Washington, DC 2000; U.S. National Goals and Objectives 
in International Relations in the Year 2000 and Beyond: hearing before the Commit-
tee on Foreign Relations, United States Senate, 104th Congress, 1st session, July 13, 
1995, Washington, DC. 1997, sygn. 4.F76/2:S.HRG.104-600/.

Spośród raportów Izby Reprezentantów i Senatu dotyczących amerykańskiej poli-
tyki zagranicznej wobec państw Afryki Północnej należy wymienić: Libya: Defi ning 
U.S. National Security Interests: hearing before the Committee on Foreign Affairs, 
House of Representatives, 112th Congress, 1st session, March 31, 2011, Washington, 
DC 2011; Recent developments in North Africa: hearing before the Subcommittee 
on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 103rd Con-
gress, 1st session, September 28, 1994, Washington, DC. 1995, sygn. 4.F76/1:AF 8/40; 
Report to the President of the United States: The Commission on the Intelligence
Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction, March 31, 
2005, Washington, DC 2005.

Do najważniejszych dokumentów Kongresu USA, które okazały się niezbędne 
w analizie polityki zagranicznej USA wobec państw subregionu andyjskiego trzeba 
zaliczyć: A Review of the Andean Initiative: hearing and markup before the Sub-
committee on the Western Hemisphere of the Committee on International Relations, 
House of Representatives, 107th Congress, 1st session, including markup of H. Res. 
181, June 28, 2001, Washington, DC 2001; Democracy in the Western Hemisphe-
re, achievements and challenges: hearing before the Subcommittee on the Western 
Hemisphere of the Committee on International Relations, House of Representatives, 
106th Congress, 1st session, June16, 1999, Washington DC 1999; Peru: U.S. Prio-
rities and Policy: hearing before the Subcommittee on the Western Hemisphere Af-
fairs of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 103rd Congress, 
1st session, March 10, 1993, Washington, DC 1993, sygn. 4.F76/1:P 43/21. 

Ponadto skorzystano z: America’s National Interests: A Report from the Commis-
sion on America’s National Interests, Washington, DC 2000, a także z A National 
Security Strategy for a Global Age, Washington, DC 2000 oraz A National Security 
Strategy for a New Century, Washington, DC 1999, dzięki czemu wartość merytory-
czna dysertacji została podniesiona. Nieocenione okazały się raporty mające w dużej 
mierze charakter statystyczny, przygotowane przez analityków z US Congressional 
Research Service. Wykorzystano również dokumenty przygotowane przez organy 
władzy Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim przez urzędników Departamentu 
Stanu: U.S. Department of State, 2009 International Narcotics Control Strategy Re-
port (INCSR): Peru, February 27, 2009, vol. 1; U.S. Department of State, 2013 Inter-
national Narcotics Control Strategy Report (INCSR), March 2013; U.S. Department 
of State, Background Notes: Algeria; U.S. Department of State, Background Note: 
Morocco, July 2006; U.S. Department of State, Bureau of Western Hemisphere Af-
fairs, Background Note: Peru, June 2006; U.S. Department of State, Bureau of West-
ern Hemisphere Affairs, Plan Colombia: Fact Sheet, March 14, 2001; Department 
of State, Congressional Budget Justifi cation, Foreign Operations FY2003, FY2004, 
FY2005; U.S. Department of State, Congressional Budget Justifi cations for Foreign 
Operations Appropriations, FY 2010 and FY 2011; U.S. Department of State, Con-
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gressional Budget Justifi cations for Foreign Operations, FY 2008–FY 2012, CRS 
Report RS 22855, Security Assistance Reform: ‘Section 1206’ Background and Is-
sues for Congress, by Nina M. Serafi no; U.S. Department of State, International In-
formation Programs, U.S. Aid Group To Name Three More Recipients, Offi cial Says, 
January 27, 2006; U.S. Department of State, International Narcotics Control Strat-
egy Report, March 2006; U.S. Department of State, International Narcotics Control 
Strategy Report (INCSR), annual editions; U.S. Department of State, Michael Deal’s 
Statement Before the Subcommittee on Foreign Operations of the Senate Appropria-
tions Committee, Washington, DC, July 11, 2001; U.S. Department of State, Offi ce 
of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports on Terrorism – Libya, 
April 30, 2009; U.S. Department of State, Offi ce of the Coordinator for Counterter-
rorism, Country Reports on Terrorism 2012, Peru, May 30, 2013; U.S. Department 
of State, Patterns of Global Terrorism, 2003, April 29, 2004. 

Z zasobów John Fitzgerald Kennedy Institute w Berlinie pochodzą takie ma-
teriały źródłowe, jak: Public Papers of the Presidents of the United States: George 
Bush, Washington, DC; Public Papers of the Presidents of the United States: Bill
Clinton, Washington, DC; A National Security Strategy of Engagement and Enlar-
gement, Washington, DC 1996; A National Security Strategy of the United States
of America, Washington, DC 1991. W Ibero-Amerikanische Institut w Berlinie autor 
skorzystał z następujących źródeł: R. Osvaldo, K. Mikio, China y America Latina 
y el Caribe: hacia una relación económica y el commercial estrategica, Comisión 
Economica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago 2012; La Repub-
lica Popular de China y America Latina y el Caribe: hacia una relación estrategica, 
Comisión Economica Para America Latina y el Caribe (CEPAL), 2010, oraz z wie-
lu prac monografi cznych, np. R.M. Antas Jr., L. Dowbor, O. Ianni (red.), Estados
Unidos: A Supremacia Contestada, São Paulo 2003; B. Bagley, A. Bonilla, A. Paez 
(red.), La economía politíca del narcotráfi co: el caso ecuatoriano, Quito 1991; 
C.H. Beas, Colonización del Perú y America Latina. Historia de los abusos cometidos 
por la superportencia, Lima 2003; A. Bonilla (red.), Ecuador – Perú: bajo un mismo 
sol: Horizontes de la negociación y el confl icto, Quito 1999; L.P. Brunati, E.J. Corbière,
J. Laborde, C.O. Suárez, La Estrategia Neocolonial del Imperio para los años ’90, 
Buenos Aires 1991 czy E.A. Gamarra, Entre la droga y la democracia. La coopera-
ción entre Estados Unidos – Bolivia y la lucha contra el narcotráfi co, La Paz 1994. 

Cennym źródłem informacji są wspomnienia autorstwa najważniejszych decy-
dentów amerykańskich oraz innych świadków ówczesnych wydarzeń i podejmowa-
nych decyzji. W pierwszej kolejności należy wymienić pozycje, których autorami 
są dawni sekretarze stanu: M. Albright, B. Woodward, Madam Secretary, New York 
2003; W. Christopher, In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New 
Era, Stanford 1998, a także A.M. Haig Jr., Ch. McCarry, Inner Circles: How America 
Changed the World. A Memoir, New York 1992. Spośród pamiętników napisanych 
przez prezydentów USA najważniejsze są: G.H. Bush, B. Scowcroft, A World Trans-
formed, New York 1998 i B. Clinton, Between Hope and History: Meeting America’s 
Challenges for the 21st Century, New York–Toronto 1996. Na szczególną uwagę za-
sługują wspomnienia byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Algierii Came-
rona R. Hume’a, Mission to Algiers: Diplomacy by Engagement, Oxford 2006.
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AKTUALNY STAN BADAŃ

Polityka zagraniczna współczesnego mocarstwa światowego, jakim są Stany Zjed-
noczone, w okresie po 1989 r., prowadzona wobec wielu aktorów międzynarodowej 
sceny politycznej, stanowi przedmiot zainteresowania i analizy wielu badaczy przed-
miotu. Sektor amerykańskiej polityki opisany w rozprawie dotyczy jednak proble-
matyki dotychczas szerzej nieporuszanej w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
o czym świadczy skąpa ilość opracowań. Do najważniejszych prac anglojęzycznych, 
w których jest poruszana problematyka regionów o niskim znaczeniu w stosunkach 
międzynarodowych, należą: B. Buzan, R. Little, Systemy międzynarodowe w historii 
świata, przeł. E. Brzozowska, Warszawa 2011; S.B. Cohen, Geopolitics of the World 
System, Boston 2003; J. Kugler, A.F.K. Organski, The War Ledger, Chicago 1980; 
A.F.K. Organski, World Politics, New York 1968 oraz trzy prace autorstwa I. Waller-
steina: Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnaw-
ski, Warszawa 2007; Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, 
K. Tyszka, Warszawa 2004 i The Modern World System, t. 1, New York 1974.

W Polsce brakuje kompleksowych opracowań poruszających ten aspekt współ-
czesnych stosunków międzynarodowych. Elementy dotyczące hierarchizacji uczest-
ników współczesnych stosunków międzynarodowych pojawiają się w następujących 
syntetycznych publikacjach polskich autorów: J. Czaputowicz, Teorie stosunków 
międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007; M. Dobroczyński, 
J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Warszawa 1984 oraz A. Gałganek, Zmiana 
w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań 
1992. 

Spośród prac najważniejszych polskich autorów prowadzących badania naukowe 
z zakresu polityki Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny należy wy-
mienić następujące: J. Bryła, Uwarunkowania i implikacje amerykańskiej interwen-
cji w Panamie w grudniu 1989 roku, Toruń–Poznań 1992; W. Dobrzycki, Stosunki 
międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000 
i System międzyamerykański, Warszawa 2000; R. Fiedler, Od przywództwa do hege-
monii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 
1991–2009, Poznań 2010; M. Grabowski, Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjedno-
czonych regionu Azji i Pacyfi ku po roku 1989, Kraków 2012; R. Kłosowicz, U.S. Ma-
rines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 
2008; D. Krajewski, Unilateralizm USA po zimnej wojnie, Toruń 2010; A. Mania, 
P. Laidler, Ł. Wordliczek (red.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, 
Kraków 2007; W. Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004, R. Wordliczek, 
Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II woj-
nie światowej, Kraków 2013; J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej 
wojnie, Toruń 2005. Fragmenty dotyczące założeń polityki zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych po 1989 r. pojawiają się w opracowaniach o charakterze ogólnym, 
m.in. w: E. Haliżak, D.B. Bobrow, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i mię-
dzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997; E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), 

Wstęp 



Polityka Stanów Zjednoczonych18

Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006; R. Kuźniar 
(red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI w. Wizje – koncepcje – paradygmaty, 
Warszawa 2005; R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie: 1989–2010. Stosunki 
międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011; W. Malendowski, 
Nowy ład międzynarodowy in statu nascendi, Poznań 1993; R. Zięba (red.), Bezpie-
czeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Do najbardziej znaczących prac zagranicznych analityków współczesnej polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych należy zaliczyć: H.J. Aaron (red.), Setting Na-
tional Priorities: Policy for the Nineties, Washington, DC 1990; R.J. Art, S. Brown, 
U.S. Foreign Policy: The Search for a New Role, New York 1993; S.R. Berger, End 
of the American Century? Searching for America’s Role in the Post-Cold War World, 
Washington, DC 1996; S. Brown, The Faces of Power: United States Foreign Poli-
cy from Truman to Clinton, New York 1994; Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka 
i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Łódź 2010; F. Cameron, 
U.S. Foreign Policy after the Cold War, New York 2002; R.G. Carter, Contempor-
ary Cases in U.S. Foreign Policy from Terrorism to Trade, Washington, DC 2002; 
D.W. Clinton, The Two Faces of National Interest, Baton Rouge–London 1994; 
M. Cox, U.S. Foreign Policy after the Cold War: Superpower without a Mission?, 
London 1995; I.H. Daalder, J.M. Lindsay, Ameryka bez ograniczeń. Rewolucja
Busha w polityce zagranicznej, przeł. A. Niedzielski, Warszawa 2005; D.J. Francis 
(red.), U.S. Strategy in Africa: AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, New 
York 2010; F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo 
neokonserwatyzmu, przeł. R. Staniecki, Poznań 2006; J. Garrison, Ameryka jako im-
perium. Przywódca świata czy bandycka potęga?, przeł. A. Grzegorzewska, M. Siad-
kowski, Warszawa 2005; T. Graham Jr., Unending Crisis: National Security Policy 
after 9/11, Seattle 2012; O. Harries (red.), America’s Purpose: New Visions of U.S.
Foreign Policy, San Francisco 1991; S.W. Hook, U.S. Foreign Policy Today, Washing-
ton, DC 2011; S. Huntington, The Lonely Superpower, „Foreign Affairs”, vol. 78, 
no. 2, 1999; D. Johnston (red.), Foreign Policy into the 21st Century: The Leader-
ship Challenge, Washington, DC 1996; T.A. Keaney, B. Rubin (red.), U.S. Allies 
in a Changing World, London 2001; C. Krauthammer, Unipolar Moment, „Foreign 
Affairs”, vol. 70, no. 23, 1990/1991; C. Lee, U.S. Security Policy under Clinton and 
Bush: Continuity and Change, Clermont 2005; R.J. Lieber, K.A. Oye, D. Rothchild 
(red.), Eagle in a New World: American Grand Strategy in the Post-Cold War Era, 
New York 1992; R.S. Litwak, Rogue States and U.S. Foreign Policy: Containment 
after the Cold War, Washington, DC 2000; B. Loveman (red.), Strategy for Em-
pire: U.S. Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, Lanham 2004; J.S. Nye 
Jr., American Strategy after the Cold War, Inchon 1990; J. Paquin, S.A. Renhson, 
J.L. Ray, American Foreign Policy and Political Ambition, London–Washington, DC 
2014; B. Roberts, U.S. Foreign Policy after the Cold War, London 1992; M.J. Roche-
ster, U.S. Foreign Policy in the 21st Century, Philadelphia 2008; J.G. Schmergel (red.), 
U.S. Foreign Policy in the 1990s, New York 1991; S.R. Sloan, The U.S. Role in the 
21st Century World: Toward a New Consensus?, New York 1997; J.M. Scolnick Jr., 
R. J. Walsh, J.E. Winkates (red.), U.S. Foreign Policy in Transition, Chicago 1994,
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a także J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie 
światowej, Toruń 1998. 

Nieocenionym źródłem, wykorzystanym w celu pozyskiwania informacji na-
ukowej, okazały się internetowe bazy danych. Do najważniejszych należą: JSTOR, 
EBSCO i PROQUEST. Przykładowe artykuły naukowe, które pochodzą z ww. baz 
i walnie przyczyniły się do ostatecznego kształtu niniejszej pracy, to: S. Huntington, 
The Lonely Superpower, „Foreign Affairs”, vol. 78, no. 2, 1999; J.G. Ikenberry, The 
Myth of Post-Cold War Chaos, „Foreign Affairs”, vol. 75, no. 3, May/June 1996; 
B. Iratni, The Maghreb and NATO, „Military Technology”, vol. 33, issue 8, 2009; 
Ch. Krauthammer, Unipolar Moment, „Foreign Affairs”, vol. 70, no. 23, 1990/1991; 
Y. H. Zoubir, K. Benabdallah-Gambier, The United States and the North African Im-
broglio: Balancing Interests in Algeria, Morocco, and the Western Sahara, „Mediter-
ranean Politics”, vol. 10, no. 3, 2005; S.R. Schwenninger, World Order Lost: Ameri-
can Foreign Policy in the Post-Cold War World, „World Policy Journal”, vol. 16, 
1999 oraz A. Segal, The United States and Northern Africa, „Current History”, vol. 
80, no. 470, 1986. 

W początkowej fazie realizacji projektu badawczego autor zdecydował, że waż-
ną jego część będzie stanowić internacjonalizacja badań naukowych i prezentacja 
ich wyników na forum krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Zdobyte 
doświadczenie oraz otrzymane liczne i cenne wskazówki dały impuls do wzmoże-
nia wysiłków w dalszych poszukiwaniach, a także spowodowały wyeliminowanie 
pojawiających się błędów. Podczas spotkań w ramach konferencji naukowych autor 
skonfrontował wyniki swoich badań z badaczami z innych krajowych i międzynaro-
dowych ośrodków naukowych. Poniższa lista zawiera najważniejsze referaty prezen-
towane podczas konferencji:

– U.S. and European Union’s Policy toward the Mediterranean, Global Politics 
in the Dawn of the Twenty-First Century. Annual Athens Institute for Educa-
tion and Research (ATINER) Conference, Ateny, 23–24.06.2008;

– Evolution of U.S. Foreign Policy toward the Mediterranean between 1989–
2008, 21st Congress of International Political Science Association (IPSA), 
Santiago de Chile, 12–16.07.2009;

– Region o niskim stopniu zainteresowania w polityce zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych na początku XXI wieku. Casus krajów Maghrebu, Ogólnopolska 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM): 
„Poza oblężoną twierdzą. Interdyscyplinarność w stosunkach międzynarodo-
wych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 23.11.2011;

– The Aims of American Foreign Policy Towards Andean Countries, 56th An-
nual International Studies Association (ISA) Convention, Nowy Orlean, 
18–21.02.2015.

W ramach internacjonalizacji badań nad wspomnianym problemem badawczym 
autor pojechał do wielu ośrodków uniwersyteckich w Europie, w których odbył kon-
sultacje z naukowcami zajmującymi się współczesną polityką zagraniczną USA. 
W ramach wymiany bezpośredniej autor odwiedził następujące ośrodki akademi-
ckie: Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet w Heidel-

Wstęp 
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bergu oraz Freie Universitat w Berlinie. Autor jest również aktywnym uczestnikiem 
programu Teaching Mobility Staff w ramach programu Socrates – Erasmus fi nan-
sowanego za środków Komisji Europejskiej, dzięki czemu odbył kilkutygodniowe 
staże naukowe m.in. w: Roma Tre Universita’, LUMSA w Rzymie, Autonoma Uni-
versitat de Barcelona, Universitat de Valencia, Universitat de Granada, Universita’ 
di Bologna. Tematy wykładów dotyczyły współczesnej polityki zagranicznej USA. 
Owocem tych pobytów było skorzystanie z zasobów bibliotecznych wymienionych 
uniwersytetów oraz cenne spotkania z tamtejszymi badaczami. 

Autor ma świadomość, że prezentowana tematyka jest wielowątkową i dynamicz-
ną materią badawczą. Aktualne wydarzenia powodują, że wnioski i oceny zawarte 
w monografi i nie powinny być traktowane w sposób bezkrytyczny i ostateczny. Siłą 
rzeczy należy się liczyć z uzupełnieniem czy ich weryfi kacją.  

W tym miejscu kieruję słowa podziękowania osobom, z którymi miałem przy-
jemność współpracować w różnych międzynarodowych ośrodkach uniwersyteckich. 
Za cenne uwagi i pomoc dziękuję: prof. Iskrze Baevie z Uniwersytetu Świętego Kle-
menta Ochrydzkiego w Sofi i, prof. Margit Mayer oraz prof. Michaelowi Hoenischo-
wi z Freie Universitat w Berlinie, prof. Lidji Cehulić z Uniwersytetu w Zagrzebiu, 
prof. Carlosowi Floresowi Juberiasowi z Universitat de Valencia, prof. José Panizie 
z Universitat de Granada oraz prof. Andrei Ciampaniemu z Libera Universita degli 
Studi Maria SS. Assunta di Roma.

Szczególne wyrazy wdzięczności i słowa podziękowania należą się: Panu Dzieka-
nowi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr. hab. Bogdanowi Szlachcie oraz Panom Dyrektorom Instytutu Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. 
dr. hab. Włodzimierzowi Bernackiemu i dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, prof. UJ 
za wsparcie i przychylność okazane w trakcie przygotowania rozprawy. Dziękuję 
również pracownikom biblioteki i pracownikom administracyjnym sekretariatu INP 
i SM UJ za okazaną życzliwość i uzyskaną pomoc w procesie tworzenia projektu. 

Dziękuję dr. hab. Radosławowi Fiedlerowi, prof. UAM za krytyczną analizę teks-
tu, która nadała ostateczny kształt pracy.

Zgodnie ze starożytną maksymą: Habent sua fata libelli (książki mają swoje 
losy), również w przypadku tej dysertacji należy wspomnieć o osobie, bez pomocy 
której nie powstałaby w tym kształcie. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do 
prof. dr. hab. Andrzeja Mani za wieloletnią opiekę naukową, za życzliwość, za uwagi 
krytyczne dające impuls do dalszej pracy oraz za cenne wskazówki, które wpłynęły 
na ostateczny kształt pracy. Rozprawa jest wynikiem wielu spotkań z profesorem 
Manią. W ich wyniku zrodził się pomysł opisania nowego, ale ważnego tematu obec-
nego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.



REGIONY O NISKIM STOPNIU 
ZAINTERESOWANIA WE WSPÓŁCZESNYCH 

STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.1. DEFINICJE REGIONÓW O NISKIM STOPNIU 
ZAINTERESOWANIA W NAUCE O STOSUNKACH 
MIĘDZYNARODOWYCH. ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

Kapitalizm okazał się bardzo dynamicznym systemem i szyb-
ko wciągnął w swą orbitę całą planetę. Tak postrzegam ge-
nezę nowoczesnego systemu światowego, w którym żyjemy. 
To był cudowny przypadek. 

Immanuel Wallerstein1

Przedstawiciele różnych nurtów teoretycznych nauki o stosunkach międzynarodo-
wych w swoich badaniach dokonują gradacji regionów współczesnego świata. Na 
szczególną uwagę zasługuje teoria systemów-światów (world-system) autorstwa 
amerykańskiego socjologa Immanuela Wallersteina, w którego badaniach widoczna 
jest myśl marksistowska. Wallerstein patrzy na współczesny system-świat dychoto-
micznie i dzieli go na dwie podkategorie. Przyjmując kryteria ekonomiczne, dokonu-
je podziału na kapitalistyczną gospodarkę-świat2, a patrząc przez pryzmat stosunków 
politycznych – na imperia-światy3. Tak naprawdę imperium-świat, jako uniwersalna 
struktura polityczna w wymiarze globalnym, nigdy nie powstało. W czasie istnie-
nia nowoczesnego systemu-świata podjęto kilka prób utworzenia takiego imperium. 

1  I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa 
2004, s. 163.

2  Wallerstein zaczerpnął termin „gospodarka-świat” od Fernanda Braudela (economie-monde), 
przy czym należy rozróżnić pojęcie „gospodarka – świat”, określające jedną gospodarkę, od gospodarki 
światowej, która oznacza sumę poszczególnych gospodarek narodowych. Zob. F. Braudel, Kultura ma-
terialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, przeł. J. i J. Strzeleccy, t. 3, Warszawa 1992, s. 12.

3  I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, 
Warszawa 2007, s. 33.

1
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Pierwszą podjął Karol V Habsburg w XVI w., następną Napoleon, a w końcu – najtra-
giczniejszą w skutkach – Hitler w XX w. Niepowodzenia utworzenia imperium-świata 
Wallerstein tłumaczy faktem, że w kapitalistycznej gospodarce-świecie państwa sta-
nowiące centrum systemu są wystarczająco silne, by skutecznie przeciwstawić się 
jakimkolwiek próbom podejmowanym przez każdego aktora sceny międzynarodo-
wej budowy takiego imperium. Ponadto czynnikiem stabilizującym istniejący system 
gospodarki-świata okazało się, zdaniem Wallersteina, powstanie państw-półperyfe-
rii, których charakterystyka i znaczenie zostaną przedstawione poniżej. Najtrwalszą 
próbą stworzenia uniwersalnego politycznego systemu światowego było Imperium 
Rzymskie. Wallerstein podaje w wątpliwość istnienie jednego niepodzielnie panują-
cego imperium4. Bezpośrednią negatywną implikacją byłoby zdominowanie stosun-
ków gospodarczych na świecie przez imperium i pozbawienie impulsów globalnej 
gospodarki do ciągłego rozwoju poprzez zanik rywalizacji i konkurencji. Polski ba-
dacz problemu Andrzej Gałganek, analizując teorię systemów-światów Wallersteina, 
tłumaczy niewykształcenie się jednego uniwersalnego systemu-świata w następujący 
sposób:

Wcześniejsze systemy światowe przekształcały się periodycznie w światowe imperia, 
w których ekonomiczny podział pracy między centrum a peryferiami był obejmowany po-
jedynczą polityczną strukturą – imperium. Nowożytny system światowy nie doświadczył 
tego rodzaju struktury, ponieważ żadne pojedyncze państwo nie było zdolne do kontrolo-
wania całego centrum. Wallerstein opisuje centrum złożone z wielu państw oraz mecha-
nizm “ hegemonicznej sekwencji” – narodzin i upadku hegemonicznych państw centrum. 
Hegemoniczne struktury nowożytnego systemu światowego są zatem mniej politycznie 
scentralizowane, aniżeli wcześniejsze imperia światowe5. 

Pomimo braku globalnego imperium-świata w trwającym systemie-świecie mamy 
do czynienia z potęgami, które osiągnęły hegemonię. Kolejnymi tzw. imperiami-
-centrami w nowoczesnym systemie-światów, które utraciły status hegemona – były 
w połowie XVII w. Zjednoczone Prowincje Niderlandów, a następnie do XX w. 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Obecnie od połowy XX w. hegemonem 
politycznym, gospodarczym, militarnym i kulturowym są Stany Zjednoczone6. Zda-
niem Wallersteina ważniejsze jest jednak aktualne dla współczesnych stosunków 

4  „Jedną z reguł operacyjnych tego systemu jest reguła balance of power, czyli mechanizm niedo-
puszczający, aby jedno państwo mogło przekształcić ten system międzynarodowy w pojedyncze świato-
we imperium, którego granice pokrywałyby się z osiowymi granicami podziału pracy”. A. Gałganek, Hi-
storyzacja pojęcia „równowaga siły” w nauce o stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Strategiczny”,
nr 1, 2000, s. 18.

5 A. Gałganek, Koncepcje hegemonii w nauce o stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Politolo-
giczny”, vol. XI, nr 1, 2006, s. 16–17.

6  Warto w tym miejscu wspomnieć o teorii cykli hegemonicznych autorstwa George’a Modelskiego, 
której podstawą stała się teoria analizy systemów-światów Wallersteina. Głównym założeniem teorii 
Modelskiego było powiązanie uzyskania statusu hegemona w międzynarodowym środowisku z wojną 
hegemoniczną. Analiza Modelskiego wykazała, iż hegemonem nie zostawał zwycięzca, ale państwo trze-
cie (tertius gaudens), popierające jedną ze stron konfl iktu zbrojnego. Cechą niezbędną do uzyskania sta-
tusu hegemona jest innowacyjność (np. Portugalia – odkrycia geografi czne, Wielka Brytania – rewolucja 
przemysłowa, Stany Zjednoczone – rewolucja naukowa i informatyczna), której nie posiadają państwa 
aspirujące do roli przywódcy. Koniec wojny hegemonicznej/globalnej oznaczał automatycznie początek 
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międzynarodowych kryterium gospodarcze, na podstawie którego dokonał on po-
działu świata na trzy podstawowe obszary: państwa rdzenia (core), półperyferie oraz 
peryferie. Paradygmat systemów-światów Wallersteina i podział globalnych stosun-
ków politycznych na centrum i peryferie jest oparty na analizie rozwoju stosunków 
ekonomicznych w kapitalizmie na podstawie myśli marksistowskiej. Zgodnie z przy-
jętymi odpowiednimi kryteriami ekonomicznymi Wallerstein dzieli świat na trzy ww. 
zasadnicze grupy państw. Współczesny system-świat to kapitalistyczna gospodarka: 
Pierwszy Świat tworzą państwa rdzenia, do Drugiego Świata należą kraje z grupy 
półperyferii, a Trzeci Świat to peryferie światowego systemu gospodarczego. Do 
grupy państw rdzenia amerykański socjolog zalicza państwa o rozwiniętej gospodar-
ce kapitalistycznej: Stany Zjednoczone, Kanadę, kraje zachodniej i północnej Euro-
py, Japonię, Australię i Nową Zelandię. Półperyferie tworzą: dynamicznie rozwijają-
ce się państwa pozaeuropejskie o dużym potencjale ekonomicznym, takie jak Chiny, 
Indie, Indonezja, Iran, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Korea Południowa, Repub lika 
Południowej Afryki, oraz państwa postkomunistyczne. Pozostałe obszary, czyli Afry-
ka (poza RPA), kraje Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej (z wyjąt-
kiem Brazylii, Argentyny i Meksyku) należą do peryferii. Cechą charakterystyczną 
terenów peryferyjnych jest przeszłość kolonialna7. Koncepcja Wallersteina ma cha-
rakter strukturalny. Autor analizuje nie poszczególne państwa, a historyczne systemy 
gospodarczo-społeczne, które charakteryzują się ciągłością czasową i tworzą całość 
przestrzenną. Na tej podstawie Wallerstein podaje defi nicje państw rdzenia i peryferii. 
Peryferie cechuje silna zależność od centrum, gdyż stanowią dla państw rdzenia źród-
ło surowców i taniej siły roboczej8. Państwa rdzenia poprzez wysoki stopień rozwoju 
gospodarki kapitalistycznej stanowią z kolei kluczowy element w procesie produkcji 
przemysłowej i wytwarzania bogactwa. Dużą rolę w swojej analizie Wallerstein przy-
pisuje obszarom półperyferyjnym, niezbędnym w rozwoju zarówno państw rdzenia, 
jak i peryferyjnych. Państwa półperyferyjne prowadzą handel z państwami z pozo-
stałych grup tworzących współczesny system-świat. W spolaryzowanym dzisiejszym 
systemie gospodarczym półperyferie odgrywają rolę łącznika, pośrednika pomiędzy 
państwami rdzenia i peryferii. Bez nich gospodarka kapitalistyczna byłaby areną czę-
stych kryzysów o podłożu politycznym i ekonomicznym. Semiperyferie zapewniają 
stabilność polityczną, która jest gwarancją harmonijnego rozwoju światowej gospo-
darki kapitalistycznej (tabela 1). Z historycznego punktu widzenia doskonałym przy-
kładem państwa półperyferyjnego był Związek Radziecki, który z wielu powodów nie 

cyklu hegemonicznego w stosunkach międzynarodowych. Więcej zobacz w: G. Modelski, Long Cycles 
in World Politics, Seattle 1987.

7  W swojej jednej z najważniejszych publikacji – trzytomowej The Modern World System – 
Wallerstein tłumaczy przyczyny i proces powstawania w XVI w. centrum kapitalizmu europejskiego 
na zachód od Łaby i peryferyjnych obszarów kapitalizmu w Europie Wschodniej. Innym ówczesnym 
terenem peryferyjnym kapitalizmu zachodnioeuropejskiego był bikontynent amerykański. Północna 
część kontynentu dołączyła do kapitalistycznego rdzenia, natomiast Ameryka Łacińska pozostała na 
peryferiach. I. Wallerstein, The Modern World System, New York 1974, t. 1, s. 99.

8  Część badaczy docenia pozytywną rolę silnych gospodarek państw rdzenia we współczesnym świe-
cie. Autor „teorii biegunów wzrostu” François Perroux przedstawiał elementy stymulujące i pozytywnie 
wpływające na gospodarki państw peryferii. Podaję za: T. Zarycki, Interdyscyplinarny model stosunków 
centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (27), 2007, s. 6.
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miał możliwości stać się centralnym państwem gospodarki-świata. ZSRR dysponował 
jednak wystarczającą siłą i posiadał na tyle dostateczny potencjał, że nie został zmar-
ginalizowany i nie znalazł się na peryferiach gospodarki-świata9.

Tabela 1. Funkcje państw rdzenia, półperyferii i peryferii.

Państwa rdzenia Półperyferie Peryferie
Rodzaj rządów Demokratyczny autorytarny autorytarny

Płace wysokie niskie poniżej minimum 
egzystencji

Usługi socjalne Rozwinięte nierozwinięte brak

Eksport artykuły przetworzone surowce, artykuły 
przetworzone surowce

Import surowce artykuły przetworzone artykuły przetwo-
rzone

Źródło: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 
Warszawa 2007, s. 161.

Historia stosunków politycznych i gospodarczych świata od XVI w. do czasów 
współczesnych pokazuje, że przynależność państw do tych trzech kategorii nie jest 
stała. Wallerstein, przyjmując kryterium rozwoju kapitalistycznych stosunków go-
spodarczych, wskazuje na dynamikę zmian systemów-światów i możliwość awansu 
z obszarów półperyferyjnych do państw rdzenia (core). Przykładem takiego awan-
su są Niemcy. Więcej, dawne kraje półperyferyjne, jak Wielka Brytania czy Stany 
Zjednoczone, osiągnęły nawet status hegemona10. Układ zależności państw peryferii, 
a także – w mniejszym stopniu – półperyferii od rdzenia tylko pozornie jest dla nich 
niekorzystny. Wallerstein zakłada, że każde państwo, po spełnieniu pewnych wa-
runków, może awansować do grona państw rdzenia. Stany Zjednoczone są przykła-
dem kraju, który dzięki przyjęciu i szybkiemu rozwojowi modelu kapitalistycznego 
w gospodarce z obszarów półperyferyjnych stał się rdzeniem systemu globalnego. 
Zmiana pozycji USA na globalnej mapie politycznej dokonała się zgodnie z głów-
nym założeniem teorii systemów-światów mówiącym o przynależności do grupy 
państw rdzenia, w których dominują stosunki kapitalistyczne. Awans USA do grupy 
państw rdzenia nastąpił w wyniku wzmocnienia gospodarczego poprzez stworzenie 
własnego rynku i wypracowanie zaawansowanej technologii. W konsekwencji Ame-
ryka mogła produkować tańsze produkty lepszej jakości. Dodatkowym elementem 
wejścia na drogę hegemonii był proces rozszerzania granic USA, który eliminował 
gospodarczo konkurencję i powiększał potencjał rynku amerykańskiego11. 

Geneza współczesnego systemu-świata sięga XVI w., kiedy w wyniku koloni-
zacji zapoczątkowanej przez Hiszpanię i Portugalię, a rozwiniętej przez Holandię, 
Anglię i Francję, rodził się nowy system gospodarczy – kapitalizm. W obecnej fazie 

9  B. Buzan, R. Little, Systemy międzynarodowe w historii świata, przeł. E. Brzozowska, Warszawa 
2011, s. 90.

10  I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, s. 19.
11  Ibidem, s. 21.
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The Modern World System, w którym decydującym graczem są Stany Zjednoczo-
ne, od lat 70. XX w. znajduje się w stanie bifurkacji, czyli kryzysu – rozwidlenia 
prowadzącego do chaosu. Wallerstein przewiduje, że za kilkadziesiąt lat dojdzie do 
przejścia do innego systemu światowego i zmieni się układ państw w konfi guracji 
centrum – peryferie. Pierwszym widocznym symptomem przyszłego chaosu kończą-
cego współczesny system-świat zdominowany przez Stany Zjednoczone były ataki 
z 11 września 2001 r. na Nowy Jork i Waszyngton12. 

Olbrzymi wpływ na teorię Wallersteina miało postrzeganie historii przez twórcę 
szkoły Annales, francuskiego historyka Fernanda Braudela, oraz analiza stosunków 
społecznych i gospodarczych w systemie kapitalistycznym autorstwa Karola Marksa. 
Duch Braudela w koncepcji systemów-światów Wallersteina jest widoczny przez hi-
storyzm. Podobnie jak Braudel opowiada się on za badaniem procesów historycznych 
w sposób interdyscyplinarny i globalny13. Francuski historyk w swoich pracach doty-
czących cywilizacji śródziemnomorskiej nie ograniczył się do jej analizy w ścisłym, 
geografi cznym ujęciu w obszarze Morza Śródziemnego. Przeprowadził badania kom-
paratystyczne, porównujące śródziemnomorskie stosunki międzynarodowe z innymi 
regionami, np. z Chinami, Meksykiem czy Afryką Subsaharyjską. Ważnym elementem 
badania historii i zrozumienia zmian zachodzących w świecie są nauki ekonomiczne14.

Koncepcja Wallersteina wywarła ogromny wpływ na różne dyscypliny nauk spo-
łecznych. Przykładem jest pochodzący z Wielkiej Brytanii geograf Peter J. Taylor15. 
Brytyjczyk stworzył geopolityczną hierarchię państw świata za pomocą tzw. kodów 
geopolitycznych (geopolitical codes), na które składają się działania i decyzje po-
dejmowane przez kraje rodzące implikacje w środowisku międzynarodowym w skali 
globalnej lub lokalnej. Państwem, które w ostatnich latach musiało dwukrotnie doko-
nać znaczącej korekty swojego kodu geopolitycznego z powodu tzw. zmiany geopo-
litycznej (geopolitical transition), są Stany Zjednoczone16. Pierwsza korekta nastąpiła 
na początku lat 90. XX w., kiedy system bipolarny został zastąpiony przez unipolarny 
z dominującą pozycją USA. Druga modyfi kacja nastąpiła w konsekwencji zamachów 
terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 r. Za pomocą ko-
dów geopolitycznych jest tworzony geopolityczny ład światowy (geopolitical world 
order)17, którego strukturę stanowi podział państw na trzy zasadnicze kategorie. Zgod-
nie z przyjętymi kryteriami Tylor podzielił państwa na trzy zasadnicze grupy:

12  I. Wallerstein, Analiza systemów-światów…, s. 124. Warto podkreślić, że nie wszyscy badacze 
przedmiotu zgadzają się z powyższą tezą autorstwa I. Wallersteina. Przykładem odmiennej oceny 
konsekwencji ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. jest ciekawa dyskusja toczona na 
łamach „Rocznika Strategicznego”. Zob. A.D. Rotfeld, System bezpieczeństwa międzynarodowego po 
11 września 2001 r., „Rocznik Strategiczny” 2001/2002, s. 1–26; Stany Zjednoczone: supermocarstwo 
w szoku i w walce, „Rocznik Strategiczny” 2001/2002, s. 166–192. 

13  I. Wallerstein, Koniec świata jaki…, s. 234.
14  Dziełem o charakterze interdyscyplinarnym jest monumentalna praca autorstwa F. Braudela, 

Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, przeł. T. Mrówczyński, M. Ochab, 
Warszawa 2004.

15  B. Buzan, R. Little, op. cit., s. 91.
16  C. Flint, P.J. Taylor, Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality, London 

2007, s. 70.
17  Ibidem, s. 75.
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1) mocarstwa globalne, których działania oraz decyzje (kody geopolityczne) do-
tyczą i obejmują wiele regionów świata18;

2) mocarstwa regionalne – ich kody geopolityczne mają wpływ na inne państwa 
regionu;

3) mniejsze państwa, których działania determinuje środowisko lokalne, ich inte-
resy są ograniczone do własnych granic.

Brytyjczyk twierdzi, że system międzynarodowy polega na stosunkowo stabilnym 
i przewidywalnym podziale władzy w skali globalnej. Na tę stabilność decydujący 
wpływ mają międzynarodowe stosunki gospodarcze. Podobnie jak Wallerstein pod-
kreślał znaczenie stosunków handlowych na świecie, a także kluczową rolę regionów 
semiperyferyjnych, jaką odgrywają w globalnych relacjach międzynarodowych19.

Amerykański badacz Saul Bernard Cohen, również geograf, przedstawił geo-
polityczną przestrzenną strukturę świata, którą stworzył na podstawie zależności 
czynników politycznych i geografi cznych oraz gospodarczych procesów rozwojo-
wych. Geopolityczna struktura świata Cohena została oparta na geopolitycznych 
wzorach (patterns) i cechach (features). W skład wzorów wchodzą: kształt, po-
wierzchnia, relacje pomiędzy jednostkami geopolitycznymi. Do cech Cohen zali-
czył: polityczno-geografi czne tereny oraz granice, które wpływają na unikatowość 
jednostki geopolitycznej. Struktura świata zaproponowana przez Cohena składa się 
z trzech zasadniczych poziomów: sfer geostrategicznych (geostrategic realm), będą-
cych na najwyższym poziomie struktury świata, geopolitycznych regionów (geopo-
litical region), jednostek mniejszych od sfer geostrategicznych, zajmujących średni 
poziom, oraz z państw narodowych i terytoriów zależnych, które znajdują się na 
najniższym stopniu w hierarchii20. Ostatnią grupę Cohen podzielił na pięć kategorii. 
Przy tworzeniu hierarchii państw przywiązywał on uwagę bardziej do kryteriów geo-
grafi cznych (położenia, powierzchni, potencjału demografi cznego) i geostrategicz-
nych (sąsiadów, przebiegu granic) niż do wskaźników gospodarczych. Do pierwszej 
grupy zaliczono: Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Chiny, Rosję oraz Japonię. 
Druga grupa państw została podzielona na trzy podkategorie: wysoką, średnią i niską 
(tabela 2). Państwa takie jak Indie i Brazylia mają ambicje i potencjalne możliwości 
do ingerencji w sprawy międzynarodowe, wykraczające poza ich regiony.

Trzecią grupę państw tworzą potencjalni rywale mocarstw regionalnych, które 
mogą rywalizować w regionie na płaszczyźnie politycznej czy ideologicznej. Ich 
ograniczony potencjał demografi czny, militarny i stosunkowo niski poziom rozwoju 
gospodarczego powodują jednak, że nie są w stanie realnie zagrozić pozycji mo-
carstw regionalnych w najbliższej przyszłości. Jedną z cech charakterystycznych 
wielu z tych krajów są bogate zasoby surowców naturalnych, dzięki którym ich zna-
czenie wzrasta. Do tej grupy należą m.in.: Arabia Saudyjska, Etiopia, Kuba, Ango-
la, Syria, Chile, Kolumbia, Wenezuela, Libia, Korea Północna, Malezja, Zimbabwe, 
Wybrzeże Kości Słoniowej i Węgry. Do czwartej grupy Cohen zalicza państwa wpły-

18  W związku z tym, że Taylor ogłosił geopolityczną hierarchię państw świata w połowie lat 80. 
XX w., do kategorii mocarstw globalnych zaliczył USA i ZSRR. Zob. więcej w: P.J. Taylor, op. cit.

19  C. Flint, P.J. Taylor, op. cit., s. 15.
20  S.B. Cohen, Geopolitics of the World System, Boston 2003, s. 33.
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wające poprzez prowadzoną politykę jedynie na najbliższych sąsiadów. Są nimi np. 
Boliwia, Maroko, Sudan, Tunezja, Ekwador, Peru, Zambia. Ostatnią grupę tworzą 
państwa, których znaczenie międzynarodowe i wpływ na relacje z innymi krajami 
jest minimalne (Nepal)21.

Tabela 2. Zróżnicowanie mocarstw regionalnych wg S.B. Cohena

Kategoria wysoka Kategoria średnia Kategoria niska

Indie Indonezja Irak

Brazylia Pakistan Polska

Kanada Egipt Serbia

Turcja Korea Południowa Algieria

Australia Taiwan Tajlandia

Iran Meksyk Argentyna

Nigeria Wietnam Ukraina

Izrael Singapur

Republika Południowej Afryki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.B. Cohen, Geopolitics of the…, s. 48.

Wallerstein w swoich badaniach nad teorią systemów-światów korzystał z teorii 
dependencji reprezentowanej m.in. przez Raula Prebisha i przedstawiciela nurtu ra-
dykalnego André Gundera Franka. Za twórcę bimodalnego systemu zależności wpro-
wadzającego do nauki podział świata na centrum i peryferie uznaje się Argentyńczyka 
Raula Prebisha. Głównym celem teorii dependencji było wyjaśnienie przyczyn podpo-
rządkowania politycznego i ekonomicznego państw peryferyjnych przez centrum. Pre-
bish w latach 50. XX w. stał na czele Komisji Ekonomicznej ds. Ameryki Łacińskiej 
ONZ. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych niezależnie przez ekonomi-
stów pochodzących z różnych krajów Argentyńczyk sformułował główną tezę neo-
marksistowskich dependystów o uzależnieniu i wykorzystywaniu słabszych krajów 
Trzeciego Świata, przede wszystkim Ameryki Łacińskiej i Afryki, przez kraje silniej-
szego centrum. Krytyka dotyczyła przede wszystkim polityki i dominującej pozycji 
ekonomicznej Stanów Zjednoczonych w świecie. Przedstawiciele szkoły zależności 
w swoich badaniach koncentrowali się na stosunkach na linii dawne metropolie ko-
lonialne – byłe kolonie na przykładzie Ameryki Południowej22. Uznano, że główna 
przyczyna zacofania gospodarczego peryferii nie tkwi w braku kapitału czy przedsię-
biorczości, ale jest spowodowana przez czynniki z zewnątrz, m.in. dziedzictwo kolo-
nializmu i nierówny międzynarodowy podział pracy. Podobnie jak później Wallerstein 
dependyści uznawali, że przyczyną niesprawiedliwych różnic w poziomie rozwoju 
współczesnych państw są nierówne stosunki ekonomiczne panujące pomiędzy nimi. 

21  Ibidem, s. 48.
22 D. Woźniak, Latin American 19th Century Economic Debate as the Predecessor of the Centre – 

Periphery and Dependency Theories: The Case of Argentina, “Revista del CESLA”, no. 17, 2014, s. 184.
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Zdaniem teoretyków nurtu dependystycznego przyczynę niedorozwoju peryferii sta-
nowi brak zindustrializowanej gospodarki. Stwarza to warunki do wykorzystywania 
obszarów peryferyjnych przez mocarstwa dominujące. Taki stan jest konserwowany 
przez rządzących zarówno państwami centrum, jak i peryferii. Jedynym wyjściem 
z impasu i szansą na wyzwolenie się z zależności państw peryferyjnych wydaje się 
odłączenie od gospodarki kapitalistycznej i przyjęcie własnego rozwoju przemysło-
wego23. Jacek Czaputowicz podaje przykłady państw, które weszły na ścieżkę rozwoju 
przemysłowego w okresie osłabienia relacji gospodarczych z państwami kapitalistycz-
nego centrum24. Kapitalistyczne relacje gospodarcze między centrum a peryferiami 
utrzymują permanentny stan niedorozwoju obszarów peryferyjnych. Kraje rozwinięte 
bogacą się na handlu z obszarami peryferyjnymi poprzez sprzedaż wysokospecjali-
stycznych dóbr przetworzonych. Główne towary sprzedawane przez kraje peryferyjne 
to półprodukty i surowce naturalne (tabela 3). Przepływ zasobów odbywa się z peryfe-
rii do centrum. Według Prebisha jedynym rozwiązaniem niekorzystnych dla peryferii 
długookresowych terms of trade jest zwiększenie interwencjonizmu państwa w zarzą-
dzaniu gospodarką25.

Tabela 3. Typy imperializmów wg szkoły dependystycznej

Typ Funkcja państwa centrum Funkcja państwa peryferii

Ekonomiczny przetwarzanie, środki produkcji surowce, rynki

Polityczny decyzje, modele posłuszeństwo, naśladow-
nictwo

Wojskowy ochrona, broń masowego 
rażenia dyscyplina, broń tradycyjna

Komunikacyjny informacje, środki komunika-
cyjne

wydarzenia, pasażerowie, 
towary

Kulturowy nauczanie, kreacja, autonomia uczenie się, legitymizacja, 
zależność

Źródło: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 
Warszawa 2007, s. 152.

W tym miejscu warto przedstawić dwie podstawowe różnice między dependy-
stami a systemami-światów Wallersteina. Wallerstein rozszerzył o jedną kategorię – 
półperyferie – bimodalną hierarchię państw zaproponowaną przez Prebisha. Ponadto 
wprowadził optymistyczny element do teorii światów, zakładający, że kraje pery-

23  A. Linklater, Marksizm [w:] S. Burchill, R. Devetak, A. Linklater, M. Paterson, Ch. Reus-Smit, 
J. True, Teorie stosunków międzynarodowych, przeł. P. Frankowski, Warszawa 2006, s. 185.

24  Przykładami są Meksyk, Argentyna i Brazylia w latach 20. i 30. XX w. Zob. J. Czaputowicz, 
Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 155.

25  Więcej o analizie ekonomicznej wizji Prebisha zob. w: A. Wróbel, Raula Prebisha wizja geopoli-
tyki światowej w rozwoju teorii wymiany międzynarodowej [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynaro-
dowy u progu XXI w. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa 2005, s. 617–643.
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feryjne po spełnieniu pewnych warunków mogą się stać centrum systemu, a nawet 
osiągnąć status hegemona. Ta teza stała w sprzeczności z poglądami takich rady-
kalnych dependystów, jak André Gunder Frank czy Amir Samin, którzy twierdzili, 
że w obrębie globalnej gospodarki kapitalistycznej nie ma warunków do rozwoju 
i awansu państw peryferyjnych w hierarchii światowej26. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest, iż w kapitalistycznych relacjach pomiędzy metropoliami (metropolises) 
a satelitami (satellites) dominują narzędzia, majace na celu drenaż ekonomiczny 
państw satelickich. Główny problem według Franka stanowi fakt, iż metropolie dys-
ponują instrumentami nacisku na satelitów27.

Teorią nauki o stosunkach międzynarodowych wywodzącą się z nurtu realistycz-
nego, w której pojawia się podział świata na różne regiony, jest teoria przejęcia 
władzy/teoria tranzycji potęgi. Początki teorii zmiany siły sięgają 1958 r. Stworzył 
ją amerykański uczony Abramo Fimo Kenneth Organski, który opisywał stosunki 
między państwami, opierając się na hierarchii mocarstw. Głównym założeniem było 
sprawdzenie cykliczności wojen hegemonicznych i ich wpływu na pojawienie się 
nowych mocarstw28. Zdaniem Organskiego istnieje ścisły związek między zmianą 
sił w globalnym systemie politycznym a wybuchem konfl iktów zbrojnych. Według 
twórcy teorii tranzycji potęgi międzynarodowy system polityczny nie jest żadną 
formą anarchii, ale ściśle zhierarchizowanym porządkiem. Aktorzy sceny między-
narodowej akceptują swoją pozycję i rolę w tym systemie. Państwo zajmuje pozycję 
w hierarchii na podstawie poziomu siły militarnej, politycznej i ekonomicznej, jaki 
prezentuje w porównaniu z innymi państwami. Różnice w tempie rozwoju poszcze-
gólnych państw i rywalizacja, przede wszystkim między mocarstwem dominującym 
a państwami pretendentami – stanowią główne powody wybuchu wojen hegemo-
nicznych29. Ważnym elementem wzmacniającym miejsce gracza na arenie międzyna-
rodowej jest poziom wpływu na decyzje podejmowane przez pozostałych uczestni-
ków stosunków międzynarodowych. Państwa na arenie międzynarodowej, podobnie 
jak partie polityczne w tych krajach, prowadzą permanentną rywalizację między sobą 
w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji w systemie międzynarodowym30. Jak za-
uważa Organski, często, ale nie zawsze zmiana na szczycie piramidy mocarstw na-
stępuje w wyniku wojny hegemonicznej. W historii zdarzyło się przejście do nowej 
dominacji dokonane na drodze pokojowej. Przykładem tranzycji pokojowej w XX w.
jest przejęcie statusu mocarstwa dominującego od Wielkiej Brytanii przez Stany 
Zjednoczone. Ta zmiana była możliwa, gdyż zarówno dla wschodzącego mocarstwa 

26  A.G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and 
Brasil, Harmondsworth 1970, s. 28.

27 A.G. Frank, Rozwój niedorozwoju, w: R. Stemplowski (red.), Ameryka Łacińska. Dyskusja o roz-
woju, Warszawa 1987, s. 88–104.

28  Więcej o wpływie wojny hegemonicznej na zmianę układu sił na międzynarodowej scenie 
politycznej zob. w: A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna 
hegemoniczna, Poznań 1992.

29  J. Kugler, A.F.K. Organski, The War Ledger, Chicago 1980, s. 61.
30  „(…) there is a high correlation between global system transition and war”. Podaję za: J. Kugler, 

A.F.K. Organski, The Power Transition: A Retrospective and Prospective Evaluation [w:] M.I. Midlarsky 
(red.), Handbook of War Studies, Boston 1989, s. 172.
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Stanów Zjednoczonych, jak i ustępującego mocarstwa dominującego Wielkiej Bry-
tanii ewentualny konfl ikt przyniósłby obu stronom więcej strat niż korzyści. Zgod-
nie z założeniami teorii zmiany państwa dążą do maksymalizacji zysków netto (to 
maximize net gains). Obydwa państwa zgodziły się, że pokojowa rywalizacja po-
zwoli im osiągnąć wyższy zysk netto niż zmiana spowodowana kosztowną wojną31.
Organski wyróżnił cztery grupy państw: jedno mocarstwo dominujące, kilka wiel-
kich mocarstw oraz wiele średnich i małych mocarstw (wykres 1)32. 

Wykres 1. Hierarchia mocarstw w formie piramidy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kugler, A.F.K. Organski, The Power Transition: 
A Retrospective and Prospective Evaluation [w:] M.I. Midlarsky (red.), Handbook of War Stu-
dies, Boston 1989, s. 174.

Mocarstwo dominujące na międzynarodowej scenie politycznej to najsilniejsze 
państwo, mające największe wpływy globalne. Supremację mocarstwa dominujące-
go nad innymi państwami widać na każdej płaszczyźnie rywalizacji. Potencjał demo-
grafi czny, terytorialny, polityczny, ekonomiczny, technologiczny i militarny takiego 
państwa jest wielokrotnie większy od potencjałów pozostałych uczestników polityki 
międzynarodowej. W celu umocnienia pozycji globalnego hegemona mocarstwo do-
minujące musi posiadać sojuszników w grupie wielkich mocarstw. Współczesnym 
mocarstwem dominującym, hipermocarstwem spełniającym wszystkie warunki sta-
tusu takiego państwa są Stany Zjednoczone. Dysproporcje pomiędzy USA a innymi 
krajami są widoczne zwłaszcza w dziedzinie militarnej. Wydatki Waszyngtonu na 
siły zbrojne przewyższają wydatki na obronę narodową wszystkich wielkich i śred-
nich mocarstw razem wziętych. Do grona wielkich mocarstw (mocarstw ponadre-
gionalnych) należą rywale mocarstwa dominującego. Najgroźniejszym rywalem 
hegemona, zdaniem Organskiego, jest potencjalny pretendent (challenger), który 

31  Ibidem, s. 173.
32  W pierwszej wersji teorii tranzycji na najniższym poziomie piramidy Organski umieścił kolonie 

jako piątą grupę państw, o najmniejszym potencjale i najsłabszej pozycji w polityce światowej. A.F.K. 
Organski, World Politics, New York 1968, s. 40.
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dąży do „prześcignięcia dominującego gracza i przejęcia przywództwa w porządku 
międzynarodowym”33. Te państwa mają spory potencjał oraz znaczne wpływy poli-
tyczne i gospodarcze poza swoim regionem. Obecnie nie są w stanie przeciwstawić 
się mocarstwu dominującemu, ale mogą uczynić to w przyszłości. Aktualnie do gru-
py wielkich mocarstw należą: Chiny, Rosja, Japonia, Indie oraz Unia Europejska. 
Spośród nich największym rywalem zagrażającym hegemonicznej pozycji Stanów 
Zjednoczonych są Chiny, które posiadają 80% potencjału USA34. W grupie mocarstw 
średnich (mocarstw regionalnych, lokalnych) znajdują się państwa odgrywające do-
minującą rolę w regionie i mające status mocarstwa subregionalnego, ale nieposiada-
jące potencjalnych możliwości do rywalizowania z mocarstwem dominującym. Do 
mocarstw średnich zaliczamy: Brazylię w regionie Ameryki Południowej, Włochy 
w Europie Południowej, Wielką Brytanię w Europie Północnej, Francję i Niemcy 
w Europie Zachodniej, Indonezję w Azji Południowo-Wschodniej. Na samym dole 
piramidy hierarchii mocarstw znajdują się państwa o najmniejszym potencjale 
i nieodgrywające znaczącej roli politycznej nawet w regionie. Do tej grupy należą: 
Kanada, Australia, Hiszpania, Chile, Argentyna, Egipt, Wenezuela, Portugalia, Pol-
ska, Meksyk czy Korea Południowa35.

Nieco inny podział podaje Samuel Huntington. Amerykański badacz wyróżnia 
trzy poziomy/grupy państw tworzących jedno-/wielobiegunowy system międzynaro-
dowy: na pierwszym poziomie jest jedyne supermocarstwo (Stany Zjednoczone), na 
kolejnym kilka mocarstw regionalnych (Japonia, Chiny, Rosja, Indie, Iran, Niemcy, 
Francja i Brazylia), a na ostatnim duże państwa defi niowane jako siły drugiego rzędu 
(Korea Południowa, Pakistan, Arabia Saudyjska, Ukraina, Wielka Brytania, Polska 
i Argentyna). Znamienny okazuje się fakt, że wśród grupy państw drugiego rzędu 
nie ma żadnego kraju afrykańskiego, a jedynymi przedstawicielami państw latynoa-
merykańskich są Brazylia i Argentyna. Kraje z tych regionów odgrywają w global-
nej strukturze mocarstwowej rolę marginalną, ich znaczenie ma charakter lokalny. 
Istotą współzależności pomiędzy państwami z tych grup jest stosunek do Stanów 
Zjednoczonych. Takie mocarstwa regionalne, jak Rosja, Niemcy czy Francja, rywa-
lizują z USA i prowadzą aktywną politykę często wbrew interesom amerykańskim. 
W interesie przedstawicieli trzeciej grupy, np. Polski czy Wielkiej Brytanii, jest zaś 
prowadzenie polityki w duchu ścisłej współpracy z Waszyngtonem36.

Polscy autorzy Michał Dobroczyński i Janusz Stefanowicz w latach 80. XX w. 
dokonali podziału świata na regiony na podstawie czynników, które wpływają na siłę 
państwa, oraz o zasięgu interesów państwa. Zdefi niowali kilka grup państw. Pierwszą 
tworzyły mocarstwa uniwersalne (USA i ZSRR) jako najsilniejsi aktorzy, dominu-
jący na ówczesnej scenie politycznej. Do grupy mocarstw selektywnych zaliczono 
państwa duże, ale o mniejszym potencjale, np. militarnym, od USA i ZSRR. Cechą 

33  „Surpass the dominant country and challenge the leadership and the rules of the international 
order”. Podaję za: A.F.K. Organski, op. cit., s. 363.

34  „China today is a dissatisfi ed and non – status quo power which seeks to change the existing 
international order and norms of inter – state relations”. Podaję za: M.E. Brown, The Rise of China, 
Cambridge 2000, s. 213.

35  R. Tammen, Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York 2000, s. 7.  
36  S. Huntington, The Lonely Superpower, „Foreign Affairs”, vol. 78, no. 2, 1999, s. 58.
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charakterystyczną mocarstw selektywnych była możliwość odgrywania znaczącej 
roli w określonej dziedzinie, np. w gospodarce lub na pewnym obszarze. Na tej 
podstawie wyróżniono dwie podkategorie mocarstw selektywnych, sektorowe i re-
gionalne. Przykładami ówczesnych mocarstw sektorowych w sferze przemysłowo-
-handlowej były RFN i Japonia, a w sferze kulturalnej Francja i Wielka Brytania. 
Za mocarstwa o znaczeniu regionalnym M. Dobroczyński i J. Stefanowicz uznali na 
kontynencie azjatyckim Chiny, Japonię, Indie oraz Iran, na obszarze ograniczonym 
do Półwyspu Indochińskiego Wietnam, na Bliskim Wschodzie Egipt. Na terenie 
Ameryki Łacińskiej do mocarstw o charakterze regionalnym zaliczyli: Brazylię, 
Meksyk i Argentynę. Kolejną grupę stanowiły mniejsze państwa rozwinięte (Ka-
nada, Australia, Nowa Zelandia, RPA i Izrael) i rozwijające się, do której włączono 
kraje afrykańskie, większość państw Ameryki Środkowej i część Południowej oraz 
Azji Południowo-Wschodniej. W związku ze zmianami politycznymi, do jakich do-
szło na przełomie lat 80. i 90. XX w., zdezaktualizowana została przynależność 
niektórych państw do poszczególnych grup w powyższej hierarchii. Niektóre z nich 
przestały istnieć (ZSRR), zaś potencjał innych wzrósł, a przez to ich miejsce w glo-
balnej hierarchii znacznie się umocniło w ostatnich dekadach (zjednoczone Niem-
cy, szybko rozwijające się Chiny). Warto zauważyć, że pomimo dynamiki zmian 
w stosunkach międzynarodowych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza kryteria przy-
jęte przez M. Dobroczyńskiego i J. Stefanowicza, czyli czynniki wpływające na 
siłę oraz zasięg interesów i oddziaływania państwa w przestrzeni międzynarodowej, 
pozostały uniwersalne37.

Podsumowując tę część rozważań, należy skonstatować, że w każdej z wymie-
nionych teorii pojawiają się państwa o marginalnym znaczeniu dla międzynarodo-
wej sceny politycznej. Teoretycy wyróżniają kilka obszarów świata o niskim stopniu 
zainteresowania ze strony wielkich i średnich mocarstw. Ta teza dotyczy również 
współczesnego mocarstwa dominującego/hegemona – Stanów Zjednoczonych. Cha-
rakterystyczne, że większość państw w każdej z wyżej przeanalizowanych teorii, nie-
zależnie od kryteriów, na podstawie których dokonano hierarchii państw (czynników 
geopolitycznych, gospodarczych i demografi cznych czy potencjału militarnego), 
przynależy do grupy o tym samym statusie, chociaż zdarzają się nieliczne wyjątki. 
Państwa z subregionu andyjskiego i z Afryki Północnej, biorąc pod uwagę jakiekol-
wiek kryteria, zajmują z kolei zawsze marginalne miejsce w politycznej strukturze 
globalnych stosunków międzynarodowych. Znaczenie tych krajów należy rozpatry-
wać tylko w wymiarze lokalnym.

37  M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Warszawa 1984, s. 97–122.
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1.2. REGIONY O NISKIM STOPNIU ZAINTERESOWANIA
W POLITYCE ZAGRANICZNEJ STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH JAKO HEGEMONA WSPÓŁCZESNYCH 
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

(…) nie ma  nic bardziej sprzecznego z naturalnym porząd-
kiem rzeczy niż dążenie do utrzymania w posłuchu odle-
głych prowincji.

Edward Gibbon38

W 1823 r. w swoim orędziu o stanie państwa ówczesny prezydent Stanów Zjedno-
czonych James Monroe określił priorytety i zakres geografi czny przyszłej amerykań-
skiej polityki zagranicznej. Pod koniec XIX w. admirał Alfred Thayer Mahan poło-
żył podwaliny pod nawalizm, doktrynę stanowiącą podstawę zaangażowania Stanów 
Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Głównymi obszarami zainteresowania 
Waszyngtonu stały się tereny w basenie Morza Karaibskiego oraz archipelagi wysp na 
Pacyfi ku. Po ogłoszeniu polityki izolacjonizmu w 1919 r. stosunki z Europą czy Azją 
zostały zepchnięte na dalszy plan. Już wtedy można było zauważyć rejony o priory-
tetowym znaczeniu dla polityki zagranicznej USA oraz tereny z różnych powodów 
traktowane jako drugorzędne. Przykład różnego postrzegania poszczególnych części 
świata to chociażby nieskuteczne i niezdecydowane działania dyplomacji amerykań-
skiej po zajęciu Mandżurii przez Japonię w 1931 r. Faktem jest, że również kraje 
europejskie zajęły postawę defensywną wobec kryzysu w Azji39. 

Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych wymaga od hegemona 
sceny międzynarodowej, jakim są Stany Zjednoczone, prowadzenia aktywnych dzia-
łań wobec różnych uczestników globalnej polityki, zarówno priorytetowych aktorów, 
jak i tych o drugorzędnym znaczeniu dla interesów amerykańskich40. Decydenci ame-

38 E. Gibbon, Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego, przeł. St. Kryński, Warszawa 1995. Podaję 
za: J. L. Gaddis, Teraz już wiemy…Nowa historia zimnej wojny, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa 1999, 
s. 59.

39  Charakterystyka polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w. jest 
przedstawiona w pracach zarówno polskich, jak i amerykańskich autorów: K. Michałek, Amerykańskie 
stulecie: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004; idem, Na drodze ku po-
tędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861–1945, Warszawa 1999; A. Bartnicki, D. Critchlow 
(red.), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1995; G. Tindall, D. Shi, Historia Stanów 
Zjednoczonych, przeł. A. Bartkowicz, H. Jankowska, J. Ruszkowski, Poznań 2002; M.A. Jones, Historia 
USA, przeł. P. Skurowski, P. Ostaszewski, Gdańsk 2002; H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, przeł. E. Macauley, Wrocław 2004; L. Pastusiak, Prezydenci, Warszawa 2005; R. Kłosowicz, 
U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2008; 
A. Mania, Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kra-
ków 2011; W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2004; idem, 
Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000.

40  Zhierarchizowane zadania amerykańskiej polityki zagranicznej u progu XXI w. najcelniej 
zdefi niował senator Joe Biden: „Among the many questions we face are these: How do we help Russia 
consolidate democratic rule after centuries of misrule from czar through commissar? How do we best 
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rykańscy defi niują obszary o niskim stopniu zainteresowania, mając na względzie 
dwie grupy przyczyn. Niski stopień zainteresowania danym regionem lub państwem 
jest determinowany przede wszystkim położeniem geografi cznym tychże. Prioryte-
towe po zakończeniu zimnej wojny pozostały stosunki z Europą Zachodnią, Japonią41 
oraz Rosją. W latach 90. XX w. pojawił się też nowy, ważny partner i konkurent dla 
Stanów Zjednoczonych – Chiny, a na początku XXI w. kolejne państwo o potężnym 
potencjale rozwojowym – Indie42. Pod koniec XX w. na drugim biegunie znalazł się 
obszar zachodniej hemisfery, z wyjątkiem Kanady, Meksyku43, Brazylii (potencjał 

reduce the large nuclear arsenals still possessed by Russia and the United States? How do we manage the 
emergence of a great power in China? How do we counter the proliferation of weapons of mass destruc-
tion and the means to deliver them? How do we counter the threat of international terrorism and interna-
tional organized crime, including narcotics smuggling? How do we address other transnational threats of 
environmental pollution, deadly disease and refugee and migration fl ows? How do we best advance hu-
man rights and expand the community of democratic nations? How do we continue our economic success 
at home, and help advance economic opportunity and stability abroad?”. Podaję za: Prepared Statement 
of Senator Joseph R. Biden, Jr. [w:] 2000 foreign policy overview and the President’s fi scal year 2001 
foreign affairs budget request: hearings before the Subcommittee on African Affairs and Subcommittee on 
Western Hemisphere, Peace Corps, Narcotics, and Terrorism and the Committee on Foreign Relations, 
United States Senate, 106th Congress, 2nd session, February 8, 9, 10, 24, 25,29, March 8 and 23, 2000, 
Washington, DC 2000, s. 102.

41  Były podsekretarz stanu Robert B. Zoellick tak określił priorytetowe obszary działania Stanów 
Zjednoczonych pod koniec drugiej kadencji Billa Clintona: „America’s allies across the Atlantic and the 
Pacifi c are at the core of America’s vital interests. They secure the U.S. position in the Eastern and Western 
regions of Eurasia. (…) America’s NATO and Pacifi c allies should also be stronger partners in dealing 
with dangerous states and new security threats, including terrorists with terrible weapons, and the market 
democracies of the European Union and East Asia must help contribute to an international economic 
environment hospitable to dynamizm, creativity, and the energy of the private sector”. Warto zauważyć, 
że według Amerykanów tacy sojusznicy jak Unia Europejska czy partnerzy z obszaru Azji i Pacyfi ku nie 
mogą być jedynie benefi cjentami aktywnej polityki Waszyngtonu. Ich rola we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych powinna być kreatywna, a ich aktywność charakteryzować odpowiedzialność. 
Podaję za: Prepared Statement of Hon: Robert B. Zoellick, Former Under Secretary of State [w:] 2000 
foreign policy overview…, s. 103.

42  „The United States faces the challenges of the three other large powers of Eurasia: A China that 
has been rising, a Russia that has been weakening, and an India that has been reassessing its outlook and 
place in the world. There are ‘the big ones’. If we handle these relationships wisely, America may be 
able to establish a sound basis for a peaceful and prosperous future. If we mishandle them, the benign 
assumption of today could be quickly replaced by the dangerous realities of tomorrow. Today, China and 
Russia are certainly not strategic partners, or even friends, but they need not become enemies”. Ibidem, 
s. 105.

43  Sąsiedzi Stanów Zjednoczonych, zarówno Kanada, jak i Meksyk (choć nie brak również głosów, 
że po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Meksyk przestał być politycznym priorytetem dla decydentów 
amerykańskich), są ważnymi elementami amerykańskiej polityki wobec obszaru zachodniej hemisfery. 
Waszyngton jest żywotnie zainteresowany południowym sąsiadem z dwóch ważnych powodów, 
gospodarczych (NAFTA) oraz bezpieczeństwa (nielegalna imigracja i przemyt narkotyków). Rolę 
Meksyku we współczesnej amerykańskiej polityce zagranicznej defi niuje się następująco: „Mexico is 
unquestionably America’s most important neighbour to the south. With the North American Free Trade 
Agreement (NAFTA) and the historic change in Mexican attitudes that produced it, Mexico has become 
explicitly what it was implicitly before – part of the U.S. strategic space, like Canada. In the Canadian 
saying, the United States is Mexico’s best friend whether Mexico (or the United States) likes it or not. 
In these terms, the debate over ‘certifying’ Mexico’s antinarcotics efforts is really an argument over 
whether U.S. pressure on that score does more good or more harm to the larger U.S. strategic interest in 
that country”. Wśród członków establishmentu amerykańskiego powszechna jest z kolei opinia, według 
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gospodarczy, demografi czny), Wenezueli (znaczący producent i eksporter ropy naf-
towej; antyamerykanizm Chaveza i Maduro) czy Kolumbii (kluczowy kraj w walce 
z narkobiznesem)44. Inną częścią świata, która odgrywała drugoplanową rolę w ame-
rykańskiej polityce po 1989 r., był cały kontynent afrykański, z wyłączeniem Egiptu. 
Poza względami geografi cznymi kolejnym powodem drugoplanowego postrzegania 
aktorów polityki międzynarodowej wydaje się fakt, że dziedzina polityki zagranicz-
nej nie jest priorytetowo traktowana przez administracje waszyngtońskie po 1989 
r. Do tzw. secondary interests w amerykańskiej polityce zagranicznej należą takie 
zadania, jak ochrona praw człowieka45, wspieranie procesów demokratyzacyjnych, 
liberalizacja stosunków handlowych, programy humanitarne, ograniczanie napływu 
nielegalnych imigrantów do USA, propagowanie kultury amerykańskiej46. Cechą 
charakterystyczną polityki wobec regionu o niskim stopniu zainteresowania jest brak 
kumulacji wielu zadań w polityce wobec danego państwa, realizacja jednego wybra-
nego celu. Za przykład może posłużyć polityka Stanów Zjednoczonych wobec Peru. 
W tym przypadku celem priorytetowym okazuje się ważna z perspektywy polityki 
wewnętrznej walka z narkobiznesem, ale już w gospodarce Stanów Zjednoczonych 
kraj ten odgrywa rolę marginalną47. 

Kolejna cecha charakterystyczna regionów o niskim stopniu znaczenia/zaintere-
sowania to czas trwania aktywnej polityki USA wobec takich obszarów – krótki, 
o wysokiej intensywności, mający na celu realizację doraźnych zadań. Przykładem 
są kraje Afryki Północnej, które po wydarzeniach z września 2001 r. stały się istot-
nym elementem propagandowym w ogłoszonej przez prezydenta Georga W. Busha 
war on terror. Przejęcie władzy przez prezydenta Baracka Obamę i przyjęcie defen-
sywnej linii politycznej, przejawiającej się m.in. wycofaniem wojsk amerykańskich 

której Kanada to odwieczny sojusznik Ameryki, ważny partner gospodarczy i w związku z tym nie 
stanowi żadnego zagrożenia dla USA. Paradoksalnie z tego powodu pozostaje partnerem niedocenianym.
„(...) Canada – America’s longtime ally and greatest trading partner – is all too often ignored by 
Washington. This is because Canada presents only opportunities for the United States, not threats, and 
this is virtually certain to remain so in the future”. America’s National Interests: A Report from the 
Commission on America’s National Interests, Washington, DC 2000, s. 35–36. 

44  Spośród prezydentów amerykańskich po 1989 r. szczególnie krytycznie oceniany jest Bill 
Clinton. Za jego rządów właściwie cały region zachodniej hemisfery, poza kilkoma wyjątkami, został 
zmarginalizowany w polityce zagranicznej. D.S. Palmer, U.S. Relations with Latin America during the 
Clinton Years, Gainesville 2006, s. 23.

45  W okresie zimnej wojny wspieranie starań o prawa człowieka przez Stany Zjednoczonej w różnych 
rejonach świata stanowiło ważny element w ideologicznej walce ze Związkiem Radzieckim. Po 2001 r. 
i pojawieniu się realnego zagrożenia międzynarodowym terroryzmem ten segment amerykańskiej polityki 
zagranicznej został przesunięty na dalszy plan. J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych 
po II wojnie światowej, Toruń 1998, s. 209.

46  W literaturze amerykańskiej pojawia się również określenie desirable interests, do których 
zalicza się cele gospodarcze, przede wszystkim związane z liberalizacją stosunków w globalnym handlu, 
promocją demokracji i przestrzeganiem praw człowieka oraz z działaniami z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego. R.J. Art, The Strategy of Selective Engagement, „International Security”, vol. 23, no. 3, 
1998/1999, s. 101.

47  Znaczenie całego obszaru Ameryki Łacińskiej z punktu widzenia interesów gospodarczych 
Stanów Zjednoczonych najlepiej oddaje następujące stwierdzenie: „Latin America, although not the 
largest, is the fastest growing U.S. regional trade partner”. A.A. Jordan, W.J. Taylor Jr., M.J. Meese, S.C. 
Nielsen, American National Security, Baltimore 2009, s. 517.
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z Iraku48 i rozpoczęciem fi nalizowania misji w Afganistanie, przekłada się na ponow-
ne zmarginalizowanie takich krajów jak Maroko czy Algieria w amerykańskiej poli-
tyce zagranicznej. Tradycyjnymi celami polityki USA wobec państw Maghrebu są: 
programy demokratyzacyjne, promocja praw człowieka, w mniejszym stopniu kwe-
stie gospodarcze. W przypadku państw subregionu andyjskiego mamy do czynienia 
z zaangażowaniem USA w dłuższym okresie. Zadanie priorytetowe w stosunkach 
Waszyngtonu z krajami andyjskimi stanowi walka z narkobiznesem, w której głów-
nym partnerem jest Kolumbia. Przemyt narkotyków na rynek amerykański to ważny 
problem, ale przede wszystkim z powodów społecznych, częściowo gospodarczych. 
Nie stanowi on jednak bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjed-
noczonych. Poza tym nadrzędnym celem amerykańskiej polityki zagranicznej pro-
wadzonej wobec państw regionu Waszyngton realizuje cele, takie jak ochrona praw 
człowieka, wspieranie tendencji demokratyzacyjnych w tych państwach, liberalizo-
wanie stosunków handlowych oraz promowanie kultury amerykańskiej wśród tam-
tejszych społeczeństw. Dłuższa perspektywa czasowa nie jest jednak związana z rea-
lizacją priorytetowych celów polityki zagranicznej USA określonych przez interes 
narodowy Stanów Zjednoczonych (National Interests of the United States)49. Ponadto 
w polityce amerykańskiej wobec tych regionów należy zauważyć brak powiązania 
zadań z pojęciem American National Security Strategy50. 

Na początku lat 90. XX w. politycy i analitycy amerykańscy rozpoczęli dyskusję 
na temat zależności i priorytetów polityki zagranicznej, związanej z interesem naro-
dowym, z celami, które powinny być realizowane przez USA w różnych częściach 
świata z innych powodów (global goals). Bardzo ciekawą i krytyczną analizę środo-
wiska ówczesnych decydentów amerykańskich, demaskującą ich chaotyczne dzia-
łania, przeprowadził Zbigniew Brzeziński w wywiadzie udzielonym Aleksandrowi 
Smolarowi: 

(…) elita polityczna podejmująca decyzje w polityce zagranicznej jest często bardzo nie-
profesjonalna i działa na zasadzie ad hoc. Powiedziałbym, że w rzeczywistości większość 
decyzji rządu amerykańskiego podejmowana jest przez znękanych ludzi, działających pod 
olbrzymią presją czasu, którzy sami nie mają zbyt dużego rozeznania. Opierając się na nie-
adekwatnych informacjach, muszą nagle podejmować decyzje o fundamentalnym znacze-
niu. W takiej sytuacji jednostka czy grupa, która ma poczucie kierunków strategicznych 

48  Należy podkreślić, że wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku w 2011 r. nastąpiło na podstawie 
umowy SOFA (Status of Forces Agreement) zawartej między rządami Stanów Zjednoczonych i Iraku za 
prezydentury G.W. Busha w 2008 r. Administracja prezydenta Obamy realizowała więc wcześniejsze 
uzgodnienia. A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, P. Pacuła, Konsekwencja i wnioski związane z zakończeniem 
obecności sił USA w Iraku, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012, s. 2.

49  Podstawowa defi nicja American National Interest została sformułowana pod koniec lat 40. XX w. 
i brzmi: „Preserve the United States as a free nation with our fundamental institutions and values intact”. 
S. Brown, The Faces of Power: United States Foreign Policy from Truman to Clinton, New York 1994, 
s. 29.

50  Warto tu wymienić przypadek Panamy oraz Nikaragui z lat 80. i 90. XX w. Oba kraje prezentowały 
mały potencjał, jednak włączenie ich w realizację w U.S. National Security Strategy spowodowało 
wzrost znaczenia tych państw w ówczesnej polityce zagranicznej USA. Więcej zob. w: R.A. Vitas, J.A. 
Williams, U.S. National Security Policy and Strategy, 1987–1994: Documents and Policy Proposals, 
Westport–London 1996.
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i świadomość priorytetów, może narzucić do pewnego stopnia to, co luźno nazwałbym 
strategią51. 

Zdaniem wielu uczestników debaty global goals osiągane w polityce wobec róż-
nych regionów świata mogą uzupełniać działania z zakresu interesu narodowego 
USA dzięki polityce wybiórczego zaangażowania (selective engagement)52. Nieco 
wcześniej, bo w 1983 r., sekretarz stanu George Schultz zauważył potrzebę aktywnej 
polityki amerykańskiej wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania, mówiąc, 
że „nie będzie powodzenia gospodarczego naszego kraju bez wzrostu gospodarczego 
w krajach Trzeciego Świata. Nie będzie bezpieczeństwa i pokoju naszych obywateli 
bez stabilizacji i pokoju w krajach rozwijających się”53.

W literaturze przedmiotu pojawiają się terminy high politics oraz low politics. 
Martin J. Rochester w następujący sposób przedstawia korelację między tymi poję-
ciami: „Closely related to power and alignment trends, although potentially far more 
revolutionary in impact, is the increased blurring of the line line between (having to 
do with vital, core interests) high politics and low politics (having to do with not so 
vital, noncore interests)”54. Amerykańscy badacze Barry R. Posen i Andrew L. Ross 
proponują gradację celów, a co za tym idzie – regionów w amerykańskiej polity-
ce zagranicznej. Pierwsza grupa to żywotne interesy (vital interests). Obejmuje ona 
fundamentalne zadania związane z bezpieczeństwem i istnieniem Stanów Zjedno-
czonych oraz dbanie o bezpieczeństwo sojuszników. Drugą grupę stanowią impor-
tant national interests – nie mają one bezpośredniego wpływu na istnienie państwa 
i narodu amerykańskiego, ale wpływają na świat, w którym żyjemy, oraz na pozycję, 
jaką USA zajmuje na współczesnej międzynarodowej scenie politycznej. Do trzeciej, 
ostatniej grupy humanitarian and other interests zaliczono działania związane z taki-
mi wartościami, jak demokracja, prawa człowieka, własność prywatna czy wolność 
gospodarcza, dyplomatyczne rozwiązywanie konfl iktów międzynarodowych oraz 
pomoc humanitarna w czasie klęsk żywiołowych55.

51  Z. Brzeziński, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Lublin 1990, s. 49–50.
52  Polityka oparta na zasadzie selective engagement miała być stosowana także w stosunku do 

regionów o niskim stopniu zainteresowania. Zgodnie z tą ideą Waszyngton powinien się ograniczyć do 
działania tylko w określonych regionach i jedynie w konkretnych sytuacjach, w których zagrożony jest 
interes narodowy USA. R.J. Art, op. cit., s. 82.

53  „(…) There will be no enduring economic prosperity for our country without economic growth 
in the Third World. There will not be security and peace for our citizens without stability and peace in 
developing countries”. Podaję za: I.L. Claude, Global Goals and Foreign Policy [w:] G.C. McGhee, 
P.F. Krogh, K.W. Thompson (red.), National Interest and Global Goals, Lanham 1989, s. 94.

54  M.J. Rochester, U.S. Foreign Policy in the 21st Century, Philadelphia 2008, s. 15–16.
55  „The fi rst includes vital interests – those of board, overriding importance to the survival, safety 

and vitality of our nation. Among these are the physical security of our territory and that of our allied, 
the safety of our citizens, our economic well-being and the protection of our critical infrastructures. The 
second category includes situations in which important national interests are at stake. These interests 
do not affect our national survival, but they do affect our national well-being and the character of the 
world in which we live. The third category is humanitarian and other interests. In some circumstances 
our nation may act because our values demand it. Examples include responding to natural and manmade 
disasters or violations of human rights, supporting democratization and civil control of the military, 
assisting humanitarian demining, and promoting sustainable development”. Podaję za: B.R. Posen, 
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Realizacja wymienionych zadań jest niezbędna do osiągnięcia trzech podsta-
wowych celów narodowej strategii USA: wzmacniania bezpieczeństwa (enhancing 
our security), podtrzymania rozwoju ekonomicznego (bolstering our economic pro-
sperity) oraz wspierania procesów demokratyzacyjnych na świecie (promoting demo-
cracy abroad)56. 

Z punktu widzenia interesów współczesnej polityki amerykańskiej w zglobalizo-
wanym świecie Stany Zjednoczone deklaratywnie nie uznają żadnych regionów za 
obszary o niskim stopniu zainteresowania57. Tę tezę potwierdza postępujący w róż-
nych sferach życia publicznego proces globalizacji, który swym zasięgiem obejmu-
je również obszar międzynarodowych stosunków politycznych. W związku z tym 
hegemon, jakim są współczesne Stany Zjednoczone, nie powinien marginalizować 
w swojej polityce żadnych części świata58. Oceniając stopień zaangażowania i in-
tensywność działań decydentów amerykańskich, należy jednak wnioskować, że taka 
gradacja istnieje. Według członków The Commission on America’s National Inte-
rests można zastosować następującą hierarchię ważności celów i obszarów działa-
nia zgodnie z interesem Stanów Zjednoczonych: vital interests, extremely important 
interests, important interests oraz – najbardziej nas interesujące – less important or 
secondary interests59.

Do kategorii vital interests zaliczono zadania bezpośrednio powiązane z ame-
rykańskim przywództwem, z pojęciami American National Security Strategy oraz 
American National Interests: zminimalizowanie możliwości terrorystycznego ata-
ku nuklearnego, biologicznego lub chemicznego na terytorium USA, wspieranie 
sojuszników USA na świecie, ochrona granic USA przed działaniami wrogich sił 
(hostile major powers) oraz państw upadłych (failed states), dbanie o szczególne re-
lacje z Rosją i Chinami. Spośród extremely important interests należy wymienić: 
przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na świecie, działania ograniczające pro-
liferację broni masowego rażenia, wspieranie wysiłków na rzecz pokojowych roz-
wiązań konfl iktów na świecie, zapobieganie wzrostowi znaczenia państw w różnych 
regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zatoki Perskiej, działanie 
na rzecz integralności terytorialnej sojuszników, promowanie demokracji i stabil-

A.L. Ross, Competing Visions for U.S. Grand Strategy [w:] M.E. Brown, O.R. Cote Jr., S.M. Lynn-Jones, 
S. E. Miller (red.), America’s Strategic Choices, Cambridge 1997, s. 5.

56  Ibidem, s. 6.
57  Przykładem jest deklaracja umieszczona w części wstępnej dokumentu America’s National 

Interests: A Report from the Commission on America’s National Interests, Washington, DC 2000. Raport 
jest owocem współpracy polityków Partii Republikańskiej i Demokratycznej, którzy tworzą wpływowy 
amerykański think tank The Commission on America’s National Interests. W jego skład wchodzą m.in. 
John McCain, Condoleezza Rice, Paul Krugman czy Robert Ellsworth. 

58  Zob. szerzej w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynaro-
dowe, Bydgoszcz 2003; J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 
2010.

59  Zdaniem autorów raportu: „less important or secondary national interests are not unimportant. 
They are important and desirable conditions, but ones that have little direct impact on the ability 
of the U.S. government to safeguard and enhance the well-being of Americans in a free and secure 
nation”. America’s National Interests: A Report from the Commission on America’s National Interests, 
Washington, DC 2000, s. 8.
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ności gospodarczej w zachodniej hemisferze (wyróżnienie – R.W.), utrzymanie 
pozycji globalnego lidera w handlu bronią i strategicznych technologiach, zapobie-
ganie niekontrolowanej i nielegalnej imigracji do USA, wywieranie presji na kra-
je wspierające międzynarodowy terroryzm oraz narkoterroryzm (wyróżnienie 
– R.W.)60, zapobieganie aktom ludobójstwa na świecie. Do trzeciego segmentu ce-
lów polityki zagranicznej USA important interests zaliczono: promowanie praw 
człowieka w różnych krajach (wyróżnienie – R.W.), wspieranie procesów demo-
kratyzacyjnych w strategicznych dla USA państwach świata (strategically important 
states), przeciwdziałanie konfl iktom w regionach mniej strategicznych z punktu 
widzenia Waszyngtonu (wyróżnienie – R.W.) (confl icts in strategically less signi-
fi cant geographic regions), ochrona obywateli USA na świecie, redukcja ubóstwa 
na świecie, zapobieganie procesowi nacjonalizacji przedsiębiorstw, w których 
udziały posiadały amerykańskie korporacje (wyróżnienie – R.W.), promowanie 
amerykańskiej kultury, wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego, podniesienie PKB amerykańskiej gospodarki poprzez inwestycje fi rm 
amerykańskich w różnych regionach świata. Jako ostatnie cele amerykańskiej po-
lityki zagranicznej zdefi niowano less important or secondary interests: wspieranie 
bilateralnych stosunków gospodarczych, poszerzanie grona państw demokra-
tycznych, wspieranie integralności terytorialnej innych państw na świecie oraz 
popieranie amerykańskiego eksportu w różnych sektorach gospodarki (wyróż-
nienie – R.W.). Zgodnie z raportem sporządzonym przez Commission on America’s 
National Interests państwa zachodniej hemisfery jako całość pojawiają się dopiero 
pod koniec celów z zakresu drugiej kategorii, czyli extremely important interests. 
Zadania związane z krajami Afryki Północnej można odnaleźć w trzecim koszyku, 
zdefi niowane jako „promowanie praw człowieka w różnych krajach”61.

Wziąwszy pod uwagę kryterium geografi czne, klasyfi kacja regionów na świe-
cie z punktu widzenia interesów współczesnych Stanów Zjednoczonych u progu 
XXI w. przedstawiała się następująco: pierwszą i najważniejszą grupę tworzyły 
Chiny, Japonia wraz z regionem Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfi ku62; następ-
nie miejsce zajmowały stosunki z Rosją i innymi krajami postradzieckimi; trzeci 
region to kraje europejskie, których cechą wspólną jest przynależność/kandydo-
wanie do NATO lub/i do Unii Europejskiej63; kolejny obszar to Bliski Wschód. 
Dopiero na piątym miejscu znalazły się państwa zachodniej hemisfery64.

60  Uwaga Amerykanów w walce z narkobiznesem skupia się w głównej mierze na dwóch aktorach 
z rejonu Amerki Łacinskiej, na Kolumbii i Meksyku. Znaczenie krajów subregionu andyjskiego w walce 
z narkobiznesem jest minimalizowane. Szerzej zob. w: V.J. Hinojosa, Domestics Politics and International 
Narcotics Control: U.S. Relations with Mexico and Colombia 1989–2000, New York–London 2007.

61  Ibidem, s. 5–7.
62  Polscy badacze wskazują na systematyczny wzrost znaczenia całego obszaru Azji Południowo-

Wschodniej i Pacyfi ku w polityce zagranicznej USA w XXI w. Do tradycyjnych partnerów, takich 
jak Australia, Japonia czy (od lat 90. XX w.) Chiny, dołączają inne państwa regionu. Szerzej zob. 
w: M. Grabowski, Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych regionu Azji i Pacyfi ku po roku 1989, 
Kraków 2012. 

63  Kraje bałkańskie zostały zaliczone do Europy.
64  W powyższym zestawieniu nie uwzględniono krajów afrykańskich. Wyjątek stanowi strategicznie 

położony Egipt, który odgrywał i pomimo zmian politycznych zapoczątkowanych w 2010 r. nadal 
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W październiku 2001 r. w Warrenton w stanie Wirginia odbyła się konferencja na-
ukowa zorganizowana przez The Stanley Foundation, której głównym tematem była 
amerykańska polityka bezpieczeństwa w różnych regionach świata. Wśród zaproszo-
nych gości, oprócz naukowców – prelegentów, znaleźli się również analitycy, czynni 
politycy oraz wysocy dowódcy wojskowi i stratedzy z Pentagonu. W dokumencie 
końcowym uczestnicy przyjęli gradację regionów z punktu widzenia polityki bez-
pieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Do czterech najważniejszych regionów świata 
zaliczono: Europę, Bliski Wschód wraz krajami położonymi nad Zatoką Perską, Azję 
Południową (Afganistan, Pakistan, Indie) oraz Azję Północno-Wschodnią (Japonię, 
Chiny, Koreę). Inne regiony świata nie są brane pod uwagę pod kątem bezpieczeń-
stwa USA65.

Według najważniejszego prezydenckiego dokumentu, który jest fundamentem 
wyznaczającym kierunki działań w amerykańskiej polityce zagranicznej – National 
Security Strategy of the United States of America – klasyfi kacja regionów wyglądała 
nieco inaczej. Najważniejsze w latach 90. XX wieku były Europa i Eurazja, z Ro-
sją na czele, następnie rejon Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfi ku, potem obszar 
zachodniej hemisfery, Bliski Wschód wraz z Azją Środkową, a jako ostatnia została 
wymieniona Afryka66. Rola krajów afrykańskich sprowadzała się do realizacji takich 
celów amerykańskiej polityki zagranicznej, jak: redukcja zadłużenia krajów afrykań-
skich, promowanie demokracji i ochrona praw człowieka oraz przeciwdziałanie epi-
demii AIDS67. O niskim stopniu zainteresowania krajami Afryki Północnej świadczy 
fakt, że w dokumencie z 1999 r. administracja prezydenta Billa Clintona poświęciła 
jedynie kilka ogólnych zdań tym krajom, skupiając się na Libii68. Cele amerykań-

odgrywa ważną rolę w amerykańskiej polityce na Bliskim Wschodzie. America’s National Interests..., 
s. 23.

65  Każdemu z wymienionych regionów przypisano cele, które są istotne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa USA. W Europie za ważne uznano konfl ikt w Jugosławii oraz rolę NATO i UE 
w wojnie z terroryzmem. Elementem wspólnym trzech kolejnych regionów była obecność broni 
masowego rażenia w krajach, w których władze nie mają mandatu demokratycznego. Obszar Bliskiego 
Wschodu zdominował konfl ikt izraelsko-palestyński. W Azji Południowej za istotną sprawę uznano 
wojnę z Al-Kaidą w Afganistanie. J. Henderson, M. Kraig (red.), U.S. Strategy for Regional Security: 
Report of the 42nd Strategy for Peace Conference, Warrenton 2001, s. 5.

66  Do obszaru Bliskiego Wschodu amerykańscy politycy i analitycy zaliczają również Turcję, Iran, 
Afganistan czy Pakistan. Polityka amerykańska wobec Afryki dotyczyła jedynie Afryki Subsaharyjskiej. 
Dominującymi tematami były: zapobieganie epidemii AIDS, problem głodu i ubóstwa, zaangażowanie 
amerykańskie w rozwiązanie konfl iktów zbrojnych, np. w Somalii. Wśród państw zachodniej hemisfery 
dominują stosunki z takimi krajami, jak Meksyk, Brazylia i Wenezuela, oraz z Kolumbią, jedynym 
przedstawicielem subregionu andyjskiego. W latach 90. ze względu na amerykańskie interwencje 
militarne istotną rolę odgrywały Panama czy Haiti, a także Nikaragua i – w coraz mniejszym stopniu 
– Kuba pod rządami Fidela Castro. A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, 
Washington, DC 1994; A National Security Strategy of the United States of America, Washington, DC 
1991.

67  A National Security Strategy of Engagement and Enlargement…, s. 43.
68  Cały fragment dokumentu brzmi następująco: „The United States has an interest in the stability 

and prosperity of North Africa, a region that is undergoing important changes. In particular, we are 
seeking to strengthen our relations with Morocco, Tunisia and Algeria and to encourage political and 
economic reform. Libya continues to be a country of concern for the national security and foreign policy 
interests of the United States. Although the government of Libya has taken an important positive step 
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skiej polityki wobec krajów zachodniej hemisfery sprowadzono do: walki z narko-
biznesem w Kolumbii, działań o charakterze gospodarczym, np. realizacji NATFA69 
i przygotowań Ameryki Łacińskiej do utworzenia do 2005 r. Free Trade Area of the 
Americas, oraz kwestii zabezpieczenia południowej granicy USA z Meksykiem. Po-
wyższe zadania nie były powiązane z priorytetowymi działaniami dyplomacji ame-
rykańskiej związanymi z narodowym interesem USA. W przypadku państw subre-
gionu andyjskiego znaczenie tych obszarów wzrosło po wprowadzeniu w roku 2000 
Planu Kolumbia jedynie w kontekście walki z narkobiznesem. Wobec stosunkowo 
małego potencjału gospodarczego Peru, Boliwia i Ekwador nie odgrywają kluczowej 
roli w polityce USA wobec Ameryki Łacińskiej. Administracja prezydenta George’a 
Busha i Billa Clintona prezentowały podobną gradację regionów ze względu na ich 
znaczenie dla interesów współczesnych Stanów Zjednoczonych70. 

Istotna zmiana w konstrukcji dokumentu National Security Strategy nastąpiła za 
prezydenta George’a W. Busha w konsekwencji ataków terrorystycznych na Nowy 
Jork i Waszyngton z 11 września 2001 r. Dla prezydenta Busha w National Secu-
rity Strategy z 2002 r. priorytetem była walka z międzynarodowym terroryzmem. 
Pojawienie się nowego zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 
i stabilności na świecie w postaci międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych 
znalazło odzwierciedlenie w amerykańskiej polityce wobec regionów o niskim stop-
niu zainteresowania. Ogłoszenie wojny z terroryzmem oraz brak jednoznacznego 
poparcia dla działań amerykańskich ze strony głównych aktorów sceny międzyna-
rodowej dało asumpt prezydentowi Bushowi do zwrócenia uwagi na rolę regionów 
o niskim stopniu zainteresowania. Można się pokusić o stwierdzenie, że w okresie 
prezydentury G.W. Busha z powodów propagandowych wszystkie państwa popie-
rające działania USA były istotne. Każdy rząd popierający Waszyngton w tej woj-
nie mógł odnieść wymierne korzyści. Przykładem są państwa północnoafrykańskie, 
zwłaszcza Algieria. Rola Algieru po przystąpieniu do koalicji antyterrorystycznej 
w amerykańskiej polityce wzrosła i nastąpiła legitymizacja reżimu prezydenta Ab-
dul-Azziza Boutefl iki przez Amerykanów. W odniesieniu do polityki amerykańskiej 
wobec państw Ameryki Łacińskiej pojawił się z kolei nowy termin – „narkoter-
roryzm”, dzięki któremu pomoc fi nansowa w walce z przemysłem narkotykowym 
USA dla Kolumbii, Peru czy Boliwii znacznie wzrosła71. Bush wobec zagrożenia 
międzynarodowym terroryzmem zaakcentował jednak potrzebę ściślejszej współ-

away from its suport of terrorism by surrendering the Lockerbie suspects, our policy toward Libya is 
designed to encourage Libya to completely cease its support of terrorism and block its efforts to obtain 
weapons of mass destruction”. A National Security Strategy for a New Century, Washington, DC 1999, 
s. 42.

69  O znaczeniu NAFTA dla amerykańskiej polityki za prezydentury Billa Clintona zob. więcej 
w: Discussion on draft letter and draft legislation to President Clinton concerning NAFTA [w:] The 
North American Free Trade Agreement (NAFTA): hearing before the Committee on Foreign Relations, 
House of Representatives, 103rd Congress, 1st session, October 28, 1993; November 5, 1993, Washington, 
DC 1994, sygn. 4.F76/1:F 87/6, s. 41–45.

70  Ciekawą analizę dotyczącą kontynuacji i zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej w ujęciu 
teoretycznym zaprezentował w swojej pracy Łukasz Wordliczek, Mechanizmy kontynuacji/zmiany 
polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej, Kraków 2013.

71  The  National Security Strategy of the United States of America, Washington, DC 2002, s. 10–11. 
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pracy pomiędzy potęgami światowymi, do których zaliczył Rosję, członków NATO, 
Chiny, Japonię oraz „sojuszników USA z obszaru Azji i Pacyfi ku”72.  

Po przejęciu władzy przez Baracka Obamę nastąpiła modyfi kacja celów polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych, również wobec państw o niskim stopniu zain-
teresowania. Prezydent Obama w polityce zagranicznej przyjął postawę pasywną, 
zapowiadając wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku i zakończenie misji wojsko-
wej w Afganistanie73. Ta zmiana spowodowała ponowny spadek zainteresowania 
państwami subregionu andyjskiego i Afryki Północnej z punktu widzenia amerykań-
skich potrzeb i interesów. Państwa Afryki Północnej, których znaczenie w zainicjo-
waną przez prezydenta Busha war on terror wzrosło, są najlepszym przykładem na 
ponowną ich marginalizację w polityce USA za Obamy. Administracja prezydenta 
Obamy, podobnie jak poprzednie, za najważniejsze obszary zainteresowania ze stro-
ny USA uznała następujące kraje i regiony: Europę (European Allies), Japonię, Koreę 
Południową, Australię, Filipiny i Tajlandię (Asian Allies), Rosję, Bliski Wschód oraz 
(spośród krajów zachodniej hemisfery) Meksyk i Kanadę w kontekście pogłębiania 
współpracy gospodarczej (NAFTA)74. 

W niniejszej dysertacji przeanalizowano politykę zagraniczną Stanów Zjedno-
czonych wobec regionów o niskim stopniu zaangażowania/zainteresowania na przy-
kładzie wybranych krajów Afryki Północnej oraz subregionu andyjskiego. Studium 
obu przypadków pokazuje, że z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych 
te państwa odgrywają drugoplanowe role we współczesnych stosunkach między-
narodowych. Zasadnicze cele polityki zagranicznej USA nie przewidują w dłuższej 
perspektywie kluczowych zadań do realizacji z udziałem państw z obu grup75. 

W połowie lat 90. XX w. były sekretarz stanu Henry Kissinger wskazał zasadni-
cze cele amerykańskiej polityki zagranicznej w rzeczywistości postzimnowojennej 
oraz wskazał na najważniejsze regiony świata z punktu widzenia interesów USA. 
Kissinger, przyjmując kryterium przydatności różnych części świata dla polityki Sta-
nów Zjednoczonych w systemie unipolarnym, podzielił świat na dwie główne gru-
py regionów76. Do pierwszej zaliczył Europę, z najważniejszą Wielką Brytanią jako 

72  Ibidem, s. 25.
73  Więcej o założeniach i celach polityki zagranicznej USA za rządów prezydenta Obamy zob. 

w: S.A. Renhson, National Security in the Obama Administration: Reassessing the Bush Doctrine, New 
York 2010.

74  Zarówno kraje subregionu andyjskiego, jak i Afryki Północnej zostały w dokumencie całkowicie 
pominięte.  National Security Strategy of the United States of America, Washington, DC 2010, s. 42.

75  Tendencja spadku zainteresowania państwami obu tych regionów utrzymuje się od początku lat 
90. XX w. Przykładowo za prezydentury George’a Busha w A National Security Strategy of the United 
States of America z 1991 r. tylko raz pojawia się nazwa kraju z regionu Afryki Północnej i subregionu 
andyjskiego. Jest nim Peru w kontekście walki z narkobiznesem w Kolumbii. A National Security 
Strategy of the United States of America, Washington, DC 1991, s. 8.

76  W przemówieniu do kongresmanów gradacja regionów i dziedzin polityki zagranicznej USA 
według Kissingera wyglądała następująco: „Let me now apply these principles to two foreign policy 
areas: Europe and Asia. There are many other policy areas deserving of your attention, among them 
the Western Hemisphere, nuclear proliferation or the Middle East. Given the limitations of time, I shall 
deal with these areas on another occasion as it is in Europe and Asia that our foreign policy seems 
to me in deepest trouble”. Statement of dr. Henry Kissinger, Former U.S. Secretary of State [w:] U.S. 
National Goals and Objectives in International Relations in the Year 2000 and Beyond: hearing before 
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tradycyjnym sojusznikiem USA, oraz obszar zachodniej hemisfery traktowany jako 
całość. Zdaniem Kissingera „są inne części świata, zwłaszcza kraje zachodniej hemi-
sfery i Europy, dokładnie Europy Zachodniej, z którymi jesteśmy połączeni wspólny-
mi wartościami i porównywalnymi zasadami gospodarczymi, wobec których nasza 
polityka powinna być oparta na wspólnych wartościach i przedsięwzięciach”77. Pomi-
mo ogólnych sformułowań w dalszej części rozważań Kissinger, w przeciwieństwie 
do spraw europejskich, nie poświęca więcej miejsca państwom zachodniej hemisfery 
jako fundamentalnym dla ówczesnych interesów amerykańskich. Drugą grupę sta-
nowiły kraje azjatyckie, z wyłączeniem Chin oraz Bliskiego Wschodu, postrzegane 
jako are politically fragile. Kissinger wskazywał na ten region jako z jednej strony 
źródło niebezpieczeństwa i destabilizacji sytuacji międzynarodowej, z drugiej jako 
obszar o olbrzymim potencjale ekonomicznym i energetycznym: „W interesie Sta-
nów Zjednoczonych jest dbanie o pokój i stabilność w Azji oraz utrzymywanie kon-
struktywnych relacji z krajami leżącymi na pograniczu azjatyckim i Pacyfi ku. Kiedy 
decydenci amerykańscy myślą o celach polityki USA wobec Azji, to zawsze skupiają 
się na tamtejszym dynamizmie gospodarczym”78. Osobne miejsce zajęła Rosja wraz 
z krajami postradzieckimi oraz Chiny o rosnącym potencjale gospodarczym i geo-
politycznym. Kontynent afrykański został całkowicie zmarginalizowany, z wyjąt-
kiem ocenionej negatywnie amerykańskiej operacji militarnej w Somalii79.

Na koniec tej części rozważań należy zaznaczyć, że rola obszarów o niskim stop-
niu zainteresowania we współczesnych stosunkach międzynarodowych stanowi za-
gadnienie rozwojowe. Amerykańskie ośrodki edukacyjno-badawcze od lat prowadzą 
zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe na ten temat. Za przykład może posłużyć 
Union Country College w Cranford w stanie New Jersey. Oto jeden z konspektów 
zajęć, podczas których jest przedstawiana gradacja regionów i według niej omawiane 
są cele współczesnej polityki zagranicznej USA: 

Cele polityki zagranicznej. Zadania polityki zagranicznej państwa są różne. Można je po-
dzielić na różne grupy, począwszy od priorytetów. Poniżej ogólnie zdefi niowane cele poli-
tyki zagranicznej są istotne zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla innych państw:

1. Zabezpieczenie integralności państwa. Jest to nadrzędne zadanie każdego państwa, 
polegające na obronie kraju przed atakiem z zewnątrz. Takie działanie wykracza poza 
granice państw. Dotyczy również obrony ambasad i zgrupowań wojsk stacjonujących 
na terenie innego kraju.

2. Zabezpieczenie integralności terytorialnej państw sojuszniczych.
3. Wkład w utrzymanie międzynarodowej równowagi sił.

the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 104th Congress, 1st session, July 13, 1995, 
Washington, DC 1997, sygn. 4.F76/2:S.HRG.104-600, s. 15.

77  „(…) there are other parts of the world, especially the Western Hemisphere and Europe, primarily 
Western Europe, in which we are connected with people of parallel values and comparable economies, 
where our policy should be based on shared values, cooperative enterprises, and where usual maxims of 
balance of power are less relevant”. Ibidem, s. 5.

78  „The United States has a vital interest in peace and stability in Asia and in constructive relations 
with the nations bordering the Pacifi c. When American policymakers think about how to achieve 
objectives, they generally focus on Asia’s economic dynamism”. Ibidem, s. 9.

79  Ibidem, s. 21.
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4. Popieranie wysiłków ONZ na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.
5. Ochrona dostępu do źródeł strategicznych surowców naturalnych.
6. Działanie na rzecz poszanowania norm prawnych z dziedziny prawa międzynarodo-

wego.
7. Wspieranie interesów amerykańskich przedsiębiorców.
8. Ochrona obywateli USA w innych krajach.
9. Wspomaganie procesów modernizacyjnych i rozwoju ekonomicznego w różnych pań-

stwach świata.
10. Ochrona praw człowieka, propagowanie demokracji i innych amerykańskich wartości. 

Powyższe cele można podzielić na dwie grupy: zasadnicze (high politics) oraz drugo-
rzędne (low politics). Pierwsza grupa dotyczy stosunków politycznych i militarnych po-
między państwami i do niej należą zadania od 1. do 6. Zadania od 7. do 10. dotyczą 
relacji gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych stosunków między państwami. 
Historycznie rzecz ujmując, cele zasadnicze są priorytetowo traktowane w polityce mię-
dzynarodowej.
Można również zdefi niować cele polityki zagranicznej jako cele strategiczne i cele tak-
tyczne. Cele strategiczne są ważniejsze i zawierają działania, które wiążą się z ochroną 
bezpieczeństwa narodowego i interesu narodowego.
Wyzwania stojące przed polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych:
1. Terroryzm.
2. Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia.
3. Wzrost znaczenia Chin. 
4. Globalne stosunki gospodarcze.
5. Kryzys w NATO i ONZ.
6. Konfl ikty regionalne:

a. Wojna w Iraku.
b. Korea Północna i zagrożenie nuklearne.
c. Konfl ikt izraelsko-palestyński.
d. Iran: trzeci członek osi zła?
e. AIDS w Afryce.
f. Kuba80, Haiti, Kolumbia, Wenezuela.
g. Chiny i Tajwan.
h. Europa Wschodnia.
i. Naprawa stosunków pomiędzy NATO a przeciwnikami politycznymi81. 

80  Ciekawą analizę, dotyczącą roli Kuby w amerykańskiej polityce zagranicznej po zimnej wojnie 
przeprowadzili amerykańscy autorzy Chris McGillion i Morris Morley w swojej pracy pt. Unfi nished 
Business: America and Cuba after the Cold War, 1989–2001, Cambridge 2002.

81  „The purpose of foreign policy. The goals and objectives of a country’s foreign policy are as 
varied as are the motives of human beings. They can, however, be arranged in an order of priorities. 
The following foreign policy objectives may be identifi ed for the United States and for all other foreign 
countries.

1. Protecting the Territorial Integrity of the Home Country. The top foreign policy goal of any country 
is to protect the territorial integrity of that country from foreign attack. This extends beyond the physical 
territory. It also includes protecting one’s embassies and safeguarding one’s military forces stationed in 
or visiting other countries.

2. Protecting the Territorial Integrity of Allies.
3. Maintaining the International Balance of Power.
4. Fostering International Security through the United Nations.
5. Protecting Access to Strategic Resources.
6. Maintaining International Legal Principles, such as Freedom of the High Seas.
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Na uwagę zasługuje fakt, że w powyższym zestawieniu zabrakło miejsca dla 
krajów Afryki Północnej i subregionu andyjskiego, z wyłączeniem Kolumbii. Bio-
rąc z kolei pod uwagę cele polityki zagranicznej, uznano jako najmniej ważne za-
dania związane z promocją praw człowieka czy rozwojem ekonomicznym. Są to 
cele, które Amerykanie realizują w krajach regionów o niskim stopniu zaintereso-
wania, np. w subregionie andyjskim i Maghrebie. Podobnie jak w przypadku ame-
rykańskich ośrodków decyzyjnych i ofi cjalnych dokumentów również w powyż-
szym konspekcie zadania priorytetowe są związane z bezpieczeństwem kraju oraz 
integralnością Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Do realizacji priorytetów 
amerykańskiej polityki zagranicznej przewidziano inne regiony i państwa niż kraje 
subregionu andyjskiego i Afryki Północnej.  

7. Furthering the Interests of American Business.
8. Safeguarding American Nationals in Foreign Countries.
9. Fostering Modernization and Economic Development throughout the World.
10. Protecting Human Rights, Democracy, and other American Values.
These foreign policy objectives are often divided into a. high politics and b. low politics. a. High 

Politics refers to the political and military relationships between states. Items 1 through 6 in the list above 
are components of high politics. b. Low Politics refers to the economic, social, and cultural relationships 
between states. Items 7 through 10 belong to what is called low politics. Historically, high politics has 
had preference over low politics in the conduct of countries’ foreign policies.

One should also differentiate strategic goals from tactical goals. Tactical objectives are means toward 
a larger, strategic goal. Strategic goals refer to the ultimate ends of a country’s foreign policy. There are 
certain core values which any strategy must protect. These core values are often referred to as main-
taining one’s national security and defending one’s national interests. 

Challenges to American Foreign Policy:
1. Terrorism.
2. Nuclear Proliferation.
3. The Rising Power of China.
4. The Global Economy.
5. The Split in NATO and the UN.
6. Regional Confl icts.
a. War with Iraq.
b. North Korea and Nuclear Weapons.
c. The Israeli-Palestinian Confl ict.
d. Iran: The Third Member of the Axis of Evil?
e. The AIDS crisis in Africa.
f. Cuba, Haiti, Colombia, Venezuela.
g. China and Taiwan.
h. Eastern Europe.
i. Mending Fences with NATO”. 
Podaję za: http//www. http://faculty.ucc.edu/eghdamerow/US%20Foreign%20Policy.htm, 21. 02. 2013.
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DYLEMATY W AMERYKAŃSKIEJ POLITYCE 
ZAGRANICZNEJ PO 1989 R.

The main signpost that helps political realism to fi nd its way through the 
landscape of international politics is the concept of interest defi ned in terms 
of power. This concept provides the link between reason trying to understand 
international politics and the facts to be understood. It sets politics as an au-
tonomous sphere of action and understanding apart from other spheres, such 
as economics (understood in terms of interest defi ned as wealth), ethics, aes-
thetics, or religion. Without such a concept a theory of politics, international 
or domestic, would be altogether impossible, for without it we could not dis-
tinguish between political and nonpolitical facts, nor could we bring at least 
a measure of systemic order to the political sphere.

Hans J. Morgenthau1 

2.1. PRIORYTETY POLITYKI ZAGRANICZNEJ STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH W UNIPOLARNYM SYSTEMIE 
MIĘDZYNARODOWYM 

W wyniku zmian politycznych na mapie politycznej świata, do których doszło na 
przełomie lat 80. i 90. XX w., oraz powstania systemu unipolarnego administracje 
prezydentów George’a H. Busha, Billa Clintona i George’a W. Busha stanęły przed 
nowymi problemami dotyczącymi celów i metod polityki zagranicznej. Trudność 
sytuacji, w jakiej znalazły się Stany Zjednoczone, polegała na powstaniu układu, 
w którym nie istniał jasno określony wróg czy przeciwnik2. W okresie zimnej wojny 
zdefi niowano rywala – był nim Związek Radziecki. Paradoksalnie taki stan rzeczy 
wydawał się korzystny dla Waszyngtonu, który mógł się posłużyć optymalnymi 

1  H.J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1967, 
s. 17.

2  I. Kristol, Defi ning Our National Interest [w:] O. Harries (red.), America’s Purpose: New Visions 
of U.S. Foreign Policy, San Francisco 1991, s. 53.
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narzędziami w realizacji celów ówczesnej polityki zagranicznej skierowanej przeciw 
ZSRR. W 1990 r. podstawowe pytania, przed jakimi stanęli również decydenci ame-
rykańscy, sprowadzały się do kilku głównych kwestii:

1. Kto lub co ma zasadniczy wpływ na pozycje uczestników stosunków między-
narodowych: państwa, mocarstwa, organizacje międzynarodowe? 

2. Co jest współczesnym priorytetem dla administracji waszyngtońskiej: mię-
dzynarodowe bezpieczeństwo czy globalna równowaga ekonomiczna?3

3. Jaki wpływ na ewolucję współczesnej amerykańskiej polityki zagranicznej 
miało przejście z układu bipolarnego do systemu unipolarnego?

4. W jaki sposób powinna zostać przeformułowana amerykańska polityka za-
graniczna wobec pojawiających się nowych wyzwań i zagrożeń, takich jak 
międzynarodowy terroryzm, prawo do interwencji zbrojnej, unilateralizm, 
multilateralizm?

5. W jaki sposób zostanie przedefi niowany interes narodowy w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych?4 

Joseph Nye w 1990 r. zwracał uwagę na cztery główne problemy geostrate-
giczne, z którymi będzie musiał się zmierzyć świat pod przywództwem Stanów 
Zjednoczonych po zakończeniu bipolarnego podziału międzynarodowej sceny po-
litycznej. Do tych zadań należały: zapewnienie pokojowego rozpadu ZSRR, ścisła 
współpraca z Japonią jako rosnącą potęgą gospodarczą, przewodzenie w global-
nych zmianach ekonomicznych w kierunku liberalizacji stosunków handlowych 
oraz przygotowanie rozwiązań multilateralnych na wypadek zagrożenia dla syste-
mu bezpieczeństwa międzynarodowego, mających na celu utrzymanie istniejącej 
geopolitycznej równowagi sił (geopolitical balance of military power)5. Były se-
kretarz obrony Robert McNamara na początku lat 90. XX w. określał zaś pożądany 
przez większość uczestników ówczesnych stosunków międzynarodowych model 
współpracy. Nowy kierunek kooperacji powinien być realizowany w polityce glo-
balnej jako naturalna konsekwencja unikatowego momentu w najnowszej historii 
świata, jakim było zakończenie zimnej wojny. Według McNamary: „Przed naroda-
mi pojawia się optymalny sposób zakończenia zimnej wojny dzięki potrzebie wizji 
świata niezdominowanego przez rywalizację pomiędzy Wschodem a Zachodem”6.

3  O celach ekonomicznych i politycznych Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej 
bezpośrednio po zakończeniu zimnej wojny zob. w: C. Wolf Jr., Linking Economic Policy and Foreign 
Policy, New Brunswick–London 1991.

4  S. Peterson, C. Rhodes, U.S. Foreign Policy: Interest and Neglec, Conference Papers. International 
Studies Association, Annual Meeting, 2004, s. 11–12. 

5  J.S. Nye Jr, American Strategy after the Cold War, Inchon 1990, s. 34.
6  „Before nations can respond in an optima manner to the end of the Cold War, they need a vision of 

a world which would not be dominated by East – West rivalry”. Podaję za: G. Bertsch, S. Grillot (red.), 
U.S. Security Interests in the 1990s: The University of Georgia Russell Symposium Proceedings: Athens, 
Georgia, May 24, 1993, Athens 1993, s. 11.
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2.1.1. American/New World Order według prezydenta George’a 
H. Busha

Let me assure you, the United States has no intention of striving for a Pax Americana. 
(…) We seek a Pax Universalis built upon shared responsibilities and aspirations.

George H. Bush7

Polityka zagraniczna była ważną częścią programu politycznego każdego prezyden-
ta USA po II wojnie światowej. W czasie prezydentury George’a H. Busha mieliśmy 
do czynienia z fundamentalnymi zmianami na mapie politycznej świata: nastąpił 
schyłek systemu bipolarnego, skończyła się zimna wojna i rozpoczął proces de-
mokratyzacji krajów Europy Wschodniej, nastąpiło zjednoczenie Niemiec8, upadł 
Związek Radziecki. Ku zaskoczeniu niektórych międzynarodowych obserwatorów 
nie wytworzył się wówczas na świecie multipolarny system, ale unipolarny z do-
minującą rolą Stanów Zjednoczonych9. W przeciwieństwie do porażek w polity-
ce wewnętrznej, zmiany na arenie międzynarodowej przypisywano prezydentowi 
Bushowi, choć nie ulega wątpliwości, że ewolucja systemu światowego stanowiła 
wynik zdecydowanych działań prezydenta Ronalda Reagana. Prezydent Bush kon-
tynuował politykę zapoczątkowaną przez poprzednika, która przyniosła rezultaty 
na przełomie lat 80. i 90. XX w.10 W związku z tym zmiany polityczne zachodzące 
na świecie za prezydentury George’a Busha postrzegano jako sukces jego polity-
ki zagranicznej. Nie były one podważane nawet przez członków Partii Demokra-
tycznej11. W nowej rzeczywistości politycznej prezydent George H. Bush ogłosił 
program amerykańskiej polityki zagranicznej pod nazwą New World Order. Po raz 
pierwszy termin New World Order został użyty przez prezydenta George’a H. Busha 
11 września 1990 r. podczas przemówienia wygłoszonego do połączonych izb Kon-
gresu USA. Prezydent mówił m.in.: 

7  Podaję za: S. Brown, The Faces of Power: United States Foreign Policy from Truman to Clinton, 
New York 1994, s. 561.

8  Już w 1991 r. prezydent Bush zwracał uwagę na wzrost znaczenia w nowym międzynarodowym 
układzie politycznym zjednoczonych Niemiec i Japonii. Podaję za: A National Security Strategy of the 
United States of America, Washington, DC 1991, s. 6.

9  Podaję dwa przykłady odmiennych ocen zachodzących wówczas zmian na świecie: N.A. Graeb-
ner, Multipolarity in World Politics: The Challenge, „The Virginia Quarterly Review”, vol. 64, no. 3, 
1988, s. 379 oraz C. Krauthammer, Unipolar Moment, „Foreign Affairs”, vol. 70, no. 23, 1990/1991, 
s. 32. W 1991 r. Krauthammer jako pierwszy trafnie zdiagnozował sytuację i zdefi niował powstający 
system jako unipolarny.

10  Wielu analityków twierdzi, że autorem zmian politycznych w środowisku międzynarodowym jest 
prezydent Reagan, a George Bush został zaskoczony ich dynamiką, ale to on stał się ich benefi cjentem. 
Zob. w: J.M. Scolnick Jr., The Bush Approach to American Foreign Policy: An Overview and Evaluation 
[w:] J.M. Scolnick Jr., R.J. Walsh, J.E. Winkates (red.), U.S. Foreign Policy in Transition, Chicago 1994, 
s. 12.

11  C. Maynard, Out of the Shadow: George H.W. Bush and the End of the Cold War, College Station 
2008, s. 127. 
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Nowy porządek świata, nowa era – wolna od strachu przed terrorem, silniejsza w dążeniu 
do sprawiedliwości i bardziej bezpieczna przez pragnienie pokoju. Era, w której narody 
świata potrafi ą się rozwijać i żyć w pokoju. (…) Dzisiaj, kiedy nowy świat rodzi się z tru-
dem, jest to świat zupełnie inny niż ten znany nam dotąd. Świat, w którym zasady prawa 
będą przeważać nad prawem dżungli. Świat, w którym narody mają świadomość dzielenia 
się odpowiedzialnością za wolność i sprawiedliwość. Świat, w którym silniejsi będą re-
spektować prawa słabszych12. 

Głównym założeniem polityki zagranicznej prezydenta Busha była przywódcza 
rola USA we współczesnym świecie, ale mająca poparcie międzynarodowych in-
stytucji, np. ONZ, i innych państw13. Do osiągnięcia swoistego rodzaju American 
World Order prezydent Bush wykorzystał słabość ówczesnej Rosji i zgodę prezy-
denta Borysa Jelcyna na uznanie decydującej roli USA w stosunkach międzyna-
rodowych. Można wymienić trzy główne założenia American World Order: Stany 
Zjednoczone stoją na czele zbiorowego bezpieczeństwa (collective security); nale-
ży stworzyć demokratyczną i pokojowo nastawioną Rosję; neoliberalizm to główna 
doktryna w gospodarce światowej. Ponadto amerykańskie przywództwo (American 
leadership) powinno się opierać nie tylko na dominacji militarnej czy ekonomicznej, 
ale również kulturowej i politycznej14. Nowy kierunek w polityce amerykańskiej był 
uaktualnioną wersją tradycyjnie pojmowanej realpolitik. Pierwotnie idea realpolitik 
zakładała utrzymanie równowagi sił pomiędzy największymi światowymi mocar-
stwami za pomocą polityki siły. Modyfi kacja dokonana przez prezydenta Busha po-
legała na poszerzeniu kręgu krajów, które pod pewnymi warunkami miały uczestni-
czyć w budowie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Poza państwami jako 
najważniejszymi aktorami międzynarodowej sceny politycznej Bush widział miejsce 
dla ONZ15. Prezydent mówił o państwach, nie o narodach. Taki tok rozumowania 
był o tyle ryzykowny, że w tym czasie istniały państwa, których władze walczyły 
z narodami je zamieszkującymi. Przykładem jest okazywane większe zrozumienie 
Waszyngtonu dla władz centralnych, np. upadającego ZSRR, niż dla dążeń niepod-
ległościowych narodów go zamieszkujących (wizyta Busha na Ukrainie w 1991 r.). 
Pewien dystans do tendencji demokratyzacyjnych nie stanowił silnego fundamentu, 
na którym można budować stabilny New World Order16. 

12  „The new world order, a new era – free from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, 
and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world can prosper and live 
in harmony. (…) Today that new world is struggling, to be born, a world quite different from we have 
known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recog-
nize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the 
weak”. G. Bush, Address before Joint Session of the Congress, September 11, 1990. Podaję za: S. Brown, 
op. cit., s. 562.

13  J.D. Steinbruner, Revolution in Foreign Policy [w:] H.J. Aaron (red.), Setting National Priorities: 
Policy for the Nineties, Washington, DC 1990, s. 69.

14  S.R. Schwenninger, World Order Lost: American Foreign Policy in the Post-Cold War World, 
„World Policy Journal”, vol. 16, 1999, s. 47.

15  C. Krauthammer, Universal Domination [w:] O. Harries (red.), op. cit., s. 10.
16  E. Abrams, Security and Sacrifi ce: Isolation, Intervention, and American Foreign Policy, 

Indianapolis 1995, s. 97.
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Powstanie unipolarnego systemu światowego z dominującą rolą Stanów Zjedno-
czonych stworzyło pozornie komfortową sytuację, w której Waszyngton nie miał już 
rywala, czyli ZSRR, a w zamian nie pojawił się jeszcze żaden równorzędny prze-
ciwnik/państwo aspirujące do miana mocarstwa. Samotne supermocarstwo nie musi 
z nikim konkurować, reagować na wydarzenia destabilizujące równowagę światową, 
gdyż hegemoniczna pozycja USA jest niepodważalna we współczesnym świecie. Już 
w 1990 r. pojawiły się jednak pytania o interes narodowy i rolę Stanów Zjednoczo-
nych w tworzeniu postzimnowojennego systemu międzynarodowego17.

Pozytywne przeobrażenia polityczne w Europie Wschodniej nie spowodowały 
zdjęcia z USA ciężaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo na świecie. Włodzi-
mierz Malendowski podkreśla główną rolę USA w układzie postzimnowojennym 
w ramach zaproponowanego przez Amerykanów zrównoważonego Pax Universa-
lis, ale już w 1991 r. w następstwie wojny w Zatoce Perskiej przeciwko Irakowi 
okazało się, że powstał system unipolarny pod postacią zdominowanego przez USA 
Pax Americana. Potwierdzeniem tej tezy jest również działanie Waszyngtonu na are-
nie międzynarodowej, coraz częściej na podstawie zasady unilateralizmu i odcho-
dzenie od idei multilateralizmu (operacja w byłej Jugosławii w 1999 r. oraz operacja 
Iraqi Freedom w 2003 r.), który miał być pierwotnie fundamentem Pax Universalis18. 
Na początku lat 90. w celu zamanifestowania innym aktorom sceny międzynaro-
dowej głównej roli USA (leadership) w systemie międzynarodowym administracja 
prezydenta Busha wykazała się aktywnością, m.in. kontynuując rozpoczęte w 1986 r. 
negocjacje w ramach rundy urugwajskiej GATT o charakterze multilateralnym oraz 
przeprowadzając najtrudniejszy etap rozmów w sprawie podpisania NAFTA, umowy 
o charakterze regionalnym19. Obydwie inicjatywy prezydenta Busha o charakterze 
gospodarczym były przez niego w sposób szczególny osobiście nadzorowane. Bush 
jako jeden z fi larów New World Order, obok stosunków z upadającym Związkiem 
Radzieckim (układy rozbrojeniowe START I i START II) i Europą, wymieniał libe-
ralizację stosunków handlowych w globalnym systemie gospodarczym20. Już w lipcu 
1990 r. prezydent Bush w duchu przyszłej strategii New World Order mówił o wadze 
stosunków gospodarczych: 

Narody odchodzą od prowadzenia statycznej polityki gospodarczej, która ograniczała 
wzrost gospodarczy, i wiążą nadzieje z siłą wolnego rynku jako potencjalnej pomocy na 
drodze rozwoju państw tej hemisfery. Nowi przywódcy, mający silny mandat społecznego 
zaufania, zdają sobie sprawę z tego, że pomyślna przyszłość Ameryki Łacińskiej jest zwią-
zana z wolnymi rządami i gospodarką wolnorynkową21.

17  R.J. Art, S. Brown, U.S. Foreign Policy: The Search for a New Role, New York 1993, s. 3.
18  W. Malendowski, Nowy ład międzynarodowy [w:] W. Malendowski, C. Mojsiewicz (red.), 

Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 550.
19  J.L. Ray, American Foreign Policy and Political Ambition, London–Washington, DC 2014, s. 238.
20  Szerzej ten aspekt New World Order został wyeksponowany w: G. Allison, G.F. Treverton (red.), 

Rethinking America’s Security: Beyond Cold War to New World Order, London–New York 1992, s. 176–
201.

21  „Nations are turning away from the statist economic policies that stifl e growth and are now look-
ing to the power of the free market to help this hemisphere realize its potential for Progress. A new 
leadership has emerged, backed by the strenght of the people’s mandate, leadership that understands 
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Realizację zadań gospodarczych na arenie międzynarodowej prezydent Bush po-
łączył z celami związanymi z amerykańskim interesem narodowym (national inte-
rest of the United States). Według wstępnych deklaracji polityków amerykańskich 
aktywność gospodarcza USA na arenie międzynarodowej miała przynieść korzyści 
wszystkim członkom układu NAFTA – Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Meksyko-
wi oraz uczestnikom rundy urugwajskiej GATT. Waszyngton nie ukrywał jednak, że 
najważniejszym celem inicjatywy jest „utrzymanie i podniesienie standardu pozio-
mu życia Amerykanów w obliczu mocnej zagranicznej konkurencji i spowolnionego 
wzrostu gospodarczego (maintain and improve U.S. living standards in the face of 
stiff foreign competition and sluggish economic growth)”22. Owo stwierdzenie od-
zwierciedla poglądy prezydenta Busha i to, jak wielką rolę Waszyngton przywiązy-
wał do kwestii gospodarczych. Amerykańskie inicjatywy gospodarcze adresowane 
przede wszystkim do państw obszaru zachodniej hemisfery stanowią jedną z metod 
służących wzmocnieniu pozycji USA w unipolarnym systemie23. W tym miejscu na-
leży wspomnieć, że Bush był konsekwentny w swoim działaniu, gdyż już w czasie 
kampanii prezydenckiej w 1988 r., jako kandydat Partii Republikańskiej na najwyż-
szy urząd w państwie, podkreślał znaczenie kwestii gospodarczych w swoim progra-
mie. Udane zakończenie negocjacji 12 sierpnia 1992 r. w sprawie podpisania NAFTA 
prezydent Bush triumfalnie podsumował: „Zimna wojna jest skończona. Głównym 
wyzwaniem, przed którym teraz stoją Stany Zjednoczone, jest współzawodnictwo 
na gwałtownie zmieniających się i rosnących rynkach światowych”24. Negocjacje 
w ramach rundy urugwajskiej GATT prezydent Bush określał zaś mianem highest 
trade priority25. Dla pełnego obrazu należy przypomnieć, że negocjacje rundy 
urugwajskiej GATT zostały rozpoczęte w drugiej kadencji prezydentury Ronalda
Reagana we wrześniu 1986 r. w urugwajskim mieście Punta del Este. Administracja 
Busha odgrywała główną rolę w kontynuacji pomysłu R. Reagana. Na początku lat 
90. XX w. odbyły się najważniejsze, najintensywniejsze i najtrudniejsze negocjacje. 
Rozmowy przeciągały się, ponieważ dotyczyły takich skomplikowanych kwestii, 
jak prawo własności intelektualnej, liberalizacja handlu artykułami żywnościowymi, 
liberalizacja w sektorze usług czy regulacje prawne związane z inwestycjami za-

that the future of Latin America lies with free governments and free markets”. Remarks Announcing the 
Enterprise for the American Initiative, June 27, 1990 [w:] Public Papers of the Presidents of the United 
States: George Bush, Book I (January 1 to June 30, 1990), Washington, DC 1991, s. 874.

22  D. S. Cloud, Will NAFTA Prove a Policy Prophecy?, „Congressional Quarterly”, September 26, 
1992, s. 2893.

23  H.J. Wiarda, American Foreign Policy toward Latin America in the 80s and 90s: Issues and 
Controversies from Reagan to Bush, New York–London 1992, s. 298.

24  „The Cold War is over. The principal challenge now facing the United States is compete 
in a rapidly changing and expanding global market place”. Podaję za: North American Free Trade 
Agreement, August 12, 1992 [w:] Public Papers of the Presidents of the United States: George Bush, 
Book II (August 1, 1992 to January 20, 1993), Washington, DC 1993, s. 141.

25  G. Bush, Economic Report of the President Transmitted to the Congress, February 1990. Podaję 
za: C.C. Meyerson, Domestic Politics and International Relations in Trade Policymaking: The United 
States and Japan and the GATT Uruguay Round Agriculture Negotiations, Columbia International Affairs 
Online, http://www.ciaonet.org, 21.02.2012.
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granicznymi. Szczególnie trudnym partnerem w negocjacjach okazała się Japonia26. 
Dodatkową niekorzystną okolicznością był fakt, że ewentualne odrzucenie ustaleń 
rundy urugwajskiej przez zdominowany przez Demokratów Kongres mogło skut-
kować obarczeniem odpowiedzialnością Stanów Zjednoczonych za niepowodzenie 
rozmów. Prezydent Bush nie ukrywał później żalu z powodu „skonsumowania” jego 
sukcesu przez prezydenta Clintona, za którego kadencji doszło do sfi nalizowania roz-
mów i podpisania układu w Marrakeszu w kwietniu 1994 r.27 

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku społeczność międzynarodowa musiała zna-
leźć odpowiedź na następujące zasadnicze pytania: Czy Stany Zjednoczone mają 
prawo sięgnąć po narzędzia hard power w polityce zagranicznej? Jeśli tak, to na 
jakich zasadach i w jakich przypadkach?28 Innym, poza negocjacjami o charakterze 
gospodarczym, elementem aktywnej polityki zagranicznej prezydenta Busha były 
interwencje zbrojne. W maju 1989 r. zdecydował się na wysłanie dodatkowego 
korpusu marines do Panamy i wzmocnienie stacjonującego tam amerykańskiego 
kontyngentu w sile 13 000 żołnierzy. Ten krok stał się preludium do amerykań-
skiej operacji wojskowej Blue Spoon29 przeprowadzonej przeciwko rządom gene-
rała Manuela Antonia Noriegi w grudniu 1989 r.30 Pretekstem do amerykańskiej 
interwencji było unieważnienie niekorzystnych dla generała wyników wyborów31. 
Panamczycy jednoznacznie wypowiedzieli mandat do sprawowania władzy przez 
Noriegę. Zdaniem Colina Powella, kwestionując demokratyczny wybór Panam-
czyków, Noriega dołączył do grupy dyktatorów, którzy swymi działaniami bez-
pośrednio zagrażali America’s national security32. Z punktu widzenia zarówno 
politycznych, jak i militarnych interesów amerykańskich operacja zakończyła się 
pełnym sukcesem. Waszyngton osiągnął trzy podstawowe cele misji: Noriega zo-

26  M.E. Janow, Trading with an Ally: Progress and Discontent in U.S. – Japan Trade Relations 
[w:] G.L. Curtis (red.), The United States, Japan, and Asia: Challenges for U.S. Policy, New York 1994, 
s. 58.  

27  S. Hurst, The Foreign Policy of the Bush Administration: In Search of a New World Order, 
London–New York 1999, s. 172.

28  Szerzej zob. w: P.M. Cronin, America’s Role in the New World Order [w:] P.M. Cronin, From 
Globalism to Regionalism: New Perspectives on U.S. Foreign and Defense Policies, Washington, DC 
1993.

29  Na kilka godzin przed inwazją sekretarz obrony USA Dick Cheney zmienił nazwę operacji na 
Just Cause. D.G. Brinkley, The Bush Administration and Panama [w:] M. Bose, R. Perotti, From Cold 
War to New World Order: The Foreign Policy of George H.W. Bush, Westport–London 2002, s. 180.

30  Warto wymienić opracowanie, które kompleksowo przedstawia amerykańską operację militarną 
w Panamie: G.S. Torrijos, La Invasión a Panamá: Estrategia y Tácticas para el Nuevo Orden Mundial, 
Pánama 1993. Spośród polskich autorów należy wymienić Jolantę Bryłę, która w sposób gruntowny 
przeprowadziła ciekawą analizę problemu. Szerzej zob. w: J. Bryła, Uwarunkowania i implikacje 
amerykańskiej interwencji w Panamie w grudniu 1989 roku, Toruń–Poznań 1992.

31  Pretekstem do interwencji amerykańskiej w Panamie było zakwestionowanie przez Noriegę 
wyników wyborów, ale faktycznie od połowy lat 80. XX w. prowadził on politykę antyamerykańską, 
miał udział w międzynarodowym handlu narkotykami i bronią oraz dokonał wielu zabójstw na tle 
politycznym. President Bush’s Remarks on the Situation in Panama, May 11, 1989 [w:] R.A. Vitas, 
J.A. Williams (red.), U.S. National Security Policy and Strategy, 1987–1994: Documents and Policy 
Proposals, Westport–London 1996, s. 176–178.

32  Do tej grupy dyktatorów Powell zaliczył: pułkownika Muammara Kaddafi ego w Libii, Saddama 
Husajna w Iraku i Fidela Castro na Kubie. C. Powell, My American Journey, New York 1995, s. 412.
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stał aresztowany przez Amerykanów i przewieziony do Miami33, urząd prezydenta 
kraju przejął Guillermo Endara i – co najważniejsze – zabezpieczono przeprawę mor-
ską przez Kanał Panamski. Akcja została okupiona życiem 163 marines. Oceny decy-
zji prezydenta Busha o zasadności interwencji są podzielone. Nie brakowało głosów 
krytycznych, podkreślających niepotrzebną demonstrację siły Stanów Zjednoczo-
nych, wymierzoną w małą środkowoamerykańską Panamę34. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ potępiło interwencję amerykańską – 75 krajów było przeciw akcji, 20 państw ją 
poparło, a 40 wstrzymało się od głosu. Również Organizacja Państw Amerykańskich 
wyraziła swój sprzeciw wobec działań Amerykanów. Na grudniowym posiedzeniu 
OPA 20 członków było przeciw, a 7 się wstrzymało. Tylko przedstawiciel USA poparł 
interwencję35. Według badań zleconych przez stację telewizyjną CBS aż 92% Panam-
czyków popierało działania amerykańskie wymierzone w znienawidzonego dyktato-
ra. Wśród Amerykanów poparcie dla polityki Busha w Panamie wynosiło zaś 74%. 
Tak silne poparcie społeczne dla polityki prezydenta Busha stanowiło bardzo istotny 
kapitał potrzebny przy realizacji trudniejszego zadania, jakim okazała się ponad rok 
później Persian Gulf War36. 

Najistotniejszym punktem realizacji polityki New World Order stała się wojna 
w Zatoce Perskiej w 1991 r. Symptomatycznym działaniem było wysłanie w sierpniu 
1990 r. dodatkowych 200 tys. żołnierzy do Arabii Saudyjskiej kilka dni po ataku Ira-
ku na Kuwejt. Przyczyny operacji Pustynna Burza są tematem niegasnących sporów. 
Zasadnicze pytania brzmią: Czy naczelnym celem wojny w Zatoce było udzielenie 
pomocy Kuwejtowi, ofi erze agresji irackiej w imię solidarności międzynarodowej? 
Czy może główny powód to zagrożenie interesów amerykańskich w regionie, który 
jest strategiczny ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczo-
nych? Administracja prezydenta Busha sama określała region Zatoki Perskiej jako 
bardzo ważny z powodów ekonomicznych (uzależnienie gospodarki amerykańskiej 
od bliskowschodnich zasobów ropy naftowej) i politycznych oraz ze względów bez-
pieczeństwa (możliwość rozprzestrzenienia się kryzysu na inne części regionu, po-
tencjalne zagrożenie dla Izraela)37. 

W styczniu 1991 r. międzynarodowa koalicja złożona z 30 krajów została skie-
rowana do walki przeciwko Irakowi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. 

33  Samo aresztowanie dyktatora odbyło się w sposób niekonwencjonalny, jak potem przyznał Brent 
Scowcroft – „głupi, dziecinny i wstydliwy”. Noriega, który schronił się w nuncjaturze Stolicy Apostolskiej 
w Panama City przez dwa tygodnie był bombardowany przez amerykańską muzykę heavy metalową, 
którą żołnierze amerykańscy odtwarzali przez olbrzymie głośniki. Po dwóch tygodniach zrezygnowany 
i zmęczony Noriega oddał się w ręce Amerykanów. D.G. Brinkley, The Bush Administration and Panama 
[w:] M. Bose, R. Perotti, op. cit., s. 181.

34  R.A. Strong, Decisions and Dilemmas: Case Studies in Presidential Foreign Policy Making, 
Englewood Cliffs 1992, s. 198.

35  R.A. Pastor, George Bush and Latin America: The Pragmatic Style and the Regionalist Option 
[w:] R.J. Lieber, K.A. Oye, D. Rothchild (red.), Eagle in a New World: American Grand Strategy in the 
Post-Cold War Era, New York 1992, s. 377.

36  R.A. Pastor, Exiting the Whirlpool: U.S. Foreign Policy toward Latin America and the Caribbean, 
Boulder–Oxford 2001, s. 93.

37  R.J. Pauly Jr, Foreign Policy and the Persian Gulf: Safeguarding American Interests through 
Selective Multilateralism, Aldershot 2005, s. 41.
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Prezydent Bush budował koalicję dwuetapowo. W pierwszej kolejności zabiegał 
o wsparcie wśród przywódców takich krajów arabskich, jak Egipt, Jordania, Arabia 
Saudyjska i Syria38. Po uzyskaniu poparcia rządów tych państw dyplomacja amery-
kańska zaczęła zabiegać o udzielenie akceptacji dla swoich działań ze strony ONZ. 
Kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu było przekonanie sojuszników z Europy 
Zachodniej, Japończyków i – co najważniejsze – władz na Kremlu. Z punktu widze-
nia ogłaszającego New World Order prezydenta Busha istotne wydawało się to, że 
aktywność amerykańska opierała się na zasadach multilateralizmu39. Akcja dyplo-
matyczna zakończyła się sukcesem, gdyż 29 listopada 1990 r. Rada Bezpieczeństwa 
ONZ na mocy rezolucji nr 678 udzieliła autoryzacji operacji militarnej przeciw Ira-
kowi, jeśli w terminie do 15 stycznia 1991 r. irackie wojska okupacyjne nie opuszczą 
terytorium Kuwejtu40. Znamienne było udzielenie poparcia dla polityki prezyden-
ta Busha wobec Iraku przez upadający, ale jeszcze istniejący Związek Radziecki. 
Inwazja iracka na Kuwejt okazała się swoistego rodzaju prezentem ofi arowanym 
prezydentowi Bushowi przez los. Zachodzące głębokie zmiany polityczne w Euro-
pie Wschodniej i potężny kryzys ZSRR, głównego przeciwnika i mocarstwa, mógł 
spowodować próżnię w systemie międzynarodowym. Wywołany przez Irak kryzys 
w Zatoce Perskiej nolens volens pokazał światu jedynego istniejącego w rzeczywi-
stości postzimnowojennej hegemona, jakim były Stany Zjednoczone41. Prezydent 
Bush tłumaczył rozpoczęcie operacji Desert Storm w ten sposób: 

Nasze cele są jasne: siły zbrojne Saddama Husajna muszą opuścić Kuwejt. (…) Niektó-
rzy zapytają: dlaczego działamy teraz? Dlaczego nie poczekamy? Odpowiedź jest prosta: 
świat nie może dłużej czekać. Sankcje, które przyniosły pewien skutek, nie rozwiązały 
problemu do końca. Kiedy świat czekał, Saddam Husajna systematycznie gwałcił, rabo-
wał i plądrował słabszą nację, która nie stanowiła dla niego żadnego zagrożenia. Stany 
Zjednoczone wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych wyczerpały wszystkie 
możliwości pokojowego rozwiązania kryzysu42. 

Wojna w Zatoce Perskiej, rozpoczęta 16 stycznia 1991 r., uświadomiła zarówno 
światu, jak i politykom amerykańskim pozycję dominującą i zapowiadała supremację 
USA w unipolarnym systemie. Akcja militarna w Arabii Saudyjskiej i operacja De-
sert Storm zapoczątkowały Pax Americana obowiązujący we współczesnym ładzie 

38  R.E. Hunter, Starting at Zero: U.S. Foreign Policy for the 1990s [w:] B. Roberts (red.), U.S. 
Foreign Policy after the Cold War, London 1992, s. 15.

39  Niektórzy badacze mówią o pseudomultilateralizmie. Szerzej zob. w: P.M. Cronin, America’s 
Role in the New World Order [w:] P.M. Cronin, op. cit., s. 213.

40  D. Tananbaum, President Bush, Congress, and the War Powers: Panama and the Persian Gulf 
[w:] M. Bose, R. Perotti, op. cit., s. 193.

41  R.J. Pauly Jr, op. cit., s. 38.
42  „Our objectives are clear: Saddam Hussein’s forces will leave Kuwait. (…) Some may ask: Why 

act now? Why not wait? The answer is clear: The world could wait no longer. Sanctions, though having 
some effect, showed no signs of accomplishing their objective. While the world waited,  Saddam Hussein 
systematically raped, pillaged, and plundered a tiny nation, no threat to his own. (…) The United States, 
together with the United Nations, exhausted every means at our disposal to bring this crisis to a peaceful 
end”. Podaję za: Bush’s Address to the Nation Announcing Allied Military Action in the Persian Gulf 
[w:] L. Crothers, N.S. Lind, Presidents from Reagan through Clinton, 1981–2001: Debating the Issues in 
Pro and Con Primary Documents, Westport–London 2002, s. 168–169.
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międzynarodowym43. Zwolennicy zdecydowanej dominacji Stanów Zjednoczonych 
na arenie międzynarodowej podkreślali, że Waszyngton jest jedynym państwem, któ-
re posiada siły i możliwości do działania. Unilateraliści wskazywali na brak takiego 
potencjału w przypadku Wielkiej Brytanii oraz ograniczenia konstytucyjne Japonii 
i Niemiec w sprawie użycia jednostek wojskowych poza granicami kraju. Chiny 
w tym okresie dopiero pretendowały do roli jednego z mocarstw i to w kontekście 
bardziej gospodarczym niż militarnym44. 

Trudno porównać interwencję militarną w Panamie i wojnę w Zatoce Perskiej, 
przede wszystkim ze względu na inne znaczenie geostrategiczne, inny potencjał 
i siłę obu państw. Administracja prezydenta Busha znalazła usprawiedliwione przy-
czyny do obu interwencji zbrojnych. W przypadku Panamy była to obrona demokra-
cji, jednego z fi larów ustrojowych Stanów Zjednoczonych. W wojnie z Irakiem za 
ofi cjalny i bezpośredni powód uznano atak Bagdadu na słabszego sąsiada – Kuwejt. 
Waszyngton wystąpił zbrojnie w obronie ofi ary, przeciwko agresorowi. Warto jednak 
podkreślić, że z formalnego punktu widzenia atak na Irak to wynik działań między-
narodowej koalicji pod auspicjami ONZ, ale oczywiście z dominującą rolą USA. 
W obu przypadkach Stany Zjednoczone odniosły szybki i spektakularny sukces. Pre-
zydent Bush, korzystając z dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, 
dążył do potwierdzenia głównej roli USA w nowej rodzącej się rzeczywistości post-
zimnowojennej45. 

Z perspektywy czasu nie brak ocen negatywnych amerykańskiej polityki za-
granicznej zaproponowanej przez prezydenta Busha, która jest złośliwie nazywana 
New World Disorder.

Zdaniem krytyków globalny nieporządek pojawił się z winy, a przynajmniej przy 
współudziale Stanów Zjednoczonych i z powodu zaniedbań z ich strony. Te zanie-
dbania doprowadziły do rozpadu ZSRR i naruszenia klarownego i paradoksalnie sta-
bilnego zimnowojennego status quo46. W konsekwencji na terenach postradzieckich 
mamy do czynienia z chaosem (np. konfl ikty o Górski Karabach, Abchazję, Osetię 
Południową, Naddniestrze). Najdramatyczniejszym przykładem rozpadu ZSRR była 
jednak krwawa wojna w Czeczenii, która toczyła się w obrębie Federacji Rosyj-
skiej. Chaos postzimnowojenny jeszcze dobitniej i w bardziej tragicznym wymia-
rze ujawnił się w przypadku katastrofy humanitarnej w Somalii czy wyniszczającej 
wszystkie strony konfl iktu wojny domowej w Jugosławii, która doprowadziła do 
rozpadu tego państwa i przypadków ludobójstwa47. Według przeciwników polity-
ki zaproponowanej przez prezydenta Busha Stany Zjednoczone straciły olbrzymią 
szansę stworzoną przez historię odegrania głównej roli w skutecznej promocji de-
mokracji i zasad wolnorynkowej gospodarki w krajach postradzieckich. Poważnym 

43  C. Krauthammer, op. cit., s. 29.
44  America’s Role in the New World: New Risks, New Realities, Dubuque 1991, s. 8.
45  R.J. Payne, The West European Allies, The Third World, and U.S. Foreign Policy: Post-Cold War 

Challenges, London–New York 1991, s. 22.
46  J.J. Mearsheimer, Why We Will Soon Miss the Cold War [w:] C.W. Kegley Jr, E.R. Wittkopf (red.), 

The Future of American Foreign Policy, New York 1992, s. 60.
47  Część badaczy twierdzi, że chaos postzimnowojenny jest zjawiskiem mitologizowanym. Zob. 

w: J.G. Ikenberry, The Myth of Post-Cold War Chaos, „Foreign Affairs”, vol. 75, no. 3, 1996, s. 79–91.
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błędem było przyznanie Rosji statusu sukcesora jądrowej potęgi ZSRR, przed czym 
przestrzegano prezydenta Busha48. Na mocy deklaracji z Ałma Aty z grudnia 1991 r. 
rządy państw postradzieckich zobowiązały się zwrócić Rosji arsenały broni atomowej 
i instalacje jądrowe znajdujące się na ich terytoriach w terminie do 1 lipca następnego 
roku. Ta decyzja spowodowała automatyczne osłabienie takich państw poradzieckich, 
jak Kazachstan, Białoruś czy Ukraina, na terytoriach których w momencie rozpadu 
ZSRR znajdowały się arsenały jądrowe. Zdaniem wielu badaczy zarówno dla bez-
pieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jak i stabilności międzynarodowej przyszłość 
poradzieckiego arsenału nuklearnego stanowiła najważniejszy ówczesny problem, 
przed którym stanęła administracja prezydenta Busha49. Kolejnym elementem miało 
być marginalizowanie znaczenia stosunków transatlantyckich. Dowodem na to oka-
zały się m.in. nieporozumienia i rozbieżności miedzy Waszyngtonem a Europą pod-
czas rozmów gospodarczych w ramach rundy urugwajskiej GATT50. Pomimo głosów 
krytycznych, może nawet i błędów, należy jednoznacznie stwierdzić, że naczelny cel 
polityki zagranicznej prezydenta Busha został osiągnięty. Stany Zjednoczone walnie 
przyczyniły się do przeprowadzenia ewolucyjnych zmian demokratyzacyjnych na 
świecie.

2.1.2. Selektywny multilateralizm prezydenta Williama Clintona 

When our national security interests are threatened, as will, 
as America always has, use diplomacy when we can, but 
force if we must. We will act with others when we can, but 
alone when we must.

Prezydent Bill Clinton, 199651

We cannot be the world’s policeman with responsibility for 
solving all the world’s security problems. But we remain 
the country to whom others turn when in distress… In the 
1990s, as for much of this century, there is no substitute for 
American leadership. Our responsibility, even in a new era, 
is pivotal and inescapable.

Prezydent George H. Bush, 199152

48  P. Doty, President Bush’s Arms Control Challenge [w:] G. Schmergel (red.), U.S. Foreign Policy 
in the 1990s, New York 1991, s. 117–128.

49  M. Lindeman, M. Malkasian, W. Rose, The Role of the United States in a Changing World: 
Choices for the 21st Century, New York 1993, s. 69.

50  S. Hurst, op. cit., s. 198.
51  Public Papers of the Presidents of the United States: Bill Clinton, Book I (January 1 to June 30, 

1996), Washington, DC 1996, s. 541.
52  Public Papers of the Presidents of the United States: George Herbert Bush, Book II (July 1 to 

December 31 1991), Washington, DC 1992, s. 390.
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Słowa ojca prezydenta George’a W. Busha z początku lat 90. XX w. pokazują, jak 
bardzo przez 10 lat zmienił się świat. Zmieniły się również oczekiwania społeczności 
międzynarodowej wobec Stanów Zjednoczonych. Wojna w Zatoce Perskiej udowod-
niła zarówno Waszyngtonowi, jak i społeczności międzynarodowej, że przywódcza 
rola USA w polityce międzynarodowej po zakończeniu zimnej wojny, opierająca się 
na Bushowskim New World Order, stała się faktem. W 1993 r. Bill Clinton, obejmu-
jąc stanowisko prezydenta USA, miał świadomość, jaka odpowiedzialność ciąży na 
Ameryce53. Sytuacja międzynarodowa w momencie przejęcia władzy przez niego 
była bardzo skomplikowana ze względu na konfl ikty w wielu rejonach świata oraz, 
pomimo ogłoszenia New World Order, niewytworzenia się w pełni nowego układu 
międzynarodowego pod zdecydowanym przywództwem amerykańskim. Liczący na 
swoisty koncert trzech mocarstw (Trilateral Concert of Great Powers)54, tj. Stanów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii, prezydent Clinton szybko zrozumiał, 
że ten sojusz z czasów zimnej wojny nie zda egzaminu w nowej rzeczywistości55. 
W stosunkach z Europą pojawiły się rozbieżności dotyczące przyszłości Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Główny spór sprowadzał się do pytań: Jaką rolę w NATO 
w nowym ładzie międzynarodowym mają odgrywać Amerykanie, a jaką europejscy 
sojusznicy? Kto zatem ma ponosić większą odpowiedzialność za przyszłość Soju-
szu oraz system bezpieczeństwa transatlantyckiego?56 Rozszerzenie NATO w 1999 r. 
o Polskę, Czechy i Węgry odbyło się zgodnie z wolą USA57. Niektórzy europejscy 
członkowie organizacji odnosili się z dystansem do tej idei. Ponadto w relacjach za-
równo z Unią Europejską58, jak i mającą coraz większe aspiracje Japonią pojawił się 
problem coraz silniejszej rywalizacji gospodarczej, której wyrazem były bardzo trud-
ne negocjacje z oboma partnerami przeprowadzone w ramach rundy urugwajskiej 

53  Z perspektywy czasu pojawia się coraz więcej ocen krytycznych, dotyczących polityki zagranicz-
nej w pierwszych dwóch latach prezydentury Billa Clintona. Zdecydowanym krytykiem braku zaanga-
żowania w politykę międzynarodową ze strony prezydenta Clintona był Paul Wolfowitz, który nie wahał 
się porównać początkowy okres rządów Clintona do najsłabszego prezydenta w dziejach USA Warrena 
Hardinga. Zob. w: P. Wolfowitz, Clinton’s First Year, „Foreign Affairs”, vol. 70, no. 2, January/February 
1994, s. 308.  

54  Na temat trilateralizmu zob. szerzej w: E. Haliżak, Struktura współczesnego porządku między-
narodowego [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, 
Warszawa 2006, s. 448.

55  Więcej o przyszłości stosunków Stanów Zjednoczonych z europejskimi sojusznikami/członkami 
NATO i Japonią u progu prezydentury Billa Clintona zob. w: R. Latter, The Future of Transatlantic Rela-
tions, London 1993, s. 7–20. 

56  O relacjach między Stanami Zjednoczonymi a europejskimi sojusznikami w ramach NATO 
w pierwszym piętnastoleciu po zakończeniu zimnej wojny zob. więcej w: R. Zięba, Polityka w ramach 
NATO i wobec Unii Europejskiej [w:] J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 
2005, s. 33–66.

57  Na ten fakt zwracali uwagę sekretarze stanu w administracji prezydenta Clintona. Zob. 
w: M. Albright, B. Woodward, Madam Secretary, New York 2003, s. 534; W. Christopher, In the Stream 
of History: Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford 1998, s. 227. 

58  Pomimo wad Unia Europejska jest wymieniana jako jedna z niewielu organizacji ponadnarodo-
wych, która w niektórych obszarach dorównuje, a nawet przewyższa USA. Więcej zob. w: R. Zięba, Eu-
ropejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony: koncepcja – struktura – funkcjonowanie, Warszawa 2000; 
idem, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.



Dylematy w amerykańskiej polityce zagranicznej po 1989 r. 59

GATT59. Kolejną skomplikowaną kwestią okazała się przyszłość obszaru dawnego 
Związku Radzieckiego. Chodziło o rozległe i różnorodne pod wieloma względami 
obszary, począwszy od państw bałtyckich, poprzez Ukrainę, kraje Kaukazu, a na Azji  
Środkowej skończywszy. Światowi gracze, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, 
Turcja, Rosja, Iran, Chiny czy Indie, rywalizowali o wpływy na tym terenie60.

W miejsce zagrożeń wynikających z systemu bipolarnego pojawiły się nowe, 
a część starych uległo wzmocnieniu: niestabilny obszar bliskowschodni, konfl ikt 
na Bałkanach, pełna konfl iktów Afryka, udane i nieudane próby coup d’etat w kra-
jach Ameryki Łacińskiej, zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony 
dyktatorsko rządzonych państw dysponujących arsenałem broni masowego rażenia. 
Rozpad Związku Radzieckiego, mocarstwa atomowego, spowodował możliwość 
przepływu oraz zakupu informacji i technologii nuklearnych przez inne państwa czy 
grupy terrorystyczne. W połowie lat 90. XX w. pojawił się jeszcze jeden problem: 
rywalizacja nuklearna pomiędzy Iranem, Pakistanem, coraz silniejszymi Chinami 
a Stanami Zjednoczonymi. Na koniec należy zaznaczyć, że w tym okresie w spo-
sób wyrazisty zaistniało nowe niebezpieczne zjawisko w stosunkach międzynaro-
dowych: zorganizowany międzynarodowy terroryzm61. W takiej skomplikowanej 
międzynarodowej sytuacji administracja amerykańska stanęła przed zasadniczymi 
pytaniami: Jak bardzo USA powinny się angażować w politykę światową i jaka jest 
odpowiedzialność Ameryki, jedynego supermocarstwa światowego, za bezpieczeń-
stwo międzynarodowe? Czy USA jako hegemon w postzimnowojennej rzeczywi-
stości mogą podejmować decyzje samodzielnie, na zasadzie unilateralizmu? Czy 
Waszyngton powinien jednak przejść na pozycje defensywne i powrócić do polityki 
izolacjonizmu?62

Bill Clinton, obejmując urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, skupił się na 
działaniach o charakterze gospodarczym oraz na realizacji zadań związanych z po-
lityką wewnętrzną, zgodnie z zadeklarowanym w kampanii wyborczej programem 
politycznym. Od początku prezydentury Clinton nie uważał za celowe prowadzenie 
aktywnej polityki zagranicznej63. Z czasem, pod wpływem wydarzeń na arenie między-
narodowej, podjął próbę przejścia do ofensywniejszych działań na forum międzyna-
rodowym, które miały potwierdzić przywódczą rolę USA w unipolarnym systemie 
pozimnowojennym. Nie brak podejrzeń o wahania prezydenta Clintona w procesie

59  T.G. Carpenter, A Search for Enemies: America’s Alliances after the Cold War, Washington, DC 
2003, s. 89.

60  S.R. Schwenninger, op. cit., s. 63.
61  Niektórzy analitycy nie doceniali potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa między-

narodowego, a także Stanów Zjednoczonych ze strony terroryzmu. Z perspektywy rzeczywistości 
po 11 września 2001 r. można nawet stwierdzić pewną infantylność prezentowaną przez niektórych 
analityków, np. Briana Jenkinsa. Według niego w pierwszej połowie lat 90. XX w. terroryści nie 
stanowili realnego niebezpieczeństwa dla ładu międzynarodowego, gdyż „terrorists want a lot of people 
watching, not a lot of people dead”. Kenneth Waltz głosił z kolei tezę mówiącą, że „terrorists are rational 
political actors with long-term goals, and as a consequence they would not use nuclear weapons”. 
Podaję za: R.A Falkenrath, R.D. Newman, B.A. Thayer, America’s Achilles Heel: Nuclear, Biological, 
and Chemical Terrorism and Covert Attack, Cambridge 1998, s. 49.

62  J. Tirman, Sovereign Acts: American Unilateralism and Global Security, New York 1989, s. 79.
63  D. Krajewski, Unilateralizm USA po zimnej wojnie, Toruń 2010, s. 83.
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formułowania polityki zagranicznej. Dylemat miał polegać na wyborze głównych 
wektorów polityki zagranicznej: czy zostanie obrana opcja aktywnej obecności USA 
na arenie międzynarodowej (internacjonalizm), czy dominujący stanie się neoizola-
cjonizm. W maju 1993 r. ówczesny podsekretarz stanu Peter Tarnoff sygnalizował 
możliwość wybrania przez prezydenta Clintona neoizolacjonizmu jako głównego kie-
runku w amerykańskiej polityce zagranicznej64. 

Należy wymienić cztery główne fi lary globalnej dominacji USA, które stały się 
podstawą działania administracji Clintona: 

1. Amerykańska potęga militarna i gospodarcza. Wydarzenia z lat 90. XX w. 
pokazały zmianę zadań, do których armia amerykańska będzie wykorzystywana. 
Potęga militarna USA miała się zmierzyć z innymi problemami, niekoniecznie jak 
w czasach zimnej wojny o charakterze militarnym. Chodzi o skuteczną misję na Ha-
iti, utrzymanie pokoju w Bośni i Hercegowinie, dostarczenie tysięcy ton leków, żyw-
ności i odzieży ofi arom wojny w Rwandzie65 czy operację humanitarną w Somalii66. 
Amerykańska armia dostosowana do nowych wyzwań nie musi być tak liczna, jak 
w apogeum zimnej wojny, ale powinna być elastyczna i doskonale dowodzona. Po-
tęga ekonomiczna USA w nowej rzeczywistości powinna się z kolei opierać na kon-
kurencyjności gospodarki amerykańskiej w globalnym środowisku. Clinton doceniał 
pozytywną rolę i aktywną postawę swojego poprzednika, jaką odegrał na tym polu 
(zakończenie rokowań w ramach rundy urugwajskiej GATT, sfi nalizowanie rozmów 
w sprawie podpisania NAFTA, potwierdzenie porozumienia z krajami APEC o wol-
nym handlu w rejonie Azji i Pacyfi ku oraz podpisanie ponad 100 umów liberalizują-
cych stosunki handlowe o charakterze bilateralnym). Dzięki tym krokom podjętym 
przez prezydenta Busha eksport stał się najprężniej rozwijającym się segmentem go-
spodarki amerykańskiej i uczynił ją najbardziej konkurencyjną na świecie67.

2. Zdolność Stanów Zjednoczonych do podejmowania efektywnych działań na 
arenie międzynarodowej w celu zapewnienia pokoju w wielu miejscach świata. Nie-
odległa przyszłość bardzo szybko zweryfi kowała ten aspekt strategii USA. Apogeum 
nastąpiło w 2003 roku (wojna w Iraku, Afganistan, Bałkany), w którym obnażona 
została słabość, nieprzygotowanie i brak możliwości, nawet nie militarnych, ale fi -
nansowych, do przeprowadzania operacji na taką skalę w różnych częściach świata 
jednocześnie. Operacja militarna tylko w samym Iraku kosztowała podatnika amery-
kańskiego ponad 200 mld USD. Dodatkowo szacuje się, że interwencja amerykańska 
w Afganistanie pochłaniała w dwóch pierwszych latach jej trwania 1 mld USD mie-

64  T.H. Henriksen, Clinton’s Foreign Policy in Somalia, Bosna, Haiti and North Korea, Stanford 
1996, s. 21.

65  Podobnie jak w przypadku interwencji przeciwko Serbii w 1994 r. czy zasadności operacji w So-
malii pojawia się pytanie: na jakiej podstawie prawnej Amerykanie interweniowali w marcu 1998 r. 
w Rwandzie, cztery lata po rzezi dokonanej przez Hutu na plemieniu Tutsi? Przy okazji misji w Rwan-
dzie powstał kolejny problem, dotyczący braku wystarczających środków i możliwości technicznych 
i militarnych ze strony USA do przeprowadzania interwencji militarnych w każdym rejonie świata, 
w którym są zagrożone prawa człowieka. L. Crothers, N.S. Lind, op. cit., s. 258.

66  W połowie lat 90. XX w. przeciętni Amerykanie bardziej rozumieli i popierali interwencję na 
Haiti niż w egzotycznych z ich punktu widzenia regionach, takich jak Bośnia i Hercegowina czy Somalia. 
W. Hyland, Clinton’s World: Remaking American Foreign Policy, Westport 1999, s. 62.

67  W. Christopher, op. cit., 105–115.
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sięcznie, a zaangażowanie USA na Bałkanach w ostatniej dekadzie XX w. to wydatek 
ok. 15 mld USD68. Amerykanie mogą być obecni w każdym zakątku globu, ale tam, 
gdzie zagrożone są ich żywotne interesy, powinni podjąć ryzyko interwencji w imię 
najwyższej wartości, jaką jest pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe69. Najdobit-
niejszym przykładem regionu, na którym skupiają swoją uwagę kolejne administra-
cje w czasie i po zakończeniu wojny jest Bliski Wschód. Konfl ikt bliskowschodni 
stanowi połączenie dbania o interesy polityczne i gospodarcze Stanów Zjednoczo-
nych w regionie z promowaniem idei o pokojowym rozwiązaniu sporu palestyńsko-
-izraelskiego70.  

3. Dążenie do redukcji broni masowego rażenia i wywieranie presji na niedemo-
kratyczne reżimy (w Korei Północnej, Iranie), które dysponują arsenałem broni ją-
drowej i stanowią zagrożenie dla porządku międzynarodowego. Zakończenie zimnej 
wojny nie tylko nie zwalnia USA z wzięcia szczególnej odpowiedzialności za proces 
rozbrojeniowy, ale wręcz nakazuje zająć przywódcze miejsce jedynemu globalnemu 
supermocarstwu. Prezydent Clinton kontynuował w tym zakresie politykę George’a 
Busha, który doprowadził do wynegocjowania układów START I i START II. Konse-
kwencją tych porozumień była likwidacja ponad 9 000 amerykańskich i radzieckich 
głowic jądrowych.

4. Amerykańskie przywództwo w budowie nowego systemu instytucji i poro-
zumień międzynarodowych, których celem działania ma być wspieranie procesów 
demokratyzacyjnych w różnych częściach świata. W ramach tego zadania prezydent 
Clinton aktywnie wspierał reformy demokratyczne w Rosji71. 

Dominacja Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym, która stała się 
faktem w 1991 r. w czasie wojny w Zatoce Perskiej, miała służyć realizacji trzech za-
sadniczych celów amerykańskiej polityki zagranicznej: zapewnieniu bezpieczeństwa 
międzynarodowego poprzez zdolność do interwencji zbrojnych w różnych regionach 
świata, promowaniu demokracji oraz wspieraniu reform wolnorynkowych72. 

Prezydenturę Clintona w zakresie polityki zagranicznej można podzielić na dwa 
podstawowe etapy. Pierwszy etap przypada na okres dwóch pierwszych lat, zda-
niem niektórych obserwatorów obejmuje całą pierwszą kadencję i część drugiej 
do 1998 r.73 W tym czasie prezydent Clinton dał się poznać jako zwolennik multi-
lateralizmu i ograniczonego zaangażowania na arenie międzynarodowej. W 1993 r. 
działania nowej administracji skupiły się w polityce zagranicznej na realizacji zadań 
o charakterze gospodarczym, które miały bezpośredni wpływ na politykę wewnętrzną. 

68  J. Garrison, Ameryka jako imperium. Przywódca świata czy bandycka potęga?, przeł. 
A. Grzegorzewska, M. Siadkowski, Warszawa 2005, s. 188.

69  Problem Billa Clintona polegał na tym, że „Clinton was a prisoner of his own instinctive aversion 
to the use of military force”. W. Hyland, op. cit., s. 200.

70  Gruntowną analizę polityki zagranicznej Waszyngtonu wobec Bliskiego Wschodu na przełomie 
XX i XXI w. przedstawił Radosław Fiedler. Szerzej zob. w: R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. 
Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Poznań 2010.

71  S.R. Berger, End of the American Century? Searching for America’s Role in the Post-Cold War 
World, Washington, DC 1996, s. 2–3.

72  Szerzej zob. w: A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Washington, DC 
1996.

73  E. Abrams, op. cit., s. 99.
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W kwietniu 1993 r. na spotkaniu Clintona z Borysem Jelcynem w Vancouver usta-
lono wysoką amerykańską pomoc fi nansową dla Rosji w celu przebudowy gospo-
darki rosyjskiej na kapitalistyczną. W zamian za wsparcie fi nansowe w wysokości 
1,6 mld USD z USA oraz kolejne 4 mld USD pochodzące z budżetów państw grupy 
G-7, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego prezydent 
Clinton liczył na znaczący udział fi rm amerykańskich w reformowaniu rosyjskiej 
gospodarki74. Również mając na uwadze interes gospodarczy USA w grudniu 1993 r., 
Clinton sfi nalizował umowy handlowe zawarte w ramach NAFTA oraz rundy urug-
wajskiej GATT. Drugi etap charakteryzuje się rozczarowaniem prezydenta Clintona 
zbiorowym systemem bezpieczeństwa i przejściem do działania na zasadzie unila-
teralizmu. Kompromitacją budowy kolektywnego systemu bezpieczeństwa  było 
zestrzelenie samolotów serbskich sił zbrojnych na obszarze byłej Jugosławii przez 
lotnictwo NATO w marcu 1994 r. Pytania, które symbolizują dezorganizację działań 
podczas tej operacji, brzmią: Czy amerykańskie samoloty prowadziły działania jako 
siły zbrojne NATO, ONZ, czy decyzja została podjęta arbitralnie przez prezydenta 
USA i zatem akcję należy rozumieć jako wyłącznie „amerykańską”? Kto i w jakich 
okolicznościach ma prawo wydać decyzję o międzynarodowej czy może jedynie 
amerykańskiej interwencji w różnych częściach świata, w tym wypadku w ogarniętej 
wojną byłej Jugosławii? Prezydent Clinton, odpowiadając na te pytania w dokumen-
cie przedłożonym Kongresowi w lutym 1996 r., wyeksponował przyczyny działań 
unilateralnych: 

Uczynimy wszystko co konieczne dla obrony tych interesów, łącznie – w przypadku takiej 
konieczności – z jednostronnym i zdecydowanym użyciem siły wojskowej. (…) Decyzja – 
czy i kiedy użyć siły militarnej – jest więc dyktowana przede wszystkim naszym interesem 
narodowym. W konkretnych przypadkach, w których chodzi o nasze żywotne interesy, 
użycie siły będzie stanowcze i – w razie konieczności – jednostronne. W innych sytu-
acjach, w których zagrożenie jest mniej bezpośrednie, nasze zaangażowanie wojskowe 
musi być wymierzone selektywnie na te obszary, które w największym stopniu oddziałują 
na nasze interesy narodowe. Dotyczy to obszarów, na których prowadzimy poważne inte-
resy gospodarcze lub mamy zobowiązania w stosunku do sojuszników75. 

Warto jednak nadmienić, że bombardowania pozycji serbskich przez lotnictwo 
NATO w Bośni przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego w Dayton 
w listopadzie 1995 r. Pomimo przejścia do działań opartych na zasadzie unilatera-
lizmu należy jednak podkreślić, że do końca swojej prezydentury Clinton w polity-
ce zagranicznej próbował powracać do hasła multilateralizmu76. Do zmiany punktu 

74  M. Morley, J. Petras, Empire or Republic? American Global Power and Domestic Decay, 
New York–London 1995, s. 107.

75  A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Washington, DC 1996. Podaję za: 
Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA: zaangażowanie i rozszerzanie [w:] E. Haliżak, D. B. Bobrow, 
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s. 174.

76  Jeszcze w lutym 1996 r. w prezydenckim dokumencie A National Security Strategy of Engage-
ment and Enlargement czytamy: „Multilateral peace operations are an important component of our 
strategy. From traditional peacekeeping to peace enforcement, multilateral peace operations are some-
times the best way to prevent, contain or resolve confl icts that could otherwise be far more costly and 
deadly. (…) Two other points deserve emphasis. First, the primary mission of our Armed Forces is not 
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widzenia w polityce zagranicznej przyczyniły się niepowodzenia misji pokojowych 
pod egidą ONZ w Somalii, na Haiti (pierwsza w historii operacja militarna Stanów 
Zjednoczonych w zachodniej hemisferze, która została przeprowadzona po uzyskaniu 
mandatu ze strony ONZ i jej celem była de facto obrona interesów USA), w Sierra 
Leone, w Angoli czy wreszcie w Bośni i Hercegowinie77. Clinton był gorącym zwo-
lennikiem działań multilateralnych na Haiti i w Bośni. Chwalił prezydenta Busha za 
stworzenie międzynarodowej koalicji do walki z Irakiem78. Należy jednak podkreślić, 
że większość konfl iktogennych obszarów, może poza Haiti i wcześniej Irakiem, zaj-
mowały w amerykańskiej polityce drugorzędne miejsce (the great majority of post-
-Cold War confl icts were peripheral to U.S. interests). Wiara prezydenta Clintona 
w działania multilateralne pod egidą ONZ została zachwiana w wyniku dramatycz-
nych wydarzeń z października 1993 r. Do spięcia na linii Waszyngton – ONZ doszło 
przy okazji śmierci 12 marines w Somalii w październiku 1993 r. Za to tragiczne 
wydarzenie Clinton obarczył odpowiedzialnością decydentów z Narodów Zjednoczo-
nych, zarzucając im niekompetencję. Niestety amerykańscy żołnierze ponieśli śmierć 
w części operacji nieautoryzowanej przez ONZ i byli pod dowództwem swoich ge-
nerałów. Odpowiedzialność za to wydarzenie spada na prezydenta Clintona, gdyż to 
on na fali entuzjazmu wiary w amerykańską siłę przekształcił rozpoczętą przez pre-
zydenta Busha w sierpniu 1992 r., mającą mandat ONZ misję stricte humanitarną 
w interwencję zbrojną. Tym samym zwiększył zagrożenie dla stacjonujących tam żoł-
nierzy amerykańskich. Krytycy podkreślają, że zwiększone przez prezydenta Clintona 
zaangażowanie militarne w tak niebezpiecznym rejonie Afryki nie było konieczne ani 
rozsądne, gdyż sytuacja w Somalii nie zagrażała bezpośrednio interesom amerykań-
skim79. Również jednomyślny sposób podejmowania decyzji przez członków Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie autoryzacji misji pokojowych budził zastrzeżenia. 
Przykładowo, aby uzyskać poparcie Rosji dla misji pokojowej na Haiti, strona ame-
rykańska wyraziła nieofi cjalną zgodę na możliwość przeprowadzenia w przyszłości 
interwencji rosyjskiej w Gruzji. Takie działania Rosji mogły wskazywać na próbę 
i chęć odbudowania swojej strefy wpływów z okresu istnienia Związku Radzieckie-
go, co w sposób oczywisty stało w sprzeczności z interesami amerykańskimi. Z cza-
su drugiej kadencji spośród działań amerykańskich na zasadzie unilateralizmu trzeba 
wymienić: ataki na bazy terrorystów w Afganistanie i Sudanie (1998 r.), nieratyfi ko-

peace operations; it is to deter and, if necessary, to fi ght and win confl icts in which our most important 
interests are threatened. Second, while the international community can create conditions for peace, the 
responsibility for peace ultimately rests with the people of the country in question”. A National Security 
Strategy…, s. 23.

77  Dogłębną charakterystykę polityki zagranicznej, m.in. operacji militarnych przeprowadzonych 
za prezydenta Clintona, można znaleźć w: T.H. Henriksen, Clinton’s Foreign Policy in Somalia, Bosna, 
Haiti and North Korea, Stanford 1996.

78  B. Clinton, Between Hope and History: Meeting America’s Challenges for the 21st Century, 
New York–Toronto 1996, s. 149.

79  Więcej o interwencji militarnej w Somalii zob. w: R. Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2008, s. 250–255.
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wanie statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (1998 r.) czy operację NATO 
w Kosowie (1999 r.)80. 

Potwierdzeniem hegemonii USA w stosunkach międzynarodowych stało się uży-
cie amerykańskich sił zbrojnych w Jugosławii w 1999 r. bez formalnej zgody Rady 
Bezpieczeństwa ONZ81. Podobny casus unilateralizmu zdarzył się w 1989 r. – była 
to interwencja amerykańska w Panamie za prezydenta Busha. W przypadku nalotów 
NATO na Jugosławię sytuacja okazała się jednak symptomatyczna, gdyż dotyczyła 
interwencji nie na tradycyjnym obszarze zainteresowania Stanów Zjednoczonych, 
czyli w zachodniej hemisferze, ale w byłym komunistycznym państwie europejskim. 
Ameryka uczyniła kolejny krok w stronę unilateralizmu. Można stwierdzić, że za-
sada, na której opierał amerykańską politykę zagraniczną prezydent Clinton, to se-
lektywny multilateralizm82. Interwencja amerykańska w Jugosławii wprawdzie nie 
miała mandatu ONZ, ale została poparta przez sojuszników z NATO, reprezentantów 
części międzynarodowej sceny politycznej. Operacja militarna w Jugosławii była 
zaskakująca, gdyż w pierwszej kadencji prezydenckiej Clinton pogrzebał symboli-
zowaną przez prezydenta z epoki progresywizmu Theodore’a Roosevelta ideę rea-
lizmu w amerykańskiej polityce zagranicznej83. Pomimo często obecnych odwołań 
do Roosevelta w retoryce Clintona nie sięgał on w tym czasie do zasad wywodzą-
cych się z realizmu, a defensywne działania na arenie międzynarodowej wskazywały 
na skłonności do prowadzenia polityki zagranicznej bardziej na zasadach idealizmu 
symbolizowanego przez prezydenta Wilsona. Okazał się wręcz przeciwieństwem 
zdecydowanego na arenie międzynarodowej Roosevelta – republikańskiego progre-
sywisty. Podstawowym zaprzeczeniem realizmu w amerykańskiej polityce zagra-
nicznej ery Clintona podczas pierwszej kadencji było zbyt często działanie w sposób 
asekurancki oraz wiara w zasadę multilateralizmu, w zbiorowy system bezpieczeń-
stwa globalnego i kolektywny sposób podejmowania decyzji pod auspicjami ONZ. 
Próbą powrotu do idei realpolitik w duchu rooseveltowskim stała się linia polityczna 
przyjęta przez prezydenta Clintona w drugiej kadencji84.

80  J. Zając, Koncepcja bezpieczeństwa USA [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe 
po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 58.

81  Pomimo akcji NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych bez zgody ONZ w kolejnym 
ofi cjalnym dokumencie National Security Strategy for a New Century z grudnia 1999 r. Clinton zdradza 
sentyment do idei multilateralizmu, promowanego przez jego administrację na początku pierwszej ka-
dencji. „NATO military operations against Serbia in the spring of 1999 had three clear goals. (…) Those 
goals were achieved. Now, NATO, the UN and the international community face the challenge of estab-
lishing a stable mechanism for mutual benefi cial interaction and establishes a sound basis for combined 
action should that be desired”. Podaję za: A National Security Strategy for a New Century, Washington, 
DC 1998, s. 30.

82  Madeleine Albright użyła określenia assertive multilateralism. Zob. Statement of dr. Henry Kis-
singer, Former U.S. Secretary of State [w:] U.S. National Goals and Objectives in International Relations 
in the Year 2000 and Beyond: hearing before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 
104th Congress, 1st session, July 13, 1995, Washington, DC 1997, sygn. 4.F76/2:S.HRG.104-600, s. 15.

83  Ciekawą charakterystykę realizmu jako nurtu amerykańskiej polityki zagranicznej pod koniec 
XX w. zob. w: A. Jarczewska-Romaniuk, Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego po zakończeniu 
zimnej wojny [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI w. Wizje – koncepcje – 
paradygmaty, Warszawa 2005, s. 227–247.

84  W. Hyland, op. cit., s. 201.
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2.1.3. Unilateralizm prezydenta George’a W. Busha

Polityka zagraniczna prowadzona przez prezydenta Clintona, oparta na zasadzie se-
lektywnego multilateralizmu, w której pojawiły się elementy unilateralizmu, stała się 
jedynie preludium do zdecydowanego unilateralizmu zaprezentowanego przez prezy-
denta George’a Walkera Busha85. Przejęcie władzy przez prezydenta George’a Busha 
w 2001 r. nie zapowiadało radykalnych zmian w amerykańskiej polityce zagranicz-
nej. Co więcej, przez pierwsze dziewięć miesięcy swoich rządów Bush skupił się 
na polityce wewnętrznej, nieco zaniedbując sferę polityki zagranicznej. Priorytety 
polityczne jego administracji, nie tylko w polityce zagranicznej, uległy radykalnej 
zmianie w wyniku ataków terrorystycznych przeprowadzonych na Waszyngton 
i Nowy Jork 11 września 2001 r.86 Porównanie priorytetów i metod amerykańskiej 
polityki zagranicznej w dokumentach National Security Strategy z 1999 i 2000 r. 
z dokumentem z 2002 r., wydanym przez prezydenta Busha, uświadamia, jaki wpływ 
na przeformułowanie celów amerykańskich miały wydarzenia z września 2001 r. 
W dokumentach opublikowanych przez administrację prezydenta Clintona najwię-
cej miejsca zajmują następujące zadania: wspieranie procesów demokratyzacyjnych, 
reform wolnorynkowych i tendencji rozwojowych (encouraging democratization, 
open markets, free trade, and sustainable development). Przede wszystkim w kon-
tekście gospodarczym coraz ważniejsze stawały się stosunki z Chinami87. W ostatniej 
za kadencji prezydenta Clintona strategii, ogłoszonej w grudniu 2000 r. A National 
Security Strategy for a Global Age, zagadnienia związane z zagrożeniem i przeciw-
działaniem międzynarodowemu terroryzmowi nie odgrywały czołowej roli. Większe 
zaniepokojenie decydentów amerykańskich budziły potencjalne zagrożenia wynika-
jące np. z rosnącej siły tzw. regional aggressors (np. Korea Północna). Należy jednak 
zaznaczyć, że wśród wspomnianych najniebezpieczniejszych grup terrorystycznych 
świata zostały wymienione radykalne grupy powiązane z Osamą bin Ladenem (radi-
cal groups affi liated with Osama bin Laden)88. W dokumencie The National Security 
Strategy of the United States of America z września 2002 r. cała strategia Stanów 
Zjednoczonych została zbudowana wokół zadań związanych z walką z międzynaro-
dowym terroryzmem. Prezydent Bush nie pozostawił złudzeń co do zadań stojących 
przed Stanami Zjednoczonymi. George W. Bush podkreślał: „naszym nadrzędnym 
celem będzie, po pierwsze, wytropienie i zniszczenie grup terrorystycznych o cha-
rakterze globalnym, zaatakowanie ich liderów, ośrodków dowódczych i szlaków 

85  Dla pełnego obrazu należy dodać, że prezydent George W. Bush  nie był pierwszym prezydentem 
USA sięgającym po instrumenty unilateralne. Jak wcześniej wykazano, unilateralizm był obecny w ame-
rykańskiej polityce zagranicznej prowadzonej przez jego poprzedników. Szerzej zob. w: D. Krajewski, 
op. cit. 

86  I.H. Daalder, J.M. Lindsay, Ameryka bez ograniczeń. Rewolucja Busha w polityce zagranicznej, 
przeł. A. Niedzielski, Warszawa 2005, s. 110.

87  A National Security Strategy for a Global Age, Washington, DC 2000, s. 6.
88  A National Security Strategy for a New Century, Washington, DC 1999, s. 14–15.
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komunikacyjnych, źródeł wsparcia materialnego i fi nansowego”89. W dalszej części 
dokumentu Bush zapewniał o szukaniu poparcia dla swojej konfrontacyjnej polityki 
ze strony regionalnych partnerów (regional partners)90, a także swoich sojuszników 
i przyjaciół (our allies and friends). Jeszcze w dokumencie z 2002 r., a więc w czasie 
trwającej wojny w Afganistanie, prezydent Bush bardzo mocno akcentował potrzebę 
zaangażowania społeczności międzynarodowej (ONZ, organizacji pozarządowych) 
w tę misję91. Pomimo wysiłków podjętych przez administrację Busha w celu uzyska-
nia legitymizacji działań na arenie międzynarodowej przez społeczność światową, 
opór jej części spowodował, że USA zmierzały w niedalekiej przyszłości do posunięć 
strategicznych o charakterze unilateralnym. Jim Garrison wskazuje na jeszcze inny, 
równie ważny aspekt unilateralizmu obecny w strategii Stanów Zjednoczonych za 
prezydenta George’a W. Busha: 

Kluczowym elementem tej nowej strategicznej postawy jest polityczna strategia wycofy-
wania się z różnych multilateralnych obowiązków, wynikających z traktatów, które ogra-
niczają zdolność Stanów Zjednoczonych do swobodnego działania w wydarzeniach świa-
towych. Administracja Busha wycofała się z międzynarodowych traktatów w większym 
stopniu niż jakakolwiek inna administracja w historii Ameryki. Wycofała się między inny-
mi z Antiballistic Missile Treaty z 1972 roku oraz protokołu z Kioto dotyczącego global-
nego ocieplenia. Odrzuciła protokół wprowadzający Konwencję ds. Broni Biologicznej 
z 1972 roku i sprzeciwiła się Międzynarodowemu Sądowi Kryminalnemu (odrzuconemu 
również przez poprzednie administracje). Sprzeciwiła się Traktatowi o Zakazie Przepro-
wadzania Prób Nuklearnych i storpedowała negocjacje ONZ dotyczące broni ręcznej92.

Bush dał do zrozumienia, że Ameryka zmierza w stronę nowej formy internacjo-
nalizmu. Polega on na zarezerwowaniu przez Stany Zjednoczone prawa do działań 
zapobiegawczych/wyprzedzających (proactive counterproliferation), co w prakty-
ce oznacza zdolność Stanów Zjednoczonych do obrony przed zagrożeniem, zanim 
rzeczywiście ono zaistnieje. Innymi słowy nowy amerykański internacjonalizm po 
raz pierwszy od czasów zakończenia zimnej wojny czyli dawna doktryna odstrasza-
nia zostaje zastąpiona <?> przez strategię uderzenia zapobiegawczego (preemptive 
attack)93. 

Wojnę w Afganistanie rozpoczęto w październiku 2001 r. jeszcze na zasadzie se-
lektywnego multilateralizmu, gdyż znaczna część sojuszników poparła amerykańską 
operację wojskową Enduring Freedom przeciwko Talibom i udzieliła aktywnego 
wsparcia militarnego. Siły specjalne, odrzutowce i okręty wojenne do Afganistanu 

89  „Our priority will be fi rst to disrupt and destroy terrorist organizations of global reach and attack 
their leadership; command, control, and communications; material support, and fi nances”. Podaję za: 
The National Security Strategy of the United States of America, Washington DC 2002, s. 5.

90 Dynamiczna sytuacja spowodowała, iż pojawiłą się potencjalna szansa dla wzrostu znaczenia 
i zainteresowania różnych regionów świata. Jednym z przykładów regionów, których znaczenie na krótki 
okres wzrosło z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, były kraje Afryki Północnej. Szerzej 
rola państw Maghrebu w wojnie z międzynarodowym terroryzmem została przedstawiona w rozdziale IV
rozprawy.

91  The National Security Strategy of the United States of America, s. 6–7.
92  J. Garrison, op. cit., s. 60.
93  The National Security Strategy of the United States of America, s. 10.
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wysłały m.in. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska, Niemcy, Francja, Dania 
oraz Australia. Prezydent Bush uzyskał formalną zgodę Rady Bezpieczeństwa ONZ 
i Unii Europejskiej na akcję zbrojną. Operacja w Afganistanie uzyskała stosunkowo 
szerokie poparcie międzynarodowe. Bardzo szybko okazało się, że cele USA i wie-
lu koalicjantów są rozbieżne, a coraz bardziej skomplikowana sytuacja w Afgani-
stanie spowodowała stopniowe wycofywanie się części sojuszników z popierania 
amerykańskiej polityki i uczestnictwa w operacji. W przypadku wojny z Irakiem 
w marcu 2003 roku prezydent Bush działał już na zasadzie unilateralizmu z pomocą 
tzw. koalicji chętnych (coalition of the willing); złośliwi nazwali ją „egzotyczną, 
bez entuzjazmu i zaangażowania” z Wielką Brytanią na czele oraz m.in. z Polską, 
Australią, Kuwejtem, Katarem, Macedonią czy Mikronezją. Waszyngton zdecydo-
wał się na użycie sił zbrojnych bez mandatu ONZ, ignorując zastrzeżenie Rady 
Bezpieczeństwa odnośnie do zasadności ataku. Znamienne okazało się przygoto-
wanie (a właściwie jego brak) społeczności międzynarodowej do poparcia operacji 
militarnej w Iraku pod egidą USA. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że te niedbałe 
zabiegi ze strony urzędników administracji prezydenta Busha były celowe. Wiara 
w siłę militarną Ameryki stanowiła podstawę wcześniej już zaplanowanych dzia-
łań unilateralnych i podjęcia decyzji o wojnie bez względu na opinię społeczności 
międzynarodowej. Wystarczy prześledzić i porównać okres przygotowań dyploma-
tycznych do wojny w Zatoce Perskiej i okres przed rozpoczęciem ataku na Irak. 
Na przełomie 1990 i 1991 r. ówczesny sekretarz stanu James Baker odwiedził aż 
41 państw. Colin Powell w okresie sześciu miesięcy poprzedzających atak na Irak 
w marcu 2003 r. odbył jedynie kilka krótkich wizyt w trzech z czternastu członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powell odwiedził Chiny, Rosję i Meksyk, a tematem 
rozmów nie była sprawa Iraku. W styczniu 2003 r. Powell pojechał do Szwajcarii, ale 
nie pofatygował się do sprzeciwiających się akcji amerykańskiej w Iraku Paryża czy 
Berlina94. Część europejskich sojuszników Ameryki, członków NATO (najważniejsi 
z nich to Niemcy i Francja), wyciągając wnioski z poparcia udzielonego Waszyngto-
nowi w przypadku wojny w Afganistanie, bardzo krytycznie wypowiadała się wobec 
przygotowań USA do ataku na Irak95. Kryzys w stosunkach Europa – USA w ramach 
NATO na przełomie 2002 i 2003 r. wszedł w kolejną fazę. Również na forum ONZ 
pomiędzy Waszyngtonem a częścią europejskich członków NATO był widoczny dy-
sonans wobec intensyfi kacji przygotowań USA do ataku na Irak. Jedną z przyczyn 
różnicy zdań pomiędzy USA a Europą przedstawia Francis Fukuyama: 

Wojna w Iraku obnażyła niedostatki Stanów Zjednoczonych w roli życzliwego hegemona. 
Ale równocześnie ujawniła ograniczenia istniejących instytucji międzynarodowych, zwłasz-
cza Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której Europejczycy widzą właściwe struk-
tury dla prawomocnych działań międzynarodowych (wyróżnienie – R.W.). ONZ nie 

94  H. Daalder, J.M. Lindsay, op. cit., s. 240. Przygotowania dyplomatyczne przed operacją militarną 
Iraqi Freedom zostały szerzej przedstawione w pracy: T. Lansford, R.J. Pauly, Strategic Preemption: 
U.S. Foreign Policy and the Second Iraq War, Aldershot 2004.

95  W. Malendowski, Nowy ład międzynarodowy…, s. 552.
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była w stanie ani ratyfi kować amerykańskiej decyzji o wojnie z Irakiem, ani powstrzymać 
Waszyngtonu przed działaniem unilateralnym . Z obu perspektyw zawiodła96.

Ostry sprzeciw wielu europejskich sojuszników wobec przygotowań do inwazji 
na Irak spowodował poważne implikacje, przejawiające się wzmocnieniem tenden-
cji eurosceptycznych wśród polityków amerykańskich. Administracja Busha zarzu-
cała Europejczykom, że są gotowi brać udział tylko w operacjach o niskim stopniu 
ryzyka (law-risk stability operations) i jedynie na kontynencie europejskim. Realne 
niebezpieczeństwa dla świata czyhają zaś poza Europą, jednym z nich – zdaniem 
Busha – był Irak pod rządami Saddama Husajna. Taka izolacjonistyczna postawa 
europejskich członków NATO zmusza Stany Zjednoczone do unilateralnych zacho-
wań na arenie międzynarodowej. Ponadto defensywna linia polityczna Europejczy-
ków powoduje marginalizowanie ich zdania i zredukowanie ich roli w Sojuszu do 
clean-up brigade97.

Paradoksalnie taka niechętna postawa partnerów europejskich wobec potencjalnej 
akcji przeciwko Irakowi oraz negatywne doświadczenia USA wyniesione z operacji 
o charakterze multilateralnym, które zostały przeprowadzone w latach 90. XX w. 
(w Somalii, Angoli czy Bośni i Hercegowinie) ułatwiły Bushowi podjęcie decyzji 
zgodnie z zasadą unilateralizmu. Utwierdzała prezydenta Busha w przekonaniu, że 
jak przystało na hegemona w unipolarnym systemie, jedynie działania wobec Sadda-
ma autoryzowane przez Stany Zjednoczone okażą się skuteczne. Nie bez symbolicz-
nego znaczenia był fakt, że podczas tych misji, po raz pierwszy od wielu lat, amery-
kańscy żołnierze pozostawali pod dowództwem obcokrajowców, w ramach akcji pod 
auspicjami ONZ lub NATO98. 

Podstawowe pytanie brzmiało: kiedy i przeciwko komu następnemu Stany Zjed-
noczone, podejmując decyzję unilateralnie, skierują kolejną „koalicję chętnych”? 
Taki sposób podejmowania decyzji przez prezydenta Busha stał się podstawowym 
elementem polityki zagranicznej w duchu imperialnej amerykańskiej „wyjątkowo-
ści”. Jedną z cech „wyjątkowości” jest tzw. ius ad bellum. Prezydent Bush w swoich 
przemówieniach i wywiadach po 11 września 2001 r. często mówił o walce z terrory-
zmem nie jak o zadaniu, ale jak o misji, którą ma do spełnienia99. American Mission 
pojmowana w specyfi czny (unilateralny) sposób przez prezydenta Busha spowodo-
wała izolację Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Szczególne zanie-
pokojenie budziła krytyczna postawa sojuszników europejskich. Celnie scharaktery-
zował panujące wówczas stosunki pomiędzy USA a Europą Ryszard Zięba: 

USA nie doceniają jednak znaczenia współpracy z Unią Europejską w zwalczaniu terro-
ryzmu międzynarodowego, który dobitnie dał znać 11 września 2001 roku. Przeprowa-
dzona wiosną 2003 roku przez USA, wbrew opinii większości państw członkowskich UE 

96  F. Fukuyama, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, przeł. 
R. Staniecki, Poznań 2006, s. 140.

97  F.S. Larrabee, The European Security and Defence Policy and NATO [w:] L. Cehulić (red.), NATO 
and New International Relations, Zagreb 2004, s. 54.

98  P.M. Morgan, U.S. Military Doctrines and Policies: Continuity and Change [w:] C. J. Lee, 
U.S. Security Policy under Clinton and Bush: Continuity and Change, Clermont 2005, s. 25.

99  I.H. Daalder, J.M. Lindsay, op. cit., s. 111.
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i sprzeczna z Kartą Narodów Zjednoczonych, wojna z Irakiem poważnie podważyła Part-
nerstwo Transatlantyckie; potwierdziła obawy wśród Europejczyków, że ich sojusznik zza 
Oceanu preferuje działania jednostronne, hegemonistyczne, absolutyzujące rolę czynnika 
militarnego i nieliczące się z prawem międzynarodowym100.

W ramach uzupełnienia należy dodać, że walka z międzynarodowym terrory-
zmem ogłoszona po 11 września 2001 roku nie jest jedynym elementem tej misji. 
Zdaniem politologów amerykańskich, jeśli założymy, że istnieje American Mission 
i przyjmiemy jej bushowską interpretację, to należy dodać fundamentalny element: 
wspieranie obrońców praw człowieka w różnych krajach świata101.

Jasno zdefi niowana polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, prowadzona na 
zasadzie unilateralizmu przez administrację prezydenta Busha, spotkała się z głosa-
mi krytycznymi płynącymi z wielu stron. Ziemowit Jacek Pietraś scharakteryzował 
zdecydowaną politykę prowadzoną przez prezydenta Busha, stwierdzając, że „po-
lega na radykalnym odrzuceniu zasad prawa międzynarodowego i stosunków mię-
dzynarodowych na podstawie poglądu, iż pojawienie się nowych terrorystycznych 
zagrożeń wymaga dokonania redefi nicji istniejących dotychczas struktur i reżimów 
międzynarodowych oraz zasad ich funkcjonowania”102. 

Brent Scowcroft, zasłużony republikański polityk, doradca ds. bezpieczeństwa 
narodowego m.in. w administracji George’a H. Busha, bronił unilateralnych rozwią-
zań w wykonaniu Ameryki, podjętych w następstwie ataków terrorystycznych, tłu-
macząc w wywiadzie udzielonym Davidowi Ignatiusowi: 

Coś takiego jak wojna nie zdarza się w Stanach Zjednoczonych. Walczymy w wojnach, ale 
prowadzimy je gdzieś indziej. Myślę, że to był naprawdę traumatyczny wstrząs dla narodu 
amerykańskiego. Podejrzewam, że ten wstrząs spotkał się z owym wielkim poczuciem 
przewagi, które w sobie wyrobiliśmy jako jedyne istniejące supermocarstwo. Powiedzieli-
śmy sobie, że mamy pełnię władzy i póki ją mamy, powinniśmy użyć jej do przemienienia 
świata, począwszy od Bliskiego Wschodu, tego znękanego regionu. I właśnie to popro-
wadziło nas po obecnej ścieżce. Chodziło o to, by skorzystać z naszej potęgi. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że sytuacja pogorszyła się od zakończenia zimnej wojny. 11 września był gi-
gantycznym zaskoczeniem. Świat gwałtownie się psuł. Musieliśmy coś zrobić. Mieliśmy 
dość siły, by zrobić to sami. Nie było czasu na konsultacje z przyjaciółmi i sojusznikami. 
Mogliśmy pójść sami103. 

Paradoksalnie to prezydent Bush bardziej wprowadzał w życie rooseveltowskie 
zasady niż lubiący się odwoływać do tradycji realizmu Roosevelta prezydent Clin-
ton. Przyjęta przez prezydenta Busha linia polityczna oparta na unilateralizmie uległa 
wzmocnieniu podczas drugiej kadencji. W 2005 roku na stanowisku sekretarza stanu 
nastąpiła istotna zmiana. Stosunkowo umiarkowanego Colina Powella zastąpiła zwo-

100  R. Zięba, Polityka w ramach NATO…, s. 66.
101  R. Peters, The American Mission [w:] B. Loveman (red.), Strategy for Empire: U.S. Regional 

Security Policy in the Post-Cold War Era, Lanham 2004, s. 39.
102  Z.J. Pietraś, Doktryna George’a Busha a struktura globalnego systemu międzynarodowego, 

„Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2004, s. 17.
103  Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, 

Łódź 2010, s. 19.
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lenniczka zdecydowanych i twardych działań na arenie międzynarodowej, dotych-
czasowa doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego Condoleezza Rice104. 

Pewnego rodzaju fascynację unilateralnymi rozwiązaniami na arenie między-
narodowej, proponowanymi przez prezydenta Busha, przypisuje się wpływowi śro-
dowiska neokonserwatystów na formułowanie amerykańskiej polityki zagranicznej 
w tamtym okresie. Nieformalnym ojcem założycielem grupy neokonserwatystów 
w latach 90. stał się Dick Cheney105. W przełomowym 1989 r. jako sekretarz obrony 
w administracji George’a Busha seniora zlecił zadanie opracowania przez nieliczną 
grupę doradców strategii amerykańskiej polityki zagranicznej po zakończeniu zimnej 
wojny106. Najważniejszymi członkami tej grupy byli: późniejszy zastępca sekreta-
rza obrony Paul Wolfowitz, bliski i zaufany współpracownik Cheneya Lewis Libby,
Richard Perle, asystent sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego 
w administracji Ronalda Reagana oraz Eric Edelman, doradca Cheneya ds. polityki 
zagranicznej107. Ci bezkompromisowi politycy traktowali zamachy na Nowy Jork 
i Waszyngton z 11 września jako współczesne Pearl Harbour. W związku z tym, że 
Stany Zjednoczone są mocarstwem dominującym militarnie na świecie, to zdaniem 
neokonserwatystów Ameryka sama w sposób unilateralny powinna prowadzić poli-
tykę na arenie międzynarodowej. Głosili również pogląd, że niekompetentna i słaba 
ONZ powinna być odsunięta na margines polityki światowej i że jedynie blokuje 
i ogranicza unilateralne działania USA. Według neokonserwatystów odpowiedź na 
ataki na terytorium USA jest tylko jedna: wykorzystanie przewagi militarnej i użycie 
siły wojskowej przeciw wrogowi. W ten sposób doktryna neokonserwatystów stała 
się spiritus movens amerykańskiej polityki zagranicznej, której fi larem stał się uni-
lateralizm za rządów prezydenta Busha108. 

Choć prezydent Bush okazał się gorącym zwolennikiem unilateralizmu w sferze 
politycznej i militarnej, to istniała dziedzina polityki, w której konsekwentnie opierał 
się na rozwiązaniach multilateralnych. Była nią gospodarka, a w szczególności do-
tyczyło to procesu liberalizacji międzynarodowych stosunków handlowych109. Multi-
lateralizm od kilkunastu lat jest podstawowym narzędziem amerykańskiej polityki 
ekonomicznej. Z punktu widzenia interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych 
Waszyngton poprzez handel włączał i będzie włączać do „systemu wolnorynkowego

104  L. Pastusiak, Prezydenci, Warszawa 2005, s. 1179.
105  Szerzej o początkach i założeniach programowych neokonserwatystów zob. w: W. Szymborski, 

Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004, s. 63–78.
106  Dokument pt. Defence Planning Guidance powstał w 1992 r. i wyznaczał główne cele 

amerykańskiej polityki obronnej na lata 90. XX w. Podaję za: W. Szymborski, op. cit., s. 67.
107  R. Fiedler, op. cit., s. 70.
108  Najdobitniejszym dowodem na poparcie powyższej tezy jest ostatnia, IX część The National 

Security Strategy of the United States of America z 2002 r., która zawiera przemówienie prezydenta Busha 
do połączonych izb Kongresu, wygłoszone 20 września 2001 r. Tytuł przemówienia brzmi: Transform 
America’s National Security Institutions to Meet the Challenges and Opportunities of the Twenty-First 
Century, a zawartość mogłaby zostać uznana za manifest neokonserwatystów. Podaję za: The National 
Security Strategy of the United States of America, s. 29–31.

109  Ciekawą analizę przypadku przedstawił Ralph G. Carter. Więcej zob. w: R.G. Carter, 
Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy from Terrorism to Trade, Washington, DC 2002.
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i wielostronnych struktur gospodarczej globalizacji tak wiele państw, jak to jest 
możliwe”110. 

Wybór na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy w listopa-
dzie 2008 r. niósł z sobą różnego rodzaju implikacje, związane również z polityką za-
graniczną oraz pozycją międzynarodową Ameryki. Zgodnie z deklaracjami Baracka 
Obamy z okresu kampanii prezydenckiej nastąpiło stopniowe przechodzenie Stanów 
Zjednoczonych na pozycje defensywne w polityce międzynarodowej111. Priorytety 
i narzędzia potrzebne do ich realizacji prezydent Obama przedstawił w dokumencie 
National Security Strategy of the United States of America, opublikowanym w maju 
2010 r. Najciekawszy fragment dokumentu dotyczy spojrzenia nowej administracji 
na problem podejmowania decyzji w środowisku międzynarodowym i kwestii użycia 
amerykańskich sił zbrojnych poza granicami kraju: 

Użycie sił zbrojnych może być czasami konieczne do obrony naszego kraju bądź naszych 
sojuszników lub też w przypadku utrzymania pokoju i bezpieczeństwa ludności cywil-
nej w regionach zagrożonych katastrofą humanitarną. Posłużymy się środkami dyploma-
tycznymi, ekonomicznymi, przy wsparciu ze strony instytucji międzynarodowych w celu 
rozwiązania nieporozumień, uniknięcia potencjalnych konfl iktów i utrzymania pokoju, 
minimalizując użycie sił zbrojnych. (…) Kiedy użycie sił zbrojnych jest konieczne, bę-
dziemy kontynuować takie działania, ale opierając się na naszych wartościach i przy sil-
nym między narodowym poparciu udzielonym nam przez NATO oraz Radę Bezpieczeń-
stwa ONZ. Stany Zjednoczone muszą zarezerwować sobie prawo do działań zbrojnych 
na zasadzie unilateralizmu, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, np. obrony państwa 
i naszych interesów112. 

Prezydent Obama, deklarujący obranie zupełnie innego kursu w polityce zagra-
nicznej niż jego poprzednik, w pewnych przypadkach rezerwował prawo do podej-
mowania decyzji w sprawach międzynarodowych przez Stany Zjednoczone na zasa-
dzie unilateralizmu.

Podsumowując, krytykom aktywnej obecności Stanów Zjednoczonych w świecie 
po II wojnie światowej i obowiązywania Pax Americana można przedstawić twarde 
fakty – oto fragment artykułu dziennikarza „Washington Post” Roberta Samuelsona: 

Pod militarnym parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych rządy demokratyczne po-
wstały w krajach Europy Zachodniej i Japonii. W dalszej kolejności w wyniku aktywnych 
działań Waszyngtonu ustrój demokratyczny został wprowadzony w Korei Południowej 

110  J. Garrison, op. cit., s. 198.
111  Szerzej o zmianie i kontynuacji w polityce zagranicznej Baracka Obamy w stosunku do 

George’a W. Busha zob. w: S.A. Renhson, National Security in the Obama Administration: Reassessing 
the Bush Docrine, New York 2010, s. 183–199.

112  „Military force, at times, may be necessary to defend our country and allies or to preserve broader 
peace and security, including by protecting civilians facing a grave humanitarian crisis. We will draw on 
diplomacy, development, and international norms and institutions to help resolve disagreements, prevent 
confl ict, and maintain peace, mitigating where possible the need for the use of force. (…) When force is 
necessary, we will continue to do so in a way that refl ects our values and strengthens our legitimacy, and 
we will seek broad international support, working with such institutions as NATO and the U.N. Security 
Council. The United States must reserve the right to act unilaterally if necessary to defend our nation 
and our interests, yet we will also seek to adhere to standards that govern the use of force”. Podaję za: 
National Security Strategy of the United States of America, Washington, DC 2010, s. 22.



oraz państwach Europy Wschodniej. W 1977 roku mieliśmy do czynienia z 89 przypadka-
mi reżimów autorytarnych na świecie i tylko z 35 demokracjami. Z kolei w wyniku zmian 
zachodzących w następstwie upadku komunizmu w 2005 roku sytuacja uległa znacznej 
poprawie. Pozostało jedynie 29 dyktatur przy wzroście liczby krajów demokratycznych 
do 88. Również w zakresie rozwoju globalnej gospodarki nastąpiły istotne i pozytywne 
zmiany. W okresie między 1950 a 1998 rokiem światowa gospodarka urosła sześciokrot-
nie, a handel globalny wzrósł dwudziestokrotnie. Od 1950 roku średnie zarobki wzrosły 
16-krotnie w Korei Południowej, 11-krotnie w Japonii, 6-krotnie w Hiszpanii przy 3-krot-
nym wzroście płac w USA. Należy przyznać, że za postęp cywilizacyjny świata nie jest 
odpowiedzialna li tylko Ameryka, ale warto podkreślić kluczową rolę USA w tym bezpre-
cedensowym procesie113.

113  „Under the U.S military umbrella, democracy fl ourished in Western Europe and Japan. It later 
spread to South Korea, Eastern Europe and elsewhere. In 1977 there were 89 autocratic regimes in the 
world and only 35 democracies. In 2005 there were 29 autocracies and 88 democracies. Prosperity has 
been unprecedented. From 1950 to 1998 the world economy expanded by a factor of six. Global trade in-
creased twentyfold. Since 1950 average incomes have multiplied about 16 times in South Korea, 11 times 
in Japan, and six times in Spain, three times in the United States. Although America alone is not respon-
sible for this progress, it has come during America’s ‘watch’”. Podaję za: R. Samuelson, Farewell to Pax 
Americana, „Washington Post”, December 14, 2006. Podaję za: M.J. Rochester, U.S. Foreign Policy in 
the 21st Century, Philadelphia 2008, s. 114.
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AFRYKA PÓŁNOCNA JAKO REGION O NISKIM 
STOPNIU ZAINTERESOWANIA W POLITYCE 

ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
W LATACH 1989–2001

W nowej epoce zagrożeń i szans naszym głównym celem powinno być rozsze-
rzenie i umocnienie wspólnoty demokratycznych państw o gospodarce rynko-
wej. W czasie zimnej wojny staraliśmy się nie dopuścić do zagrożenia wolnych 
instytucji. Dziś zaś chcemy zwiększyć krąg narodów korzystających z tych in-
stytucji, gdyż marzymy o dniu, w którym poglądy i energia każdego mieszkań-
ca naszej planety znajdą pełny wyraz w świecie kwitnących, demokratycznych 
państw, które współpracując z sobą, żyją w pokoju.

Bill Clinton1

Przemiany polityczne na świecie, do których doszło na przełomie lat 80. i 90. XX w., 
oraz upadek żelaznej kurtyny spowodowały gruntowne zmiany w stosunkach mię-
dzynarodowych. Układ bipolarny został zastąpiony przez układ unipolarny, w którym 
Stany Zjednoczone stały się dominującym graczem. Poza tradycyjnymi obszarami 
zainteresowania – Europą czy Azją Południowo-Wschodnią – kolejne administracje 
amerykańskie po 1989 r. intensyfi kowały swoje działania w innych rejonach świata, 
włączając również regiony o niskim stopniu zainteresowania. Jednym z takich obsza-
rów jest subregion basenu Morza Śródziemnego, w skład którego wchodzą państwa 
zachodniej części północnego wybrzeża Afryki2. Kraje basenu Morza Śródziemnego

1  Prezydent Bill Clinton, Confronting the Challenges of a Broader World, przemówienie na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, 27 września 1993 r. Podaję za: H. Kissinger, Dyploma-
cja, przeł. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 2002, s. 885.

2  W pracy będą zamiennie stosowane pojęcia Maghrebu (po arabsku zachód) i Afryki Północnej. 
Te określenia nie są synonimami. Poniższe rozważania na temat polityki zagranicznej USA dotyczą 
następujących krajów: Maroka, Algierii, Tunezji oraz Libii. Defi nicja regionu Maghrebu również nie 
jest jednoznaczna i w międzynarodowej literaturze przedmiotu można znaleźć różny zakres terytorial-
ny tej części świata arabskiego. Rzadko, ale jednak niektórzy badacze zaliczają do regionu Maghre-
bu nawet Mauretanię. W literaturze przedmiotu funkcjonuje również pojęcie Maghrebu właściwego, 

3
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są obecne w polityce wielu aktorów współczesnych stosunków międzynarodowych 
ze względu na ich znaczenie geopolityczne czy gospodarcze. Państwa Afryki Pół-
nocnej odgrywają wręcz strategiczną rolę, biorąc pod uwagę cele polityki bezpie-
czeństwa Unii Europejskiej. Prestiżowo obecność państw północnoafrykańskich 
w polityce Stanów Zjednoczonych jako współczesnego mocarstwa jest pożądana. 
O marginalnym miejscu, jakie zajmował w polityce zagranicznej USA region Mag-
hrebu, świadczy fakt, że w połowie lat 70. XX w. nastąpiła reorganizacja struktury 
Departamentu Stanu. Wynikiem tych działań było włączenie krajów Afryki Północ-
nej do Biura ds. Azji Południowo-Wschodniej. Z byłego Biura ds. Afryki wydzielono 
Biuro ds. Bliskiego Wschodu3. Jednym z problemów są antydemokratyczne tenden-
cje obecne w każdym państwie Afryki Północnej. Ten czynnik nie wpływa korzyst-
nie na współpracę USA z reżimami północnoafrykańskimi. Waszyngton ofi cjalnie 
przywiązuje wagę do promocji demokracji i praw człowieka w tych państwach. Dla 
innych aktorów współczesnych stosunków międzynarodowych, jak Chiny czy Rosja, 
brak demokracji nie stanowi żadnej przeszkody w gospodarczej i politycznej współ-
pracy z władzami tych państw. Zagrożenia wynikające z rywalizacji polityczno-
-gospodarczej z Moskwą i Pekinem skłaniają Stany Zjednoczone do prowadzenia 
coraz aktywniejszej polityki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania, do 
których należą państwa Afryki Północnej. W latach 90. XX w. cele amerykańskiej 
polityki zagranicznej wobec krajów Maghrebu zostały zdefi niowane w sposób selek-
tywny. Uwaga polityków amerykańskich była skupiona na kilku głównych tematach: 
sporze o Saharę Zachodnią, relacjach z Libią oraz wewnętrznym kryzysie politycz-
nym w Algierii.

3.1. KWESTIA SAHARY ZACHODNIEJ. MIĘDZY RABATEM
A ALGIEREM

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec całego regionu Afryki Północnej w la-
tach 80. XX w. i w pierwszej połowie lat 90. była prowadzona przez pryzmat 
konfl iktu o terytorium Sahary Zachodniej. Początki wojny sięgają połowy lat 70. 
XX w., kiedy Hiszpania zdecydowała się na proces dekolonizacji i wycofała się 
z terenów Afryki Północno-Zachodniej. Kroki podjęte przez Madryt dały asumpt 
do działania krajom afrykańskim. Z jednej strony o kontrolę nad Saharą Zachodnią 
ubiegały się Maroko oraz Mauretania, z drugiej o pełną niepodległość upomniał się 
lud Sahrawi zamieszkujący te tereny, który uzyskał poparcie ze strony Algierii oraz 
(nieofi cjalnie) Libii. W 1974 r. Sahrawi zorganizowali Narodowy Ruch Wyzwolenia 

obejmującego swym zasięgiem kraje, których geneza sięga czasów dekolonizacji kolonii francuskich. 
Podaję za: P. Dubaniowski, Maghreb [w]: Encyklopedia politologii, t. 5: Stosunki międzynarodowe, red. 
T. Łoś-Nowak, Warszawa 2002, s. 197.

3  A. Segal, The United States and Northern Africa, „Current History”, vol. 80, no. 470, 1986, s. 401. 
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pod nazwą Polisario4. Po zajęciu części Sahary Zachodniej przez Maroko pod ko-
niec 1975 r. 160 tys. Sahrawi opuściło swoje terytorium i znalazło schronienie w po-
łudniowo-zachodniej Algierii. W algierskim mieście Tindouf założyli oni Sahrawi 
Arab Democratic Republic (SADR). W sytuacji zaangażowania się Rabatu i Algieru 
w konfl ikt Waszyngton znalazł się w niewygodnym położeniu. Amerykanie określi-
li stosunki panujące między sąsiadami jako enemy brothers relations5. Waszyngton 
zdawał sobie sprawę z utrzymania przyjaznych stosunków z Marokiem oraz obie-
rającą kurs prozachodni Algierią. Maroko od lat było uznawane za lojalnego i cen-
nego sojusznika Stanów Zjednoczonych w świecie arabskim. Współpraca militarna 
obu państw wkraczała w nową fazę. Od lat 80. XX w. w Maroku przebywał perso-
nel amerykański, zarówno wojskowy, jak i cywilny. Rabat potępił agresję Związku 
Radzieckiego na Afganistan, wysłał swoje oddziały do ogarniętego walkami Zairu, 
proces pokojowy na Bliskim Wschodzie postrzegał w sposób pragmatyczny i wbrew 
opinii większości krajów arabskich popierał porozumienie egipsko-izraelskie zawar-
te w Camp David w 1979 r. Wydarzeniem o symbolicznym znaczeniu okazała się 
obecność delegacji amerykańskiej na czele z prezydentem Clintonem na pogrzebie 
króla Hassana II w lipcu 1999 r.6 Amerykanie dużą wagę przywiązują do geostrate-
gicznego położenia Maroka. Cieśnina Gibraltarska leży na ważnym szlaku morskim 
pomiędzy Atlantykiem a Bliskim Wschodem. Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej 
zależy od przyjaznych stosunków z Rabatem. Stosunki amerykańsko-marokańskie 
wzmacniały wspólne interesy gospodarcze7. Do 1963 r. armia amerykańska miała 
bazy wojskowe w Maroku, a bazy morskie istniały aż do 1978 r., kiedy Amerykanie 
sami zdecydowali się opuścić Maroko. Warto podkreślić, że od końca lat 70. XX w. 
amerykańskie okręty wojenne mogły nadal bez przeszkód korzystać z infrastruktury 
nadbrzeżnej i w razie konieczności zawijać do portów marokańskich8. 

Druga strona konfl iktu – Algieria popierająca ruch niepodległościowy Polisario 
– wyrażała z kolei sprzeciw wobec polityki USA. Zdaniem władz tego państwa Ame-
rykanie prowadzili ambiwalentną politykę wobec państw regionu i konfl iktu o Saharę 
Zachodnią. Ofi cjalnie przyjmowali postawę neutralną, a w rzeczywistości podpisali 
kontrakt na dostawy broni dla jednej ze stron konfl iktu – Maroka. Dla Waszyngtonu 
cała sytuacja była kłopotliwa z kilku powodów. Po pierwsze, władze Algieru obrały 
kurs prozachodni i rozpoczęły proces westernizacji kraju. Zniechęcanie ich do obra-
nej drogi i ukierunkowanie na ściślejszą współpracę ze Związkiem Radzieckim nie 

4  Popular Front for the Liberation of Saqiat al Hamra and Rio de Oro (Polisario).
5  Why the Maghreb Matters: Threats, Opportunities, and Options for Effective American Engagement 

in North Africa, North Africa Policy Paper Project, Arlington 2009, s. 9.
6  E.E. Otenyo, American Promotion of Democracy in Africa, 1988–2000: A Comparison of the 

Presidential Administrations of George H.W. Bush and Bill J. Clinton, Lewiston–Queenston 2009, s. 69.
7  Responses by the Department of State to Additional Questions Submitted by Representative Wolpe 

[w:] Arms sales in North Africa and the confl ict in the Western Sahara an assessment of U.S. policy: 
hearing before the Subcommittees on International Security and Scientifi c Affairs and on Africa of the 
Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 97th Congress, 1st session, March 25, 1981, 
Washington, DC 1981, sygn. 4.F76/1:Ar 5/22, s. 42.

8  Statement of Morris Draper, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern and South Asian 
Affairs, Department of States [w:] Arms sales in North Africa…, s. 4.
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było celem polityki Amerykanów. Czas pokazał, że Moskwa ofi cjalnie nie angażo-
wała się w konfl ikt o Saharę Zachodnią i unikała udzielenia jednoznacznego poparcia 
dla działań prezydenta Chadli Bendjedida ze względu na swoje interesy w Maroku. 
Co szczególnie cenne i godne podkreślenia, oto pojawiał się następny po Maroku 
potencjalny lojalny partner spośród państw arabskich dla Stanów Zjednoczonych. 
Po drugie, władze Algierii odegrały znaczącą rolę w uwolnieniu 54 amerykańskich 
zakładników z Iranu. Był to ważny gest ze strony kraju arabskiego w kierunku Sta-
nów Zjednoczonych. Waszyngton werbalnie doceniał wysiłek władz i dyplomacji 
algierskiej w tej akcji. Problem tkwił w tym, że zaangażowanie Algierczyków zo-
stało zauważone tylko symbolicznie, w rzeczywistości USA nieofi cjalnie w sporze 
o Saharę Zachodnią wsparły stronę marokańską. Taka postawa Amerykanów rodzi-
ła podejrzliwość i niepewność rządu algierskiego wobec intencji Waszyngtonu. Po 
trzecie, Algieria zaczęła odgrywać ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego Stanów Zjednoczonych. 

Dla gospodarki światowej znaczenie zasobów surowcowych, które znajdują się 
na terenie Bliskiego Wschodu, jest niepodważalne. Ponad 50% światowych rezerw 
gazu ziemnego i ropy znajduje się w tym rejonie. Analitycy przewidują, że gospo-
darka światowa, w tym amerykańska, nadal będzie uzależniona od dostaw surow-
ców z Bliskiego Wschodu co najmniej do 2020 r. Poza walką z międzynarodowym 
terroryzmem, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stanowi priorytet ame-
rykańskiej polityki zagranicznej. Warto podkreślić, że uzależnienie USA od dostaw 
surowców z Bliskiego Wschodu jest mniejsze niż Japonii czy Unii Europejskiej i wy-
nosi obecnie 50% importowanej ropy. Import surowców energetycznych przez USA 
wzrośnie jednak do 70% w 2020 r.9 Na terenie Algierii znajdują się potężne złoża 
gazu ziemnego, które ze względów bezpieczeństwa energetycznego mają istotne zna-
czenie dla gospodarki amerykańskiej. W pierwszej połowie lat 80. XX w. algierskie 
dostawy gazu ziemnego stanowiły 7% całości importu surowców energetycznych do 
USA. Do połowy pierwszej dekady XXI w., do momentu rozpoczęcia eksploatacji 
rodzimych zasobów gazu łupkowego, Stany Zjednoczone były jednym z większych 
importerów gazu zimnego w postaci LNG (Liquefi ed Natural Gas)10. 

Na początku lat 80. XX wieku pojawił się kolejny problem w relacjach marokań-
sko-algierskich: dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych dla armii marokańskiej. 
Algier zinterpretował tę transakcję jako pogwałcenie neutralności przez Waszyngton 
wobec konfl iktu o Saharę Zachodnią i udzielenie pośredniego wsparcia dla Rabatu. 
Prawdopodobnie przed wybuchem konfl iktu o Saharę Zachodnią Algier nie kwestio-
nowałby potrzeby uzbrojenia armii marokańskiej. Dość powiedzieć, że według da-
nych wywiadu amerykańskiego stosunek liczby czołgów wynosił 5 do 1 na korzyść 
Algierii. Z powodu dynamicznej sytuacji międzynarodowej i napięć na linii Rabat 

9  D. Johnston (red.), Foreign Policy into the 21st Century: The U.S. Leadership Challenge, 
Washington DC 1996, s. 96.

10  Liquefi ed Natural Gas, paliwo – gaz ziemny w postaci ciekłej o temperaturze 163°C. Podczas 
skraplania jego objętość zmniejsza się 630 razy. Około jedna czwarta gazu ziemnego, którym handluje 
się na skalę światową, jest transportowana w tej postaci. Energy International Administration. Offi cial 
Energy Statistics from the U.S. Government, Algeria Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, 
Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/NaturalGas.html, 18.02.2012.
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– Algier rząd algierski uznał ten okres jako niefortunny moment na zakup broni przez 
króla Hassana II od Amerykanów. Waszyngton, mając na uwadze powyższe uwa-
runkowania, musiał znaleźć salomonowe rozwiązanie skomplikowanego problemu. 
W celu złagodzenia stanowiska Algieru wobec sprzedaży broni Maroku USA zapro-
ponowały zawarcie długoletniego i bardzo korzystnego kontraktu na dostawy LNG 
do Ameryki Północnej z algierską rządową fi rmą energetyczną SONATRACH. War-
tość umowy szacowano na 1 mld USD. Po 6-miesięcznych negocjacjach i zmianie na 
stanowisku prezydenta USA administracja Ronalda Reagana zrezygnowała jednak 
z podpisania tej umowy11. Dodatkowo na prośbę rządu algierskiego strona amery-
kańska podjęła się próby mediacji między Polisario a Marokiem. W grudniu 1980 
roku zorganizowano spotkanie koncyliacyjne w algierskim Tindouf, który za siedzi-
bę obrał sobie Front Polisario. Negocjacje odbyły się pod auspicjami amerykańskich 
ambasadorów w Maroku Angiera Biddle Duke’a oraz w Algierii Ulrica Haynesa Jr, 
a udział w nich wzięli przedstawiciele Maroka, Algierii i ruchu Polisario. Niestety 
rozmowy nie przyniosły żadnych konstruktywnych rozwiązań12.

Kolejnym przejawem zaangażowania się polityków amerykańskich w konfl ikt 
o Saharę Zachodnią była inicjatywa podjęta przez członków Subcommittee on In-
ternational Security Scientifi c Affairs amerykańskiego Kongresu. W dniach od
25 sierpnia do 6 września 1982 roku delegacja amerykańska odwiedziła Maroko, Al-
gierię, tereny Sahary Zachodniej oraz Francję. Przed misją postawiono następujące 
cele: zapoznanie się z sytuacją militarno-polityczną w regionie, udzielenie pomocy 
politycznej i logistycznej sojusznikowi USA w tej części Afryki Maroku. Z punktu 
widzenia Stanów Zjednoczonych najważniejszym zadaniem przedstawicieli Kongre-
su USA, którzy spotkali się z władzami przeciwnych stron oraz Francji, było poznanie 
ich opinii na temat konfl iktu oraz próba odpowiedzi na pytanie: jakie implikacje dla 
Waszyngtonu mogą wynikać z powodu zaistniałej sytuacji kryzysowej i czy potrzebna 
będzie ewentualna korekta w polityce amerykańskiej wobec państw regionu?13  

Amerykanie bacznie obserwowali również reakcje na zaistniałą sytuację ze stro-
ny pozostałych krajów Maghrebu: Tunezji, Libii oraz Mauretanii. Największą uwagę 
Waszyngton przywiązywał do ewentualnych działań ze strony Trypolisu, natomiast 
Mauretania była traktowana marginalnie. Słabą kondycję Mauretanii potwierdzały 
wydarzenia na froncie wojennym. Ze względu na trudności logistyczne i brak środ-
ków fi nansowych już w 1979 r. Mauretania wycofała się z okupacji części Sahary 
Zachodniej. Tereny te przejęło Maroko. W 1984 r. władze Mauretanii uznały rząd 
Frontu Polsario i nawiązały z nim stosunki dyplomatyczne14. Tunezja była uznawana 
przez USA za jeden z najbardziej liberalnych, prozachodnich i zdolnych do moderni-
zacji krajów świata arabskiego. Libia pod rządami pułkownika Kaddafi ego w sposób 
oczywisty była zaś bacznie obserwowana przez analityków amerykańskich, a jej rolę 

11  Reagan Seen Missing Chance to Improve Links with Algeria, „Washington Post”, March 25, 1981.
12  L. Kamil, Fueling the Fire: U.S. Policy and Western Sahara Confl ict, Trenton 1987, s. 39.
13  U.S. Policy Toward the Confl ict in the Western Sahara, Report of a Staff Study Mission to 

Morocco, Algeria, the Western Sahara, and France, August 25–September 6, 1982 to the Committee on 
Foreign Affairs U.S. House of Representatives, Washington, DC 1983, s. 6.

14  Statement of Lt. Gen. Ernest Graves, U.S. Army, Director of Defence Security Assistance Agency 
[w:] Arms sales in North Africa…, s. 5, 21. 
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również w konfl ikcie o Saharę Zachodnią odczytywano przez pryzmat współpracy 
Trypolisu ze Związkiem Radzieckim. Negatywna opinia Amerykanów o pułkowniku 
Kaddafi m została ugruntowana przez fakt wspierania międzynarodowego terroryzmu 
przez Trypolis15. 

29 kwietnia 1991 r. ONZ w rezolucji nr 690 zaproponowała przerwanie walk po-
między Marokiem a Polisario i przeprowadzenie referendum wśród ludności Sahary 
Zachodniej, która miała się wypowiedzieć na temat przyszłości tego terenu. Wybór 
został określony pomiędzy przyłączeniem Sahary Zachodniej do Maroka lub ogło-
szeniem powstania niepodległego państwa. Zaproponowano również wprowadzenie 
sił międzynarodowych na obszary graniczne i wycofanie wojsk stron konfl iktu do 
baz wojskowych w głębi krajów. Również Stany Zjednoczone poparły taki plan roz-
wiązania konfl iktu. W celu realizacji tej koncepcji ONZ powołała United Nations 
Mission for the Organization of a Referendum in the Western Sahara (MINURSO). 
29 marca 1994 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję nr 907 dotyczącą 
ogólnych zasad organizacji plebiscytu16. Niestety w tamtym okresie ani Maroko, ani 
Algieria, ani Polisario na powyższe kroki jeszcze nie były gotowe. Poza rozbież-
nościami proceduralnymi dotyczącymi organizacji referendum w 1994 r. doszło do 
poważnego kryzysu w stosunkach pomiędzy Rabatem a Algierem, stronami zaan-
gażowanymi w konfl ikt o Saharę Zachodnią. Grupy terrorystyczne dokonały ataku 
na jeden z hoteli w Marrakeszu. Rabat oskarżył stronę algierską o inspirowanie za-
machowców i w odwecie wprowadził obowiązek wizowy dla Algierczyków. Algier 
z kolei zamknął granice między sąsiadami. Kryzys w stosunkach bilateralnych trwał 
przez kolejną dekadę. Intencją Stanów Zjednoczonych było zażegnanie eskalacji 
konfl iktu17. Pomiędzy zainteresowanymi trwały spory dotyczące m.in. określe-
nia grup uprawnionych do wzięcia udziału w referendum. Pewien postęp nastąpił 
w marcu 1997 r., kiedy sekretarz generalny ONZ Kofi  Annan powołał na stanowisko 
reprezentanta ONZ ds. organizacji referendum na terenie Sahary Zachodniej byłe-
go sekretarza stanu Jamesa Bakera III. Dzięki zabiegom Bakera 86 tys. osób było 
uprawnionych do wzięcia udziału w referendum. Baker skorzystał z hiszpańskiego 
spisu ludności Sahary Zachodniej z 1974 r. Jednocześnie ONZ odrzuciła prośbę 
Maroka, aby 130 tys. osób, które po 1975 r. przybyły z Maroka i zamieszkały na 
terenie Sahary Zachodniej mogły wziąć udział w referendum. Zaistniała sytuacja 
była korzystna dla Waszyngtonu. Plan Bakera był projektem ONZ, nie USA. Algier 
przyjął te ustalenia z zadowoleniem, Rabat ze sceptycyzmem. Strona marokańska 
nie mogła jednak mieć zastrzeżeń do Waszyngtonu, gdyż Baker fi rmował działa-

15  Statement of Hon. Harold H. Saunders, Assistant Secretary of State for Near Eastern and South 
Asian Affairs [w:] Current situation in the Western Sahara – 1980: hearing before the Subcommittee 
on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 96th Congress, 2nd session, 
December 4, 1980, Washington, DC 1981, sygn. 4.F76/1:W 52/6/980, s. 10.

16  Statement of Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Robert H. Pelletreau before 
the House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on North Africa, September 28, 1994 [w:] Recent 
developments in North Africa: hearing before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign 
Affairs, House of Representatives, 103rd Congress, 1st session, September 28, 1994, Washington, DC 
1995, sygn. 4.F76/1:AF 8/40, s. 56.

17  Ibidem, s. 112.
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nia ONZ. W adresie skierowanym do Algieru Amerykanie podkreślali zaś osobisty 
wpływ amerykańskiego polityka na ostateczny kształt rozwiązań ujętych w propo-
zycji ONZ18. Sam James Baker był sceptyczny wobec powodzenia referendum, wąt-
pił w takie rozwiązanie ze względu na nieprzejednane stanowiska stron walczących. 
Strona marokańska w sposób szczególny opóźniała organizację plebiscytu. Postawa 
USA musiała uwzględniać punkt widzenia Rabatu, gdyż Maroko było kluczowym 
partnerem w regionie. Wielu analityków amerykańskich zastanawiało się, czy z punk-
tu widzenia interesów Waszyngtonu Stany Zjednoczone nie powinny jednoznacznie 
opowiedzieć się po stronie Maroka. Jedną z kwestii spornych okazało się określenie 
grupy osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum. Tylko w tej jednej spra-
wie Baker pod patronatem ONZ zorganizował trzy rundy spotkań. Pierwsze odbyło 
się w Londynie, kolejne w Lizbonie, ale dopiero ustalenia przyjęte przez strony kon-
fl iktu w Houston 3 grudnia 1997 r. okazały się wiążące. Potwierdzeniem trudności, 
z jakimi spotykali się urzędnicy ONZ, był dwuletni okres weryfi kacji uprawnionych 
do głosowania. Cały proces został zakończony dopiero w grudniu 1999 r.19 

Wobec powyższych trudności ONZ zaproponowała w rezolucji nr 1301 ogło-
szonej 31 maja 2000 r., aby strony rozważyły alternatywne możliwości rozwiązania 
konfl iktu. 20 stycznia 2001 r. sekretarz generalny ONZ opublikował „Raport o sy-
tuacji w Saharze Zachodniej” zwany planem Bakera. Plan był próbą wypracowania 
kompromisu między Frontem Polisario a władzami Maroka, przy zabezpieczeniu 
interesów Rabatu, na czym szczególnie zależało Amerykanom, ale również zagwa-
rantowaniu praw Sahrawi. Plan zakładał wybór ciała ustawodawczego, centralnych 
organów władzy wykonawczej i członków władz lokalnych przez wyborców, którzy 
spełniali kryteria uprawnionych do głosowania przyjęte w grudniu 1999 r. Powyższe 
decyzje odpowiadały żądaniom Polisario. W gestii Maroka pozostawiono politykę 
zagraniczną, zyskiwało ono prawo do prowadzenia polityki w zakresie obrony i bez-
pieczeństwa. Ponadto plan zakładał przeprowadzenie referendum w okresie pięciu 
najbliższych lat w celu określenia ostatecznego statusu Sahary Zachodniej20. Po prze-
prowadzeniu konsultacji politycznych z przedstawicielami władz Maroka, Algierii 
oraz Ruchu Polisario James Baker oświadczył, że na takie propozycje nie zgadza się 
Algier. W styczniu 2003 r. Baker podjął się ostatniej misji wyznaczonej przez ONZ 
i zaproponował powtórnie przeprowadzenie referendum, ale grupa uprawnionych do 
głosowania została poszerzona o osadników przybyłych z Maroka po 1999 r. Głosu-
jący mieli podjąć decyzję o przyszłości Sahary Zachodniej poprzez wybranie jednej 
z trzech możliwych opcji: pełna niepodległość, integracja z Marokiem lub autono-
mia. Z taką koncepcją nie zgadzał się rząd Maroka, który kwestionował możliwość 
uzyskania niepodległości przez „Sahrawi” i zgadzał się jedynie na wybór między 

18  C. Migdalovitz, Western Sahara: Status of Settlement Efforts [w:] V.G. Luciano (red.), 
The Countries of North Africa: Background and Issues, New York 2011, s. 172.

19  Statement of Mouloud Said, Polisario Front Representative to the United States [w:] The future of 
the Western Sahara referendum: hearing before the Subcommittee on Africa of the Committee on Interna-
tional Relations, House of Representatives, 105th Congress, 2nd session, September 24, 1998, Washington, 
DC 1999, sygn. 4.IN8/16:SA1/2, s. 41.

20  U.N. Secretary Council: Reports of the Secretary General on the Situation Concerning Western 
Sahara, S/2001/613, June 20, 2001, and S/2002/41, January 10, 2002, http://www.un.org, 13. 01. 2013.
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integracją z Marokiem lub autonomią. Front Polisario z kolei nie akceptował moż-
liwości uzyskania jedynie autonomii, a sytuacji patowej dopełniła postawa Algieru, 
który stwierdził, że nie jest stroną konfl iktu i nie zamierza zajmować ofi cjalnego sta-
nowiska w tej sprawie. Ostatecznie projekt Bakera legł w gruzach w kwietniu 2004 r.,
a sam pomysłodawca zrezygnował z kontynuowania misji. Kofi  Annan przyjął dymi-
sję polityka amerykańskiego i odwołał go z zajmowanego stanowiska. Była to ostat-
nia próba aktywnego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w rozwiązanie sporu 
o Saharę Zachodnią. Zgodnie z wolą Rabatu, sojusznika USA w walce z między-
narodowym terroryzmem i z priorytetami amerykańskiej polityki zagranicznej przy-
jętymi po 2001 r., sprawa przyszłości Sahary Zachodniej została odłożona ad acta. 
Prezydent George W. Bush podkreślał, że Stany Zjednoczone rozumieją wagę prob-
lemu i zdają sobie sprawę, jakie emocjonalne znaczenie Marokańczycy przywiązują 
do obszaru Sahary Zachodniej. Obiecał, że Waszyngton nie będzie wywierał presji 
na Rabat w celu szybkiego rozwiązania problemu. W ten sposób administracja USA 
spłaciła dług wobec króla Muhammada VI za jego lojalną postawę po 2001 r. oraz 
pragmatyczną politykę bliskowschodnią. W 2007 r. Maroko wystąpiło z propozycją 
bliżej nieokreślonej autonomii dla Sahary Zachodniej. Zgodnie z priorytetami ame-
rykańskiej polityki zagranicznej ówczesny amerykański podsekretarz stanu Nicholas 
Burns wyraził aprobatę dla stanowiska Maroka i uznał tę propozycję za „poważną 
i możliwą do rozważenia”21.

3.2. LIBIA – AZYL DLA MIĘDZYNARODOWEGO TERRORYZMU

Krajem północnoafrykańskim, któremu pod koniec XX w. Stany Zjednoczone po-
święcały najwięcej uwagi spośród państw Afryki Północnej, była Libia. Od przejęcia 
władzy przez pułkownika Kaddafi ego, czyli od 1969 r., jego rządy budziły zaniepo-
kojenie w Waszyngtonie. Najbardziej znaczące przykłady kryzysów w stosunkach 
Waszyngtonu z Trypolisem to: incydent z sierpnia 1981 r., w wyniku którego nad 
Zatoką Sidre 60 mil od wybrzeży Libii amerykańskie samoloty F-14 zestrzeliły dwa 
bombowce libijskie SU-22. Z kolei 14 kwietnia 1986 roku lotnictwo amerykańskie 
w ramach operacji El Dorado Canyon przeprowadziło ataki lotnicze na Trypolis 
i Benghazi. Naloty stanowiły odpowiedź na zamach bombowy w berlińskiej dysko-
tece La Belle, który zdaniem USA był inspirowany z Trypolisu. W wyniku eksplozji 
zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a ponad 80 zostało rannych, w tym wielu 
ciężko. Niecały rok po zamachu na samolot nad Lockerbie, w połowie 1989 r., do-
szło do drugiego ataku na samolot pasażerski. Celem akcji stał się francuski samolot 
UTA 772, który podczas lotu z Afryki do Paryża eksplodował nad terytorium Nigru. 
Większość spośród 171 ofi ar stanowili obywatele francuscy, ale w wyniku zamachu

21  C. Migdalovitz, Western Sahara: Status…, s. 178.
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zginęło również 7 Amerykanów22. Wrogość USA wzmacniała agresywna polityka 
zagraniczna Kaddafi ego i jego bliskie związki ze Związkiem Radzieckim. Libia 
pozostała lojalnym sojusznikiem Moskwy do upadku bloku wschodniego, była po-
strzegana przez USA jako eksponent interesów ZSRR w regionie23. Choć pod koniec 
lat 80. XX w. prezydent Bush senior umieścił Libię w gronie tzw. rogue states24, to 
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony Trypolisu 
uległo zmniejszeniu. Atak Iraku na Kuwejt pokazał społeczności międzynarodowej, 
że to nie Libia, Iran czy Korea Północna spośród rogue states są największym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa i stabilności współczesnego świata, ale reżim bagdadzki, 
a zdefi niowanie grupy państw łajdackich/łotrowskich/bandyckich było słuszną decy-
zją podjętą przez ówczesną administrację USA25. Dyktator libijski nadal prezentował 
antyamerykańską postawę na arenie międzynarodowej, ale na szczęście z dawnej 
agresji pozostała już tylko wojenna retoryka. John Spanier obnażył motywy działania 
i aspiracje przeambicjonowanego przywódcy Libii, stwierdzając, że 

Muammar Kaddafi  z Libii wierzył, że jest przywódcą rewolucji i postacią o światowym 
znaczeniu. Trudno jednak było odgrywać znaczącą rolę na światowej scenie, będąc przy-
wódcą kraju, którego ludność nie przekraczała 4 milionów mieszkańców. Kaddafi  chciał 
więc osiągnąć swój cel przez wykreowanie się na przywódcę świata arabskiego oraz przez 
próbę likwidacji państwa Izrael i popieranie innych ugrupowań terrorystycznych o rady-
kalnych celach26.

Powodem marginalizacji Kaddafi ego przez USA był kryzys i ostateczny upadek 
ZSRR w grudniu 1991 r. W konsekwencji Trypolis stracił realnego sprzymierzeńca 
i sponsora ekonomicznego. Stosunki Waszyngtonu z Libią, zarówno za prezydentury 
Billa Clintona, jak i Georga W. Busha, zdominował zamach bombowy w grudniu 
1988 r. nad szkockim Lockerbie. Konsekwencją tragicznych wydarzeń z 1988 r. stały 
się następujące problemy w stosunkach amerykańsko-libijskich: polityka Kaddafi ego 
w czasie wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r., libijski program nuklearny oraz aktyw-
ne wspieranie międzynarodowych grup terrorystycznych przez Trypolis. W latach 
70., 80. i 90. XX w. reżim Kaddafi ego zezwolił na utworzenie na terenie Libii obo-
zów treningowych szkolących międzynarodowych terrorystów. Z gościnności i ak-
tywnej pomocy Trypolisu korzystały najróżniejsze grupy terrorystyczne: od Frontu 
Wyzwolenia Palestyny, przez Narodowy Front Patriotyczny Liberii, Zjednoczony 

22  Focus on Libya February 1984 to June 1989: A Resource Compendium, Washington, DC 1989, 
s. 175. 

23  Najlepszym dowodem owocnej współpracy Libii ze Związkiem Radzieckim była budowa w la-
tach 80. XX w. ośrodka badań nad bronią nuklearną Tajoura Nuclear Research Center (TNRC). B. Ro-
berts (red.), U.S. Foreign Policy after the Cold War, London 1992, s. 146.

24  O przyczynach i okolicznościach ogłoszenia Rogue Doctrine zob. w: M.T. Klare, Rogue States 
and Nuclear Outlaws: Americas’s Search for a New Foreign Policy, New York 1996, s. 18–24.

25  Nie brak analityków, którzy uważają, że Rogue Doctrine była jedynie zabiegiem marketingowym, 
mającym na celu usankcjonowanie dominacji USA w systemie unipolarnym, kraje łotrowskie/bandyckie 
są demonizowane, a ich zdolności destrukcyjne przeceniane. R.S. Litwak, Rogue States and U.S. Foreign 
Policy: Containment after the Cold War, Washington, DC 2000, s. 49–56.

26  J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998, 
s. 121.
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Front Rewolucyjny w Sierra Leone, fi lipińskie grupy terrorystyczne, aż po takie eu-
ropejskie grupy terrorystyczne, jak Irlandzka Armia Republikańska czy Czerwone 
Brygady27. Symptomy zmiany polityki Kaddafi ego wobec międzynarodowych grup 
terrorystycznych można zauważyć w 1999 r. Trypolis wprowadził obowiązek wi-
zowy wobec obywateli państw arabskich, który utrudniał wjazd na terytorium Libii 
potencjalnym terrorystom. Ponadto Kaddafi  rozpoczął współpracę z rządami Egiptu, 
Jemenu oraz Jordanii, której celem była koordynacja działań w zakresie przeciwdzia-
łania organizacjom terrorystycznym28. W ostatniej dekadzie XX w. problem powią-
zań terrorystów z reżimem Kaddafi ego, obok wyjaśnienia okoliczności i osądzenia 
sprawców zamachu nad Lockerbie, stał się głównym tematem z punktu widzenia 
interesów Waszyngtonu29. 

Punktem wyjścia do rozważań o miejscu Trypolisu w polityce zagranicznej Sta-
nów Zjednoczonych pod koniec XX w. są wydarzenia z 1988 r. i ich implikacje. 
21 grudnia 1988 r. w wyniku eksplozji bomby na pokładzie samolotu Boeing 747-121 
linii Pan American, nr lotu 103, lecącego z Londynu do Nowego Jorku nad szkockim 
Lockerbie zginęło 259 pasażerów feralnego lotu oraz 11 osób znajdujących się na 
ziemi. Ponad 75% ofi ar stanowili obywatele amerykańscy. Dochodzenie brytyjskiej 
policji wykazało, że doszło do zamachu terrorystycznego. Dalsze ustalenia odsłania-
ły coraz więcej szczegółów tego tragicznego wydarzenia. Poszlaki wskazywały na 
inspirowanie i wspieranie zamachowców przez dyktaturę pułkownika Kaddafi ego30. 
Do ataków na Nowy Jork i Waszyngton w 2001 r. był to najtragiczniejszy w skutkach 
atak terrorystyczny na świecie. Już na przełomie 1988 i 1989 r. doszło do pierwszego 
kryzysu strony anglo-amerykańskiej z Libią, której przyczyną był zamach nad Loc-
kerbie. Przypuszczenia, że za zamach odpowiedzialni są Libijczycy, potwierdziły się 
bardzo szybko. W styczniu 1989 r. w angielskich najważniejszych dziennikach opub-
likowano list byłego dyplomaty libijskiego do Kaddafi ego, w którym wręcz zachęcał 
dyktatora do rozprawienia się z imperialistami z Ameryki i Wielkiej Brytanii. Ponadto 
wywiad amerykański ustalił, że podczas jednego ze spotkań Kaddafi ego z przedsta-
wicielami palestyńskich radykalnych ugrupowań oraz z irańską Strażą Rewolucyjną 
islamiści wyrazili swe poparcie i gotowość do przeprowadzenia działań o charakterze 
terrorystycznym przeciwko Zachodowi. Zdaniem agentów amerykańskich Irańczycy 
wynajęli sponsorowaną przez reżim w Damaszku Organizację Wyzwolenia Palestyny, 
gotową do realizacji antyamerykańskiej akcji. W październiku 1990 r. Amerykanie 
zdobyli dowody, które jednoznacznie obciążyły dwóch Libijczyków – agenta wywia-
du libijskiego oraz pracownika libijskich linii lotniczych. Dwuletnie śledztwo wska-
zało na nich jako autorów zamachu na samolot nad Lockerbie31. We wraku maszyny 

27  J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, przeł. R. Kędzierski, Wrocław 
2011, s. 112.

28  Statement of Hon. Ronald E. Neumann, Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern 
Affairs, Department of State [w:] U.S. Foreign Policy Toward Libya: hearing before the Subcommittee on 
Near Eastern and South Asian Affairs of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 106th 
Congress, 2nd session, May 4, 2000, Washington, DC 2000, sygn. 4.F76/2:S.HRG.106-740, s. 5.

29  D. Farah, Blood from Stones: The Secret Financial Network of Terror, New York 2004, s. 24.
30  S. Geoff, Libya: The Struggle for Survival, New York 1993, s. 8.
31  M. Albright, B. Woodward, Madam Secretary, New York 2003, s. 328.
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znaleziono detonator z chipem komputerowym. W lutym 1988 r., dziesięć miesięcy 
przed zamachem nad Lockerbie, Amerykanie aresztowali w Senegalu agenta libij-
skiego. Ów agent miał elementy bomby, z którymi był kompatybilny chip znaleziony 
później we wraku boeinga. Na tej podstawie w listopadzie 1991 r. przestawiono ofi -
cjalne zarzuty dwóm agentom wywiadu libijskiego32. Rządy amerykański i brytyjski 
oświadczyły, że w związku z zaistniałą sytuacją odpowiedzialność za zamach ponosi 
bezpośrednio reżim Kaddafi ego, i zażądały odszkodowań dla krewnych ofi ar. Kad-
dafi  znalazł się w dyskomfortowej sytuacji, gdyż do żądań ze strony Waszyngtonu 
i Londynu dołączyły władze Francji, obarczając Trypolis odpowiedzialnością za za-
mach na samolot UTA w 1989 r. Paryż również domagał się rekompensat dla krew-
nych ofi ar tej tragedii33. Rozbieżności między Trypolisem a stroną anglo-amerykań-
ską dotyczyły tego, kto ma sądzić sprawców ataku. Trypolis domagał się, aby w razie 
potwierdzenia podejrzeń i przedstawienia niezbitych dowodów obciążających agen-
tów wywiadu libijskiego odpowiadali oni przed libijskim wymiarem sprawiedliwo-
ści. Zdecydowana postawa pułkownika Kaddafi ego uzyskała akceptację za strony 
państw Ligi Arabskiej. Sam dyktator amerykańskie i brytyjskie zarzuty pod swoim 
adresem określił jako „śmieszne i żałosne”. Przyczyną dramatu nad Lockerbie były, 
według niego, fatalne warunki atmosferyczne, a nie wybuch ładunku bombowego34. 
Amerykanie i Brytyjczycy uważali, że sprawa podlega sądownictwu szkockiemu. 
Kaddafi  uległ presji opinii międzynarodowej i zmienił zdanie. Wyraził zgodę, aby 
czyn ten został objęty jurysdykcją międzynarodową i aby sprawcy byli sądzeni przez 
Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Amerykanie wspierani przez Brytyjczyków 
niezmiennie prezentowali pogląd, że winni zamachu terrorystycznego powinni sta-
nąć przed szkockim wymiarem sprawiedliwości35. 

Bezpośrednio po zamachu Amerykanie rozszerzyli obowiązujące od grudnia 
1986 r. sankcje gospodarcze w stosunkach z Libią. W związku z rozbieżnościami 
między Zachodem a Libią w sprawie wyjaśnienia okoliczności zamachu nad Locker-
bie sankcje zostały wzmocnione multilateralnie po przyłączeniu się do nich Francji36 
i Wielkiej Brytanii. Francja w sposób szczególny analizowała politykę zagraniczną 
pułkownika Kaddafi ego. Jednym z głównych powodów takiej postawy Paryża było 
wspieranie przez Trypolis antyrządowych rebeliantów w Czadzie. Kaddafi  udzielał 
wsparcia militarnego i fi nansowego antyprezydenckim oddziałom pod przywódz-
twem Idrissa Deby, co uderzało w interesy Francji w Afryce. Dodatkowo Ameryka-
nie oskarżali Kaddafi ego o użycie podczas libijskiej interwencji chemicznych gazów 
bojowych przeciw ludności cywilnej. 31 marca 1992 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ na 
mocy rezolucji nr 748 zdecydowała się na ich utrzymanie. Sankcje dotyczyły zakazu 

32  Chip Links Libya to Lockerbie Bomb, „International Herald Tribune”, December 19, 1990. Podaję 
za: R.B. St John, Libya and the United States: Two Centuries of Strife, Philadelphia 2002, s. 166.

33  Focus on Libya…, s. 188.
34  S. Geoff, op. cit., s. 51. 
35  K.I. Matar, R.W. Thabit, Lockerbie and Libya: A Study in International Relations, Jefferson–

London 2004, s. 92.
36  E. Kaplan, Libya Gained Diplomatic Benefi ts by Abandoning WMDs [w:] N. Berlatsky (red.), 

Libya, Farmington Hills 2012, s. 66.
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lotów cywilnych maszyn libijskich w międzynarodowej przestrzeni powietrznej37, 
zaprzestania sprzedaży broni dla armii libijskiej, rezygnacji z zakupu ropy libijskiej 
oraz zerwania wszelkich kontaktów gospodarczych z reżimem w Trypolisie. Ponad-
to rezolucja ONZ nakładała na Libię obowiązek zredukowania liczby urzędników 
i dyplomatów w libijskich placówkach dyplomatycznych w wielu krajach świata38. 

Pewne nadzieje na zmianę i przezwyciężenie patowej sytuacji w stosunkach ame-
rykańsko-libijskich reżim w Trypolisie wiązał z wyborami prezydenckimi w USA 
i zwycięstwem kandydata Partii Demokratycznej Billa Clintona. W styczniu 1993 r. 
Kaddafi  wygłosił kilkugodzinne przemówienie na uniwersytecie w al-Fatih w Try-
polisie, w którym sporo uwagi poświęcił przedstawieniu stanu stosunków amery-
kańsko-libijskich. Zdaniem pułkownika Kaddafi ego po 12 latach konfrontacyjnych 
rządów republikanów nowy demokratyczny lokator Białego Domu będzie dążył do 
gruntownego przeformułowania amerykańskiej polityki zagranicznej. Liczył, że 
nowo wybrany prezydent Clinton złagodzi swe stanowisko i zapoczątkuje politykę 
bardziej elastyczną wobec Trypolisu39. Sekretarz Obrony Les Aspin w 1994 r. przed-
stawił co prawda zmodyfi kowaną wersję strategii działań USA na arenie między-
narodowej, ale jednak główne tezy stanowiły kontynuację strategii z czasów Reagana 
i Busha. Aspin zamiast rogue states używał terminu backlash states. Do tej grupy za-
liczył m.in. Kubę, Koreę Północną, Iran, Irak i właśnie Libię. Główną zmianą wobec 
założeń polityki republikanów było rozróżnienie interesów ciemiężonych narodów 
od dyktatorów brutalnie rządzących w backlash states i poszukiwanie takich instru-
mentów, które będą wymierzone bezpośrednio w reżim, a negatywne konsekwencje 
tylko w minimalnym stopniu odczują przeciętni mieszkańcy40. 

Wkrótce Kaddafi  przekonał się, że główna linia polityki Stanów Zjednoczonych 
w kwestii osądzenia winnych zamachu terrorystycznego nad Lockerbie stanowi zde-
cydowaną kontynuację poczynań republikańskiego prezydenta Georga Busha. Już 
w lutym 1993 r. sekretarz stanu Warren Christopher ostrzegł Libię, że w przypadku 
braku ekstradycji dwóch agentów libijskiego wywiadu podejrzanych o dokonanie za-
machu na samolot Pan Am w 1988 r. Stany Zjednoczone będą zmuszone rozpocząć 
starania o wprowadzenie globalnego embarga na dostawy ropy libijskiej41. Kaddafi  
nie krył rozczarowania taką postawą USA i zorganizował „spontaniczne” manife-
stacje antyamerykańskie w większych miastach kraju. Amerykanie przy poparciu 
Wielkiej Brytanii oraz Francji zamierzali przegłosować embargo przeciw Libii na 
forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym celu, aby uniknąć veta ze strony Rosji, 
trzy zachodnie kraje zaproponowały Moskwie spłacenie 4 mld USD libijskiego dłu-
gu, oczekując w zamian poparcia dla wprowadzenia embarga na dostawy libijskiej 

37  Warto zaznaczyć znamienny fakt, że już 15 kwietnia z tego przepisu skorzystały dwa kraje 
arabskie, Egipt i Tunezja, odmawiając prawa do lądowania cywilnym samolotom libijskim na swoich 
lotniskach. 

38  K.I. Matar, R.W. Thabit, op. cit., s. 113.
39  ‘AL-Qadhdhafi  Condemns U. S., West, Lauds Bush Loss’, 4 January 1993. Podaję za: R.B. St John, 

op. cit., s. 169.
40  A. Lake, Confronting Backlash States, „Foreign Affairs”, vol. 73, no. 2, March/April 1994, s. 45.
41  W. Christopher, In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford 1998, 

s. 173.
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ropy. Rosja tę propozycję przyjęła, a pozycja Kaddafi ego uległa znacznemu osłabie-
niu. Należy dodać, że czołowe kraje europejskie, jak Niemcy czy zwłaszcza Włochy, 
były przeciwne wprowadzeniu embarga. Powodem było silne uzależnienie gospoda-
rek tych państw od dostaw ropy naftowej z Libii. Wobec zaistniałej sytuacji 14 maja 
1993 r. Kaddafi  zadeklarował wolę wypełnienia rezolucji ONZ nr 748, uchwalonej 
rok wcześniej. Deklaracja współpracy dotyczyła m.in. zaprzestania wspierania mię-
dzynarodowego terroryzmu oraz zgody na przeprowadzenie kontroli w libijskich za-
kładach chemicznych przez międzynarodowych inspektorów42. 

W związku z tym, że wola współpracy ogłoszona przez Trypolis pozostała je-
dynie pustą deklaracją, w lutym 1996 r. prezydent Clinton przystąpił do ofensywy 
dyplomatycznej i oskarżył Libię o budowę nowych zakładów produkujących broń 
chemiczną w mieście Tarhuna, 40 kilometrów na południe od stolicy kraju. Ponadto 
cztery miesiące później Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę zniechęcającą inwe-
storów amerykańskich do inwestowania w libijskim i irańskim sektorze paliwowym. 
Dodatkowo rodziny ofi ar zamachu nad Lockerbie, zachęcone osobiście przez prezy-
denta Clintona, złożyły pozew do sądu o odszkodowania ze strony Libii w wysokości 
10 mld USD. Na początku 1998 r. sędziowie Międzynarodowego Trybunału Spra-
wiedliwości przyznali jednak rację Trypolisowi, uznając że Stany Zjednoczone wraz 
z Wielką Brytanią nie mają prawa żądać ekstradycji osób podejrzanych o zamach nad 
Lockerbie. W konsekwencji Waszyngton i Londyn zaproponowały Trypolisowi, aby 
proces domniemanych sprawców odbył się w Hadze, ale przed przedstawicielami 
szkockiego wymiaru sprawiedliwości. Równie ważną przyczyną, z powodu której 
Amerykanie i Anglicy wyszli z inicjatywą zorganizowania procesu w neutralnym 
kraju, był upływający czas. Zdaniem ówczesnej sekretarz stanu Madeleine Albright 
„rodziny ofi ar czekają zbyt długo na sprawiedliwość”43. 

Punktem zwrotnym w stosunkach amerykańsko-libijskich był 1999 r. Po prawie 
12 latach od zamachu i mimo różnicy zdań miedzy Trypolisem a Waszyngtonem 
i Londynem w kwestii sądzenia sprawców nastąpił przełom. W lipcu 1999 r. doszło 
do symbolicznego wydarzenia. Pierwszy raz od 18 lat spotkali się dyplomaci amery-
kańscy i libijscy podczas obrad ONZ. Na uwagę zasługuje fakt, że zdeterminowane 
działania strony amerykańskiej i brytyjskiej poparli członkowie Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji regionalnych świata 
afrykańskiego i arabskiego: „Zobowiązaliśmy rząd Libii do dostarczenia dwóch po-
dejrzanych przed sąd w Holandii. Nasze działania zaaprobowała Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ. Zostały one również poparte przez arabskie i afrykańskie organizacje 
regionalne”44. Ustalono, że Stany Zjednoczone poprą zawieszenie, a w przyszłości 

42  G. Arnold, The Maverick State: Gaddafi  and the New World Order, London 1996, s. 198.
43  M. Albright, B. Woodward, op. cit., s. 329.
44  „We have challenged the Government of Libya to meet its pledge to deliver the two suspects 

in that case for trial in the Netherlands under Scottish law. This approach has been approved by the 
Security Council and is supported by Arab and African regional organizations”. M. Albright, Secretary 
of State, Testimony before the Senate Appropriations Subcommittee on Commerce, State, the Judiciary 
and Related Agencies, Washington, DC, February 4, 1999 [w:] Focus on the Issues: Building Peace 
and Security around the World. United States Department of State, Washington, DC 2000, http://www.
hathitrust.org/access_use#pd-google, 20.09.2014, s. 25.
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zniesienie sankcji wobec Libii po spełnieniu trzech koniecznych warunków. Były to: 
zaprzestanie wspierania międzynarodowego terroryzmu przez Trypolis, rozpoczęcie 
procesu dwóch agentów wywiadu libijskiego oraz wypłacenie pełnych odszkodo-
wań rodzinom ofi ar zamachu45. Ostatecznie 3 maja 2000 r. w Camp Zeist, amerykań-
skiej bazie powietrznej w Holandii, rozpoczął się proces dwóch agentów wywiadu 
libijskiego, oskarżonych o dokonanie zamachu na samolot Pan Am nad Lockerbie 
w 1988 r. Abdel Basset Ali al-Megrahi i Al-Amin Khalifa Fhimah odpowiadali przed 
szkockim wymiarem sprawiedliwości46. Jeszcze przed ofi cjalnym rozpoczęciem pro-
cesu, w październiku 1999 r. władze libijskie zezwoliły przedstawicielom szkockiego 
wymiaru sprawiedliwości na przyjazd do Trypolisu i zapoznanie się z materiałem 
dowodowym oraz przesłuchanie świadków47. Po 84 dniach procesu trzech szkockich 
sędziów uznało winnym popełnionych czynów Abdela Basseta Ali al-Megrahiego. 
Fhimaha również uznano za winnego, ale ze względu na brak dowodów został on 
zwolniony z aresztu. Władze libijskie ofi cjalnie przyjęły decyzję sądu do wiadomo-
ści, ale równocześnie zaprzeczyły, jakoby inspirowały zamachowców i pośrednio 
odpowiadały za zamach. Kilka lat później, w sierpniu 2003 r., Trypolis wypłacił jed-
nak odszkodowania rodzinom ofi ar zamachu w łącznej wysokości 2,7 mld USD. To 
wydarzenie stało się fundamentem zmiany polityki Stanów Zjednoczonych wobec 
Libii ze statusu kraju bandyckiego (rogue state) do statusu kraju czujnej obserwacji 
(state of concern)48. 

W 1989 r. w zmieniającym się środowisku międzynarodowym, w konsekwencji 
zakończenia okresu zimnej wojny, prezydent George H. Bush liczył na nowe otwar-
cie w stosunkach z Libią po spełnieniu przez reżim Kaddafi ego pewnych warunków 
wstępnych. W styczniu 1989 r. złożono symboliczne deklaracje i uczyniono gesty 
o charakterze pojednawczym. Wychodząc z założenia, że każdy przejaw aktywności 
jest korzystniejszy w stosunkach z Libią niż izolacja, Stany Zjednoczone uczestni-
czyły w kilku wspólnych przedsięwzięciach biznesowych. Najważniejszym z nich 
był zapoczątkowany w sierpniu 1991 r. program Great Manmade River (GMR). 
Amerykanie przy współudziale brytyjskiego konsorcjum Brown and Root zbudowali 
sieć wodociągową, która zasiliła mieszkańców Trypolisu w wodę płynącą ze źródeł 
znajdujących się pod Saharą49. Niestety, w niedługim czasie te gesty okazały się jedy-
nie grą pozorów prowadzoną wobec USA przez Trypolis. Reżim w Trypolisie potrze-
bował czasu na sformułowanie nowej strategii libijskiej polityki zagranicznej, gdyż 
znalazł się w trudnej międzynarodowej sytuacji. Przede wszystkim upadający Zwią-
zek Radziecki przeżywał poważny kryzys polityczny i ekonomiczny, a taki rozwój 
wypadków oznaczał ograniczenie wsparcia fi nansowego dla Libii za strony Moskwy. 
Dodatkowo pogłębiała się izolacja Libii na arenie międzynarodowej na skutek wpro-
wadzenia sankcji przez USA i inne kraje. Na początku stycznia podczas konferencji 

45  Ronald E. Neumann, Testimony Before the House International Relations Africa Sub-Committee, 
House of Representatives, 106th Congress, 1st session, July 22, 1999, Washington, DC 1999, s. 29.

46  Szerzej zob. w: U.S. Foreign Policy Toward Libya…
47  Statement of Hon. Ronald. E. Neumann…, s. 9.
48  Public Papers of the Presidents of the United States: G. W. Bush, Book II (July 1 to December 31, 

2006), Washington, DC 2007, s. 329. 
49  R.B. St John, op. cit., s. 164.
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prasowej Kaddafi  wyraził wstępną zgodę na międzynarodową inspekcję libijskich 
fabryk broni chemicznej, ale postawił warunek, że takim samym programem zostaną 
objęte programy jądrowe w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Również w styczniu 
1989 r. Kaddafi  przekazał Waszyngtonowi za pośrednictwem dyplomatów państwa 
watykańskiego ciało amerykańskiego pilota, który zginął w czasie nalotów przepro-
wadzonych na Libię w kwietniu 1986 r. W październiku 1989 r. ówczesny minister 
spraw zagranicznych Libii Jadallah Azzuz al-Talhi stwierdził z kolei, że „Libia prag-
nie normalizacji w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, jednak relacje te muszą 
być oparte na wzajemnym szacunku, a proces normalizacji nie może być uzależniony 
jakimikolwiek warunkami wstępnymi ze strony Waszyngtonu”50.

Odpowiedź administracji Busha była jednoznaczna: Trypolis musi zerwać współ-
pracę z terrorystami oraz zakończyć program nuklearny. Strony pozostały na swoich 
stanowiskach. Wobec zaistniałej sytuacji prezydent Bush opowiedział się za konty-
nuacją polityki wobec Libii w duchu działań Ronalda Reagana. Dla pełnego obrazu 
działań libijskich na arenie międzynarodowej na przełomie 80. i 90. XX w. należy 
wspomnieć o pewnych pozytywnych decyzjach powziętych przez pułkownika Kad-
dafi ego. W lutym 1989 r. Libia przystąpiła do Arabskiej Unii Maghrebu. Organizacja 
ta stała się fundamentem zinstytucjonalizowanej w październiku 1990 r. współpracy 
pomiędzy krajami Arabskiej Unii Maghrebu a śródziemnomorskimi członkami Unii 
Europejskiej (Francją, Włochami, Hiszpanią, Portugalią). Główny cel współpracy 
regionalnej to promocja stabilności politycznej i rozwoju gospodarczego krajów re-
gionu. Decydując się na akces, Kaddafi  deklarował wyjście z izolacji w kontaktach 
z najbliższymi sąsiadami. Z punktu widzenia Waszyngtonu cenniejszą inicjatywą 
Trypolisu było jednak odnowienie relacji z Egiptem. W październiku 1989 r. pierw-
szy raz od 16 lat Kaddafi  odwiedził w Kairze ówczesnego prezydenta Egiptu Hos-
niego Mubaraka51. 

Prezydent Bush uzyskał wsparcie ze strony ONZ w rozszerzeniu sankcji wobec 
Libii, a także rozpoczął szkolenie byłych żołnierzy armii libijskiej, którzy zostali 
aresztowani na terytorium Czadu w wyniku działań zbrojnych na granicy obu krajów 
w 1988 r. Zapewniając uzbrojenie i szkolenie kilkusetosobowego oddziału Libijczy-
ków, Waszyngton liczył, że w przyszłości będzie stanowił namiastkę armii libijskiej 
i przyczyni się walnie do obalenia dyktatora52. Po nieudanych próbach normalizacji 
stosunków libijsko-amerykańskich w ostatniej dekadzie XX w. nastąpił powrót do 
stanu sprzed 1989 r., a do zasadniczej zmiany polityki USA wobec Trypolisu doszło 
z wielu powodów dopiero w latach 2000–2003. 

Jedną z ważniejszych kwestii w stosunkach libijsko-amerykańskich w ostatnim 
dziesięcioleciu XX w. był libijski program rozwoju broni chemicznej i proliferacji 
broni masowego rażenia (Weapons of Mass Destruction). Pod koniec prezydentury 
Ronalda Reagana w 1988 r. Stany Zjednoczone rozpoczęły ofensywę dyplomatyczną 
mającą na celu przeciwdziałanie rozwojowi programów produkcji broni chemicznej 
i nuklearnej w krajach Trzeciego Świata. Niekorzystnie dla Libii starania USA poparły

50  M.J. Deeb, New Thinking in Libya, „Current History”, vol. 546, no. 89, 1990, s. 178.
51  Zob. ibidem, s. 149.
52  M. El-Kikhia, Libya’s Qaddafi : The Politics of Contradiction, Gainesville 1997, s. 143.
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Francja i sojusznik Trypolisu Związek Radziecki. Konsekwencją inicjatywy amery-
kańskiej było zorganizowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej proliferacji 
broni masowego rażenia przez kraje Trzeciego Świata. Część konferencji odnosiła 
się do libijskiego programu nuklearnego. Spotkanie odbyło się w Paryżu w styczniu 
1989 r., a w obradach wzięli udział przedstawiciele 149 państw53. Kaddafi  ripostował, 
że każdy kraj ma prawo posiadać każdy rodzaj broni, wskazywał na znaczący arsenał 
znajdujący się w posiadaniu przez wrogi krajom arabskim Izrael. Zdaniem Trypoli-
su program produkcji broni chemicznej i nuklearnej był jedynie formą samoobrony 
przed Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikiem na Bliskim Wschodzie Izraelem. 
Poza tym pułkownik Kaddafi  zdawał sobie sprawę, że w tamtym czasie ani Stany 
Zjednoczone, ani nikt inny ze społeczności międzynarodowej nie miał możliwości 
zmuszenia Trypolisu do zaprzestania badań nad bronią chemiczną i rozbudowy libij-
skiego arsenału nuklearnego54. 

Na początku 1990 r. doszło do dramatycznego wydarzenia, które zwróciło uwagę 
opinii międzynarodowej na prowadzony przez Libię program produkcji broni che-
micznej. W połowie marca wybuchł pożar w libijskich zakładach Pharma 2000 pro-
dukujących broń chemiczną, zlokalizowanych w pobliżu miasta Rabta. Amerykanie 
zareagowali bardzo stanowczo, wskazując na niebezpieczeństwo istnienia tego typu 
zakładów w krajach nieprzewidywalnych, których władze nie są w stanie zapewnić 
skutecznego zabezpieczenia takich obszarów. Strona libijska oskarżyła Stany Zjed-
noczone, Izrael i Republikę Federalną Niemiec o zaplanowanie całej akcji. Oskar-
żenie Niemiec nie było przypadkowe, gdyż w 1990 r. w zakładach pracowała grupa 
chemików niemieckich. Władze libijskie utrzymywały, iż w rzeczywistości okazali 
się oni agentami wywiadu zachodnioniemieckiego. Waszyngton początkowo wska-
zywał zaś na możliwość prowokacji lub sabotażu, których autorami mogli być człon-
kowie jednej z islamskich organizacji terrorystycznych. Zdaniem samego prezydenta 
Busha całe to wydarzenie stanowiło mistyfi kację, za którą stał reżim Kaddafi ego.
19 marca 1990 r. prezydent Bush w przemówieniu radiowym stwierdził m.in., że 
w fabryce w Rabta produkowano broń chemiczną, której planowano użyć do zabi-
jania ludzi, i w związku z tym nie ma powodu, aby żałować zniszczenia zakładów. 
Jedno cześnie przyznał, że nie wie, co spowodowało pożar. Późniejsze działania wy-
wiadu amerykańskiego wykazały, iż pożar był kontrolowany i wywołany przez sa-
mych Libijczyków, a zdjęcia z satelity potwierdziły, że część płomieni namalowano 
na ścianach. Fabryka została ponownie otwarta po zakończeniu amerykańskiej ope-
racji Pustynna Burza. Kaddafi , wykorzystując zaistniałą sytuację i utrzymując, że za 
wybuch w Rabta są odpowiedzialni Amerykanie i ich sojusznicy, zdecydował się na 
budowę nowej, tym razem podziemnej fabryki broni chemicznej. Ściśle tajny obiekt 
został zlokalizowany na Saharze, kilkaset kilometrów na południe od Trypolisu. Na 
początku 1993 r. Amerykanie oskarżyli Libię o zatrudnianie przy budowie nowej fa-
bryki robotników z Tajlandii oraz inżynierów pochodzących z różnych państw azja-
tyckich. Kaddafi  stwierdził, że budowana fabryka nie posłuży do produkcji broni 

53  T.C. Wiegele, Clandestine Building of Libya’s Chemical Weapons Factory: A Study in International 
Collusion, Carbondale 1992, s. 53. 

54  R.B. St John, op. cit., s. 159.
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chemicznej, a produkty mają być wykorzystywane jedynie w celach pokojowych. 
Jednocześnie wyraził wstępną zgodę na inspekcję zakładów przez międzynarodową 
komisję. Według raportu wywiadu amerykańskiego z początku 1990 r. do Libii zosta-
ło sprzedanych 1000 ton wybuchowej substancji semtex. Tej samej substancji użyto 
podczas zamachów na samoloty pasażerskie w 1988 i 1989 r. Semtex kupiono od 
władz komunistycznej Czechosłowacji pod koniec lat 80.55 Program produkcji bro-
ni chemicznej i tworzenia arsenału broni nuklearnej przez Trypolis był realizowany 
w latach 90. XX w. Waszyngton bacznie obserwował ten proces56. 

Niebezpieczna inicjatywa Trypolisu uwieńczona ewentualnym sukcesem i wspie-
ranie międzynarodowych organizacji terrorystycznych mogły spowodować bardzo 
poważne konsekwencje i wpłynąć destabilizująco na ówczesne stosunki międzyna-
rodowe. W 1995 r. pułkownik Kaddafi  rozpoczął kolejną fazę programu badań nad 
rozwojem broni nuklearnej i rozbudową libijskiego arsenału jądrowego. Kaddafi  zre-
dukował rolę fabryki w Tajoura Nuclear Research Center (TNRC) na rzecz zdecen-
tralizowanej i trudnej do skontrolowania przez organizacje międzynarodowe współ-
pracy z pakistańskim naukowcem A.Q. Khanem. Na marginesie warto odnotować, 
że prezydent Pakistanu Pervez Musharraf odciął się od podejrzanych interesów tego 
obywatela Pakistanu. Zapewnił USA o braku udzielenia jakiegokolwiek poparcia ze 
strony rządu w Islamabadzie dla jego działań57. 

Decydujące dla powodzenia działań Trypolisu w zakresie badań nad produk-
cją broni masowego rażenia było nawiązanie bliskiej współpracy z Khanem, który 
specjalizował się w badaniach nad wzbogaconym uranem. Pakistańczyk miał kon-
takty z lojalnymi współpracownikami w wielu ośrodkach badawczych Europy, Azji 
i Afryki. Jego współpracownicy tworzyli tajną siatkę pracowników i badaczy, u któ-
rych zaopatrywali się różni klienci: od państw do działaczy grup terrorystycznych. 
Amerykanie alarmowali, że właściwie każdy podmiot dysponujący odpowiednią 
ilością gotówki może nabyć niebezpieczne substancje od grupy Khana. Taka sy-
tuacja może spowodować w przyszłości zagrożenie dla bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Wywiad amerykański nazwał ten niebezpieczny zespół ludzi one-stop 
shopping. Również z powodu szerokich i lojalnych kontaktów kooperacja z Paki-
stańczykiem miała dla Kaddafi ego niebagatelne znaczenie. Tajny plan współpracy 
między reżimem w Trypolisie i Khanem wszedł w życie pod koniec 1995 r. Khan 
był bardzo cennym kontaktem, który stosował sprytną taktykę w swojej działalno-
ści. Przyznał to m.in. Mohammed El Baradei, dyrektor Międzynarodowej Agencji 
ds. Energii Atomowej. Taktyka tajnej sieci współpracowników Khana polegała na 
unikaniu kontroli ze strony międzynarodowych organizacji poprzez rozproszenie 
działań w wielu krajach na kilku kontynentach. Naukowcy, pośrednicy i pracownicy 
fi rm transportowych również pochodzili z różnych krajów. W jednym państwie pro-
wadzili badania nad bronią chemiczną naukowcy specjaliści, pośrednicy dostarczali 

55  Ibidem, s. 163.
56  V. Nmoma, Power and Force: Libya’s Relations with the United States, „Journal of Third World 

Studies”, vol. 26, no. 2, 2000, s. 139.
57  W.Q. Bowen, Libya and Nuclear Proliferation: Stepping Back from the Brinck, Abingdon–New 

York 2006, s. 36.
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rozwiązania do innego kraju, na terenie którego produkowano komponenty potrzebne 
do stworzenia broni masowego rażenia. Następnie transportowano jako półprodukty 
gotowe do złożenia części broni przez międzynarodową fi rmę transportową do Libii. 
W ten sposób Kaddafi  uzyskiwał dostęp do najnowszych technologii, ale z rozbraja-
jącą szczerością deklarował społeczności międzynarodowej i samym Amerykanom, 
że Libia na swoim terenie nie produkuje broni nuklearnej. Kaddafi  wyrażał gotowość 
do inspekcji zakładów Tajoura Nuclear Research Center, które na skutek zmiany tak-
tyki Trypolisu były właściwie bezużyteczne. Ważną rolę w transporcie komponentów 
do innych krajów, w tym Libii czy Iranu, odgrywały Malezja i Zjednoczone Emi-
raty Arabskie, gdyż system kontroli eksportowanych towarów w tych krajach był 
bardzo słaby, dokumenty przewożonych towarów często fałszowano. Fabryki i la-
boratoria badawcze znajdowały się zaś m.in. w: Hiszpanii, Republice Południowej 
Afryki, Wielkiej Brytanii, Turcji, Francji, Japonii, Singapurze i na Tajwanie58. Dwa 
lata później dzięki pośrednictwu Khana Libia weszła w posiadanie niebezpiecznego 
pierwiastka UF6 – Uranium hexafl uoride, który stał się podstawowym składnikiem 
broni masowego rażenia59. Na szczęście libijscy chemicy nie zdołali wyprodukować 
tego rodzaju uranu w Libii, stąd też reżim w Trypolisie był uzależniony od dostaw 
z importu. W 1997 r. wywiad libijski zorganizował tajne spotkanie A.Q. Khana z peł-
nomocnikiem libijskiego rządu ds. programu nuklearnego w Istambule. W spotkaniu 
uczestniczył Khan wraz ze swoim asystentem Buharym Syedem Abu Tahirem. Stro-
nę libijską reprezentował Mohammed Matooq, który stał na czele podporządkowanej 
bezpośrednio Kaddafi emu Narodowej Rady ds. Badań Naukowych60. Jej głównym 
zadaniem była praca nad rozbudową arsenału chemicznego i nuklearnego Trypolisu. 
W latach 1998–2002 doszło do kilku kolejnych spotkań przedstawicieli libijskiego 
establishmentu z Khanem. Ze względów bezpieczeństwa tajne spotkania odbywały 
się w różnych miastach, np. w Dubaju czy Casablance. Khan organizował również 
staże szkoleniowe dla techników i inżynierów libijskich, obsługujących system broni 
masowego rażenia. Pod koniec lat 90. XX w. za badania nad bronią masowego ra-
żenia w Libii odpowiadało 800 naukowców i techników. Takie spotkania odbyły się 
kilka razy w Malezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Hiszpanii. Ostat-
nie zorganizowano w czerwcu 2003 r. na południu Hiszpanii61. Dzięki współpracy 
z Khanem reżim w Trypolisie zyskiwał zarówno techniczną, jak i logistyczną pomoc 
w libijskim programie budowy potencjału nuklearnego. Główne pytanie, jakie zada-
wali sobie Amerykanie, brzmiało: „Czy i kiedy Kaddafi  zdecyduje się wykorzystać 
posiadaną wiedzę i zgromadzone środki do produkcji broni masowego rażenia?”. 
Według szacunków wywiadu amerykańskiego reżim Kaddafi ego na program nukle-
arny w drugiej połowie lat 90. XX w. przeznaczył kwoty od 100 do nawet 500 mln 
USD, a sam Khan mógł zarobić ok. 100 mln USD! Większość środków fi nansowych 

58  W.Q. Bowen, op. cit., s. 37.
59  Libya: progress on the path toward cautious reengagement: hearing before the Committee 
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Washington, DC 2005, s. 74.

60  National Board for Scientifi c Research: Libya, http://www.nasrlibya.net/english.html., 25.06.2013. 
61  W.Q. Bowen, op. cit., s. 40.
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pochodziła z eksportu libijskiej ropy naftowej. Sumy potrzebne na realizację kosz-
townego programu nuklearnego Trypolis zawdzięczał wysokim cenom tego surowca 
obowiązującym na ówczesnych rynkach światowych62. Współpraca między Khanem 
a Kaddafi m została zerwana w 2003 r. Pakistański naukowiec przyznał w 2004 r., że 
przez lata przemycał komponenty potrzebne do stworzenia broni nuklearnej do wielu 
państw. Jego klientami, oprócz Kaddafi ego, były również reżimy Korei Północnej 
i Iranu63. Przerwanie programu prac nad rozbudową arsenału wojennego, w tym rów-
nież nuklearnego, przez reżim w Trypolisie stanowiło jeden z warunków poprawy 
stosunków libijsko-amerykańskich.

3.3. KRYZYS POLITYCZNY W ALGIERII W LATACH 90. XX W.

Przez dwie ostatnie dekady XX w. na relacje Stanów Zjednoczonych z Algierią mia-
ły wpływ dwa główne wydarzenia: pierwsze to wspomniany konfl ikt z Marokiem 
o przyszłość Sahary Zachodniej, a drugie to właściwie cała sekwencja wypadków 
związana z kryzysem politycznym w Algierii. Apogeum kryzysu nastąpiło w la-
tach 90. XX w. Historię życia politycznego w Algierii od 1956 r. można scharakte-
ryzować w następujący sposób: był to stan pomiędzy biurokratycznymi rządami au-
torytarnymi wspieranymi przez armię a środowiskiem radykałów islamskich, którzy 
dążyli do budowy państwa teokratycznego. Na demokrację i rozwiązania wolnoryn-
kowe w gospodarce nie było miejsca. Pod koniec lat 80. XX w. ówczesny prezydent 
Chadli Bendjedid zdecydował się na reformy wewnętrzne, zarówno gospodarcze, jak 
i polityczne. Dotychczas w monopartyjnym systemie politycznym Algierii, zdomino-
wanym od dziesięcioleci przez Narodowy Front Wolności (FLN, Front de Liberation 
Nationale), działalność innych ugrupowań politycznych nie była możliwa. Prezydent 
zgodził się na przeprowadzenie wielopartyjnych wyborów parlamentarnych w grud-
niu 1991 r. Tą decyzją uczynił pierwszy krok w procesie demokratyzacji Algierii. 
Jednym z fundamentów reformy Bendjedida stała się potrzeba odsunięcia armii od 
wpływu na życie polityczne w Algierii, czym zraził do siebie wpływowe lobby woj-
skowe. Od początku kampanii wyborczej bardzo aktywne okazało się ugrupowanie 
opozycyjne, wywodzący się z kręgów fundamentalistów islamskich Islamski Front 
Wyzwolenia (FIS, Front Islamique du Salut). Była to jedyna partia, która zdołała wy-
stawić kandydatów w każdym okręgu wyborczym. Nawet rządzący FLN nie zdołał 
tego uczynić. 26 grudnia 1991 r. w wyniku głosowania w pierwszej turze wyborów 
parlamentarnych najwięcej głosów – 33% – zdobyli islamiści64. W związku z zaist-
niałą sytuacją prezydent Bendjedid wycofał się z wcześniejszej obietnicy, że po wy-

62  Report to the President of the United States: The Commission on the Intelligence Capabilities 
of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction, March 31, 2005, Washington, DC 2005, 
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63  A. Najjar, Kaddafi . Anatomia tyrana, przeł. A. Wiśniewski, Wrocław 2011, s. 87.
64  Statement of Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Robert H. Pelletreau..., s. 45.
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borach parlamentarnych zrezygnuje ze swojej funkcji przed końcem kadencji. Zde-
cydował o piastowaniu urzędu do końca kadencji, czyli do grudnia 1993 r. Wyniki nie 
do końca były zaskakujące, również dla opinii międzynarodowej. Długoletnie rządy 
FLN utożsamiano z autorytarną biurokracją wspieraną przez wysokich dowódców 
wojskowych. Charakteryzowały się one wysokim stopniem nepotyzmu i korupcji 
przy jednoczesnym spadku poziomu życia ludności. Rewolucyjne hasła islamistów 
okraszone hasłami religijnymi padły więc na podatny grunt. Inicjator reform prze-
grał nie tylko wybory. W styczniu 1992 r. – jak zwykle w sytuacjach kryzysowych 
w Algierii – do głosu doszli generałowie i dokonali przewrotu wojskowego. Tylko 
w styczniu aresztowano 5000 członków FIS. Następcą odsuniętego od władzy prezy-
denta Bendjedida został z nadania wojska powracający z wygnania w Maroku jeden 
z założycieli niepodległej Algierii Mohamed Boudiaf. Rzeczywistym decydentem 
był jednak generał Khaled Nezzar. Prezydent Boudiaf przetrwał na stanowisku kil-
kanaście miesięcy. Jedną z przyczyn niezadowolenia generałów z rządów Boudiafa 
okazały się jego wypowiedzi, w których podawał w wątpliwość delegalizację FIS. 
Ali Kafi  i Redha Malik to kolejni „testowani” przez armię cywilni kandydaci na 
urząd prezydenta. W styczniu 1994 r. zadecydowali, że zastąpi ich Liamine Zerou-
al. Przetrwał na stanowisku do 1999 r., a powody utraty zaufania wojskowych były 
podobne do tych, które zdecydowały o losie Boudiafa. Zeroual również opowiadał 
się za liberalizacją gospodarki oraz potrzebą dialogu politycznego ze wszystkimi si-
łami opozycji, włącznie z FIS. Dialog polityczny uznał za conditio sine qua non 
wyjścia kraju z kryzysu wewnętrznego65. Kolejny skutek puczu to odwołanie drugiej 
tury wyborów parlamentarnych, w której prawdopodobnie zwycięzcą zostałby FIS. 
9 lutego władze kraju wprowadziły stan wyjątkowy i formalnie rozwiązały Islamski 
Front Wyzwolenia. Sytuacja polityczna wymknęła się jednak spod kontroli i isla-
miści rozpoczęli walkę z władzami algierskimi oraz establishmentem wojskowym 
za pomocą ataków terrorystycznych. W styczniu 1995 r. władze wojskowe podjęły 
próbę negocjacji z organizacjami islamskimi w rzymskim zgromadzeniu zakonnym 
Sant’ Egidio. Inicjatywa generałów została doceniona przez USA i Francję, ale roz-
mowy zakończyły się fi askiem, gdyż wojskowi obawiali się utraty władzy w wy-
niku wolnych wyborów parlamentarnych. W rezultacie generałowie storpedowali 
porozumienie przez organizację farsy wyborczej na urząd prezydenta w listopadzie 
1995 r.66 W walkach wewnętrznych w Algierii przez pierwsze dwa lata kryzysu, od 
stycznia 1992 r. do marca 1994 r., zginęło około 3000 osób. Liczbę ofi ar konfl iktu 
wewnętrznego w latach 90. w Algierii szacuje się na 150 000. Zdecydowana więk-
szość to członkowie lub sympatycy FIS, ale represje dotknęły również ludność cy-
wilną. Wśród ofi ar znalazło się ponad 30 obcokrajowców, również Amerykanów. 
31 stycznia 1994 r. generałowie wyznaczyli na urząd prezydenta Algierii nowego 
kandydata. Wybór padł na generała Liamine Zerouala. W celu legalizacji rządów 
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swojego kandydata wojskowi zorganizowali formalnie wolne wybory prezydenckie. 
16 listopada 1995 r. odbył się plebiscyt prezydencki, który zgodnie z oczekiwaniami 
wygrał kandydat generałów Liamine Zeroual67. Zasiadał na stanowisku do początku 
1999 r., kiedy to został zmuszony do podania się do dymisji. Formalną zgodę na 
rezygnację z urzędu prezydenta Zeroual wyraził już we wrześniu 1998 r. Zdaniem 
generałów prezentował zbyt liberalne poglądy. Początkiem wychodzenia z kryzy-
sowej sytuacji było zorganizowane w 1996 r. ogólnokrajowe referendum, w którym 
mieszkańcy opowiedzieli się za umocnieniem pozycji organów władzy wykonawczej 
w algierskim systemie politycznym i za większymi uprawnieniami prezydenta. Wiele 
wskazuje, że na wynik wyborów miała wpływ armia. Mimo podejrzeń o sfałszowa-
nie wyników wyborów prezydenckich zarówno prezydent Clinton, jak i prezydent 
Mitterrand uznali legalność wyborów. Clinton w liście gratulacyjnym przesłanym do 
prezydenta elekta Zerouala wyraził nadzieję na „pozytywne zmiany oraz narodowe 
pojednanie w Algierii”68. Przełomowy dla stabilizacji sytuacji w Algierii okazał się 
rok 1999. W kwietniu 1999 r. odbyły się formalnie demokratyczne wybory na urząd 
prezydenta Algierii. W rzeczywistości tylko jeden spośród siedmiu kandydatów miał 
szanse na zwycięstwo – były minister spraw zagranicznych Abdul-Azziz Boutefl ika. 
Powód sukcesu Boutefl iki okazał się prozaiczny: uzyskał poparcie generałów. Jego 
wybór na pięcioletnią kadencję większością aż 74% głosów budzi zastrzeżenia co do 
legalności i transparentności wyborów. Faktem jest, że jedną z pierwszych decyzji 
nowego prezydenta była amnestia, która objęła członków różnych islamskich ugru-
powań fundamentalistycznych69. 

Administracja prezydenta Clintona musiała zająć zdecydowane stanowisko wo-
bec wydarzeń w Algierii. Dla polityków amerykańskich sytuacja stała się dyskom-
fortowa. Jako kraj o tradycjach demokratycznych Stany Zjednoczone powinny się 
opowiedzieć po stronie demokracji i z szacunkiem zaakceptować wynik wyborów 
z grudnia 1991 r. Z punktu widzenia interesów amerykańskich w regionie powyż-
szy scenariusz wydawał się jednak trudny do przyjęcia. Rządy fundamentalistów 
islamskich oznaczały wybranie przez Algierię antyamerykańskiego kursu w polity-
ce zagranicznej. Alternatywą dla interesów Waszyngtonu było poparcie dyktatury 
Bendjedida70. Laickie, przyjmujące liberalny i prozachodni kurs polityczny rządy 
prezydenta Bendjedida jawiły się Amerykanom jako przewidywalna i stabilna alter-
natywa. Liczono na współpracę na arenie międzynarodowej z krajami zachodnimi. 
Rozważywszy kilka rozwiązań, Stany Zjednoczone oświadczyły, że są zwolennikiem 
demokratyzacji życia politycznego w Algierii, ale mając informacje o sfałszowaniu 
wyników wyborów z grudnia 1991 r. i nieuczciwej walce wyborczej prowadzo-

67  Na Zerouala głosowało 7,3 mln wyborców (61,3%), kolejni kandydaci zgromadzili o wiele mniej 
głosów, np. Nahnah reprezentujący liberalne skrzydło partii islamistów otrzymał 3 mln głosów (25,4%), 
a trzeci kandydat Saadi – 1,1 mln głosów (3,8%). Podaję za: A.J. Pierre, W.B. Quandt, The Algerian 
Crisis: Policy Options for the West, Washington, DC 1996, s. 65.

68  Ibidem, s. 56.
69  C. Migdalovitz, Algeria: Current Issues [w:] V.G. Luciano (red.), The Countries of North Africa..., 

s. 24.
70  P.J. Schraeder, United States Foreign Policy toward Africa: Incrementalism, Crisis and Change, 

Cambridge 1994, s. 258.
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nej przez islamistów, nie mogą uznać zwycięstwa FIS. W ten sposób Waszyngton 
nieofi cjalnie udzielił poparcia wojskowym rządom fi rmowanym przez prezyden-
tów Boudiafa oraz Zerouala. Trzeba zaznaczyć, że obaj politycy opowiadali się za 
między partyjnym dialogiem politycznym i reformami gospodarczymi, a w polityce 
zagranicznej optowali za kursem prozachodnim. W rzeczywistości ośrodek decy-
zyjny znajdował się w środowisku generałów armii algierskiej. Faktycznie można 
znaleźć przykłady łamania procedur demokratycznych. Przykładowo w regionach 
Algierii kontrolowanych przez FIS dystrybucja kart do głosowania odbywała się nie 
w urzędach, ale w meczetach, część kandydatów z konkurencyjnych partii była za-
straszana i w rezultacie wycofała się z dalszej walki71. 

Należy nadmienić, że krajem szczególnie zaangażowanym w rozwiązanie konfl ik-
tu wewnętrznego w Algierii, dawnej kolonii, była Francja. Zainteresowanie Paryża 
wynikało z oczywistych względów bezpieczeństwa i obecności licznej społeczności 
algierskiej we Francji. Od końca 1994 r. w działaniach polityków francuskich i amery-
kańskich mających na celu zakończenie kryzysu dało się zauważyć poważny dysonans. 
Francuzi chcieli poprzeć reżim prezydencko-wojskowy i przeciwdziałać fundamenta-
listom islamskim z Islamskiego Frontu Wyzwolenia. Amerykanie byli zdeterminowani 
w dążeniu do działań koncyliacyjnych, szukając za wszelką cenę porozumienia między 
skonfl iktowanymi obozami politycznymi72. Paryż otwarcie krytykował rozmowy pro-
wadzone przez Amerykanów z przedstawicielami islamistów i zarzucał wspieranie ich 
w przyszłym przejęciu władzy. W rzeczywistości jednak Waszyngton nie dążył do 
faworyzowania islamistów, a rozmowy ze strony amerykańskiej prowadzili urzęd-
nicy niskiego szczebla. Według niektórych analityków negocjacje amerykańskie sta-
nowiły jedynie zabieg taktyczny. Faktycznie w pierwszych miesiącach 1995 r. Paryż 
i Waszyngton podjęły skoordynowane kroki73. 

Administracja prezydenta Clintona, uznając wyniki wyborów prezydenckich z li-
stopada 1995 r., zastrzegła, że pełnym zwycięstwem demokracji w Algierii będzie 
przeprowadzenie w niedalekiej przyszłości wyborów parlamentarnych. Amerykanie 
przy wsparciu ze strony Francji wyrazili gotowość do udzielenia pomocy przy ich 
organizacji i do monitorowania przebiegu głosowania. Waszyngton nie był jednak 
przekonany do końca o powodzeniu swojej misji z dwóch głównych powodów. Prze-
de wszystkim urzędnicy amerykańscy obawiali się, że gotowość udzielenia pomo-
cy przy przeprowadzeniu i (zwłaszcza) przy nadzorowaniu wyborów nie zostanie 
zaakceptowana przez kręgi wojskowe. Pełna transparentność plebiscytu politycz-
nego nie gwarantowała wygranej przez kandydata wspieranego przez armię. Sami 
Amerykanie przyznawali, że w przeszłości dochodziło do nadużyć lub fałszowania 
wyników wyborów w Algierii. Kontrola międzynarodowa eliminowała możliwość 
fałszowania przyszłych wyborów np. przez generałów. Druga przyczyna niezdecy-

71  R.A. Mortimer, Algeria: The Clash between Islam, Democracy, and the Military [w:] The Crisis 
in Algeria…, s. 94. 

72  Należy podkreślić fakt, że strona amerykańska konsekwentnie potępiała akty terrorystyczne do-
konywane przez oddziały fundamentalistów islamskich, w wyniku których ginęli cywile. Statement on 
the Terrorist Attack in Algeria, January 31, 1995 [w:] Public Papers of the Presidents of the United 
States: Bill Clinton, Book I (January 1 to June 30, 1995), Washington, DC 1996, s. 131.

73  A.J. Pierre, W.B. Quandt, op. cit., s. 52. 
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dowania w działaniach USA wynikała z przeświadczenia, że zbyt bliska współpraca 
i jednoznacznie udzielone poparcie dla militarnego reżimu w Algierze spowoduje 
wzrost nastrojów antyamerykańskich w krajach Afryki Północnej. Obawiano się, że 
poprzez legitymizację rządów Zerouala Stany Zjednoczone będą wręcz utożsamiane 
z niepopularną wśród ludności cywilnej wojskową dyktaturą w Algierii74.

Z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych sytuacja w stosunkach 
z Algierią ustabilizowała się po objęciu rządów przez prezydenta Boutefl ikę 
w 1999 r., a polityka zagraniczna Algieru stała się przewidywalna i lojalna wobec 
USA. 25 lipca prezydent Clinton spotkał się z nowo wybranym prezydentem Algie-
rii podczas ceremonii pogrzebowej króla Maroka Hassana II. Po wyborach nastąpiła 
intensyfi kacja bilateralnych kontaktów gospodarczych oraz współpracy wojskowej. 
Pomoc ekonomiczna Stanów Zjednoczonych dla Algierii wzrosła do 500 mln USD 
rocznie. 3 maja – podczas swojej wizyty po krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Pół-
nocnej – Molly Williamson, urzędniczka wysokiego szczebla Departamentu Handlu, 
odwiedziła również Algier. Konsekwencją ewolucji polityki USA było ogłoszenie 
decyzji o powstaniu Eizenstat Initiative, programu gospodarczego skierowanego do 
wszystkich krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Potwierdzeniem akcepta-
cji przez administrację prezydenta Clintona wyboru Boutefl iki na prezydenta Algierii 
stała się kolejna wizyta urzędników amerykańskich. W skład delegacji, mającej na 
celu przede wszystkim określenie warunków wstępnych dla inwestycji korporacji 
amerykańskich w algierski sektor bankowy i telekomunikacyjny, wchodzili były do-
radca National Security Anthony Lake oraz urzędnicy Departamentu Stanu – Susan 
Rice i Tony Lake. Przyszłość pokazała, że najszybciej w Algierii zainwestowały takie 
koncerny, jak Coca-Cola, Pizza Hut i McDonald’s. W ciągu dwóch kolejnych lat 
wymienione fi rmy utworzyły 2000 miejsc pracy75. Wymiar ekonomiczny okazał się 
symboliczny, ale pojawienie się znanych marek amerykańskich na rynku algierskim 
spowodowało wzrost zaufania do siebie obu partnerów. Najważniejszym polem ame-
rykańsko-algierskiej współpracy od 2000 r. był sektor paliwowy. Współpraca ener-
getyczna została zapoczątkowana przez przedstawicieli inwestorów amerykańskich, 
którzy przybyli do Algieru 12 czerwca 2000 r. W wyniku zabiegów amerykańskich 
otwarto przedstawicielstwa takich fi rm, jak BP – Amoco, Halliburton, Burlington 
Resources. Prezydent Clinton, proponując współpracę gospodarczą, oczekiwał od 
nowych algierskich władz reform politycznych i pluralizmu w życiu politycznym. 
Pierwszą oznaką początku procesu pojednania narodowego stało się uwolnienie 
przez reżim Boutefl iki grupy ponad 2000 więźniów politycznych. Niestety były to 
działania doraźne, o charakterze wizerunkowym. Wydarzenia z 2001 r. władze al-
gierskie wykorzystały jako pretekst do walki z międzynarodowym terroryzmem. 
Przykładem było rozprawienie się z działającym na terenie Algierii islamskim ugru-
powaniem terrorystycznym o nazwie Salafi styczna Grupa Walki i Głoszenia Wiary, 
które od lat prowadziło walkę z rządem algierskim76. Niestety prezydent Boutefl ika 
przy milczącej akceptacji ze strony decydentów amerykańskich brutalnie rozprawił 

74  C.R. Hume, Mission to Algiers: Diplomacy by Engagement, Oxford 2006, s. 21.
75  Ibidem, s. 125.
76  F. Zakaria, Koniec hegemonii Ameryki, przeł. S. Kroszczyński, Warszawa 2009, s. 45.
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się z opozycją polityczną, obejmując defi nicją terrorystów polityków algierskich par-
tii opozycyjnych. Również kręgi wojskowe, do tej pory niechętne Stanom Zjedno-
czonym, zdecydowały się po raz pierwszy w historii niepodległej Algierii na nawią-
zanie współpracy wojskowej z Waszyngtonem77. 

Akceptacja rządów prezydenta Boutefl iki wydawała się korzystna z punktu wi-
dzenia interesów Stanów Zjednoczonych. Niestety ceną za nawiązanie współpra-
cy militarno-politycznej między Algierem a Waszyngtonem było przyzwolenie na 
brak demokratyzacji życia politycznego i likwidację opozycji oraz brak wsparcia 
dla walki o prawa człowieka w Algierii. Od 2001 r. stanowisko ówczesnej admini-
stracji George’a W. Busha wskazało, że z powodów propagandowych priorytetem 
w stosunkach z Algierią stały się cele związane z walką z islamskim terroryzmem, 
a nie wspieranie walki o prawa człowieka. Test lojalności wobec USA władze algier-
skie zdały bez zarzutu po 11 września 2001 r., udzielając pełnego poparcia w walce 
z międzynarodowym terroryzmem. Postawa administracji prezydenta Clintona oraz 
Prezydenta G.W. Busha to przykład polityki USA wobec regionu o niskim stopniu 
zainteresowania, polegającej na traktowaniu Algierii jako środka do osiągnięcia ce-
lów doraźnych.

Zgodnie z teorią systemów-światów zaproponowaną przez I. Wallersteina ob-
szar Afryki Północnej należy do tzw. peryferii polityki międzynarodowej. Również 
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych region Afryki Północnej w latach 90.
XX w. zajmował marginalne miejsce. Wówczas politycy amerykańscy koncentro-
wali się przede wszystkim na Europie i – w coraz większym stopniu – na Chinach. 
Stosunkowo najwięcej uwagi Waszyngton poświęcał rządom pułkownika Kaddafi e-
go w Libii. Głównym powodem zwiększonego zainteresowania stosunkami z Trypo-
lisem okazała się potrzeba wyjaśnienia okoliczności zamachu terrorystycznego nad 
Lockerbie. Kwestia ta była istotna z punktu widzenia prezydentów Busha i Clintona, 
gdyż dotyczyła bezpośrednio obywateli amerykańskich. Aktywność Waszyngtonu 
w stosunkach z Algierią, Marokiem, Tunezją czy Mauretanią ograniczono zaś do 
minimum. Problemu przynależności Sahary Zachodniej czy niestabilnej sytuacji po-
litycznej w Algierii nie uważano za istotne zagadnienia z punktu widzenia interesów 
amerykańskich. Rola tych państw w polityce zagranicznej USA wzrosła po 11 wrześ-
nia 2001 r., gdyż poparcie udzielone przez władze islamskiej Algierii czy Maroka 
w wojnie z międzynarodowym terroryzmem, prowadzonej przez koalicję państw na 
czele z USA, z powodów propagandowych było nie do przecenienia. Wzrost zna-
czenia Afryki Północnej okazał się krótkotrwały i w wyniku zmiany celów amery-
kańskiej polityki zagranicznej zaproponowanej przez prezydenta Obamę w 2008 r. 
nastąpiła ponowna jej marginalizacja. 

77  Why the Maghreb Matters…, s. 24.



EWOLUCJA POLITYKI USA WOBEC 
REJONU AFRYKI PÓŁNOCNEJ PO ATAKACH 

TERRORYSTYCZNYCH Z 11 WRZEŚNIA 2001 R.
NA WASZYNGTON I NOWY JORK

Life is a sum of all your choices. 

Albert Camus 

4.1. EWOLUCJA STOSUNKÓW Z LIBIĄ

Wydarzenia z 11 września 2001 r. spowodowały przemodelowanie polityki zagra-
nicznej przez Stany Zjednoczone na wielu płaszczyznach. Podczas formowania 
między narodowej koalicji antyterrorystycznej administracja prezydenta Busha pod-
jęła próby polepszenia stosunków i uzyskania poparcia dla idei walki z międzyna-
rodowym terroryzmem ze strony dyktatorów z różnych krajów arabskich. W takich 
okolicznościach również reżim Kaddafi ego, prowadzący dotychczas antyamerykań-
ską politykę, mógł liczyć na przychylność Amerykanów. Ofi cjalne stanowisko rządu 
libijskiego było krytyczne wobec radykalnych działań podjętych przez prezydenta 
Busha w następstwie wydarzeń z 11 września 2001 r. Należy jednak zaznaczyć, że 
pułkownik Kaddafi  jeszcze przed 2001 r. rozpoczął realne działania w zakresie ogra-
niczenia aktywności grup terrorystycznych na terenie Libii. Taka postawa Trypolisu 
spowodowała zrozumiałe zadowolenie Waszyngtonu1. Dla pełnego obrazu trzeba 

1  Wysoki urzędnik Departamentu Stanu Ronald E. Neumann w swoim raporcie z 2000 r. zauważył 
symptomy zmian w polityce Kaddafi ego, stwierdzając m.in.: „In the last year, Libya has imposed visa 
restrictions to limit the ability of terrorists to enter its territory as a haven. Libya has also cooperated with 
Egypt, Jordan, and Yemen against terrorist groups. In the context of the Arab League Interior Ministers 
agreement to cooperate on counter – terrorism, we have seen the extradition of a number of suspected ter-
rorists between Libya and Jordan and Libya and Yemen. While we recognize the positive steps in Libya 
has taken, a number of issues remain on which Libya must act”. Statement of Hon. Ronald E. Neumann, 
Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, Department of State, Washington, 2000 DC 
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dodać, że Kaddafi  ofi cjalnie potępił zamachy terrorystyczne na Stany Zjednoczo-
ne. Dyktator Libii nie popierał działań Al-Kaidy, gdyż ewentualny wzrost znaczenia
islamistów uważał za zagrożenie dla swojej pozycji. Kaddafi ego szczególnie nie-
pokoił fakt współpracy Al-Kaidy z radykalną salafi cką Libijską Islamską Grupą 
Walczącą. Waszyngton przyjął tę zmianę w zachowaniu Trypolisu jako zapowiedź 
ewolucji w stosunkach bilateralnych. W prasie amerykańskiej pojawiła się seria 
komentarzy analizująca przyczyny zmiany polityki pułkownika Kaddafi ego wobec 
USA. Zdaniem autorów i analityków jednym z głównych powodów zmiany polityki 
dyktatora libijskiego w 2003 roku był strach przed losem, jaki spotkał dyktatora Ira-
ku Saddama Husajna2. 

Co prawda pułkownik Kaddafi  jako jedyny spośród polityków północnoafrykań-
skich nie poparł bezpośrednio po atakach w 2001 r. polityki amerykańskiej, tradycyj-
nie operując w sferze retoryki hasłami antyamerykańskimi, ale już dwa lata później, 
w grudniu 2003 r., nastąpiła zdecydowana poprawa w stosunkach bilateralnych. Dyk-
tator libijski wziął na siebie pełną odpowiedzialność za atak terrorystyczny z 1988 r.
nad Lockerbie i zobowiązał się do wypłacenia wysokich odszkodowań rodzinom 
ofi ar oraz – co szczególnie leżało w obszarze zainteresowania Amerykanów – za-
deklarował wolę zaprzestania badań nad bronią masowego rażenia i zniszczenia 
libijskiego arsenału broni chemicznej. Kaddafi  natychmiast przystąpił do realizacji 
swojej zapowiedzi. Już między grudniem 2003 a wrześniem 2004 r. władze libijskie 
zezwoliły inspektorom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na przeprowa-
dzenie inspekcji w libijskich zakładach produkujących broń chemiczną i udzieliły 
stosownej pomocy przy ich likwidacji. Amerykanie stawiali Libię za wzorowy i god-
ny naśladowania przykład w dziedzinie zaprzestania produkcji broni chemicznej 
oraz poddania się kontroli międzynarodowej przez inne kraje z grupy rogue states3. 
W grudniu 2003 r. prezydent Bush w swoim przemówieniu przyjął z zadowoleniem 
zmianę polityki pułkownika Kaddafi ego4. 

Taka postawa wystarczyła, aby przekonać do swoich rządów Waszyngton. Sto-
sunkowo szybko nastąpiła – jak się wkrótce okazało – pochopna rehabilitacja rządu 
w Trypolisie w oczach amerykańskich polityków. Sam prezydent Bush deklarował: 
„(…) Inna myśl powinna być wyrażona jasno: przywódcy, którzy wprowadzają za-

[w:] U.S. Foreign Policy Toward Libya: hearing before the Subcommittee on Near Eastern and South 
Asian Affairs of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 106th Congress, 2nd session, 
May 4, 2000, Washington, DC 2000, sygn. 4.F76/2:S.HRG.106-740, s. 2.

2  Flynt L. Leverett, Why Libya Gave Up on the Bomb, „New York Times”, January 23, 2004; M.S. 
Indyk, The Iraq War did not Force Gadaffi ’s Hand, „Financial Times”, March 9, 2004; C.M. Blanchard, 
Libya: Background and U.S. Relations, U.S. Congressional Research Service, August 6, 2008, Washington, 
DC 2008. 

3  Prepared Statement of the Honorable William J. Burnes, Acting Under Secretary for Political 
Affairs, U.S. Department of State [w:] Libya: Progress on the Path toward Cautious Reengagement: 
hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, 109th Congress, 
1st session, March 16, 2005, Washington, DC 2005, s. 5.

4  Remarks on the Decision by Colonel Muammar Abu Minyar al-Qadhafi  of Libya To Disclose 
and Dismantle Weapons of Mass Destruction Programs, December 19, 2003 [w:] Public Papers of the 
Presidents of the United States: George W. Bush, Book II (July 1 to December 31, 2003), Washington, 
DC 2006, s. 1753–1754.



99Ewolucja polityki USA wobec rejonu Afryki Północnej...

kaz handlu bronią chemiczną, biologiczną i nuklearną z różnymi krajami, są na naj-
lepszej drodze do poprawienia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i innymi pań-
stwami wolnego świata”5. Należy również zauważyć, iż decydenci amerykańscy na 
czele z prezydentem Bushem zdawali sobie sprawę, że Libia jest na początku drogi 
transformacji, a sam Kaddafi  prowadzi pewną skomplikowaną grę polityczną. W la-
tach 2003–2005 na niekorzyść Kaddafi ego i za nieszczerością jego intencji przema-
wiało kilka argumentów, które wzmacniały czujność Waszyngtonu. W marcu 2005 r. 
rozpoczął się proces 13 mężczyzn oskarżonych o próbę zamachu na króla Arabii 
Saudyjskiej, tradycyjnego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Wśród podejrzanych 
znalazło się pięciu obywateli Libii, a jeden z nich okazał się agentem wywiadu libij-
skiego. Ujawnione fakty stały w sprzeczności z deklaracjami Kaddafi ego o zerwaniu 
związków z terrorystami. Z punktu widzenia interesów amerykańskich powodzenie 
akcji zamachowców mogło spowodować poważne konsekwencje w postaci niesta-
bilnej sytuacji w regionie6. Dodatkowo sporną kwestię stanowiło uwięzienie i oskar-
żenie o spowodowanie zakażenia ponad 400 libijskich dzieci oraz skazanie na śmierć 
pięciu bułgarskich pielęgniarek i lekarza palestyńskiego. Strona amerykańska uwa-
żała całą sprawę za w wysokim stopniu upolitycznioną. Niepokój Amerykanów bu-
dziło również restrykcyjne traktowanie libijskiej opozycji politycznej, na czele z jej 
przywódcą Fathi al-Jahmim7. Pułkownik Kaddafi  w rządach wewnętrznych kierował 
się rzymską maksymą oderint dum metuant.

W wyniku przyjęcia postawy koncyliacyjnej przez libijskiego dyktatora w 2004 r. 
nastąpiło jednak rozpoczęcie współpracy z Zachodem. W lutym 2004 r. Libia ofi cjal-
nie zaprzestała prowadzenia badań nad bronią masowego rażenia (weapons of mass 
distraction, WMD) oraz podpisała układ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej 
(the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT)8. 28 września 2005 r. prezydent Bush 
zaproponował stronie libijskiej pomoc fi nansową i logistyczną w zlikwidowaniu ar-
senału broni chemicznej. Ponadto pułkownik Kaddafi  ofi cjalnie zapewnił Ameryka-
nów, że nie będzie wspierał międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych. W od-
powiedzi na te gesty ze strony Trypolisu prezydent Bush zdecydował o zniesieniu 
restrykcji na podróże Amerykanów do Libii oraz zezwolił fi rmom amerykańskim 
z branży energetycznej na inwestycje w tamtejszy sektor paliwowy. Z rekomenda-
cji Waszyngtonu Libia złożyła aplikację o członkostwo w Światowej Organizacji 
Handlu, a w październiku 2007 r. została członkiem niestałym Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ. 23 kwietnia i 20 września 2004 r. amerykańskie sankcje nałożone na 

5  „(…) Another message should be equally clear: Leaders who abandon the pursuit of chemical, 
biological, and nuclear weapons and the means to deliver them will fi nd an open path to better relations 
with the United States and other free nations”. Ibidem, s. 1754.

6  Speech of the Honorable Henry Hyde [w:] Libya: progress on…, s. 1.
7  Prepared Statement of the Honorable William J. Burnes…, s. 6.
8  Szerzej o warunkach pomocy Stanów Zjenoczonych dla Libii w likwidacji magazynów broni 

masowego rażenia zob. w: Prepared Statement of the Honorable Paula A. DeSutter, Assistant Secretary, 
Bureau of Verifi cation and Compliance, U.S. Department of State [w:] Weapons of Mass Destruction, Ter-
rorism, Human Rights and the Future of U.S.–Libyan Relations: hearing before the Committee on Interna-
tional Relations, House of Representatives, 108th Congress, 2nd session, March 10, 2004, Washington, DC 
2004, sygn. 4.IN8/16:W37/4, s. 19–23, http://www.access.gpo.gov/congress/senate, 20.03.2013.
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Libię zostały ofi cjalnie zniesione na podstawie dokumentów Executive Order 12543 
oraz 13357, podpisanych przez prezydenta Georga W. Busha. W konsekwencji uru-
chomiono kredyty zagraniczne niezbędne do rozwoju gospodarki kraju i odmrożono 
kapitał libijski zgromadzony w bankach zarówno amerykańskich, jak i europejskich 
w wysokości ponad 1 mld USD. 30 czerwca 2006 r. administracja prezydenta Busha 
zdecydowała o zniesieniu restrykcji w handlu fi rm amerykańskich z Libią. Decyzja 
dotyczyła również zniesienia zakazu eksportu amerykańskiej broni i artykułów woj-
skowych na rynek libijski9. 

Zmiana polityki pułkownika Kaddafi ego z konfrontacyjnej na koncyliacyjną była 
widoczna przede wszystkim w działaniach wobec Afryki. Zgodnie z amerykańskimi 
oczekiwaniami przywódca wyraził zgodę na utworzenie korytarza powietrznego nad 
Libią w celu dostarczenia pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną Czadu. Z te-
rytorium Libii była z kolei prowadzona akcja humanitarna pod patronatem Światowej 
Organizacji Zdrowia i ONZ, skierowana do mieszkańców sudańskiej prowincji Dar-
fur. Ponadto na forum Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (Economic 
Community of West African States, ECOWAS) Kaddafi  zachęcał do zorganizowania 
demokratycznych wyborów w Togo. Powyższe działania dyktatora libijskiego zostały 
docenione przez administrację prezydenta Busha, która z zadowoleniem przyjęła coraz 
aktywniejszą, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, postawę w sprawach kontynentu 
afrykańskiego10. Przykładem aktywniejszej postawy na arenie międzynarodowej było 
zaangażowanie w sprawy Afryki i wybór Kaddafi ego w lutym 2009 na przewodniczą-
cego Unii Afrykańskiej, skupiającej w swych szeregach 53 członków. Wybór Kadda-
fi ego okazał się nieudanym epizodem w historii tej organizacji. W styczniu 2010 r., po 
niecałym roku pełnych napięć rządów, został on odwołany ze stanowiska i zastąpiony 
przez prezydenta Malawi Bingu Wa Mutharika11. 

Bezpośrednim następstwem zmiany wektorów polityki Libii w 2004 r. było po-
nowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi 
a Libią. Już w lutym 2004 r. na terenie ambasady Belgii pierwszych dwóch dyplo-
matów amerykańskich rozpoczęło misję tworzenia placówki dyplomatycznej USA 
w Libii, a w czerwcu utworzono dziewiętnastoosobowe amerykańskie przedstawi-
cielstwo dyplomatyczne. 31 maja 2006 r. amerykańska misja dyplomatyczna w Try-
polisie została podniesiona do rangi ambasady. W celu utworzenia amerykańskiej 
ambasady w Trypolisie oraz zapewnienia bezpieczeństwa personelowi Waszyngton 
wyasygnował środki fi nansowe w wysokości 109,9 mln USD. 18 stycznia 2004 r. 
zespół pracowników Departamentu Stanu odwiedził Trypolis w celu przygotowa-
nia ofi cjalnej wizyty amerykańskich polityków. Prawie dwa lata później, w grudniu 
2005 r., grupa urzędników wysokiego szczebla Departamentu Stanu USA odbyła 
pierwszą od lat ofi cjalną podróż do Trypolisu. Uczestnicy, zarówno Amerykanie, jak 

9  BIS Removes Libya’s State Sponsor-related Export Controls, „Inside U.S. Trade”, vol. 24, no. 36, 
September 8, 2006, s. 43. 

10  E.C. Dillery, U.S. Interests in the Mediterranean, „Mediterranean Quarterly”, vol. 17, no. 2, 2006, 
s. 14–15.

11  C.M. Blanchard, Libya: Background and U.S. Relations [w:] V.G. Luciano (red.), The Countries 
of North Africa: Background and Issues, New York 2011, s. 100.
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i strona libijska, oceniali ją bardzo pozytywnie12. W 2006 r. USA zezwoliły Libijczy-
kom na udział w programie International Military Education and Training (IMET), 
polegający na szkoleniu ofi cerów afrykańskich w amerykańskich akademiach i in-
stytucjach wojskowych. Należy dodać, że administracja prezydenta G.W. Busha była 
zdecydowana w swoich działaniach nie tylko ze względu na zmianę polityki przez 
Kaddafi ego. Bardzo ważne okazały się argumenty ekonomiczne. Na terenie Libii 
znajdują się jedne z największych złóż ropy naftowej, a wyścig do kontroli nad nimi 
już się rozpoczął i prezydent Bush nie chciał pozostać na marginesie tej rywalizacji13. 
Wstępne umowy na dostarczanie libijskiej ropy naftowej podpisały rządy Niemiec 
i Belgii, a premier Włoch i czołowy polityk Unii Europejskiej Silvio Berlusconi miał 
bardzo bliskie i przyjazne stosunki z dyktatorem Libii. Zadaniem ówczesnej admini-
stracji waszyngtońskiej największym niebezpieczeństwem dla globalnej równowagi 
energetycznej były jednak działania podjęte jeszcze w 2003 r. przez prezydenta Rosji 
Władimira Putina14.

W ostatnich miesiącach urzędowania prezydenta Busha stosunki amerykańsko-
-libijskie poprawiły się jeszcze bardziej. 14 sierpnia 2008 r. Stany Zjednoczone i Li-
bia podpisały Claims Settlement Agreement15. Ważna z punktu widzenia Waszyngto-
nu umowa bilateralna dotyczyła sposobu wypłat pieniędzy rodzinom ofi ar zamachów 
terrorystycznych (np. w dyskotece La Belle czy nad Lockerbie), za które władze 
libijskie wzięły odpowiedzialność. Porozumienie zobowiązywało Libię do wypłaty 
odszkodowań wszystkim rodzinom ofi ar zamachów, które wniosły pozwy do sądu 
do 30 czerwca 2006 r. Trypolis wyrażał zgodę na fi nansowe zadośćuczynienie rów-
nież osobom rannym oraz wziętym za zakładników w wyniku działań terrorystów. 
Wysokość roszczeń ustalono na 1,8 mld USD. 31 października 2006 r. Ameryka-
nie potwierdzili otrzymanie od Kaddafi ego 1,5 mld USD na poczet odszkodowań. 
536 mln USD przekazano rodzinom ofi ar zamachu nad Lockerbie, a 283 mln USD 
krewnym poszkodowanych w wyniku akcji terrorystycznej w berlińskiej dyskotece 
La Belle. Pozostałe 681 mln USD zarezerwowano dla poszkodowanych w wyniku 
innych działań o charakterze terrorystycznym, których wspieranie przez Trypolis zo-
stało sądownie udowodnione16.

Zgoda na zawarcie Claims Settlement Agreement i zaprzestanie polityki po-
pierania międzynarodowego terroryzmu przez pułkownika Kaddafi ego przyniosła 
wymierne skutki. Poza wspomnianymi wcześniej korzyściami (nawiązaniem sto-
sunków dyplomatycznych, zniesieniem sankcji oraz skreśleniem Libii z listy rogue 
states) Waszyngton zdecydował w październiku 2006 r. o rozpoczęciu programu 
pomocowego dla gospodarki libijskiej. Co ciekawe, po 35-letniej przerwie fi rmy 

12  Prepared Statement of the Honorable Paula A. DeSutter…, s. 22.
13  M. Klare, D. Volman, The African ‘Oil Rush’ and U.S. National Security, „Third World Quarterly”, 

vol. 27, iss. 4, 2006, s. 614.
14  L. Sadkowski, Gazprom rusza do Libii, http://www.hotmoney.pl/artykul/1862/0/prasa-zagra-

niczna-globalni-bilionerzy-1.html, 20.02.2011.
15  C.M. Blanchard, Libya: Background and U.S. Relations, U.S. Congressional Research Service, 

March 16, 2010, Washington, DC 2010, s. 7.
16  Szczegóły dotyczące procesów sądowych oraz wysokości i sposobu wypłat odszkodowań są 

dostępne na stronie Departamentu Sprawiedliwości: http://www.usdoj.gov/fcsc/libyaclaims,html.
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amerykańskie z sektora zbrojeniowego rozpoczęły inwestować w rozwój libijskich 
sił lotniczych. Amerykanie zobowiązali się również wesprzeć fi nansowo zabezpie-
czenie granic libijskich przed przenikaniem terrorystów na terytorium Libii17. 

Tabela 4. Planowana pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Libii w latach 
2008–2011 (w tys. USD)

Zadania 2008 2009 2010 
2011 
niezrealizo-
wane

Działania z zakresu bezpieczeństwa 
(antyterroryzm, likwidacja WMD) 1 000 750 300 275

Pomoc gospodarcza – 2 300 – –

Szkolenie wojska libijskiego – – 330 350

Dofi nansowanie armii libijskiej – – 150 250

Suma rocznie 1 000 3 050 780 875

Źródło: opracowanie własne na podstawie: U.S. Department of State, Congressional Budget 
Justifi cations for Foreign Operations Appropriations, FY 2010 and FY 2011, http://www.state.
gov/f/releases/iab/, 14. 09. 2013.

Powyższe zestawienie zostało przygotowane jeszcze w 2008 r. przez admini-
strację prezydenta Busha. Deklaracja pomocy USA dla reżimu Kaddafi ego była do-
wodem na obdarzenie zaufaniem Trypolisu i uznanie Libii za ważnego sojusznika 
w walce z międzynarodowym terroryzmem. Znaczna część środków przyznanych 
w ramach działań związanych z bezpieczeństwem została przeznaczona na wspar-
cie Libii w walce z międzynarodowym terroryzmem poprzez dofi nansowanie mię-
dzyafrykańskiej inicjatywy Trans-Sahara Counter Terrorism Partnership (TSCTP). 
W kwietniu 2009 r. Departament Stanu opublikował Country Report on Terrorism. 
W dokumencie Amerykanie wyrażali zadowolenie, że Trypolis prowadzi skuteczną 
walkę z takimi organizacjami terrorystycznymi, jak Libijska Islamska Walcząca Gru-
pa (Libyan Islamic Fighting Group, LIFG) oraz Al-Kaida Islamskiego Maghrebu, 
która wywodziła się z bardzo niebezpiecznego środowiska Salafi stów18. Dynamika 
wydarzeń w ramach tzw. Arabskiej Wiosny i obalenie reżimu Kaddafi ego przez Li-
bijczyków spowodowały, że w 2011 r. administracja prezydenta Baracka Obamy, 
czekając na rozwój sytuacji, wstrzymała pomoc fi nansową dla Trypolisu. 

Casus Libii w stosunkach z USA jest najciekawszym spośród wszystkich państw 
północnoafrykańskich19. Z czasem, podobnie jak inni dyktatorzy północnoafry-

17  C.M. Blanchard, Libya: Background and U.S. Relations, U.S. Congressional Research Service, 
August 6, 2008, Washington, DC 2008, s. 31–32.

18  U.S. Department of State, Offi ce of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports on 
Terrorism – Libya, April 30, 2009, http://www.state.gov/, 10.03.2012.

19  O polityce USA wobec Libii w latach 80. i 90. XX w. zob. w: U.F. Ohaegbulam, U.S. Measures 
against Libya since the Explosion of Pan Am Flight 103, „Mediterranean Quarterly”, vol. 17, no. 2, 
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kańscy, pułkownik Kaddafi  zauważył korzyści polityczne oraz gospodarcze i w re-
zultacie zdecydował się na współpracę z USA. Ewolucja polityki Kaddafi ego stała 
się faktem, a nowy, wyznaczony po 2003 r. kurs w polityce libijskiej był kontynu-
owany do wydarzeń związanych z Arabską Wiosną. Trypolis wziął na siebie od-
powiedzialność za atak terrorystyczny nad Lockerbie w 1988 r. i zobowiązał się 
do wypłacenia wysokich, wynoszących ponad 2 mld USD rekompensat rodzinom 
ofi ar. Zgodnie z oczekiwaniami Waszyngtonu od 1999 r. Kaddafi  rozpoczął konse-
kwentnie realizowany proces rozliczania się i wycofywania z popierania organiza-
cji terrorystycznych. Po rozwiązaniu i zakończeniu sprawy zamachu nad Lockerbie 
Trypolis zdecydował się na wzięcie odpowiedzialności za zamach bombowy w ber-
lińskiej dyskotece La Belle, przeprowadzony w 1986 r., oraz za zamach dokonany 
w 1989 r. na francuski samolot pasażerski UTA 772. W marcu 1999 r. sąd w Paryżu 
wydał zaocznie wyrok skazujący 6 obywateli Libii. Uznano ich za winnych prze-
prowadzenia aktu terrorystycznego na francuski samolot pasażerski. Głos Francji 
został wzmocniony przez amerykańskiego sędziego Henry’ego H. Kennedy’ego. 
W styczniu 2008 r. wydał on orzeczenie, w którym obarczał pełną odpowiedzial-
nością za tragedię władze Libii i zażądał odszkodowań w wysokości 6 mld USD dla 
rodzin francuskich, niemieckich i amerykańskich ofi ar katastrofy. Ponadto w 2006 r. 
pełnomocnicy rodzin ofi ar z dyskoteki La Belle spotkali się kilka razy z przedsta-
wicielami rządu libijskiego w celu wypracowania satysfakcjonującego obie strony 
stanowiska. W lipcu 2007 r. osiągnięto porozumienie, które z zadowoleniem przy-
jął prezydent Bush. Ze zdaniem państw zachodnich w powyższych kwestiach puł-
kownik Kaddafi  zgodził się bez zastrzeżeń i wziął pełną odpowiedzialność za te 
tragiczne wydarzenia. Władze libijskie wypłaciły w lipcu 1999 r. rodzinom ofi ar 
zamachów 33 mln USD, dodatkowo w 2003 r. rodziny francuskich ofi ar otrzymały 
odszkodowanie w wysokości 1 mln USD za każdą z ofi ar20. 

Trypolis udzielił, początkowo nieofi cjalnie, poparcia dla wojny z międzynaro-
dowym terroryzmem pod egidą Stanów Zjednoczonych, tym samym uznając ich 
szczególną rolę we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Ostatnie wy-
darzenia polityczne i ruchy demokratyczne w krajach Afryki Północnej w ramach 
Wiosny Arabskiej obnażyły jednak lata zaniedbań i nieprzygotowanie decydentów 
amerykańskich wobec nowej sytuacji. Szybko okazało się, że elementem kompli-
kującym sytuację w Libii było obalenie reżimu i śmierć pułkownika Kaddafi ego 
w październiku 2011 r. Zaskoczenie dynamiką wydarzeń uwidoczniło się w nie-
zdecydowanej postawie państw zachodnich na czele z USA zarówno wobec planu 
akcji militarnej NATO, jak i podczas interwencji zbrojnej w Libii21. Administracja 
prezydenta Obamy stanęła przed trudnym do rozwiązania dylematem. Z jednej stro-
ny Waszyngton wspierał dążenia narodu libijskiego do budowy demokratycznego 

2000; C.M. Blanchard, Libya: Background and U.S. Relations, U.S. Congressional Research Service,
August 6, 2008, Washington, DC 2008.

20  A. Graham-Silverman, Congress Clears Measure Limiting Further Terrorism Lawsuits against 
Libya, „Congressional Quarterly”, July 31, 2008, s. 287. 

21  Opening Remarks on Libya [w:] Libya: Defi ning U.S. National Security Interests: Hearing before 
the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 112th Congress, 1st session, March 31, 2011, 
Washington, DC 2011, s. 4–19.
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państwa i sprzeciwiał się brutalnemu tłumieniu przez reżim Kaddafi ego tych dążeń, 
którego ofi arami padali głównie cywile. Z drugiej strony niepokój USA był spo-
wodowany niepewną perspektywą co do przyszłości politycznej Libii. Amerykanie 
zadawali sobie dwa najważniejsze pytania: kto przejmie władzę po obalonym Kad-
dafi m oraz czy Libijczycy demokratycznie nie opowiedzą się po stronie jawnie anty-
amerykańskich radykałów?22 Dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydo-
wało wówczas o przeprowadzeniu akcji militarnej, aby bronić ludność cywilną przed 
działaniami armii rządowej. Jednocześnie rządy państw zachodnich na czele z USA 
zadeklarowały, że celem interwencji nie jest obalenie reżimu, gdyż współpracujący 
z USA od 2003 roku Kaddafi  wydaje się bardziej przewidywalny i bezpieczniejszy 
niż ewentualne rządy islamistów destabilizujące sytuację w regionie23.

Znamiennym wydarzeniem okazało się przesłuchanie byłej sekretarz stanu Hil-
lary Clinton w styczniu 2013 r. przed przedstawicielami Kongresu USA, które do-
tyczyło dramatycznych wydarzeń z września 2012 r. W wyniku ataku radykałów 
libijskich na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Trypolisie został zamordo-
wany ambasador USA w Libii Christopher Stevens24. Zarówno te wydarzenia, jak 
i samo przesłuchanie Hillary Clinton obnażyło zagubienie i brak znajomości sytuacji 
w Libii po śmierci Kaddafi ego. Nieznajomość współczesnych realiów libijskich była 
powszechna wśród wielu polityków amerykańskich. Dodatkowo należy wskazać na 
błędną analizę stosunków społeczno-politycznych wszystkich krajów tego regionu 
ze strony innych państw zachodnich. Owe braki zostały szczególnie uwypuklone 
w przypadku Libii. Błędem okazała się polityka ustępstw oraz bezrefl eksyjnej i bez-
krytycznej rehabilitacji międzynarodowej dyktatora Libii, prowadzona konsekwen-
tnie od 2003 r. przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Pułkownik Kaddafi , 
do niedawna wiarygodny partner polityczno-biznesowy dla Zachodu (np. premiera 
Włoch), okazał się najbardziej zdeterminowanym i brutalnym północnoafrykańskim 
dyktatorem w walce o utrzymanie władzy25. 

4.2. ROLA TUNEZJI W AMERYKAŃSKIEJ POLITYCE
WAR ON TERROR

Tunezja była traktowana przez Waszyngton w sposób marginalny, a stosunki bi-
lateralne między oboma państwami miały charakter incydentalny. Brak surowców 

22  Prepared Statement of Tom Malinowski, Washington Director, Human Rights Watch [w:] Perspec-
tives on the Crisis in Libya: hearing before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 
112th Congress, 1st session, April 6, 2011, s. 13–16, http://www.fdsys.gpo.gov, 22.01.2013.

23  Statement of the Honorable James B. Steinberg, Deputy Secretary, U.S. Department of State 
[w:] Libya: Defi ning U.S. National…, s. 19–20.

24  C.M. Blanchard, Libya: Transition and U.S. Policy, U.S. Congressional Research Service, 
October 18, 2012, Washington, DC 2012, s. 3. Według polskich badaczy, Kacpra Rękawka i Patrycji 
Sasnal, do ataku na konsulat USA doszło w Benghazi 11 września 2012 r. Podaję za: K. Rękawek,
P. Sasnal, Problemy Libii po Kaddafi m, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 88 
(953), 2012, s. 2752.

25  T. Graham Jr, Unending Crisis: National Security Policy after 9/11, Seattle 2012, s. 193.
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naturalnych, strategicznie niewielkie znaczenie, ścisła kontrola radykalnych ugru-
powań muzułmańskich przez reżim prezydenta Zine El Abidine Ben Alego, prze-
grana rywalizacja gospodarcza z Europą26, stosunkowo mały potencjał demografi cz-
ny i mały obszar powodowały, że Amerykanie właściwie nie interesowali się tym 
krajem Maghrebu. Z perspektywy czasu wielu politologów i historyków krytycznie 
ocenia bierność i niedocenienie potencjalnej roli małej Tunezji przez Biały Dom. 
Krajem rządził w sposób autorytarny prezydent Ben Ali, ale w porównaniu z in-
nymi despotami arabskimi dopuszczał do głosu polityków opozycyjnych. Ponad
20 lat temu władze postawiły na rozwój przemysłu turystycznego i od drugiej połowy 
lat 80. XX w. Tunezja stała się krajem otwartym, do którego przyjeżdżali liczni tury-
ści z całego świata. Tunezyjczycy mieli z nimi bezpośredni kontakt, dowiadywali się 
o wysokim poziomie życia w innych krajach. Był to przejaw swoistego rodzaju libe-
ralizmu w rozwoju państwa. Amerykanie zlekceważyli ten fakt, a także elastyczność 
polityczną Ben Alego i nie rozpoczęli ofensywy dyplomatycznej ani gospodarczej 
w celu wręcz podporządkowania sobie Tunezji. Skutkiem mogło być np. przekupie-
nie prezydenta i wymuszenie na nim zgody na choćby ograniczone reformy demo-
kratyzacyjne w kraju, a przez to zdobycie prozachodniego przyczółka demokracji 
w świecie arabskim. Faktem jest, że polityka zagraniczna prowadzona przez reżim 
Ben Alego od 1987 r. była przychylna Zachodowi. Tradycyjnie silne więzy gospodar-
cze Tunis utrzymywał z Francją27. Rezultaty krótkowzrocznej polityki Stanów Zjed-
noczonych uwidoczniły się w grudniu 2010 r., kiedy to właśnie w Tunezji rozpoczęły 
się rewolucje w krajach arabskich, zwane Wiosną Arabską. Te wydarzenia obnażyły 
wcześniejsze zaniedbania polityków amerykańskich i zaskoczyły nieprzygotowany 
świat bogatego i stabilnego Zachodu28. 

Wydarzenia z 11 września 2001 r. zmieniły punkt widzenia polityków waszyng-
tońskich również wobec Tunezji. Prezydent Bush widział miejsce w koalicji anty-
terrorystycznej dla Tunezji, a władza Ben Alego uzyskała legitymizację ze strony 
Amerykanów za zneutralizowanie radykałów islamskich na terenie tego kraju. Od 
samego początku wojny z międzynarodowym terroryzmem, czyli od 11 września 
2001 r., tunezyjskie władze na czele z prezydentem Ben Alim zaliczały się do lojal-
nych sojuszników koalicji antyterrorystycznej stworzonej przez Stany Zjednoczone. 

26  Rynek europejski jest największym odbiorcą towarów tunezyjskich. W 2002 r. 78,6% eksportu 
tunezyjskiego przypadało na Europę, a w 2005 r. wzrósł on do 84%. Podobna sytuacja dotyczy importu: 
w 2005 r. aż 72% sprowadzanych dóbr pochodziło z Europy. W 2002 r. defi cyt w handlu między Tune-
zją a UE wynosił 4 mln dinarów tunezyjskich. Dodatkowo w 2002 r. najwięcej środków fi nansowych 
w ramach akcji pomocowych wyasygnowała Unia Europejska. Ta pomoc pokrywała 78,4% wszystkich 
zagranicznych subwencji. Co ciekawe, Tunezja stała się znaczącym benefi cjentem programu MEDA, 
w wysokości aż 13% środków, stanowiąc jedynie 4% populacji śródziemnomorskiej. Na polu gospodar-
czym Amerykanie właściwie w ogóle nie byli obecni. Offi cial Documents of EU’s External Relations: 
Tunisia, http://www.ec.europa.eu/comm/external_relations/tunisia/intro/index.html, 23.12.2011.

27  A Review of the Political, Economic and Security Situation in Tunisia: Implications for U.S. 
Policy, Report of a Staff Study Mission to Tunisia and France November 17–22, 1986 to the Committee 
on Foreign Affairs U.S. House of Representatives, Washington, DC 1987.

28   V. Durac, F. Cavatorta, Strengthening Authoritarian Rule through Democracy Promotion? 
Examining the Paradox of the U.S. and E.U. Security Strategies: The Case of Bin Ali’s Tunisia, „British 
Journal of Middle Eastern Studies”, vol. 36, no. 4, 2009, s. 11.
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Bezpośrednim następstwem zmiany polityki były wizyty dyplomatyczne: w 2003 r. 
do Tunezji przybył sekretarz stanu Colin Powell, rok później Waszyngton odwie-
dził tunezyjski minister spraw zagranicznych. Sekretarz stanu Colin Powell podczas 
swojej kolejnej wizyty w regionie w lutym 2004 r. określił Tunis mianem „dobrego 
przyjaciela”, a Amerykanie postrzegali Tunezję jako „głos modernizacji, regionalnej 
harmonii i rozwoju”29. Punktem kulminacyjnym w ówczesnych stosunkach tune-
zyjsko-amerykańskich była wizyta prezydenta Ben Alego w Waszyngtonie w lutym 
2004 r., podczas której doszło do udzielenia pełnego poparcia władzy tunezyjskiej 
i uznania przez USA Tunezji za znaczącego członka koalicji antyterrorystycznej30. 
W następstwie wizyt Powella w Tunisie w 2003 oraz 2004 r. ówczesny prezydent 
Tunezji Ben Ali wraz z tunezyjskim ministrem spraw zagranicznych odwiedzili pre-
zydenta Busha w Waszyngtonie. We wspólnym oświadczeniu prezydenci obu krajów 
podkreślili wolę współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem. Zdaniem 
jednego z wysokich urzędników Departamentu Stanu

Stany Zjednoczone i Tunezja ustaliły harmonogram wspólnych manewrów wojskowych. 
Amerykańska pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa zawsze odgrywała znaczącą rolę w bu-
dowaniu bilateralnych relacji. Wspólna Amerykańsko-Tunezyjska Komisja Wojskowa 
odbywa coroczne posiedzenia, na których omawiane są sprawy akcji militarnej, kwestie 
modernizacji armii tunezyjskiej oraz inne problemy związane z bezpieczeństwem. (…) 
Tunezja to głos modernizacji. Tunezja to głos za regionalną hegemonią. Tunezja to głos za 
zwiększeniem wysiłków i nakładów na rozwój31. 

Reżim Ben Alego odniósł wymierne korzyści wynikające z udzielonego popar-
cia dla polityki Waszyngtonu prowadzonej po zamachach na USA w 2001 r. Już 
w 2002 r. Departament Stanu udzielił pełnego wsparcia dla działań Tunisu w walce 
z tunezyjskimi grupami terrorystycznymi. Głównym celem działań terrorystów spod 
znaku Tunisian Combatant Group (TCG) było obalenie rządów prezydenta Ben Ale-
go i utworzenie islamskiego państwa wyznaniowego. Pretekstem do działań przeciw 
radykałom tunezyjskim stało się oskarżenie o zorganizowanie zamachów bombo-
wych w grudniu 2001 r. na placówki dyplomatyczne Algierii, Stanów Zjednoczonych 
i Tunezji w Rzymie. Ben Ali, podobnie jak prezydent Boutefl ika w Algierii, wyko-
rzystał pomoc i akceptację dla swoich działań udzieloną przez administrację prezy-
denta Busha i rozprawił się z opozycją, aresztując kierownictwo umiarkowanej partii 
islamskiej An Nahdah z jej przywódcą Mohammedem Sadiq Chourou na czele32. 

Podobnie jak w Maroku również w Tunezji, dzięki zdecydowanym działaniom Ben 
Alego do początków XXI w., nie istniała zorganizowana opozycja dżihadystów. Para-

29  Tunisia – U.S. Relations, http://www.tunisiaonline.com/government/tn-us-relations.html, 21.11.2011. 
30  Tunisia in the War on Terror, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040213-2.

html, 12.07.2011.
31  „The United States and Tunisia have and active schedule of joint military exercises. The U.S. 

security assistance historically has played an important role in cementing relations. The U.S. – Tunisian 
Joint Military Commission meets annually to discuss military operation, Tunisia’s defense modernization 
program, and other security matters. (…) Tunisia has been a voice for moderation. Tunisia has been a voice 
for regional hegemony. Tunisia has been a voice for putting efforts and resources into development”. 
Podaję za: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm, 30.11.2011.

32  F. Cavatorta, V. Durac, op. cit., s. 17.
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doksalnie rozprawienie się z jakąkolwiek opozycją, w tym reprezentantami islamistów 
o umiarkowanych poglądach, np. działaczami partii An Nahdah, stworzyło okazję do 
działania dla aktywistów związanych z globalnym ruchem radykalnych dżihadystów33. 
Sytuacja zmieniła się i zradykalizowała w połowie pierwszej dekady nowego tysiącle-
cia. Bardzo aktywną politykę na terenie Tunezji prowadziła Al-Kaida. Algierska grupa 
salafi stów, od 2006 r. zwana Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) z powodzeniem 
rekrutowała ochotników wśród młodych Tunezyjczyków należących do radykalnej 
organizacji islamskiej Tunisian Combatant Group. Bardzo niebezpieczną tunezyjską 
grupą terrorystyczną, trudną do rozbicia, była Al-Kaida-Al Jamaa wal Sunnah. Już 
w 2002 r. władze tunezyjskie postanowiły się rozprawić z członkami Al-Kaida-Al Ja-
maa wal Sunnah. Osądzono i ogłoszono wyroki dla 34 terrorystów, ale aż 31 wyroków 
ogłoszono zaocznie34. W styczniu 2007 r. w niejasnych okolicznościach tunezyjskie siły 
specjalne na granicy algiersko-tunezyjskiej aresztowały 30 bojowników należących do 
AQIM. Aresztowani zostali oskarżeni o przygotowywanie zamachów bombowych na 
brytyjskie i amerykańskie placówki dyplomatyczne i misje gospodarcze w Tunezji. 
AQIM wzięła odpowiedzialność za porwanie dwóch austriackich turystów w Tunezji 
w lutym 2008 r. Wspomniane wydarzenia oraz z te z kwietnia 2002 r. pokazały, że po-
wiązania Al-Kaidy z tunezyjskimi grupami terrorystycznymi są bardzo niebezpieczne. 
Na południu Tunezji na popularnej wśród turystów wyspie Djerbie dokonano zamachu 
bombowego na miejscową synagogę. W wyniku wybuchu bomby zginęło 21 osób, 
w tym 14 turystów z Niemiec, 2 Francuzów oraz 5 Tunezyjczyków. W październiku 
2002 r. jeden z liderów Al-Kaidy Ayman al Zawahiri w nagraniu telewizyjnym przy-
znał, że za zamach jest odpowiedzialna tunezyjska siatka Al-Kaidy35. 

Władze tunezyjskie przystąpiły do kontrofensywy i w grudniu 2003 r. uchwalo-
no restrykcyjne przepisy prawne wymierzone przeciw terrorystom. Działanie reżi-
mu w Tunisie spotkało się z zadowoleniem, zrozumieniem i pełnym poparciem ze 
strony Waszyngtonu. Departament Stanu określił nowe legislacyjne rozwiązania an-
tyterrorystyczne w Tunezji jako „całościowe, wspierające międzynarodowe wysiłki 
w zwalczaniu terroryzmu i procederu inwestowania środków fi nansowych pochodzą-
cych z nielegalnych źródeł”36. W grudniu 2006 r. władze tureckie aresztowały kilku 
Tunezyjczyków podejrzanych o wspieranie Al-Kaidy w Iraku. W kwietniu 2009 r. 
generał David Petraeus, dowódca U.S. Central Command, podczas przesłuchania 
przed jedną z komisji Kongresu USA potwierdził wcześniejsze przypuszczenia, że 
za zamachami bombowymi w Iraku stoją terroryści z AQIM, których siatka znajduje 
się na terytorium Tunezji. Według informacji wywiadu amerykańskiego terroryści 
tunezyjscy brali udział w walkach w Libanie, Czeczenii, Bośni i Afganistanie.

W lutym 2006 r. doszło do kolejnej wizyty eksponowanego polityka amerykań-
skiego. Do Tunisu przybył sekretarz obrony Donald Rumsfeld, który celowo unikał 

33  C.M. Henry, The Dialectics of Political Islam in North Africa, „Middle East Policy”, vol. 14, 
no. 4, 2007, s. 95.

34  C. Migdalovitz, Tunisia: Current Issues [w:] V.G. Luciano (red.), op. cit., s. 162.
35  Al-Qaeda Deputy Leader Signals Involvement in Attacks, „Financial Times”, October 10, 2002.
36  „(…) a comprehensive law to support the international effort to combat terrorism and money 

laundering”. Podaję za: U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism, 2003, released April 29, 
2004, http://www.state.gov/, 13.09.2012.

Ewolucja polityki USA wobec rejonu Afryki Północnej...



Polityka Stanów Zjednoczonych108

tematu praw człowieka w Tunezji, skupił się natomiast na wspólnej walce z między-
narodowym terroryzmem. Podkreślał rolę Tunezji w walce z ekstremizmem, stawiał 
za przykład Tunezję jako nowoczesne państwo świata islamskiego, lidera zmian 
w świecie arabskim. Szczególne zasługi amerykański polityk przypisał Ben Alemu, 
którego chwalił za odwagę w aktywnym przeciwstawieniu się islamskiemu terro-
ryzmowi. Rumsfeld powtórzył wcześniejsze opinie prezydenta Busha wygłoszone 
w Waszyngtonie w 2004 r. przed spotkaniem z prezydentem Ben Alim37. 

Pomimo aktywniejszych kontaktów pomiędzy Waszyngtonem a Tunisem po 
2001 r. i współpracy w zakresie walki z terroryzmem Tunezja nadal stanowiła kraj 
o niskim stopniu zainteresowania i znaczenia z punktu widzenia interesów USA. 
O symbolicznym znaczeniu Tunezji dla polityki Stanów Zjednoczonych i traktowa-
niu Tunisu w sposób doraźny świadczą dane statystyczne z zakresu gospodarki. Mały 
potencjał gospodarczy Tunezji oraz fakt, że głównym partnerem gospodarczym Tu-
nezji była Europa, spowodowały nikłe zainteresowanie za strony Stanów Zjednoczo-
nych. W 2008 r. na amerykański rynek trafi ły towary pochodzące z Tunezji za kwotę 
643,4 mln USD, z kolei eksport towarów z USA do Tunezji wyniósł 495,1 mln USD. 
Warto nadmienić, że reżim Ben Alego zmierzał do ożywienia skromnych stosun-
ków gospodarczych z Waszyngtonem. Amerykanie, uznając zasługi Tunezji w walce 
z międzynarodowym terroryzmem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prezyden-
ta Tunezji w zakresie współpracy gospodarczej, zawarli porozumienia handlowe, 
np. Trade Investment Framework Agreement (TIFA), oraz umieścili Tunezję w pro-
gramie Generalized System of Preferences (GSP). Były to pierwsze kroki do zawar-
cia bilateralnego porozumienia o wolnym handlu. Jaśminowa Rewolucja i zmiany 
polityczne w Tunezji, jakie zaszły w jej wyniku, spowodowały rezygnację z realiza-
cji tych ambitnych planów38. Dodatkowym niekorzystnym elementem obniżającym 
znaczenie Tunezji dla polityki USA był fakt, że ten kraj – w przeciwieństwie do 
Algierii czy Libii – nie posiadał znacznych zasobów surowców naturalnych, jak gaz 
ziemny czy ropa naftowa. 

W 2008 r. administracja prezydenta Busha, doceniając wkład Tunezji w wojnie 
z międzynarodowym terroryzmem i aktywne wspieranie amerykańskiej polityki za-
granicznej po 2001 r., ogłosiła kilkuletni program fi nansowania władz w Tunisie.

Ponadto Tunezja, jako jeden z 10 podmiotów, stała się benefi cjentem środków 
fi nansowych z tytułu uczestniczenia w programie Trans-Sahara Counter Terrorism 
Partnership (TSCTP). W latach 2007–2009 Departament Stanu w ramach TSCTP 
dofi nansował Tunezję kwotą w wysokości 13 mln USD. Ta suma pokryła koszty 
wspólnych amerykańsko-tunezyjskich ćwiczeń wojskowych, szkoleń antyterrory-
stycznych armii tunezyjskiej przez amerykańskich ekspertów oraz międzynarodo-
wych konferencji naukowo-wojskowych39. 

37  Remarks by President Bush, President of Tunisia before Meeting, February 18, 2004 [w:] Public 
Papers of the Presidents of the United States: G.W. Bush, Book I (January 1 to June 30, 2004), Washington, 
DC 2005, s. 324. 

38  U.S. International Trade Commission, http://dataweb.usitc.gov, 23.08.2013.
39  A. Arieff, Political Transition in Tunisia, U.S. Congressional Research Service, June 18, 2012, 

Washington, DC 2012, s. 17. 
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Tabela 5. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Tunezji w latach 2008–2012
(w tys. USD)

Zadania 2008 2009

2010 
plano-
wane, 
ale 
niezrea-
lizowane

2011 
plano-
wane, 
ale 
niezrea-
lizowane

2012 
plano-
wane, 
ale nie-
zrealizo-
wane

Działania z zakresu bezpieczeństwa 
(antyterroryzm) 100 425 200 brak 

danych 
brak 
danych

Pomoc gospodarcza 1 200 800 2,000 0 0

Szkolenie armii tunezyjskiej 1 700 1 700 1 950 2 300 1 675

Zakup uzbrojenia dla armii
tunezyjskiej 8 300 12 000 18 000 4 900 4 900

Program 1206 Departamentu Stanu 
do zadań specjalnych 10 000 8 800 0 brak 

danych
brak 
danych

Walka z produkcją i przemytem 
narkotyków 198 0 0 0 0

Suma 21 498 23 725 22 150 7 200 6 575

Źródło: opracowanie własne na podstawie U. S. Department of State, Congressional Budget 
Justifi cations for Foreign Operations, FY 2008 – FY 2012, CRS Report RS 22855, Security 
Assistance Reform: ‘Section 1206’ Background and Issues for Congress, by Nina M. Serafi no, 
http://www.state.gov/f/releases/iab/, 30. 01. 2011.

Na początku 2011 r. z punktu widzenia interesów amerykańskich sytuacja po-
lityczna w Tunezji uległa diametralnej zmianie. 14 stycznia 2011 r. w następstwie 
protestów społecznych, które nazwano Jaśminową Rewolucją, dyktator Tunezji Ben 
Ali został zmuszony do opuszczenia kraju i wraz z małżonką Leilą Trabelsi schronił 
się w Arabii Saudyjskiej. Jaśminowa Rewolucja z przełomu 2010 i 2011 r. spowo-
dowała zmiany polityczne w innych krajach regionu, zwane Arabską Wiosną. Przed 
rewolucją Amerykanie stawiali Tunezję jako kraj nowoczesny za wzór do naśla-
dowania przez inne państwa arabskie. Po obaleniu reżimu Ben Alego Waszyngton 
wierzył w utworzenie nowoczesnego świeckiego państwa islamskiego z panującymi 
w nim demokratycznymi rządami40. 27 lutego na czele nowego rządu tunezyjskiego 
stanął dawny współpracownik prezydenta Habiba Bourguiby Beji Caid Essebsi, 
który na początku marca przedstawił plan zmian demokratycznych w państwie. Es-
sebsi w swoich działaniach był wspierany przez tymczasowego prezydenta Fouada
Mebazza. Obaj politycy zapowiedzieli dążenie do przeprowadzenia wolnych wy-
borów do tunezyjskiego Zgromadzenia Narodowego w połowie 2011 r. Politycy 
amerykańscy zadawali sobie zasadnicze pytanie: jakiego wyboru politycznego do-
konają Tunezyjczycy i jaką politykę zagraniczną będą prowadzić nowo wybrane 
władze? Pomimo że reżim Ben Alego kontrolował radykalnych wyznawców islamu, 

40  Testimony Prepared for Delivery to the U.S. House of Representatives Committee on Foreign 
Affairs Subcommittee on the Middle East and South Asia ‘Shifting Sands: Political Transitions in the 
Middle East, Part 1’, April 13, 2011, Washington, DC 2012, s. 5. 
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a działalność ich ugrupowań została zakazana, to w wyniku Jaśminowej Rewolucji 
radykałowie odnotowali szybki i znaczny wzrost poparcia wśród Tunezyjczyków41. 

Rozwój sytuacji w Tunezji wywołał ambiwalentne uczucia wśród decydentów 
amerykańskich: czy wspierać przemiany demokratyczne, które w konsekwencji 
mogą doprowadzić do radykalizacji działań przyszłego rządu opanowanego przez 
antyamerykańskich radykałów, czy też kosztem demokracji wspierać liberalny kon-
tynuujący proamerykański kurs rząd wybrany jednak niezgodnie z demokratycznymi 
procedurami? W wyniku analizy sytuacji administracja prezydenta Obamy obarczy-
ła odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację prezydenta Ben Alego. Już 7 stycznia 
2011 r. sekretarz stanu Hillary Clinton skrytykowała władze w Tunisie za wprowa-
dzenie ograniczeń swobody wypowiedzi w internecie. W odpowiedzi rząd Tunezji 
wysłał protest do ambasadora USA w Tunisie Gordona Graya, w którym sprzeciwiał 
się przedstawianiu przyczyn i przebiegu rewolucji w Tunezji przez polityków ame-
rykańskich w sposób nieprzychylny prezydentowi Ben Alemu. 11 stycznia Hillary 
Clinton udzieliła wywiadu arabskojęzycznej stacji telewizyjnej Al-Arabiya, w któ-
rym wyraziła zaniepokojenie prezydenta Obamy losem protestujących oraz moż-
liwością rozprzestrzenienia się rewolucji na inne kraje regionu Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie sekretarz Clinton zapewniła reżim w Tunisie, że 
Stany Zjednoczone nie udzielają poparcia żadnej stronie konfl iktu, a jedynie doma-
gają się zapewnienia protestującym prawa do swobody wyrażania poglądów42. Jas-
nym sygnałem dla reżimów w krajach arabskich było przemówienie Hillary Clinton 
w stolicy Kataru Ad-Dauha, które wygłosiła 13 stycznia. Z jednej strony Clinton mó-
wiła o potrzebie demokratyzacji życia w tych krajach, z drugiej wyraziła pełne popar-
cie ze strony USA dla działań dyktatorów przeciw ekstremistom i islamistom. Dzień 
później, kiedy prezydent Ben Ali opuścił Tunezję, Barack Obama potępił użycie siły 
przeciw protestującym przez stronę rządową i wyraził nadzieję na reformy gospodar-
cze i zmiany polityczne w duchu demokratycznym43. Od tego momentu Biały Dom 
udzielił poparcia aspiracjom politycznym Tunezyjczyków, wyrazem czego była de-
klaracja Departamentu Stanu dla reform zaproponowanych przez Beji Caid Essebsi 
oraz Fouada Mebazza. W dniach od 24 do 26 stycznia w Tunisie przebywała delega-
cja amerykańska z podsekretarzem stanu ds. Bliskiego Wschodu Jeffreyem Feltma-
nem na czele. Ta wizyta zaowocowała spotkaniami z liderami ruchu rewolucyjnego, 
przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych i grup religijnych, a także człon-
kami dawnego establishmentu. W lutym Tunis odwiedził podsekretarz stanu William 
Joseph Burns, który przygotował marcową wizytę Hillary Clinton. Deklaracje Wa-
szyngtonu zostały potwierdzone wymiernymi korzyściami. 22 marca biuro tereno-
we Middle East Partnership Initiative (MEPI) w Tunisie otrzymało 20 mln USD na 

41  Przykładowo 19 lutego w Tunisie odbyła się demonstracja zorganizowana przez zwolenni-
ków islamskiej partii Hizb Al Nahda. A. Alexis, Political Transition in Tunisia [w:] J.C. De Leon, 
C.R. Jones (red.), Tunisia and Egypt: Unrest and Revolution, New York 2012, s. 10.

42  U.S. State Department, Secretary of State Interviewed on Al Arabiya, January 11, 2011, 
„Congressional Quarterly”, January 23, 2011, s. 198.

43  Statement by the President on Events in Tunisia, January 14, 2011 [w:] Public Papers of the 
Presidents of the United States: Barack Obama, Book I (January 1 to June 30, 2011), Washington, DC 
2011, s. 72.
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wsparcie budowy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji44. Pre-
zydent Obama zaproponował utworzenie Tunisian-American Enterprise Fund w celu 
wspierania rozwoju gospodarki rynkowej i prywatnych przedsiębiorstw w Tunezji. 
17 marca 2011 r. Kongres USA zaakceptował inicjatywę prezydenta Obamy.

Stosunki tunezyjsko-amerykańskie w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. deter-
minowały współpraca o charakterze wojskowym i wspólne działania przeciw ter-
rorystom. Część kongresmenów optowała za dalszym inwestowaniem środków 
fi nansowych pochodzących z budżetu USA w odbudowę gospodarki tunezyjskiej 
i w procesy demokratyzacyjne. Inni wnioskowali o redukcję środków budżetowych 
na rzecz sponsorowania programów pomocowych przez amerykańskie fi rmy i pry-
watnych ofi arodawców. Ostatecznie administracja prezydenta Obamy zaproponowa-
ła wsparcie w wysokości 20 mln USD, których dystrybucją miała się zająć utwo-
rzona w Departamencie Stanu Middle East Partnership Initiative (MEPI). Ponadto 
prezydent Obama zapowiedział utworzenie w przyszłości Amerykańsko-Tunezyj-
skiego Funduszu, którego celem będzie bliska współpraca polityczna obu rządów 
oraz promocja rozwoju sektora prywatnego w gospodarce tunezyjskiej. Dynamika 
procesów demokratyzacyjnych w Tunezji, następnie w Libii oraz w kilku krajach 
półwyspu arabskiego, a nade wszystko w Egipcie zmusiła do przeformułowania po-
lityki amerykańskiej przez prezydenta Baracka Obamę45. Rewolucja w Tunezji z po-
czątku 2011 r., podobnie jak w Egipcie, Libii czy innych krajach arabskich, obnażyła 
niezdecydowanie wśród amerykańskich decydentów wobec tych wydarzeń. Ponadto 
pokazała instrumentalne traktowanie w celach doraźnych dyktatorów tych krajów 
przez kolejne ekipy Białego Domu.

4.3. PAŃSTWA MUZUŁMAŃSKIE JAKO LOJALNI PARTNERZY 
W WOJNIE Z MIĘDZYNARODOWYM TERRORYZMEM. 
CASUS ALGIERII I MAROKA 

(…) The U. S. – Moroccan Dialogue is grounded in a very longstanding friendship, 
and it’s real. It extends back to 1777, when Morocco recognized the independence 
of the United States. And we have initiated this particular dialogue because we feel 
that our leaders want to make certain that people understand that we have to do 
much more than just celebrate our history, we have to build the future. And that’s 
what we’re working on doing. By working together, we can help shape a future in 
which our citizens will be safe, they’ll be more prosperous, and where builders, 
not destroyers, will be strengthened and be the people who really defi ne and write 
history and meet the expectations of our people.

John Kerry46

44  M.B. Sheridan, U.S. to Give $20 Million to Help Tunisia’s Fledgling Democracy, „The Washington 
Post”, March 17, 2011.

45  Ciekawą analizę polityki prezydenta Obamy wobec krajów arabskich oraz ocenę jego polityki przez 
społeczność arabską przedstawili w swojej pracy włoscy badacze przedmiotu: Donatella Della Ratta oraz 
Augusto Valeriani, Hussein alla Casa Bianca: cosa pensa in mondo arabo di Barack Obama, Roma 2009.

46 Secretary of State John Kerry’s Remarks with Moroccan Foreign Minister Salaheddine Mezouar, 
Washington, DC April 9, 2015, www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240527.htm, 11. 04. 2015.
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The ties between the United States and Algeria are actually very, very long and 
longstanding. Many people are not aware that the city of St. Augustine, Florida 
was founded 450 years ago, and it was named in honor of a man who lived in 
what is now Algeria, the great scholar Augustine of Hippo. And ever since 1783, 
when Algeria became one of the very fi rst nations to offi cially recognize the now 
– United States, the people of our two countries have actually had a great deal 
in common.

John Kerry47

Już w latach 80. podczas konfl iktu Algierii z Marokiem o Saharę Zachodnią admi-
nistracja amerykańska wysyłała sygnały o możliwości bliższej współpracy zarówno 
z Rabatem, jak i Algierem. Intensyfi kacja współpracy pomiędzy Marokiem i Algierią 
a Stanami Zjednoczonymi nastąpiła jednak dopiero na początku XXI w. 

Z punktu widzenia dyplomacji amerykańskiej od lat 80. XX w. następuje niepo-
kojący proces, tj. radykalizacja nastrojów w krajach Afryki Północnej i zwiększenie 
wpływu na organy władzy przez grupy islamskich fundamentalistów. W Algierii 
przeciw porządkom zaprowadzonym kilkadziesiąt lat wcześniej przez prezydenta 
Ben Bellę w 1988 r. rozpoczęto „wojnę z biurokracją”. Trzy lata później, co szcze-
gólnie zaniepokoiło Waszyngton, w wyborach powszechnych wygrał radykalny 
Islamski Front Ocalenia. Wprawdzie grupa wpływowych wojskowych dokonała 
zamachu stanu i zdelegalizowała to ugrupowanie, ale sytuacja, zamiast się ustabili-
zować, uległa pogorszeniu i w latach 90. kraj pogrążył się w walkach wewnętrznych, 
które pochłonęły około 150 tys. ofi ar. W 1999 r. prezydentem został Abdul-Azziz 
Boutefl ika. O ile jego polityka wewnętrzna miała niewiele wspólnego z demokra-
cją, o tyle w polityce zagranicznej można zauważyć pewne działania o charakterze 
prozachodnim. 

Zbliżenie amerykańsko-algierskie na początku XXI w. dotyczyło dwóch obsza-
rów współdziałania: wspólnej walki przeciw terroryzmowi i kwestii gospodarczych. 
Walka z islamskim terroryzmem dla administracji prezydenta Busha stanowiła prio-
rytet w stosunkach z Algierią. Bezpośrednio po atakach terrorystycznych na Wa-
szyngton i Nowy Jork prezydent Algierii Abdul-Azziz Boutefl ika potępił działania 
grup terrorystycznych i udzielił bezwarunkowego poparcia dla kierunku polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych, będącego następstwem wydarzeń z 11 wrześ-
nia 2001 r. Konsekwencją proamerykańskiej postawy reżimu w Algierze okazało 
się przystąpienie do międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Prezydent Bush 
ogłosił społeczności międzynarodowej, że do wojny z terroryzmem dołączyła Al-
gieria – państwo islamskie. To wydarzenie uznano za ważne w sferze propagando-
wej48. Bezpośrednio po wydarzeniach z 11 września 2001 r. prezydent Boutefl ika 

47 Secretary of State John Kerry’s Remarks with Algerian Foreign Minister Ramtane Lamamra, 
Treaty Room, Washington, DC April 8, 2015, www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240485.htm, 
13. 04. 2015.

48  A. Arieff, Algeria: Current Issues, U.S. Congressional Research Service, January 18, 2013, 
Washington, DC 2013, s. 8.
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wykonał ważny gest wobec Amerykanów i przekazał im listę kilkuset ekstremistów 
powiązanych z islamskim terroryzmem na czele z Al-Kaidą. Co ważne, tę listę sa-
modzielnie stworzyły algierskie służby wywiadowcze49. W zamian prezydent Bou-
tefl ika otrzymał pełne wsparcie dla przeciwdziałania organizacjom terrorystycznym 
na terenie Algierii. O aktywności i niebezpieczeństwie wynikającym z działań Al-
-Kaidy w tym kraju świadczy wiele akcji wymierzonych zarówno w ludność cywil-
ną, jak i w Amerykanów działających w Algierii. Do jednego z takich spektakular-
nych ataków doszło w 2006 r., kiedy to islamiści uderzyli na konwój pracowników 
amerykańsko-algierskiej fi rmy Brown & Root – Condor. W wyniku ataku na ho-
tel w miejscowości Bouchaaoui zginął jeden Algierczyk, a dziewięć osób, w tym 
czterech Brytyjczyków i jeden Amerykanin, zostało rannych50. 11 września 2006 r.
doszło do zjednoczenia wszystkich organizacji terrorystycznych działających w Al-
gierii i utworzenia jednej pod nazwą Al-Kaida Islamskiego Maghrebu (AQIM). 
Głównym terenem działania AQIM w Algierii była północno-wschodnia część kra-
ju, prowincja Kabylie. Przywódcą scalonej grupy Al-Qaeda in the Islamic Maghreb 
(AQIM) został zdecydowany i brutalny w działaniu Abdelmalik Droukdel. Przy-
stąpił on do realizacji swoich celów, organizując samobójcze ataki terrorystyczne 
na różne obiekty użyteczności publicznej, w wyniku których zmarło bądź odniosło 
rany wielu cywilów. 11 kwietnia 2007 r. terroryści dokonali w tym samym czasie 
kilku samobójczych ataków na siedzibę rządu w Algierze oraz kilka posterunków 
policji. 11 grudnia 2007 r. podłożono bomby w siedzibie parlamentu algierskiego 
oraz w przedstawicielstwie ONZ w Algierze. 6 września 2007 r. terroryści podjęli 
zuchwałą próbę zamachu na prezydenta Boutefl ikę. W sierpniu 2008 r. w samo-
bójczym zamachu bombowym dokonanym na algierską akademię policyjną przez 
kilku terrorystów zginęło ponad 40 policjantów. W lipcu 2009 r. w prowincji Tapiza 
na zachód od Algieru terroryści zaatakowali konwój wojskowy. W wyniku ataku 
zginęło 14 algierskich żołnierzy. Zgodnie z zapowiedziami AQIM atakowała rów-
nież obcokrajowców. W maju 2009 r. uprowadzono Brytyjczyka, którego straco-
no w Mali. W czerwcu na terytorium Mauretanii zamordowano amerykańskiego 
pracownika organizacji humanitarnej, w sierpniu w mauretańskim mieście Nouak-
chott zaatakowano ambasadę Francji, a w listopadzie porwano trzech Hiszpanów51. 
AQIM przyjęła do realizacji dwa główne cele: przejęcie rządów w Algierii oraz 
prowadzenie dżihadu przeciw Stanom Zjednoczonym, Francji i Hiszpanii. Zdaniem 
Amerykanów Algieria była jednym z najważniejszych miejsc dla międzynarodowej 
siatki Al-Kaidy. 

49  R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, przeł. K. Salawa, Warszawa 2007, s. 400.
50  C.S. Smith, Qaeda – Linked Group Claims Algerian Attack, „New York Times”, December 13, 

2006.
51  U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism, 2008, April 30, 2009, http://www.state.

gov, 21.01.2013.
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Tabela 6. Ataki terrorystyczne w krajach Afryki Północnej, które nastąpiły
po 11 września 2001 r.

Obszar 
ataków

Liczba 
ataków 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

wszystkie 
kraje Afryki 
Północnej

w sumie 
500 
ataków

21 53 28 40 90 112 104 63

Algieria 473 20 52 26 39 87 111 94 44

Libia 1 1

Mauretania 15 1 3 4 7

Maroko 7 2 5

Tunezja 4 1 1 1 1

Źródło: Why the Maghreb Matters: Threats, Opportunities, and Options for Effective American 
Engagement in North Africa, North Africa Policy Paper Project, Arlington 2009, s. 5.

Powyższe zestawienie potwierdza tezę, że terroryści byli najaktywniejsi w Algierii. 
W ciągu kilku lat – od 2001 do 2007 r. – liczba zamachów terrorystycznych w krajach 
Afryki Północnej wzrosła o 400%! W wyniku porwań, zamachów czy innych działań 
terrorystycznych życie straciło ponad 1000 osób, a 4000 zostało rannych lub uznanych 
za zaginionych. Do większości ataków doszło na terytorium Algierii. W tym kraju znaj-
dowały się bazy szkolące terrorystów, a spośród Algierczyków rekrutowano ochotni-
ków do walki. Jeszcze przed atakami z 2001 r., bo w grudniu 1999 r., podczas próby 
przekroczenia granicy USA z Kanadą został aresztowany Ahmed Ressam. Algierczyk 
przeszedł szkolenie terrorystyczne w bazie Al-Kaidy w Afganistanie i przygotowywał 
się do zamachu bombowego w Los Angeles. W 2003 r. zatrzymano w Londynie trzech 
Algierczyków, w których mieszkaniu policja odkryła skład śmiertelnych mieszanek 
chemicznych. Tylko w 2004 r. aresztowano w Afganistanie 26 Algierczyków. Później 
przewieziono ich do więzienia w bazie morskiej Guantanamo52. Rok później w wyniku 
zakrojonej na szeroką skalę akcji antyterrorystycznej europejskiej policji obywatele 
Algierii zostali aresztowani w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i we 
Włoszech. Byli podejrzani o próby zorganizowania siatki AQIM na terytorium kilku 
krajów europejskich i przygotowywanie samobójczych zamachów terrorystycznych. 
W październiku 2009 r. policja francuska aresztowała trzech Francuzów algierskiego 
pochodzenia, pracowników Europejskiej Organizacji ds. Badań Nuklearnych w Ge-
newie. Oskarżono ich o utrzymywanie kontaktów z członkami grup terrorystycznych, 
m.in. AQIM, oraz przekazywanie im tajnych informacji z laboratoriów naukowych. 
W celu przeciwdziałania grupom terrorystycznym na terytorium kraju władze Algierii 
w porozumieniu z rządami Mali, Libii, Mauretanii i Nigru wysłały wzdłuż południo-
wej i wschodniej granicy kontyngent 18 000 żołnierzy. Prezydent Boutefl ika sprytnie 
wykorzystał sytuację i przy okazji walki z grupami terrorystycznymi, przy cichym 
przyzwoleniu ze strony Waszyngtonu, rozprawił się również z opozycją, aresztując 

52  J.P. Filiu, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: Algerian Challenge or Global Threat?, „Cornegie 
Papers”, no. 104, October 2009, s. 79.
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jej przywódców. Najbliższa przyszłość dowiodła, że niedemokratyczne kroki podjęte 
przez reżim w Algierze na początku XXI w. zaowocowały uniknięciem losu, jaki spot-
kał innych dyktatorów krajów arabskich na skutek rewolucji zwanej Wiosną Arabską. 
Z punktu widzenia walki z terrorystami islamskimi po 2001 r. Algier okazał się lojal-
nym i ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Doceniając rolę Algierii jako lojalnego 
sojusznika w walce z międzynarodowym terroryzmem, Waszyngton zaproponował 
utworzenie w ramach walki z Al-Kaidą African Center for the Study and Research on 
Terrorism z siedzibą w Algierii53. 

Miesiąc po rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej The Active Endeavour 5 lis-
topada 2001 r. prezydent George W. Bush zaprosił prezydenta Algierii Abdul-Azziza 
Boutefl ikę do Waszyngtonu. Główny temat rozmów dotyczył szczegółów zacieśnie-
nia współpracy pomiędzy dwiema stronami w ramach wojny z międzynarodowym 
terroryzmem. Wizytą w USA prezydent Boutefl ika osiągnął ważny cel propagando-
wy. Rozpoczął się proces uwiarygodniania i zmieniania na lepsze wizerunku dyk-
tatury algierskiej na arenie międzynarodowej. Zostały również poruszone kwestie 
ekonomiczne, dotyczące wsparcia gospodarki algierskiej przez biznes amerykański. 
Prezydent Bush odniósł się przychylnie do propozycji partnera północnoafrykańskie-
go i obiecał rychłe inwestycje oraz redukcję długu Algierii. Zdaniem Busha wsparcie 
gospodarcze Algierii w dobie globalizacji będzie w przyszłości procentować, gdyż 
podniesienie stopy życiowej Algierczyków spowoduje wyeliminowanie źródła po-
litycznego ekstremizmu i antyamerykanizmu. Znaczenie Algierii w polityce USA 
nadal rosło, a dowodem była wizyta w listopadzie 2003 r. w Algierze asystenta se-
kretarza stanu Williama Burnsa. Zdaniem Burnsa strona amerykańska z zadowole-
niem przyjęła fakt zacieśnienia współpracy pomiędzy Waszyngtonem a Algierem, 
który nastąpił po atakach z 11 września 2001 r. W ofi cjalnym oświadczeniu Burns 
stwierdził m.in.: „Jestem pod dużym wrażeniem dobrej współpracy w wielu dzie-
dzinach. Nasze dwustronne stosunki od 40 lat, tj. od uzyskania przez Algierię nie-
podległości, nigdy nie były tak silne jak obecne. (…) Czynimy wszystko, aby po-
móc Algierii w zakończeniu walki z fenomenem terroryzmu, który niszczy kraj od
10 lat”54. Miesiąc później, w grudniu 2003 r. sekretarz stanu Colin Powell odbył podróż 
po krajach regionu, podczas której w rozmowie z władzami algierskimi potwierdził 
gotowość USA do dalszej współpracy militarnej oraz – co ważne z punktu widzenia 
Algieru – ekonomicznej. Nastąpiła widoczna ewolucja w stosunkach amerykańsko-
-algierskich od lat 90. XX w. W wyniku wydarzeń politycznych w Algierii w poło-
wie ostatniej dekady XX w. ówczesna administracja waszyngtońska zdecydowała 
o zaprzestaniu współpracy militarnej, polegającej na dostarczaniu broni władzom 
Algierii. Po 2001 r. sytuacja międzynarodowa na tyle się zmieniła, że Amerykanie 

53  T.K. Tieku, The African Union and AFRICOM [w:] D.J. Francis (red.), U.S. Strategy in Africa: 
AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, London–New York 2011, s. 142. 

54  W ofi cjalnym oświadczeniu Burns stwierdził m.in.: „I am very impressed with the good coopera-
tion in many areas. Our bilateral relations never were so strong in the last forty years [since Algeria’s 
independence] as they are today. (…) We are doing our best to help Algeria put an end to the terrorist 
phenomenon which devastated Algeria for 10 years”. Y.H. Zoubir, K. Benabdallah-Gambier, The United 
States and the North African Imbroglio: Balancing Interests in Algeria, Morocco, and the Western Sa-
hara, „Mediterranean Politics”, vol. 10, iss. 2, 2005, s. 190.
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zdecydowali się na dostawy broni dla reżimu Boutefl iki, oczekując w zamian logi-
stycznego zabezpieczenia operacji Active Endeavour. Wizyta Powella z 2003 r. po-
twierdzała status Algierii jako wiarygodnego partnera w regionie55. Prezydent Bush, 
traktując reżim w Algierze jako ważnego propagandowo sojusznika, uznał wybory 
przeprowadzone w kwietniu 2004 r. za wyraz demokratycznych zmian56. W ostatnim 
roku urzędowania administracja prezydenta Busha przyznała Algierii pomoc fi nanso-
wą na lata 2009–2010. Na rok 2009 Waszyngton wyasygnował środki w wysokości 
400 tys. USD z przeznaczeniem na wsparcie projektów o charakterze gospodarczym 
oraz 800 tys. na realizację programu International Military Education and Training 
(IMET). W kolejnym roku administracja prezydenta Obamy została zobligowana do 
przekazania Algierowi 950 tys. USD na program IMET, 900 tys. USD na projekty 
gospodarcze oraz 970 tys. USD na program walki z międzynarodowym handlem 
narkotykami i na dofi nansowanie algierskiego wymiaru sprawiedliwości57. 

Poza współpracą amerykańsko-algierską w walce z międzynarodowym terrory-
zmem kontakty bilateralne uległy intensyfi kacji ze względu na interesy gospodarcze 
USA i aktywność gospodarczą innych aktorów sceny międzynarodowej, np. Unii Eu-
ropejskiej, w tym rejonie świata. Współpraca gospodarcza pomiędzy USA a Algierią 
dotyczy przede wszystkim inwestycji amerykańskich w algierski sektor energetyczny 
i przemysł wojskowy. Punktem wyjścia do rozważań na temat ściślejszej współpracy 
ekonomicznej było spotkanie prezydenta Algierii Abdul-Azziza Boutefl ika z prezy-
dentem Georgem W. Bushem w Waszyngtonie w lipcu 2003 r. Za wymierny skutek 
spotkania należy uznać ustanowienie spółki joint venture Brown & Root – Condor, 
której udziałowcami zostały amerykańska fi rma Halliburton oraz algierskie przed-
siębiorstwo państwowe z branży energetycznej Sonatrach. Brown & Root – Condor 
otrzymała lukratywny kontrakt na budowę i wyposażenie powietrznych baz wojsko-
wych w algierskich miastach Tamanrasset oraz Bou Saada. W zamian Amerykanie 
oczekiwali od Algierii udostępnienia terenów pod bazy wojskowe, wykorzystania ich 
w walce przeciwko terrorystom oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ewentualnej 
siedziby AFRICOM58. 

Algieria posiada bogate złoża gazu ziemnego. Jej znaczenie jako jednego z więk-
szych światowych eksporterów gazu ziemnego jest nie do przecenienia z punktu 
widzenia zapotrzebowania na surowce naturalne przez gospodarkę amerykańską 
w przyszłości59. Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej i sprawowania rządów 
dyktatorskich w kraju, Stany Zjednoczone do 2010 r. tylko w algierski sektor pali-

55  Ibidem, s. 192.
56  I. Szmolka, La reelección de Boutefl ika en los comicios presidenciales de 8 de abril de 2004 

[w:] R.M. Dalmau (red.), Europa y el Mediterráneo: Perspectivas del diálogo euromediterráneo, 
Valencia 2006, s. 168.

57  U.S. Department of State, Congressional Budget Justifi cations for Foreign Operations Appro-
priations, FY 2009 and FY 2010, http://www.state.gov/f/releases/iab/, 20.03.2012.

58  C.S. Smith, U.S. Training African Forces to Uproot Terrorists, „New York Times”, May 11, 2004.
59  Algieria jest dostawcą gazu ziemnego przede wszystkim do państw Unii Europejskiej, np. 

Portugalii, Hiszpanii, Francji, a nawet Belgii i Niemiec. Wysokość dostaw szacowana jest na 30% 
zapotrzebowania na ten surowiec naturalny w ww. krajach. Podaję za: R. Domisiewicz, Pomost do 
Maghrebu i Lewantu, http://zolnierz-polski.pl/artykul.html?id_artykul=612, 17.08.2011.



117

wowy zainwestowały aż 4 mld USD i stały się największym inwestorem i partnerem 
handlowym. W ten sposób Amerykanie zdystansowali dotychczasowego lidera wy-
miany handlowej oraz współpracy gospodarczej Algierii Unię Europejską. Są naj-
ważniejszym partnerem handlowym oraz źródłem największych inwestycji. Należy 
zauważyć, że aktywna polityka Waszyngtonu wobec Algierii i Maroka od dłuższego 
czasu budzi zainteresowanie, a nawet niepokój wśród państw Unii Europejskiej. Ta 
rywalizacja dotyczy przede wszystkim terenu postfrancuskiego Algierii, wzbudzając 
nerwowe reakcje Paryża. Francja po wielu latach stosunkowo słabej aktywności na 
arenie międzynarodowej powraca do „wielkiej polityki”. Politycy francuscy szcze-
gólną uwagę (z różnych powodów – także historycznych) przywiązują do wzmocnie-
nia współpracy Unii Europejskiej z krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego. 
Francja chce odgrywać w tym procesie główną rolę i w ten sposób zaakcentować 
swoją obecność na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, Francuzi są również ak-
tywni w zakresie polityki zbrojeniowej w rejonie śródziemnomorskim i coraz śmielej 
rywalizują w tym względzie ze Stanami Zjednoczonymi. W dniach 16–17 lutego 
2006 r. w Kairze odbyło się seminarium dotyczące dwóch aspektów. Pierwszy to 
wykorzystanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej „Galileo”, fi nansowa-
nego głównie przez francuskie przedsiębiorstwa, drugi ważniejszy cel to promocja 
nowego francuskiego pomysłu: „eurośródziemnomorskiego systemu nawigacji sate-
litarnej”. Francja w imieniu Unii Europejskiej zaproponowała zastosowanie systemu 
„Galileo” do obsługi fl oty rybackiej i lotnictwa cywilnego państw arabskich, również 
z rejonu śródziemnomorskiego60. 

Wykres 2. Państwa Afryki, które posiadały największe złoża gazu naturalnego
w 20007 r. (w mld m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Energy International Administration. Offi cial Energy 
Statistics from the U.S. Government, Algeria Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, 
Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/NaturalGas.html, 2.09.2013.

60  M. Gołębiewski, Francja wychodzi z cienia, Tygodnik Internetowy, nr 217–218, 2006. Podaję za: 
http:// polskiejutro.com/art./a.php?p=45zagranica, 5.07.2011.
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Waszyngton dostrzegł i docenił potencjał energetyczny Algierii i postawił sobie 
za cel nawiązanie ścisłej współpracy w dziedzinie energetyki. O roli Algierii w glo-
balnym znaczeniu na mapie energetycznej świata świadczy fakt, że rezerwy gazu 
ziemnego plasują ją na siódmym miejscu na świecie, a w przypadku ropy naftowej 
– na czternastym. Obecnie aż 97% przychodów z eksportu Algierczycy zawdzięczają 
sprzedaży surowców energetycznych61. 

Przyszłość sektora paliwowego to produkcja (wydobyty gaz ziemny jest skrap-
lany) i transport skroplonego gazu ziemnego LNG. Rosnące zapotrzebowanie go-
spodarki światowej oraz wygodny i ekonomiczny transport olbrzymich ilości w po-
równaniu z tradycyjną postacią gazu ziemnego sprawiają, że Algieria jako producent 
LNG dla USA stała się kluczowym partnerem, nie tylko w tej części świata. Obec-
nie zamiast kosztownymi gazociągami LNG transportuje się na potężnych meta-
nowcach. Pierwszą trasą obsługiwaną w latach 80. XX w. przez te statki była trasa 
Algieria – Stany Zjednoczone. Obecnie potentatem na rynku wytwórców LNG jest 
Indonezja (33 mln ton, co stanowi 22% światowego eksportu), ale Algieria należy do 
trzeciego ośrodka – regionu producentów i eksporterów LNG tzw. basenu Atlantyku 
(29% eksportu, z czego ponad połowa przypada na Algierię)62. Warto podkreślić, że 
Algieria przez dwie dekady z powodzeniem eksportowała LNG do USA. W 2005 r. 
15% amerykańskiego importu w sektorze LNG należało do Algierii63. Znaczenie tego 
kraju dla gospodarki Stanów Zjednoczonych jako dostawcy gazu ziemnego uległo 
jednak zmniejszeniu po 2006 r., od kiedy Amerykanie korzystają w większym stop-
niu z rodzimych zasobów gazu łupkowego. Obecnie rola Algierii w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych sprowadza się do zabezpieczenia 
szlaków w dostarczeniu ropy naftowej z Afryki Subsaharyjskiej i Bliskiego Wschodu 
na rynek amerykański. Od początku XXI w. zauważa się wzrost znaczenia strategicz-
nego krajów afrykańskich ze względu na zasoby energetyczne. Bardzo szybko rośnie 
zapotrzebowanie gospodarki amerykańskiej na afrykańską ropę naftową. Import tego 
surowca do USA przedstawiał się następująco: w 2004 r. – 15%, w 2006 r. – 21%, 
a na 2015 r. przewiduje się 25%. Ambitne plany zakładają, że do 2025 r. Amerykanie 
w 75% zastąpią import z Bliskiego Wschodu ropą pochodzącą z Czarnego Lądu64.

Aktualne obszary współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Algierią 
nie uległy modyfi kacji pomimo zmiany na stanowisku prezydenta USA w 2008 r.
Administracja prezydenta Obamy defi niuje je w podobny sposób co administarcja pre-
zydenta Busha. Różnica polega na zmniejszonym stopniu aktywności Amerykanów 
i innej gradacji celów. 8 kwietnia 2015 r. w Waszyngtonie miało miejsce spotkanie 
pomiędzy Johnem Kerrym a algierskim ministrem spraw zagranicznych Ramtanem

61  U.S. Department of State, Background Notes: Algeria, http://www.state.gov./r/pa/ei/bgn/8005.
html, 10.11.2012.

62  J. Bielski, Rozwój globalnego handlu gazem LNG. Już nie tylko Azja, Nafta i Gaz Biznes, maj 
2005, s. 4.

63  Energy International Administration. Offi cial Energy Statistics from the U.S. Government, Algeria 
Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/
NaturalGas.html, 18.02.2011.

64   Y.H. Zoubir, The United States and Maghreb – Sahel Security, „International Affairs”, vol. 85, 
no. 1, 2009, s. 78–79.
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Lamamrą. Dla strony amerykańskiej wiodącym tematem stały się sprawy gospodar-
cze: ułatwienia inwestycyjne w algierski sektor energetyczny oraz liberalizacja przepi-
sów handlowych pomiędzy partnerami. Na drugim miejscu Kerry wymienił wspólne 
wysiłki Algieru i Waszyngtonu w przeciwdziałaniu ocieplania się klimatu. Amerykań-
ski polityk docenił wkład Algierczyków w przygotowanie międzynarodowego szczy-
tu w sprawie sposobów przezwyciężania globalnego ocieplenia, który odbędzie się 
w Paryżu w 2015 r. Kolejnym aspektem obecnym we współczesnych relacjach

Wykres 4. Pięciu największych importerów gazu LNG z Algierii w 2005 r. (mln ton)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Energy International Administration, Offi cial Energy 
Statistics from the U.S. Government, Algeria Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, 
Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/NaturalGas.html, 5.08.2013.
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Wykres 3. Importerzy gazu naturalnego z Algierii w 2005 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Energy International Administration, Offi cial Energy 
Statistics from the U.S. Government, Algeria Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, 
Electricity, Coal, http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/NaturalGas.html, 4.09.2012.
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algiersko-amerykańskich jest współpraca militarna wymierzona w takie aktywne gru-
py terrorystyczne, jak: Al-Kaida, Al-Shabaab, Boko Haram czy Daesh. Na ostatnim 
miejscu znalazła się promocja demokracji i prawa kobiet65.

Królestwo Maroka wraz z Egiptem było tradycyjnym sojusznikiem Stanów Zjed-
noczonych w regionie. Politykę wewnętrzną króla Hasana II66, a od 1999 r. jego 
syna Muhammada VI cechowały z jednej strony pomnażanie prywatnego majątku 
i ograniczenia prawne uniemożliwiające działanie opozycji, z drugiej oparcie go-
spodarki na przemyśle turystycznym i otwarciu państwa na konsumentów z Europy. 
Pomimo ograniczeń politycznych USA postrzegały Maroko pod rządami króla Hasa-
na II i Muhammada VI jako kraj stosunkowo liberalny, którego gospodarka zawierała 
elementy wolnego rynku. W ostatniej dekadzie XX w. Waszyngton przywiązywał 
wagę do polityki zagranicznej królestwa Maroka. Jej zasadniczym celem było prze-
jęcie Sahary Zachodniej z jej złożami fosforytów i ropy naftowej. Maroko znacznie 
wcześniej niż Algieria, jako drugi kraj arabski z Afryki Północnej po Egipcie, stało 
się poważnym partnerem politycznym Waszyngtonu. Rabat ostro potępił jednak atak 
USA na Irak w 1991 r. Co ciekawe, źródłem krytyki Stanów Zjednoczonych nie 
okazała się amerykańska polityka zagraniczna, ale przeświadczenie, że inwazja Iraku 
na Kuwejt była słuszna. Zdaniem Marokańczyków mieszkańcy Kuwejtu to „bogaci 
i rozpieszczeni playboye”, których spotkała ze strony Iraku zasłużona kara, a Bag-
dad został uznany za winnego inwazji na sąsiada przez Amerykanów bezpodstawnie. 
Reasumując, Rabat potępił wojnę przeciw Irakowi z powodu celu ataku, a nie auto-
ra akcji militarnej67. O znaczeniu Maroka dla Amerykanów świadczy fakt, że w la-
tach 90. XX w. Rabat stał się wraz z Egiptem największym benefi cjentem pomocy 
gospodarczej w wysokości 70–80% całej sumy przeznaczonej dla obszaru północnej 
Afryki oraz 20% funduszy przeznaczonych dla wszystkich krajów afrykańskich68. 
Analitycy Congressional Research Service określali miejsce Maroka w ówczesnej 
polityce USA następująco: 

Władze Stanów Zjednoczonych postrzegają Maroko jako postępowego sojusznika świa-
ta arabskiego, popierającego walkę z międzynarodowym terroryzmem, konstruktywnego 
i aktywnego uczestnika rozmów pokojowych w konfl ikcie bliskowschodnim oraz arab-
skiego lidera w sferze reform i procesie demokratyzacji. Stany Zjednoczone popierają 
takie rozwiązanie konfl iktu o Saharę Zachodnią, które nie spowoduje destabilizacji we-
wnętrznej ani nie zagrozi pozycji króla Muhammada VI. Przedstawiciele amerykańscy 

65 Secretary of State John Kerry’s Remarks with Algerian Foreign Minister Ramtane Lamamra, 
Treaty Room, Washington, DC April 8, 2015, www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240485.htm, 
23. 04. 2015.

66  Prezydent B. Clinton, który był obecny w lipcu 1999 r. na pogrzebie króla, nie krył podziwu i uzna-
nia dla zmarłego, podkreślając, że „he was a leader of Arab world and a friend of America”. Remarks to 
the American Embassy Community in Rabat, Morocco, July 25, 1999 [w:] Public Papers of the Presidents 
of the United States: Bill Clinton, Book II (July 1 to December 31, 1999), Washington, DC 2000, s. 1323. 

67  W.A. Rugh, American Encounters with Arabs: The ‘Soft Power’ of U.S. Public Diplomacy in the 
Middle East, London 2006, s. 122.

68  Y.H. Zoubir, American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region?, ‘Real Instituto 
Elcano, Working Paper’, 2006, s. 4.
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ufają także, iż porozumienie graniczne doprowadzi do stabilizacji politycznej w regionie 
i zapoczątkuje wzrost gospodarczy69. 

Antecedencje współpracy amerykańsko-marokańskiej sięgają lat 70. XX w. 
W pierwszej połowie kolejnego dziesięciolecia Stany Zjednoczone pośrednio udzie-
liły poparcia dla aneksji terenu Sahary Zachodniej przez Maroko poprzez sprzedaż 
uzbrojenia. W 1999 r. został ogłoszony plan przez byłego sekretarza stanu USA 
Jamesa Bakera, który był ofi cjalnym wysłannikiem ONZ wyznaczonym do rozwią-
zania kwestii Sahary Zachodniej. Choć plan ONZ nie odpowiadał w całości inte-
resom Maroka, to stwarzał pewne realne możliwości na przyszłość. W następstwie 
wydarzeń z 11 września 2001 r. Rabat zacieśnił współpracę wojskową ze stroną 
amerykańską. Od początku operacji Active Endeavour władze w Rabacie udzieliły 
poparcia USA i aktywnie włączyły się do tej akcji. W 2002 r. król Muhammad VI
dzięki pracy wywiadu marokańskiego odwdzięczył się Amerykanom za poparcie 
sprzed lat i przekazał informację o planach wysadzenia przez bojowników Al-Kaidy 
amerykańskich i brytyjskich okrętów wojennych przepływających przez Cieśninę 
Gibraltarską70. Wzmocnieniem współpracy o charakterze gospodarczym między 
USA a Marokiem było zawarcie w lutym 2004 r. układu o wolnym handlu71. Porozu-
mienie weszło w życie w styczniu 2006 r. Ten krok stał się rzeczywistym impulsem 
do intensyfi kacji współpracy, ponieważ do 2004 r. eksport towarów z Maroka do 
Stanów wynosił jedynie 2,6%, a import nie przekraczał 3,4% rocznie72. Dzięki ukła-
dowi z 2004 r. aż 95% bilateralnej wymiany handlowej odbywało się na zasadzie 
bezcłowej. Jednym z postanowień umowy była sukcesywna liberalizacja przepisów 
i zniesienie pozostałych taryf celnych w handlu amerykańsko-marokańskim w ciągu 
kolejnych dziewięciu lat oraz otwarcie rynku marokańskiego w sektorach banko-
wym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym oraz w przemyśle zbrojeniowym 
dla inwestorów amerykańskich. Władze Maroka dzięki układowi z 2004 r. zostały 
zmuszone do przeprowadzenia pewnych reform gospodarczych, które fi nansował 
Waszyngton. Strona amerykańska obiecała również Rabatowi pomoc w restruktury-
zacji zatrudnienia i stworzeniu nowoczesnego rynku pracy. Aż 40% Marokańczyków 
było zatrudnionych w rolnictwie, które stanowiło jedynie 12–16% PKB kraju73. 

69  „U.S. offi cials view Morocco as a moderate Arab ally, welcome supporter of the global war 
against terrorism, constructive player in the Israeli – Palestinian peace process, and leader in Arab efforts 
to reform and democratize. They would prefer a solution to the Western Sahara dispute that would not 
destabilize Mohammed VI’s rule. Offi cials also believe that a settlement would enhance regional stability 
and economic prosperity”. Podaję za: C. Migdalovitz, Western Sahara: Status of Settlement Efforts, Con-
gressional Research Service, December 11, 2008, http://fpc.state.gov/documents/organization/116570, 
10.06.2011.

70  R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 401.
71  U.S. Trade Representative, Free Trade with Morocco: A Vital Step Towards Middle East 

Reform, March 2, 2004, http://www.ustr.gov/Document_Library_/Fact_Sheets/2004/Free_Trade_with_
Morocco_A_Vital_Step_Towards_Middle_East_Reform.html, 27.03.2010.

72  G.W. White, Free Trade as a Strategic Instrument in the War on terror? The 2004 U.S.-Moroccan 
Free Trade Agreement, „Middle East Journal”, vol. 59, 2005, s. 602. 

73  U.S. Department of State, International Information Programs, U.S. Aid Group To Name Three 
More Recipiens, Offi cial Says, January 27, 2006, http:// usinfo.state.gov/af/Archive/2006/Jan/31-862302.
html, 10.02.2009.
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Tabela 7. Wymiana handlowa między USA a Marokiem w latach 2007–2009
(w mln USD)

2007 2008 2009

Eksport towarów
z USA do Maroka 1 181,7 1 297,55 1 457,3

Import towarów
z Maroka przez USA 586,6 812,1 425,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oxford Business Group, Morocco-Country Profi le, 
2009, http://oxfordbusinessgroup.com/country.asp?country=27, 9.11.2011.

W pierwszej dekadzie XXI w. w stosunkach Rabatu z Waszyngtonem z punktu wi-
dzenia Białego Domu dominowała sprawa najważniejsza, czyli konsekwentne wspie-
ranie logistyczne i polityczne operacji antyterrorystycznej Active Endeavour przez 
Maroko. Lojalna postawa Maroka i wspieranie Waszyngtonu w wojnie z między-
narodowym terroryzmem skutkowały wymiernymi korzyściami. W 2006 r. Rabat zo-
stał zakwalifi kowany do wielu programów gospodarczo-politycznych fi nansowanych 
przez USA. Przykładem jest Millenium Challenge Corporation (MCC) z przewidy-
wanym budżetem na poziomie 500 mln USD!74 Prezydent Bush w czerwcu 2004 r.
postrzegał Maroko jako „najważniejszego partnera USA, który nie jest członkiem 
Sojuszu Północnoatlantyckiego”75. Na drugim planie pozostał temat polityczny, 
dotyczący przyszłości Sahary Zachodniej, oraz gospodarczy, który był skoncentro-
wany na rozwoju współpracy w następstwie podpisanego układu o wolnym handlu. 
W kwestiach gospodarczych naturalnym partnerem Maroka jest Unia Europejska, od 
kilkunastu lat konsekwentnie wdrażająca programy gospodarcze skierowane do part-
nerów z Afryki Północnej. Bezpośrednią implikacją instytucjonalizacji amerykań-
sko-marokańskiej współpracy gospodarczej w 2004 r. miało być utworzenie w cią-
gu kilku kolejnych lat Middle East Free Trade Area (MEFTA). Stany Zjednoczone 
– pomimo ambitnych planów – nie zrealizowały nadrzędnego celu gospodarczego, 
czyli utworzenia do 2013 r. strefy wolnego handlu MEFTA. Najważniejsze powody 
fi aska utworzenia MEFTA to: zaangażowanie USA w większym wymiarze fi nanso-
wym i organizacyjnym niż pierwotnie zakładano w wojnę z międzynarodowym ter-
roryzmem (kosztowne kampanie wojenne w Afganistanie i Iraku), kryzys fi nansowy 
z 2008 r. i jego dewastacyjne skutki dla gospodarki amerykańskiej, zmiana na stano-
wisku prezydenta USA i w konsekwencji zmiana priorytetów polityki zagranicznej. 
Kolejne zagadnienie w relacjach Rabatu z Waszyngtonem stanowi przyszłość mają-
cej aspiracje do uzyskania pełnej niepodległości Sahary Zachodniej i stosunek do tej 
koncepcji rządu marokańskiego. Kwestia przyszłości Sahary Zachodniej jest nadal 
nierozwiązanym problemem. 80% terytorium tej byłej kolonii hiszpańskiej znaj-
duje się pod kontrolą króla Maroka, który wyraża wstępną zgodę na niepodległość

74  U.S. Department of State, International Information Programs, U.S. Aid Group To Name Three 
More Recipiens, Offi cial Says, January 27, 2006, http:// usinfo.state.gov/af/Archive/2006/Jan/31-862302.
html, 28.04.2010.

75  B. Iratni, The Maghreb and NATO, „Military Technology”, vol. 33, iss. 8, 2009, s. 76. 
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Polisario, ale w formie terytorialnej ograniczonej do trzech południowych prowin-
cji Sahary Zachodniej. W kwietniu 2007 r. król Muhammad VI wystąpił na forum 
ONZ z inicjatywą ogłoszenia autonomii na spornym terenie. W 2007 i 2008 r. pod 
auspicjami ONZ odbyły się cztery rundy rozmów między przedstawicielami rządu 
Polisario a reprezentantami króla Maroka. Stanom Zjednoczonym zależy na rozwią-
zaniu konfl iktu z kilku powodów. Po pierwsze, już w październiku 2001 r. strona ma-
rokańska podpisała umowę z USA i Francją, która umożliwiała eksplorację złóż ropy 
naftowej wybrzeża Sahary Zachodniej wspólnie przez przedsiębiorstwa marokańskie 
oraz fi rmy amerykańskie i francuskie z branży energetycznej. Po drugie, Amerykanie 
są w dyskomfortowej sytuacji, gdyż pretensje do terenów Sahary Zachodniej zgłasza 
również rząd w Algierze. Waszyngton nie chce zrazić do siebie ewentualnymi nie-
korzystnymi decyzjami żadnej ze stron sporu, ani Algierii, ani Maroka. Obaj lojalni 
partnerzy i sojusznicy są potrzebni w walce z międzynarodowym terroryzmem oraz 
stanowią ważny element stabilizujący w regionie mocno rozchwianym politycznie 
w wyniku Arabskiej Wiosny. Analizując sytuację, podsekretarz stanu Nicholas Burns 
w 2007 r. wyraził wstępną zgodę USA na propozycję autonomii Sahary Zachodniej 
zgłoszonej przez Maroko. Jednocześnie Burns wezwał Algier i Rabat do negocja-
cji w sprawie polubownego rozwiązania konfl iktu. Sekretarz stanu Hillary Rodham 
Clinton dwa lata później potwierdziła linię postępowania Waszyngtonu w tej spra-
wie. Z inicjatywy byłego ambasadora USA w Maroku Christophera Rossa zorgani-
zowano spotkania stron konfl iktu w sierpniu 2009 r. w Wiedniu i w lutym 2010 r. 
w Nowym Jorku. W styczniu 2009 r. Christopher Ross został mianowany ofi cjalnym 
przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ ds. Zachodniej Sahary. Należy pod-
kreślić, że dzięki mediacji USA władze Maroka i Algierii zniosły obowiązek wizowy 
dla swoich obywateli76. 

Działania władców Maroka nie wyeliminowały całkowicie wpływu Al-Kaidy na 
stosunkowo liberalne i otwarte na świat zewnętrzny społeczeństwo marokańskie. 
Charakterystyczną cechą wypierania Al-Kaidy przez Marokańczyków było to, że 
wykazywali oni aktywność nie w swoim kraju, ale na terenie różnych państw euro-
pejskich. Bezpośrednio po 11 września w Hamburgu policja niemiecka aresztowała 
dwóch Marokańczyków podejrzanych o pomoc przy przygotowywaniu ataków na 
Nowy Jork i Waszyngton. Jeden z zatrzymanych – marokański imam – został ponad-
to oskarżony o założenie radykalnej organizacji islamskiej Salafi ya Jihadiya, której 
podstawową metodą działania były akty terrorystyczne. Obywatel francuski pocho-
dzenia marokańskiego Zacarias Moussaoui został zatrzymany w Stanach Zjednoczo-
nych pod zarzutem próby uprowadzenia samolotu pasażerskiego. 18 innych Marokań-
czyków, którzy odbyli szkolenie w bazach Al-Kaidy w Afganistanie, po 11 września 
2001 r. zatrzymały służby amerykańskie, podejrzewając ich o przynależność do grupy 
terrorystycznej. Trzech z nich przewieziono do więzienia w Guantanamo, pozosta-
łych przekazano stronie marokańskiej. Odpowiadali przed marokańskim wymiarem 

76  O zależności amerykańskiej pomocy gospodarczej od aktywnego wspierania wojny z między-
narodowym terroryzmem przez kraje Afryki Pólnocnej zob. więcej w: R. Looney, U.S. Middle East 
Economic Policy: The Use of Free Trade Areas in the War of Terror, „Mediterranean Quarterly”, vol. 16, 
no. 3, 2005, s. 102–117.
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sprawiedliwości. O skuteczności działań antyterrorystycznych na terytorium Maroka 
świadczą słowa Osamy bin Ladena. W lutym 2003 r. przywódca Al-Kaidy określił 
system rządów króla Muhammada VI jako „niesprawiedliwy i opresyjny”, same-
go władcę nazwał „niewolnikiem Amerykanów”. W atmosferze fatwy Bin Laden 
przystąpił do ofensywy i podjął próby destabilizacji bezpieczeństwa wewnętrznego 
Maroka. 16 maja 2003 r. 14 członków Moroccan Islamic Combat Group (MICG), 
wchodzącej w skład organizacji Salafi ya Jihadiya, dokonało samobójczych ataków 
na pięć amerykańskich i izraelskich budynków w Casablance. W następstwie aktów 
terrorystycznych zginęło 45 osób, a ponad 100 zostało rannych. Liderzy organizacji 
zostali osądzeni zaocznie przez marokański wymiar sprawiedliwości, gdyż przeby-
wali w Wielkiej Brytanii77. Wobec braku jednoznacznych dowodów potwierdzają-
cych winę Marokańczyków władze brytyjskie nie zdecydowały się na ekstradycję 
podejrzanych. Należy dodać, że w marcu 2004 r. za zamach na pociąg pod Madrytem 
byli odpowiedzialni również terroryści z MICG. W kwietniu 2007 r. dwóch samo-
bójców spowodowało dwie jednoczesne eksplozje: w konsulacie USA oraz w ame-
rykańskim centrum językowym w Casablance. Szczęśliwie nikt poza terrorystami 
nie zginął. We wrześniu 2009 r. marokańskie służby specjalne przeprowadziły akcję 
zakrojoną na szeroką skalę i wymierzoną w środowisko islamistów. W wyniku opera-
cji aresztowano 24 osoby podejrzane o współpracę z organizacjami terrorystycznymi 
zarówno w Maroku, jak i poza granicami kraju. Aresztowanym przedstawiono zarzut 
m.in. rekrutowania ochotników w Somalii, Iraku i Afganistanie78.

Administracja prezydenta Busha, doceniając pomoc udzieloną Ameryce w woj-
nie z międzynarodowym terroryzmem, zdecydowała, że od 2004 r. armia Maroka 
będzie regularnie brać udział w manewrach wojskowych Sojuszu Północnoatlanty-
ckiego. W grudniu 2007 r. Departament Obrony ogłosił program dofi nansowania ar-
mii marokańskiej kwotą w wysokości 2,4 mld USD. Program zakładał dostarczenie 
armii marokańskiej w latach 2011–2015 24 nowoczesnych myśliwców F-16 wraz 
z uzbrojeniem i oprogramowaniem. Zmiana na stanowisku prezydenta USA i objęcie 
urzędu przez Baracka Obamę w styczniu 2009 r. nie zmieniły sojuszniczych relacji 
między Rabatem a Waszyngtonem. Zarówno prezydent Obama, jak i sekretarz stanu 
Hillary Clinton zapewnili króla Muhammada VI o kontynuacji polityki USA w re-
gionie. 8 kwietnia odbyło się spotkanie sekretarz stanu H. Clinton z ministrem spraw 
zagranicznych królestwa Maroka Fassim Fihrim, podczas którego podkreślono chęć 
dalszej współpracy. We wrześniu 2012 r. Rabat zawarł z Waszyngtonem umowę dwu-
stronną Bilateral Strategic Dialogue, która pogłębiała współpracę między stronami 
w zakresie politycznym, ekonomicznym, bezpieczeństwa oraz edukacji79.

9 kwietnia 2015 r. do Waszyngtonu przybył minister spraw zagranicznych króle-
stwa Maroka Salaheddine Mezouar. Gospodarz spotkania sekretarz stanu John Kerry 

77  Moroccans Say Al Qaeda Masterminded and Financed Casablanca Suicide Bombings, 
„New York Times”, May 23, 2003.

78  U.S. Department of State, Patterns of Global Terrorism, 2009, released April 30, 2010,
http://www.state.gov/, 2.08.2012. 

79  A. Arieff, Morocco: Current Issues, U.S. Congressional Research Service, October 18, 2013, 
Washington DC, 2013, s. 13.
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zdefi niował podstawowe obszary współpracy marokańsko-amerykańskiej oraz cele 
współczesnej amerykańskiej polityki zagranicznej w tym regionie Afryki. Zdaniem 
sekretarza Kerry’ego należą do nich obecnie: zacieśnianie współpracy gospodarczej 
oraz energetycznej /ułatwienia dla inwestorów amerykańskich w marokańskim sek-
torze energetycznym/, zwalczanie islamskich ugrupowań terrorystycznych, amery-
kańskie wsparcie dla reform instytucjonalnych w marokańskim systemie sprawied-
liwości, a także promocja demokracji i równouprawnienia kobiet. Aktualną i bardzo 
pilną sprawą z punktu widzenia żywotnych interesów Stanów Zjednoczonych w tym 
regionie świata jest kwestia marokańskiego zaangażowania w rozwiązanie kryzysu 
politycznego w Libii. Kerry docenił wsparcie władz marokańskich i wkład wojsk 
tego państwa w wojnę z międzynarodowym terroryzmem, jakie miały miejsce w na-
stępstwie wydarzeń z  11 września 2001 r.80

Tabela 8. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Maroka w latach 2008–2011
(w tys. USD)

Zadania 2008 2009 2010 2011

Działania z zakresu bezpie-
czeństwa (antyterroryzm) 1 119 625 1 200 brak danych

Pomoc gospodarcza 15 374 0 3 000 3 000

Szkolenie armii marokańskiej 1 713 1 916 1 800 1 900

Zakup uzbrojenia dla armii 
marokańskiej 3 625 3 655 9 000 9 000

Program 1207
Departamentu Stanu do 
zadań specjalnych

0 5 080 0 0

Walka z produkcją
i przemytem
narkotyków

496 1 000 750 3 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Department of Defense, Congressional Budget 
Justifi cations for Foreign Operations, FY 2008 – FY 2011, CRS Report RS 22871, Security and 
Stabilization Assistance: ‘Section 1207’ Background and  Congressional Concerns, by Nina M. 
Serafi no, http://www.defense.gov/f/releases/iab/, 27.08.2012.

Pomimo wzrostu znaczenia Maroka w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczo-
nych po 2001 r. region Afryki Północnej jest traktowany przez Waszyngton na za-
sadzie realizowania amerykańskich doraźnych celów. O oczekiwaniach wobec Sta-
nów Zjednoczonych jako hegemona współczesnych stosunków międzynarodowych 
kierowanych z różnych stron świata i stosunku do nich decydentów amerykańskich 
świadczy symptomatyczny epizod z 2002 r. Amerykański dziennikarz hinduskiego 

80 Secretary of State John Kerry’s Remarks with Moroccan Foreign Minister Salaheddine Mezouar, 
Washington, DC April 9, 2015, www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240527.htm, 20. 04. 2015.
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pochodzenia Fareed Zakaria przedstawił sytuację w ciekawy, nieco anegdotyczny 
sposób: 

W lipcu 2002 roku rząd Maroka wysłał na maleńką wysepkę zwaną Leila dwunastu żoł-
nierzy, by zatknęli tam marokańską fl agę. Wysepka położona jest w Cieśninie Gibraltar-
skiej około trzystu metrów od marokańskiego wybrzeża, i jest niezamieszkana, jeśli nie 
liczyć kilku kóz, a jej jedynym bogactwem naturalnym jest dzika pietruszka, stąd też jej 
hiszpańska nazwa – Perejil. Stanowi ona jednak terytorium sporne między Marokiem i Hi-
szpanią, toteż rząd hiszpański ostro zareagował na marokańską „agresję”. Nie minęło parę 
tygodni, a na wysepce wylądował desant siedemdziesięciu pięciu hiszpańskich żołnierzy. 
Zerwali marokańską fl agę, zatknęli dwie fl agi hiszpańskie i przepędzili Marokańczyków 
z wyspy. Rząd marokański nie mógł przymknąć oczu na tak oczywisty casus belli; zabrał 
się do organizowania spontanicznych wieców, podczas których młodzi patrioci śpiewali 
„duszę i krew oddamy za Leilę!”. Nad wysepką krążyły hiszpańskie helikoptery szturmo-
we, wody u wybrzeży Maroka patrolowały hiszpańskie okręty wojenne. Dla postronnego 
obserwatora była to sytuacja jak z operetki. Niemniej trzeba było jakoś przemówić obu 
krajom do rozsądku. 

Zadania tego nie podjęła się Organizacja Narodów Zjednoczonych ani Unia Europejska, 
czy też żaden z zaprzyjaźnionych krajów europejskich, jak na przykład Francja, która ma 
dobre stosunki z obiema stronami konfl iktu. Rozwiązaniem sporu zajęły się Stany Zjed-
noczone. „Wciąż zastanawiałem się, co ja właściwie mam z tym wszystkim wspólnego? 
Dlaczego my – Stany Zjednoczone – mamy się w to mieszać?” – wspomina z niemałym 
rozbawieniem ówczesny sekretarz stanu Colin Powell. Gdy stało się jasne, że nic innego 
nie da się zrobić, zabrał się do żmudnej roboty dyplomatycznej. Odbył między innymi 
kilkanaście rozmów telefonicznych z królem Maroka i jego ministrem spraw zagranicz-
nych. Działo się to w piątek wieczorem i w sobotę rano. „Uznałem, że muszę naciskać na 
szybkie zawarcie kompromisu, bowiem w przeciwnym razie górę weźmie duma, uczest-
nicy konfl iktu staną się nieprzejednani i uparci – powiada Powell. – Nad Morzem Śród-
ziemnym zapadał wieczór. A wkrótce miały przyjechać do mnie wnuki, którym obiecałem, 
że zabiorę je na basen!” Tak więc Powell napisał na swym domowym komputerze zarys 
porozumienia, przekonał do niego strony, własnoręcznie w ich imieniu podpisał traktat 
i wysłał go faksem do Hiszpanii oraz do Maroka. Oba kraje zgodziły się wycofać z wyspy 
i rozpocząć w Rabacie rozmowy dotyczące jej przyszłego statusu. Oba rządy wydały 
oświadczenia, w których wyraziły swoją wdzięczność dla Stanów Zjednoczonych za po-
moc w rozwiązaniu kryzysu. A Colin Powell mógł zabrać wnuki na basen.

To przykład drobny, ale wymowny. Stany Zjednoczone nie mają żadnych interesów 
w Cieśninie Gibraltarskiej. W przeciwieństwie do Unii Europejskiej nie dysponują szcze-
gólnymi środkami nacisku na Hiszpanię czy Maroko. W przeciwieństwie do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nie mogą wypowiadać się w imieniu wspólnoty międzynaro-
dowej. Jednak jako jedyny kraj mógł dopomóc w rozstrzygnięciu sporu, a to z jednego 
podstawowego powodu: były światowym supermocarstwem81. 

81  F. Zakaria, op. cit., s. 239–240. 
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4.4. OPERACJA MILITARNA ACTIVE ENDEAVOUR 
I INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY MILITARNEJ

W stosunkach Stanów Zjednoczonych z Czarnym Lądem, a zwłaszcza z państwami 
północnoafrykańskimi, cezurą czasową jest 11 września 2001 r. i reakcje prezydenta 
Busha na ataki terrorystyczne na Waszyngton i Nowy Jork82. Rola w amerykańskiej 
polityce wojny z międzynarodowym terroryzmem, jaka została przypisana państwom 
Afryki Północnej, to oczekiwanie od partnerów lojalnej współpracy i logistycznego 
wsparcia dla armii amerykańskiej w czasie głównych operacji antyterrorystycznych, 
które miały początek w październiku 2001 r. 6 października rozpoczęła się operacja 
Active Endeavour, dzień później Enduring Freedom, a w marcu 2003 r. wojna w Ira-
ku. Zasadniczymi celami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych po 11 wrześ-
nia 2001 r. okazały się: misja Enduring Freedom w Afganistanie, operacja Iracka 
Wolność, walka z międzynarodowym terroryzmem, stosunki z Iranem. Od końca 
2001 do 2008 r. region śródziemnomorski w polityce zagranicznej USA zajmował 
bardzo ważne miejsce i stanowił istotny element w realizacji priorytetów wojny z ter-
roryzmem. Wobec defensywnej polityki zagranicznej prowadzonej przez prezyden-
ta Obamę państwa Maghrebu powróciły jednak do marginalnej pozycji w polityce 
USA83. Administracja amerykańska dokonała koniunkturalnego podziału na pozosta-
jącą na marginesie jej polityki zagranicznej znaczną część kontynentu, tj. kraje Afry-
ki Subsaharyjskiej, i część śródziemnomorską, czyli kraje będące zapleczem walki 
z międzynarodowym terroryzmem na Bliskim i Środowym Wschodzie. Co ciekawe, 
jednym z największych oponentów amerykańskiej operacji militarnej przeciw Sadda-
mowi Husajnowi był prezydent Mubarak wspierany przez wojowniczo nastawionego 
pułkownika Kaddafi ego. Kilka dni później, w proteście przeciw rozpoczętej woj-
nie USA z Irakiem i agresywnej polityce amerykańskiej na arenie międzynarodowej
in extenso, doszło do wielu masowych demonstracji antyamerykańskich, m.in. 
w Chartumie, Trypolisie i Kairze. Rozczarowany i zaskoczony postawą Egiptu 
prezydent Bush zażądał od Mubaraka, jako najważniejszego sojusznika Ameryki 
w regionie, aby powstrzymał się od publicznego krytykowania USA i umożliwił 

82  Z prac polskich autorów poruszających temat współczesnej polityki USA w tym regionie należy 
wymienić m.in.: J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005; R. Fiedler, 
Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności 
w latach 1991–2009, Poznań 2010; W. Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004; W. Malendowski, 
Nowy ład międzynarodowy in statu nascendi, Poznań 1993; M. Żmigrodzki (red.), Świat i Polska końca 
XX wieku, Lublin 1996.

83  Trafną diagnozę stawia turecki analityk Yucel Bozdaglioglu: „The United States adopted 
a surprisingly mild approach to the Arab Spring. Even though the leaders in Tunisia and Egypt were 
all pro-American, who had the U.S. backing in the past, the U.S. opted for watching instead of directly 
intervening in the events. The new U.S. policy was apparent in the France – led NATO intervention in 
Libya, which led to some to argue that the Obama Administration is reversing U.S. Middle Eastern policy. 
There is not a fundamental change in U.S. foreign policy nor will there be one in the foreseeable future. 
The only change is the reduction of American visibility in the region”. Y. Bozdaglioglu, Hegemonic (in)
Stability Theory and U.S. Foreign Policy: The Legacy of the Neocons in the Middle East, „Journal of 
Social Sciences”, vol. 13, no. 3, 2012, http://www.sbd.anadolu.edu.tr, 10.01.2014.
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wojskom amerykańskim korzystanie z baz wojskowych na półwyspie Synaj. Bush 
przypomniał, że Egipt jest benefi cjentem amerykańskiej pomocy w niebagatelnej 
wysokości 2 mld USD rocznie. W rezultacie Mubarak zezwolił armii amerykańskiej 
na skorzystanie z egipskiej przestrzeni powietrznej i baz wojskowych w czasie dru-
giej wojny w Zatoce Perskiej. Zapewnił też bezpieczny tranzyt dla okrętów amery-
kańskich w Kanale Sueskim. Na froncie dyplomatycznym Mubarak postarał się na 
forum Ligi Arabskiej o łagodną krytykę działań USA w Iraku oraz zadbał o usunięcie 
z rezolucji agresywnych antyamerykańskich fragmentów. W ten sposób prezydent 
G.W. Bush odniósł kolejny sukces w polityce zagranicznej, przede wszystkim w uzy-
skaniu przyzwolenia ze strony państw arabskich dla swojej autorskiej koncepcji war 
on terror84. Tak ten problem przedstawiają brytyjscy znawcy historii i współczesno-
ści Afryki Roland Oliver i Anthony Atmore: 

Afrykańskie rządy, które miały duże doświadczenie w działalności antyterrorystycznej, 
bez względu na to, jak bardzo były autorytarne – jak choćby reżimy króla Muhammada 
w Maroku i prezydenta Boutefl iki w Algierii – stały się przyjaciółmi i sojusznikami Sta-
nów Zjednoczonych. Natomiast kraje, które fi gurowały na amerykańskiej liście państw 
„osi zła”, uznały za roztropne zarzucić dotychczasową politykę. Prezydent Kaddafi  posta-
nowił odżegnać się od wspomagania terroryzmu (...). Jeśli wierzyć komentarzom praso-
wym, afrykańska opinia publiczna, choć niechętnie pogodziła się z kierowaną przez Stany 
Zjednoczone kampanią w Afganistanie przeciw talibom i Al-Kaidzie, była jawnie wroga 
prewencyjnej wojnie z Saddamem Husajnem w Iraku. (...) Na światowej scenie Afryka 
odgrywała niewielką rolę. Wyjątkiem była jedna kwestia – ropa naftowa. Determinacja 
Stanów Zjednoczonych w dziedzinie poszukiwania źródła energii alternatywnego wobec 
Bliskiego Wschodu wywołała nową gorączkę ropy naftowej w Afryce Subsaharyjskiej. Po 
11 września 2001 r. spółki amerykańskie znacznie bardziej zaangażowały się w zakładanie 
nowych pól naftowych w rejonie Zatoki Gwinejskiej, zwłaszcza Angoli, Gwinei Równi-
kowej i Nigerii. W połowie 2003 r. Stany Zjednoczone zdawały się wykazywać ponowne 
zainteresowanie kontynentem. W lipcu 2003 r. prezydent Bush złożył swoją pierwszą wi-
zytę na kontynencie afrykańskim, w trakcie której odwiedził Senegal, Republikę Połu-
dniowej Afryki, Botswanę, Ugandę i Nigerię85.

Fundamentalną kwestią polityki zagranicznej USA prowadzonej wobec krajów 
Maghrebu na przełomie XX i XXI w. jest problem bezpieczeństwa międzynarodowe-
go, na który w głównej mierze składa się walka z międzynarodowym terroryzmem. 
Na marginesie walki z terroryzmem pozostają działania mające na celu wspieranie 
przemian politycznych, jakie zostały zapoczątkowane w 2010 r. Kraje Maghrebu od-
grywają w ogłoszonej przez prezydenta Busha w 2001 r. polityce War on Terror 
bardzo ważną rolę. Należy wymienić dwa zadania przewidziane przez prezydenta 
G.W. Busha do wykonania przez kraje Maghrebu w walce przeciw terroryzmowi. 
Sojusznicy z Afryki Północnej mają stanowić zaplecze do działań wojennych w Ira-
ku i Afganistanie (operacja Active Endeavour) oraz wspierać utworzenie kolejnego 

84  M. El-Khawas, North Africa and the War on Terror, „Mediterranean Quarterly”, vol. 14, no. 4, 
2003, s. 183.

85  R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 431–433.
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frontu w ramach Global War on Terror (GWOT)86, który swym zasięgiem obejmuje 
tereny od Somalii przez kraje Maghrebu aż do zachodnich wybrzeży Afryki. 

Nawet w tym przypadku można jednak zauważyć gradację stosowaną przez 
Waszyngton w stosunku do państw Afryki Północnej. Pomimo roli, jaką odgrywa-
ły w GWOT Algieria, Maroko czy Tunezja, to Egipt był najistotniejszym elemen-
tem rea lizacji tego zadania. O pozycji Egiptu kosztem sąsiadów w polityce USA 
świadczy fakt, że już od połowy lat 80. XX w., a następnie przez okres prezydentury 
George’a Busha oraz Billa Clintona Egipt otrzymywał rocznie pomoc gospodarczą 
w wysokości 815 mln USD. Równocześnie, w ramach pomocy wojskowej, Amery-
kanie przekazywali stronie egipskiej subwencje w wysokości aż 1 mld 300 mln USD 
rocznie. Zdaniem prezydenta George’a W. Busha Stany Zjednoczone powinny kon-
sekwentnie i systematycznie pogłębiać współpracę z tym bliskowschodnim partne-
rem i umacniać rolę Egiptu jako lidera w regionie. Po zamachach z 11 września 2001 
r. Egipt i inne kraje Afryki Północnej zostały włączone do amerykańskiego programu 
U.S. Grand Strategy. W zamian za ścisłą i lojalną współpracę z USA władze państw 
północnoafrykańskich zapłaciły jednak bardzo wysoką cenę. Niechęć społeczeństw 
islamskich wobec rządów dyktatorskich została wzmocniona przez przybierający na 
sile antyamerykanizm. Tej tendencji nie zmieniły nawet wydarzenia z 11 września, 
wręcz przeciwnie – zwłaszcza Egipcjanie uważali, że zamachy są bezpośrednią kon-
sekwencją agresywnej polityki międzynarodowej prowadzonej przez Waszyngton od 
kilku dekad. Od 2010 r. Waszyngton z zainteresowaniem, ale również niepokojem 
śledzi dynamiczne wydarzenia, których areną stał się współczesny Egipt. Dowodem 
na priorytetowe znaczenie Egiptu dla Amerykanów jest fakt, że jedną z pierwszych 
wizyt zagranicznych, jakie odbył nowy sekretarz stanu w administracji prezydenta 
Obamy John Kerry, to podróż w marcu 2013 r. właśnie do Kairu. Egipt zajmuje 
szczególne miejsce w polityce zagranicznej USA niezależnie od dynamiki zmian za-
chodzących w środowisku międzynarodowym87. 

Najważniejszą antyterrorystyczną misją jest trwająca od października 2001 r. ak-
cja pod kryptonimem Active Endeavour. Początek misji datuje się na 6 października 
2001 r., kiedy rozmieszczono stałe siły morskie we wschodniej części basenu Mo-
rza Śródziemnego. Dzień później kwatera główna NATO wydała rozkaz rozpoczęcia 
operacji Enduring Freedom, której celem była walka z talibami i Al-Kaidą w Afga-

86  Przyczyny i okoliczności utworzenia frontu GWOT w Afryce oraz kontrowersje związane z tym 
faktem szerzej przedstawiam w: R. Wordliczek, North Africa in the U.S. Foreign Policy at the end of the 
20th and the beginning of the 21st Century: Challenges and Expectations, „Ad Americam”, vol. 13, 2012.

87  Szerzej znaczenie Egiptu we współczesnej polityce zagranicznej USA omawiają m.in.: R.B. 
Ripley, J.M. Lindsay (red.), U.S. Foreign Policy after the Cold War, Pittsburgh 1997; J. Sagala, 
A Foundational Analysis of U.S. Interests in Africa, „Conference Papers. International Studies 
Association”, Annual Meeting, 2006; G.L. Aftandilian, Egypt’s Bid for Arab Leadership. Implications for 
U.S. Policy, New York 1993; L.C. Gardner, The Road to Tahrir Square. Egypt and the United States from 
the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak, New York–London 2011; J. Brownlee, Democracy Prevention. 
The Politics of the U.S. – Egyptian Alliance, New York 2012; W.B. Quandt, The United States and Egypt: 
An Essay on Policy for the 1990s, Washington, DC 1990; J. Zając, UE and the U.S.A. in Middle East 
Peace Efforts: to What Extent Is Their Cooperation? [w:] A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek (red.), U.S. 
Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Kraków 2007.
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nistanie, a Active Endeavour miało stanowić zaplecze do działań w środkowej Azji88. 
Ta operacja została rozpoczęta na prośbę Stanów Zjednoczonych, które powołały 
się na artykuł V traktatu waszyngtońskiego jako odpowiedź na atak terrorystyczny 
na USA z 11 września 2001 r. Należy wyróżnić sześć podstawowych celów opera-
cji antyterrorystycznej Active Endeavour: 1) współpracę militarną pomiędzy krajami 
Afryki Północnej a Stanami Zjednoczonymi, 2) koordynowanie wysiłków w celu 
zwalczania siatki międzynarodowego terroryzmu w Azji i na Bliskim Wschodzie, 
3) wymianę informacji zgromadzonych przez wywiady USA i państw Afryki Północ-
nej, tworzenie bazy danych organizacji terrorystycznych i profi li psychologicznych 
terrorystów, 4) wyposażenie krajów regionu w nowoczesne satelitarne systemy nawi-
gacyjne w celu zwiększenia efektywności działań przeciw terrorystom, np. The Joint 
Task Force Aztec Silence, 5) doprowadzenie do dywersyfi kacji źródeł uzbrojenia ar-
mii północnoafrykańskich w celu wyeliminowania uzależnienia od dostaw z jedne-
go kraju, 6) szkolenie przez specjalistów amerykańskich arabskich służb cywilnych 
i wojska oraz przygotowanie kadr do patrolowania i kontrolowania wód Morza Śród-
ziemnego w ramach międzynarodowych sił morskich89. Wobec faktu, że europejscy 
sojusznicy USA nie dysponowali zdolnościami wojskowymi ani wolą polityczną, 
aby wziąć udział w bombardowaniach pozycji talibów w Afganistanie, Active Endea-
vour miała wesprzeć antyterrorystyczne działania amerykańskie w Azji. W tym celu 
Rada Północnoatlantycka wyraziła zgodę na rozmieszczenie Sił Morskich NATO 
we wschodniej części regionu basenu Morza Śródziemnego90. Akcja rozpoczęła się 
od patrolowania wód wschodniej części akwenu, monitorowania oraz eskortowania 
statków handlowych, od 2004 r. na całym obszarze Morza Śródziemnego. Co cieka-
we, operacja przyciąga uwagę i chęć partycypowania w niej państw spoza Sojuszu 
i spoza tego regionu tj. Rosji i Ukrainy, uczestników Dialogu Śródziemnomorskiego 
Algierii, Izraela, Maroka oraz państw partnerskich: Chorwacji, Szwecji i Gruzji91. 
Podczas szczytu NATO w Stambule ofi cjalnie zaproszono do udziału w operacji nie-
które z tych państw. Ze względów technicznych Rosja i Ukraina dopiero od 2006 r. 
uczestniczą w misji antyterrorystycznej w regionie śródziemnomorskim. Przedsię-
wzięcie logistycznie jest wspierane przez państwa członkowskie NATO położone 
w tym regionie. Przede wszystkim wojska Sojuszu korzystają z baz wojskowych 
Souda w Grecji i Aksaz w Turcji. Morski Komponent Dowództwa Sił Sprzymierzo-
nych w Neapolu (CC-MAR Naples) sprawuje kontrolę nad pomyślnym przebiegiem 
akcji. Dzięki ścisłej współpracy CC-MAR w Neapolu z władzami państwowymi kra-
jów regionu w ramach misji Active Endeavour udaje się osiągnąć inne sukcesy, poza 
nadrzędnym, czyli walką z terroryzmem. W styczniu 2002 r. dzięki takiej współpracy 
żołnierze Sojuszu uratowali życie 254 pasażerom tonącego statku u wybrzeży Krety. 

88  Zwalczanie terroryzmu na Morzu Śródziemnym, NATO Review, nr 3, 2005, http://nato.int/docu/
review/2005/issue3/polish/art4.html, 20.10.2011.

89  B. Iratni, The Maghreb and NATO, „Military Technology”, vol. 33, iss. 8, 2009, s. 71.
90  Reagowanie kryzysowe. Stanley R. Sloan analizuje kryzys zaufania i zdolności wojskowych, z ja-

kim NATO zmaga się w następstwie wydarzeń z 11 września, NATO Review, 2002. Podaję za: www.nato.
int/docu/review/2002/issue1/polish/opinion.html, 23.10.2011.

91  Operacje, NATO Review, 2005, www.nato.int/docu/review/2005/issue3/polish/main_pr.html, 
28.10.2011.
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Z perspektywy pięciu lat można stwierdzić, że operacja Active Endeavour przebiega 
zgodnie ze wstępnymi założeniami. Zdaniem niektórych dowódców NATO operacja 
ta z czasem powinna się przekształcić w rutynowe działania w rejonie pogranicza 
Europy, Afryki i Azji, angażujące zarówno państwa członkowskie, jak i kraje spoza 
jego struktur, a nawet spoza regionu92. Po zmianie na stanowisku prezydenta USA 
i objęciu rządów przez Baracka Obamę i jego ekipę nastąpiła modyfi kacja amerykań-
skiej polityki zagranicznej. Wobec decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich z Iraku 
i podjęciu działań mających na celu zakończenie operacji wojskowej w Afganista-
nie w przyszłości, od 2009 r. zmieniają się również cele operacji Active Endeavour. 
W planach administracji prezydenta Obamy operacja Active Endeavour nie będzie 
stanowić wsparcia logistycznego dla misji w Iraku i Afganistanie, ale zostanie zredu-
kowana do zadań o charakterze humanitarnym oraz szkoleniowym w rejonie basenu 
Morza Śródziemnego. 

Paradoksalnie, tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 r. i ich implikacje dla 
współczesnych stosunków międzynarodowych stworzyły szansę zaistnienia w ame-
rykańskiej polityce zagranicznej i zajęcia w niej ważnego miejsca przez państwa 
Maghrebu. Potwierdzeniem wzrostu zainteresowania Afryką Północną i jej znacze-
niem dla antyterrorystycznej polityki USA były słowa wypowiedziane przez jednego 
z wysokich urzędników Kongresu USA, że aktywny udział w walce z międzynarodo-
wym terroryzmem jest „prawdopodobnie najważniejszym problemem, przed którym 
stoi region Maghrebu”93. Już w październiku 2001 r. Stany Zjednoczone wspierane 
przez niektórych członków NATO rozpoczęły operację militarną Active Endeavour 
skierowaną przeciw terrorystom, która stanowi zaplecze do działań w Iraku i Af-
ganistanie. Waszyngton skierował prośbę o wsparcie tych działań ze strony armii 
Algierii, Maroka i Tunezji. Właściwie od samego początku trwania misji zaistniała 
ścisła i zintensyfi kowana współpraca między natowskimi a północnoafrykańskimi 
wojskowymi siłami morskimi. Doceniając gotowość współpracy ze strony państw 
Maghrebu, Biały Dom zainicjował specjalny program adresowany do tych krajów 
tzw. Trans-Sahara Counter-Terrorism Initiative (TSCTI)94. Stany Zjednoczone prze-
widywały w przyszłości również udział w tym programie Libii, rządzonej wówczas 
przez pułkownika Kaddafi ego. Na szczycie amerykańsko-północnoafrykańskim 
w Algierze w 2006 r. nakreślono cele powołanego forum: 

(…) Celem jest wzmocnienie wspólnych wysiłków w walce z międzynarodowym terro-
ryzmem w tym regionie, poprzez zacieśnienie regionalnych zdolności współpracy w tej 
dziedzinie i zinstytucjonalizowanie współpracy pomiędzy waszymi i naszymi służbami 

92  Zwalczanie terroryzmu na Morzu Śródziemnym..., NATO Review, 2005, www.nato.int/docu/
review/2005/issue3/polish/art4..html, s. 4, 23.10.2011.

93  „(…) perhaps the most pressing of the issues that Maghreb faces”. Podaję za: D. Welch, Update 
on North Africa: Remarks to the House Foreign Affairs Committee, June 6, 2007, http://foreignaffairs.
house.gov/110/wel060607.html, 11.01.2011.

94  A. Moens, The Foreign Policy of George W. Bush. Values, Strategy, and Loyalty, Burlington 2004, 
s. 133.
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bezpieczeństwa oraz poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego, dobrych rządów, edu-
kacji, instytucji wolnościowych, demokracji95.

Na uwagę zasługuje fakt, że nie był to projekt stricte militarny przygotowany 
przez Departament Obrony, a raczej międzydepartamentowy. Aktywnymi twórcami 
tego pomysłu byli m.in. Amerykańska Agencja dla Międzynarodowego Rozwoju 
oraz Departament Skarbu. W rezultacie duży nacisk i nakłady zostały skierowane na 
programy edukacyjne i humanitarne. Program TSCTI spełnił oczekiwania Ameryka-
nów i północnoafrykańskich partnerów, a współpraca ewoluowała, rozszerzając ob-
szary kooperacji, czego potwierdzeniem było wchłonięcie innej inicjatywy powstałej 
po atakach na Waszyngton i Nowy Jork Pan-Sahel Initiative (PSI) skierowanej do 
Mali, Mauretanii, Czadu, Nigru, Nigerii, Ghany i Senegalu. Celem PSI było sfi nan-
sowanie szkolenia i wyposażenia służb granicznych tych krajów. Władze państw 
grupy Sahel zobowiązywały się do skutecznego kontrolowania swoich granic i za-
trzymywania osób podejrzanych o terroryzm96. Dzięki nowej sytuacji międzynaro-
dowej, powstałej w wyniku ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r., i nowym 
wyzwaniom, tj. walce z międzynarodowym terroryzmem, polityka zagraniczna USA 
uległa gruntownej przebudowie. Na tej zmianie skorzystały kraje Maghrebu, gdyż 
stały się obszarem priorytetowym w działaniach Waszyngtonu; elementem niezbęd-
nym w skutecznej walce z terroryzmem i fundamentalizmem islamskim. Rola krajów 
Maghrebu uległa wzmocnieniu poprzez instytucjonalizację współpracy z krajami ob-
szaru Sahel. Przez rozwój terytorialny i zakres tematyczny projektu TSCTI Biały 
Dom zaczął postrzegać Afrykę Północną jako eksponenta swoich interesów oraz po-
średnika amerykańskich celów politycznych wobec obszaru Afryki Subsaharyjskiej. 
Państwa Maghrebu zostały wyłączone z europejskiego dowództwa armii USA i stały 
się fundamentem nowo powstałego AFRICOM97. Trzeba jednak zauważyć, że wy-
odrębnienie dowództwa USA z Europy i utworzenie osobnego dla Afryki wzbudziło 
niechęć oraz różnego rodzaju obawy wśród wielu krajów Czarnego Lądu i stworzyło 
nowe problemy98. 

O tym, jak olbrzymią rolę odgrywają w amerykańskiej polityce war on terror kra-
je Maghrebu, świadczy fakt zainicjowania wielu programów i operacji polityczno-
-militarnych. Uczestnikami tych inicjatyw są zarówno państwa Afryki Subsaharyj-
skiej, jak i Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt oraz Libia. Już w 2002 r. Ameryka-
nie powołali do życia Pan-Sahel Counter-Terrorism Initiative (PSCTI). Początki 
programu Pan-Sahel Counter-Terrorism Initiative były bardzo skromne. W 2002 r.

95   „(…) seeks to link all of our counterterrorism efforts across the region…by helping to strengthen 
regional counterterrorism capabilities, by enhancing and institutionalizing cooperation between your 
security forces and ours, and…by promoting economic development , good governance, education, liberal 
institutions and democracy”. Podaję za: H.A. Crumpton, Coordinator for Counterterrorism: Remarks at 
Algiers Conference, February 6, 2006, http://www.state.gov/s/ct/rls/rm/2006/62325.html, 12.03.2011.

96  J.R. Piombo, Terrorism and U.S. Counter – Terrorism Programs in Africa: an Overview, „Strategic 
Insights”, vol. 6, no. 1, 2004, s. 11.

97  J. Keenan, U.S. militarization in Africa: What anthropologists should know about AFRICOM, 
„Anthropology Today”, vol. 24, no. 5, 2008, s. 64–68.

98  M. Madej, Utworzenie AFRICOM – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i NATO, 
Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 41, 2007, s. 1812.
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tworzyły ją jedynie cztery kraje: Czad, Mali, Niger oraz Mauretania, a budżet wy-
nosił niecałe 7 mln USD. PSCTI działała w ramach większej struktury The Special 
Operations Command Europe (SOEUR). Amerykanie szkolili żołnierzy w zakresie 
walki z terrorystami oraz personel w zakresie obsługi i ochrony baz lotniczych, opie-
ki medycznej, a także umiejętności posługiwania się systemem GPS. W lipcu 2003 r. 
do porozumienia przystąpiła Algieria. Pierwszy sprawdzian umiejętności żołnierzy 
z tych krajów odbył się na początku 2004 r. Terroryści zaatakowali konwój humani-
tarny na północy Mali, zabezpieczany przez algierskie siły zbrojne. W wyniku walki 
oddziały terrorystów rozbito, a uciekinierzy, którzy znaleźli się w Czadzie, zostali 
pojmani i przekazani Amerykanom na podstawie porozumienia PSCTI99. 

W końcu 2004 r. PSCTI przekształcono w Trans-Sahara Counter-Terrorism Part-
nership (TSCTP). W 2005 r. akces do TSCTP zgłosiło dziewięć państw afrykańskich 
– z Afryki Subsaharyjskiej: Mali, Czad, Niger, Nigeria i Senegal, a z Afryki Północ-
nej: Mauretania, Tunezja, Algieria oraz Maroko. Celem działania TSCTP jest szkole-
nie i przygotowanie przez US Army Special Forces żołnierzy krajów afrykańskich do 
walki z międzynarodowym terroryzmem. Na potrzeby tej struktury w 2007 r. w bu-
dżecie amerykańskim zarezerwowano środki w wysokości 82 mln USD, a od 2011 r. 
zaplanowano wydatki na poziomie 100 mln USD rocznie100. Nowa forma współpracy 
zainaugurowała działanie w czerwcu 2005 r. wspólnej akcji szkoleniowej o kryp-
tonimie Flintlock 05, przeprowadzonej przez Joint Combined Exchange Training 
(JCET). 1000 Amerykanów przybyło do krajów zachodniej i północnej Afryki, aby 
przeszkolić 3000 Afrykańczyków – członków lokalnych służb. Dwa lata później ćwi-
czenia powtórzono pod kryptonimem Flintlock 07. W drugim przypadku Ameryka-
nów wspierali w szkoleniach żołnierze brytyjscy, Holendrzy oraz – co okazało się 
cenne, symboliczne oraz pragmatyczne – Francuzi. Celem ćwiczeń było udzielenie 

(…) pomocy krajom uczestniczącym w programie w planowaniu i wykonywaniu zadań, 
w kontroli systemu łączności, który może być wykorzystany przy wspólnych akcjach 
o charakterze humanitarnym, pokojowym czy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. 
Ćwiczenia mają wzmocnić współpracę pomiędzy uczestnikami programu, zwalczać nie-
kontrolowany handel bronią i ograniczyć proces nielegalnej imigracji oraz powstrzymać 
terrorystów przed aktywną działalnością w tym regionie101. 

Pentagon zachęcony sukcesami współpracy pod koniec 2007 r. wprowadził 
pewne modyfi kacje do programu. Zmieniono nazwę na Trans-Sahara Counter-
-Terrorism Program (TSCTP), a w konsekwencji kraje afrykańskie uczestniczące 
w TSCTP uzyskały zwiększoną pomoc fi nansową oraz logistyczną od Departamentu 
Stanu, Departamentu Skarbu i US Agency for International Development (USAID).

99  S. Ellis, Briefi ng: The Pan – Sahel Initiative, „African Affairs”, nr 103 (412), 2004, s. 460.
100  Ibidem, s. 464.
101  „(…) to help participating nations to plan and execute command, control and Communications 

system in support of future combined humanitarian, peacekeeping and disaster relief operations. (…) 
The training is to ensure all nations continue developing their partnerships. (…) To halt the fl ow of 
illicit weapons, foods and human traffi cking in the region; and prevent  terrorists from establishing 
sanctuary in remote areas”. Podaję za: EUCOM, Exercise Flintlock 05 Under Way in Africa, 9 June 
2005, www. eucom.mil/English/FullStory.asp?art=565, 20.12.2011.
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Dodatkowo zostały objęte projektem The Anti-Terrorism Assistance (ATA) oraz The 
Terrorist Interdiction Program (TIP)102. W 2006 r. Amerykanie zdecydowali się na 
ogłoszenie kolejnego programu militarnego, którego benefi cjentami nolens volens 
stali się dyktatorzy afrykańscy. The Foreign Military Sale (FMS) skierowany był 
do lojalnych afrykańskich sojuszników Waszyngtonu w wojnie z terroryzmem. Pro-
gram miał na celu sprzedaż broni amerykańskiej krajom afrykańskim, które powinny 
wykorzystać go do walki z terrorystami. Prezydent Algierii Boutefl ika użył sprzętu 
również do rozprawy z opozycją przy bierności Amerykanów, dla których prioryte-
tem było algierskie wsparcie dla wojny z międzynarodowym terroryzmem. Program 
decyzją rządu USA został wsparty systemem preferencyjnych pożyczek, a nawet 
grantów na zakup sprzętu przez Afrykańczyków. Widoczna jest różnica w fi nanso-
waniu zakupów, która wskazuje na strategiczne znaczenie północnej części Afry-
ki w operacji przeciw terroryzmowi. W 2006 r. dla krajów Afryki Subsaharyjskiej 
przeznaczono 14 mln USD, natomiast tylko dla dwóch krajów Maghrebu, Maro-
ka i Tunezji, wyasygnowano sumę w wysokości 21 mln USD. W ramach programu 
Direct Commercial Sales (DCS), który miał na celu sprzedaż uzbrojenia i wyposaże-
nia sił policyjnych w krajach afrykańskich, dysproporcje okazały się jeszcze więk-
sze. W 2008 r. Algieria otrzymała aż 175 mln USA, Maroko 19 mln USD, a – dla 
porównania – Botswana tylko 2 mln USD, Kenia – 3 mln USD, Nigeria – 17 mln 
USD. Stosunkowo duże fundusze w wysokości 61 mln USD przypadły Republice 
Południowej Afryki103.  

Ważnym krokiem, uwzględniającym rolę kontynentu afrykańskiego w systemie 
zbiorowego bezpieczeństwa, było utworzenie 6 lutego 2007 r. decyzją prezydenta 
Busha afrykańskiego dowództwa USA AFRICOM. Ważną i bardzo delikatną kwestią 
okazało się podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia siedziby U.S. AFRICOM. Ame-
rykanie przeprowadzili wiele konsultacji z rządami różnych krajów afrykańskich, 
które potencjalnie mogły zostać wybrane na siedzibę U.S. AFRICOM. Z powodu 
silnych tendencji antyamerykańskich obecnych wśród społeczeństw afrykańskich, 
wynikających w dużej mierze z obaw przed rekolonizacją Afryki, tym razem przez 
USA, władze m.in. Maroka, Libii, Egiptu, Kenii czy Nigerii zrezygnowały z dalszych 
rozmów w sprawie ustanowienia siedziby U.S. AFRICOM. Jedynie rządy Algierii 
i Liberii wyraziły gotowość wzięcia politycznej odpowiedzialności z tytułu ewentu-
alnego przyjęcia na siebie roli gospodarza U.S. AFRICOM. W czerwcu 2007 r. Ryan 
Henry, jeden z wysokich urzędników Departament Obrony, doceniając postawę obu 
partnerów – zwłaszcza w obliczu powstałych nowych problemów – ogłosił decy-
zję, że USA nie zamierzają w najbliższym czasie ustanawiać siedziby dowództwa
U.S. AFRICOM w żadnym afrykańskim państwie. Problemami, które zaważyły na 
podjęciu takiej decyzji, były kwestie związane z fi nansowaniem siedziby dowództwa 
U.S. AFRICOM oraz wzrost nastrojów antyamerykańskich, przede wszystkim w Al-
gierii. 1 sierpnia 2007 r. podsekretarz stanu ds. obrony Theresa Whelan podjęła decy-
zję, że siedzibą U.S. AFRICOM będzie Stuttgart. Na potrzeby stworzenia i funkcjo-

102  P. J. Pham, AFRICOM: Terrorism and Security Challenges in Africa [w:] D.J. Francis (red.), 
U.S. Strategy in Africa: AFRICOM, Terrorism and Security Challenges, London–New York 2011, s. 71.

103  Ibidem, s. 74.
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nowania siedziby U.S. AFRICOM tylko w 2009 r. Waszyngton wyasygnował sumę 
398 mln USD104. Pełną gotowość operacyjną U.S. AFRICOM uzyskało 1 paździer-
nika 2008 r. Najwcześniej kompatybilność współdziałania z wojskami NATO spo-
śród krajów afrykańskich uzyskali lojalni sojusznicy w walce z terroryzmem – kraje 
Maghrebu. Ważnym krokiem przygotowującym do utworzenia U.S. AFRICOM było 
utworzenie przez Pentagon w 2004 r. strony internetowej Maghrebia.com, której 
roczny budżet wynosił 4 mln 700 tys. USD. Strona Maghrebia.com była ważnym 
instrumentem w walce propagandowej z terrorystami105. W ramach U.S. AFRICOM 
wydzielono pięć regionalnych sił szybkiego reagowania, w tym NASBRIG (North 
African Standby Brigade) obejmującego swym zasięgiem działania Afrykę Północ-
ną106.

W latach 2001–2008 znaczenie rejonu Afryki Północnej w polityce amerykań-
skiej wzrosło. Powodem tej zmiany stało się ogłoszenie przez prezydenta Busha 
wojny z międzynarodowym terroryzmem i rola, jaką państwa północnoafrykań-
skie w niej odgrywały. Pomimo to, pod względem politycznym wspomniane kraje 
prawdo podobnie nigdy nie będą odgrywały takiej roli w polityce zagranicznej USA 
jak region Zatoki Perskiej czy Bliskiego Wschodu. W zamian za aktywne wsparcie 
misji antyterrorystycznej reżimy północnoafrykańskie uzyskały bardzo wymierną 
korzyść: legitymizację ich rządów przez Stany Zjednoczone i nieofi cjalne przyzwo-
lenie na rozprawę z opozycją pod pretekstem walki z radykałami islamskimi. Wyda-
rzenia z 11 września 2001 r. umożliwiły dyktatorom z Afryki Północnej pokazanie 
cywilizacji zachodniej, że współczesny islamski terroryzm jest problemem ponad-
narodowym o zasięgu globalnym. Doceniając rolę państw Afryki Północnej w wal-
ce z międzynarodowym terroryzmem, Waszyngton zdecydował się na ogłoszenie 
wielu programów reformatorskich, skierowanych zarówno do organizacji pozarządo-
wych, jak i do struktur państwowych. Pierwszą po atakach terrorystycznych na USA 
taką inicjatywą było powstanie w grudniu 2002 r. Middle East Partnership Initiative 
(MEPI)107.

104  D. Tate, U.S. Offi cials Brief Congress on New Military Command for Africa, Voice of America, 
August 1, 2007, www.voanew.com, 19.06.2011. 

105  J. Keenan, Reality, rethoricand future [w:] D.J. Francis (red.), op. cit., s. 120–121.
106  George W. Bush, Transcript of President Bush’s comments on U.S. Africa Command (AFRICOM), 

Council of Foreign Relations, www.cfr.org/publication/13255, 13.02.2011.
107  T. Carothers, Promoting Democracy and Fighting Terror, „Foreign Affairs”, no. 82, 2003, s. 87.
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POZAMILITARNE ASPEKTY POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ USA WOBEC PAŃSTW 

AFRYKI PÓŁNOCNEJ
NA POCZĄTKU XXI W.

This is democracy, one day for us and another day against us.

Al-Moatti Ebead, polityk marokański1

Ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 r. spowodowa-
ły zmianę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i określenie nowych priory-
tetów. Do nowych warunków międzynarodowych Waszyngton musiał dostosować 
działania dyplomacji amerykańskiej i sięgnąć do różnych instrumentów i środków 
zarówno z arsenału hard power, jak i soft power. Ewolucja polityki zagranicznej 
USA dotyczyła również krajów Afryki Północnej. Z punktu widzenia interesów 
Waszyngtonu zwiększyło się znaczenie państw Maghrebu. W ogłoszonej przez pre-
zydenta George’a W. Busha wojnie z międzynarodowym terroryzmem z powodów 
geopolitycznych region Afryki Północnej znalazł się w centrum uwagi amerykań-
skich decydentów. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych realizowana przez 
administrację Busha jest kojarzona z wykorzystaniem narzędzi z arsenału środków 
hard power. Interwencje zbrojne przeprowadzone przez USA po zakończeniu zim-
nej wojny skupiają się w głównej mierze na obszarze Afryki i Bliskiego Wschodu2. 
Jednak poza współpracą militarno-polityczną ważną część w stosunkach z krajami 
Afryki Północnej w polityce prezydenta Busha stanowiły programy gospodarcze. 
Amerykański przywódca poprzez szereg adresowanych do państw Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu programów gospodarczo-społecznych udowodnił, że korzystał 
również w polityce zagranicznej z instrumentów politycznych z obszaru soft power. 
W tej części książki zajmę się owym mniej znanym aspektem polityki zagranicznej 
Stanów Zjednoczonych. Można zaryzykować stwierdzenie, że zainicjowanie pro-
gramów gospodarczo-społecznych adresowanych do państw arabskich przez koja-
rzonego z militarnymi narzędziami stosowanymi w polityce międzynarodowej na 

1  S. Dahmash-Jarrah, Arab Voices Speak to American Hearts, Tampa 2005, s. 14.
2  R. Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

Kraków 2008, s. 276.
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zasadzie unilateralizmu prezydenta Busha jest dowodem na zaakcentowanie w jego 
działaniach liberalizmu/idealizmu w duchu prezydenta Woodrowa Wilsona. Ele-
ment idealizmu Wilsona, który głosił, że Stany Zjednoczone są krajem wyjątkowym 
i w związku z tym mają prawo szerzyć demokrację na świecie, stosując instrumen-
ty zarówno militarne, jak i gospodarcze czy polityczne3, został wykorzystany przez 
administrację Busha do potwierdzenia hegemonicznej roli USA we współczesnym 
świecie. Ten fragment wilsonowskiego idealizmu, przy pominięciu reguły o współ-
działaniu państw w ramach międzynarodowych norm prawnych, okazał się potrzeb-
ny do realizacji wizji polityki amerykańskiej przez prezydenta George’a W. Busha. 
Niektórzy badacze amerykańskiej polityki zagranicznej uważają, że ta próba połą-
czenia realizmu (Global War on Terror) i liberalizmu (działania o charakterze go-
spodarczym i społecznym) wynika z wpływu środowiska neokonserwatystów na jej 
ostateczny kształt4.

5.1. EIZENSTAT INITIATIVE / US-NORTH AFRICA ECONOMIC 
PROGRAM

Pod koniec lat 90. XX w. na pierwszym planie w stosunkach bilateralnych pojawiły 
się interesy gospodarcze, mające przynieść wymierne korzyści obu stronom: tak Sta-
nom Zjednoczonym, jak i poszczególnym państwom Maghrebu. Bezpośrednią impli-
kacją takiego stanowiska jest ograniczenie amerykańskich działań o charakterze poli-
tycznym i skupienie się na interesach gospodarczych, włączając w nie zabiegi mające 
na celu podniesienie stopy życiowej miejscowej ludności5. Konsekwencją takiego 
działania było utworzenie w 1999 r. z inicjatywy podsekretarza stanu USA ds. gospo-
darczych i rolnictwa Stuarta E. Eizenstata US-North Africa Economic Partner ship 
for Economic Opportunity, która nieofi cjalnie została nazwana Eizenstat Initiative. 
W ten sposób zinstytucjonalizowano współpracę między USA a krajami Maghrebu. 
Amerykańska propozycja została skierowana do Algierii, Maroka i Tunezji, nato-
miast wykluczała współpracę z Libią i Mauretanią. Opierając się na wspomnianym 
założeniu, że ten subregion Morza Śródziemnego politycznie nie będzie traktowany 
na równi z obszarem Zatoki Perskiej czy Bliskiego Wschodu, od samego początku 
Amerykanie skupili się na realizacji celów gospodarczych6. Najważniejszym osiąg-
nięciem amerykańskiego programu gospodarczego z 1999 r. było przede wszystkim 

3  J. Zając, Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie [w:] J. Zając (red.), Polityka 
zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005, s. 15.

4  Więcej o środowisku neokonserwatystów skupionym wokół prezydenta Busha zob.: R. Fiedler,
Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności 
w latach 1991–2009, Poznań 2010, s. 61–72; W. Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.

5   Ch. Hemmer, U.S. Policy towards North Africa: Three Overarching Themes, „Middle East Policy”, 
vol. 14, no. 7, 2007, s. 59.

6  E.C. Dillery, U.S. Interests in the Mediterranean, „Mediterranean Quarterly”, vol. 17, no. 2, 2006, 
s. 9–10.
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ponowne otwarcie granicy algiersko-marokańskiej, zamkniętej od 1994 r., a w kon-
sekwencji przywrócenie swobodnych kontaktów handlowych pomiędzy obydwoma 
krajami. Drugi zamierzony cel to nakłonienie inwestorów amerykańskich do zwięk-
szonych inwestycji w krajach Maghrebu, zwłaszcza w infrastrukturę energetyczną 
w Algierii. Obecnie porozumienie Eizenstata stanowi część składową przedsięwzię-
cia o większym ciężarze gatunkowym i zakresie terytorialnym – Greater Middle East 
Partnership Initiative7. Ofensywa dyplomacji amerykańskiej została uwieńczona ko-
lejnym sukcesem. W 2004 r. USA podpisały układ o wolnym handlu z Marokiem, 
a dwa lata później z Algierią i Tunezją. Od połowy pierwszej dekady XXI w. Amery-
kanie zmienili swój stosunek do Libii i po gestach pojednawczych Muammara Kad-
dafi ego wobec Zachodu również Libia jest uwzględniana w amerykańskich planach 
gospodarczych wobec tego regionu8.

5.2. MIDDLE EAST PARTNERSHIP INITIATIVE (MEPI)

Pomysł powstania Middle East Partnership Initiative (MEPI) zrodził się w Biurze 
ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Departamentu Stanu USA bezpośrednio 
po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Nie była to pierwsza inicjatywa 
urzędników tej jednostki administracyjnej. Jeszcze podczas prezydentury Billa Clin-
tona został założony Human Rights and Democracy Fund (HRDF), którego główny-
mi zadaniami były: szerzenie haseł tolerancji religijnej w arabskich krajach Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej, popieranie walki o prawa kobiet, zachęcanie do reform 
systemu prawnego oraz wspieranie wolnych i pluralistycznych mediów. Prezydent 
Bush docenił rolę, jaką odgrywał HRDF w procesie demokratyzacji krajów arab-
skich, i zwiększył budżet organizacji aż czterokrotnie z 13,421 mln USD w 2001 r. 
do 48,112 mln USD w 2005 r.9

Po ponad rocznych przygotowaniach, w grudniu 2002 r., korzystając z doświad-
czeń HRDF, administracja Busha podjęła decyzję o powołaniu do życia Middle 
East Partnership Initiative. MEPI stała się pierwszym programem na rzecz wspie-
rania procesów demokratyzacyjnych w krajach arabskich Afryki Północnej i Bli-
skiego Wschodu ogłoszonym podczas prezydentury George’a W. Busha. Głów-
ne zadanie MEPI zostało zdefi niowane na podstawie ogłoszonego przez ONZ
Arab Human Development Report. Departament Stanu wraz z amerykańskim przy-
wódcą uświadomili sobie nierozerwalną zależność między powstaniem prawdzi-

7  W sposób szczególny aktywnością gospodarczą USA w regionie zaniepokojona jest Unia 
Europejska. Politycy europejscy uważają, że działania Waszyngtonu stanowią poważną konkurencję dla 
unijnego programu Euro-Mediterranean Partnership.

8  Y.H. Zoubir, K. Benabdallah-Gambier, The United States  and the North African Imbroglio: Bal-
ancing Interests in Algeria, Morocco, and the Western Sahara, „Mediterranean Politics”, vol. 10, no. 3, 
2005, s. 183.

9  U.S. Department of State, Human Rights and Democracy Fund, June 2, 2005, http://www.state.
gov/g/drl/c7607.htm (23.10.2012).
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wego społeczeństwa obywatelskiego a rozpoczęciem reform ekonomicznych. Ak-
tywne wspieranie zmian w tym kierunku stało się podstawowym zadaniem MEPI. 
Na czele nowej inicjatywy stanęła córka wiceprezydenta Dicka Cheneya, Elizabeth 
Cheney, która pracowała w Banku Światowym i specjalizowała się w programach 
wspierających małe prywatne przedsiębiorstwa10.

Fundamenty społeczeństwa obywatelskiego, tj. edukacja, a w przypadku krajów 
arabskich edukacja kobiet oraz wolność słowa, stały się priorytetami dla MEPI od po-
czątku jej istnienia. Koordynacją realizacji zadań programu zajmowały się terenowe 
biura utworzone w Tunisie i Abu Dabi. Warto odnotować fakt, że ich działalność była 
wspierana nie tylko przez arabskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe czy 
stowarzyszenia akademickie, ale również przez władze lokalne. Nie wszędzie jednak 
współpraca władz z przedstawicielami przebiegała wzorowo. Przykładowo w Egipcie 
reżim Hosniego Mubaraka nie zgodził się na bezpośrednie fi nansowanie organizacji 
pozarządowych w ramach MEPI bez kontroli fi nansowej ze strony władz lokalnych. 
Taka postawa zmniejszała efektywność programu. Odwrotnym przykładem było Ma-
roko, w którym Stany Zjednoczone mogły kierować fundusze do benefi cjentów prak-
tycznie bez biurokratycznych ograniczeń. Dzięki temu program MEPI w tym kraju 
był największy i najbardziej efektywny. Między 2002 a 2005 r. Kongres USA prze-
znaczył na program MEPI 300 mln USD, dzięki którym sfi nansowano 350 projektów 
obywatelskich w 15 arabskich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Poza 
Marokiem najwięcej zyskały organizacje działające w: Jemenie, Bahrajnie, Tunezji 
i Algierii, najmniej zaś w Arabii Saudyjskiej i wspomnianym Egipcie11.

Główną wadą projektu był zbyt mały budżet przekazany na jego realizację. Istot-
nie, porównując z innymi programami, nakłady nie były imponujące, jednak mimo 
tych braków inicjatywa przynosiła wymierne rezultaty. W zakresie reform politycz-
nych zorganizowano wiele konferencji na temat demokratycznych praktyk, syste-
mów partyjnych, wolnych wyborów, niezależnych mediów. Przykładowo w Maro-
ku programem administruje Międzynarodowy Instytut Republikański, który tylko 
w jednym roku swojej działalności przeznaczył na organizację konferencji między-
narodowych 1,25 mln USD. Z kolei podczas wyborów parlamentarnych w Libanie 
w 2005 r. w ramach MEPI sfi nansowano pobyt obserwatorów międzynarodowych 
i opłacono program edukacji wyborczej. Podobne korzyści z MEPI odnieśli Egipcja-
nie w trakcie wyborów prezydenckich, które odbyły się we wrześniu 2005 r. Jeszcze 
w marcu tegoż roku MEPI przekazała 1 mln USD wsparcia dla egipskich organizacji 
pozarządowych w celu promocji idei wolnych wyborów. Warto zaznaczyć, że były 
to pierwsze wybory na urząd prezydenta kraju, w których partie opozycyjne mogły 
zaprezentować swoich kandydatów. Za sukces MEPI można również uznać przystą-
pienie do projektu w 2005 r. Libii12.

10  J.B. Alterman, H. Malka, Arab Reform and Foreign Aid: Lessons from Morocco, Washington, 
DC 2006, s. 24.

11  U.S. Department of State, Middle East Partnership Initiative, [b.d.w.], http://www.mepi.state.
gov/ (14.07.2011).

12  U.S. Department of State, Middle East Partnership Initiative: Success Stories, [b.d.w.],
http://www.mepi.state.gov/c16050 (20.07.2011).
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Krytycy zarzucają pomysłodawcom, że poza niskim budżetem, zbyt ściśle współ-
pracują z władzami reżimowymi państw arabskich przy rozdysponowywaniu środ-
ków fi nansowych w ramach MEPI. Istotnie, dystrybucją aż 70% pierwszych gran-
tów opiewających na kwotę 103 mln USD zajmowali się urzędnicy państwowi. Nie 
jest również tajemnicą fakt, iż w Egipcie spora część grantów z programu MEPI 
przypadła rządowym agencjom lub została przeznaczona na szkolenia pracowników 
administracji państwowej13. Niestety władze amerykańskie, zdając sobie sprawę 
z niekorzystnych konsekwencji, zgodziły się na taką formę współpracy. Tylko po 
spełnieniu tych warunków dyktatorzy krajów arabskich zezwolili na wdrożenie pro-
gramu MEPI.

5.3. MIDDLE EAST FREE TRADE AREA (MEFTA)

Kolejną inicjatywą współpracy, skierowaną już do większej grupy państw, była się-
gająca początkami 2003 r. idea utworzenia US-Middle East Free Trade Area. Ambit-
ny plan G.W. Busha przewidywał powołanie takiej strefy do 2013 r., w której skład 
docelowo miały wejść państwa od Maroka na zachodzie, przez Izrael po Bahrajn, 
Arabię Saudyjską, a nawet w dalszej perspektywie czasowej Irak i Afganistan na 
wschodzie14. Nadrzędnym celem prezydenta Busha była eliminacja tendencji funda-
mentalistycznych i sympatii proterrorystycznych oraz zainicjowanie procesów de-
mokratyzacyjnych poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy krajów arabskich, 
a w konsekwencji podniesienie poziomu życia tamtejszej ludności. Korzyścią dla 
niektórych uczestników porozumienia, np. dla Algierii, było poparcie udzielone 
przez USA w staraniach o członkostwo w Światowej Organizacji Handlu.

Coraz większą rolę w polityce USA wobec afrykańskich krajów basenu Morza 
Śródziemnego odgrywają względy gospodarcze. Zdaniem wielu amerykańskich po-
lityków po latach zaniedbań i braku zainteresowania owym regionem (wyjątek sta-
nowi zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w proces pokojowy na Bliskim Wscho-
dzie) nadszedł czas na działanie, zwłaszcza że Unia Europejska prowadzi aktywną 
i konkurencyjną politykę na tym terenie. W 2005 r. rozpoczęła się rywalizacja mię-
dzy Europą a Ameryką o wpływy gospodarcze na tym obszarze. Stany Zjednoczone 
przystąpiły do ofensywy dyplomatycznej, proponując krajom Maghrebu konkuren-
cyjne i konkretne rozwiązania wobec działań Unii, np. Eurośródziemnomorską Stre-
fę Wolnego Handlu. Nie należy również zapominać o coraz aktywniejszej polityce 
i rosnących inwestycjach Chin czy Rosji w omawianym regionie. Amerykańską od-
powiedzią było stworzenie US-Middle East Free Trade Area. Zdaniem Waszyngtonu 

13  W.T. Cofman, S.E. Yerkes, The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Pros-
pects, Saban Center for Middle East Memo no. 5, November 29, 2004, http://www.brookings.edu/views/
op-ed/fellows/wittes20041129.htm (12.09.2011).

14  Offi ce of the United States Trade Representative, Middle East Free Trade Area Initiative, 
http://www.ustr.gov/trade-agreements/other-initiatives/middle-east-free-trade-area-initiative-mefta 
(26.01.2011).
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powstanie i szybki rozwój MEFTA gwarantuje, że „unormowanie sytuacji politycz-
nej jest możliwe w tym rejonie jedynie wtedy, kiedy gospodarka będzie się harmonij-
nie rozwijała i powstaną miejsca pracy dla obywateli”15. Ambitny amerykański plan 
zakładał utworzenie takiej strefy do 2013 r. Na realizację tego zadania administracja 
prezydenta Busha przeznaczyła ponad 1 mld USD. Biały Dom liczył, że do inicja-
tywy przystąpią kraje arabskie północnej Afryki, ale także Izrael, Palestyna, Irak 
i Afganistan. Amerykanie obiecywali podniesienie poziomu życia mieszkańców tych 
państw poprzez zniesienie ceł i kontyngentów w handlu wzajemnym między tymi 
krajami a USA. W celu zachęcenia wymienionych krajów do utworzenia MEFTA 
USA proponują pewnego rodzaju okres przejściowy i specjalne warunki traktowania 
dla części towarów pochodzących z państw zainteresowanych współpracą w ramach 
programu (tzw. Generalized System of Preferences, GSP)16. W związku z aktywnoś-
cią polityczną i gospodarczą Waszyngtonu za prezydentury George’a W. Busha wo-
bec krajów rejonu Afryki Północnej rywalizacja z Unią Europejską, Chinami czy 
Rosją o wpływy na tym terenie zapowiadała się niezwykle ciekawie. Obserwatorzy 
żywili nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości w wyniku konkurencji skorzystają też 
mieszkańcy państw Afryki Północnej, a ich stopa życiowa wzrośnie. Zmiana admi-
nistracji waszyngtońskiej w 2008 r. oraz pojawienie się nowych problemów (kryzys 
fi nansowy, rosnące koszty wojen w Iraku i Afganistanie) spowodowały jednak, że 
prezydent Obama zawiesił ciekawy pomysł autorstwa swojego poprzednika.

5.4. THE GREATER MIDDLE EAST INITIATIVE (GMEI)

Pewien postęp w tej kwestii został poczyniony w 2003 r. Spiritus movens aktywniej-
szej polityki USA wobec krajów regionu okazało się Bureau for Near East Affairs, 
wchodzące w skład Departamentu Stanu. Bezpośrednim skutkiem działań urzędni-
ków było ogłoszenie w listopadzie 2003 r. decyzji o powstaniu The Greater Middle 
East Initiative (GMEI). Na temat genezy powstania programu i stopnia jego imple-
mentacji trwają od lat dyskusje wśród analityków amerykańskich, które dzielą to 
środowisko. Zwolennicy podkreślają polityczno-gospodarcze zalety tej inicjatywy, 
wskazując na GMEI jako przykład wykorzystania w polityce zagranicznej Busha 
instrumentów innych niż tych kojarzonych z hard power. Krytycy formułują kilka 
głównych zarzutów. Oskarżają Busha, że pod pretekstem demokratyzacji państw Bli-
skiego Wschodu stara się wcielić w życie sprytny plan wykorzystania pod kątem go-
spodarczym Bliskiego Wschodu przez amerykańskich przedsiębiorców związanych 
z nurtem neokonserwatywnym. Z kolei poprzez ekspansję ekonomiczną neokonser-
watyści dążą do kontrolowania geostrategicznych terenów roponośnych na Bliskim 
Wschodzie, a w konsekwencji do umocnienia USA na pozycji hegemona w globalnej 

15  M. Górecki, Z. Korga, Nowy etap rywalizacji pomiędzy Unią Europejską i USA. Podaję za stroną 
portalu Global Economy.pl, http://globaleconomy.pl/content/view/113/6 (10.06.2011).

16  Ibidem.
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gospodarce i polityce. Przeciwnicy podkreślają postawę ambiwalentną Waszyngtonu. 
Z jednej strony amerykańscy politycy deklarują chęć poszerzania obszarów objętych 
demokratycznymi formami rządów, a z drugiej wspierają rządy autorytarne w tych 
krajach, w których dyktatorzy są eksponentem interesów amerykańskich (jak do po-
czątku 2011 r. prezydent Hosni Mubarak w Egipcie)17. GMEI był trzecim programem 
ogłoszonym przez USA po wydarzeniach z 11 września 2001 r., skierowanym do 
krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W grudniu 2002 r. powołano do życia 
US-Middle East Partnership Initiative, a w lutym 2003 r. w Waszyngtonie prezydent 
Bush ogłosił decyzję o powstaniu US-Middle East Free Trade Area. Za formalny 
początek GMEI uznaje się przemówienie amerykańskiego przywódcy wygłoszone 
6 listopada 2003 r. w American Enterprise Institute (AEI), w ramach którego działa 
National Endowment for Democracy (NED). Decyzją prezydenta Busha z budże-
tu NED wyasygnowano sumę 40 mln USD na rzecz utworzenia nowej instytucji 
współpracy między USA a arabskimi krajami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu 
oraz Izraelem i Turcją18. Głównym celem tej inicjatywy było zinstytucjonalizowanie 
współpracy gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami regionu. In-
tegralną częścią programu, a nawet zdaniem Waszyngtonu warunkiem koniecznym, 
było wyrażenie zgody tamtejszych władz na rozpoczęcie procesu demokratyzacji ży-
cia politycznego w ich krajach. Powodów ustanowienia owego forum współpracy 
było wiele, ale GMEI można również traktować jako próbę odpowiedzi na ofensywę 
chińską i alternatywę polityczno-gospodarczą, jaką daje na przyszłość temu regiono-
wi. Pięć konkretnych obszarów współpracy w ramach GMEI zdefi niowano w sposób 
następujący: 1) GMEI jako forum omawiania i przygotowywania do wprowadzenia 
w życie niezbędnych reform, zachęcanie uczestników do zintensyfi kowania współ-
pracy politycznej i gospodarczej pomiędzy nimi; 2) utworzenie Greater Middle East 
Democracy Assistance Group, koordynowanej przez Amerykanów i Europejczyków, 
mającej na celu promocję politycznych rozwiązań demokratycznych wśród społe-
czeństw państw członkowskich; 3) stworzenie w przyszłości międzynarodowej fun-
dacji, której celem będzie monitorowanie przemian politycznych w państwach regio-
nu; 4) powołanie do życia Greater Middle East Literacy Corps; 5) utworzenie przez 
państwa G8 mechanizmu fi nansowego, którego zadaniem będzie wspieranie małych 
i średnich przedsiębiorstw w krajach członkowskich GMEI, co w konsekwencji 
umożliwi wykrystalizowanie się arabskiej klasy średniej (Arab middle class). Sta-
bilna i zasobna klasa średnia spowoduje, że poziom życia ulegnie poprawie i w ten 
sposób zostaną osłabione wpływy radykałów islamskich wśród Arabów19.

W 2004 r., na początku istnienia programu, powołano do życia Greater Middle
East Development Bank (GMED Bank) jako instrument liberalizacji stosunków go-

17  E.J. Girdner, Operation Iraqi Freedom: Invasion, Occupation and Consolidation of U.S. 
Hegemony in Iraq, „Punjab Journal of Politics”, no. 2 (28), 2004, s. 20–31.

18  E.J. Girdner, The Greater Middle East Initiative: Regime Change, Neoliberalism and U.S. Global 
Hegemony, „Turkish Yearbook”, vol. XXXVI, s. 42, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8621.pdf 
(22.10.2012).

19  D. Neep, Dilemmas of Democratization in the Middle East: The ‘Forward Strategy of Freedom’, 
„Middle East Policy Council Journal”, vol. 11, no. 3, 2004, s. 62.
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spodarczych i likwidacji barier między państwami GMEI. Fakt utworzenia powyż-
szej instytucji świadczy o tym, iż rozwój ekonomiczny państw arabskich jest trakto-
wany priorytetowo przez Stany Zjednoczone. Dzięki determinacji prezydenta Busha 
GMEI rozpoczęła rzeczywistą działalność już w 2004 r. Szczególną rolę do odegrania 
w ramach GMEI Waszyngton zarezerwował dla Turcji oraz tradycyjnego sojusznika 
w regionie, czyli Izraela. Warto podkreślić, że w tamtym okresie Izrael był jedynym 
demokratycznym państwem tego regionu. W celu uniknięcia niepotrzebnych napięć 
pomiędzy Tel Awiwem a państwami arabskimi w ramach GMEI i zwiększenia szans 
na powodzenie inicjatywy Amerykanie zrezygnowali z włączenia do jej prac proble-
mu konfl iktu palestyńsko-izraelskiego i sposobów jego rozwiązania20.

Zasadność intensyfi kacji działań Waszyngtonu względem regionu potwierdzał 
jeden znamienny fakt. W latach 2002–2003 ONZ przeprowadziła badania, których 
wyniki opublikowane w UN Arab Human Development Report (UNAHDR) obra-
zowały dramatyczny stan społeczeństw państw arabskich21. Polityczny i gospodar-
czy obraz regionu, jaki wyłaniał się z raportu ONZ, nie napawał optymizmem. Za 
trzy najważniejsze bariery w rozwoju demokracji i wzroście gospodarczym krajów 
arabskich regionu uznano: brak wolności, niski stopień wykształcenia i wiedzy oraz 
dyskryminację kobiet. Ponad 40% dorosłych Arabów, w tym dwie trzecie kobiet, to 
analfabeci; zaledwie 2% ludności miało dostęp do Internetu, a jedynie 3,5% miejsc 
w tamtejszych parlamentach zajmowały kobiety (nawet w krajach Afryki Subsaha-
ryjskiej odsetek kobiet w parlamentach wynosił 8,4%). Zdaniem ONZ kraje arabskie 
rejonu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu prezentowały najniższy stopień wol-
ności obywatelskich. Powyższe problemy mają niepokojące konsekwencje i tworzą 
realne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wielu członków społe-
czeństw arabskich jest podatnych na propagandę grup fundamentalistów oraz ugru-
powań terrorystycznych. Równie groźny jest wzrost liczby nielegalnych imigrantów, 
najczęściej ludzi młodych, którzy w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych 
podejmują ryzyko i decydują się na wyjazd do Europy lub USA. Według wspomnia-
nego raportu aż 51% młodych Arabów zadeklarowało wolę wyjazdu. Z punktu wi-
dzenia tamtejszych społeczeństw najważniejszy problem, poza brakiem wolności 
i niskim stopniem wykształcenia, stanowi niezwykle trudna sytuacja gospodarcza 
krajów regionu. Przykładowo produkt krajowy brutto 22 państw arabskich Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu w 2002 r. wynosił mniej niż PKB Hiszpanii. Z dru-
giej strony 85 tys. członków rodzin w Arabii Saudyjskiej dysponuje majątkiem war-
tym 700 mld USD!22

Wbrew krytykom inicjatywa Amerykanów bardzo szybko, bo już w 2005 r., przy-
niosła oczekiwane rezultaty. Prezydent Hosni Mubarak, dyktator Egiptu, zezwolił 
na powstanie Narodowego Zgromadzenia ds. Praw Człowieka. W Libii pułkownik 
Muammar Kaddafi  podjął decyzję o liberalizacji prawa: zniesiono specjalne ustawy, 
które wykorzystywano do walki politycznej. Z kolei władze Autonomii Palestyń-

20  A. Moens, op. cit., s. 173.
21  E.J. Girdner, The Greater Middle East Initiative…, s. 45.
22  G.C. Gambill, Jumpstarting Arab Reform: The Bush Administration’s Greater Middle East 

Initiative, „Middle East Intelligence Bulletin”, vol. 6, no. 6–7, 2004, s. 32.
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skiej zobowiązały się do przeprowadzenia wolnych wyborów parlamentarnych. Król 
Arabii Saudyjskiej zaproponował powołanie Forum Narodowego Dialogu, w ramach 
którego mają zostać przygotowane wybory do rad miejskich. Część rządów państw 
arabskich pozostała jednak tradycyjnie nieufna wobec inicjatywy USA, a w niektó-
rych społeczeństwach po raz kolejny przybrały na sile nastroje antyamerykańskie. 
W 2005 r. organizacja National Endowment for Democracy przeprowadziła w sześ-
ciu państwach arabskich badania opinii społecznej na temat oceny polityki zagranicz-
nej Stanów Zjednoczonych wobec krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 
Aż 69% pytanych stwierdziło, że w działaniach Waszyngtonu nie chodzi o wspie-
ranie demokracji w regionie, lecz o partykularne interesy polityczne i gospodarcze. 
Znamienne, iż najbardziej krytyczni okazali się Egipcjanie (78%) oraz Marokańczy-
cy (77%), a więc narody, których rządy prowadziły lojalną politykę wobec USA. 
Egipt pod rządami Mubaraka był wręcz reprezentantem interesów amerykańskich 
w tym ważnym rejonie świata. Tylko 6% uznało, że zmiany demokratyczne w ich 
państwach mogą przynieść pozytywne efekty i wpłynąć realnie na poprawę warun-
ków życia. 16% uważa demokrację za bardzo ważną wartość, jednak amerykański 
sposób jej wprowadzania oceniono negatywnie23. Sceptycznie do GMEI odnosiły się 
władze Syrii, Tunezji i Bahrajnu, oskarżając USA o to, że pod pretekstem rozszerza-
nia demokracji realizują swoje imperialne i neokolonialne interesy polityczne oraz 
prowadzą ekspansję gospodarczą korzystną przede wszystkim dla przedsiębiorstw 
amerykańskich. Dla dyktatorów tych państw koronnym przykładem amerykańskiej 
„demokracji na bagnetach” była obecność wojsk amerykańskich w Iraku. Pomimo 
głosów krytycznych 22 maja 2004 r. 22 państwa Ligi Arabskiej podpisały Deklarację 
z Tunisu, w której zobowiązano się do wprowadzenia reform politycznych i libera-
lizacji stosunków gospodarczych. Dokument spotkał się z aprobatą ze strony Wa-
szyngtonu24.

5.5. BROADER MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA INITIATIVE 
(BMENAI)

Konsekwencją zadeklarowanej demokratyzacji przez 22 państwa arabskie było ogło-
szenie na szczycie państw G8 w czerwcu 2004 r. kolejnego programu moderniza-
cyjnego – Broader Middle East and North Africa Initiative (BMENAI). W projek-
cie BMENAI administracja prezydenta Busha uzyskała pełne poparcie sojuszników 
z Europy. Negocjacje i rozbieżności dotyczące warunków uczestnictwa w partner-
stwie spowodowały, że końcowy dokument BMENAI pomiędzy państwami G8 
a krajami arabskimi został podpisany jedynie przez przedstawicieli Afganistanu, 

23  Middle East Not Swayed by Bush’s Democracy Pledge, Angus-reid.com. Podaję za: E.J. Girdner, 
The Greater Middle East Initiative…, s. 70.

24  G.C. Gambill, Jumpstarting Arab Reform…, s. 47.
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Algierii, Bahrajnu, Egiptu, Jordanii, Maroka, Tunezji, Turcji, Jemenu oraz Iraku25. 
Ambitny projekt transatlantycki zakładał trzy fundamentalne obszary działania:

– obszar polityczny: działania na rzecz wspierania demokracji, rządów prawa 
oraz praw człowieka;

– obszar społeczno-edukacyjny: wpieranie programów rozwoju edukacji mają-
cych na celu podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży w krajach arab-
skich oraz zapewnienie swobodnego dostępu do informacji i korzystania z do-
stępnych źródeł wiedzy dzięki nowoczesnej technologii informacyjnej;

– obszar ekonomiczny: podjęcie działań mających na celu stworzenie nowych 
miejsc pracy, wspieranie mechanizmów wolnorynkowych i reform systemów 
fi nansowych, zwiększenie inwestycji zagranicznych, wprowadzenie rozwią-
zań antykorupcyjnych26.

Implementacją powyższych rozwiązań miało się zająć specjalnie utworzone 
w tym celu Forum dla Przyszłości (Forum for the Future), na którego spotkaniach 
uczestnicy pod kierunkiem ministrów państw uczestniczących w BMENAI zobo-
wiązali się omawiać realizację projektu. Forum jest ciałem koordynującym działania 
w ramach programu, nie zajmuje się jego realizacją czy kontrolą. Pierwsze spotka-
nie w ramach Forum odbyło się w Maroku w grudniu 2004 r. Wybór miejsca był 
dla USA i UE oczywisty. Maroko zostało wyróżnione tą decyzją, ponieważ reformy 
Rabatu były stawiane za wzór innym państwom arabskim i określane wręcz jako 
„modelowe”27. W spotkaniach biorą udział ministrowie, liderzy polityczni organi-
zacji pozarządowych, przedsiębiorcy. Pomysłodawcy tej formy współpracy, a więc 
Stany Zjednoczone wspierane przez Unię Europejską, zapewniali w deklaracji zało-
życielskiej, że obie strony będą wspierać się w wysiłkach, aby osiągnąć jak najefek-
tywniejszy wynik w ramach BMENAI. W tym celu partnerzy transatlantyccy zobo-
wiązali się do wykorzystania wszystkich możliwych i istniejących form kooperacji 
między Waszyngtonem a Brukselą. Inicjatorzy podkreślali, że zależy im na realizacji 
nie tylko zadań o charakterze ekonomicznym i fi nansowym, ale przede wszystkim 
politycznym i na problemie przestrzegania praw człowieka. Już pierwsze spotkanie 
w Maroku w 2004 r. udowodniło, iż nakłonienie rządów państw arabskich do reform 
politycznych nie będzie łatwe. O ile rozwiązania ekonomiczne zaprezentowane przez 
Amerykanów zostały zaakceptowane przez przedstawicieli krajów arabskich, o tyle 
temat zmian politycznych i procesów demokratyzacyjnych w ogóle nie był poru-
szany. Przyczyną było nieprzychylne stanowisko reprezentantów państw arabskich. 
Pomimo niechęci władz arabskich w kwestii promocji praw człowieka partnerom 
transatlantyckim udało się przeforsować akceptację projektu pod nazwą Foundation 
for the Future. W ramach fundacji przekazano 54 mln USD organizacjom pozarzą-
dowym, które wspierały walkę o prawa człowieka w krajach arabskich. Benefi cjen-
tami tego programu okazały się np. stowarzyszenia akademickie, które zajmowały 
się upowszechnianiem tematyki praw człowieka i demokracji. Dodatkowo powołano 

25  Ibidem, s. 50.
26  Broader Middle East / North Africa Partnership. Sea Island, Georgia, White House, June 9, 2004, 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/06/20040609-30.html (30.09.2011).
27  J.B. Alterman, H. Malka, op. cit., s. 35.
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do życia Found for the Future, w ramach której wyasygnowano sumę 100 mln USD 
i przeznaczono ją na potrzeby właścicieli małych fi rm w celu stymulacji rozwoju 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Amerykanie wyrazili zgodę, aby 
obiema instytucjami zarządzali przedstawiciele państw członkowskich BMENAI 
wybrani przez samych Arabów28.

W ramach inicjatywy zaproponowano krajom arabskim tzw. democracy assis-
tance dialogues, czyli serię spotkań przedstawicieli licznych grup społecznych 
z urzędnikami państwowymi na różne tematy (np. prawa kobiet w obywatelskim 
społeczeństwie arabskim, rola prawa w nowoczesnym państwie arabskim lub trans-
parentność działań rządzących). W tym celu utworzono przedstawicielstwa w dwóch 
krajach, do których zaadresowano BMENAI: w Maroku i Bahrajnie. Kraje te wy-
brano nieprzypadkowo, gdyż z władzami tych państw Amerykanie wiązali najwięk-
sze nadzieje na powodzenie procesu demokratyzacji innych krajów arabskich oraz 
wyznaczyli im rolę propagatora haseł swobód obywatelskich. Właśnie w Bahrajnie 
w listopadzie 2005 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach Forum dla Przyszłości. 
Amerykanie oczekiwali jasnych deklaracji ze strony rządów arabskich, dotyczących 
rozpoczęcia procesów demokratyzacyjnych w swoich państwach. Strona arabska na 
czele z delegacją egipską przeciwstawiała się podpisaniu deklaracji końcowej, za-
wierającej zobowiązania do przeprowadzenia reform politycznych. Kwestią sporną 
okazał się również zapis szczegółowy, który dotyczył bezpośredniego fi nansowania 
organizacji pozarządowych przez Foundation for the Future bez pośrednictwa i kon-
troli tych środków ze strony administracji rządowej. Szczyt zakończył się fi askiem 
i nie podjęto żadnych wiążących decyzji. Jedynym pozytywnym skutkiem spotkania 
był fakt, że w dobie różnicy zdań pomiędzy partnerami transatlantyckimi na takie 
tematy, jak rozwiązanie konfl iktu bliskowschodniego czy wojna w Iraku, wydarze-
nie to pokazało zdolność do osiągnięcia wspólnego stanowiska zarówno przez USA, 
jak i UE.

5.6. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT (USAID)

United States Agency for International Development (USAID) jest niezależną agen-
cją działającą przy rządzie federalnym i aktywnie wspieraną przez Departament Sta-
nu. Pierwotnie adresatami tej platformy współpracy były kraje arabskie Bliskiego 
Wschodu, natomiast w latach 80. XX w. objęto nią również mieszkańców Maghrebu. 
Od ponad 40 lat29 USAID kieruje swoje programy do społeczeństw i rządów arab-

28  T. Carothers, A Better Way to Support Middle East Reform, Carnegie Endowment for International 
Peace, Policy Brief no. 33, February 2005, http://www.carnegieendowment.org/fi les/PB33.carothers.
FINAL.web (2.03.2011).

29  USAID jest organizacją, która powstała w 1961 r. z inicjatywy prezydenta Johna Fitzgeralda 
Kennedy’ego. Kraje arabskie są jedną z grup benefi cjentów programów pomocowych. USAID adreso-
wała swoje projekty do sektora cywilnego w Europie, Azji, Afryce oraz w krajach Ameryki Łacińskiej. 
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skich państw regionu w celu krzewienia „pokoju i stabilności poprzez wspieranie 
rozwoju gospodarczego, ochronę zdrowia, organizowanie pomocy humanitarnej 
oraz zachęcanie do zmian demokratycznych w państwach rozwijających się”30. Rów-
nież na działanie USAID miały wpływ wydarzenia z 11 września 2001 r. Zamachy 
terrorystyczne na USA spowodowały modyfi kację planu działania agencji. Hasłem 
priorytetowym stało się promowanie rozwiązań demokratycznych w państwach 
arabskich i zachęcanie społeczeństw tych państw do podjęcia prób budowy obywa-
telskich struktur administracyjnych. W przeciwieństwie do projektu MEPI agencja 
kieruje swoje programy zarówno do organizacji pozarządowych, jak i administracji 
rządowej. W latach 2001–2005 największymi benefi cjentami programu były nastę-
pujące kraje: Maroko, Egipt, Jemen, Jordania, Liban oraz Autonomia Palestyńska. 
Od 2009 r., po objęciu urzędu prezydenta przez Baracka Obamę, sekretarz stanu 
Hillary Clinton określiła priorytetowe cele działalności amerykańskich programów 
pomocowych kierowanych do świata arabskiego. Na pierwszym miejscu administra-
cja Obamy postawiła cele związane z rozwojem gospodarczym i tworzeniem nowych 
miejsc pracy, natomiast procesy demokratyzacyjne mają nastąpić w konsekwencji 
podniesienia stopy życiowej i poprawy warunków życia w państwach regionu. Im-
plementacją założeń zajęła się istniejąca od 25 lat Center for International Private 
Enterprise (CIPE), będąca jednym z czterech współprogramów w ramach National 
Endowment for Democracy. CIPE jest organizacją non profi t i działa przy Amery-
kańskiej Izbie Handlowej (US Chamber of Commerce)31. Również budżet agencji 
jest o wiele wyższy niż MEPI. Tylko w 2005 r. USAID dysponowała środkami fi -
nansowymi w wysokości 1,25 mld USD. Ponadto USAID roztacza swoistego rodza-
ju instytucjonalny parasol ochronny nad działaniami innych organizacji (np. MEPI) 
w państwach, które są benefi cjentami programów32.

Przykładem kraju z Afryki Północnej, który skorzystał na programach fi nansowa-
nych w ramach USAID, jest Maroko. Władze w Rabacie uzyskały 3,7 mln i 12,2 mln 
USD na dwa projekty realizowane tylko w latach 2006–2007. Jeden z programów 
promował reformy ustrojowe za pomocą metod parlamentarnych (np. zmiana poprzez 
wybory), drugi skupiał się na wspieraniu tworzenia samorządu lokalnego. W 2005 r. 
USAID zainwestowała w rozwój instytucji demokracji lokalnej 5 mln USD. Środki 
fi nansowe pokryły koszty organizacji konferencji, warsztatów lub szkolenia urzęd-

Mimo że określana jest jako independent federal agency, to blisko współpracuje z Departamentem Stanu, 
z National Security Council, a także działa w ramach ofi cjalnej polityki zagranicznej nakreślonej przez 
każdego prezydenta USA. Budżet agencji jest ustalany corocznie przez Kongres. Podaję za: USAID. 
‘ADS Chapter 101.2 Agency Programs and Functions’, http://www.usaid.gov/policy/ads/100/101 
(22.01.2012).

30  „(...) peace and stability by fostering economic growth, protecting human health, providing 
emergency humanitarian assistance, and enhancing democracy in developing countries”. Podaję za: 
USAID Primer: What We Do and How We Do It, July 14, 2006, http://www.usaid.gov/about_usaid/
primer.html (9.07.2011).

31  H.R. Clinton, On Developmenting the 21st Century, speech, The Peterson Institute for Internation-
al Economics, Washington, DC, January 6, 2010, http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/134838.
html (15.08.2012).

32  USAID, USAID Budget: Morocco, 2005, http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/ane/
ma.html (7.10.2012).
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ników dotyczące np. planowania budżetów lokalnych33. Podobnie jak w innych pro-
gramach, władze Maroka i tamtejsze organizacje pozarządowe mogą pochwalić się 
najwyższym stopniem absorpcji funduszy amerykańskich. Ważną częścią pomocy 
udzielonej Maroku było dofi nansowanie edukacji, począwszy od szkół podstawo-
wych poprzez średni szczebel, a kończąc na szkolnictwie wyższym. Tylko na ten 
cel w 2005 r. Amerykanie przekazali za pośrednictwem USAID ponad 6 mln USD. 
Dodatkowe 7 mln USD zostało wyasygnowane w ramach różnych programów na 
rzecz rozwoju edukacji przez inne instytucje amerykańskie. Znaczna część tej kwo-
ty pokryła koszty dokształcenia kadry pedagogicznej. Amerykańska pomoc fi nan-
sowa objęła trzy zasadnicze obszary działań: rozwój gospodarczy Maroka poprzez 
wspieranie wzrostu gospodarczego kreującego nowe miejsca pracy, poprawę jakości 
kształcenia i przygotowanie młodych Marokańczyków do aktywnego poszukiwania 
pracy oraz reformę administracji rządowej. W ramach wszystkich programów po-
litycznych i ekonomicznych Maroko uzyskało w 2005 r. 28,2 mln USD, a w latach 
2004–2008 99,4 mln USD34. Krytycy zwracają przede wszystkim uwagę na dub-
lowanie zadań z innymi organizacjami oraz na przerośniętą administrację agencji 
i brak transparentności działań. Zastrzeżenia budzi również sposób przepływu środ-
ków fi nansowych. Faktem jest, że powyższe programy są obsługiwane przez fi rmy 
amerykańskie i zdaniem niektórych to one są największymi benefi cjentami w całym 
procesie. Podważane są też główne cele działania USAID. Przeciwnicy twierdzą, że 
zamiast realizować zadania związane z pomocą humanitarną zasobny budżet agencji 
służy kolejnym administracjom do fi nansowania proamerykańskich ruchów politycz-
nych lub reżimów w różnych krajach.

W konsekwencji ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton w 2001 r. 
znaczenie regionu Afryki Północnej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
wzrosło. W ogłoszonej przez prezydenta Busha wojnie z międzynarodowym terro-
ryzmem państwa północnoafrykańskie zajmują bardzo ważne miejsce. Powszech-
nie uważa się, że rola tych krajów została przez USA zredukowana do współpracy 
o charakterze politycznym i militarnym, jednak w formie swoistego uzupełnienia 
administracja prezydenta Busha zaproponowała krajom Maghrebu szereg progra-
mów o charakterze gospodarczym i społecznym. W pierwotnym założeniu pomoc 
gospodarcza skierowana do Maroka, Algierii, Tunezji, Egiptu i Libii miała przynieść 
wymierne korzyści obu stronom. Programy gospodarcze, np. MEFTA, zdają się po-
twierdzać tezę mówiącą o połączeniu w amerykańskiej polityce zagranicznej ele-
mentów realizmu z idealizmem. Podjęte inicjatywy podają w wątpliwość obiegową 
i jednostronną opinię o polityce zagranicznej z początku XXI w., która polegała na 
wykorzystaniu przez prezydenta Busha jedynie środków militarnych na zasadzie uni-
lateralizmu. Dzięki programom administracja Busha zgodnie z duchem Woodrowa 
Wilsona promowała idee demokratyzacji i rozwoju gospodarczego w celu wspiera-
nia zmian w tych państwach. W związku z podjętą w ostatnich latach aktywnością 

33  USAID, Morocco: Data Sheet, 2004, http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/ane/pdf/
ma608-013.pdf (13.09.2012).

34  U.S. Department of State, Background Note: Morocco, July 2006, http://www. state.gov/r/pa/
eibgn/5431.htm (30.09.2012).
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polityczną i gospodarczą Waszyngtonu wobec krajów rejonu Afryki Północnej rywa-
lizacja z Unią Europejską, Chinami czy Rosją o wpływy na tym terenie zapowiada 
się niezwykle ciekawie. Należy mieć jedynie nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
w wyniku konkurencji skorzystają również mieszkańcy państw Afryki Północnej. 
Otwarte pozostaje pytanie, w jakim stopniu omówione inicjatywy amerykańskie 
wpłynęły na rewolucyjne zmiany polityczne, które nastąpiły po tzw. arabskiej wioś-
nie, obejmującej swym zasięgiem także kraje Afryki Północnej35. Przykład Egip-
tu pokazuje, że nawet jeśli amerykańskie programy społeczno-gospodarcze miały 
wpływ na wybuch i przebieg „arabskiej wiosny”, to konsekwencje rewolucji nie są 
tożsame z oczekiwaniami strony amerykańskiej. Zmiany polityczne, jakie nastąpiły 
w Egipcie w wyniku obalenia prezydenta Mubaraka i przejęcia władzy przez nie-
przychylne Amerykanom Bractwo Muzułmańskie, budzą niepokój wśród polityków 
waszyngtońskich. Rzeczywistość porewolucyjna w Egipcie ewidentnie zagraża inte-
resom Stanów Zjednoczonych w tym regionie.

5.7. PROBLEM ANTYAMERYKANIZMU W ŚWIECIE ISLAMSKIM 
NA PRZYKŁADZIE MAROKA

Nastroje antyamerykańskie wśród społeczeństw arabskich są zauważalne od daw-
na, jednak ich przyczyny i intensywność zależą od wielu czynników. Niewątpliwie 
można dostrzec pewną korelację między wzrostem aktywności Stanów Zjednoczo-
nych w świecie arabskim a stopniem tendencji antyamerykańskich wśród jego miesz-
kańców. Ze względu na złożoność i obszerność tematu problem antyamerykanizmu 
w świecie muzułmańskim zostanie przedstawiony na przykładzie społeczeństwa 
marokańskiego i jedynie w sposób incydentalny. Takie zawężenie jest celowym wy-
borem, gdyż Maroko to kraj, którego władze tradycyjnie wspierają politykę USA 
w regionie. Znamienne jest to, iż Marokańczycy od wielu lat korzystają z amerykań-
skiego programu stypendialnego Fulbrighta, a rząd marokański jest jednym z nielicz-
nych na świecie, który partycypuje w pokryciu części kosztów stypendiów36. Choć 
Rabat to lojalny i wierny sojusznik Waszyngtonu, działania króla nie zawsze były 
akceptowane przez tamtejszą ludność. Ciekawym aspektem będzie prześledzenie 
stosunku Marokańczyków do Stanów Zjednoczonych na tle innych reprezentatyw-
nych przykładów oraz wskazanie źródeł sympatii bądź niechęci mieszkańców Maro-
ka do USA. Analiza dotyczy stopnia aprobaty lub dezaprobaty wobec działań Stanów 
Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ale również stosunku przedstawicieli 
społeczeństw arabskich do amerykańskich wartości, kultury czy stylu życia w pierw-

35  Szerzej o reakcji Stanów Zjednoczonych na wydarzenia rewolucyjne w krajach muzułmańskich 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu zobacz w: P. Sasnal, Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zjed-
noczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej, Sprawy Międzynarodowe, nr 3, 2011, 
s. 55–70. 

36  W.A. Rugh, American Encounters with Arabs: The ‘Soft Power’ of U.S. Public Diplomacy in the 
Middle East, London 2006, s. 18.
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szej dekadzie XXI w. Po 2001 r. tendencje antyamerykańskie rosły także w krajach 
arabskich powszechnie uważanych za proamerykańskie, np. w Maroku, Egipcie, Ka-
tarze, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie czy Omanie. W 2002 r. przeprowadzo-
no na ten temat badania wśród studentów Uniwersytetu Kairskiego. Okazało się, że 
aż 72% z nich negatywnie oceniło politykę zagraniczną prowadzoną przez USA po 
2001 r., a jedynie 28% wyraziło swoje zrozumienie dla działań administracji pre-
zydenta George’a W. Busha. Stany Zjednoczone opisywano słowami: „hipokryta”, 
„tyran”, „terrorysta”, „wróg”, „proizraelski”, „etyczny trup”. Wynik ten pokazuje, 
jak duży odsetek stanowili przeciwnicy USA w kraju uważanym za proamerykański 
i stosunkowo liberalny37.

Według amerykańskiej instytucji Zogby International, która na zlecenie Departa-
mentu Stanu oraz Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów przeprowa-
dziła szereg badań opinii publicznej różnych państw muzułmańskich, berberyjsko-
-arabskie społeczeństwo marokańskie jest bardzo otwarte i stosunkowo bogate38. 
Wydarzeniem, które w sposób fundamentalny wpłynęło na ewolucję w postrzeganiu 
USA przez Arabów, był atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. Obraz Ameryki 
w oczach Marokańczyków zmienił się na niekorzyść. Na przełomie 1999 i 2000 r. 
na ogólne pytanie o stosunek do Stanów Zjednoczonych jako kraju, a nie amerykań-
skiej polityki zagranicznej pozytywnie o USA wypowiadało się aż 77% responden-
tów. W wyniku akcji militarnej w Afganistanie i ataku na Irak odsetek pozytywnych 
odpowiedzi spadł w 2005 r. do poziomu 34%, by dwa lata później zatrzymać się 
na poziomie zaledwie 7%. W badaniu z 2006 r. można zauważyć dysonans w od-
powiedziach Marokańczyków. Z jednaj strony tylko 16% respondentów wyraziło 
akceptację dla działań ówczesnej administracji waszyngtońskiej na arenie między-
narodowej, z drugiej zaś aż 64% pozytywnie oceniło kulturę i społeczeństwo ame-
rykańskie. W odpowiedziach Marokańczyków widać pewną niekonsekwencję. Kry-
tycznie oceniając amerykańskie zaangażowanie w sprawy globalne, 65% pytanych 
stwierdziło, że gdyby inne państwo dominowało w stosunkach międzynarodowych, 
jak współcześnie czynią to Stany Zjednoczone, to świat nie byłby bezpieczniejszy. 
Większość badanych (56%) usprawiedliwiało jednak samobójcze ataki na Ameryka-
nów w Iraku. Bezdyskusyjnym pozytywnym trendem wśród Marokańczyków oka-
zał się negatywny stosunek i brak akceptacji dla działań Al-Kaidy oraz innych grup 
terrorystycznych. W ciągu pięciu lat poparcie dla Osamy bin Ladena spadło z 49% 
w 2001 r. do 26% w 2005 r., by wynieść jedynie 13% w roku kolejnym. Marokań-
czykom w metodach walki Al-Kaidy szczególnie nie podobały się ataki na ludność 
cywilną (20% poparcia)39.

37  M. El-Bendary, The ‘Ugly American’ in the Arab Mind: Why Do Arabs Resent America?, 
Washington, DC 2011, s. 1.

38  Prepared Statement of David Pollock, The Washington Institute for Near East Policy [w:] Arab 
opinion on American policies, values and people: joint hearing before the Subcommittee on International 
Organizations, Human Rights, and Oversight and the Subcommittee on the Middle East and South Asia 
of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 110th Congress, 1st session, May 3, 2007, 
Washington, DC 2007, s. 24.

39  Ibidem, s. 25.
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Tabela 9. Stosunek społeczeństw wybranych krajów arabskich
do Stanów Zjednoczonych (w %)

2002 2005 2006

pozytyw-
nie

negatyw-
nie

pozytyw-
nie

negatyw-
nie

pozytyw-
nie

negatyw-
nie

Arabia Saudyjska 12 87 9 89 12 82

Egipt 15 76 14 85 14 83

Maroko 38 61 34 64 7 87

Jordania 34 61 33 62 5 90

Liban 26 70 32 60 28 68

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prepared Statement of James Zogby, Senior Ana-
lyst, Zogby International [w:] Arab opinion on American Policies…, s. 13.

Tabela 10. Stosunek społeczeństw wybranych krajów arabskich do wartości kojarzonych 
z USA w 2006 r. (w %)

Demokracja 
amerykańska Amerykanie Produkty

amerykańskie 

Kultura ame-
rykańska, np. 
fi lm, TV

Amerykań-
ski system 
edukacji

tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Arabia 
Saudyj-
ska

41 31 18 34 50 24 22 43 40 28

Egipt 21 41 23 28 28 31 34 36 36 21

Maroko 23 46 28 29 36 34 27 40 39 23

Jordania 27 43 31 33 30 41 23 51 47 32

Liban 42 32 44 18 34 25 28 37 43 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prepared Statement of James Zogby, Senior Ana-
lyst, Zogby International [w:] Arab opinion on American Policies…, s. 14.

Na podstawie badań agencji Zogby International należy odnotować postawę am-
biwalentną w postrzeganiu współczesnych Stanów Zjednoczonych i ich roli w poli-
tyce międzynarodowej przez społeczeństwa krajów arabskich, a zwłaszcza stosunko-
wo najbardziej proamerykańskich Marokańczyków. Większość Arabów pozytywnie 
ocenia kulturę i American way of life. Proces amerykanizacji kolejnych dziedzin ży-
cia postępuje zadziwiająco łatwo i zaskakuje nawet analityków amerykańskich. Mło-
dzież wręcz entuzjastycznie odnosi się do wszystkiego, co jest związane z Ameryką, 
a komercyjne obrzędy i zwyczaje amerykańskie coraz powszechniej są obecne w ży-
ciu społeczeństw arabskich40. Z drugiej strony Arabowie są zdecydowanie przeciwni 

40  „(…) When you go to McDonald’s, it is not because the food is better, and I not insulting 
McDonald’s – I mean, they have got really good food in the Middle East – but you do not go for the 
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zaangażowaniu USA na arenie międzynarodowej i nie akceptują ani celów, ani me-
tod polityki zagranicznej Waszyngtonu. Niechęć Arabów wynika z dwóch podstawo-
wych kwestii: przeświadczenia o wspieraniu Izraela w konfl ikcie bliskowschodnim41 
oraz powszechnego przekonania, iż wojny w Afganistanie i Iraku zostały wypowie-
dziane nie tylko tym krajom, ale całemu światu muzułmańskiemu42. Zdaniem wielu 
arabskich analityków wojna z międzynarodowym terroryzmem to wygodny pretekst 
i narzędzie do prowadzenia wojny przeciwko islamowi43. Negatywnych opinii wśród 
Arabów dotyczących aktywności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodo-
wej nie zmniejszył nawet wybór Baracka Obamy na urząd prezydenta. 4 czerwca 
2009 r. prezydent Obama podjął próbę poprawy wizerunku Ameryki w społeczeń-
stwach arabskich, wygłaszając przemówienie w szczególnym dla muzułmanów 
miejscu, czyli na uniwersytecie Al-Azhar w Kairze. W swym przemówieniu Obama 
ogłosił nowy początek w relacjach USA ze światem islamu44.

Wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:
1) aktywna polityka zagraniczna USA, zwłaszcza w świecie arabskim, jest bar-

dzo negatywnie oceniana przez społeczeństwa arabskie, również przez stosun-
kowo proamerykańskich Marokańczyków;

2) równocześnie Arabowie wysoko oceniają kulturę i zwyczaje Amerykanów 
oraz samych Amerykanów;

3) Arabowie nie widzą innego hegemona we współczesnym świecie.
Bezpośrednimi implikacjami tych postaw są niebezpieczne z punktu widzenia 

interesów amerykańskich tendencje. Stosunki gospodarcze świata arabskiego z Za-
chodem są coraz bardziej ograniczone. Przedsiębiorcy arabscy inwestują w swoich 
krajach lub wybierają Chiny, Indie albo inne kraje Azji Południowo-Wschodniej. 
Arabowie nie wiążą również nadziei ze skuteczną polityką USA w zakresie bezpie-
czeństwa i stabilności w regionie. Nie wierzą, że dzięki Amerykanom ustabilizuje się 
sytuacja w Iraku, rozwiązany zostanie problem palestyńsko-izraelski i ulegną znacz-
nej poprawie stosunki Waszyngtonu z Teheranem. Politycy amerykańscy zdają sobie 

food, you go because you are sitting there and you are buying a little piece of America. (…) We are 
fi nding young people, that is what globalization is all about. Young people are buying it. They like us. 
They like our way of life”. Statement of James Zogby [w:] Arab opinion on American Policies…, s. 14.

41  O polityce zagranicznej USA wobec konfl iktu bliskowschodniego zob.: J. Zając, Polityka Unii 
Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2002; J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po 
zimnej wojnie, Toruń 2005; R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec blisko-
wschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Poznań 2010; J. Zając, EU and USA in Middle 
East Peace Efforts: To What Extent Is Their Cooperation [w:] A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek (red.), 
U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Kraków 2007, s. 235–245.

42  S. Akbarzadeh, K. Baxter, U.S. Foreign Policy in the Middle East: The Roots of Anti-American-
ism, New York 2008, s. 97.

43  Opinię taką skutecznie rozpowszechnił wpływowy wydawca algierskiego dziennika „Al-Hiwar” 
Nassr Al-Dean Qaseem. Podaję za: M. El-Bendary, op. cit., s. 113.

44  Jako priorytetowe cele w relacjach USA z państwami muzułmańskimi prezydent Obama wy-
mienił: walkę z ekstremizmem/terroryzmem, działanie na rzecz porozumienia izraelsko-palestyńskiego, 
stosunki z Iranem (kwestia broni nuklearnej), promocję demokracji i wolności religijnej, prawa kobiet 
oraz promocję wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych. Podaję za: Remarks by the President at Cairo 
University, June 4, 2009, The White House, Offi ce of the Press Secretary, Cairo, Egypt, www.white-
house.gov/the-press-offi ce/remarks-president-cairo-university-6-04-09 (13.03.2015).
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sprawę z presji społeczeństw arabskich wywieranych na swoje władze, aby zdystan-
sowały się od działań Stanów Zjednoczonych45.

Wobec powyższych faktów pojawia się uzasadnione pytanie: co mogą zrobić 
władze amerykańskie i sami Amerykanie, by zmienić obraz współczesnej polityki 
zagranicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone w oczach społeczeństw arab-
skich? Trzeba przede wszystkim wysłuchać opinii Arabów na temat polityki USA 
i uwzględnić je przy formułowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej w przy-
szłości. Zdaniem autorów raportu Waszyngton powinien określić priorytety swo-
jej polityki w regionie. Zaliczyć do nich należy: dążenie do zakończenia konfl iktu 
palestyńsko-izraelskiego, pomoc w odbudowie Iraku tak w sferze gospodarczej, jak 
i bezpieczeństwa, wsparcie polityczne i fi nansowe wszystkich inicjatyw w regionie 
o charakterze gospodarczym, edukacyjnym czy w zakresie praw człowieka. Ponadto 
w celu ograniczenia bądź wyeliminowania tendencji ekstremistycznych i antyame-
rykańskich, korzystając z faktu, iż Arabowie pozytywnie oceniają i akceptują ame-
rykanizację swojego życia, należy promować amerykańską kulturę i zwyczaje na 
gruncie arabskim. Wdrażanie tej polityki powinno być dostosowane do każdego kra-
ju indywidualnie ze względu na różnice w rozwoju gospodarczym i poziomie zmian 
politycznych tych krajów46.

Tabela 11. Pozytywne opinie na temat Stanów Zjednoczonych wśród społeczeństw
wybranych krajów arabskich (w %)

Maroko Egipt Liban Jordania Arabia 
Saudyjska

Zjednoczo-
ne Emiraty 
Arabskie

2011 12 5 23 10 30 12

2009 55 30 23 25 41 21

2008 26 9 21 16 13 22

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Zogby, Arab Voices…, s. 222.

Po pierwszych deklaracjach złożonych przez Baracka Obamę nadzieje na zmianę 
polityki i dominacji Stanów Zjednoczonych we współczesnych stosunkach między-
narodowych wśród społeczeństw arabskich były bardzo rozbudzone. W czerw-
cu 2009 r. prezydent złożył wizytę w kilku krajach arabskich Bliskiego Wschodu. 
Najważniejszym punktem jego podróży było przemówienie wygłoszone 4 czerwca 
2009 r. na Uniwersytecie Kairskim, w którym określił priorytety polityki amerykań-
skiej wobec krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu47. Jednak te dekla-

45  M.B. Meyer, Arab Perceptions toward U.S. Foreign Policy: Why Perceptions Matter and What 
Can Be Done to Improve America’s Image in the Arab World [w:] M.B. Meyer, B.J. Talbot, View from the 
East: Arab Perceptions of the United States Presence and Policy, Washington, DC 2003, s. 68.

46  Szerzej zob.: J. Zogby, Arab Voices: What They Are Saying to Us, and Why It Matters, New York 
2010, s. 189–215.

47  Prezydent Obama mówił m.in.: „(…) So long asour relationship is defi ned by our differences, 
we will empower those who sow hatred rather than peace, and who promote confl ict rather than the 
cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. This cycle of suspicion and 
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racje zostały szybko zweryfi kowane przez rzeczywistość. Już półtora roku później 
w czasie Arabskiej Wiosny można było zauważyć wahania w ocenie wydarzeń i pod-
jęciu ewentualnych działań przez administrację Obamy. Zapewnienia o popieraniu 
procesów demokratyzacyjnych w krajach arabskich podważyły rewolucje w Tunezji, 
Egipcie, Libii i innych państwach regionu. Amerykanie stanęli przed dylematem: 
wspierać dążenia demokratyzacyjne narodów arabskich czy mimo wszystko zmie-
rzać do zachowania status quo przez udzielenie poparcia władzom reżimowym, lo-
jalnym wobec Stanów Zjednoczonych i będącym gwarantem bezpieczeństwa dla 
środowiska międzynarodowego. Kalkulacje Amerykanów nie wpłynęły korzystnie 
na poprawę obrazu i oceny polityki zagranicznej wśród przedstawicieli świata arab-
skiego. Zawiedzione nadzieje świata arabskiego pokładane w polityce prezydenta 
Baracka Obamy odzwierciedlają wyniki badań przeprowadzonych wśród Marokań-
czyków. Wynika z nich, że darzyli oni Obamę w pierwszym roku jego urzędowania 
najwyższą sympatią. Rok później odsetek zwolenników polityki nowego prezydenta 
USA spadł z 55% do zaledwie 12%.

Analiza problemu antyamerykanizmu na przykładzie społeczeństwa marokańskie-
go jest ciekawym przypadkiem zjawiska powszechnie występującego wśród ludności 
państw islamskich. Od lat władze Maroka współpracują z kolejnymi administracjami 
waszyngtońskimi i są jednym z niewielu lojalnych sojuszników USA spośród państw 
muzułmańskich. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że ist-
nieje wyraźny dysonans między władzami Maroka i społeczeństwem marokańskim 
w ocenie polityki Stanów Zjednoczonych i samych Amerykanów. Ofi cjalne stosunki 
są ustabilizowane, natomiast przeciętni Marokańczycy bardzo krytycznie wypowia-
dają się na temat zaangażowania USA na arenie międzynarodowej i oskarżają Biały 
Dom o uzurpowanie sobie prawa do podejmowania arbitralnych decyzji w sprawie 
interwencji militarnych. Warto podkreślić, że amerykańska kultura i styl życia są 
akceptowane przez Marokańczyków. Duże nadzieje wiązano z objęciem urzędu 
prezydenta przez Baracka Obamę, o czym świadczy udzielenie mu dużego kredytu 
zaufania. Jednak szybki i znaczący spadek poparcia dla polityki USA pod rządami 
Obamy pokazuje rozczarowanie i powrót do charakterystycznego wśród większości 
społeczeństw państw arabskich antyamerykanizmu.

discord must end”. Słowa Obamy w zestawieniu z zachowaniem Waszyngtonu wobec wydarzeń „arabskiej 
wiosny” brzmią co najmniej dwuznacznie. Podaję za: A New Beginning, speech, Cairo University, Egypt, 
June 4, 2009 [w:] Public Papers of the Presidents of the United States: Barack Obama, Book I (January 1 
to June 30, 2009), Washington, DC 2010, s. 1027.
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CHARAKTERYSTYKA POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

WOBEC REGIONU O NISKIM STOPNIU 
ZAINTERESOWANIA NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH PAŃSTW SUBREGIONU 

ANDYJSKIEGO

Niektórzy starają się postawić nas przed wyborem między ideałami Ameryki 
a interesami Ameryki, to znaczy między tym, czym jesteśmy, a tym, jak działa-
my. To fałszywy wybór. Z mocy własnej decyzji i przeznaczenia Ameryka roz-
wija [ideę] politycznej wolności i najbardziej zyskuje wtedy, kiedy demokracja 
czyni postępy. Stany Zjednoczone mają wielki, nadrzędny cel, którym jest utrzy-
manie obecnej ery amerykańskich wpływów, tak aby wiele następnych pokoleń 
żyło w pokoju i demokracji.

George W. Bush1

Pomimo zmian politycznych w 1989 r. obszar Ameryki Łacińskiej, w tym również 
państwa subregionu andyjskiego, jest nadal obecny w polityce Stanów Zjednoczo-
nych. Z upływem czasu można jednak zaobserwować przechodzenie polityków 
amerykańskich na pozycje defensywne. Zachodnia hemisfera jest wciąż ważna dla 
USA, czego przykładem są stosunki z Meksykiem czy relacje z posiadającą olbrzymi 
potencjał Brazylią, a także zaangażowanie militarne i interwencje zbrojne w Ame-
ryce Środkowej, np. w Panamie oraz na Haiti. Jest to wszak aktywność wybiórcza, 
w której państwa subregionu andyjskiego zajmują miejsce drugoplanowe2. Cechą 

1  George W. Bush, A Distinctly American Internationalism, Ronald Reagan’s Library, Simi Valley, 
November 19, 1999, www.mtholyoke.edu/acad/interel/bush/wspeech.htm (29.07.2011).

2  Analiza dotyczy następujących krajów subregionu andyjskiego: Peru, Ekwadoru i Boliwii. Do 
najważniejszych cech wspólnych tych krajów latynoskich należy zaliczyć: położenie geografi czne, walkę 
z korupcją, okres kolonii hiszpańskich, porównywalny potencjał gospodarczy, podobne problemy z prze-
strzeganiem praw człowieka, silny antyamerykanizm obecnych prezydentów, względy instytucjonalne 
(aktualni członkowie Wspólnoty Andyjskiej [Andean Community] to Boliwia, Kolumbia, Peru i Ekwa-
dor), kłopoty z nielegalną produkcją i handlem narkotykami, wspólne programy gospodarcze kiero-
wane do krajów regionu i fi nansowane przez USA. Nie uwzględniono Kolumbii, gdyż zajmuje jedno 
z naczelnych miejsc w polityce USA wobec krajów zachodniej hemisfery. Jak wcześniej wspomniano, 

6



Polityka Stanów Zjednoczonych158

charakterystyczną polityki prowadzonej przez kolejne administracje amerykańskie 
wobec państw subregionu andyjskiego jest długi okres działań, ale o stosunkowo 
niskim stopniu zaangażowania. Cele realizowane w tych państwach nie są dla USA 
priorytetowe. Główne zaangażowanie dotyczy takich dziedzin współpracy, jak: wal-
ka z produkcją i handlem narkotykami, wspieranie procesów demokratyzacyjnych, 
walka o prawa człowieka, realizacja zadań o charakterze gospodarczym, kwestie 
związane z nielegalną imigracją. Jedna z polskich badaczek problemu Anita Oberda 
miejsce Ameryki Łacińskiej w polityce amerykańskiej po upadku systemu bipolarne-
go w 1989 r. charakteryzuje w sposób następujący:

Zakończenie rywalizacji zimnowojennej zwiastowało zatem początek nowego okresu, 
w którym wskutek zaniku bezpośredniego zagrożenia zachodniej hemisfery tradycyjny 
wzorzec relacji międzyamerykańskich musiał ulec zasadniczym zmianom. Wielka niewia-
doma, jaką niósł ze sobą okres pozimnowojenny, sprawiła, że zarówno w Stanach Zjed-
noczonych, jak i w Ameryce Łacińskiej zwiastowano nastanie „ery niepewności” (age of 
uncertainty) w stosunkach międzyamerykańskich. Po raz pierwszy od doktryny Monroego 
zachodnia hemisfera wydawała się całkowicie bezpieczna ze strony zewnętrznego wroga. 
Sytuacja ta wprowadzała zupełnie nową jakość w stosunkach między państwami ame-
rykańskimi. W dyskusji na temat kierunku rozwoju amerykańskiej strategii ścierały się 
wówczas różne koncepcje – realizmu i liberalizmu, internacjonalizmu i izolacjonizmu, czy 
wreszcie unilateralizmu i multilateralizmu. Ożywiona polemika nad przyszłością polityki 
międzynarodowej odwracała uwagę opinii publicznej od faktu, że Stany Zjednoczone nie 
posiadały skoordynowanej strategii działań na wypadek zakończenia rywalizacji zimno-
wojennej, ani w skali globalnej, ani regionalnej. Na początku lat dziewięćdziesiątych za-
równo w USA, jak i w państwach latynoskich pojawiło się zatem wiele, niejednokrotnie 
wykluczających się, scenariuszy rozwoju przyszłych relacji3.

6.1. BOLIWIA – TRUDNY PARTNER

W 1982 r. po obaleniu junty wojskowej w Boliwii rozpoczął się proces demokraty-
zacji tamtejszego systemu politycznego. Lata 90. XX w. w historii Boliwii to dekada 

pominięto analizę polityki wobec Chile, które geografi cznie należy do regionu andyjskiego. Chile jest 
stosunkowo dobrze rozwinięte gospodarczo, nie jest członkiem Wspólnoty Andyjskiej, praktycznie nie 
ma problemów z narkobiznesem. Z kolei Wenezuela jest jednym z największych na świecie eksporterów 
ropy naftowej. Politykę USA wobec Caracas determinują rządy antyamerykańskich prezydentów: Hugo 
Cháveza, a po jego śmierci w marcu 2013 r. Nicolása Maduro. Dodatkowym elementem eliminującym 
Wenezuelę z grupy państw andyjskich jest fakt wystąpienia Caracas w 2006 r. spośród członków Wspól-
noty Andyjskiej. Wenezuela jest jednym z sygnatariuszy tzw. deklaracji z Bogoty z 1966 r., która uwa-
żana jest za prekursora Wspólnoty Andyjskiej. J. Bryła, Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej 
i W. Malendowski, Nowy ład międzynarodowy [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki 
międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 177.

3  A. Oberda, Determinanty latynoamerykańskiej polityki USA po zimnej wojnie [w:] E. Haliżak, 
R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe 
w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 843.
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ważnych przemian w życiu politycznym i początek fundamentalnych zmian w pra-
wodawstwie. Najważniejszą rolę w tworzeniu nowoczesnej Boliwii odegrał kilka-
krotny prezydent kraju Gonzalo Sánchez de Losada, wywodzący się z partii Movi-
miento Nacionalista Revolucionario (MNR). W 1994 r. z jego inicjatywy parlament 
uchwalił nową konstytucję, która zastępowała ustawę zasadniczą z 1967 r. Główne 
zmiany to: uznanie praw dotąd marginalizowanej ludności indiańskiej, wprowadze-
nie nowego podziału administracyjnego kraju i decentralizacja, reforma prawa wy-
borczego oraz, co było najważniejsze z punktu widzenia interesów zagranicznych in-
westorów, prywatyzacja przedsiębiorstw z sektora paliwowego. W sferze gospodarki 
rządy prezydenta Losady były kontynuacją trendu neoliberalnego zapoczątkowanego 
w Boliwii w latach 80. XX w. Decyzją rządu procesem prywatyzacji objęto 50% fi rm 
należących do tej pory do państwa. Sprywatyzowano przedsiębiorstwa państwowe 
również ze strategicznych branż. W 1996 r. sprzedano giganta paliwowego YPFB 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Corporación), narodowego operatora 
energetycznego ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), narodowego przewoź-
nika kolejowego ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles), operatora telekomuni-
kacyjnego ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) oraz narodowe linie 
lotnicze LAB (Lloyd Aéreo Boliviano). Działania prywatyzacyjne podjęte przez Lo-
sadę na szeroką skalę są jedną z przyczyn popularności i dojścia do władzy populi-
sty Evo Moralesa. Negatywne skutki prywatyzacji były widoczne natychmiast, np. 
w YPFB zredukowano załogę pracowniczą z 6 do 2 tys. ludzi. Zdaniem Boliwijczy-
ków prywatyzacja przynosiła zyski zagranicznym, przede wszystkim amerykańskim 
inwestorom, a przeciętnym ludziom kojarzyła się jedynie z bezrobociem, biedą i wy-
sokimi kosztami. W 1997 r. Losada przegrał wybory, a nowym prezydentem został 
były dyktator, konserwatywny generał Hugo Banzer Suárez. W 2001 r. Banzer z po-
wodów zdrowotnych i problemów gospodarczych kraju zrezygnował z urzędu. Przez 
rok urząd prezydenta Boliwii obejmował wiceprezydent Jorge Quiroga Ramírez. 
W czerwcu 2002 r. do władzy powrócił Losada. Druga kadencja okazała się całko-
witą klęską tego polityka i narodzinami nowego polityka nieprzeciętnego formatu 
– Evo Moralesa. Decyzje polityczne i gospodarcze podjęte przez władze w La Paz 
w ciągu ostatnich 25 lat miały bezpośredni wpływ na politykę zagraniczną, w tym 
na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Waszyngtonu najbardziej niepokojące 
wydawało się wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych w Boliwii4.

Koniec zimnej wojny oznaczał pojawienie się nowych problemów w świecie uni-
polarnym zdominowanym przez USA. W przypadku stosunków boliwijsko-amery-
kańskich konfi guracja polityczna na scenie międzynarodowej obowiązująca podczas 
zimnej wojny oraz związane z nią następstwa zostały zastąpione przez wojnę nar-
kotykową (drug war). Problem produkcji i handlu narkotykami był obecny w sto-
sunkach La Paz z Waszyngtonem od lat 80. XX w. (zob. tabela 22), a amerykańska 
pomoc fi nansowa dla Boliwii w latach 90. osiągnęła najwyższy pułap5.

4  Zanim Morales wygrał wybory w 2005 r., Losada musiał po protestach społecznych odejść z urzę-
du, a kadencję prezydencką dokończyli za niego Carlos Mesa Gisbert i Eduardo Rodríguez Veltzé. Podaję 
za: H.S. Klein, A Concise History of Bolivia, New York 2011, s. 259–262.

5  J.G. Sanjinés, 148 años de relaciones diplomáticas Bolivia-EE.UU., La Paz 1996, s. 68.
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Tabela 12. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Boliwii w walce
z przemysłem narkotykowym

Rok Suma pomocy w mln USD

1985 43 443 000

1986 66 774 000

1987 70 041 000

1988 79 783 000

1989 86 332 000

1990 149 044 000

1991 178 144 000

1992 203 166 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie E.A. Gamarra, Entre la droga y la democracia. 
La cooperación entre Estados Unidos-Bolivia y la lucha contra el narcotráfi co, La Paz 1994, s. 82.

Co prawda na początku lat 90. XX w. produkcja narkotyków spadła w porów-
naniu z sąsiednimi krajami, jednak problem nadal pozostał nierozwiązany6. Do naj-
ważniejszych przyczyn redukcji produkowanych narkotyków w Boliwii należały: 
konkurencja ze strony producentów koki z Peru, rozpoczęcie uprawy koki przez 
kolumbijskich chłopów, spadek cen narkotyków spowodowany konkurencją wśród 
producentów oraz intensyfi kacja działań przeciwko producentom narkotyków przy 
wsparciu społeczności międzynarodowej. Spośród międzynarodowego środowiska 
największego wsparcia władzom boliwijskim w walce z narkobiznesem udzielili 
Amerykanie. Prezydenci George W. Bush i Bill Clinton, wypowiadając war on drugs 
w Boliwii, stanęli przed dylematem, czy bezkompromisowa walka z narkobiznesem, 
zakończona ewentualnym sukcesem, będzie miała wpływ na rozwój demokracji 
i stabilność gospodarczą w innych krajach regionu, a także czy zaangażowanie USA 
w walkę z narkobiznesem nie naruszy interesów gospodarczych w regionie poprzez 
wzrost antyamerykańskich nastrojów wśród tamtejszych społeczeństw7. Niepewność 
działań administracji prezydenta Busha wzmacniały niepokojące dane statystycz-
ne. Szacunki amerykańskie z lat 1988–1991 mówią o wzroście popytu na kokainę, 
w tym również tę pochodzącą z Boliwii, o 175%, z 400 do 1100 ton8.

W 1992 r. uprawa koki została ograniczona do powierzchni 25 tys. hektarów. Dla 
porównania w sąsiednim Peru 120 tys. hektarów było wykorzystywanych do upra-
wy narkotyku, w Kolumbii zaś 30 tys. hektarów. Pomimo restrykcyjnych działań, 
według szacunków urzędników Drug Enforcement Administration (DEA) roczna 
wartość kokainy wyprodukowanej z boliwijskich liści koki wynosiła 25 mld USD9. 

6  Sytuację Boliwii w aspekcie walki z producentami kokainy opisuje praca U. Ługowskiej pt. Boom 
kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii, Warszawa 2002.

7  D.S. Palmer, U.S. Relations with Latin America during the Clinton Years, Gainesville 2006, s. 18.
8  S.H. Menzel, Fire in the Andes: U.S. Foreign Policy and Cocaine Politics in Bolivia and Peru, 

Lanham–New York–London 1996, s. 9.
9  D. Kurtz-Phelan, Coca Is Everything Here, „World Policy Journal”, vol. 22, no. 3, 2005, s. 104.
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Do 1999 r. udało się ograniczyć uprawy koki w Boliwii, głównie w regionie Chapare, 
do 14 tys. hektarów oraz produkcję kokainy do 70 ton rocznie. W tym samym roku 
w Kolumbii wytwarzano od 300 do 400 ton kokainy, natomiast w Peru od 175 do 
240 ton narkotyku rocznie. Krytycy zwracali uwagę na fakt, że spadek produkcji ko-
kainy na terytorium Boliwii jest spowodowany nie przez skuteczne działania władz 
centralnych przy wsparciu USA. Produkcja narkotyku w Boliwii jest stosunkowo 
niewielka, gdyż liście koki od lat 60. XX w. są transportowane z Boliwii do Kolum-
bii i tam odbywa się główna produkcja narkotyku. Podawano w wątpliwość rów-
nież niehumanitarne metody walki stosowane przez wojska amerykańskie przeciwko 
boliwijskim plantatorom koki w latach 1997–2002. Do 1997 r. władze boliwijskie 
próbowały wprowadzić prawo, na mocy którego chłopi otrzymywaliby od państwa 
rekompensatę fi nansową w zamian za zaprzestanie uprawy koki. Część z nich za-
miast koki zaczęła uprawiać soję. Jednak wobec braku większego zainteresowania 
ze strony plantatorów władze przy wsparciu sił amerykańskich zdecydowały się na 
siłowe rozwiązanie problemu10. Zdaniem zwolenników programu to dzięki działa-
niom kolejnych rządów boliwijskich przy wsparciu amerykańskich instytucji (np. 
DEA) udało się zmniejszyć uprawę koki i w rezultacie eksport kokainy z Boliwii 
(zob. wykres 5)11.

Wykres 5. Uprawa koki w krajach subregionu andyjskiego w latach 1989–1994
(w tys. hektarów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie S.H. Menzel, Cocaine Quagmire: Implementing the 
U.S. Anti-Drug Policy in the North Andes-Colombia, Lanham–New York–Oxford 1997, s. 5.

Stosunki gospodarcze Boliwii i Stanów Zjednoczonych od lat 90. XX w. były 
zdominowane przez eksport nowych towarów: boliwijskiego gazu ziemnego i arty-
kułów rolnych, przede wszystkim soi. Wiek XIX i XX w Boliwii należał do srebra 
i cyny, surowców eksportowanych do wielu krajów świata. Pod koniec XX stulecia 
miejsce srebra i cyny w eksporcie Boliwii zaczął zajmować gaz ziemny. Już w 1972 r. 
wybudowano gazociąg biegnący z Santa Cruz do granicy z Argentyną. W 1999 r. 

10  G. Gordon, The United States, Bolivia and the Political Economy of Coca, „Multinational 
Monitor”, vol. 27, no. 1, 2006, s. 53.

11  K.D. Lehman, Bolivia and the United States: A Limited Partnership, Athens 1999, s. 48.
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zrealizowano wspólne brazylijsko-boliwijskie przedsięwzięcie. Brazylijska fi rma 
Petrobras oraz boliwijskie przedsiębiorstwo państwowe YPFB wybudowały nowy 
gazociąg łączący Santa Cruz z brazylijską metropolią São Paulo. Obecnie aż 75% 
gazu ziemnego wykorzystywanego w stanie São Paulo pochodzi z Boliwii. U progu 
nowego wieku gaz ziemny, który wyparł pod koniec ubiegłego stulecia tradycyjne 
surowce – cynę i srebro, stał się najważniejszym surowcem mineralnym eksportowa-
nym prze Boliwię. Zwiększony popyt na boliwijski gaz ziemny kosztem innych mi-
nerałów można zauważyć od początku XXI w. W 2008 r. eksport boliwijskiego gazu 
ziemnego stanowił aż 45% eksportu surowców mineralnych, cynku jedynie 11%, 
a cyny spadł do 3%12. Spośród artykułów rolnych eksportowanych przez Boliwię 
na pierwsze miejsce wysunęła się soja, której największymi odbiorcami są Brazylia 
i Stany Zjednoczone. Sprzedaż soi w 2008 r. stanowiła 8% wartości całego eksportu 
Boliwii (zob. wykres 6). Poza czynnikiem ekonomicznym uprawa soi była ważna, 
gdyż wielu farmerów wcześniej uprawiało kokę. Eksperyment wspierany przez USA 
polegał nie tylko na otwartej walce z narkobiznesem, ale też dawał realną alternatywę 
chłopom boliwijskim w postaci uprawy „bezpiecznej” i legalnej rośliny bez utraty 
dochodów. W połowie lat 90. XX w. udział w globalnym rynku soi boliwijskiej sta-
nowił aż 38%. Dodatkowo w ciągu ostatniej dekady XX w. zbiory soi zwiększyły się 
prawie dwukrotnie, ze 125 tys. do 225 tys. ton rocznie13.

Wykres 6. Zmiana struktury eksportu Boliwii w latach 1980–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banco Central de Bolivia, Volumen y Valor de Expor-
taciones, http://www.bcb.gov.bo/index?q=estadisticas/sector_externo, 2010, 2.11.2012.

12  C.M. Ribando, M.P. Sullivan, Latin America: Energy Supply, Political Developments, and U.S. 
Policy Approaches, U.S. Congressional Research Service, January 2013, Washington, DC 2013, s. 15.

13  S.H. Menzel, Fire in the Andes…, s. 62.
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Stosunki amerykańsko-boliwijskie uległy całkowitej zmianie od 2006 r., kiedy 
urząd prezydenta Boliwii objął Evo Morales. Na początku stycznia 2006 r. nastąpiły 
pierwsze symptomatyczne wydarzenia zapowiadające napięcie we wzajemnych re-
lacjach. 1 stycznia prezydent Morales podpisał dekret, który wprowadzał obowiązek 
posiadania wiz przez obywateli USA odwiedzających Boliwię nawet w celach tu-
rystycznych. Dzień później, na spotkaniu z ambasadorem USA w Boliwii Davidem 
N. Greenlee nowo wybrany prezydent zapowiedział kontynuację współpracy boli-
wijsko-amerykańskiej w zakresie walki z producentami narkotyków, ale tylko pod 
warunkiem, że USA uszanują demokratyczne wybory mieszkańców państw regionu 
andyjskiego. Już w 2005 r. amerykańscy analitycy ostrzegali decydentów w Wa-
szyngtonie przed konsekwencjami płynącymi z wyboru Moralesa na prezydenta. 
Zdaniem politologów zmiana w stosunkach z USA nastąpi z trzech zasadniczych 
powodów: rozbieżności w sprawie metod walki z narkobiznesem, kwestii nacjonali-
zacji boliwijskich zasobów gazu ziemnego oraz wzmocnienia antyamerykańskiego 
bloku państw latynoskich. Mówiono o Moralesie jako o „drugim Che”, potencjal-
nym sojuszniku Kuby i Wenezueli14.

Polityk ten jest osobą wyjątkową w historii Boliwii z wielu powodów. Po pierwsze, 
jest pierwszym prezydentem kraju, który wywodzi się spośród boliwijskich Indian. 
Po wtóre, Morales jest pierwszym od momentu powrotu rządów demokratycznych 
w Boliwii w 1982 r. kandydatem, który wygrał wybory prezydenckie w pierwszej 
turze, zdobywając 56% poparcia15. W uzyskaniu tak wysokiego wyniku znacznie po-
mogły mu błędy popełnione w latach 2000–2003 przez prezydenta Losadę. W stycz-
niu 2000 r. doszło do kryzysu wewnętrznego zwanego wojną o wodę, spowodo-
wanego decyzją prezydenta Losady o prywatyzacji sieci wodociągowej w prowincji 
zamieszkanej przez Indian z plemienia Quechua Cochabamba. Nabywcą większości 
udziałów w prywatyzowanym przedsiębiorstwie miała być północnoamerykańska 
fi rma Bachtel. Zdeterminowani Indianie w wyniku protestów zmusili władze do wy-
cofania się z tej kontrowersyjnej decyzji16. Dwa lata później wybuchła tzw. wojna 
o gaz. Władze w La Paz miały zamiar wybudować gazociąg na terytorium Chile 
i połączyć Boliwię z portami na wybrzeżu chilijskim w celu eksportu gazu ziemnego 
dla kontrahentów transoceanicznych. Eksport miał odbywać się poza kontrolą boli-
wijskiego giganta z branży paliwowej YPFB, w którym udziały posiadało państwo. 
We wrześniu 2003 r. na ulicach wielu miast boliwijskich, w tym w La Paz, doszło 
do gwałtownych starć między policją a protestującymi przeciw planowanej budowie 
gazociągu. W wyniku zamieszek śmierć poniosło 80 demonstrantów. Konsekwencją 
tych wydarzeń było wycofanie się rządu z pomysłu realizacji inwestycji i rezygnacja 
z urzędu prezydenta Losady. Epizody te spowodowały wzrost popularności Moralesa 
i jego triumfalny marsz po władzę w grudniu 2005 r. W 1995 r. Morales stanął na 
czele partii Movimiento al Socialismo (MAS). Poparcie dla MAS wśród Boliwij-

14  S. McCormack, U.S. State Department Regular News Briefi ng, January 20, 2006.
15  K.H. Eaton, Bolivia at the Crossroads: Interpreting the December 2005 Elections, „Strategic 

Insights”, vol. 5, no. 2, 2006, s. 116.
16  M. Shifter, Breakdown in the Andes, „Foreign Affairs”, 2004, http://www.foreignaffairs.com/

articles/60103/michael-shifter/breakdown-in-the-andes, 8.04.2014.
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czyków rosło gwałtownie od drugiej połowy lat 90. Główną grupą wspierającą par-
tię Moralesa byli chłopi trudniący się uprawą koki, czyli tzw. cocaleros z prowincji 
Cochabamba, z której pochodzi obecny prezydent kraju. Skutki represyjnej polityki 
antynarkotykowej kolejnych rządów, trwającej od początku ostatniej dekady minio-
nego wieku i wspieranej przez oddziały amerykańskie, w sposób szczególny odczuli 
chłopi z doliny Cochabamba. Poza oczywistymi negatywnymi skutkami ekonomicz-
nymi, wynikającymi z niszczenia upraw koki, Boliwijczykom coraz bardziej nie po-
dobała się bierność władz centralnych wobec amerykańskiej ingerencji w wewnętrz-
ne sprawy kraju pod pretekstem walki z narkobiznesem. W 1997 r. głosami cocaleros 
z prowincji Cochabamba Morales został wybrany do parlamentu Boliwii, a w wybo-
rach 2002 r. MAS stał się drugą siłą polityczną w kraju. Nie tylko ludność indiańska 
trudniąca się uprawą koki popierała Moralesa. Sytuacja ekonomiczna spowodowa-
ła, że populistyczny MAS zaczął mieć zwolenników wśród hiszpańskojęzycznych 
mieszkańców miast. Pomimo reform gospodarczych i poprawy wskaźników makro-
ekonomicznych (np. w 1990 r. dochód na mieszkańca wynosił 730 USD, a w 2005 r. 
974 USD) Boliwia nadal znajdowała się w grupie najbiedniejszych państw Ameryki 
Łacińskiej. Biedniejsze były tylko Haiti i Nikaragua. Jednak dużą część dochodów 
budżetu państwa (ponad 30%) stanowiły środki fi nansowe pochodzące z pomocy za-
granicznej, przede wszystkim amerykańskiej Na przełomie XX i XXI w. Boliwia 
była drugim największym benefi cjentem pomocy zagranicznej spośród wszystkich 
państw Ameryki Łacińskiej. Rocznie w ramach programów pomocowych La Paz 
otrzymywało wsparcie fi nansowe w wysokości pół miliona USD17.

Morales zapowiedział, że będzie dążył do poprawy poziomu życia biedoty w mia-
stach i na terenach wiejskich, a kluczem do realizacji tego zadania miała być renacjo-
nalizacja przemysłu wydobywczego. Ponadto państwo musi odzyskać kontrolę nad 
złożami surowców naturalnych, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego, a naród bo-
liwijski zdefi niować nową tożsamość narodową poprzez uznanie równorzędnej roli 
ludności indiańskiej. Aby zrealizować nadrzędne cele polityczne, prezydent Morales 
ogłosił uniezależnienie Boliwii od wpływów Stanów Zjednoczonych i inwestorów 
z innych krajów, a prywatyzacja majątku narodowego była jednym z przejawów 
ingerencji Waszyngtonu w wewnętrzne sprawy państwa. Należy zaznaczyć, że za 
rządów Moralesa Boliwia przyjęła najbardziej antyamerykański kurs w polityce za-
granicznej od zakończenia II wojny światowej18. Od stycznia 2006 r., czyli od mo-
mentu objęcia urzędu prezydenta, do 2010 r. Morales doprowadził do odzyskania 

17  H.S. Klein, op. cit., s. 262–264.
18  Prezydent Morales nie mówi o antyamerykańskiej, lecz niezależnej i suwerennej polityce 

Boliwijczyków: „Bolivia wants to establish friendly relationships with President Obama. He 
and I have something in common – we both descend from oppressed population groups. (…) We are 
a small country, but we still have a right to protect our dignity, independence and fi ght against foreign 
conspiracies. We respect differences between countries and freedom of thought”. Potwierdzeniem tej 
tezy ma być zwiększona aktywność Boliwii w międzynarodowych instytucjach, szczególnie w świecie 
latynoamerykańskim, ochrona środowiska naturalnego, współpraca z niezależnymi od USA rządami 
takich krajów jak Ekwador, Wenezuela, Argentyna czy Brazylia. Bolivia Awaits Russia’s Technology and 
Energy Investment – Morales to RT, July 3, 2013, http://www.rt.com/business/bolivia-morales-russia-
energy-investments-599/, 23.01.2014.
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przez państwo 12 najważniejszych przedsiębiorstw z branży paliwowej, energetycz-
nej (maj 2010 r.) oraz telekomunikacyjnej (w maju 2008 r. odkupiono od włoskiej 
fi rmy Telecom pakiet 50% akcji w boliwijskiej fi rmie ENTEL, który Włosi posiadali 
od 1995 r.). Ponadto władze odtworzyły narodowe linie lotnicze i zrenacjonalizo-
wały dwie huty stali należące do szwajcarskiego przedsiębiorstwa. Państwo zaczęło 
znowu być właścicielem zasobów mineralnych, począwszy od żelaza, a kończąc na 
licie. Zadaniem priorytetowym dla rządu Moralesa było jednak zdobycie zasobów 
surowców energetycznych – gazu ziemnego i ropy naftowej. Największym ciosem 
wymierzonym w interesy inwestorów zagranicznych było uchwalenie 1 maja 2006 r.
ustawy, zgodnie z którą państwo stawało się właścicielem infrastruktury zagranicz-
nych fi rm wydobywających gaz ziemny i ropę naftową na terenie Boliwii19. Pod 
pewnymi warunkami operatorzy zagraniczni mogli nadal zajmować się eksploatacją 
surowców energetycznych. Główne zasady kontynuacji współpracy były następu-
jące: YPFB przejmowało kontrolę nad 50% infrastruktury wydobywczej, a jedynie 
18% przychodów pochodzących z wydobycia i sprzedaży surowców stanowiło za-
robek inwestorów. Pozostałe 32% zabierało państwo, 32% zarabiało YPFB, a 18% 
to podatki i opłaty za prawo do działalności górniczej. W praktyce 50% przycho-
dów z tej branży bezpośrednio wpływałoby do budżetu państwa. Ponadto nadzór nad 
eksploatacją surowców w Boliwii miał objąć YPFB, państwowy koncern paliwowy. 
Powyższe działania Moralesa spowodowały spadek wiarygodności inwestycyjnej 
Boliwii w świecie, ograniczenie inwestycji zagranicznych i w rezultacie spadek wy-
dobycia ropy naftowej oraz nieznaczny wzrost wydobycia gazu ziemnego (zob. ta-
bela 13)20. W 2000 r. wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadzonej działalności 
przez zagraniczne fi rmy stanowiły 61% boliwijskiego PKB, by osiem lat później ulec 
redukcji do 35% PKB. Pomimo niekorzystnego zjawiska, jakim jest zmniejszenie 
inwestycji zagranicznych w Boliwii, w perspektywie krótkookresowej polityka Mo-
ralesa odnosi pożądany skutek. Moralesowi sprzyja jej koniunktura i rosnący popyt 
rynków światowych na surowce energetyczne. Wzrost zapotrzebowania na surowce 
energetyczne ze strony gospodarek takich krajów jak Chiny czy Indie spowodował 
wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Innym pozytywnym czynnikiem mają-
cym wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej w Boliwii są inwestycje fi rm wene-
zuelskich i rosyjskich w rozwój sektora paliwowego21.

W 2009 r. MAS wpierany przez prezydenta Moralesa uchwalił nową konstytu-
cję, która zgodnie z oczekiwaniami większości społeczeństwa przyznawała ludności 
indiańskiej pełne prawa obywatelskie. Z punktu widzenia USA przypominała nieko-
rzystne dla interesów inwestorów amerykańskich zapisy socjalistycznej konstytucji 
meksykańskiej z 1917 r.22 Przede wszystkim w nowej ustawie zasadniczej kwestio-

19  Oil Nationalization Has Many Forms in Latin America, „Petroleum Intelligence Weekly”, 
June 12, 2006.

20  Bolivia Endangers Southern Cone Growth, „Energy Economist”, June 1, 2006.
21  I.C. Rebolledo, President of Bolivian-American Chamber of Commerce, Inc., Economic and 

Investment Outlook [w:] U.S.-Bolivia Relations: looking ahead: hearing before the Subcommittee on 
the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 111th Congress, 
1st session, March 3, 2009, Washington, DC 2009, sygn. 4.F76/1:111-3, s. 32.

22  W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2006, s. 489.
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nowano zasadę własności prywatnej (art. 56), faworyzowano przedsiębiorstwa pań-
stwowe w gospodarce, w szczególności w przemyśle (art. 316), uprzywilejowywano 
narodowy kapitał kosztem zagranicznego, a wszelkie inwestycje w Boliwii pod-
porządkowywano bezwzględnie prawodawstwu miejscowemu (art. 320). Zgodnie 
z przyjętym prawem właścicielem złóż surowców naturalnych jest państwo, którego 
jedynym reprezentantem jest przedsiębiorstwo YPFB (art. 359). Ponadto konstytucja 
z 2009 r. zabraniała stacjonowania na terytorium Boliwii oddziałom obcych wojsk 
(art. 10). Zapis ten był wymierzony w jednostki amerykańskie, które do tej pory brały 
aktywny udział w walce z boliwijskimi producentami koki23.

Tabela 13. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Boliwii w latach 1991–2008

Rok Ropa naftowa (mln baryłek 
rocznie)

Gaz ziemny
(mln m3 miesięcznie)

1991 8,1 105,2

1992 7,8 107,6

1993 8,1 107,6

1994 9,4 115,8

1995 10,4 116,4

1996 10,7 117,6

1997 11 106,5

1998 12,6 109,7

1999 10,7 92,2

2000 10,1 127

2001 11,4 186,3

2002 11,3 226,7

2003 12,2 261,3

2004 14,2 362,2

2005 15,4 442,7

2006 14,9 474,4

2007 15 505

2008 14,2 526

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instituto Nacional de Estadistica de Bolivia,
http://www.ine.gov.bo/indice/general.aspx?codigo=40105, 14.07.2013.

Stosunki amerykańsko-boliwijskie od momentu objęcia urzędu prezydenta przez 
Evo Moralesa w styczniu 2006 r. koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: 
uprawy koki i produkcji kokainy oraz stanu demokracji w Boliwii i działań La Paz 
o charakterze antyamerykańskim na arenie międzynarodowej. Warto podkreślić, że 
w przeciwieństwie do stosunków z innymi krajami Ameryki Łacińskiej, relacje go-

23  H.S. Klein, op. cit., s. 293.
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spodarcze między Waszyngtonem a La Paz zajmują drugorzędne miejsce. Z punktu 
widzenia interesów Waszyngtonu w kontaktach gospodarczych z Boliwią kluczowa 
jest aktywność Moralesa na latynoskiej scenie gospodarczej. Boliwia jest wraz z Ko-
lumbią, Peru i Ekwadorem członkiem Wspólnoty Andyjskiej (Andean Community). 
W kwietniu 2006 r. Wenezuela wystąpiła ze stowarzyszenia. W czerwcu 2006 r., kiedy 
Morales stanął na czele organizacji, rozpoczęto negocjacje z Unią Europejską. Celem 
rozmów było doprowadzenie do dywersyfi kacji stosunków gospodarczych państw 
latynoskich i znalezienie realnej alternatywy dla dominacji gospodarczej ze strony 
Waszyngtonu. Wyrazem niezależnej polityki gospodarczej prowadzonej przez La Paz 
było uzyskanie przez Boliwię statusu członka stowarzyszonego z Mercosur. Boliwia 
w przeciwieństwie do Kolumbii i Peru nie zawarła z USA bilateralnego porozumie-
nia o wolnym handlu. W maju 2006 r. podpisała takie umowy handlowe z Wenezuelą 
i Kubą24.

Od lat 90. ubiegłego wieku wspólne amerykańsko-boliwijskie działania w walce 
z narkobiznesem koncentrowały się na likwidowaniu upraw koki i miejsc, w któ-
rych produkowano kokainę, oraz zachęcaniu przez wsparcie fi nansowe chłopów bo-
liwijskich do rezygnacji z uprawiania koki na rzecz alternatywnych roślin, np. soi. 
Dodatkową zachętą była propozycja Waszyngtonu zamiany długu boliwijskiego na 
programy pomocowe (Development Assistance Project). Na początku ostatniej de-
kady XX w. prezydent Boliwii Jaime Paz Zamora przyjął taktykę walki z narkobi-
znesem, opierając się na pomocy Waszyngtonu. W maju 1990 r. podczas spotkania 
z prezydentem Bushem w Waszyngtonie Zamora postulował większe wykorzystanie 
przez USA instrumentów gospodarczych, natomiast ograniczenie zaangażowania 
militarnego armii amerykańskiej w walce z narkobiznesem w Boliwii25. Środki fi -
nansowe były przeznaczone na rozwój gospodarczy tych regionów Boliwii (prowin-
cje Chapare, Yungas), w których ludność uprawiała kokę. Część pieniędzy z długu 
Amerykanie przeznaczyli bezpośrednio na zakup żywności dla Boliwijczyków. Do 
momentu przejęcia władzy przez Moralesa pomoc ekonomiczna USA dla Boliwii nie 
ograniczała się do wydatków związanych z walką z narkobiznesem. Przez pierwsze 
pięć lat XXI w. Boliwia była największym benefi cjentem amerykańskiej pomocy 
fi nansowej spośród wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, wyprzedzając nawet 
Meksyk. W 2006 r. Amerykanie dofi nansowali La Paz w wysokości 116,5 mln USD, 
z tego 81 mln USD przeznaczono na walkę z narkobiznesem. W ostatnim roku po-
mocy Waszyngton zaplanował wsparcie w wysokości 99,8 mln USD, w tym 66 mln 
USD na działania antynarkotykowe. Ze względu na politykę Moralesa Kongres USA 

24  W momencie objęcia władzy przez Moralesa Boliwia była benefi cjentem trzech programów po-
mocowych adresowanych do krajów subregionu andyjskiego przez USA: Andean Trade Preference Act, 
Andean Trade Promotion / Andean Regional Initiative oraz Drug Eradication Act / Andean Counter-
drug Initiative. A.M. Villarreal, Trade Integration in the Americas, U.S. Congressional Research Service, 
January 25, 2006, Washington, DC 2006, s. 14–18; J.F. Hornbeck, Mercosur: Evolution and Implications 
for the U.S. Trade Policy, U.S. Congressional Research Service, March 26, 2008, Washington, DC 2008, 
s. 17.

25  Two Years after Cartagena: Is the Andean Plan Working?, A Majority Staff Report Prepared by 
the Committee on the Judiciary and the Caucus on International Narcotics Control, United States Senate, 
102nd Congress, 2nd session, February 1992, Washington, DC 1993, s. 5; J.G. Sanjinés, 148 años…, s. 66.
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nie wyraził zgody na wypłacenie całej sumy. Środki fi nansowe, poza walką z pro-
ducentami narkotyków, przeznaczono na następujące cele: program Child Survival 
and Health (16,5 mln USD), programy medyczne: walkę z HIV/AIDS, malarią oraz 
grypą tzw. avian fl u (14,7 mln USD), Korpus Pokoju złożony ze 140 wolontariuszy 
(3 mln USD), program aktywizacji najuboższej ludności indiańskiej (10 mln USD). 
W zamian ówczesne władze boliwijskie zezwalały samolotom amerykańskim na 
bombardowanie plantacji koki26.

Dojście do władzy Moralesa wiązało się ze zmianą boliwijskiej fi lozofi i walki 
z narkobiznesem. Już na początku kadencji w 2006 r. prezydent ogłosił plan walki 
z narkobiznesem pod znamiennym tytułem Coca Yes, Cocaine No. Morales jako przed-
stawiciel ludności indiańskiej, trudniącej się uprawą koki, zawarł w swoim programie 
następujące propozycje: 1) wprowadzenie kontroli państwa nad legalnymi uprawami 
koki, zaczynając od regionu Chapare; 2) uznanie koki za tradycyjną i legalną używ-
kę Boliwijczyków; 3) bezwzględna walka z producentami kokainy na każdym etapie 
produkcji; 4) produkcja towarów pochodzących z koki w fabrykach kontrolowanych 
przez państwo27. Władze boliwijskie podjęły próbę rozpropagowania wśród ludności 
alternatywnych form wykorzystania liści koki, np. jako herbaty. Liberalizację przepi-
sów dotyczących uprawy koki tłumaczono względami kulturowymi: uprawa ta była 
tradycyjnym zajęciem ludności tubylczej i jest nieodzowną częścią tożsamości boli-
wijskiej. Hugo Chávez zadeklarował pomoc Wenezueli w realizacji czwartego punk-
tu programu Coca Yes, Cocaine No. Caracas sfi nansowało odbudowę dwóch fabryk 
w regionie Yungas, w których produkowane są z liści koki mąka i pasta do zębów. 
Nowe prawo zezwalało każdej rodzinie na legalną uprawę koki na małych działkach 
o powierzchni 1 cato (1600 m2). Polityka antynarkotykowa prezydenta Moralesa była 
wymierzona przeciwko obecności wojsk amerykańskich, które od kilkunastu lat prze-
bywały na terytorium Boliwii w celu walki z narkobiznesem. Boliwia nadal pozostała, 
po Kolumbii i Peru, trzecim światowym producentem kokainy. Według rządu boliwij-
skiego polityka Coca Yes, Cocaine No przynosiła szybkie efekty. W 2006 r. wojsko 
boliwijskie skonfi skowało o 26% więcej narkotyków pochodzących z nielegalnych 
źródeł niż w roku wcześniejszym. Władze w La Paz tym samym dawały do zrozumie-
nia administracji prezydenta Busha, że liberalna polityka antynarkotykowa nie wyeli-
minuje działań prewencyjnych, do których wykonania nie są potrzebne wojska ame-
rykańskie. Zadania takie jak konfi skata narkotyków i likwidacja nielegalnych upraw 
koki z powodzeniem wykonają siły zbrojne Boliwii. Zdaniem Moralesa to właśnie do-
tychczasowe bezprawne i brutalne działania jednostek amerykańskich były przyczyną 
radykalizacji nastrojów wśród Boliwijczyków i wzrostu tendencji antyamerykańskich. 
Morales przypominał, że prezydent Víctor Paz Estenssoro w kwietniu 1986 r. „zapro-
sił” wojska amerykańskie i amerykańskie agencje cywilne do Boliwii, łamiąc art. 59 
ówczesnej konstytucji. Paz Estenssoro podjął decyzję o obecności Amerykanów na 
terytorium Boliwii bez wymaganej zgody krajowego parlamentu. Prezydent Boliwii 

26  C. Veillette, Andean Counterdrug Initiative and Related Funding Programs: FY 2006 Assistance, 
U.S. Congressional Research Service, January 27, 2006, Washington, DC 2006, s. 8.

27  C.M. Ribando, Bolivia: Political and Economic Developments and Relations with the United 
States, U.S. Congressional Research Service, January 26, 2007, Washington, DC 2007, s. 12.
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wysłał depeszę do ambasadora USA w La Paz Johna Rowella, w której prosił o in-
terwencję wojsk USA przeciw plantatorom i producentom narkotyków. W ten sposób 
rozpoczęła się operacja „Blast Furnace”, która formalnie trwała do listopada 1986 r. 
W 1989 r. na mocy porozumienia z prezydentem Boliwii Jaime Paz Zamora prezydent 
Bush zainicjował operację „Snowcap”, obejmującą swym zasięgiem Kolumbię, Boli-
wię (prowincje Yungas i Chapare) oraz Peru28.

W marcu 2007 r., w reakcji na nieprzychylne wobec USA działania administracji 
Moralesa i ogłoszenie liberalnej polityki Coca Yes, Cocaine No, strona amerykańska 
odpowiedziała redukcją środków fi nansowych przeznaczonych na walkę z produkcją 
i handlem narkotykami w Boliwii (zob. tabela 24)29. Ponadto Amerykanie zwracali 
uwagę na kilka powodów, które składają się na fi asko tej polityki. Według urzędników 
DEA przyjęta przez władze Boliwii pod koniec lat 90. XX w. zdecydowana postawa 
wobec plantatorów i producentów narkotyków przyniosła wymierne rezultaty. Dane 
Departamentu Stanu mówią o systematycznym zmniejszaniu wzrostu upraw koki 
w Boliwii. W 2002 r. powierzchnia gospodarstw rolnych, w których uprawiano kokę, 
wzrosła o 23%, w 2003 r. o 17%, rok później wzrost wyniósł tylko 6%, a w 2004 r. 
8%30. Waszyngton podawał w wątpliwość przede wszystkim rosnące zapotrzebowa-
nie na artykuły spożywcze, do których produkcji wykorzystano liście koki. Krytycy 
twierdzili, że gdyby stworzyć realny alternatywny i opłacalny dla boliwijskich chło-
pów program uprawy innych roślin, to mit o „kulturowym i tradycyjnym” znaczeniu 
koki w Boliwii zostałby obalony. Stworzenie możliwości legalnego uprawiania koki 
w regionach Chapare i Yungas spowoduje niekontrolowany wzrost sprzedaży tej ro-
śliny w celu produkcji narkotyku. Zastrzeżenia strony amerykańskiej potwierdzały 
liczby. Koronnym argumentem był fakt, że od momentu wprowadzenia programu 
fi rmowanego przez prezydenta Moralesa tylko przez siedem miesięcy obowiązy-
wania nowych przepisów liczba laboratoriów produkujących kokainę podwoiła się, 
a produkcja kokainy z boliwijskiej koki została przeniesiona na terytorium Kolumbii. 
Dane statystyczne, którymi dysponowali Amerykanie, potwierdzały skuteczność do-
tychczasowej polityki zwanej Zero Narcotics Traffi c realizowanej przez kolejne rządy 
boliwijskie. Na początku XXI w. w Boliwii było najmniej plantacji koki spośród in-
nych krajów andyjskich. W Boliwii kokę uprawiano na powierzchni 12 tys. hektarów, 
w Peru 36 tys. hektarów, a w Kolumbii powierzchnia, na której uprawiano kokę, wzro-
sła do około 150 tys. hektarów. Z Boliwii pochodziło 16% koki z regionu andyjskiego, 
w latach 90. XX w. odsetek ten wynosił 25%. Do 2008 r. wojska amerykańskie brały 
udział w 10 795 operacjach przeciwko plantatorom i producentom narkotyków w Bo-
liwii, w wyniku których skonfi skowano narkotyki o łącznej wadze 1141 ton31.

28  S.H. Menzel, Fire in the Andes…, s. 17; S. Kaufman Purcell, Moving Confl ict to the Sidelines 
[w:] H. Hammond (red.), Setting the North-South Agenda: United States-Latin American Relations in the 
1990, Miami 1991, s. 19.

29  C.M. Ribando, Bolivia: Political and Economic…, s. 18.
30  C.A. Youngers, E. Rosin, Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy, 

Washington, DC.2005, s. 147; U.S. Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, 
March 2006, www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2006 (13.04.2013).

31  K.L. Storrs, N.M. Serafi no, Andean Regional Initiative (ARI): FY 2002 Assistance for Colombia 
and Neighbours [w:] A. Tavidze (red.), Andean Regional Initiative, New York 2004, s. 88; Testimony of 
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Tabela 14. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Boliwii w walce
z narkobiznesem w latach 2000–2007 (w mln USD)
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2000 57 101 – 0,5 158,5

2001 32 20 – 0,7 52,7

2002 48 39,6 2 0,7 90,3

2003 49 41,7 2 0,8 93,5

2004 49,2 41,8 4 0,6 95,6

2005 48,6 41,7 – – 90,3

2006 42,6 36,6 1 0,8 81

2007 35 31 0,03 0,05 66,08

suma 361,4 353,4 9,03 4,15 727,98

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Department of State, Congressional Budget 
Justifi cations for Foreign Operations Appropriations, FY 2000 and FY 2007, http://www.state.
gov/f/releases/iab/, 21.03.2013.

Drugim ważnym czynnikiem z punktu widzenia Waszyngtonu we współczesnych 
stosunkach amerykańsko-boliwijskich jest stan demokracji w Boliwii i antyamery-
kańska polityka zagraniczna prowadzona przez Evo Moralesa. Głównym instrumen-
tem amerykańskiej polityki wspierającej demokrację była do 2013 r. U.S. Agency for 
International Development. USAID była obecna w Boliwii od 1964 r. i sfi nansowała 
projekty pomocowe za 2 mld USD. W 2004 r. w ramach USAID w Boliwii rozpo-
częło działalność Offi ce of Transition Initiatives (OTI)32. Głównym zadaniem OTI 
była pomoc w łagodzeniu napięć społecznych na prowincji oraz przygotowanie Boli-
wijczyków, szczególnie ludności indiańskiej, do kolejnych wyborów prezydenckich 
i parlamentarnych. Propagowanie wśród społeczeństwa boliwijskiego haseł o demo-

Congressman Eliot L. Engel on U.S.-Bolivia Relations [w:] U.S.-Bolivia Relations: looking ahead: hear-
ing before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs, House of 
Representatives, 111th Congress, 1st session, March 3, 2009, Washington, DC 2009, sygn. 4.F76/1:111-3, 
s. 84.

32  Offi ce of Transition Initiatives przy USAID działało w wielu regionach świata po 2000 r., m.in. 
w Afryce, Timorze Wschodnim i w krajach Ameryki Łacińskiej. Statement of Honorable J. Brady 
Anderson, Administrator, U.S. Agency for International Development [w:] 2000 foreign policy overview 
and the President’s fi scal year 2001 foreign affairs budget request: hearings before the Subcommittee on 
African Affairs and Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps, Narcotics, and Terrorism and 
the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 106th Congress, 2nd session, February 8, 9, 10, 
24, 25, 29, March 8 and 23, 2000, Washington, DC 2000, s. 149.
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kratyzacji życia politycznego było zadaniem bardzo istotnym i aktualnym po 2006 r. 
Według amerykańskich działaczy Boliwia pod rządami Moralesa zajmuje w zakre-
sie swobód demokratycznych dalekie miejsce obok Birmy i Wenezueli. Do 2006 r. 
w ramach OTI na 291 zrealizowanych programów wydano 10 mln USD. Zdaniem 
wysokiego urzędnika USAID Adolfo Franco demokracja w Boliwii jest poważnie 
zagrożona, gdyż „(…) rząd Moralesa przejawia chęć do konsolidacji władzy wyko-
nawczej i propagowania reform o charakterze antydemokratycznym”33.

Wzmożona aktywność wolontariuszy USAID w Boliwii wywołała niezadowole-
nie wśród nowych władz kraju, w tym samego prezydenta Moralesa. Od 2007 r. na-
silały się oskarżenia pod adresem USAID o przygotowywanie zamachu stanu, o de-
stabilizację sytuacji politycznej w państwie oraz buntowanie chłopów na prowincji. 
Minister Juan Ramón Quintana twierdził, że rząd boliwijski dysponuje dowodami 
potwierdzającymi destabilizacyjne działania organizacji amerykańskich w wielu 
krajach Ameryki Łacińskiej, nie tylko w Boliwii. Zagroził wydaleniem członków 
USAID z Boliwii i zamknięciem biur tej organizacji, jeśli sytuacja nie ulegnie zmia-
nie. Działacze organizacji wiązali nadzieje ze zmianą na stanowisku prezydenta USA 
i objęciem stanowiska przez Baracka Obamę. Jednak krytyka działań Amerykanów 
w Boliwii po 2008 r. uległa wzmocnieniu i pojawiały się oskarżenia o wspieranie 
zamachu stanu i próby obalenia władzy MAS i prezydenta Moralesa. Jeszcze we 
wrześniu 2008 r. z La Paz został odwołany ambasador USA Philip Goldberg, któ-
remu zarzucono przygotowywanie przewrotu politycznego przeciw Moralesowi. 
W marcu 2009 r. wydalono z Boliwii drugiego sekretarza ambasady USA Francisco 
Martíneza. Powodem odwołania dyplomaty amerykańskiego było zdaniem władz 
boliwijskich wspieranie opozycji politycznej i inicjowanie przewrotu przeciw rzą-
dowi w La Paz34. Rok później władze boliwijskie zażądały zakończenia misji przez 
amerykańską agencję do walki z narkotykami DEA35. W 2011 r. podpisano wpraw-
dzie wstępne porozumienie o ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, 
ale wymiana ambasadorów nie nastąpiła do końca 2013 r. Pracami ambasady ame-
rykańskiej w La Paz nadal kieruje urzędnik w randze chargé d’affaires. W 2012 r. 
strona amerykańska wyznaczyła na stanowisko ambasadora USA w Boliwii Jamesa
D. Nealona, urzędnika Departamentu Stanu z trzydziestoletnim stażem. Morales 
wstępnie zaakceptował kandydaturę nowego przedstawiciela USA w La Paz, jed-
nak po skandalu związanym z publikacją WikiLeaks, w której pojawia się również 
nazwisko Nealona, rząd boliwijski zdecydował o nienawiązywaniu stosunków dy-
plomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Według WikiLeaks Nealon w analizach 
i  dokumentach przesyłanych do Departamentu Stanu charakteryzuje Moralesa jako 

33  „(…) the Morales government had demonstrated inclinations to consolidate executive power and 
promote potentially anti-democratic reforms”. Przesłuchanie przed komisją Izby Reprezentantów odbyło 
się w lipcu 2007 r. Podaję za: Testimony of Adolfo A. Franco, Assistant Administrator of the Bureau of 
Latin America and the Caribbean for USAID: hearing before the House International Relations Commit-
tee, House of Representatives, 109th Congress, 2nd session, June 21, 2006, Washington, DC 2007, s. 73.

34  Bolivia Expels U.S. Diplomat for ‘Conspiracy’, Global Research, March 10, 2009, http://www.
globalresearch.ca/bolivia-expels-us-diplomat-for-conspiracy/12640, 27.02.2014.

35  W. Neuman, U.S. Agency Is Expelled from Bolivia, „New York Times”, May 1, 2013, http://www.
nytimes.com/2013/05/02/world/americas/bolivian-president-expels-us-aid-agency-html, 1.03.2014.
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polityka dążącego do destabilizacji sytuacji politycznej w Peru i obalenia proamery-
kańskiego prezydenta Peru Alana Garcíi Péreza. W swoich radykalnych, antyamery-
kańskich działaniach Morales uzyskał poparcie Hugo Cháveza oraz nowo wybranego 
prezydenta Ekwadoru Rafaela Correi. Nealon wskazywał na niebezpieczeństwo dla 
amerykańskich interesów w świecie latynoskim wynikające ze ścisłej współpracy 
pomiędzy Boliwią, Ekwadorem, Wenezuelą i Kubą36.

Pewne działania Amerykanów dawały jednak asumpt do podjęcia radykalnych 
kroków przez stronę boliwijską. Przykładem jest epizod z czerwca 2012 r., kiedy gru-
pa 50 specjalistów amerykańskich przybyła do Boliwii. Ofi cjalnym celem misji były 
badania nad przystosowaniem organizmu ludzkiego do działań na dużych wysokoś-
ciach, np. w wysokich górach. Zdaniem Waszyngtonu były to ćwiczenia przygotowu-
jące do działań zbrojnych skierowanych przeciw talibom w Afganistanie. Ofi cjalne 
tłumaczenie obecności Amerykanów w Boliwii było dziwne, gdyż wojska amerykań-
skie stacjonują w Afganistanie od ponad 10 lat, a decyzją prezydenta Obamy akcja 
militarna wkrótce się zakończy. Wyprawą formalnie kierował profesor University of 
Colorado Robert Roach, ale nad powodzeniem całości czuwali ofi cerowie z Defense 
Intelligence Agency (DIA) na czele z pułkownikiem Patrickiem Mathesem, attaché 
obrony z ambasady USA w La Paz. Strona boliwijska podważała celowość i legalność 
tej akcji amerykańskiej. Co ciekawe, członkowie grupy, by nie wzbudzać zbytniego 
zainteresowania służb granicznych Boliwii, przekroczyli granicę peruwiańsko-boli-
wijską w małych grupach, a w paszportach mieli wizy turystyczne. Po przekroczeniu 
granicy Amerykanie udali się niezwłocznie do prowincji Yungas37.

Wiceprezydent Boliwii Álvaro García Linera stwierdził, że „naukowa” misja 
Amerykanów jest prowadzona nielegalnie, gdyż nie posiada odpowiedniego zezwo-
lenia wydanego przez władze boliwijskie. W związku z tym grupa 50 „naukowców” 
pogwałciła niezależność Boliwii i badania nie miały charakteru naukowego. Obec-
ność tej grupy miała na celu przygotowanie powstania w prowincji Yungas skierowa-
nego przeciwko legalnym władzom Boliwii. Po przejęciu władzy przez Evo Morale-
sa, przedstawiciela społeczności indiańskiej, można zauważyć faktyczną polaryzację 
stosunków w społeczeństwie boliwijskim. Coraz bardziej niezadowolona z lewico-
wych rządów indiańskiej partii MAS jest znacząca grupa potomków kolonistów eu-
ropejskich. Boliwijczycy pochodzenia europejskiego zarzucają Moralesowi i partii 
MAS propagowanie marksizmu, korupcję wśród władz różnego szczebla, pozorowa-
ną walkę z narkobiznesem, a w polityce zagranicznej wskazują na jawny antyame-
rykanizm i oparcie sojuszy na współpracy z Wenezuelą, Kubą, Chinami oraz Rosją. 
Zdaniem Garcíi Amerykanie próbują również wykorzystać w swojej polityce trudne 
relacje Boliwii z sąsiadami: Paragwajem, Chile i Peru.

Po protestach władz Boliwii z ambasady USA w La Paz odwołany został puł-
kownik Patrick Mathes, którego zastąpił pułkownik Dennis Fiemeyer. Był on do-

36  Bolivia, Ecuador Accuse U.S. of CIA Destabilization Plots, Global Research, January 8, 2013, 
http://www.globalresearch.ca/bolivia-ecuador-accuse-u-s-of-destabilization-plots/5318120, 11.12.2013.

37  N. Nikandrov, U.S. Intelligence Mission in Bolivia Busted: U.S. Preparing to Destabilize Bolivia 
Again?, Strategic Culture Foundation, January 22, 2013, http://www.strategicculturefoundation.com/the-
us-prepares-to-destabilize-bolivia-again/5319971, 5.03.2014.



173

świadczonym ekspertem Pentagonu w sprawach związanych z Ameryką Południo-
wą i potwierdzał napięte stosunki Boliwii z sąsiadami. Według Fiemeyera strategią 
Boliwii w najbliższej przyszłości jest powrót do terenów należących obecnie do 
Peru i Chile, dających dostęp La Paz do wybrzeża Oceanu Spokojnego. Boliwia 
została odepchnięta od wybrzeża Pacyfi ku pod koniec XIX w. w wyniku przegranej 
tzw. wojny Pacyfi ku z Chile38. Niepokój Boliwii został wzmocniony decyzją U.S. 
Southern Command o utworzeniu amerykańskich baz wojskowych w państwach 
sąsiednich zlokalizowanych wzdłuż granicy z Boliwią: Iquitos w Peru, Concón 
w Chile oraz Mariscal Estigarriba w Paragwaju39.

W 2013 r. władze boliwijskie rozprawiły się ostatecznie z USAID. Na początku 
maja Morales publicznie zarzucił wolontariuszom amerykańskim „manipulowanie” 
ubogą ludnością Boliwii i zachęcanie lokalnych liderów do destabilizacji sytuacji 
politycznej. Zachęcony wcześniejszą decyzją prezydenta Putina, który pod koniec 
2012 r. doprowadził do zakończenia misji USAID na terenie Rosji, w maju 2013 r. 
Morales zmusił członków amerykańskiej organizacji do opuszczenia Boliwii40. Dla 
pełnego obrazu należy dodać, że w Boliwii USAID realizowała także programy 
o charakterze humanitarnym i medycznym, w zakresie ochrony środowiska, a ponad-
to prowadziła kampanie przeciw uprawie koki. W 2007 r. na działania USAID w Bo-
liwii administracja prezydenta Busha przeznaczyła 89 mln USD. Prezydent Obama 
wyasygnował na zadania USAID w Boliwii w 2013 r. tylko 17 mln USD, z których 
większość nie wykorzystano w wyniku decyzji władz z początku maja o wydaleniu 
pracowników organizacji. Centrala USAID oraz sekretarz stanu John Kerry wyrazili 
ubolewania i żal z powodu zakończenia misji organizacji na żądanie władz Boliwii41.

Niejako na marginesie stosunków boliwijsko-amerykańskich związanych ze sta-
nem demokracji w Boliwii za prezydentury Evo Moralesa pojawiła się sprawa eks-
tradycji z USA i osądzenia byłego prezydenta Boliwii Gonzalo Sáncheza de Losa-
dy, oskarżonego o odpowiedzialność za brutalne stłumienie protestów społecznych 
w 2003 r. Od sierpnia 2006 r. Gustavo Guzman, ambasador Boliwii w Waszyngto-
nie, kilka razy zdecydowanie zażądał od strony amerykańskiej wydania Losady oraz 
dwóch innych byłych ministrów jego rządu. Amerykanie konsekwentnie udzielali 
odmownej odpowiedzi i nie wyrazili zgody na ekstradycję byłego prezydenta Boli-
wii, co doprowadziło do kolejnego napięcia w stosunkach na linii La Paz–Waszyng-
ton. Według administracji George’a W. Busha realizacja przez prezydenta Moralesa 
ustawy o odpowiedzialności przyjętej przez parlament boliwijski jeszcze w 2005 r. 

38  W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych…, s. 220.
39  N. Nikandrov, U.S. Intelligence Mission…
40  Stosunki amerykańsko-boliwijskie nadal są napięte. Przykładem była obecność prezydenta 

Moralesa w Moskwie w czerwcu 2013 r. na szczycie państw eksportujących gaz ziemny. A. Sanches, 
Bolivia’s Evo Morales’ European Tour 2009: Russia Flies the Flag over Latin America and Everyone’s 
a Winner… Mostly, Council on Hemispheric Affairs, March 19, 2009, http://www.coha.org/bolivia’s-
evo-Morales’-european-tour-2009-russia-fl ies-the-fl ag-over-latin-america-and-everyone’s-a-winner...-
mostly/, 15.11.2013.

41  Like Russia, Bolivia Expels USAID for Supporting Political Destabilization Activities, 
Global Research, May 5, 2013, http://www.globalresearch.ca/like-russia-bolivia-expels-usaid-for-
destabilization-activities/5334014, 12.12.2013.
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nie ma na celu sprawiedliwie osądzić Losadę. Działania nowych władz są jedynie 
próbą wykorzystania przewagi politycznej i rozprawienia się z opozycją. Tezę taką 
potwierdził w styczniu 2007 r. przewodniczący National Intelligence John Negro-
ponte. Jego zdaniem „(…) w Ameryce Łacińskiej demokracja jest najbardziej za-
grożona w Wenezueli i Boliwii. Prezydenci Chávez i Morales wykorzystują swo-
ją popularność do ograniczenia opozycji i uniemożliwienia jej powrotu do władzy 
w przyszłości”42.

6.2. EKWADOR – SUKCES W WALCE Z NARKOBIZNESEM

Do lat 90. XX w. Ekwador budził zainteresowanie Stanów Zjednoczonych w kon-
tekście konfl iktu zbrojnego rozgrywającego się pomiędzy Peru a Ekwadorem. Spór 
między sąsiadami dotyczył terenów pogranicznych położonych nad rzeką Marañón 
we wschodniej Amazonii. Początki konfl iktu sięgają czasów kolonialnych, a kolej-
ne układy pokojowe z lat 1829, 1890, 1924 i 1942 nie przyniosły rozstrzygnięcia. 
Do zawarcia porozumienia ekwadorsko-peruwiańskiego w 1942 r. walnie przyczynił 
się prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt43. Decyzje podjęte 
w styczniu 1942 r. okazały się krótkotrwałe i właściwie zawieszające wrogie dzia-
łania sąsiadów jedynie na czas II wojny światowej. Konfl ikt nie został całkowicie 
rozwiązany i w okresie zimnej wojny doszło do kilku konfrontacji zbrojnych mię-
dzy zantagonizowanymi stronami. Również po 1945 r. Waszyngton przyglądał się 
rozwojowi wypadków i czynił starania w celu jego zakończenia. W połowie 1991 r. 
doszło do kolejnej eskalacji konfl iktu poprzez wkroczenie wojsk ekwadorskich na 
sporny teren do doliny rzeki Cenepa w górach Condor. W styczniu następnego roku 
prezydent Alberto Fujimori przedstawił propozycję 37-punktowego porozumienia, 
która została odrzucona przez władze w Quito44. W latach 1993 i 1994 Ekwadorczycy 
wznieśli fortyfi kacje wojskowe w dolinie Cenepa, z kolei żołnierze peruwiańscy zbu-
dowali prowizoryczne lądowisko dla helikopterów wojskowych. W styczniu 1995 r. 

42  „(…) in Latin America democracy is most at risk in Venezuela and Bolivia. Presidents Chávez and 
Morales are taking advantage of their popularity to undercut the opposition and eliminate checks on their 
authority”. Testimony of John Negroponte, Director of National Intelligence, hearing before the Senate 
Select Committee on Intelligence, 109th Congress, 1st session, January 11, 2007, Washington, DC 2007, 
s. 32. Więcej o kondycji demokracji w krajach subregionu andyjskiego zob. w: The state of democracy in 
Venezuela: hearing before the Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps, and Narcotics Affairs 
of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 108th Congress, 2nd session, June 24, 2004, 
Washington, DC 2004.

43  O przyczynach i przebiegu konfl iktu zob. w: H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919–
–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Warszawa 2001, s. 289; W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe 
w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000, s. 96; idem, Historia stosunków 
międzynarodowych…, s. 504–505.

44  E. Obando, The Impact of the 1995 Confl ict on Peru and Peruvian-Ecuadorian Relations 
[w:] G. Marcella, R. Downs (red.), Security Cooperation in the Western Hemisphere: Resolving the 
Ecuador-Peru Confl ict, Miami 1999, s. 103.
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wojsko ekwadorskie zbombardowało inwestycję peruwiańską, co wywołało kolejne 
napięcie między stronami. W rejonie konfl iktu skoncentrowano trzy tysiące żołnierzy 
armii ekwadorskiej i oddziały wojsk peruwiańskich w sile dwóch tysięcy. Rozpo-
częła się wojna o dolinę górnego biegu rzeki Cenepa (War of the Upper Cenepa). 
W wyniku walk zginęło od 300 do 400 żołnierzy, a dodatkowo według szacunków 
ekonomistów wojna z 1995 r. przyniosła straty obu stronom w wysokości ponad 
1 mld USD45. Wobec zaistniałej sytuacji uaktywniła się dyplomacja amerykańska. 
W połowie lat 90. XX w. prezydent Clinton podjął próbę zakończenia długotrwałego 
konfl iktu46. Inicjatywa amerykańska została wsparta przez następujące kraje latyno-
skie: Chile, Brazylię i Argentynę. Za pośrednictwem przedstawicieli powyższych 
państw 17 lutego 1995 r., jeszcze w trakcie walk rozpoczęto negocjacje ekwadorsko-
-peruwiańskie. Pierwszą decyzją było utworzenie Military Observer Mission Ecua-
dor-Peru (MOMEP), na której czele stanął głównodowodzący SOUTHCOM, generał 
Barry McCaffrey. Podstawowym zadaniem MOMEP było rozdzielenie walczących 
wojsk i ogłoszenie doliny górnego biegu rzeki Cenepa jako strefy zdemilitaryzowa-
nej47. Trudne, trwające kilka lat rozmowy koncyliacyjne zakończyły się sukcesem, 
gdyż porozumienie ekwadorsko-peruwiańskie zawarte w Brasilii 26 października 
1998 r. jest przestrzegane przez obie strony konfl iktu do dziś. Kluczową rolę w pod-
pisaniu porozumienia odegrali amerykański dyplomata Luigi Einaudi oraz prezydent 
Brazylii Fernando Henrique Cardoso48.

Zaangażowanie USA w rozwiązanie konfl iktu po zakończeniu zimnej wojny nie 
było przypadkowe. Był to element koherentnej, nowej polityki ogłoszonej przez 
Amerykanów w nowej postzimnowojennej rzeczywistości politycznej wobec kra-
jów Ameryki Łacińskiej. Do najważniejszych celów polityki Waszyngtonu wobec 
państw latynoskich prezydenci Bush i Clinton zaliczyli: promocję demokracji, walkę 
z narkobiznesem, liberalizację handlu i integrację gospodarczą Ameryki Łacińskiej 
pod przewodnictwem USA, zachęcanie rządów krajów latynoamerykańskich do pro-
wadzenia polityki proamerykańskiej oraz szerzenie kultury amerykańskiej wśród 
tamtejszych społeczeństw49. Krytycy zarzucali prezydentowi Clintonowi, że aby 
osiągnąć pożądane przez USA cele, wykorzystuje konfl ikt ekwadorsko-peruwiański 
w sposób instrumentalny i doraźny. Według nich Waszyngton traktował zaangażo-
wanie w zakończenie sporu terytorialnego między Quito a Limą jako przygotowanie 

45  D.S. Palmer, Peru-Ecuador Border Confl ict: Missed Opportunities, Misplaced Nationalism, and 
Multilateral Peacekeeping, „Journal of Interamerican Studies and World Affairs”, vol. 99, no. 3, 1997, 
s. 121.

46  O tym, jak bardzo skomplikowany i trudny do rozwiązania był spór terytorialny pomiędzy 
Ekwadorem a Peru, świadczy określenie unsolved confl ict w amerykańskiej literaturze. D.S. Palmer, 
U.S. Relations with Latin America…, s. 56.

47  Prezydent Clinton zaliczył rozwiązanie konfl iktu granicznego między Peru a Ekwadorem do 
jednego z ważniejszych zadań w zachodniej hemisferze, stającego przed dyplomacją amerykańską pod 
koniec lat 90. XX w. A National Security Strategy for a New Century, Washington, DC 1999, s. 40.

48  S. Espindola, Los Estados Unidos y el confl icto Ecuador-Peru [w:] J.P. Leiva (red.), Las relaciones 
Ecuador-Estados Unidos en 25 años de democracia (1979–2004), Quito 2005, s. 150.

49  Remarks Following Discussions with President Rodrigo Borja Cevallos of Ecuador, July 23, 
1990 [w:] Public Papers of the Presidents of the United States: George Bush, Book II (July 1 to Decem-
ber 31, 1990), Washington, DC 1991, s. 1044.
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gruntu pod nawiązanie między USA a państwami latynoskimi ściślejszej współpracy 
o charakterze gospodarczym. Problem polegał na tym, że ściślejsza współpraca go-
spodarcza miała przynieść korzyści jedynie stronie amerykańskiej50.

Aktualnie Ekwador jest obecny w amerykańskiej polityce zagranicznej z dwóch 
podstawowych powodów. Pierwszy problem to kwestie gospodarcze, których zna-
czącą częścią jest eksport ekwadorskiej ropy naftowej do USA. Drugi to walka 
z międzynarodową przestępczością narkotykową. W przypadku Ekwadoru walka 
z narkobiznesem jest pochodną polityki zagranicznej USA wobec Kolumbii. Od po-
łowy pierwszej dekady XXI w. kluczowe zagadnienie w stosunkach amerykańsko-
-ekwadorskich stanowi sposób prowadzenia polityki wewnętrznej i międzynaro-
dowej przez obecnego prezydenta Ekwadoru Rafaela Correę. Rządy Correi mają 
bezpośredni wpływ na współczesne stosunki między Quito a Waszyngtonem. Nie-
pokój Waszyngtonu budziły działania władz w Quito ograniczające prawa człowieka 
i procesy demokratyzacyjne. Dla pełnego obrazu należy dodać, że takie obawy Ame-
rykanie mieli jeszcze przed prezydenturą Correi. Przykładowo administracja pre-
zydenta Clintona krytycznie wypowiadała się wobec faktu objęcia rządów w Quito 
przez Gustavo Noboa. Polityk ten przejął władzę z rąk dotychczasowego prezydenta 
Ekwadoru Jamila Mahuada 22 stycznia 2000 r., dokonując zamachu stanu51.

Na pierwszy plan w relacjach Waszyngtonu z Ekwadorem wysuwają się wspól-
ne interesy gospodarcze. Stosunki gospodarcze obu krajów są zdominowane przez 
handel ropą naftową, a dla Quito USA są największym partnerem gospodarczym. 
Gospodarka Ekwadoru jest oparta na pięciu głównych produktach eksportowych: ro-
pie naftowej, bananach, krewetkach, kwiatach oraz kakao. Aż 60% dochodów z eks-
portu pochodzi z sektora paliwowego, które stanowią około 40% zasobów budżeto-
wych kraju. Dla Ekwadoru Stany Zjednoczone są nadal podstawowym importerem 
artykułów żywnościowych i ropy naftowej. W 2004 r. na rynek amerykański trafi ło 
40% eksportu Ekwadoru. Z kolei Stany Zjednoczone są jednym z głównych krajów, 
z których Ekwador importuje towary. Ekwador kupuje od Amerykanów np. sprzęt 
mechaniczny, nawozy sztuczne, komputery, urządzenia elektroniczne oraz przetwo-
rzone produkty paliwowe. W 2012 r. 26% importowanych przez Ekwador towarów 
pochodziło z USA, a Ekwador zajął 34. miejsce jako partner handlowy Waszyngtonu. 
Powyższy trend w stosunkach gospodarczych obu krajów utrzymywał się od począt-
ku lat 90. XX w. i trwa do dzisiaj pomimo przejęcia władzy przez prezydenta Rafaela 
Correę, zwolennika polityki niezależnej od USA52.

50  Szczegółowe postanowienia i konsekwencje porozumienia z 1998 r. zostały przedstawione w pra-
cach: F. Rojas Aravena, La crisis Ecuador-Perú: un desafío a la seguridad hemisférica [w:] A. Bonilla 
(red.), Ecuador-Perú: bajo un mismo sol: Horizontes de la negociación y el confl icto, Quito 1999, s. 41; 
C. McClintock, F. Vallas, The United States and Peru: Cooperation at a Cost, New York–London 2003, 
s. 83.

51  Honorable Madeleine K. Albright, Secretary of State, Department of State, Responses to 
additional questions submitted by Senator Helms [w:] 2000 foreign policy overview and the President’s 
fi scal year 2001..., s. 72.

52  D. Toscano, Relaciones Ecuador-Estado Unidos. Periodos presidenciales de Abdalá Bucaram y 
Fabián Alarcón [w:] J.P. Leiva (red.), op. cit., s. 132–133.
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Według danych U.S. Energy Information Administration Ekwador jest, spośród 
krajów Ameryki Łacińskiej, jednym z większych eksporterów ropy naftowej do Sta-
nów Zjednoczonych53.

Tabela 15. Całość importu ropy naftowej i produktów ropopochodnych do USA w 2004 r.

Ilość baryłek w tysiącach Udział procentowy
w imporcie

Kanada 782,598 16,26

Meksyk 609,225 12,66

Wenezuela 568,944 11,82

Wyspy Dziewicze 120,860 2,51

Ekwador 89,640 1,86

Kolumbia 64,413 1,34

Brazylia 38,052 0,79

Argentyna 35,536 0,73

Trynidad i Tobago 32,116 0,667

Bahamy 13,916 0,29

Antyle Holenderskie 10,641 0,22

Gwatemala 6,699 0,14

Peru 6,672 0,138

Chile 2,766 0,057

Urugwaj 2,064 0,043

Jamajka 723 0,015

Kostaryka 491 0,01

Boliwia 311 0,008

Salwador 128 0,002
kraje zachodniej hemisfery 
łącznie 2385,795 49,59

Bliski Wschód 922,118 19,16

Afryka 841,697 17,49

Azja, Oceania, Australia 100,568 2,09

Europa 534,910 11,12

pozostałe kraje świata 26,016 0,54

łączny import 4811,104 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prepared Statement of Sidney Wientraub before 
Subcommittee on the Western Hemisphere, Committee on International Relations, U.S. House 
of Representatives [w:] Western Hemisphere energy security: hearing before the Subcommittee 
on the Western Hemisphere of the Committee on International Relations, House of Representa-
tives, 109th Congress, 2nd session, March 2, 2006, Washington, DC 2006, s. 50.

53  U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov, 23.12.2013.
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Mimo że Stany Zjednoczone importują ropę naftową z Ekwadoru, kraj ten nie jest 
dla gospodarki amerykańskiej kluczowy (zob. tabela 16). Rezerwy surowców natural-
nych, np. ropy naftowej i przede wszystkim gazu ziemnego, są ograniczone. Ponadto 
niepewne działania legislacyjne władz centralnych, strajki, protesty pracowników i sa-
botaże dokonywane przy ropociągach nie wpływają korzystnie na zwiększenie wydo-
bycia tego surowca. Wobec nieprzychylnej atmosfery wokół zagranicznych inwestorów 
od 2008 r. inwestycje koncernów amerykańskich w przemyśle wydobywczym Ekwa-
doru uległy zmniejszeniu o 50%. W porównaniu z innymi krajami regionu surowcowe 
znaczenie Ekwadoru dla Amerykanów jest drugorzędne, a ewentualne braki w dosta-
wie ropy czy gazu Waszyngton jest w stanie zastąpić dostawami z innych rejonów 
świata. W ostatniej dekadzie wzrósł procentowy udział w imporcie surowca do USA 
z Wenezueli, Brazylii, Meksyku i Kolumbii, natomiast zmniejszył się z Ekwadoru54.

Tabela 16. Wydobycie ropy naftowej w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
(w tys. baryłek dziennie)

2007 2008 2009
2010 
pro-
gnoza

2011 
pro-
gnoza

2012 
pro-
gnoza

2013 
pro-
gnoza

2014 
pro-
gnoza

Argentyna 698 682 685 690 705 720 725 711
Boliwia 60 56 58 62 65 65 64 62
Brazylia 1833 1899 2060 2350 2550 2700 2900 3100

Chile 10 8 8 7 5 5 4 4

Ekwador 520 514 490 495 485 500 510 525

Kolumbia 561 618 655 670 650 650 675 660
Meksyk 3471 3157 2997 2827 2690 2600 2550 2500
Peru 114 120 119 105 120 130 130 124
Trynidad
i Tobago 154 149 160 150 140 132 130 125

Wenezuela 2613 2566 2350 2380 2500 2630 2700 2870

pozostałe 
kraje Ameryki 
Łacińskiej

83 82 83 85 86 88 93 97

Ameryka 
Łacińska 
łącznie

10 117 9851 9665 9821 9996 10 220 10 481 10 778

Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Monitor International, Ecuador Oil & Gas 
Report Q1 2010, s. 12, http://www.businessmonitor.com, 27.12.2013.

54  W 2012 r. Ekwador zajmował 11. miejsce wśród krajów eksportujących ropę naftową do 
Stanów Zjednoczonych. Złoża ropy naftowej w Ekwadorze nie są największe, mogą jednak stanowić 
tymczasową alternatywę dla dostaw tego surowca z krajów niestabilnego regionu Bliskiego Wschodu. 
Większość importowanej z Ekwadoru ropy jest dostarczana do konsumentów zachodnich stanów USA. 
Na tamtejszy rynek trafi a około 195 tys. baryłek ekwadorskiej ropy dziennie. Testimony of the Honorable 
Karen A. Harbert before Subcommittee on the Western Hemisphere, Committee on International 
Relations, U.S. House of Representatives [w:] Western Hemisphere energy security: hearing before 
the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on International Relations, House of 
Representatives, 109th Congress, 2nd session, March 2, 2006, Washington, DC 2006, s. 18.
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Tabela 17. Wydobycie gazu ziemnego w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
(w mld m3)

2007 2008 2009
2010 
pro-
gnoza

2011 
pro-
gnoza

2012 
pro-
gnoza

2013 
pro-
gnoza

2014 
pro-
gnoza

Argentyna 44,8 44,1 44,5 45 47 48 48 45,6

Boliwia 13,8 13,9 14,9 16,1 17,3 18,6 20 20

Brazylia 11,3 13,9 15 17 20 22 25 28

Chile 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,4

Ekwador 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0

Kolumbia 7,5 9,1 9,3 9,5 10 10,7 11 11,5

Meksyk 54 54,9 55 56,5 58 60 60 60

Peru 2,7 3,4 4 6 9 12 14 15,5

Trynidad i Tobago 39 39,3 43 45 48 50 55 56

Wenezuela 32,1 31,5 29,5 32 35 40 45 60

Ameryka Łacińska 
łącznie 207,2 212,3 217,5 229,5 246,7 263,6 280,4 299

Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Monitor International, Ecuador Oil & Gas 
Report Q1 2010, s. 14, http://www.businessmonitor.com, 27.12.2013.

Z danych statystycznych wynika, że wydobycie ropy naftowej przez kraje regio-
nu wynosiło w 2009 r. 9,67 mln baryłek dziennie, a według szacunków w 2014 r. 
ma nastąpić wzrost wydobycia do 10,78 mln baryłek dziennie. Jednocześnie udział 
Ekwadoru w rynku latynoskim spadnie z 5,07% w 2009 r. do prognozowanych 4,87% 
w 2014 r. Od 2001 r. następuje spadek eksportowanej ropy przez kraje latynoskie. Na 
początku XXI w. eksport surowca przez państwa regionu wynosił 3,37 mln baryłek 
dziennie, by w 2009 r. spaść do 1,92 mln baryłek dziennie. Przewiduje się wzrost eks-
portu surowca do 2,17 mln baryłek dziennie w 2014 r.55 Największymi eksporterami 
ropy naftowej w regionie pozostaną Meksyk, Brazylia, Wenezuela, Kolumbia i Ekwa-
dor. Dla gospodarki Ekwadoru sektor energetyczny jest głównym źródłem dochodu. 
Eksport ropy naftowej stanowi połowę całości eksportu kraju, z którego pochodzi 
trzecia część przychodów podatkowych do budżetu centralnego. Ekwador jest szó-
sty pod względem wydobycia i piąty pod względem eksportu ropy naftowej spośród 
wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej. 25% eksportu trafi a na rynek amerykański.
Od początku XXI w. coraz ważniejszymi odbiorcami ekwadorskiego surowca są 
Chiny oraz kraje Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie Ekwador importuje przerobione 
i rafi nowane ropopochodne produkty paliwowe. Taki stan rzeczy wynika z braku tech-
nicznych możliwości rafi nowania ropy naftowej w kraju. Wydobycie ropy naftowej 

55  M. Radler, Total Reserves, Production Climb on Mixed Results, „Oil & Gas Journal”, 
vol. 108, no. 46, June 2010, http://www.ogj.com/articles/print/volume-108/issue-46/special-reports.html, 
8.01.2014.
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w Ekwadorze spada, choć sytuację próbuje poprawić prezydent Correa poprzez za-
chęcanie inwestorów zagranicznych do inwestowania w rozwój infrastruktury zwią-
zanej z wydobyciem, produkcją i eksportem ropy naftowej. W 2008 r. rezerwy ropy 
naftowej w Ekwadorze były szacowane na około 4,66 mld baryłek. Największe złoża 
tego surowca są skoncentrowane w pięciu miejscach w regionie Oriente na wschodzie 
kraju: Sacha, Libertador, Shushufi ndi, Lago Agrio oraz Auca. We wrześniu 2003 r. 
powstało prywatne przedsiębiorstwo Oleoducto de Crudos Pesados, które zajmuje się 
wydobyciem i eksportem nieprzetworzonej ropy naftowej. Od 2008 r. decyzją władz 
centralnych aż 52% wydobycia i eksportu surowca należało do państwowego przed-
siębiorstwa Petroecuador. Jeszcze dwa lata wcześniej Petroecuador kontrolowało 46% 
wydobycia surowca, ale prezydent Correa zdecydował o wzmocnieniu pozycji pań-
stwowego potentata. Najwyższą cenę za faworyzowanie państwowego przedsiębior-
stwa Petroecuador zapłaciła fi rma wydobywcza, której udziałowcami byli Ameryka-
nie. Polityka Correi doprowadziła do zakończenia działalności Occidental Petroleum 
na rynku ekwadorskim. Na surowcowym rynku ekwadorskim aktywnie działają nadal 
fi rmy z kapitałem zagranicznym, np. Repsol YPF, Eni czy Andes Petroleum. Produk-
cja ropy naftowej każdej z tych fi rm kształtuje się na poziomie 40–50 tys. baryłek 
dziennie. W 2007 r. pozycja Ekwadoru na surowcowej mapie świata uległa wzmoc-
nieniu dzięki powtórnemu przystąpieniu Quito do organizacji OPEC (Ekwador wystą-
pił z OPEC pod koniec 1992 r.). Obecnie jest najmniej znaczącym członkiem klubu, 
z przyznanym najniższym limitem wydobycia surowca na poziomie 430 tys. baryłek 
dziennie. W 2008 r. ropa naftowa aż w 75% zaspokajała potrzeby energetyczne kraju, 
20% energii produkowały hydroelektrownie. Ze względu na brak infrastruktury trans-
portowej i dystrybucyjnej gaz ziemny stanowi jedynie 5% udziałów w rynku56.

Z kolei znaczenie złóż gazu ziemnego w Ekwadorze jest jedynie symboliczne 
i do 2014 r. utrzyma się na poziomie 0,5 do 1 mld m3. W całości rodzime zasoby 
gazu ziemnego zaspokoją potrzeby rynku ekwadorskiego. Z powyższego zestawienia 
wynika, że dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia interesów gospodarczych 
i bezpieczeństwa energetycznego priorytetem pozostają takie kraje, jak: Meksyk, 
Wenezuela, Brazylia, Argentyna czy Kolumbia57 (zob. tabele 16 i 17).

Drugi powód aktywności Stanów Zjednoczonych jest związany z położeniem 
Ekwadoru i stosunkami z jego sąsiadami. Ekwador jest wciśnięty pomiędzy Peru 
i Kolumbię, dwóch wielkich producentów kokainy i heroiny. Przebiega przez nie-
go główny szlak, którym nielegalnie transportowane są narkotyki z Peru i Kolumbii 
do odbiorców w USA i Europie58. Według danych zgromadzonych w 2013 r. przez 
urzędników Departamentu Stanu przez Ekwador każdego roku transportowane są 
narkotyki o wadze 110 ton, w tym 21,4 ton kokainy59. Nielegalna produkcja i handel 

56  New Estimates Boost Worldwide Oil, Gas Reserves, „Oil & Gas Journal”, vol. 106, no. 48, December 
2008, http://www.ogj.com/articles/print/volume-106/issue-48/general-interest.html, 13.01.2013.

57  Testimony of the Honorable Karen A. Harbert…, s. 20–21.
58  Na przełomie lat 80. i 90. XX w. ówczesne władze Ekwadoru, wspierane przez służby amerykańskie, 

podjęły zintensyfi kowane kroki w walce z narkotykowymi grupami przestępczymi. Zob. w: B. Bagley, A. 
Bonilla, A. Paez (red.), La economía política del narcotráfi co: el caso ecuatoriano, Quito 1991.

59  U.S. Department of State, 2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), March 
2013, www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2013 (13.04.2013).
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narkotykami z Kolumbii generują kolejny problem. Na terenie Ekwadoru szukają 
schronienia różne oddziały paramilitarne, które uczestniczą w kolumbijskiej wojnie 
toczonej pomiędzy kartelami narkotykowymi. Permanentny konfl ikt wewnętrzny 
powoduje także zwiększony ruch emigracyjny z Kolumbii. Większość uchodźców 
z Kolumbii kieruje się do Ekwadoru i osiedla wzdłuż północnej granicy kraju. Pro-
ces ten wpływa niekorzystnie na stabilność i bezpieczeństwo w północnej części 
państwa60. Zdaniem Amerykanów Ekwador nie ma potencjalnych możliwości i nie 
dysponuje wystarczającymi siłami, aby kontrolować granicę z Kolumbią, udzie-
lić schronienia tamtejszym uchodźcom oraz skutecznie przeciwdziałać w zakresie 
ograniczeń w przemycie narkotyków. Waszyngton do największych wad Quito zali-
cza: słabość administracji państwowej i samorządowej, korupcję wśród urzędników 
oraz problemy z kontrolą granic z Peru i Kolumbią. Główne problemy Ekwadoru 
w walce z narkoterroryzmem naświetlono w dokumencie Departamentu Stanu Co-
untry Reports on Terrorism 2011, w którym czytamy m.in.: „Najpoważniejszym 
wyzwaniem Ekwadoru w walce z międzynarodowym narkobiznesem jest obecność 
kolumbijskich grup terrorystycznych, które są szczególnie aktywne wzdłuż 450-mi-
lowej granicy z Kolumbią”61.

W 1999 r. ówczesny prezydent Kolumbii Andrés Pastrana Arango ogłosił zarów-
no kosztowny, jak i ambitny program zwany Planem Kolumbia, którego zasadniczym 
zadaniem było zakończenie trwającego ponad 40 lat konfl iktu zbrojnego pomiędzy 
kolumbijskimi kartelami narkotykowymi62. Ponadto Plan Kolumbia zakładał promo-
cję demokracji, gospodarki rynkowej oraz wprowadzenie reform społecznych. Pre-
zydent Pastrana miał świadomość, że jego powodzenie oznaczać będzie uspokojenie 
sytuacji wewnętrznej w Kolumbii, a to z kolei podniesie poziom bezpieczeństwa 
w regionie i stabilizację stosunków politycznych w krajach sąsiednich. Od początku 
realizacji Planu Kolumbia Waszyngton wspierał program zainicjowany przez pre-
zydenta Kolumbii63. W 2000 r. Kongres USA przyznał Kolumbii pomoc fi nansową 
w ramach Planu Kolumbia w wysokości 1,3 mld USD. W okresie od 2000 do 2005 
r. Amerykanie przekazali kolejne 2,8 mld USD. Dodatkowo z budżetu Departamen-
tu Obrony wyasygnowano środki fi nansowe na poziomie 1,7 mld USD. W sumie 

60  J.S. Beittel, Colombia: Background and U.S. Relations, and Congressional Interest, 
U.S. Congressional Research Service, November 28, 2012, Washington, DC 2012, s. 30.

61  „Ecuador’s greatest counterterrorism and security challenge remained the presence of Colombian 
terrorist groups in the extremely diffi cult terrain along the porous 450-mile border with Colombia”. 
Podaję za: U.S. Department of State, Country Reports on Terrorism, 2011, July 7, 2012, http://www.state.
gov/j/ct/rls/crt/2011, 21.01.2014.

62  Pierwotne koszty sześcioletniego Planu Kolumbia szacowano na 7,5 mld USD. Ponad połowę 
sumy, czyli 4 mld USD, miała wyasygnować strona kolumbijska, a 3,5 mld USD miało pochodzić od 
społeczności międzynarodowej. U.S. Department of State, Bureau of Western Hemisphere Affairs, Plan 
Colombia. Fact Sheet, March 14, 2001, http://www.state.gov/f/releases/iab/, 10.03.2012.

63  Ciekawą, ale krytyczną analizę zaangażowania Stanów Zjednoczonych w walce z kartelami 
narkotykowymi w Kolumbii i poparcia Planu Kolumbia można odnaleźć w: P.D. Scott, Drugs, Oil, and 
War: The United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina, Lanham–Oxford 2003, s. 97–103. 
Więcej o Planie Kolumbia zobacz w: Plan Colombia: an initial assessment: hearing before the Senate 
Caucus on International Narcotics Control, 107th Congress, 1st session, February 28, 2001, Washington 
D.C. 2001, http://hdl.handle.net/2027/pur1.32754070178011.
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w ramach Planu Kolumbia Waszyngton przeznaczył sumę 5,8 mld USD, z których
4,5 mld USD przekazano Kolumbii64. W 2001 r. w ramach Planu Kolumbia Wa-
szyngton na mocy podpisanego porozumienia z ministrem spraw zagranicznych 
Ekwadoru Heinzem Moellerem Gómezem przekazał w dwóch ratach 8 i 12 mln USD 
z przeznaczeniem na szkolenie armii i policji ekwadorskiej oraz uszczelnienie granic 
z sąsiadami. Podczas pobytu w Waszyngtonie w czerwcu 2001 r. minister Moeller 
otrzymał od prezydenta Busha zapewnienie o zwiększeniu pomocy fi nansowej do
40 mln USD rocznie przez kolejne pięć lat65. W celu udzielenia wsparcia słabym 
krajom latynoskim w walce z narkobiznesem prezydent George W. Bush ogłosił 
w 2005 r. Andean Counterdrug Initiative (ACI)66. W ramach ACI Departament Sta-
nu wspólnie z USAID zasilili Kolumbię kwotą 463 mln USD. Dodatkowo z budżetu 
Departamentu Obrony Kolumbia otrzymała 90 mln USD. Od początku realizacji 
Planu Kolumbia i programu ACI Stany Zjednoczone wyasygnowały sumę blisko 
8 mld USD67.

Pomoc fi nansowa była kontynuowana przez administrację Baracka Obamy. 
W 2013 r. Waszyngton przekazał na walkę z narkobiznesem w Kolumbii i krajach 
ościennych 332 mln USD68. Prezydent Correa od momentu przejęcia władzy był 
zdecydowanym krytykiem amerykańskiego pomysłu zwalczania produkcji i handlu 
narkotykami w regionie za pomocą wartych miliardy dolarów programów ACI i Pla-
nu Kolumbia. Współpraca Bogoty i Waszyngtonu w ramach tych inicjatyw budziła 
obawy prezydenta Ekwadoru. Zgodnie z zapowiedziami wyborczymi z 2007 r., dwa 
lata później władze Ekwadoru nie wyraziły zgody na dalszą obecność wojsk amery-
kańskich w morskiej bazie wojskowej w Manta69. Amerykanie byli zdziwieni decyzją 
prezydenta Correi, gdyż U.S. Forward Operating Location w Manta stanowiło ważny 
element w walce z międzynarodowymi narkoterrorystycznymi grupami przestępczy-

64  P. DeShazo, J.M. Forman, P. McLean, Countering Threats to Security and Stability in a Failing 
State: Lessons from Colombia, Center for Strategic & International Studies, Washington, DC, September 
2009, http://csis.org/fi les/publication/090930_DeShazo_CounteringThreats_Web.pdf, 20.11.2012.

65  N. Moss, U.S. Plans More Troops for Ecuador Drugs Fight Anti-Narcotics Battle 400 Personel 
and Use of Larger, More Sophisticated Aircraft Agreed in 10-year Accord, „Financial Times”, June 6, 
2001.

66  Od 2008 r. Andean Counterdrug Initiative (ACI) została zmieniona na Andean Counterdrug 
Program (ACP). Zmiana dotyczyła jedynie nazwy programu, natomiast cele i sposoby ich realizacji 
pozostały niezmienione. W 2010 r. decyzją prezydenta Obamy fundusze z ACP zostały przekazane do 
International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE). Tym samym ACP formalnie został 
zakończony.

67  C. Veillette, Plan Colombia: A Progress Report, U.S. Congressional Research Service, June 22, 
2005, Washington, DC 2006, s. 2.

68  J.S. Beittel, Peace Talks in Colombia, U.S. Congressional Research Service, March 1, 2013, 
Washington, DC 2013, s. 23.

69  Amerykańska baza wojskowa w Manta na wybrzeżu pacyfi cznym Ekwadoru działała w latach 
1999–2009. Powstała w kwietniu 1999 r. na podstawie decyzji rządu Jamila Mahuada. W 2001 r. prezy-
dent Bush zwiększył stan liczbowy bazy z 200 do 400 żołnierzy. Ostatnia misja żołnierzy amerykańskich 
odbyła się w lipcu 2009 r. Manta obok Salwadoru, Curacao i Aruby była jedną z czterech ważnych 
baz amerykańskich w regionie, z których prowadzono operacje przeciwko producentom i przemytnikom 
narkotyków. J.S. Beittel, Ecuador: Political and Economic Conditions and U.S. Relations, U.S. Congres-
sional Research Service, July 3, 2013, Washington, DC 2013, s. 7.
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mi70. Wojsko amerykańskie z powodzeniem kontrolowało wybrzeże Pacyfi ku oraz 
szkoliło oddziały policji ekwadorskiej do prowadzenia skutecznej walki z przestęp-
czością narkotykową. Krytycy amerykańskiej bazy wojskowej w Manta podawali 
w wątpliwość sens jej istnienia również ze względów formalnoprawnych71. Do nich 
zaliczał się Correa, który uważał, że Waszyngton, fi nansując walkę z narkobiznesem 
głównie na terenie Kolumbii i wspierając tamtejsze władze, może w przyszłości wy-
korzystać sytuację i pod pretekstem zwalczania przemytników narkotyków poczynić 
ruchy przeciwko antyamerykańskim władzom w Quito. Correa nadal obawiał się, że 
taka ewentualna akcja może być zrealizowana dzięki poparciu lojalnych wobec USA 
władz w Bogocie72.

Ekwador był przez długie lata krajem, którego władze prowadziły zgodną z inte-
resami amerykańskimi politykę, a stosunki polityczne i ekonomiczne pomiędzy Quito
a Waszyngtonem układały się poprawnie. Poza wspomnianymi dwoma powodami 
zainteresowania Stanów Zjednoczonych Ekwadorem, obecne stosunki między tymi 
państwami w dużej mierze kształtują rządy prezydenta Rafaela Correi. Momentem 
przełomowym z punktu widzenia USA okazał się rok 2006. Po przeszło dekadzie, 
charakteryzującej się niestabilną sytuacją polityczną i zapaścią gospodarczą, nastro-
je wśród społeczeństwa ekwadorskiego uległy radykalizacji i w rezultacie w listo-
padzie 2006 r. wybrano na prezydenta przywódcę lewicy Rafaela Vicente Correę 
Delgado. Pretenduje on do roli, jaką do marca 2013 r. odgrywał dyktator Wenezueli 
Hugo Chávez. Intencją działań obecnego prezydenta Ekwadoru jest przewodzenie 
ideologicznemu frontowi krajów latynoskich skierowanych przeciw interesom Wa-
szyngtonu i dotychczasowej pozycji USA w regionie. Dodatkowym elementem rzą-
dów Correi jest próba uniezależnienia się gospodarczego od Stanów Zjednoczonych 
i w tym celu nawiązania ściślejszych relacji ekonomicznych z Rosją, Unią Euro-
pejską oraz przede wszystkim z perspektywicznym partnerem, jakim jest Chińska 
Republika Ludowa. Prezydent Correa konsekwentnie od 2006 r. dąży do dywersyfi -
kacji relacji Quito z różnymi krajami i przełamania w nich monopolu USA. Ekwador 
dołączył do alternatywnej wobec Andean Trade Preference Act (ATPA) organiza-
cji Bolivarian Alliance of the Americas (ALBA), która została utworzona w 2004 r. 
z inicjatywy prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza. Obok Wenezueli i Ekwadoru do 
ALBA należą Nikaragua, Kuba, Boliwia oraz kilka mniejszych krajów karaibskich. 
Po śmierci Cháveza przywództwo w organizacji pozostaje sprawą otwartą. Ekwador 
pod rządami Correi jest bardzo aktywnym członkiem wielu organizacji obecnych na 
arenie międzynarodowej. Do najważniejszych z nich należą: działalność w Union 
of South American Nations (UNASUR), której siedziba sekretariatu jest w Quito, 
członkostwo w Community of Latin America and Carribbean States (CELAC) oraz 
w Organizacji Państw Amerykańskich (OPA). Szczególnie dwie pierwsze instytucje 
międzynarodowe mają za zadanie promować współpracę ekonomiczną, polityczną 

70  Należy dodać, że na terenie Ekwadoru istniało jeszcze pięć kolejnych baz wojskowych USA: Isla 
Bartla, San Lorenzo, Sucumbíos, Macará i Tena. G.N. Jiménez, Inmunidad. La Ruta de la Dominación, 
Quito 2005, s. 108.

71  Ibidem, s. 93.
72  J.S. Beittel, Colombia: Background and U.S. Relations…, s. 31.
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i w zakresie bezpieczeństwa między krajami latynoskimi bez udziału Stanów Zjed-
noczonych, a tym samym stanowić alternatywę dla ścisłej współpracy Latynosów 
z USA. Sposób prowadzonej przez Correę polityki okazał się słuszny, gdyż w 2009 r. 
dotychczasowy prezydent uzyskał zaufanie 52% obywateli, wygrywając wybory 
prezydenckie w pierwszej turze głosowania. 17 lutego 2013 r. wygrał pewnie ko-
lejne wybory, uzyskując 57% głosów. Najgroźniejszy rywal Correi, Guillermo Las-
so z centroprawicowej partii Movimento Creando Oportunidades (CREO), uzyskał 
wynik o ponad 30% niższy. Prezydent Correa jest pierwszym od 1970 r. politykiem, 
który cieszy się stałą popularnością wśród ogółu mieszkańców Ekwadoru bez wzglę-
du na region zamieszkania, wykształcenie, płeć i wiek. Na korzyść rządów Correi 
świadczą sukcesy ekonomiczne Ekwadoru, odczuwalne przez przeciętnych miesz-
kańców. Według danych Banku Światowego i ONZ sytuacja ekonomiczna w Ekwa-
dorze ulega zmianie, a stopa życiowa systematycznie się podnosi. Obszar ubóstwa 
w miastach został zredukowany z 49% w 2002 do 32% w 2011 r., zaś skrajnego ubó-
stwa z 19% do 10%73. Programy socjalne skierowane do biedoty Correa fi nansował 
z podniesionego podatku od fi rm działających na rynku paliwowym w Ekwadorze, 
ze sprzedaży ropy naftowej oraz z pożyczek zaciągniętych w Chinach. Popularna 
wśród społeczeństwa ekwadorskiego okazała się decyzja o nacjonalizacji strategicz-
nych sektorów gospodarki ekwadorskiej. Prezydentowi Correi sprzyjała również 
międzynarodowa koniunktura gospodarcza i wysokie ceny ropy naftowej na rynkach 
światowych. Co prawda w 2009 r. również Ekwador odczuł skutki globalnej recesji 
i gospodarka zanotowała niski, ale jednak dodatni wskaźnik PKB na poziomie 0,6%. 
Według części ekonomistów gospodarka ekwadorska uniknęła większych turbulencji 
dzięki m.in. decyzji władz z 1999 r., wprowadzającej dolara amerykańskiego jako 
ofi cjalną walutę płatniczą w kraju. Dla Correi walka z dolarem jako walutą obowią-
zującą w Ekwadorze jest nadal jednym z priorytetów jego polityki zarówno gospo-
darczej, jak i ideologicznej. W 2010 r. PKB Ekwadoru wyniósł 2,6%, by rok później 
wzrosnąć do imponującego wyniku 7,4%, a w 2012 r. spaść do 5%. Według szacun-
ków ekonomistów PKB Ekwadoru w 2013 r. miało osiągnąć poziom 3,8%. Spadek 
PKB jest wynikiem m.in. spadku cen ropy na rykach światowych oraz zamknięcia 
przez władze Esmeraldy największej rafi nerii na terenie Ekwadoru74.

Już w październiku 2007 r. prezydent Correa podpisał dekret, który wprowadzał 
zapis o podniesieniu podatku z 50% do 99% od przychodów fi rm handlujących ropą 
naftową. Dla pełnego obrazu należy dodać, że nowe przepisy zawierały pewne po-
zornie korzystne rozwiązania alternatywne. Inwestorzy mogli uniknąć płacenia wy-
sokiego podatku, jeżeli zgodziliby się na przekształcenie swoich dotychczasowych 
projektów w umowy usługowe. Zgodnie z nimi fi rmy wydobywałyby ropę nafto-
wą w imieniu rządu ekwadorskiego. Za taką możliwość płaciłyby niższy podatek. 
Jednocześnie infrastrukturę wydobywczą dotychczas należącą do koncernów pa-
liwowych przejmowałoby państwo. Nowe restrykcyjne prawo było wymierzone 
również w amerykańskie korporacje obecne na ekwadorskim rynku paliwowym: 

73  United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean’s (UNECLAC), 
Social Panorama of Latin America 2012 Briefi ng Paper, November 2012.

74  Ibidem.
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Chevron oraz Texaco. Zarówno Chevron, jak i Texaco nie mają szczęścia do inwe-
stycji w Ekwadorze na długo przed objęciem urzędu przez Correę. Przeciwko obu 
przedsiębiorstwom wytaczane były wielokrotnie procesy sądowe o odszkodowania 
w wysokości wielu miliardów dolarów. Głównym powodem pozwów były szkodliwe 
skutki uboczne spowodowane działalnością wydobywczą fi rm amerykańskich, które 
wpływały negatywnie na życie miejscowej ludności. W 1993 r. 30 tys. mieszkańców 
ekwadorskiej części Amazonii pozwało Texaco za zanieczyszczenie ziemi toksycz-
nymi odpadami w latach 1964–1990. Z kolei Chevron został oskarżony o bezpraw-
ne wycięcie wielkich połaci lasu tropikalnego we wschodniej części kraju pod cele 
inwestycyjne. Obrońcy pozwanych korporacji zwracali uwagę na korupcję wszech-
obecną wśród urzędników administracji ekwadorskiej różnego szczebla oraz brak 
dyspozycyjności funkcjonariuszy tamtejszego wymiaru sprawiedliwości wobec poli-
tyków. Amerykańscy adwokaci dowodzili, iż zgodnie z zawartym z rządem ekwador-
skim porozumieniem strona amerykańska wypłaciła na początku lat 90. XX w. wielo-
miliardowe odszkodowania. Po 20 latach nieustannie toczących się rozpraw, w 2011 r.
ekwadorski sąd nakazał inwestorom amerykańskim wypłacenie rekompensat w as-
tronomicznej wysokości 18 mld USD. Amerykanie odwołali się od tej niekorzystnej 
decyzji do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Z kolei postano-
wienie sądu arbitrażowego było niekorzystne dla strony ekwadorskiej. Uznano racje 
Amerykanów, argumentując, że sąd ekwadorski złamał postanowienia bilateralnego 
układu z początku ostatniej dekady XX w., na którego podstawie nastąpiła wypłata 
odszkodowań. 6 czerwca 2013 r. sąd Dystryktu Columbia w Waszyngtonie uznał 
rozstrzygnięcie haskie za ostateczne zakończenie sporu75.

Prezydent Correa, wprowadzając nową ustawę w życie, znalazł się w potrzasku. 
Z jednej strony celem podjętych kroków prawnych było podkreślenie dążenia do rea-
lizacji antyamerykańskiej linii politycznej w wymiarze ideologicznym i propagan-
dowym. Z drugiej jednak strony władze Ekwadoru potrzebowały środków fi nanso-
wych na realizację swojego populistycznego programu socjalnego, a dotychczasowe 
dochody państwa pochodziły w dużej mierze od fi rm z branży paliwowej. Nowe 
podwyższone stawki podatkowe miały spowodować zwiększenie wpływów do bu-
dżetu, jednak w wyniku tej decyzji klimat dla inwestorów zagranicznych z branży 
energetycznej w Ekwadorze znacznie się pogorszył i był porównywany do tego, któ-
ry panował w Wenezueli pod rządami Hugo Cháveza76. Dekret z 2007 r. spowodo-

75  Energy in the Americas: Building a Lasting Partnership for Security and Prosperity. A Report of 
the Council of the Americas’ Energy Action Group, Washington, DC 2011, s. 103.

76  Więcej o zmianie sytuacji politycznej w Wenezueli, stosunkach z USA i polityce władz centralnych 
wobec inwestorów zob. w: The state of democracy in Venezuela: hearing before the Subcommittee on 
Western Hemisphere, Peace Corps, and Narcotics Affairs of the Committee on Foreign Relations, United 
States Senate, 108th Congress, 2nd session, June 24, 2004, Washington, DC 2004; The United States and 
Venezuela: New Opportunities in an Established Relationship. The Report of the CSIS-CAUSA Working 
Group on U.S.-Venezuelan Relations, Washington, DC 1991; R. Lapper, Living with Hugo: U.S. Policy 
toward Hugo Chavez’s Venezuela, New York 2006; L.H. Chisolm (red.), Venezuela: Political Conditions 
and U.S. Policy, New York 2010; E. Golinger, Bush Versus Chavez: Washington’s War on Venezuela, 
New York 2008; E. Golinger, The Chavez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela, Northampton 
2006; J. Kelly, C.A. Romero, The United States and Venezuela: Rethinking a Relationship, New York–
–London 2002; N. Olhero, M.P. Sullivan, Venezuela: Political Conditions and U.S. Policy, New York 
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wał, że do 2012 r. inwestycje kapitału zagranicznego w ekwadorski sektor paliwowy 
zmniejszyły się o 20%. W celu uniezależnienia się od inwestorów amerykańskich 
i zrekompensowania 20% strat, w sierpniu 2009 r. Ekwador zawarł umowę z ChRL 
o udzieleniu pożyczki w wysokości 1 mld USD przeznaczonej na inwestycje w sek-
torze energetycznym. Równocześnie prezydent Correa przestrzegł międzynarodowe 
korporacje przed dążeniem do uzyskania odszkodowań ze strony rządu ekwador-
skiego za straty spowodowane wprowadzeniem restrykcyjnych przepisów w 2007 r. 
Zagroził, że jeśli jakakolwiek fi rma złoży pozew przeciw rządowi ekwadorskiemu 
przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości, to jej działalność w Ekwa-
dorze zostanie całkowicie zabroniona. Pomimo gróźb prezydenta Correi w połowie 
2009 r. szacunkowa wartość wszystkich roszczeń wynosiła 11 mld USD i była to 
suma równa rocznemu budżetowi kraju. Z powodu wycofania się kilku znaczących 
koncernów zagranicznych z rynku ekwadorskiego zwiększył się procent wydobycia 
ropy naftowej przez państwowe fi rmy. W 2010 r. do państwowych fi rm wydobyw-
czych należało 62% rynku, a rok później udział wzrósł do 71%. Mimo zwiększonej 
aktywności rodzimych przedsiębiorstw nie udało się zahamować spadku wydobycia 
surowca na poziomie sprzed 2007 r. Nieprzychylna inwestorom zagranicznym po-
lityka obecnych władz Ekwadoru spowodowała systematyczny spadek wydobycia 
ropy naftowej77.

Do eskalacji napięcia między Waszyngtonem a Quito doszło w kwietniu 2011 r., 
kiedy wydalono z Ekwadoru ambasadora Stanów Zjednoczonych Heather M. Hodges. 
Decyzja podjęta przez prezydenta Correę była kopią działań Evo Moralesa w Boliwii 
z 2008 r. Correa obok Cháveza i prezydenta Hondurasu Manuela Zelayi był gorą-
cym zwolennikiem radykalnych działań zapoczątkowanych w 2008 r. przez Boliwię 
wobec amerykańskich dyplomatów. Zarzuty kierowane przez władze Ekwadoru pod 
adresem amerykańskiej placówki dyplomatycznej były podobne78. W odpowiedzi 
władze amerykańskie ogłosiły zakończenie misji dyplomatycznej ambasadora Ekwa-
doru w USA. Niecały rok później nawiązano ponownie stosunki dyplomatyczne, ale 
napięcie między państwami nie uległo zmniejszeniu. Adam E. Namm, który został 
wyznaczony na nowego ambasadora USA w Quito, nie doprowadził do załagodzenia 
stosunków z władzami ekwadorskimi. Decydenci ekwadorscy zarzucają dyploma-
tom amerykańskim wspieranie opozycji i działanie przeciwko stabilności politycznej 
Ekwadoru. Faktycznie ambasador Namm udzielił publicznie wsparcia represjonowa-
nym dziennikarzom z gazety „El Universo”. Antyamerykańska polityka prezydenta 

2008; V.E. Petrash, Venezuela y Estados Unidos. Orígenes y evolución de una ‘relación especial’, 
Caracas 2000; M.S. Codecasa, Chavez contro gli USA, Roma 2007; P.F. Galgani, America Latina e 
Stati Uniti. Dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G.W. Bush e Chavez, Milano 2007; R. Amerson, How 
Democracy Triumphed over Dictatorship: Public Diplomacy in Venezuela, London–Washington, DC 
1995; J. Corales, C.A. Romero, U.S.-Venezuela Relations since the 1990s: Coping with Midlevel Security 
Threats, New York–London 2013.

77  Business Monitor International, Ecuador Oil & Gas Report Q1 2010, s. 8, http://www.
businessmonitor.com, 21.01.2014.

78  Expulsion of U.S. Ambassadors: Ecuador, Honduras Support Bolivia and Venezuela, Global 
Research, September 14, 2008, http://www.globalresearch.ca/expulsion-of-us-ambassadors-ecuador-
honduras-support-bolivia-venezuela/12975, 28.02.2013.
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Correi nie zniechęciła rządu Stanów Zjednoczonych do działań pomocowych dla 
różnych środowisk w Ekwadorze. Gorącym zwolennikiem kontynuacji i fi nanso-
wania programów z zakresu gospodarki, ochrony środowiska czy przeciwdziałania 
produkcji i handlowi narkotykami był ambasador Namm. Według danych amery-
kańskich w 2012 r. Ekwador otrzymał 22,9 mln USD, a rok później administracja 
prezydenta Obamy zasiliła go kwotą 21,3 mln USD. Szacunki Departamentu Stanu 
mówią o 11,8 mln USD, które miały być przekazane Ekwadorczykom w 2014 r. War-
to zaznaczyć, że pomimo licznych trudności czynionych za strony władz ekwador-
skich, na terenie tego państwa nieprzerwanie do 2013 r. działali wolontariusze z ame-
rykańskich organizacji charytatywnych i pozarządowych, np. USAID. W 2013 r.
było to ponad 120 osób79.

Z drugiej strony prezydent Correa miał świadomość, jak ważnym partnerem han-
dlowym dla Ekwadoru są Stany Zjednoczone i jakie znaczenie dla gospodarki kraju 
ma układ z 1991 r. o handlu preferencyjnym. W lutym 2011 r. zabiegał o przedłużenie 
umowy Andean Trade Preference Act (ATPA) w ramach bilateralnego układu o wol-
nym handlu, której zapisy przestawały obowiązywać. Decyzją Kongresu umowę 
o wolnym handlu przedłużono do 31 lipca 2013 r. Epizod ten pokazał Amerykanom, 
że polityka prezydenta Correi jest bardziej antyamerykańska w sferze deklaratywnej, 
niż przejawia się w realnych działaniach80.

W połowie 2013 r. doszło do jeszcze jednego wydarzenia mającego wpływ na 
stosunki amerykańsko-ekwadorskie. W czerwcu Edward J. Snowden, technik kom-
puterowy pracujący w CIA oraz U.S. National Security Agency, uciekł ze Stanów 
Zjednoczonych do Hongkongu i podał do publicznej wiadomości ważne i tajne in-
formacje amerykańskich służb wywiadowczych. Po przybyciu do Moskwy złożył 
deklarację, że będzie zabiegał o uzyskanie azylu w jednym z latynoskich krajów. 
Snowden miał na myśli Wenezuelę, Kubę, Nikaraguę, Boliwię lub Ekwador. Reak-
cja władz Ekwadoru była zaskakująca jak na kraj prowadzący politykę z dużą dozą 
antyamerykanizmu. Prezydent Correa postąpił zgodnie z oczekiwaniami Waszyng-
tonu i pośrednio odmówił przyznania azylu Snowdenowi. 28 czerwca po rozmowie 
z wiceprezydentem Josephem Bidenem stwierdził, iż prośba Snowdena o uzyska-
nie azylu w Ekwadorze będzie poważnie rozpatrywana tylko wtedy, kiedy Snowden 
znajdzie się na terenie Ekwadoru lub jednej z ambasad tego państwa. Źródło takiego 
postępowania prezydenta Ekwadoru można upatrywać w podobnej sytuacji z połowy 
2012 r. Wówczas Julian Assange, twórca WikiLeaks, znalazł się na terenie ambasady 
Ekwadoru w Londynie i przebywał tam przez rok. Działania władz ekwadorskich 
w tej sprawie spowodowały napięcie w stosunkach z USA. W przypadku Snowde-
na, pomimo charakteru prowadzonej polityki zagranicznej, prezydent Correa chciał 
uniknąć kolejnego kryzysu w stosunkach z Waszyngtonem. Correa jest świadomy 

79  Podobnie jak Rosja i Boliwia, w 2008 r. Ekwador zdecydował się zakończyć współpracę z USAID 
i zażądał wyjazdu ze swojego terytorium pracowników agencji. W odpowiedzi na krok prezydenta Correi 
Amerykanie wstrzymali pomoc fi nansową w wysokości 32 mln USD dla Ekwadoru przewidzianą na 
2009 r. C. Santamaria, After Bolivia, USAID Now Out of Ecuador Too, International Development News, 
https://devex.com/news/after-bolivia-usaid-now-out-of-ecuador-too/, 21.03.2014.

80  J.S. Beittel, Ecuador: Political and Economic…, s. 8.
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znaczenia stosunków gospodarczych z USA i roli, jaką wymiana handlowa z Wa-
szyngtonem odgrywa w gospodarce Ekwadoru. Sprawa Snowdena i reakcja władz 
Ekwadoru pokazały USA, że polityka prezydenta Correi jest antyamerykańska, ale 
jedynie w sferze deklaratywnej, i sprowadza się wyłącznie do ostrej retoryki. Kryty-
cy rządów Correi przy okazji sprawy Snowdena oskarżyli prezydenta o hipokryzję 
i brak konsekwencji w działaniu. W ofi cjalnym przemówieniu Correa bronił posta-
wy Snowdena, przedstawiając go jako bojownika o wolność wyboru i wypowiedzi. 
Jednak ten sam prezydent Ekwadoru wprowadził restrykcyjne ustawy wymierzone 
w rodzimych dziennikarzy, a niepokornych autorów kazał zamknąć w więzieniu81.

Od samego początku rządów sprawowanych przez prezydenta Correę, tj. od 
stycznia 2007 r., jego decyzje o charakterze gospodarczym uderzają w żywotne in-
teresy amerykańskie w tym kraju. Jako pierwsze zostało zanegowane przez Correę 
porozumienie o wolnym handlu (FTA) zawarte w 2006 r. pomiędzy USA a Boli-
wią, Peru, Ekwadorem i Kolumbią. Kolumbia oraz Peru w następstwie podpisanego 
multi lateralnego porozumienia zawarły z USA układy handlowe o charakterze bilate-
ralnym, zacieśniając współpracę z Waszyngtonem82. Boliwia i Ekwador pod rządami 
Correi odmówiły podpisania takich umów, podkreślając chęć prowadzenia polityki 
gospodarczej niezależnej od USA. Ku niezadowoleniu Waszyngtonu, podążając za 
przykładem Wenezueli, oba kraje skierowały wektor swojej polityki gospodarczej na 
integrację z krajami latynoskimi. Wyrazem takiego działania była w 2012 r. zmiana 
statusu Ekwadoru z obserwatora na pełnoprawnego członka organizacji gospodar-
czej skupiającej w swych szeregach Brazylię, Argentynę, Paragwaj, Urugwaj i We-
nezuelę – Mercado Común del Sur (MERCOSUR). W 2008 r. Correa zanegował 
potrzebę spłaty większości z 3,2 mld USD zadłużenia wobec zagranicznych wierzy-
cieli, głównie Stanów Zjednoczonych. Zdaniem prezydenta Ekwadoru długi zostały 
zaciągnięte przez poprzednie władze, więc Ekwador pod jego rządami nie będzie 
odpowiadał za nieodpowiedzialne decyzje poprzedników. Powyższa argumentacja 
Correi spowodowała dalsze ochłodzenie i tak napiętych stosunków amerykańsko-
-ekwadorskich. Stany Zjednoczone ogłosiły, że nie będą udzielać dalszych pożyczek, 
a fi rmy amerykańskie zaczną wycofywać się z inwestycji w Ekwadorze. Prezydent 
znalazł wyjście z tej wydawałoby się patowej sytuacji, zapraszając do inwestycji 
w ekwadorską gospodarkę inwestorów z Państwa Środka. Wobec kryzysu w stosun-
kach z tradycyjnym partnerem handlowych, jakim dotychczas były dla Ekwadoru 
Stany Zjednoczone, Correa zdecydował się na ściślejszą współpracę z Unią Euro-
pejską. Ponadto władze Ekwadoru odmówiły współpracy z ekspertami Banku Świa-
towego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pomoc ekonomiczna dla 
Ekwadoru pochodząca od międzynarodowych instytucji fi nansowych była znacząca. 
Przykładowo tylko w marcu 2003 r. reformatorski plan naprawy gospodarki autor-

81  M.J. García, U.S. May Face Signifi cant Obstacles in Attempt to Apprehend Edward Snowden, 
U.S. Congressional Research Service, Washington, DC 2013.

82  Więcej o negocjacjach i skutkach zawartego 15 maja 2012 r. porozumienia o wolnym handlu 
USA z Kolumbią zob. w: A.M. Villarreal, The U.S.-Colombia Free Trade Agreement: Background and 
Issues, U.S. Congressional Research Service, November 9, 2012, Washington, DC 2012; M.J. Bolle, 
U.S.-Colombia Free Trade Agreement: Labour Issues, U.S. Congressional Research Service, January 4, 
2012, Washington, DC 2012.
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stwa ówczesnego prezydenta Ekwadoru pułkownika Lucio Gutiérreza został wsparty 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kwotą 205 mln USD83.

W czerwcu 2013 r. stosunki amerykańsko-ekwadorskie zostały poddane kolejnej 
próbie. Parlament Ekwadoru przyjął nową ustawę o górnictwie. Za realizację no-
wych przepisów był odpowiedzialny minister górnictwa Germánico Pinto, powołany 
na stanowisko jeszcze w 2009 r. lojalny współpracownik i bliski przyjaciel prezyden-
ta Correi84.

Wydobycie węgla kamiennego i złota jest stosunkowo nową gałęzią przemysłu 
Ekwadoru. Celem rozwoju tej branży jest zmniejszenie zależności dochodów pań-
stwa od wydobycia i eksportu ropy naftowej. Prezydent Correa konsekwentnie dąży 
do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności Ekwadoru na gospodarczej mapie 
świata. Pod koniec 2010 r. parlament zdecydował o budowie fabryk produkujących 
wysoko wyspecjalizowane produkty z sektora mineralno-chemicznego. Zakłady z tej 
nowej branży zostały zlokalizowane na przedmieściach Quito i Guayaquil. Decyzja 
ta nie była korzystna dla Amerykanów, gdyż do tej pory artykuły chemiczne i prze-
tworzona ropa naftowa były w większości importowane z USA85. Tradycyjnie od 
wielu lat w ekwadorskim sektorze paliwowym były obecne przedsiębiorstwa zagra-
niczne, w tym amerykańskie. Promowanie państwowego programu wydobycia wę-
gla kamiennego i złota kosztem przodującego dotychczas rynku paliwowego było 
również zamanifestowaniem przez prezydenta Correę potrzeby uniezależnienia się 
od kapitału amerykańskiego. Aby uniknąć w przyszłości pojawienia się zagranicz-
nych korporacji z branży górniczej, nowe przepisy wprowadzały wysokie opodatko-
wanie potencjalnych zysków w przyszłości. Jeszcze przed 2013 r. fi rmy wydobywcze 
z Kanady i Stanów Zjednoczonych wyrażały zainteresowanie w eksploatacji złóż 
złota w ramach programu Fruta del Norte. Po wprowadzeniu wysokich podatków od 
zysków przedsiębiorstwa północnoamerykańskie wycofały się z przedsięwzięcia86.

Trzykrotny wybór na prezydenta Ekwadoru Rafaela Correi spowodował trwałą 
zmianę w dotychczasowych poprawnych stosunkach amerykańsko-ekwadorskich. 
Prezydentura Correi charakteryzuje się wojowniczą antyamerykańską retoryką, 
„antyimperialistycznymi” decyzjami, a w polityce wewnętrznej populistycznymi 
i autorytarnymi rządami. Zarówno Amerykanie, jak i międzynarodowe organizacje 
praw człowieka zarzucają prezydentowi Correi działania o charakterze autorytar-
nym. Przykładowym negatywnym krokiem była m.in. zmiana konstytucji w 2008 r., 
która zwiększała uprawnienia organów władzy wykonawczej, głównie prezydenta. 
Innym było stłumienie manifestacji policjantów we wrześniu 2010 r., protestujących 
przeciwko pogarszającym się warunkom pracy. Correa oskarżył uczestników o pró-
bę zamachu stanu i wysłał przeciw demonstrantom oddziały wojskowe. W wyniku 
interwencji wojska zginęło pięciu manifestantów. Kolejnym działaniem bulwersu-

83  K.L. Storrs, C. Veillette, Andean Regional Initiative (ARI): FY 2003 Supplemental and FY 2004 
Assistance for Colombia and Neighbours [w:] A. Tavidze (red.), Andean Regional Initiative, s. 96.

84  E. Watkins, Ecuador Appoints Pinto as Oil and Mining Minister, „Oil & Gas Journal”, vol. 107, 
no. 47, June 2009, http://www.ogj.com/articles/2009/06/ecuador-appoints-pinto.html, 17.01.2014.

85  A.M. Villarreal., ATPA Renewal: Background and Issues, U.S. Congressional Research Service, 
April 14, 2011, Washington, DC 2011, s. 9.

86  J.S. Beittel, Ecuador: Political and Economic…, s. 4.
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jącym opinię międzynarodową było w 2011 r. wytoczenie procesu dziennikarzom 
dziennika „El Universo”, którzy krytycznie wypowiadali się na temat sprawowa-
nia urzędu przez prezydenta Correę. Sąd uznał, że dziennikarze przekroczyli swoje 
uprawnienia, i zasądził 40 mln USD odszkodowania na rzecz prezydenta oraz skazał 
ich na trzy lata więzienia. Organizacja Human Right Watch ostrzegała, że taka poli-
tyka może zmierzać do ograniczenia w przyszłości swobody wypowiedzi i wprowa-
dzenia restrykcyjnych przepisów wymierzonych w media ekwadorskie. Faktycznie, 
już 14 czerwca 2013 r. parlament ekwadorski zdominowany przez zwolenników pre-
zydenta Correi przeforsował restrykcyjną ustawę, która dawała możliwość cenzuro-
wania przekazów medialnych. Pewnego rodzaju zemstą Correi na obrońcach praw 
człowieka była próba redukcji funduszy na działalność Inter-American Commission 
on Human Rights (IACHR), działającej w ramach Organizacji Państw Amerykań-
skich (OPA). Correa wyszedł z taką inicjatywą na początku 2013 r., kiedy Ekwador 
objął przewodnictwo w OPA. Pomimo poparcia udzielonego przez Boliwię i Wene-
zuelę nowelizacja nie weszła w życie z powodu sprzeciwu zdecydowanej większości 
krajów amerykańskich87.

6.3. PERU – LOJALNY SOJUSZNIK

Relacje amerykańsko-peruwiańskie w dobie zimnej wojny aż do początku lat 90. 
XX w. nie były pozbawione nieporozumień, a nawet napięć na linii Lima–Waszyng-
ton. Przełomowym wydarzeniem był wybór w listopadzie 1990 r. na prezydenta Peru 
Alberta Fujimori, który bezpośrednio po objęciu urzędu zapowiedział pełną współ-
pracę z Waszyngtonem. Stosunki bilateralne uległy zdecydowanej poprawie. W po-
lityce wobec Peru Stany Zjednoczone w ostatnich dwóch dziesięcioleciach skupiały 
swą uwagę na następujących zagadnieniach: walce z narkoterroryzmem i kwestiach 
bezpieczeństwa, demokratyzacji życia politycznego i poszanowania praw człowieka, 
granicznym konfl ikcie terytorialnym Peru z Ekwadorem88, a także reformach wolno-
rynkowych89. Pod koniec ubiegłego wieku pojawiły się nowe, jednak traktowane 
marginalnie cele w stosunkach między Limą a Waszyngtonem. Do nich z punktu wi-
dzenia interesów USA należy zaliczyć: współpracę w zakresie ochrony środowiska, 
zapobieganie klęskom żywiołowym oraz pomoc ofi arom klęsk żywiołowych, a także 
morską współpracę militarno-polityczną.

Na początku ostatniej dekady XX w. stosunki amerykańsko-peruwiańskie układa-
ły się poprawnie, a gwarantem zbliżenia Waszyngtonu i Limy był prezydent Alberto 
Fujimori. Od momentu wyboru w 1990 r. do momentu oskarżenia go o korupcję 

87  Human Rights Watch, Human Rights in Ecuador, http://www.hrw.org/node/106213, 21.12.2013.
88  Problem konfl iktu granicznego pomiędzy Ekwadorem a Peru i perspektywy jego zakończenia 

został szerzej opisany w podrozdziale dotyczącym polityki USA wobec Ekwadoru.
89  A. Franco, Las relaciones entre Estados Unidos y los países andinos: una visión comparativa 

[w:] A. Franco (red.), Estados Unidos y los países andinos, 1993–1997: poder y desintegracion, Bogotá 
1998, s. 175.
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i ucieczki z kraju w 2000 r. możemy mówić o erze Fujimoriego w politycznym życiu 
Peru. Jako niezależny kandydat zyskał on sympatię Peruwiańczyków zmęczonych 
walką z maoistyczną partyzantką Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak) terroryzu-
jącą ludność cywilną. Ponadto Peruwiańczycy rozczarowali się panującą od 1980 r. 
demokracją, a rządy prezydenta Alana Garcíi Péreza w latach 1985–1990 zakoń-
czyły się kompromitacją idei demokratycznych i kompletną katastrofą gospodarczą. 
Początek rządów Fujimoriego to zainicjowanie pakietu radykalnych reform gospo-
darczych (tzw. Fuji Shock) i podjęcie zdecydowanych kroków wobec lewicowych 
partyzantów spod znaku Świetlistego Szlaku. Niestety bardzo szybko w działaniach 
prezydenta Fujimoriego zaczęły się pojawiać tendencje autorytarne. Najważniej-
szym celom polityki amerykańskiej wobec Peru, tj. współpracy gospodarczej, walce 
z narko biznesem oraz rozprawieniu się z partyzantami Świetlistego Szlaku, towa-
rzyszyły oskarżenia prezydenta o łamanie podstawowych praw człowieka. 5 kwiet-
nia 1992 r. Fujimori rozwiązał parlament i dokonał zamachu stanu. Administracja 
prezydenta Busha stanowczo potępiła te działania i zażądała powrotu do demokracji 
w Peru. W priorytetowych i szczegółowych celach amerykańskiej polityki wobec 
Peru przewidzianych do realizacji w 1993 r. znalazły się:

1) uzależnienie amerykańskiej pomocy od przywrócenia zasad demokracji i re-
aktywowania parlamentu peruwiańskiego;

2) zwiększenie pomocy amerykańskiej poprzez USAID skierowanej do peru-
wiańskich organizacji pozarządowych;

3) zwiększenie pomocy humanitarnej;
4) zawieszenie pomocy militarnej i szkoleń wojskowych do czasu przywrócenia 

rządów demokracji parlamentarnej;
5) kontynuacja pomocy technicznej w celu walki z narkobiznesem;
6) wspieranie przez rząd USA multilateralnych inicjatyw zwiększających ochro-

nę praw człowieka w Peru;
7) potępienie przypadków łamania praw człowieka zarówno przez prezydenta 

George’a Busha, jak i Kongres USA;
8) w zakresie walki z narkobiznesem w Peru nacisk rządu Stanów Zjednoczo-

nych na współpracę o charakterze multilateralnym oraz promowanie rozwoju 
innych form aktywności gospodarczej wśród Peruwiańczyków.

Amerykańska polityka wobec Peru oparta na zasadach sformułowanych przez 
George’a Busha była kontynuowana za kadencji prezydenta Clintona90. Pomimo licz-
nych zarzutów kierowanych pod adresem prezydenta Peru, zyskał on uznanie Stanów 
Zjednoczonych po przeprowadzeniu skutecznej akcji zakończonej aresztowaniem 
przywódcy Świetlistego Szlaku Abimaela Guzmána w 1992 r.91. Udana operacja ar-
mii peruwiańskiej została przyjęta z zadowoleniem również przez Peruwiańczyków. 
Według szacunków partyzanci Świetlistego Szlaku od początku swojej działalno-

90  Prepared Statement of Coletta Youngers, Senior Associate, Washington Offi ce on Latin America 
[w:] Peru: U.S. Priorities and Policy: hearing before the Subcommittee on the Western Hemisphere Affairs 
of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 103rd Congress, 1st session, March 10,
1993, Washington, DC 1993, sygn. 4.F76/1:P 43/21, s. 48.

91  C. McClintock, Revolutionary Movements in Latin America, Washington, DC 1998, s. 239.
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ści, czyli od 1980 r., zabili około 26 tys. osób. Tylko w 1992 r. akcje maoistów po-
chłonęły ponad 3100 ofi ar oraz 6 tys. zaginionych. Już po rozwiązaniu parlamentu 
w kwietniu 1992 r. lewicowa partyzantka przystąpiła do ofensywy. W październiku 
partyzanci zamordowali 47 chłopów peruwiańskich w wiosce Huayllao w prowincji 
Ayacucho92. Odpowiedzią Fujimoriego na radykalizację działań Świetlistego Szla-
ku było zaostrzenie polityki wewnętrznej i ograniczenie swobód demokratycznych, 
które nastąpiło w wyniku przewrotu politycznego z 5 kwietnia 1992 r. Amerykańscy 
decydenci stanęli przed poważnym dylematem: z jednej strony popierali zdecydo-
wane działania Fujimoriego, z drugiej tendencje autorytarne prezydenta Peru budzi-
ły ich niepokój, domagali się powrotu do zasad demokratycznych i przestrzegania 
praw człowieka. Pomimo ofi cjalnych deklaracji decydentów amerykańskich, w któ-
rych wykazywali oni troskę o stan demokracji w Peru i zaniepokojenie z powodu 
niedemokratycznych działań administracji prezydenta Fujimoriego, w rzeczywisto-
ści Amerykanie sceptycznie oceniali szanse na demokratyzację życia politycznego 
w Peru. Z punktu widzenia interesów Białego Domu priorytetami były walka z narko-
biznesem oraz układ o wolnym handlu. Mimo wszystkich kierowanych pod adresem 
ówczesnego przywódcy Peru zarzutów, politycy amerykańscy określali Fujimorie-
go mianem strong leader93. Krytycy ambiwalentnej polityki amerykańskiej wobec 
Peru z początku lat 90. XX w. zarzucali Bushowi i Clintonowi zbyt powściągliwe 
zachowanie wobec niedemokratycznych działań peruwiańskiego prezydenta. Jed-
nak niejako usprawiedliwiając decyzje władz amerykańskich, przyznawali im rację, 
stwierdzając, że „Peru nie jest na pewno priorytetowym państwem z punktu widze-
nia interesów amerykańskiej polityki zagranicznej”. Z kolei zwolennicy niekonfron-
tacyjnej polityki amerykańskiej wobec Fujimoriego podkreślali, że „(…) eskalacja 
konfl iktu mogłaby spowodować pojawienie się dylematów o charakterze moralnym 
i strategicznym na miarę Jugosławii czy Somalii, ale w naszej hemisferze”, wskazy-
wali ponadto na niebezpieczeństwo zachwiania stabilności w całym regionie. Taka 
ewentualność godziłaby w interes narodowy Stanów Zjednoczonych94.

Prezydent Fujimori zdawał sobie sprawę, że zarówno Stany Zjednoczone, jak 
i kraje europejskie oraz międzynarodowe organizacje fi nansowe adresują programy 
pomocowe do benefi cjentów, których rządy są demokratyczne. Już od 1980 r. za 
prezydenta Cartera Amerykanie udzielili znaczącej pomocy fi nansowej Peru, dzięki 
której gospodarka tego kraju zaczęła powoli powracać na tory rozwoju. Wobec braku 
reform demokratycznych i ograniczania podstawowych praw człowieka Stany Zjed-
noczone wycofały się z pomocy dla dyktatorsko rządzonych krajów afrykańskich 
– Malawi i Kenii. W następstwie wydarzeń z 5 kwietnia 1992 r. od 1994 r. do Peru 
skierowano mniejszą pomoc fi nansową, wyjątkiem było fi nansowanie przez Wa-
szyngton walki z narkobiznesem. Teoretycznie na pierwszy plan wysuwały się walka 
z narkobiznesem oraz łamanie praw człowieka i wprowadzenie rządów autorytar-

92  D.S. Palmer, The Shining Path of Peru, New York 1994, s. 83.
93  L. Schoultz, Beneath the United States: A History of U.S. Policy toward Latin America, Cambridge 

1998, s. 32.
94  Prepared Statement of Carol Graham, Guest Scholar Foreign Policy Studies Program, The 

Brookings Institution [w:] Peru: U.S. Priorities and Policy…, s. 61.
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nych przez prezydenta Fujimoriego w kwietniu 1992 r. W praktyce od 1995 r. Ame-
rykanie hojnie fi nansowali rząd Fujimoriego, przedkładając walkę z narkobiznesem 
nad kwestię praw człowieka w Peru. Przykładowo w latach 1996–1998 Departament 
Stanu przekazał 200 tys. USD na rzecz rządowej instytucji wywiadowczej Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN), a CIA dalsze 1 mln USD rocznie95. Warto podkreślić, 
że amerykańska pomoc dla armii peruwiańskiej została zawieszona do 1994 r., by od 
kolejnego roku kształtować się na symbolicznym poziomie 300–500 tys. USD (zob. 
tabela 28). Głównymi przyczynami ograniczeń w fi nansowym wspieraniu władz 
Peru podjętych przez prezydentów Busha i Clintona była powszechna świadomość – 
zarówno Peruwiańczyków, jak i społeczności międzynarodowej – o nieustannym ła-
maniu praw człowieka w Peru przez wierną prezydentowi Fujimoriemu armię. Z wy-
powiedzi i działań polityków amerykańskich, włącznie z prezydentem Clintonem, 
wynika, że za proceder łamania praw człowieka i ograniczania demokracji w Peru 
obarczany był nie prezydent Fujimori, ale w pierwszej kolejności Vladimiro Mon-
tesinos. Był on najważniejszym doradcą Fujimoriego w zakresie bezpieczeństwa. 
O wpływie Montesinosa na politykę prowadzoną przez Fujimoriego świadczy to, 
iż opozycja peruwiańska nazywała ich „braćmi syjamskimi”96. Drugi powód ostroż-
nej polityki amerykańskiej wynikał z niekontrolowanego rozwoju korupcji w Peru. 
Politycy amerykańscy określali system sprawowania władzy przez prezydenta Fuji-
moriego mianem kleptokracji (kleptocracy)97. W 1995 r. Fujimori ponownie został 
wybrany prezydentem Peru i skoncentrował się na militarnym rozwiązaniu problemu 
działania Świetlistego Szlaku. W 2000 r. po raz trzeci objął urząd prezydenta kraju, 
ale jeszcze w tym samym roku został oskarżony o sfałszowanie wyników wybo-
rów, śmierć 15 demonstrantów i sprzyjanie rozwojowi korupcji wśród władz różnego 
szczebla. W wyniku oskarżeń rząd Fujimoriego upadł, a prezydent musiał opuścić 
Peru. 13 listopada ofi cjalnie udał się na szczyt Asia-Pacifi c Economic Cooperation 
(APEC) do Brunei. Cztery dni później z Brunei zamiast do Limy Fujimori poleciał 
do Tokio. Peru zażądało ekstradycji byłego prezydenta, jednak władze Japonii odmó-
wiły. W 2007 r. Fujimori przyjechał do Chile w celu prowadzenia kolejnej kampanii 
prezydenckiej. Władze chilijskie aresztowały polityka i we wrześniu 2007 r. zgodziły 
się na jego ekstradycję do Peru. W kwietniu 2009 r. zakończył się kilkuletni proces 
sądowy, który skazał Fujimoriego na 25 lat więzienia. Wielu komentatorów z kra-
ju i zagranicy podkreślało polityczny charakter zarówno przebiegu postępowania 
sądowego, jak i samego wyroku. Pod koniec 2012 r. na prośbę rodziny i z powodu 
nacisku opinii międzynarodowej prezydent Ollanta Humala powołał tzw. Komisję 
Miłosierdzia, która miała zająć się przedterminowym zwolnieniem z więzienia Fuji-
moriego ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia. Po ucieczce Fujimoriego 
urząd prezydenta w Peru sprawowali: przewodniczący parlamentu Valentín Paniagua 

95  Więcej zob. w: C.A. Youngers, Deconstructing Democracy: Peru under President Alberto 
Fujimori, Washington, DC 2000.

96  C.A. Youngers, Deconstructing Democracy: Peru…, s. 68; C. McClintock, F. Vallas, The United 
States and Peru: Cooperation at a Cost, New York–London 2003, s. 49.

97  J.G. Takatlian, Colombia: U.S. Security Policy in the Andean Region and the Specter of 
a Regionalized War [w:] B. Loveman (red.), Strategy for Empire: U.S. Regional Security Policy in the 
Post-Cold War Era, Lanham 2004, s. 265.
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(listopad 2000 – lipiec 2001), Alejandro Toledo (2001–2006) oraz powracający do 
wielkiej polityki Alan García Pérez (2006–2011). Wybór Garcíi określono mianem 
„mniejszego zła”, gdyż jego najpoważniejszym przeciwnikiem w wyścigu do fotela 
prezydenckiego był antyglobalista i nacjonalista Humala. García kontynuował po-
litykę gospodarczą swych poprzedników, utrzymując wzrost gospodarczy, jednak 
zadowalające wyniki makroekonomiczne nie przełożyły się na podniesienie stopy 
życiowej ludności i w rezultacie w 2011 r. Peruwiańczycy wybrali już Humalę98.

Tabela 18. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych dla Peru w latach 1990–1999
(w mln USD)
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1990 83 2 10 95 –

1991 155 25 19 199 –

1992 111 0 13 124 –

1993 153 0 18 171 –

1994 148 0 8 156 –

1995 117 0,3 15 132,3 0

1996 87 0,4 16 103,4 0

1997 100 0,5 26 126,5 27

1998 136 0,5 32 168,5 19

1999 121 0,5 75 196,5 26

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Agency for International Development, 
U.S. Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organizations, Washing-
ton, DC 1999, www.usaid.gov (12.03.2014); A. Isacson, J. Olson, Just the Facts: A Civilian’s 
Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean, Washing-
ton, DC 1999, s. 102.

Zasadniczą część stosunków peruwiańsko-amerykańskich w ostatnich dwóch de-
kadach stanowi współpraca w zakresie walki z producentami i handlarzami narko-
tyków. W kontekście walki z narkobiznesem Peru było najważniejszym krajem od 
początku lat 70. XX w. aż do 1995 r., kiedy pierwszoplanową rolę zaczęła odgrywać 
Kolumbia. W okresie od początku lat 70. do połowy lat 90. XX w. Peru zajmowało 
pierwsze miejsce na świecie pod względem uprawy liści koki, których również ja-

98  M. Taft-Morales, Peru in Brief: Political and Economic Conditions and Relations with the United 
States, U.S. Congressional Research Service, June 7, 2013, Washington, DC 2013, s. 5.
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kość była najwyższa. Główne uprawy znajdowały się w prowincji Huallaga Valley, 
w północno-wschodniej części kraju oraz w dolinach rzek Apurímac i Ene. Zajmowa-
ły obszar około 49 tys. hektarów. Kokę transportowano na pokładzie małych samo-
lotów do Kolumbii i tam produkowano z niej wysokiej jakości kokainę. Z Kolumbii 
narkotyk trafi ał do odbiorców w Europie i Stanach Zjednoczonych. Walka z peru-
wiańskimi rolnikami uprawiającymi kokę była, podobnie jak w przypadku Boliwij-
czyków, utrudniona z kilku powodów. Przede wszystkim Peruwiańczycy uważali, że 
problemem jest zapotrzebowanie na narkotyki społeczeństw Zachodu, a nie uprawa 
koki w krajach Ameryki Łacińskiej. Roślinę tę traktuje się jako integralny skład-
nik kultury i zwyczajów krajów andyjskich, podkreśla się jej właściwości lecznicze, 
w końcu stanowi źródło zarobku dla wielu biednych rodzin rolników peruwiańskich. 
Na początku XXI w. Peru było drugim po Kolumbii producentem kokainy na świe-
cie. Aż 90% kokainy na rynku amerykańskim pochodziło z liści koki uprawianych 
w Peru99. Zarówno prezydent Ronald Reagan, jak i George Bush byli zwolennikami 
radykalnych rozwiązań w walce z producentami i handlarzami narkotyków w całej 
Ameryce Łacińskiej100. Politycy peruwiańscy mieli odmienny pogląd niż Ameryka-
nie na problem narkotyków w Peru. Obawiali się gospodarczo-społecznych skut-
ków bezkompromisowych rozwiązań proponowanych przez ówczesną administrację 
waszyngtońską. Los 200 tys. chłopów (tzw. cocaleros), którzy trudnili się uprawą 
koki, był dla decydentów w Limie kluczowy w polityce antynarkotykowej w Peru. 
Według danych amerykańskich w 2008 r. około 4 mln Peruwiańczyków używało 
liści koki do celów legalnych (legal traditional domestic consumption), tj. parzenia 
herbaty i żucia jako używki. Jednak aż 90% uprawianych liści koki w Peru było wy-
korzystywanych do produkcji najwyższej jakości narkotyków101. Rząd peruwiański 
zachęcał stronę amerykańską do rozwiązania problemu nie za pomocą bombardowań 
i niszczenia plantacji, ale by poprzez instrumenty fi nansowe wsparła ona rozwój al-
ternatywnych upraw lub propagowała wśród lokalnych rolników inne legalne formy 
zarobkowania. Zdaniem peruwiańskich polityków zniszczenie upraw koki może do-
prowadzić do rozpoczęcia ścisłej współpracy chłopów z gangami narkotykowymi 
i partyzantką z ugrupowania Świetlisty Szlak. Taka sytuacja może spowodować wy-
stąpienia antyrządowe i mieć nieprzewidywalne negatywne konsekwencje. Wydarze-
nia z kwietnia 1992 r., a więc przewrót polityczny dokonany 5 kwietnia przez Alberta 
Fujimori oraz kilka dni później przypadkowe strącenie przez myśliwce peruwiańskie 
amerykańskiego samolotu transportowego Lockheed C-130 Hercules, który odbywał 
tajną misję antynarkotykową, nie ułatwiły współpracy między prezydentem Bushem 
a Limą102.

99  C. McClintock, F. Vallas, The United States and Peru…, s. 111.
100  K. Derwich, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945–

2000, Kraków 2010, s. 188.
101  U.S. Department of State, 2009 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR): Peru, 

February 27, 2009, vol. 1, www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2009 (15.09.2013).
102  C. McClintock, Revolutionary in Latin America…, s. 79.
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Tabela 19. Udział Stanów Zjednoczonych w walce z narkobiznesem
w Peru w latach 1985–2000
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1985 2 95 200 0 44 0

1986 4 107 500 0 19 0

1987 8 109 500 355 24 0

1988 8 115 630 5130 75 0

1989 11 115 630 1285 38 0

1990 10 121 300 0 151 0

1991 19 120 800 0 89 10

1992 13 129 100 0 88 7

1993 18 108 800 0 38 13

1994 8 108 600 0 21 4103

1995 15 115 300 0 21 22

1996 19 94 400 1259 14 7

1997 26 68 800 3462 18 11

1998 32 51 000 7825 b.d. 0

1999 75 38 700 13 800 b.d. 0

2000 80 34 100 6200 b.d. 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Department of State, International Narco-
tics Control Strategy Report (INCSR), annual editions, www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2000 
(20.12.2013).103

Pomimo rozbieżności między Limą a Waszyngtonem co do metod walki z narko-
biznesem, w 1995 r. prezydenci Clinton i Fujimori podpisali bilateralne porozumienie 
o przeciwdziałaniu transportowi narkotyków z terenu Peru do Kolumbii. Na począt-
ku swojej prezydentury Clinton, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Partii 
Republikańskiej, nie uznał problemu walki z narkobiznesem w krajach subregionu 
andyjskiego za priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej. Usprawiedliwieniem 
jego decyzji może być zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w ówczesne sprawy 

103 Spadek liczby zestrzelonych samolotów transportujących narkotyki tłumaczy zawieszenie ame-
rykańskich lotów zwiadowczych w różnych regionach świata, w tym w krajach subregionu andyjskiego, 
ogłoszone przez Departament Stanu w maju 1994 roku. Decyzja została podjęta pod wpływem amery-
kańskich operacji militarnych, w wyniku których ginęli cywile (Irak, Somalia). Pod koniec roku Kongres 
zdominowany przez Republikanów uchylił wcześniejszą decyzję, którą w grudniu podpisał przezydent 
Clinton, P.L.Clawson, L.W. Rensselaer III, The Andean Cocaine Industry, New York 1998, s. 229.
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europejskie, bliskowschodnie czy afrykańskie. O braku zainteresowania ze strony 
USA tą kwestią świadczą następujące fakty: w latach 1993–1996 drastycznie zredu-
kowano amerykańskie programy pomocowe kierowane do krajów Ameryki Łaciń-
skiej; Biały Dom ograniczył środki fi nansowe i personel rządowej instytucji Offi ce of 
National Drug Control Policy; na czele tej instytucji stanął ofi cer nowojorskiej policji 
Lee Brown, niemający doświadczenia w przeciwdziałaniu przestępcom narkotyko-
wym. Prezydent Clinton nawet w ofi cjalnych wystąpieniach rzadko poruszał problem 
pomocy krajom latynoamerykańskim w walce z narkobiznesem. Ewolucja jego poli-
tyki jest zauważalna od przełomu lat 1995/1996104. W wyniku nalotów nad Huallaga 
Valley i bombardowań plantacji oraz zachwiania transportem narkotyków poprzez 
zestrzeliwanie samolotów powierzchnia upraw koki w Peru znacznie się zmniejszyła 
(zob. tabela 29). Układ z 1995 r. został również wykorzystany do walki z członkami 
Świetlistego Szlaku oraz Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). MRTA 
jako grupa narkoterrorystyczna była aktywna w latach 90. XX w. Do jej najbardziej 
spektakularnych akcji należało wzięcie jako zakładników pracowników ambasady 
Japonii w Limie w 1996 r. Po rozwiązaniu MRTA i wycofaniu się z działań terrory-
stycznych byli członkowie tego ugrupowania stworzyli partię polityczną Movimien-
to Patria Libre i działają w ramach konstytucyjnego porządku politycznego w Peru, 
biorąc udział w wyborach prezydenckich105. Gorącym zwolennikiem strategii nisz-
czenia plantacji koki w administracji prezydenta Clintona był podsekretarz stanu ds. 
strategii zwalczania narkobiznesu Robert S. Gelbard, były ambasador USA w Limie. 
Zarówno CIA, jak i U.S. Southern Command (SOUTHCOM) udzieliły poparcia rzą-
dowi Fujimoriego w walce z maoistami106.

Zwrot w polityce Clintona wobec walki z narkobiznesem w Peru podkreśla no-
minacja w styczniu 1996 r. byłego dowódcy SOUTHCOM w Panamie, przyjacie-
la prezydenta Fujimoriego i ministra Vladimira Montesinosa generała Barry’ego 
McCaffreya na stanowisko dyrektora White House Offi ce of National Drug Control 
Policy. Dla pełnego obrazy należy dodać, że Waszyngton zgodnie z prośbą strony 
peruwiańskiej podjął próby zachęcania chłopów do uprawy soi, ananasów, kawy czy 
kakao. Tylko w 1999 r. z programu alternatywnych upraw skorzystało 35 tys. rodzin 
peruwiańskich chłopów. Jednym z rejonów kraju, gdzie chłopi chętnie korzystali 
z programu alternatywnych upraw, była Apurímac River Valley. Z kolei cocaleros 
z rejonu Huallaga Valley, w którym znajdowało się najwięcej upraw koki, byli nie-
ufni. Próby zainteresowania ich programem zakończyły się porażką. Sukces poli-
tyki USA i zmniejszenie powierzchni upraw koki w Peru nie skutkowały niestety 
ograniczeniem dostaw narkotyków do konsumentów w USA i Europie. Co prawda 
spadła cena liści koki, z 2,5 USD za 1 kilogram w 1994 r. do 0,6 USD w 1995 r., ale 
nie osłabiono w sposób trwały siły producentów i pośredników w handlu kokainą, 

104  Offi ce of National Drug Control Policy, National Drug Control Strategy: 2001 Annual Report, 
Washington, DC 2001, s. 119.

105  D.S. Palmer, The Shining Path…, s. 115.
106  Początki ścisłej współpracy między Centralną Agencją Wywiadowczą i SOUTHCOM a stroną 

peruwiańską sięgają 1991 r. W maju tego roku Amerykanie zainstalowali nowoczesny system radarowy 
do identyfi kacji samolotów służących do transportowania narkotyków. R.F. Perl, Clinton’s Foreign Drug 
Policy, „Journal of Interamerican Studies and World Affairs”, vol. 35, no. 4, 1993–1994, s. 147.
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gdyż siatka narkotykowa miała charakter międzynarodowy107. Ponadto Amerykanie 
oparli swoją współpracę na skompromitowanym polityku Vladimirze Montesinosie, 
który był najbliższym doradcą prezydenta Fujimoriego i architektem realizowanej 
przez prezydenta Peru polityki. W połowie lat 90. pracownicy DEA wykryli powią-
zania Montesinosa z gangiem przemycającym narkotyki z Peru do USA i Europy. 
Amerykanie nie zerwali współpracy z Montesinosem tylko dlatego, że zgodził się 
on współpracować z DEA, stając się jej cennym informatorem. Krytycy zwracali 
uwagę, iż uprawa koki i produkcja kokainy nie zostały zlikwidowane w Peru, tyl-
ko przeniesione na teren Kolumbii. W latach 90. XX w. powierzchnie upraw koki 
zwiększały się rocznie o około 15–20%108. Do niepowodzeń akcji należy również 
zaliczyć pomyłki CIA i wojska amerykańskiego, w wyniku których ginęli przypad-
kowi cywile, a nawet Amerykanie. Do jednej z nich doszło w kwietniu 2001 r., gdy 
amerykański samolot biorący udział w misji humanitarnej w Peru został przypadko-
wo zestrzelony przez peruwiański myśliwiec. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 
dwie Amerykanki: 35-letnia misjonarka Veronica Bowers oraz jej siedmiomiesięczna 
córeczka Charity. 21 kwietnia 2001 r. w wyniku tej tragedii Amerykanie zdecydowali 
się zawiesić naloty na plantacje koki i akcje przeciwko samolotom transportującym 
narkotyki z Peru do Kolumbii. Dopiero pod koniec 2003 r. wznowili naloty i bombar-
dowania na pola uprawne koki w Peru109.

Po rezygnacji Alberta Fujimori z urzędu prezydenta z powodu podejrzeń o ko-
rupcję i jego wyjeździe z Peru w listopadzie 2000 r. współpraca między kolejnymi 
władzami a administracją George’a W. Busha dotycząca zwalczania produkcji i han-
dlu narkotykami była kontynuowana. Następca Fujimoriego, prezydent Alejandro 
Toledo, który nie krył podziwu dla potęgi USA, zadeklarował powrót do rządów 
demokratycznych w Peru. Deklaracja Toledo otwierała nowe możliwości w ramach 
współpracy amerykańsko-peruwiańskiej110. 23 marca 2002 r. prezydent Bush po raz 
pierwszy odwiedził Limę. Główne tematy spotkania Bush–Toledo skupiały się wo-
kół współpracy w zwalczaniu narkobiznesu, umacniania demokracji oraz rozwoju 
stosunków gospodarczych, przede wszystkim przygotowania do podpisania w nieda-
lekiej przyszłości układu amerykańsko-peruwiańskiego o wolnym handlu. Prezydent 
Bush, doceniając wysiłki Toledo w demokratyzacji kraju, podjął decyzję o zwiększe-

107  H.J. Wiarda, Democracy and Its Discontents: Development, Interdependence, and U.S. Policy in 
Latin America, New York–London 1995, s. 103.

108  C.B. Iglesias, El Plan Colombia y el Peru, Latin American Studies Association Meeting, Sep-
tember 6–8, 2001, Washington, DC 2001, s. 16. Więcej o skutkach polityki USA przeciwko narkobizne-
sowi w Peru i Kolumbii zob. w: R. Crandall, Driven by Drugs: U.S. Policy toward Colombia, London 
2002; J.R. Avirama, M.A. Murillo, Colombia and the United States: War, Unrest, and Destabilization, 
New York 2004; S. Flounders, T. Gutierrez, A. McInerney, R. Toledo (red.), War in Colombia: Made in 
U.S.A., New York 2003; G. Marcella, Plan Colombia: The Strategic and Operational Imperatives, Carl-
isle, PA 2001; E.C. Ramírez, Globalización y Plan Colombia, Caracas 2000.

109  C.A. Youngers, Collateral Damage: U.S. Drug Control Efforts in the Andes, Latin American 
Studies Association Meeting, September 6–8, 2001, Washington, DC 2001, s. 19.

110  M.L. Jasper, C.R. Seelke, Peru: Political Situation, Economic Conditions and U.S. Relations, 
U.S. Congressional Research Service, January 15, 2008, Washington, DC 2008, s. 5.
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niu bezpośredniej pomocy fi nansowej z 50 mln do 150 mln USD dla rządu peruwiań-
skiego z przeznaczeniem na walkę z narkobiznesem111.

W następstwie ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton w 2001 r. 
walka z narkobiznesem została nierozerwalnie powiązana z działaniami antyterro-
rystycznymi i bezpieczeństwem na arenie międzynarodowej. Dzięki determinacji 
decydentów amerykańskich i lojalnej postawie peruwiańskich służb mundurowych 
przeciwdziałanie narkoterrorystom w Peru zaczęło przynosić wymierne rezultaty. 
7 czerwca 2002 r. w Limie zakończył się proces groźnego bossa peruwiańskiej mafi i 
narkotykowej Nelsona Paredesa-Ortiza. Przestępca został oskarżony o dowodzenie 
międzynarodową siatką kurierów, w której działali wolontariusze z Peru, Kolumbii, 
Meksyku i Gwatemali. Policja skonfi skowała w laboratorium Ortiza kokainę o wa-
dze 1760 kilogramów, której wartość oszacowano na 18 mln USD. Ponadto zajęto 
1520 kilogramów substancji chemicznych oraz nowoczesny i wydajny sprzęt labo-
ratoryjny, niezbędny w produkcji narkotyków. Tygodniowo Ortiz produkował około 
600 kilogramów kokainy, z której większość trafi ała na rynek amerykański. Dopro-
wadzenie Ortiza i 28 jego współpracowników przed oblicze wymiaru sprawiedliwo-
ści było możliwe dzięki wspólnym działaniom następujących instytucji Peru: policji 
peruwiańskiej, Lima Country Offi ce (LCO), LCO Sensitive Investigative Unit (SIU). 
Ze strony amerykańskiej niebezpieczną akcję koordynowali członkowie DEA Spe-
cial Operations Division112.

Na przełomie 2001 i 2002 r. uaktywnili się partyzanci ze Świetlistego Szlaku, 
a ich obszarem działania stały się tereny, na których tradycyjnie uprawiano kokę. 
Po raz pierwszy na szeroką skalę Świetlisty Szlak rozpoczął regularną współpracę 
z mafi osami narkotykowymi i uzyskał wsparcie wśród chłopów, którzy uprawiali 
kokę. Dodatkowym zagrożeniem dla stabilności politycznej w Peru oraz w regio-
nie było nawiązanie współpracy z kolumbijskimi guerrilleros. Trzy dni przed przy-
jazdem prezydenta Busha do Limy w marcu 2002 r. narkoterroryści z Sendero Lu-
minoso zdetonowali samochód pułapkę przed centrum handlowym w stolicy kraju, 
znajdującym się w pobliżu ambasady USA. W wyniku wybuchu zginęło dziewięć 
osób. Ataki lewackich rebeliantów i ich współpraca z kolumbijską FARC spowodo-
wały podjęcie przez władze Peru decyzji o skoncentrowaniu na granicy z Ekwado-
rem wzmocnionych sił wojska. Do aktywności przestępców narkotykowych skło-
niły również decyzja USA z 21 kwietnia 2001 r. o przerwaniu ataków na samoloty 
przewożące narkotyki oraz wzrost popytu i w konsekwencji cen kokainy na rynkach 
światowych. W latach 1999–2002 cena kilograma liści koki wzrosła czterokrotnie, 
osiągając poziom 5 USD pod koniec 2002 r. Wzrost cen koki wywołał ponowne 
zainteresowanie uprawą tej rośliny wśród ubogich chłopów peruwiańskich. W la-
tach 2005–2008 powierzchnia pól uprawnych koki w Peru wzrosła o 16,4%113. Trend 

111  M. Taft-Morales, Peru: Current Conditions and U.S. Relations, U.S. Congressional Research 
Service, July 21, 2009, Washington, DC 2009, s. 4.

112  A. Hutchinson, DEA Congressional Testimony [w:] A. Tavidze (red.), Andean Regional Initiative, 
s. 12.

113  Fall in Colombia’s Coca Crop vs Rises in Peru and Bolivia, „Latin American Security and 
Strategic Review”, vol. 44, no. 3, June 2009, s. 6.

Charakterystyka polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych...



Polityka Stanów Zjednoczonych200

wzrostowy utrzymał się także w latach 2010 i 2011, w których pola uprawne koki 
wzrosły o kolejne 2% i wedle danych szacunkowych pokrywały obszar od 50 do 
60 tys. hektarów. Wobec takiej sytuacji administracja prezydenta Busha zdecydowała 
się na realizację jednego z alternatywnych programów z zakresu walki z narkobizne-
sem. W 2007 r. podjęto decyzję o wybudowaniu sieci dróg, w tym autostrady łączącej 
Huallaga Valley z Limą. Całość projektu oszacowano na około 1,5 mld USD. Celem 
sfi nansowania rozwoju infrastruktury w Peru przez Waszyngton było zwiększenie 
atrakcyjności gospodarczej trudno dostępnych regionów Peru, w których jedynym 
źródłem zarobkowania była uprawa koki. Ponadto Waszyngton rozpoczął na szero-
ką skalę propagowanie alternatywnych względem koki upraw, np. kakao czy kawy, 
poprzez wspieranie fi nansowe chłopów peruwiańskich. Wobec wzrostu powierzchni 
pól uprawnych koki prezydent Toledo nalegał też, aby Amerykanie powrócili do na-
lotów na plantacje koki i ataków na samoloty transportujące narkotyki. Strona ame-
rykańska obiecała Toledo powrót do tych akcji po zakończeniu negocjacji w sprawie 
odszkodowania dla rodziny Bowers za incydent z kwietnia 2001 r.114.

W 2006 r. ówczesny prezydent Alan García Pérez na początku swojej prezyden-
tury ogłosił nowy program walki z narkobiznesem w Peru – National Drug Plan, 
w którym ważną rolę odgrywała pomoc Stanów Zjednoczonych. Plan Garcíi zakładał 
połączenie działań radykalnych, np. niszczenia pól upraw koki czy zestrzeliwania 
samolotów transportujących narkotyki, z jeszcze bardziej dofi nansowanym progra-
mem uprawy alternatywnych roślin przez rolników peruwiańskich. Zasadniczą wagę 
w programie miała amerykańska pomoc fi nansowa i udział wojsk amerykańskich 
w akcjach militarnych przeciwko peruwiańskim producentom i handlarzom narkoty-
ków115. Znaczenie planu walki zaproponowanego przez Garcíę było tym większe, że 
uzyskał on poparcie parlamentu peruwiańskiego oraz deklaracje pełnej współpracy 
ze strony rządów krajów sąsiednich: Brazylii, Boliwii, Kolumbii oraz Ekwadoru. Im-
plementacja programu spotkała się jednak z oporem chłopów peruwiańskich i spo-
wodowała rozpoczęcie przez nich współpracy z guerrilleros ze Świetlistego Szlaku. 
Poważnym mankamentem antynarkotykowej polityki Garcíi, na który wskazywali 
Amerykanie, był wysoki stopień skorumpowania urzędników sądowych w peru-
wiańskim systemie sprawiedliwości przez mafi e narkotykowe. Erozja wymiaru spra-
wiedliwości utrzymywała się od czasów prezydentury Fujimoriego116. Dodatkowym 
niekorzystnym elementem komplikującym przeciwdziałanie lobby narkotykowemu 
w Peru jest trwająca od pierwszej dekady XXI w. walka o kontrolę nad kolumbijsko-
-peruwiańskim rynkiem narkotykowym prowadzona pomiędzy kartelami narkotyko-
wymi z Meksyku oraz bezwzględną w działaniu koreańsko-chińską grupą przestęp-
czą o nazwie Czerwony Smok117.

W 2011 r. na urząd prezydenta Peru wybrano populistycznego przedstawiciela 
lewicy, przegranego w wyborach prezydenckich z 2006 r. Ollante Humalę. Pomimo 

114  C. McClintock, F. Vallas, The United States and Peru…, s. 167.
115  M. Taft-Morales, Peru: Current Conditions…, s. 8.
116  C.A. Youngers, Deconstructing Democracy: Peru…, s. 38.
117  M. Śniadecka-Kotarska, Walka z narkobiznesem a stosunki polityczne Peru – Stany Zjednoczone, 

„Ameryka Łacińska”, nr 2, 2006, s. 39.
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lewicowych poglądów Humala zadeklarował kontynuację polityki antynarkotykowej 
na podstawie National Drug Plan, ogłoszonego przez swojego poprzednika w 2006 r. 
Podczas kolejnych spotkań z najważniejszymi politykami amerykańskimi: z sekre-
tarz stanu Hillary Clinton i prezydentem Obamą w Waszyngtonie w lipcu 2011 r. oraz 
na szczycie państw amerykańskich w kolumbijskiej i Cartagenie w kwietniu 2012 r. 
wraził gotowość zacieśnienia współpracy amerykańsko-peruwiańskiej w dziedzinie 
przeciwdziałania narkobiznesowi w swoim kraju. Bezpośrednim skutkiem tej dekla-
racji było spotkanie w październiku 2012 r. w Limie sekretarza obrony USA Leona 
Panetty z prezydentem Humalą oraz ministrem obrony Peru Pedro Cateriano Belli-
do, które zaowocowało zaktualizowaniem zawartego w 1952 r. amerykańsko-peru-
wiańskiego Defense Cooperation Agreement118 oraz przekazaniem Peruwiańczykom 
20 amerykańskich nowoczesnych helikopterów do wykorzystania w walce z narko-
biznesem119. W lipcu 2013 r. Humala złożył wizytę w Białym Domu, podczas której 
potwierdził wolę współpracy z USA i Kolumbią w dążeniu do ograniczenia produkcji 
i handlu narkotykami w regionie. Intensyfi kacja działań władz peruwiańskich przy 
wydatnej pomocy USA wywołała zorganizowany opór chłopów wspieranych przez 
partyzantów z Sendero Luminoso. Tylko w 2012 r. rebelianci ze Świetlistego Szlaku 
przyznali się do dokonania 87 ataków terrorystycznych, w których śmierć poniosła 
jedna osoba cywilna, 13 żołnierzy i pięciu peruwiańskich policjantów. Głównym te-
renem działania terrorystów była dolina rzeki Ene, obszar opanowany przez planta-
torów koki. W październiku 2012 r. członkowie Świetlistego Szlaku zabili dwóch 
agentów policji, którzy rozpracowywali tamtejszą mafi ę narkotykową. Po rozbiciu 
partyzantki przez prezydenta Fujimoriego w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, od 
czterech lat szeregi Świetlistego Szlaku są zasilane przez nowych ochotników, a licz-
bę członków szacuje się między 200 a 800120.

Stany Zjednoczone wraz z obecnymi władzami są zdeterminowane do skutecz-
nej walki z narkobiznesem. Ewentualna przegrana oznacza wzrost niebezpiecznych 
tendencji oraz zagraża zarówno stabilności politycznej Peru, jak i bezpieczeństwu 
innych państw subregionu andyjskiego. Ponadto sprzyja aktywności terrorystów 
powiązanych czy fi nansowanych przez kartele narkotykowe. USA przyjęły z zado-
woleniem powrót do zasad demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka 
w Peru121. Akceptując wybór Peruwiańczyków w postaci rządów prezydentów Garcíi 
oraz Humali, Waszyngton zdecydował się na kontynuację pomocy fi nansowej, prze-
znaczonej przede wszystkim na walkę z narkobiznesem. Warto nadmienić, że środki 
przekazane na walkę z przemysłem narkotykowym zostały rozdysponowane na kilka 
celów: przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej, ale także pomoc gospodar-
czą, np. wspieranie alternatywnych dla koki upraw oraz zakup uzbrojenia i szkolenie 
peruwiańskich służb mundurowych (zob. tabela 27). Podstawowe cele fi nansowane 

118  W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa 2000, s. 187.
119  M. Taft-Morales, Peru in Brief…, s. 12.
120  U.S. Department of State, Offi ce of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports on 

Terrorism 2012, Peru, May 30, 2013, http://www.state.gov/, 8.06.2013.
121  U.S. Department of State, 2008 Country Reports on Human Rights Practices, Peru, February 25, 

2009, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119153.htm, 10.04.2014.
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przez USA zdaniem analityków Departamentu Stanu sprowadzały się do: wspierania 
procesów demokratyzacyjnych w peruwiańskim życiu politycznym, inwestowania 
środków w kapitał ludzki i rozwój infrastruktury publicznej, walki z narkobiznesem 
i terroryzmem oraz zachęcania do reform instytucji państwowych. Jednak środ-
ki fi nansowe skierowane do Peru przez Kongres USA systematycznie się zmniej-
szały. W 2010 r. Peru otrzymało pomoc w wysokości 120 mln USD, rok później
97 mln USD, a w 2012 r. jedynie 79 mln USD. Władze amerykańskie tłumaczyły ten 
spadkowy trend przekazaniem większej ilości środków na programy transregional-
ne, których benefi cjentami były różne kraje Ameryki Łacińskiej, w tym także Peru. 
Przykładem może być program ratowania ekosystemu Amazonii w krajach subre-
gionu andyjskiego, który został przyjęty przez Kongres USA w Consolidated Appro-
priations Act of 2012 oraz Joint Explanatory Statement. Krytycy redukcji środków 
zwracali uwagę na bardziej deklaratywną niż rzeczywistą rolę, jaką odgrywa Lima 
w polityce zagranicznej USA wobec krajów tego regionu i marginalizowanie znacze-
nia wszystkich krajów andyjskich122.

Tabela 20. Pomoc fi nansowa Stanów Zjednoczonych udzielona Peru (w mln USD)
w latach 2012–2014

2012 2013 2014

Zmiana 
w latach 
2012–2014 
w USD

Zmiana 
w latach 
2012–2014 
w %

pomoc gospodarcza 41 280 47 300 43 100 +1820 +4,4%

uzbrojenie dla armii 
peruwiańskiej 1980 1980 2500 +520 +26,3%

programy medyczne 
i zdrowotne fi nanso-
wane przez 
Departament Stanu

0 0 0 0 0

programy medyczne 
i zdrowotne fi nanso-
wane przez USAID

5000 0 0 –5000 –100%

programy szkolenio-
we dla wojska i policji 619 585 585 –34 –5,5%

walka z przestęp-
czością narkotykową 29 250 23 300 26 300 –2950 –10,1%

zabezpieczenie
antyterrorystyczne 1000 0 150 –850 –85%

całość pomocy 79 129 73 165 72 635 –6494 –8,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Congressional Budget Justifi cation, Foreign Opera-
tions, Annex: Regional Perspectives, Fiscal Year 2012, http://www.state.gov/f/releases/iab/fy
2012cbj/pdf/; Congressional Budget Justifi cation, Foreign Operations, Fiscal Year 2014, http://
www.state.gov/f/releases/iab/fy2014cbj/index.htm, 19.11.2013.

122  U.S. Department of State, Peru: Foreign Assistance Program Overview, http://www.state.gov/r/
pa/ei/bgn/35762.htm, 10.02.2013.
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Prezydent Bush w następstwie wydarzeń z 11 września 2001 r. połączył działania 
związane z walką z narkobiznesem z kwestiami bezpieczeństwa i walką z międzyna-
rodowym terroryzmem. Głównym celem działań antyterrorystycznych władz w Limie 
prowadzonych przy wsparciu Waszyngtonu była walka z partyzantką Sendero Lumi-
noso. Dzięki zdecydowanym krokom podjętym przez prezydenta Fujimoriego zasięg 
i możliwości działania Świetlistego Szlaku zostały zminimalizowane. Od 1980 r.
do lat 90. XX w. liczba bojowników tej jednej z najbrutalniejszych grup terrory-
stycznych na świecie kształtowała się pomiędzy 5 a 10 tys. członków. Po 2000 r. we-
dług szacunków rządu peruwiańskiego liczba ta spadła do około 200–800 członków. 
W XXI w. Świetlisty Szlak zaczął ścisłą współpracę z producentami i pośrednikami 
w handlu kokainą. Jak wspomniano wcześniej, partyzanci zmienili teren działania 
na obszary, na których uprawiano liście koki, np. dolina rzeki Ene, Huallaga Valley 
i Apurímac River Valley. Wśród polityków peruwiańskich i amerykańskich członko-
wie Świetlistego Szlaku zaczęli być określani mianem narkoterrorystów. Cocaleros 
z tych regionów, wśród których rządowe programy alternatywnych upraw wywo-
ływały opór, uzyskali wsparcie ze strony partyzantki. W 2007 r. siłom rządowym 
udało się aresztować 28 guerrilleros z Huallaga Valley. 9 października 2008 r. narko-
terroryści z Sendero Luminoso przeprowadzili najbardziej krwawy zamach dekady, 
w wyniku którego zginęło 13 żołnierzy oraz dwóch cywilów. W kolejnych zama-
chach śmierć poniosło 33 żołnierzy, a 43 zostało rannych. Elementem niekorzystnym 
w walce ze Świetlistym Szlakiem jest coraz silniejsza współpraca z innymi grupami 
narkoterrorystycznymi, np. z kolumbijską Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC)123.

Zgodnie z prośbami władz peruwiańskich polityka antynarkotykowa fi nansowana 
przez Waszyngton opierała się na dwóch podstawowych fi larach: niszczeniu istnieją-
cych pól uprawnych i wspieraniu alternatywnych form zarobkowania przez chłopów 
peruwiańskich. Ważną rolę w przeciwdziałaniu mafi i narkotykowej w Peru odgry-
wa organizacja United States Agency for International Development (USAID)124. 
W 2012 r. USAID udzieliła wsparcia 19 tys. rodzin rolników trudniących się uprawą 
koki, wśród których propagowano alternatywne uprawy, np. kakao lub kawy. We-
dług prezydenta Humali Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem Peru w wal-
ce z narkobiznesem. Początkowo był on przeciwny nalotom i niszczeniu plantacji 
cocaleros, jednak za namową USA już w sierpniu 2011 r. poparł radykalne działania 
wojsk amerykańskich wymierzone w podstawy przemysłu narkotykowego. Następ-
nie w marcu 2012 r. Humala ogłosił nową pięcioletnią (2012–2016) strategię walki 
z narkobiznesem w Peru. Głównym celem ambitnego planu jest zwiększenie o 200% 
liczby zlikwidowanych plantacji koki pod koniec 2016 r. Wobec oporu chłopów pe-
ruwiańskich z doliny rzek Ene oraz Apurímac, wspieranych przez partyzantkę Sen-

123  U.S.-Colombia Relations: hearing before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the 
Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 110th Congress, 1st session, April 24, 2007, 
Washington, DC 2007, s. 72.

124  Więcej o zadaniach i ich realizacji przez USAID zob. w: Testimony of Adolfo A. Franco, Assistant 
Administrator of the Bureau of Latin America and the Caribbean for USAID: hearing before the House 
International Relations Committee, House of Representatives, 109th Congress, 2nd session, June 21, 2006, 
Washington, DC 2007.
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dero Luminoso, rząd peruwiański przy akceptacji ze strony USA zdecydował się na 
wprowadzenie regularnego wojska i militaryzację tych terenów. Utworzono 19 baz 
wojskowych, w których skoszarowano 2 tys. żołnierzy125.

Cele gospodarcze Stanów Zjednoczonych wobec Peru są realizowane poprzez 
koherentne programy skierowane do wszystkich państw subregionu andyjskiego. 
Waszyngton prowadził jednak również od początku XXI w. stosunkowo intensyw-
ne działania o charakterze bilateralnym. Ukoronowaniem starań Amerykanów pod 
kątem ekonomicznym było zakończenie rozmów w grudniu 2005 r. i podpisanie 
12 kwietnia 2006 r. bilateralnej umowy z Peru o wolnym handlu (U.S.-Peru Trade 
Promotion Agreement, PTPA). Spośród krajów subregionu andyjskiego jedynie wła-
dze Peru i Kolumbii zdecydowały się na zawarcie z USA porozumienia o wolnym 
handlu126.

Tabela 21. Wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Peru w 2006 r.

Import z USA Eksport do USA

mln USD

udział
w całości 
eksportu 
USA

mln USD
udział
w całości 
importu USA

produkty paliwowe 272,7 9% złoto 1408,5 24%

sprzęt elektryczny
i mechaniczny 176,7 6% miedź 994,6 17%

części
teleinformatyczne 157,9 5%

ropa
naftowa 
i gaz 
ziemny

795,7 13%

sprzęt
komputerowy 127 4% artykuły 

tekstylne 316,6 5%

części zamienne,
np. samochodowe 120,2 4% srebro 226,7 4%

pozostałe 2070,7 71% pozostałe 2154,8 37%

suma 2927,2 – suma 5896,9 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie United States International Trade Commission 
(USITC), Interactive Tariff and Trade DataWeb, http://dataweb.usitc.gov: HTS4-digit level, 
6.01.2013.

125  Peru Security: Militarisation of the VRAE – Then and Now, Latin American Weekly Report, 
vol. 38, September 22, 2012, s. 4.

126  A.M. Villarreal, U.S.-Peru Economic Relations and the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement, 
U.S. Congressional Research Service, July 27, 2007, Washington, DC 2007, s. 10; A.M. Villarreal, 
The U.S.-Colombia Free Trade Agreement: Background and Issues, U.S. Congressional Research 
Service, November 9, 2012, Washington, DC 2012, s. 14.
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Jednak z punktu widzenia interesów gospodarczych Waszyngtonu Peru nie jest 
krajem znaczącym127. Rynek peruwiański z populacją na poziomie 28 mln miesz-
kańców jest dopiero piątym rynkiem wśród państw Ameryki Łacińskiej. Rynkami 
o większym potencjale z perspektywy amerykańskich interesów gospodarczych są 
Brazylia, Meksyk, Kolumbia oraz Argentyna. Poparciem tej tezy jest wysokość in-
westycji amerykańskich ulokowanych w tych krajach. W 1980 r. inwestycje amery-
kańskie w Meksyku wynosiły 2,9 mld USD, by w 2000 r. osiągnąć 13,161 mld USD. 
W tym samym okresie inwestycje USA wynosiły odpowiednio: w Brazylii 1,544 
mld USD i 30,497 mld USD, w Kolumbii 51,1 mln USD i 2,5 mld USD, w Argen-
tynie 788 mln USD i 10,553 mld USD. W przypadku Peru bezpośrednie inwestycje 
kapitału amerykańskiego kształtowały się na stosunkowo niskim poziomie 26,9 mln 
USD w 1980 r., a 20 lat później wyniosły jedynie 555,7 mln USD. Znaczący wzrost 
inwestycji nastąpił po 2001 r.128.

W 2006 r. PKB Peru wyniosło 93 mld USD, co stanowiło około 0,7% amerykań-
skiego PKB, które osiągnęło wówczas poziom 13,2 bilionów USD. Ponadto wymia-
na handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Peru w porównaniu z całą globalną 
wymianą handlową USA stanowi jedynie jej ułamek. Wymiana handlowa między 
Limą a Waszyngtonem w 2006 r. wynosiła 0,3% całości amerykańskiej wymiany 
handlowej, również 0,3% wynosił eksport towarów z Peru do USA oraz 0,3% im-
port towarów amerykańskich do Peru. W 2006 r. Peru zajmowało 43. miejsce wśród 
państw eksportujących towary do USA oraz 42. wśród importerów towarów z USA 
(zob. tabela 31). Amerykańscy eksperci z dziedziny ekonomii, mając na uwadze po-
wyższe dane, stwierdzili zatem, że liberalizacja przepisów handlowych na podstawie 
umowy PTPA jest korzystniejsza dla gospodarki Peru niż amerykańskiej. Eksper-
ci szacują wzrost amerykańskiego PKB dzięki podpisanemu porozumieniu jedynie 
o 2,1 mld USD, co stanowi zaledwie 0,02% całości PKB USA. Administracja prezy-
denta Busha postawiła sobie za cel liberalizację stosunków handlowych w Ameryce 
Łacińskiej. Już w październiku 2006 r. podkreślała ona potencjalne możliwości dla 
Peru wynikające z podpisanej w kwietniu umowy PTPA: „(…) spowoduje zacieś-
nienie więzi między oboma krajami, podniesie rolę handlu, pozwoli na stworzenie 

127  Gospodarka peruwiańska negatywnie odczuła rządy prezydenta Garcíi podczas pierwszej 
kadencji w latach 1985–1990. García pozostawił po sobie bardzo wysokie bezrobocie szacowane nawet na 
64% i hiperinfl ację wynoszącą 7500% rocznie! Jego następca Fujimori wprowadził program radykalnych 
reform wolnorynkowych zwany Fuji Shock, który wspierał bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
Niestety reformy Fujimoriego zostały okupione łamaniem praw pracowniczych, korupcją i otwartą wojną 
ze związkami zawodowymi. Rząd kolejnego prezydenta A. Toledo kontynuował kurs wolnorynkowy, ale 
z większą kontrolą ze strony państwa. W czasie prezydentury Toledo w latach 2001–2006 PKB Peru 
wzrosło z 0,2% do 8%. W 2006 r. rozpoczęła się druga kadencja prezydencka Garcíi, podczas której 
nie popełnił on błędów gospodarczych z lat 80. i pozostał przy trendzie wolnorynkowym w gospodarce 
Peru określonym przez poprzedników. Potwierdzeniem trwałej zmiany poglądów Garcíi było podpisanie 
bilateralnej umowy gospodarczej PTPA z USA w kwietniu 2006 r. García sprzyjał również inwestorom 
amerykańskim. Obecny, choć lewicowy i populistyczny w swej retoryce, prezydent Peru Ollante Humala 
w gospodarce prezentuje kurs stosunkowo proamerykański i liberalny. U.S. Department of State, Bureau 
of Western Hemisphere Affairs, Background Note: Peru, June 2006, s. 5.

128  C.H. Beas, Colonización del Peru y America Latina, Lima 2003, s. 161.
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nowych miejsc pracy oraz zredukuje ubóstwo i nierówności społeczne”129. Porównu-
jąc dane dotyczące eksportu towarów z Peru do USA z 1996 i 2006 r., zauważalny 
jest wzrost wartości eksportowanych towarów. W 1996 r. Peru eksportowało do USA 
towary o łącznej wartości 1,260 mld USD, by dekadę później wartość ta wzrosła do 
5,9 mld USD, co daje wzrost o 368%. Drugim elementem, który pobudził wzrost go-
spodarczy Peru (wzrost dochodu z 56 mld USD w 1996 r. do 93 mld USD w 2006 r.), 
były amerykańskie inwestycje bezpośrednie. W 2006 r. amerykańskie inwestycje 
w Peru osiągnęły poziom 4,980 mld USD. 62% tej sumy Amerykanie zainwestowali 
w przemysł wydobywczy, 8% w budowę fabryk, kolejne 2% w sektor fi nansowy130. 
Znacznie zwiększony eksport do USA wpłynął bardzo korzystnie i ożywczo na pe-
ruwiańską gospodarkę i przyczynił się do umocnienia i ustabilizowania kursu peru-
wiańskiej waluty. 10 maja 2007 r. prezydent G.W. Bush wsparty przez Kongres USA 
podjął decyzję o ogłoszeniu nowego programu gospodarczego skierowanego do kra-
jów Ameryki Łacińskiej, w tym krajów subregionu andyjskiego – New Trade Policy 
for America. Jednym z zadań nowego programu było zachęcenie krajów latynoskich 
do zawarcia w przyszłości umów o wolnym handlu z USA. Za wzór do naśladowania 
wskazano Peru i Kolumbię oraz korzyści, jakie oba kraje odniosły w wyniku zawar-
cia takiego porozumienia gospodarczego131.

Obecnie Stany Zjednoczone są dla Peru największym partnerem gospodarczym, 
kolejni to Chiny i Szwajcaria. W 2012 r. Peru eksportowało do USA towary o łącz-
nej wartości 6,4 mld USD. W stosunku do roku poprzedniego eksport wzrósł o 3%. 
Z kolei import towarów z USA wynosił 9,4 mld USD i w stosunku do 2011 r. wzrósł 
o 12%. Peru jest 32. partnerem gospodarczym Waszyngtonu132.

Warto również nadmienić, że Peru jest benefi cjentem koherentnych programów 
skierowanych przez USA do krajów subregionu andyjskiego. Najważniejszymi pro-
jektami autorstwa Waszyngtonu były: Andean Regional Initiative, Andean Counter-
drug Initiative, Andean Trade Preference Act oraz Andean Trade Promotion and 
Drug Eradication Act. Poniższe zestawienia obrazują znaczenie Limy w polityce 
USA wobec tego regionu świata oraz wysokość środków fi nansowych przeznaczo-
nych przez USA na realizację różnych zadań przez władze peruwiańskie.

Inne obszary współpracy Limy z Waszyngtonem są realizowane poprzez: ame-
rykańską pomoc humanitarną dla ofi ar trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, 
wspólne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz współpracę morską 
i zabezpieczenia wybrzeża Peru. Ostatnie z wymienionych pól współpracy stanowi 
integralną część polityki antynarkotykowej w Peru. W związku z faktem, iż więk-
szość eksportowanej kokainy peruwiańskiej trafi a do innych krajów latynoskich oraz 
do konsumentów w Stanach Zjednoczonych, na Dalekim Wschodzie i w Europie za 
pośrednictwem portów morskich, Amerykanie zobowiązali się do udzielenia pomocy

129  The White House, Joint Statement between the United States of America and the Republic of 
Peru, October 2006, http://www.whitehouse.gov., 2.12.2012.

130  A.M. Villarreal, U.S.-Peru Economic…, s. 8.
131  House Ways and Means Committee, A New Trade Policy for America, http://waysandmeans.

house.gov., 29.01.2013.
132  U.S. Trade Representative, 2013 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers: Peru, 

http://www.ustr.gov/sites/default/fi les/2013%20NTE%20Peru%20Final.pdf, 21.04.2014.
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stronie peruwiańskiej w ich kontrolowaniu. Szczególnie niebezpieczna sytuacja pa-
nowała w mieście Paita, na którego terenie aktywne były narkotykowe gangi mek-
sykańskie, a stopień korupcji wśród urzędników okazał się najwyższy133. W 2009 r. 
pojawiło się inne źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa Peru. Podobnie jak w So-
malii czy Indonezji, w pobliżu peruwiańskiego portu Callao dochodziło również do 
ataków piratów na statki, których celem był rabunek. W przeciwieństwie do aktów 
piractwa występujących w innych częściach świata, przestępcy u wybrzeży Peru nie 
uprowadzali zakładników, lecz ograniczali się jedynie do zajmowania przewożonych 
towarów134.

Peru we współczesnej polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych zajmu-
je drugo rzędne miejsce. Do głównych obszarów współpracy pomiędzy kolejnymi 
rządami amerykańskimi i peruwiańskimi w ostatnich trzech dekadach należały: 
wspieranie władz Peru w walce z narkobiznesem, promowanie idei ochrony praw 
człowieka i zasad demokracji w Peru, zakończenie konfl iktu granicznego Ekwadoru 
z Peru, wspólne działania humanitarne oraz intensyfi kacja współpracy gospodarczej. 
Do największych sukcesów trzeba zaliczyć ograniczenie powierzchni upraw koki 
w Peru i ograniczenie procederu handlu narkotykami oraz podpisanie układu o wol-
nym handlu w 2006 r. Układ handlowy USA–Peru jest szczególnie ważny z punktu 
widzenia interesów gospodarczych Limy, natomiast dla Waszyngtonu ze względu na 
niewielki potencjał gospodarczy Peru jest on mało istotny.

Najważniejszym i wspólnym elementem stosunków Stanów Zjednoczonych 
z Boliwią, Ekwadorem i Peru jest walka z międzynarodowym przemysłem narko-
tykowym, którego głównym obszarem działania są kraje subregionu andyjskiego. 
Kolejnymi powodami zaangażowania USA w regionie są: stan demokracji i zmiany 
polityczne, stosunki gospodarcze oraz działania humanitarne i edukacyjne amery-
kańskich organizacji pozarządowych. W przypadku Peru kolejne władze po skom-
promitowanym i autorytarnym Alberto Fujimorim przestrzegają podstawowych praw 
demokracji i współpracują z USA. Wyraźny niepokój Waszyngtonu budzi sytuacja 
polityczna w Boliwii i Ekwadorze. Po przejęciu władzy w La Paz przez prezyden-
ta Evo Moralesa i prezydenta Rafaela Correę w Quito pojawiły się próby wprowa-
dzania elementów autorytarnych w ich rządach. Natomiast w polityce zagranicznej 
obaj politycy opowiadają się za kursem bardziej niezależnym od Stanów Zjedno-
czonych. Amerykanie zarzucają Moralesowi i Correi prowadzenie otwartej polityki 
antyamerykańskiej i oskarżają ich o rywalizację, której rezultatem będzie przejęcie 
po zmarłym w marcu 2013 r. prezydencie Wenezueli Hugo Chávezie przywództwa 
wśród antyamerykańskiego bloku państw latynoskich. Swoimi prowokacyjnymi 
działaniami zarówno Morales, jak i Correa pokazują, że faktycznie aspirują do tej 
roli. Kwestią sporną między krajami andyjskimi a USA jest również modyfi kacja 
polityki antynarkotykowej i praktyczne wykluczenie z niej pomocy amerykańskiej. 
Przykład Boliwii pokazuje, iż walka z przemysłem narkotykowym za pośrednictwem 
własnych sił i środków przynosi połowiczne efekty. Dzięki wsparciu Waszyngto-
nu i lojalnej współpracy z władzami peruwiańskimi udało się radykalnie ograniczyć 

133  C. McClintock, F. Vallas, The United States…, s. 74.
134  M. Taft-Morales, Peru: Current Conditions…, s. 10.
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powierzchnie upraw koki w Peru, a do 2005 r. praktycznie zlikwidowano plantacje 
koki w Ekwadorze. Analiza stosunków gospodarczych pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi a krajami subregionu andyjskiego dowodzi, że ich benefi cjentem jest słaba 
ekonomicznie strona andyjska. Z punktu widzenia interesów gospodarczych Stanów 
Zjednoczonych Boliwia i Peru należą do obszarów peryferyjnych. Stosunkowo naj-
większe znaczenie pod względem gospodarczym dla USA ma Ekwador z powodu 
zasobów niektórych surowców energetycznych.



NARKOBIZNES VERSUS GOSPODARKA 
RYNKOWA. PROGRAMY

POLITYCZNO-GOSPODARCZE STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH ADRESOWANE DO 
KRAJÓW SUBREGIONU ANDYJSKIEGO

NA PRZEŁOMIE XX I XXI W.

With this bill, our nation is showing our commitment to economic growth in 
our hemisphere – and to a global system based upon free and open trade. And 
I want to thank the United States Congress for passing this bill with strong 
bipartisan support. (…) Opening markets benefi ts our trading partners. For 
example, this deal, this law I’m signing, will help hardworking people in co-
untries affected. It will help people have a better way of life. We want there to 
be a prosperous neighbourhood. It’s in the interest of the United States that 
prosperity spreads throughout our neighbourhood. So Congress was right to 
pass this bill ensuring duty-free access to the U.S. market for trading part-
ners in South America, including our friends Colombia and Peru. The Andean 
Trade Preference Act allows us to suspend trade preferences with countries 
that do not live up to their promises. And unfortunately, Bolivia has failed to 
cooperate with the United States on important efforts to fi ght drug traffi cking. 
So, sadly, I have proposed to suspend Bolivia’s trade preferences until it fulfi lls 
its obligations. Now that members of Congress have ensured duty-free access 
for American – South American products entering our markets, they also need 
to ensure duty-free access for U.S. products entering South American markets. 
(…) And now it’s my honor to sign the Andean Trade Preference Act.

George W. Bush1

7.1. ANDEAN TRADE PREFERENCE ACT (ATPA)

Pierwszą i najważniejszą amerykańską inicjatywą polityczno-ekonomiczną o cha-
rakterze transgranicznym, mającą na celu przeciwdziałanie przemysłowi narkotyko-

1  Fragment przemówienia wygłoszonego przez prezydenta George’a W. Busha w Waszyngtonie 
16 października 2008 r. z okazji przedłużenia kolejny raz umowy ATPA. Bush Signs Andean Trade Pref-
erence Act, Foreign Policy Bulletin, vol. 19, no. 1, March 2009, s. 270.
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wemu i skierowaną do państw subregionu andyjskiego w ostatnim ćwierćwieczu, był 
program pomocowy pod nazwą Andean Trade Preference Act (ATPA)2. Początki pro-
gramu ATPA sięgają 1990 r., kiedy na spotkaniu w kolumbijskim mieście Cartagena 
15 lutego doszło do spotkania prezydenta USA George’a W. Busha z prezydentami 
Boliwii (Jaime Paz Zamora), Peru (Alan García Pérez) i Kolumbii (Virgilio Barco 
Vargas). Celem wizyty w Kolumbii było nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie 
walki z narkobiznesem3. 4 grudnia 1991 r., opierając się na ustaleniach z Cartageny 
i po uzupełnieniu zapisów dotyczących walki z narkobiznesem o współpracę go-
spodarczą, Stany Zjednoczone podpisały z władzami Boliwii, Peru, Kolumbii oraz 
Ekwadoru (prezydent Rodrigo Borja Cevallos nie brał udziału w szczycie w Carta-
genie) Andean Trade Preference Act. Dla porządku należy wspomnieć, że pierwszą 
inicjatywą Waszyngtonu skierowaną do krajów subregionu andyjskiego, której celem 
była aktywna walka z międzynarodową siatką przemytników narkotyków, był Inter-
national Narcotics Control Act of 1989 ogłoszony 13 grudnia 1989 r. Decyzją prezy-
denta Busha przekazano w 1990 r. 115 mln USD na pomoc w walce z narkobiznesem 
rządom Kolumbii, Boliwii i Peru. Kolejnymi 125 mln USD dofi nansowano sektor 
militarny oraz wymiar sprawiedliwości tych trzech krajów4. Adresatami programu 
były kraje, na których terenie uprawiano liście koki i produkowano kokainę. Zna-
cząca grupa mieszkańców była zatrudniona w narkobiznesie, który traktowano jako 
główne źródło utrzymania rodzin. Cierpiały również gospodarki tych krajów, gdyż 
zarobki wielu obywateli pochodziły z nielegalnych źródeł. Prezydent Bush w pro-
gramie ATPA powiązał nierozerwalnie kwestie przeciwdziałania produkcji i handlu 
narkotykami z rozwojem ekonomicznym państw subregionu andyjskiego. Mecha-
nizm ATPA zaprezentowany przez ówczesną administrację amerykańską był prosty. 
Celem inicjatywy jest promowanie legalnych, alternatywnych dla przemysłu narko-
tykowego, form przedsiębiorczości wśród mieszkańców w celu wzrostu gospodar-
czego i podniesienia stopy życiowej przeciętnych obywateli tych krajów. Łatwiejszy 
dostęp towarów pochodzących z państw subregionu andyjskiego do potężnego kon-
sumenckiego rynku amerykańskiego miał spowodować wzrost produkcji, a w konse-
kwencji wzrost legalnego zatrudnienia i poprawę koniunktury gospodarczej w kra-
jach-benefi cjentach. Z punktu widzenia interesów amerykańskich podstawowym 
celem ATPA było ograniczenie handlu narkotykami i ochronienie rynku amerykań-
skiego w możliwie największym stopniu przed napływem narkotyków produkowa-
nych w subregionie andyjskim5. Prezydent Bush, podejmując decyzję o programie, 
traktował ewentualne korzyści gospodarcze dla USA drugorzędnie ze względu na 
niski stopień atrakcyjności i znaczenia tego regionu dla amerykańskiej gospodarki. 
Umowa o wolnym handlu ATPA miała obowiązywać przez okres 10 lat (4 grudnia 

2  W literaturze amerykańskiej program Andean Trade Preference Act jest określany zamiennym 
terminem Andean Strategy.

3  Declaration of Cartagena, February 15, 1990 [w:] Public Papers of the Presidents of the United 
States: George Bush, Book I (January 1 to June 30, 1990), Washington, DC 1991, s. 222–228.

4  Statement of Signing the International Narcotics Control Act of 1989, December 13, 1989 
[w:] Public Papers of the Presidents of the United States: George Bush, Book II (July 1 to December 31, 
1989), Washington, DC 1990, s. 1698.

5  Declaration of Cartagena…, s. 226.
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1991 – 4 grudnia 2001 r.). Umowa w ramach ATPA była prolongowana wielokrot-
nie. Najważniejsza, zarówno dla benefi cjentów, jak i z punktu widzenia interesów 
USA, decyzja o przedłużeniu obowiązywania zapisów umowy została podjęta przez 
prezydenta Busha w październiku 2008 r. Podstawowa korzyść płynąca z realiza-
cji programu ATPA dla Stanów Zjednoczonych to doprowadzenie do radykalnego 
zmniejszenia dostaw narkotyków na rynek amerykański oraz poprzez rozwój ekono-
miczny i demokratyzację życia politycznego w krajach-benefi cjentach zwiększenie 
obszaru bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze. Głównym instrumentem służą-
cym osiągnięciu zamierzonych celów miała być liberalizacja stosunków handlowych 
między Stanami Zjednoczonymi a rynkami krajów subregionu andyjskiego poprzez 
dopuszczenie do bezcłowego obrotu towarami, obejmującego 5600 artykułów. ATPA 
miała zachęcać rządy czterech krajów andyjskich do promowania wśród ludności 
alternatywnych upraw liści koki. W zamian rządy państw andyjskich zobowiązały się 
włączyć do aktywnej walki z korupcją oraz narkoprzestępczością6.

W dniach 26–27 lutego 1992 r. z inicjatywy prezydenta Busha odbył się kolejny 
szczyt antynarkotykowy (drug summit), tym razem w teksańskim mieście San An-
tonio, w którym brali udział przedstawiciele państw andyjskich: Boliwii, Ekwadoru, 
Peru i Kolumbii, a także Meksyku i Wenezueli7. Spotkanie w San Antonio pokazało, 
jak złożona dwa lata wcześniej w Cartagenie deklaracja woli współpracy w walce 
przeciw narkobiznesowi została brutalnie zweryfi kowana już w początkowej fazie jej 
realizacji. Największą porażką szczytu w Teksasie było niepowołanie do życia insty-
tucji koordynującej politykę antynarkotykową w regionie8. Senator Joseph R. Biden 
podawał w wątpliwość skuteczność działania umowy w ramach ATPA. Wskazywał 
na brak sukcesów programu zainicjowanego przez prezydenta Busha. Koronnym ar-
gumentem Bidena była statystyka, mówiąca, iż realizacja ATPA w okresie dwóch 
lat kosztowała podatników amerykańskich 2,1 mld USD, podczas gdy uprawa liści 
koki zwiększyła się o 4% i wyniosła po raz pierwszy w historii 300 tys. ton. Zda-
niem senatora Bidena do głównych błędów popełnionych w procesie implementacji 
ATPA należy zaliczyć: położenie przez USA zbyt dużego akcentu na pomoc mili-
tarną kosztem rozbudowanych projektów gospodarczych, niedostateczna polityczna 
wola współpracy ze strony państw-benefi cjentów, kłopoty logistyczne w koordynacji 
rea lizacji programu oraz brak planu systemowego rozwiązania problemu zadłużenia 
krajów andyjskich9. Należy jednak podkreślić, że pomimo ostrej krytyki metod rea-
lizacji i niezadowolenia z wyników programu płynących ze strony senatora Partii 
Demokratycznej Joe Bidena, pomysł stworzenia ATPA był owocem współpracy obu 
amerykańskich obozów politycznych, Republikanów i Demokratów. Szczyt w San 
Antonio potwierdził, że mimo początkowych niepowodzeń w realizacji programu 

6  Message to the Congress Transmitting Proposed Legislation on Trade Preference for Andean 
Countries, October 5, 1990 [w:] Public Papers of the Presidents…, Book II, s. 1363.

7  Declaration of San Antonio, February 27, 1992 [w:] Public Papers of the Presidents…Book I, 
s. 334.

8  W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa 2000, s. 237.
9  Two Years after Cartagena: Is the Andean Plan Working?, A Majority Staff Report Prepared by 

the Committee on the Judiciary and the Caucus on International Narcotics Control, United States Senate, 
102nd Congress, 2nd session, February 1992, Washington, DC 1993, s. 14.
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ATPA prezydent Bush był zdeterminowany kontynuować obrany kurs polityki wo-
bec krajów subregionu andyjskiego. Najważniejszy element dotyczący modyfi kacji 
ATPA polegał na przeniesieniu ciężaru współpracy z obszaru militarnego na pomoc 
gospodarczą i powiązaniu z rozwojem ekonomicznym Boliwii, Peru, Ekwadoru 
i Kolumbii skutecznego zwalczania przemysłu narkotykowego10.

Realizacja programu ATPA przebiegała ze zmiennym szczęściem. Rezultaty za-
równo ekonomiczne, jak i te związane z ograniczaniem produkcji i handlu narko-
tykami nie były zadowalające ani dla Waszyngtonu, ani dla partnerów andyjskich. 
Pomimo podjętej przez USA promocji alternatywnych upraw za pośrednictwem pro-
gramu ATPA i wsparcia fi nansowego, odzew ze strony rolników był niewielki ze 
względu na presję wywieraną na nich przez guerrillas, przede wszystkim w Kolum-
bii. Szczególnie niekorzystną okolicznością w prowadzeniu skutecznej walki z mafi ą 
narkotykową był fakt, że tereny, na których tradycyjnie uprawiano kokę, były w du-
żej mierze kontrolowane przez oddziały narkoterrorystów11.

Z punktu widzenia interesów gospodarczych krajów andyjskich ATPA miała po-
zytywny, ale niewielki wpływ na ich gospodarki. Mimo pozytywnego trendu prze-
jawiającego się wzrostem eksportu towarów w ciągu ostatniej dekady XX w. z Ko-
lumbii, Peru, Boliwii i Ekwadoru o prawie 105%, udział w całości importowanych 
przez USA towarów pozostał na minimalnym poziomie poniżej 1% (zob. tabela 22). 
80% całości eksportu do USA realizowano na podstawie programu ATPA. Eksport 
wzrósł z 5081 mld USD (1992 r.) do poziomu 11 366 mld USD (2000 r.). Dynamika 
wzrostu eksportu w ramach programu ATPA w okresie 10 lat wynosiła prawie 105%. 
Krajem andyjskim, z którego Amerykanie importowali najwięcej towarów, była Ko-
lumbia (wartość eksportu w 2000 r. to 6969 mln USD), ale najwyższą dynamiką 
rozwoju eksportu do USA odznaczało się Peru (wzrost eksportu o 150%). Kolum-
bia jest dominującym partnerem handlowym USA. Zgodnie z programem o wolnym 
handlu ATPA 62% towarów eksportowanych przez USA z subregionu andyjskiego 
pochodziło z Kolumbii, na Peru i Ekwador przypadało po 18%, a udział w eksporcie 
Boliwii wynosił jedynie 2%. Struktura eksportu towarów do USA w trakcie trwania 
programu praktycznie się nie zmieniła i podobnie jak na początku lat 90. XX w., jak 
i w 2000 r. na rynek amerykański najwięcej eksportowano następujących towarów: 
nieprzetworzona ropa naftowa (48,2%), złoto (4,4%), przyprawy spożywcze, kawa 
oraz herbata (4,4%), owoce (4,4%), ryby i owoce morza (3,5%), miedź (5,3%), wy-
roby tekstylne (7%) oraz sadzonki roślin (3,5%)12. Były to tradycyjnie importowane 
przez USA grupy towarów niezależnie od umowy ATPA. Program nie miał wpływu 
na zmianę struktury importowanych towarów przez Stany Zjednoczone. Wyjątkiem 
jest Boliwia, w przypadku której w połowie lat 90. zauważalna jest zmiana w ekspor-
towanych towarach na rynek amerykański. Dzięki ATPA w eksporcie towarów z Bo-

10  Strategies for Drug Control and the Strengthening of the Administration of Justice [w:] Public 
Papers of the Presidents…, s. 336.

11  U.S. International Trade Commission, Andean Trade Preference Act: Impact on U.S. Industries 
and Consumers and on Drug Crop Eradication and Crop Substitution, Seventh Report, Washington, DC 
2000, s. 34.

12  J.F. Hornbeck, The Andean Trade Preference Act: Background and Issues for Reauthorization, 
Congressional Research Service, February 21, 2002, Washington, DC 2002, s. 3.
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liwii do USA pojawiły się nowe towary, np. wyroby jubilerskie, produkty skórzane, 
wyroby z drewna. Pomimo powyższych danych wpływ programu ATPA na gospo-
darki krajów andyjskich był niewielki. W przypadku Kolumbii tradycyjnie dominu-
jącym towarem eksportowanym do USA była ropa naftowa, natomiast dzięki ATPA 
rozpoczął się eksport sadzonek roślin, kwiatów oraz pochodzących z alternatywnych 
upraw szparagów. Mimo włączenia do kolumbijskiego eksportu nowych grup towa-
rów to eksport ropy naftowej miał nadal, niezależnie od ATPA, największe znacze-
nie dla gospodarki Kolumbii. Z Peru najważniejszymi eksportowanymi towarami 
były surowce naturalne (cynk, miedź) i metale szlachetne (złoto), które pozostaną 
produktami głównymi. Po rozpoczęciu realizacji ATPA na rynek amerykański zaczę-
ły trafi ać szparagi i soja. Dzięki zachętom fi nansowym ATPA w pierwszej połowie 
lat 90. XX w. chłopi peruwiańscy stosunkowo często podejmowali się uprawy roślin 
alternatywnych w stosunku do koki. W przypadku Ekwadoru dzięki ATPA zwiększył 
się nieznacznie eksport tradycyjnych towarów, takich jak gaz ziemny, owoce morza 
i kwiaty. Struktura ekwadorskiego eksportu nie uległa jednak zmianie.

Tabela 22. Wymiana handlowa pomiędzy państwami-benefi cjentami programu ATPA
z subregionu andyjskiego a Stanami Zjednoczonymi w latach 1990–2000 (w mln USD)

Import z USA

1990 1992 1994 1996 1998 2000 zmiana

Boliwia 138 222 185 270 417 251 81,9%

Ekwador 678 999 1195 1259 1683 1037 53,0%

Kolumbia 2 029 3286 4064 4714 4816 3689 81,3%

Peru 772 1005 1408 1774 2063 1662 115,3%
wartość wszystkich 
importowanych 
towarów w ramach 
ATPA

3617 5512 6852 8017 8979 6639 83,6%

całość importu ame-
rykańskiego 393 592 448 164 512 627 625 075 682 138 780 419 98,3%

Eksport do USA

Boliwia 203 162 260 275 224 191 –5,9%

Ekwador 1376 1344 1726 1958 1752 2210 60,6%

Kolumbia 3168 2837 3171 4424 4656 6969 120,0%

Peru 802 738 841 1261 1975 1996 148,9%

wartość wszystkich 
eksportowanych 
towarów w ramach 
ATPA

5549 5081 5998 7918 8607 11366 104,8%

całość eksportu 
amerykańskiego 495 310 532 665 663 256 795 289 911 896 1 216 888 145,7%

J.F. Hornbeck, The Andean Trade Preference Act: Background and Issues for Reauthorization, 
Congressional Research Service, February 21, 2002, Washington, DC 2002, s. 14.
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Na początku pierwszej dekady XXI w. wśród polityków amerykańskich pojawia-
ły się głosy sprzeciwiające się prolongowaniu umowy ATPA. Głównym argumen-
tem przeciwników umowy o wolnym handlu z krajami andyjskimi była obawa, czy 
koszty nie przewyższają korzyści płynących z ATPA. Wobec stosunkowo niewiel-
kich efektów wynikających z programu ATPA w dziedzinie ograniczenia napływu 
narkotyków na rynek amerykański pojawiały się pytania o wpływ importowanych 
towarów na produkcję w różnych gałęziach przemysłu amerykańskiego. Szczegól-
ne zaniepokojenie wyrażało lobby z amerykańskiej branży tekstylnej, wskazując na 
możliwość potencjalnego spadku produkcji i wzrostu bezrobocia wśród pracowni-
ków tego sektora. Podkreślano, że taka niekorzystna tendencja może pojawić się 
w wyniku dużych kontyngentów wyrobów tekstylnych obecnych na rynku amery-
kańskim pochodzących z konkurencyjnego subregionu andyjskiego. W rzeczywisto-
ści import wyrobów tekstylnych przez USA z państw andyjskich wynosił w 2000 r. 
7% wszystkich importowanych towarów z tamtego regionu, ale w ciągu kilku lat od 
1994 r. uległ podwojeniu. Tekstylia pochodzące z czterech krajów andyjskich sta-
nowiły mniej niż 2% całości importu Stanów Zjednoczonych w 2000 r. Prawdzi-
wym zagrożeniem i konkurencją dla amerykańskiej branży odzieżowej jest import 
ubrań z krajów Dalekiego Wschodu. Jednak z punktu widzenia krajów andyjskich 
rynek amerykański jest kluczowy, gdyż aż 93% całości eksportowanych tekstyliów 
trafi a do konsumentów amerykańskich. Eksport wyrobów odzieżowych w ramach 
ATPA zdominowały Kolumbia, na którą przypadało 49% eksportu, oraz Peru z 46%. 
Wprawdzie import z krajów andyjskich w ramach ATPA stanowił niewielką część 
całości amerykańskiego importu, lecz na kilka sektorów amerykańskiej gospodarki 
miał pewien negatywny wpływ. Przykładowo amerykański sektor ogrodniczy odczuł 
import ciętych kwiatów i sadzonek przede wszystkim z Kolumbii. W 1999 r. aż 75% 
rynku w USA należało do kolumbijskich kwiatów i sadzonek. Należy jednak pod-
kreślić, że ogrodniczy rynek w USA został zdominowany przez artykuły z Kolumbii 
jeszcze przed wprowadzeniem ATPA. W wyniku importu kwiatów i sadzonek z Ko-
lumbii do 2000 r. produkcja w ogrodnictwie amerykańskim spadła o 11%13.

7.2. ANDEAN TRADE PROMOTION AND DRUG ERADICATION 
ACT (ATPDEA)

3 października 2001 r. w Izbie Reprezentantów rozpoczęto proces legislacyjny ma-
jący na celu prolongowanie, tracącego ważność 4 grudnia, programu ATPA. Już 
16 listopada po przesłuchaniach w podkomisjach Izby Reprezentantów kongresme-
ni przyjęli wstępną wersję nowego układu o wolnym handlu z krajami subregionu 
andyjskiego. 29 listopada podobną decyzję podjęli senatorowie. W związku z prze-

13  U.S. International Trade Commission, Apparel: Andean Countries Seek Parity with Carribbean 
Basin Countries to Remain Competitive in U.S. Market, Industry Trade and Technology Review, March 
2001, s. 2.
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szkodami proceduralnymi głosowanie nad końcową wersją nowej umowy odbyło się 
w połowie 2002 r. Prezydent Bush, aby uniknąć przerwania ATPA, 15 lutego 2002 r. 
zdecydował o warunkowym przedłużeniu umowy i kontynuowaniu obrotu wybrany-
mi towarami na zasadach bezcłowej wymiany14.

6 sierpnia 2002 r. Kongres USA na podstawie ATPA uchwalił zmodyfi kowaną 
i ostateczną wersję programu pod nazwą Andean Trade Promotion and Drug Era-
dication Act (ATPDEA), który miał pierwotnie obowiązywać do 31 grudnia 2006 r. 
Najważniejsza zmiana polegała na rozszerzeniu grupy towarów przewidzianych do 
handlu w ramach wolnocłowej wymiany pomiędzy USA a krajami subregionu an-
dyjskiego z ustalonych pierwotnie 5600 do 630015. 31 października 2002 r. prezy-
dent George W. Bush ratyfi kował ATPDEA i 1 stycznia 2003 r. rozpoczęto realizację 
nowego programu. W rzeczywistości ATPDEA realizowano aż do 31 lipca 2013 r. 
Umowa obejmowała tylko handel z Ekwadorem, gdyż w grudniu 2008 r. współ-
praca z Boliwią została zawieszona. Natomiast Peru (kwiecień 2006 r.) i Kolumbia 
(listopad 2006 r.) podpisały bilateralne umowy o wolnym handlu z USA. Kongres 
USA prolongował ATPDEA kolejno: do 30 czerwca 2007 r., do 29 lutego 2008 r. 
oraz do końca 2008 r. 12 lutego 2011 r. Amerykanie podjęli decyzję o zakończeniu 
programu, jednak po kilku miesiącach negocjacji plan został wznowiony, ale tyl-
ko w odniesieniu do Ekwadoru16. Zakładano, że kołem zamachowym gospodarek 
krajów andyjskich dzięki ATPA miał być handel bezcłowy w sektorze rolniczym. 
Doświadczenie z lat 90. XX w. pokazało, że środki fi nansowe skierowane do chło-
pów trudniących się uprawą koki z różnych powodów nie były przez nich chętnie 
wykorzystywane. W przeciwieństwie do sektora rolniczego wzrósł natomiast eksport 
surowców mineralnych, np. miedzi. Zwolennicy przedłużenia ATPA podkreślali, iż 
pomimo niezadowalających efektów w wymiarze gospodarczym, kontynuacja pro-
gramu ma sens z powodu przeciwdziałania narkobiznesowi w krajach andyjskich. 

14  Kwestia przedłużenia programu ATPA nie wyzwoliła wśród amerykańskich kongresmenów burz-
liwej dyskusji, a decyzja w sprawie kontynuacji współpracy z państwami regionu andyjskiego została 
podjęta praktycznie automatycznie. Nastroje panujące w tej sprawie wśród przedstawicieli władzy usta-
wodawczej USA najcelniej oddają słowa kongresmena Benjamina Gilmana z Nowego Jorku: „(...) This 
year, Congress ought to also renew the Andean Trade Preference Act (ATPA), a ten-year old initiative 
initially intended to help the region in our common fi ght against illicit drugs. Trade with our Andean 
friends helps increase jobs and wealth, and diminishes the attraction of illicit crop production for the poor 
farmers, who seldom benefi t from illicit narcotics. Congressional renewal of the ATPA is an essential part 
of the regional package to help make alternative crops and development viable. I look forward to working 
with our colleagues on the Ways and Means Committee to make the ATPA renewal a reality. I urge the 
Administration to lobby hard effectively for its renewal. It sends an important message that we are seri-
ous, good partners, and reliable allies in the region”. Prepared Statement of the Honorable Benjamin A. 
Gilman, A Representative in Congress from the State of New York [w:] A Review of the Andean Initiative: 
hearing and markup before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Interna-
tional Relations, House of Representatives, 107th Congress, 1st session, including markup of H.Res. 181, 
June 28, 2001, Washington, DC 2001, s. 11.

15  Offi ce of the United States Trade Representative, New Andean Trade Benefi ts, September 25, 2002, 
http://www.ustr.gov/Document_Library/Fact_Sheets/2002/New_Andean_Trade_Benefts.html, 17.02.2013.

16  U.S. Customs and Border Protection, ATPA/ATPDEA Due to Expire July 31, 2013, http://www.
cbp.gov/trade/trade-community/outreach-programs/trade-agreements/special-trade-programs/andean/
atpa-atpdea-expire, 11.04.2014.
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Zwracano uwagę na bezdyskusyjną zaletę programu. Wsparcie ekonomiczne krajów 
andyjskich i rozwój alternatywnych upraw są bardziej opłacalne i tańsze dla podatni-
ków amerykańskich niż prowadzenie o wiele droższych i wymagających większego 
zaangażowania logistycznego operacji militarnych, np. Planu Kolumbia. Niszczenie 
upraw koki za pomocą nalotów wojskowych również nie przynosiło pożądanych re-
zultatów. W związku z powyższym nowe przepisy weszły w życie pod trzema za-
sadniczymi warunkami, które odróżniały ATPDEA od ATPA. Przede wszystkim Sta-
ny Zjednoczone muszą zdecydować się wzmocnić promocję alternatywnych upraw 
wśród chłopów zamieszkujących kraje andyjskie poprzez zwiększenie środków fi -
nansowych na uprawę np. soi, kawy lub szparagów. Następnie muszą objąć nowym 
programem bezcłowym większą liczbę towarów, szczególnie tekstyliów, które mogą 
odegrać ważną rolę w zwiększeniu zatrudnienia w tym sektorze przede wszystkim 
w najbardziej zagrożonej przez przemysł narkotykowy Kolumbii. Ostatni postulat 
dotyczył włączenia do umowy o wolnym handlu wybranych towarów z Wenezueli, 
która nie jest jedynym producentem narkotyków, ale przez jej terytorium przebiega 
jeden z ważniejszych szlaków przemytniczych. Z postulowanych przez zwolenni-
ków nowej umowy w Kongresie ośmiu nowych kategorii towarów, które miał obej-
mować ATPDEA porozumienie ostatecznie włączyło w obszar bezcłowego handlu 
pięć grup nowych towarów. Dodatkowo w ramach ATPDEA kraje andyjskie mogły 
eksportować produkty rękodzieła ludowego. Wszystkie eksportowane towary miały 
być w całości produkowane na terytorium krajów-benefi cjentów programu. Strona 
amerykańska wymagała od krajów andyjskich, aby przy produkcji towarów przezna-
czonych na eksport były przestrzegane podstawowe prawa pracownicze. ATPDEA 
objęła następujące nowe towary: obuwie, produkty ropopochodne, zegarki i części 
zamienne do zegarków osobistych, wybrane artykuły skórzane (rękawiczki, torebki, 
torby podróżne) oraz tuńczyki w puszkach. Trzy grupy towarów nadal pozostają-
ce poza strefą wolnego handlu to: wybrane wyroby odzieżowe (wyjątek stanowiła 
odzież produkowana z wełny i materiałów pochodzących z krajów andyjskich), cu-
kier i produkty zawierające cukier oraz rum i ratafi a17. Prezydent Bush, stwierdzając, 
że z punktu interesów gospodarczych USA import tych towarów nie był istotny („im-
port is not sensitive”)18, podchodził z rezerwą do rozszerzenia bezcłowej wymiany 
handlowej między krajami-benefi cjentami a Waszyngtonem o nowe grupy towarów.

Ze względu na mały potencjał gospodarczy rynków krajów andyjskich, ekono-
miczne skutki ATPA i ATPDEA dla Waszyngtonu nie miały decydującego znaczenia. 
W 2010 r. rynki państw andyjskich zajmowały 14. miejsce pod względem wielkości 
i znaczenia dla eksportu USA (1,2% całości amerykańskiego eksportu przypadało na 
te cztery kraje, zob. tabela 13). Pod względem importu towarów przez Stany Zjedno-
czone kraje subregionu andyjskiego zajmowały dopiero 15. miejsce (1,5% importu 
pochodziło z subregionu andyjskiego, zob. tabela 14). Większe korzyści gospodarcze 
płynące z otwarcia rynku amerykańskiego dla ponad 6000 towarów z tych krajów 
odnosiły państwa andyjskie. W 2009 r. szybki wzrost wartości towarów eksporto-

17  U.S. Congress, House of Representatives, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, 
November 14, 2001, Washington, DC 2002, s. 21.

18  Bush Signs Andean…, s. 276.
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wanych do USA kraje andyjskie zawdzięczały sprzedaży ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych. Udział artykułów energetycznych w eksporcie w ramach ATPDEA 
i ATPA wynosił 70%. Pozostałe eksportowane do USA towary pochodziły z alter-
natywnych do koki upraw (kwiaty, sadzonki, szparagi, soja, ananasy i banany) oraz 
z przemysłu tekstylnego. Tylko w przypadku Kolumbii dzięki nowo powstałym plan-
tacjom kwiatów stworzono około 220 tys. legalnych miejsc pracy, a w przemyśle 
tekstylnym w Kolumbii oraz Peru dodatkowe 130 tys. miejsc. Udział Peru w eks-
porcie tekstyliów z subregionu andyjskiego wynosił 70% (620 mln USD). W 2009 r. 
gospodarka Peru zanotowała wzrost gospodarczy w wysokości 5%, dzięki czemu po-
wstało 400 tys. nowych miejsc pracy19. Z punktu widzenia partnerów andyjskich po-
moc amerykańska w ramach ATPA i ATPDEA była impulsem do rozwoju gospodar-
czego i pobudzenia rynku pracy. Przykładem kraju, który odniósł wymierne korzyści 
gospodarcze z ATPA, jest Peru. W 2001 r. Peru eksportowało towary do USA na 
sumę 1 mld 805 mln USD, z czego jedynie 686 mln USD w ramach ATPA. W 2006 r.
proporcje uległy radykalnej zmianie: wartość całego peruwiańskiego eksportu do 
USA osiągnęła sumę 5 mld 896 mln USD, w tym w ramach ATPA 3 mld 201 mln 
USD. W latach 2001–2006 eksport z Peru do USA w ramach ATPA wzrósł o prawie 
500%! Tylko w 2004 r. w sektorze tekstylnym pracę znalazło 150 tys. osób, a w bran-
żach pokrewnych kolejne 350 tys. Peruwiańczyków, zaś eksport wyrobów tekstyl-
nych wzrósł o 25%. Najbardziej widoczny był rozwój rolnictwa, w którym o 79% 
wzrosły zakupy nowoczesnego sprzętu rolniczego dokonywane przez peruwiańskich 
chłopów. W 2006 r. wzrost gospodarczy w Peru wyniósł 93 mld USD (w 1996 r. 56 
mld USD) i zdaniem zarówno władz w Limie, jak i amerykańskich ekonomistów 
został osiągnięty w dużej mierze dzięki porozumieniu ATPA20. Stronie amerykań-
skiej bardziej zależało na kwestiach bezpieczeństwa, polegających na współpracy 
rządów w Limie, Quito, La Paz i Bogocie z Waszyngtonem w walce z międzynaro-
dową mafi ą narkotykową. Wobec akceptacji działań Waszyngtonu przez kraje andyj-
skie i obustronnych korzyści wynikających z implementacji zapisów porozumienia 
z Cartageny, Amerykanie zdecydowali się po 2001 r. na kilkakrotne przedłużenie 
obowiązywania umowy21.

Tabela 23. Import towarów ze Stanów Zjednoczonych do krajów należących do ATPA 
i ATPDEA w latach 2006–2010 (w mld USD)

2006 2007 2008 2009 2010 najważniejsze importowane 
towary w 2010 r.

Boliwia 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

biżuteria, samoloty
i artykuły lotnicze, np. 
części zamienne, oprogra-
mowanie komputerowe

19  U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, Doing Business in Peru: 2009 
Country Commercial Guide for U.S. Companies, April 22, 2009, s. 36.

20  United States International Trade Commission (USITC), The Impact of the Andean Trade 
Preferences Act, Eleventh Report 2004, Washington, DC 2005, s. 20.

21  A.M. Villarreal, ATPA Renewal: Background and Issues, U.S. Congressional Research Service, 
April 14, 2011, Washington, DC 2011, s. 2.
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Ekwador 2,5 2,7 3,2 3,6 5,0

samoloty i artykuły lotnicze, 
np. części zamienne,
produkty paliwowe
i energetyczne przetworzo-
ne z surowej ropy naftowej 
i gazu ziemnego

Peru 2,7 3,8 5,7 4,4 6,1

produkty paliwowe prze-
tworzone z surowej ropy 
naftowej, części zamienne 
do maszyn i samochodów, 
ciężki sprzęt budowlany, np. 
buldożery

Kolumbia 6,2 7,9 10,6 8,8 11

produkty paliwowe prze-
tworzone z surowej ropy 
naftowej, części zamienne 
do maszyn i samochodów, 
artykuły chemiczne, np. etyl

łącznie 11,6 14,6 19,8 17,1 22,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie U.S. International Trade Commission (USITC), Inter-
active Tariff and Trade DataWeb, http://dataweb.usitc.gov, 12.04.2012.

Tabela 24. Eksport towarów do Stanów Zjednoczonych z krajów należących do ATPA
i ATPDEA w latach 2006–2010 (w mld USD)

2006 2007 2008 2009 2010 najważniejsze eksportowa-
ne towary w 2010 r.

Boliwia 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 ropa naftowa, srebro, cyna

Ekwador 7,0 6,1 9 5,2 7,3
ropa naftowa, artykuły 
spożywcze: banany, 
skorupiaki

Peru 5,9 5,2 5,8 4,2 5,2 ropa naftowa, złoto, miedź
Kolumbia 9,2 9,3 13,1 11,2 15,7 ropa naftowa, złoto, węgiel
łącznie 22,5 20,9 28,5 21,2 28,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. International Trade Commission (USITC),
Interactive Tariff and Trade DataWeb, http://dataweb.usitc.gov, 12.04.2012.

Tabela 25. Porównanie i struktura eksportu towarów z krajów ATPA i ATPDEA do Stanów 
Zjednoczonych w latach 2001, 2008 oraz 2010 (w mln USD)

Boliwia Ekwador Peru Kolum-
bia

łączna 
wartość 
importu

wartość 
importu 

w %
2001 r. całość eksportu 165,1 1975,4 1805,5 5622,6 9568,6

eksport wolnocłowy 137,3 1038,1 1221 3281 5677,4 59,3%

eksport w ramach ATPA 53,2 216,1 686,3 696,6 1652,2 17,3%
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eksport w ramach 
programu Generalized 
System of Preferences 
(GSP)

9,5 33 73,4 68,2 184,1 1,9%

eksport w ramach 
innych programów 74,5 789 461,3 2516,1 3840,9 40,1%

2008 r. całość eksportu 540,4 9043,8 5839,9 13 058,8 28 483,9

eksport wolnocłowy 471,2 7915,4 5507,9 12 001,2 25 895,7 90,9%

eksport w ramach ATPA 
oraz ATPDEA łącznie 140 6594,8 3168,7 7339,2 17 242,7 60,5%

eksport w ramach 
ATPDEA 83,0 6311,1 1648,6 6527,8 14 544,4 51,1%

eksport w ramach ATPA 57,0 283,7 1520,1 811,5 2698,3 9,5%

eksport w ramach 
programu Generalized 
System of Preferences 
(GSP)

47,6 57,1 271 235,8 611,6 2,1%

eksport w ramach 
innych programów 283,6 1263,5 2068,1 4426,2 8041,4 28,2%

2010 r. całość eksportu 675,9 7333,8 5172,5 15 672,6 28 854,8

eksport wolnocłowy 457,4 5507,1 4729,2 14 536,6 25 230,3 87,4%

eksport w ramach ATPA 
oraz ATPDEA łącznie 0 4179,1 759,3 9472,6 14 410,9 49,9%

eksport w ramach 
ATPDEA 0 3886,6 534,1 8538,9 12 959,5 44,9%

eksport w ramach ATPA 0 292,5 225,2 933,7 1451,4 5,0%

eksport w ramach 
programu Generalized 
System of Preferences 
(GSP)

155,7 54,3 0 158,5 368,5 1,3%

eksport w ramach 
innych programów 301,7 1273,7 3969,9 4905,5 10,451 36,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. International Trade Commission (USITC), Inte-
ractive Tariff and Trade DataWeb, http://dataweb.usitc.gov, 19.06.2013.22

Zarówno program ATPA, jak i ATPDEA były jednymi z wielu inicjatyw ame-
rykańskich podjętych na przełomie XX i XXI w., a mających na celu wspieranie 

22  Na skutek antyamerykańskiej polityki prowadzonej przez prezydenta Evo Moralesa zawieszono 
uczestnictwo Boliwii w programach ATPA i ATPDEA 15 grudnia 2008 r. Eksperci amerykańscy szacują, 
że do tego czasu dzięki programom pomocowym w Boliwii udało się stworzyć około 19 tys. miejsc pra-
cy, głównie w przemyśle tekstylnym. W wyniku zawieszenia Boliwii zatrudnienie w tym sektorze spadło 
o 30%. I.C. Rebolledo, President, Bolivian-American Chamber of Commerce, INC. [w:] U.S.-Bolivia 
Relations: looking ahead: hearing before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee 
on Foreign Affairs, House of Representatives, 111th Congress, 1st session, March 3, 2009, Washington, 
DC 2009, sygn. 4.F76/1:111-3, s. 34. 
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długoterminowej walki z przestępczością narkotykową w różnych krajach Ame-
ryki Łacińskiej, w tym subregionu andyjskiego. Krytycy ATPDEA zwracali uwa-
gę na nieskuteczność multilateralnych umów handlowych. Podkreślano pojawienie 
się niekorzystnych tendencji w postaci trudnej do pokonania przez amerykańskich 
przedsiębiorców z branży odzieżowej konkurencji w ramach napływu tanich to-
warów z krajów andyjskich. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu 
ATPA i ATPDEA był pogląd, aby nie wspierać fi nansowo na specjalnych warunkach 
krajów, których władze prowadzą nieprzychylną Stanom Zjednoczonym politykę 
(np. Boliwia). Z drugiej strony zwolennicy programów pomocowych w Kongresie 
wskazywali na pozytywny wpływ na lokalne gospodarki, stworzenie tysięcy miejsc 
pracy, redukcję produkcji i handlu narkotykami. Wierzono, że obecna współpraca 
gospodarcza położy podwaliny pod przyszłą współpracę polityczną z lojalnymi pań-
stwami regionu, sojusznikami USA in spe, co w rezultacie przyczyni się do usta-
bilizowania sytuacji w regionie23. Analizując realizację obu programów pod kątem 
gospodarczym, należy stwierdzić, iż wzrost wymiany handlowej pomiędzy USA 
a państwami regionu nie miał decydującego wpływu na poprawienie sytuacji ekono-
micznej Boliwii, Kolumbii, Peru czy Ekwadoru. Głównym powodem minimalnych 
korzyści ekonomicznych była stosunkowo niska wartość wymiany handlowej mię-
dzy USA a państwami andyjskimi. Eksport towarów z państw subregionu andyjskie-
go w ramach obu programów stanowił jedynie około 0,8% wartości całego impor-
tu amerykańskiego. Marginalne znaczenie krajów andyjskich dla gospodarki USA 
podkreślał fakt, że tylko 0,1% amerykańskiego PKB w 2010 r. pochodziło z tego 
rynku. Aż blisko 90% wszystkich eksportowanych na rynek amerykański produktów 
pochodziło z handlu poza ATPA i ATPDEA24. Z kolei efekty współpracy związane 
z ograniczaniem produkcji i handlu narkotykami nie były również zadowalające za-
równo dla Waszyngtonu, jak i partnerów andyjskich. Dzięki programowi udało się 
zmniejszyć powierzchnię upraw koki w krajach andyjskich objętych ATPA w okresie 
od 1992 do 2000 r. o 13%, w Boliwii o 68%, a w Peru aż o 74%. Równocześnie 
uprawa koki i produkcja kokainy skupiły się na terytorium Kolumbii, a powierzchnia 
upraw rośliny wzrosła o 267%. Ekwador już w 1992 r. zlikwidował uprawy koki na 
swoim terytorium, ale pojawił się nowy problem. Przez obszar tego kraju przebiegał 
najważniejszy szlak przemytniczy biegnący z Kolumbii do Peru. W 2007 r. uprawy 

23  Do całkowitego wygaszenia programów ATPA i ATPDEA w lipcu 2013 r. kolejne administracje 
waszyngtońskie podkreślały zalety tych inicjatyw. Oto przykładowa opinia jednego z podsekretarzy 
stanu z 2001 r. w tej kwestii: „Renewal the Andean Trade Preference Act (ATPA) is perhaps the single 
largest short-term contribution to economic growth and prosperity in the Andes. By renewing the Act 
and expanding its benefi ts, we can continue to provide economic alternatives to narcotics traffi cking 
in Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia. The Act has already succeeded in doing so without adverse 
economic impact for the U.S. The original justifi cation for the legislation still stands, but it expires at 
the end of the year, and should be renewed at the earliest possible date. ATPA renewal would serve to 
strengthen the credibility of democratically elected governments in the region and provide them with 
a clear demonstration of the benefi ts of continuing to cooperate on counternarcotics. It would also halt 
a potentially crippling exodus of U.S. industries that relocated to the region when ATPA was established”. 
Prepared Statement of James F. Mack, Deputy Assistant Secretary of State for International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State [w:] A Review of the Andean Initiative…, s. 33.

24  A.M. Villarreal, ATPA Renewal: Background…, s. 6.
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koki w krajach subregionu andyjskiego obejmowały około 232 tys. hektarów, by rok 
później powierzchnia upraw spadła do 192 tys. hektarów25.

7.3. ANDEAN REGIONAL INITIATIVE (ARI)

W połowie kwietnia 2001 r. w kanadyjskim Quebecu odbył się szczyt państw ame-
rykańskich, na którym po raz pierwszy prezydent Bush zaprezentował pomysł po-
wstania Andean Regional Initiative (ARI). ARI została skierowana do Kolumbii, 
jej pięciu sąsiadów: Brazylii, Panamy, Peru, Wenezueli i Ekwadoru oraz Boliwii. 
Bezpieczeństwo Ekwadoru jest w sposób szczególny narażone na działania kolum-
bijskich grup narkotykowych. W pobliżu granicy z Ekwadorem znajduje się kolum-
bijska prowincja Putumayo, w której masowo uprawiana jest koka. Z kolei Brazylia 
i Panama nie należą do subregionu andyjskiego, ale jako sąsiedzi Kolumbii są po-
tencjalnie zagrożone narkoterroryzmem26 i stanowią ważny etap na szlaku sprzedaży 
narkotyków do USA i Europy. W połowie maja politycy administracji prezydenta 
Busha przedstawili strategię nowej inicjatywy. Politycy amerykańscy, myśląc o sku-
tecznej walce z przestępczością narkotykową, wskazywali na potrzebę rozwiązania 
fundamentalnych problemów krajów andyjskich. Do najważniejszych problemów 
trapiących kraje subregionu andyjskiego należy zaliczyć: słabość instytucji demo-
kratycznych tak na poziomie centralnym, jak i lokalnym; brak wsparcia ze strony 
rządów dla demokratyzacji życia wśród ludności wiejskiej; brak planu rozwoju eko-
nomicznego terenów wiejskich i przez to poszerzanie strefy ubóstwa i armii bezro-
botnych; kryzys i wysoki stopień korupcji w tamtejszym wymiarze sprawiedliwości. 
Prezydent Bush zadeklarował pomoc w rozwoju edukacji wśród biednej ludności 
państw subregionu andyjskiego. Dostrzegając zależność pomiędzy wykształce-
niem a powodzeniem inicjatywy amerykańskiej, na szczycie państw amerykańskich 
w Quebecu ogłosił utworzenie Andean Regional Centers for Excellence, których za-
daniem ma być kształcenie kadry pedagogicznej. Amerykańska diagnoza przyczyn 
kryzysowej sytuacji stała się podstawą do nakreślenia planu działania, który sprowa-
dzał się do realizacji koncepcji tzw. trzy D (three D’s). Pierwsze D to demokracja, 
rozumiana jako wspieranie nie tylko demokratycznych instytucji politycznych w kra-
jach-benefi cjentach, ale również fi nansowanie reformy systemu sprawiedliwości, 
edukacji, reformy władz samo rządowych, wspieranie przestrzegania praw człowieka 
przez władze centralne. Zdaniem Amerykanów szanse na powodzenie ARI zwięk-
szało aktywne wspieranie procesu demokratyzacji życia politycznego i społecznego 
w krajach andyjskich, a jego głównym zadaniem jest reforma wymiaru sprawied-
liwości. Z inicjatywy Departamentu Stanu, przy wsparciu USAID oraz organizacji 

25  U.S. International Trade Commission (USITC), Andean Trade Preference Act: Impact on U.S. 
Industries and Consumers and on Drug Crop Eradication and Crop Substitution, 2009, Fourteenth 
Report, Washington, DC 2010, s. 4.

26  J.A. Gentleman, The Regional Security Crisis in the Andes, Miami 2001, s. 74.
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pozarządowych (NGO) osiągnięto następujące cele: sfi nansowano szkolenie nowych 
sędziów i rozpropagowano wśród ubogich mieszkańców terenów wiejskich potrzebę 
korzystania z porad prawnych i dochodzenia swoich praw przed sądami. Według 
podsekretarza stanu Michaela Deala, odpowiedzialnego za implementację ARI, bar-
dzo ważnym elementem pomocy było wprowadzenie systemu tzw. Casas de Justicia 
(Domy Sprawiedliwości), zlokalizowanych na biednych obszarach wiejskich. Sieć 
osiemnastu Casas de Justicia przyniosła pozytywnie rezultaty np. w Peru, w którym 
dziennie rozpatrywano około 150 spraw27. W tym sektorze współpracy główny na-
cisk położono na wspieranie procesu pokojowego w Kolumbii. Uspokojenie sytu-
acji w Kolumbii było traktowane priorytetowo i jako element konieczny stabiliza-
cji w całym subregionie andyjskim. Drugie D oznaczało development, czyli rozwój 
gospodarczy, w którym zawierały się działania na rzecz przedłużenia porozumienia 
ATPA, traktowanie ARI jako integralnego etapu przygotowawczego pod utworzenie 
w przyszłości strefy wolnego handlu pomiędzy państwami amerykańskimi (The Free 
Trade Area of the Americas, FTAA). To forma wsparcia redukcji obszarów ubóstwa 
poprzez promowanie alternatywnych do narkotyków źródeł zarobkowania. Działania 
o charakterze gospodarczym kierowano przede wszystkim do Peru, Ekwadoru oraz 
Boliwii, a w mniejszym stopniu do Kolumbii. W przypadku Wenezueli pomoc gospo-
darcza była bardzo utrudniona i ograniczona z powodu antyamerykańskiej polityki 
ostentacyjnie prowadzonej przez prezydenta Hugo Cháveza. Brazylia ze względu na 
swój potencjał gospodarczy została pominięta. Trzecie D to drugs, czyli narkotyki – 
element, który był wspólny dla wszystkich krajów uczestniczących w ARI. Zdaniem 
strony amerykańskiej sukces w walce z przestępczością narkotykową w Kolumbii 
i krajach ościennych zostanie osiągnięty tylko w wypadku ścisłego współdziałania 
władz tych państw pod przywództwem USA. Amerykanie kładli nacisk na zdecydo-
wane działania wymierzone w mafi ę narkotykową operującą szczególnie aktywnie 
w Kolumbii i Peru28.

W maju 2001 r. prezydent Bush uzyskał zgodę obu Izb Kongresu na wprowa-
dzenie w życie kolejnego programu polityczno-gospodarczego skierowanego do 
krajów subregionu andyjskiego. Głównym założeniem ARI było wsparcie rozpoczę-
tego rok wcześniej Planu Kolumbia, najważniejszej inicjatywy z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i amerykańskich celów gospodarczych w regionie. W 1999 r. pre-
zydent Andrés Pastrana Arango zainicjował przy wsparciu ze strony USA komplek-
sowy program walki z przestępczością narkotykową w Kolumbii. Realizacja Planu 
Kolumbia w pierwszych latach pochłonęła środki fi nansowe w wysokości 7,5 mld 
USD. 4 mld USD wyasygnowała strona kolumbijska, a 3,5 mld USD pochodziło od 
międzynarodowych darczyńców. W lipcu 2000 r. odbyło się spotkanie rządów euro-
pejskich, w wyniku którego do 2006 r. Unia Europejska zobowiązała się przekazać 

27  U.S. Department of State, Michael Deal’s Statement before the Subcommittee on Foreign Opera-
tions of the Senate Appropriations Committee, Washington, DC, July 11, 2001, http://www.state.gov/p/
wha/rls/rm/2001/4394.html, 21.02.2014.

28  L.K. Storrs, N.M. Serafi no, Andean Regional Initiative (ARI): FY 2002 Supplemental and 
FY 2003 Assistance for Colombia and Neighbours, U.S. Congressional Research Service, June 12, 2002, 
Washington, DC 2002, s. 2.
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105 mln USD, Hiszpania 100 mln, zaś rząd norweski kolejne 20 mln USD. Głów-
ny ciężar fi nansowania spoczywał jednak na USA. W 2000 r. Kongres USA wsparł 
Plan Kolumbia kwotą 1319 mld USD. 67% (860 mln USD) pomocy amerykańskiej 
przekazano na szkolenie żołnierzy i zakup uzbrojenia dla armii kolumbijskiej. Zakup 
nowoczesnych helikopterów i samolotów kosztował Kolumbię tylko w 2000 r. 417 
mln USD. Pozostałe 33% sumy zostało skierowane na propagowanie i rozwój alter-
natywnych upraw. W sierpniu 2002 r., pomimo zmian politycznych, stanowisko pre-
zydenta objął Álvaro Uribe, a Plan Kolumbia przy wsparciu Waszyngtonu był konty-
nuowany. Prezydent Uribe opowiadał się za ścisłą współpracą z USA, wprowadzając 
do niej jeden istotny nowy element. Uribe zwracał uwagę, że powodzenie programu 
zależy od rozwoju alternatywnych form upraw zwłaszcza w prowincjach Putumayo 
i Caquetá. W latach 2000–2010 Departament Stanu oraz Departament Obrony na re-
alizację programu przeznaczyły blisko 8 mld USD. Część środków pokrywała koszty 
związane ze stacjonowaniem na terenie Kolumbii kontyngentu 800 żołnierzy amery-
kańskich29. Kongresmeni zarezerwowali na ten cel w roku budżetowym 2002 kwotę 
782,32 mln USD, która miała pokryć wstępne koszty realizacji programu. Większość 
tej sumy, bo aż 645 mln USD, w ramach Andean Counterdrug Initiative (ACI), czy-
li programu, który stanowił część ARI, Amerykanie przekazali do wykorzystania 
w bezpośredniej walce z narkobiznesem. Poza ACI częściami składowymi ARI były 
następujące programy: Economic Support Funds, Developmental Assistance, Child 
Survival and Disease oraz skierowany od 2003 r. w zasadzie tylko do Kolumbii Fo-
reign Military Financing. Początkowo zasadniczym celem nowej amerykańskiej 
inicjatywy było szkolenie i dozbrojenie armii kolumbijskiej w walce z guerrillas. 
Uderzenie w kolumbijski narkobiznes mogło być skuteczne jedynie w połączeniu 
z dofi nansowaniem krajów sąsiednich, których władze również zmagały się z prze-
stępczością narkotykową. 55% całości sumy przeznaczono dla Kolumbii, pozostałe 
45% skierowano do innych uczestników programu (zob. tabela 16). Zdaniem poli-
tyków kolumbijskich warunkiem koniecznym powodzenia wszystkich programów 
antynarkotykowych tak w Kolumbii, jak i w pozostałych krajach andyjskich było 
udzielenie przez stronę amerykańską znaczącego wsparcia fi nansowego30.

29  S.C. Ribando, W.L. Sun, J.S. Beittel, M.P. Sullivan, Latin America and the Caribbean: Illicit 
Drug Traffi cking and U.S. Counterdrug Programs, U.S. Congressional Research Service, May 12, 2011, 
Washington, DC 2011, s. 13; Prepared Statement of Honorable John P. Walters, Director, Offi ce of Na-
tional Drug Control Policy (ONDCP) [w:] Plan Colombia: major successes and new challenges: hearing 
before the Committee on International Relations, House of Representatives, 109th Congress, 1st session, 
May 11, 2005, Washington, DC 2005, s. 19; J.G. Takatlian, Colombia. U.S. Security Policy…, s. 270.

30  Prepared Testimony of the Honorable Charles Shapiro, Principal Deputy Assistant Secretary, 
Bureau of Western Hemisphere Affairs, U.S. Department of State [w:] U.S.-Colombia Relations: hearing 
before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs, House of 
Representatives, 110th Congress, 1st session, April 24, 2007, Washington, DC 2007, s. 20.
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Tabela 26. Finansowanie przez USA państw latynoamerykańskich w ramach Andean 
Regional Initiative w 2002 r. (w mln USD)
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Kolumbia 399 380,50 137 243,50 380,50 0 0 0 0

Boliwia 143,48 122,46 74,46 48 81 12,05 19,41 10 0,5

Brazylia 26,18 18,63 12,63 6 6 3,93 8,70 0 0

Ekwador 76,48 46,86 31,85 15 25 6,86 0 15 0

Panama 20,50 13,50 8,50 5 5 4,50 0 4 0

Peru 206,15 194,87 119,87 75 142,50 14,17 23,20 15 0

Wenezuela 10,50 5,50 0,5 5 5 0 0 0,5 0

ogółem 882,29 782,32 348,82 379,50 645 41,51 51,31 44,50 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Offi ce of the Secretary of State, International Af-
fairs Function 150 Fiscal Year 2002 Budget Request Summary and Highlights, February 2002,
http://www.state.gov/s/d/rm/rls/, 21.03.2014.

Powyższe zestawienie przekazanych środków fi nansowych dla poszczególnych 
krajów w ramach ARI pokazuje, że z punktu widzenia interesów amerykańskich 
Kolumbia jest najważniejszym partnerem w regionie. Największe wsparcie fi nan-
sowe ze strony USA uzyskała Bogota. Cechą charakterystyczną są cele, na które 
rząd w Bogocie przeznacza amerykańskie fundusze. W przeciwieństwie do innych 
uczestników ARI władze Kolumbii asygnują większość dofi nansowania na szkolenie 
wojska i zakup uzbrojenia dla armii kolumbijskiej oraz aktywną walkę z producenta-
mi narkotyków poprzez naloty na kokainowe pola uprawne. W 2002 r. nie sfi nanso-
wano żadnych programów alternatywnych upraw czy o charakterze gospodarczym. 
Wprawdzie zakładano fi nansowanie takich inicjatyw w wysokości 137 mln USD, 
jednak ostatecznie sumę tę przesunięto na ACI. Rok później dysproporcje w fi nan-
sowaniu różnych zadań były jeszcze większe. W zwiększonym ogólnym budżetem 
ARI Waszyngton przekazał dodatkowe 98 mln USD na wsparcie armii i współpracę 
militarną. Na początku realizacji Planu Kolumbia 70% środków fi nansowych pokry-
wało zadania związane z wojskiem i aktywnym niszczeniem upraw koki. Z czasem 
proporcje zaczęły się wyrównywać i Amerykanie dostrzegli potrzebę zwiększenia 
fi nansowania zadań z zakresu gospodarki i promowania alternatywnych źródeł za-
robkowania. W 2003 r., podobnie jak w przypadku początków Planu Kolumbia, 
w ramach ARI przeznaczono dużą sumę na realizację operacji militarnych (przykład 



225

fi nansowania Kolumbii) (zob. tabela 27)31. Wzrost przyznanych środków przez USA 
dla Kolumbii w ramach ARI należy tłumaczyć również zaufaniem, jakim darzono 
nowo wybranego 26 maja 2002 r. prezydenta Kolumbii Álvaro Uribe, kontynuatora 
walki z narkobiznesem po Pastranie i zwolennika ścisłej współpracy z USA. Jednak 
główny powód, dla którego największa pomoc fi nansowa trafi a do Bogoty, wynika 
z faktu, iż na terenie Kolumbii znajduje się najbardziej rozwinięty przemysł narko-
tykowy, nie tylko w subregionie andyjskim, ale w całym świecie latynoskim. Z Ko-
lumbii pochodzi największa ilość narkotyków, które trafi ają na rynek amerykański 
i europejski. Na początku XXI w. 60% amerykańskiego rynku narkotykowego nale-
żało do kokainy i heroiny wyprodukowanych w Kolumbii, ale też w Peru i Boliwii. 
Filarem wszystkich programów (np. ARI, ACI), które miały na celu przeciwdziałanie 
przestępczości narkotykowej w Ameryce Południowej na przełomie XX i XXI w., 
był Plan Kolumbia32.

Tabela 27. Finansowanie przez USA państw latynoamerykańskich w ramach Andean 
Regional Initiative w 2003 r. (w mln USD)
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Kolumbia 537 164 373 439 0 0 98

Boliwia 132,6 82,6 50 91 30,6 10 1

Brazylia 29,5 17,5 12 12 17,5 0 0

Ekwador 65,1 43,1 22 37 7,1 20 1

Panama 20,5 10,5 10 9 7 3,5 1

Peru 186,6 119,6 67 135 40,6 10 1

Wenezuela 8,5 0,5 8 8 0 0,5 0

ogółem 979,8 437,8 542 731 102,8 44 102

Źródło: opracowanie własne na podstawie Offi ce of the Secretary of State, Resources, Plans 
and Policy. International Affairs Function 150 Summary and Highlights, Fiscal Year 2003 Budget 
Request, http://www.state.gov/secretary/rm/2003/01/134838. html, 22.03.2014.

31  C. Veillette, Plan Colombia: A Progress Report, U.S. Congressional Research Service, June 22, 
2005, Washington, DC 2006, s. 2.

32  Prepared Statement of the Honorable Dan Burton, a Representative in Congress from the State of 
Indiana [w:] Implementing Plan Colombia: the U.S. role: hearing before the Subcommittee on Western 
Hemisphere of the Committee on International Relations, House of Representatives, 106th Congress, 
2nd session, September 21, 2000, Washington, DC 2001, s. 12.
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Ważną rolę w realizacji ARI odegrała amerykańska instytucja Drug Enforcement 
Administration (DEA). Obecność DEA była istotna ze względu na skuteczność dzia-
łania agencji w walce z narkobiznesem we wcześniejszym okresie. Za najważniejsze 
sukcesy DEA należy uznać: redukcję napływu kokainy do konsumentów w Stanach 
Zjednoczonych od 1996 r. o prawie 100 ton, zmniejszenie od 1998 r. o blisko 10% 
handlu czystą kokainą w USA, aresztowanie kolumbijskiego bossa mafi i narkotyko-
wej Carlosa Bolasa, rozbicie części oddziałów Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) i doprowadzenie do ekstradycji 26 groźnych i wpływowych narko-
terrorystów z FARC, nawiązanie ścisłej współpracy z oddziałami policji w krajach 
andyjskich, szczególnie w Kolumbii i Peru, oraz prowadzenie skutecznych działań 
wywiadowczych i dzielenie się informacjami z miejscową policją w celu zwiększe-
nia efektywności współpracy33.

W ramach ARI już na początku realizacji tego programu, bo w grudniu 2001 r., 
DEA przy wsparciu ze strony policji krajów południowoamerykańskich przepro-
wadziła operację Seis Fronteras. Wyniki akcji przeciwko gangom narkotykowym 
udowodniły zasadność działań podjętych przez USA. Udało się zlikwidować 94 la-
boratoria, w których produkowano narkotyki, skonfi skowano 81 kilogramów heroi-
ny, 5490 kilogramów kokainy, 1163 kilogramy syntetycznych środków chemicznych 
potrzebnych do produkcji narkotyków. Ponadto aresztowano dużą grupę handlarzy 
i producentów narkotyków. Kraje latynoskie, zadowolone z rezultatów Seis Fron-
teras, na konferencji zorganizowanej w boliwijskim mieście Santa Cruz podjęły 
decyzję o przeprowadzeniu kolejnej operacji skierowanej przeciwko przestępcom 
narkotykowym. Tylko w ciągu jednego miesiąca akcji Gran Chaco V, od 10 maja do 
10 czerwca 2002 r., policja krajów uczestniczących w ARI zlikwidowała dwa labora-
toria, w których produkowano wysokiej jakości kokainę, aresztowała 58 osób podej-
rzanych o przynależność do mafi i narkotykowej, zniszczyła 78 kilogramów kokainy, 
28 976 litrów płynnych środków chemicznych oraz 59 ton tzw. suchych środków 
chemicznych, komponentów narkotyków syntetycznych34.

W celu zintensyfi kowania działań wymierzonych w narkobiznes latynoamery-
kański na początku 2001 r. DEA utworzyła nową komórkę – Sensitive Investigative 
Unit (SIU). Decyzję strony amerykańskiej o utworzeniu SIU z zadowoleniem przy-
jęły władze kilku krajów biorących udział w ARI: Peru, Boliwii, Ekwadoru i Brazy-
lii. Tylko w 2001 r. ofi cerowie DEA przeszkolili 579 funkcjonariuszy policji z tych 
krajów. Przykładowo, główne zadanie SIU w Ekwadorze polegało na ochronie wy-
brzeża i przechwytywaniu nielegalnych transportów kokainy i heroiny drogą morską. 
Każdy policjant z tej grupy został poddany pięciotygodniowemu przeszkoleniu ope-
racyjnemu w bazie DEA w Quantico35.

W wyniku dofi nansowania ARI przez Waszyngton wymierne korzyści odniosły 
siły zbrojne państw-benefi cjentów. Co zrozumiałe, najwięcej środków pochłonęła 
modernizacja armii kolumbijskiej, ale również dla służb mundurowych sąsiednich 

33 A. Hutchinson, DEA Congressional Testimony w: A. Tavidze (red.), Andean Regional Initiative, 
New York 2004, s. 7.

34  S.C. Ribando, W.L. Sun, J.S. Beittel, M.P. Sullivan, Latin America and the Caribbean…, s. 39.
35  L.K. Storrs, N.M. Serafi no, Andean Regional Initiative…, s. 17.
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krajów zakupiono nowoczesny sprzęt. W 2001 r. policja peruwiańska nabyła nowo-
czesne helikoptery K-MAX za sumę 25 mln USD. Policja i armia Boliwii dzięki 
wsparciu fi nansowemu USA tylko w 2002 r. zniszczyła farmy koki o powierzchni 
12 tys. hektarów. Z kolei Ekwador zmodernizował bazę wojskową w miejscowości 
Manta. Na ten cel Amerykanie przekazali 61,3 mln USD. Dodatkowe 20 mln USD 
wyasygnował Departament Obrony z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nalotów 
na pola uprawne koki znajdujące się na pograniczu kolumbijsko-ekwadorskim36.

W ramach realizacji tzw. drugiego i trzeciego D zarówno kraje partnerskie, jak 
i strona amerykańska mogły pochwalić się konkretnymi rezultatami wynikającymi 
z implementacji programu ARI. Uprawa koki i produkcja narkotyku w państwach 
subregionu andyjskiego została zmniejszona od 1999 do końca 2002 r. o 20%. W cią-
gu kolejnych pięciu lat ograniczono produkcję używek o dalsze 40%. W okresie 
trwania ARI najlepsze wyniki w walce z narkobiznesem uzyskały Boliwia i Peru, 
redukując powierzchnię upraw koki o 70%37.

W Peru zmniejszyła się powierzchnia upraw koki z rekordowych 129 tys. do 38 tys. 
hektarów. Znaczącą poprawę odnotowano zwłaszcza w Huallaga Valley, tradycyjnym 
terenie uprawy liści koki. Na 27 tys. hektarów zamieniono uprawę koki na uprawę 
kawy, kakao i ananasów. Według danych Departamentu Stanu zmiana ta spowodowała 
powstanie 10 tys. nowych i legalnych miejsc pracy. W Boliwii w regionie Chapare 
powierzchnia upraw koki wzrosła z 44 tys. do 114 tys. hektarów, ale zdaniem rządu 
w La Paz liście koki o wartości 49 mln USD są używane do produkcji legalnych pro-
duktów38. Dzięki ARI Boliwijczycy rozpoczęli uprawę innych roślin (np. bananów) i są 
coraz bardziej znaczącym eksporterem drylowanych owoców w puszkach. Produkty 
boliwijskie są dostarczane na rynek chilijski, a także – co warte podkreślenia – na tak 
wymagające rynki jak niemiecki czy szwajcarski. W 2003 r. wartość eksportowanych 
artykułów rolnych z regionu Chapare wynosiła 5,7 mln USD i wzrosła w ciągu roku 
o 68%. Z kolei w Ekwadorze fundusze zgromadzone w ramach ARI skierowano przede 
wszystkim do ubogiej ludności pochodzenia indiańskiego zamieszkującej prowincje 
graniczące z Kolumbią, narażone w sposób szczególny na niebezpieczeństwo ze strony 
przemytników narkotyków. Tylko do ubogiej 24-tysięcznej społeczności ekwadorskiej 
afrykańskiego pochodzenia z jednej prowincji Esmeraldas w północno-zachodniej czę-
ści kraju Amerykanie zaadresowali aż 23 programy o łącznej wartości 5 mln USD. 
Większość projektów dotyczyła inwestycji infrastrukturalnych, np. budowy dróg, mo-
stów, sieci wodociągowej. Część środków przeznaczono na ochronę praw człowieka 
i wsparcie dla lokalnych organów władzy złożonych w większości z tamtejszej lud-
ności. Urzędnicy amerykańscy mieli świadomość, że wartości nie były imponujące, 
szczególnie w zestawieniu z przychodami z nielegalnego handlu narkotykami, ale po-
twierdzały, iż kierunek zmian zapoczątkowany w ramach ARI był słuszny39.

36  L.K. Storrs, C. Veillette, Andean Regional Initiative (ARI): FY 2003 Supplemental and FY 2004 
Assistance for Colombia and Neighbours, U.S. Congressional Research Service, August 27, 2003, 
Washington, DC 2003, s. 18.

37  U.S. Department of State, U.S. Policy toward the Andean Region, http://www.state.gov/p/wha/rls/
rp/23985.html, 2.11.2013.

38  Ibidem.
39  M. Deal, Andean Regional Initiative [w:] A. Tavidze (red.), op. cit., s. 33.
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Krajem z subregionu andyjskiego, który najbardziej skorzystał na programie ARI, 
z oczywistych względów była Kolumbia. Paul E. Simons, urzędnik Departamentu 
Stanu, w jednym z raportów wyjaśnia znaczenie tego kraju z punktu widzenia inte-
resów USA:

Kolumbia ma bardzo istotne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. (…) Jej PKB wynosi 
ponad 90 mld USD rocznie. Kolumbia ma olbrzymie zasoby ropy naftowej, gazu ziemne-
go i węgla. Niestety znajduje się również w centrum narkobiznesu. W ostatnich latach aż 
70% światowego rynku koki przypada na Kolumbię. 90% kokainy, która trafi a na rynek 
amerykański, pochodzi właśnie z Kolumbii. Kolumbia jest także znaczącym producentem 
heroiny, której odbiorcami są konsumenci amerykańscy40.

Powyższa konstatacja musiała zaowocować zdecydowanymi działaniami i wy-
sokimi środkami fi nansowymi przeznaczonymi na walkę z narkobiznesem w Ko-
lumbii. Przykładowo tylko w 2003 r. dzięki programowi ARI strona amerykańska 
przekazała Bogocie 93 mln USD na jeden konkretny cel: rozbudowę infrastruktury 
obronnej w prowincji Caño Limón i zabezpieczenie tamtejszego ropociągu przed 
atakami ze strony narkoterrorystów. W porównaniu z kwotami wyasygnowanymi na 
inne projekty w ramach ARI dla pozostałych krajów andyjskich widoczna jest zasad-
nicza różnica w postrzeganiu roli Kolumbii i innych państw subregionu andyjskiego 
w walce z przestępczością narkotykową41.

Strona amerykańska przywiązywała uwagę do ARI i wiązała duże nadzieje na 
powodzenie programu. O znaczeniu tej inicjatywy z punktu widzenia interesów za-
równo USA, jak i krajów-benefi cjentów świadczą słowa ówczesnej ambasador USA 
w Ekwadorze Gwen C. Clare, która stwierdziła m.in.:

Oświadczenie Departamentu Stanu w sprawie powołania Andean Regional Initiative 
w głównej mierze dotyczyło Ekwadoru. Ekwadorscy politycy i dziennikarze zwracają 
uwagę na problemy, przed którymi stoi Ekwador, sąsiad Kolumbii. Poziom fi nansowania 
Andean Regional Initiative dowodzi, że administracja George’a Busha traktuje poważnie 
sytuację na pograniczu ekwadorsko-kolumbijskim. Wierzę, że owocna dyskusja będzie 
podstawą do wspólnego wprowadzenia programów pomocowych, promocji demokracji 
i rządów prawa, poprawy stosunków handlowych, kontynuacji walki z narkobiznesem 
i ochrony środowiska naturalnego Ekwadoru przed dewastacją. Przez ogłoszenie Andean 
Regional Initiative wyrażamy potrzebę istnienia całościowego programu, który sprosta 
wyzwaniom i zagrożeniom XXI w. Mam nadzieję, że zaproszenie do współpracy ze strony 
Stanów Zjednoczonych spotka się z pozytywnym odzewem rządu każdego kraju regionu 
i wspólnie będziemy kroczyć drogą pokojowego rozwoju całej zachodniej hemisfery42.

40  „Colombia is of great importance to the United States. (...) Its gross domestic product is more than 
$90 billion a year. Colombia has important reserves of petroleum, natural gas and coal. Unfortunately, 
Colombia is also a center of the illicit narcotics industry. In recent years, Colombia has been responsible 
for over 70 percent of the world’s coca cultivation. Ninety percent of the cocaine entering the United 
States is either produced in or passes through Colombia. Colombia is also a signifi cant source of heroin 
for the U. S. market”. Podaję za: U.S. Department of State, Testimony of Paul E. Simons before the Senate 
Drug Caucus, Washington, DC, June 3, 2003, www.state.gov/g/inl/rls/rm/21203.html (10.05.2013).

41  Więcej informacji o skutkach ARI dla Kolumbii zob. w: P.E. Simons, U.S. Narcotics Control 
Initiatives in Colombia [w:] A. Tavidze (red.), op. cit., s. 143.

42  „This week’s announcement by the U.S. Department of State of the Andean Regional Initiative 
attracted widespread attention in Ecuador, and with good reason. Ecuadorian politicians and journalists 
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Formalne zakończenie programu Andean Regional Initiative nastąpiło 1 stycznia 
2004 r. Zadania ARI zostały przejęte przez Andean Counterdrug Initiative.

7.4. ANDEAN COUNTERDRUG INITIATIVE, (ACI)

W 2001 r. w ramach ARI prezydent Bush powołał do życia kolejny program pomo-
cowy dla krajów subregionu andyjskiego. Ogłoszenie Andean Counterdrug Initia-
tive (ACI) było logiczną konsekwencją wcześniejszych inicjatyw amerykańskich 
skierowanych do wybranych państw Ameryki Łacińskiej: Andean Trade Preferen-
ces Act, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act i Andean Regional 
Initiative. Główną osią, wokół której realizowano cele w ramach ACI, podobnie 
jak w przypadku wymienionych programów był zainicjowany w 2000 r. przez pre-
zydenta Pastranę Plan Kolumbia. Administracja prezydenta Billa Clintona, przy 
akceptacji ze strony Kongresu, aktywnie wspierała działania ówczesnych władz 
Kolumbii. Prezydent Clinton określił priorytety Planu Kolumbia z punktu widzenia 
USA: „Nadrzędnym celem dla Stanów Zjednoczonych jest zatrzymanie nielegal-
nej fali narkotyków do USA, jak również wspomaganie Kolumbii w procesie po-
kojowym i reformach ekonomicznych, ponieważ jest to potrzebne do osiągnięcia 
pełnego bezpieczeństwa w regionie andyjskim”43. Waszyngton wysłał do Kolumbii 
500-osobowy kontyngent żołnierzy amerykańskich, których zadaniem było szko-
lenie policjantów i żołnierzy armii kolumbijskiej w celu prowadzenia skutecznej 
walki z narkobiznesem. Administracja prezydenta Pastrany szacowała koszty rea-
lizacji Planu Kolumbia na sumę 7,5 mld USD, z których 4 mld USD pochodziło 
z budżetu Kolumbii. Prezydent Clinton zadeklarował pierwszą ratę amerykańskiej 

have expressed concern that the serious problems facing neighbouring Colombia could affect Ecuador, an 
outcome that would be detrimental not only Ecuador but to U.S. efforts to promote stability throughout 
the region. The level of funding proposed by the Bush Administration for the Andean Regional Initiative 
is proof that the U.S. Government has listened to the concerns of the people of Ecuador. (...) I believe 
the fruitful discussion will play a key role in support for this effort to work with our neighbours to 
promote alternative development, strengthen democracy and rule of law, improve trade between our 
two countries and continue the fi ght against the scourge of narcotics traffi cking, and preserve Ecuador’s 
incredible ecological diversity. The Andean Regional Initiative recognizes that we need comprehensive 
solutions unique set of problems we are facing in the 21st century. I hope that this call to partnership the 
Government of the United States will be answered affi rmatively by each government in the region, and 
that together we can effectively chart a path to a peaceful prosperous Western Hemisphere”. Podaję za: 
U.S. Department of State, U.S. Ambassador in Ecuador Gwen C. Clare’s Testimony before the House 
International Relations Committee. Subcommittee on the Western Hemisphere, Washington, DC, June 28, 
2001, www.state.gov/g/inl/rls/rm/2001/jun_aug/3847/html (13.02.2013).

43  „The primary U.S. objective is to prevent the fl ow of illegal drugs into the United States, as well as 
to help Colombia promote peace and economic development because it contributes to regional security in 
the Andes”. Podaję za: Statement of the President, Bill J. Clinton, Offi ce of the Press Secretary, January 11,
2000 [w:] Public Papers of the Presidents of the United States: Bill Clinton, Book I (January 1 to July 31, 
2000), Washington, DC 2001, s. 51.
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pomocy fi nansowej dla inicjatywy władz w Bogocie w wysokości 1,3 mld USD44. 
Dodatkowo do Kolumbii został wysłany 300-osobowy korpus cywilnych wolonta-
riuszy, których rolą było wdrażanie zadań o charakterze gospodarczym, humanitar-
nym i społecznym45. Zasadnicze cele USA realizowane za pomocą programu ACI 
należy postrzegać dwuwymiarowo. W wymiarze ogólnym Waszyngton poprzez ACI 
przekazał środki fi nansowe krajom-benefi cjentom na bezpośrednią walkę z nar-
koterroryzmem. Państwa objęte tą inicjatywą były starannie dobrane przez stronę 
amerykańską i musiały spełnić jeden z podstawowych warunków: były producentem 
narkotyków lub przez ich terytorium przebiegał szlak narkotykowy do Stanów Zjed-
noczonych. Wśród zakwalifi kowanych krajów znalazła się z jednej strony Kolumbia 
jako największy producent kokainy i heroiny, a z drugiej państwa tranzytowe sąsia-
dujące z nią, np. Brazylia, Wenezuela, Panama czy Ekwador. Ekwador jest przykła-
dem kraju, na którego terenie nie była prowadzona produkcja narkotyków. Zagroże-
nie związane z narkotykami wynikało z faktu, że przy północnej granicy Ekwadoru 
z Kolumbią znajdowała się kolumbijska prowincja Putumayo. Ta część Kolumbii 
była największym obszarem upraw koki, a Ekwador był postrzegany przez narko-
biznes jako kraj tranzytowy46. Druga płaszczyzna pomocy polegała na wsparciu or-
ganów władz centralnych i samorządowych, policji, wojska poszczególnych krajów 
oraz propagowaniu alternatywnych form upraw wśród tamtejszych farmerów. Takie 
działania miały na celu osłabienie wpływów lobby narkotykowego i wzmocnienie 
procesów demokratyzacyjnych w tych krajach47.

W styczniu 2004 r. całość zadań ARI przejęła ACI. W 2008 r. Andean Counter-
drug Initiative (ACI) została zastąpiona przez Andean Counterdrug Program (ACP). 
Zmiana dotyczyła jedynie nazwy programu, natomiast cele i sposoby ich realizacji 
pozostały te same. W 2010 r. decyzją prezydenta Baracka Obamy fundusze z ACP 
zostały przekazane do International Narcotics Control and Law Enforcement (IN-
CLE). Tym samym ACP formalnie został zakończony48. Z powodów politycznych 
w 2006 r. z programu ACI została wykluczona Wenezuela (zarezerwowano dla Cara-
cas 2,25 mln USD, ale dofi nansowania nie przekazano). Głównym powodem wyklu-
czenia Wenezueli z grona państw objętym ACI był antyamerykanizm Hugo Cháveza 
oraz zacieśnianie współpracy z dystansującymi się od USA politykami latynoskimi. 
Szczególnie niepokojąco dla Waszyngtonu przedstawiała się perspektywa współpracy

44  Honorable R. Rand Beers, Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law En-
forcement Affairs, Department of State, Prepared Statement [w:] 2000 foreign policy overview and the 
President’s fi scal year 2001 foreign affairs budget request: hearings before the Subcommittee on African 
Affairs and Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps, Narcotics, and Terrorism and the Com-
mittee on Foreign Relations, United States Senate, 106th Congress, 2nd session, February 8, 9, 10, 24, 
25, 29, March 8 and 23, 2000, Washington, DC 2000, s. 285.

45  C. Veillette, Plan Colombia…, s. 2.
46  Andean Counterdrug Initiative: hearing before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug 

Policy and Human Resources of the Committee on Government Reform, House of Representatives,
108th Congress, 2nd session, March 2, 2004, Washington, DC 2004, s. 13.

47  ExpectMore.gov, Detailed Information on the Andean Counterdrug Initiative Assessment,
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/OMB/exeptmore/andean-counterdrug-
initiative, 26.04.2014.

48  S.C. Ribando, W.L. Sun, J.S. Beittel, M.P. Sullivan, Latin America and the Caribbean…, s. 13.
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między Bogotą a Caracas. Po proamerykańskich prezydentach Kolumbii Andrésie 
Pastranie Arango i Álvarze Uribe w 2010 r. urząd prezydenta objął Juan Manuel San-
tos. Nowy prezydent deklarował kontynuację polityki poprzedników w zakresie bez-
pieczeństwa, ale również był zwolennikiem współpracy nie tylko z USA. Opowiadał 
się za nawiązaniem ściślejszych relacji z innymi państwami latynoamerykańskimi. 
Już na początku swoich rządów Santos postawił sobie za cel poprawę stosunków 
z sąsiadami – Ekwadorem oraz Wenezuelą poprzez ponowne nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych49.

Podstawową cechą, która wyróżniała ACI spośród wcześniejszych inicjatyw, była 
struktura organizacyjna. Główny ciężar odpowiedzialności za implementację ACI 
spoczywał na urzędnikach Departamentu Stanu. Od października 2007 r. David T. 
Johnson, wysoki urzędnik Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs (INL) wchodzącego w skład Departamentu Stanu, stanął na czele ACI i był 
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadania50. Jednak dużą rolę w tej misji zare-
zerwowano dla USAID. Do kompetencji urzędników INL przy Departamencie Stanu 
należało nadzorowanie operacji militarnej mającej na celu niszczenie pól uprawnych 
koki. Z kolei pracownicy USAID koordynowali alternatywne programy o charakte-
rze gospodarczym, społecznym, humanitarnym czy politycznym, które miały zapew-
nić poprawę sytuacji gospodarczej i podnieść stopę życiową mieszkańców państw 
subregionu andyjskiego. Działalność USAID przyniosła pozytywne rezultaty przede 
wszystkim w przypadku Kolumbii i Boliwii51.

Tabela 28. Budżet Andean Counterdrug Initiative w 2004 r. (w mln USD)

Państwo Niszczenie upraw
Promocja alternatywnych 

programów
ekonomicznych

Suma

Kolumbia 313 150 463

Peru 66 50 116

Boliwia 49 42 91

Brazylia 10,2 0 10,2

Ekwador 20 15 35

Panama 6,5 0 6,5

Wenezuela 5 0 5

suma 469,7 257 726,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Department of State, Congressional Budget Justifi -
cation, Foreign Operations FY 2005, http://www.state.gov/f/releases/iab/, 17.05.2014.

Ambitny plan działania w ramach programu ACI zakładał, że do 2010 r. nastąpi 
redukcja o 80% produkowanej i przemycanej do USA i Europy kokainy. Drugim 

49  J.S. Beittel, Colombia: Background and U.S. Relations, and Congressional Interest, U.S. Con-
gressional Research Service, November 28, 2012, Washington, DC 2012, s. 29.

50  AllGov – Department of State, Andean Counterdrug Initiative, http://allgov.com/departments/
department-of-state/andean-counterdrug-initiative, 25.04.2014.

51  Ibidem.
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celem było do 2008 r. niszczenie upraw koki w wymiarze 35% rocznie. W 2005 r. po 
raz pierwszy od momentu powołania ACI w ramach ARI w 2001 r. Stany Zjednoczo-
ne wyasygnowały z budżetu programu środki fi nansowe dla kolejnych państw. Były 
to symboliczne sumy przeznaczone dla Hondurasu i Nikaragui, przez których teryto-
ria przebiegał szlak transportu narkotyków z Ameryki Południowej do USA. Akcja 
była wymierzona w siatkę nielegalnych kurierów narkotykowych, której członkowie 
aktywnie działali w krajach Ameryki Środkowej. Formalnie jednak państwa te nie 
były objęte pomocą w ramach ACI, a jedynie doraźnym wparciem fi nansowym (zob. 
tabela 29)52.

Tabela 29. Budżet Andean Counterdrug Initiative w 2005 r. (w mln USD)

Państwo Niszczenie upraw
Promocja alternatywnych 

programów
ekonomicznych

Suma

Kolumbia 313,2 153,3 466,5

Peru 62 54,3 116,3

Boliwia 49 42 91

Brazylia 9 0 9

Ekwador 11 15 26

Panama 6 0 6

Wenezuela 3 0 3

Nikaragua 1 0 1

Honduras 1 0 1

suma 455,2 264,6 719,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Veillette, Andean Counterdrug Initiative (ACI) 
and Related Funding Programs: FY 2005 Assistance, U.S. Congressional Research Service, 
December 9, 2004, Washington, DC 2004, s. 36.

Środki fi nansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach ACI od 2002 r. 
pozostały na podobnym poziomie i oscylowały w granicach 700 mln USD (zob. ta-
bele 18–20). Proporcje wydatkowanych pieniędzy w ACI w stosunku do programu 
ARI zostały zmienione. Podczas gdy w ARI przeznaczano 50% środków na zadania 
związane z bezpośrednią walką z narkobiznesem (niszczenie upraw) i 50% na al-
ternatywne programy społeczno-gospodarcze, w ramach ACI proporcje te wynosiły 
odpowiednio: 60% funduszy na operacje militarne prowadzące do zniszczenia plan-
tacji koki i pozostałe 40% na realizację programów humanitarnych, gospodarczych, 
wspierających procesy demokratyzacyjne w państwach regionu53.

52  C. Veillette, Andean Counterdrug Initiative (ACI) and Related Funding Programs: FY 2005 
Assistance, U.S. Congressional Research Service, December 9, 2004, Washington, DC 2004, s. 35.

53  L.K. Storrs, C. Veillette, Andean Regional Initiative (ARI): FY 2003 Supplemental and FY 2004 
Assistance for Colombia and Neighbours, U.S. Congressional Research Service, August 27, 2003, Wash-
ington, DC 2003, s. 9.
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Kolejną różnicą między ARI a ACI było umiejscowienie takich programów, 
jak: Foreign Military Financing, International Military Education and Training 
oraz Defense Department Counternarcotics Account. W tym ostatnim programie 
znalazły się akcje o sprecyzowanych celach, np. Development Assistance, Child 
Survival and Health i Economic Support Funds. Wszystkie te inicjatywy były do 
2005 r. realizowane w ramach ARI i stanowiły jej integralną część. Od 2005 r. 
działały równolegle do ACI, formalnie nie będąc jej częścią. Powyższe programy 
pomocowe były cennym uzupełnieniem dla zadań realizowanych w ACI. Foreign 
Military Financing (FMF) to program mający na celu dofi nansowanie armii krajów 
andyjskich poprzez pokrycie kosztów zakupu nowoczesnego uzbrojenia i wyszko-
lenia. W rezultacie ma nastąpić ściślejsza współpraca między wojskami sojuszni-
czymi a USA, która zaowocuje efektywniejszą współpracą w walce z narkobizne-
sem. W 2005 r. Amerykanie przeznaczyli na FMF 103 mln USD (w tym 99 mln 
USD otrzymała Kolumbia). Rok później zarezerwowano dla FMF 94 mln USD (90 
mln USD dla Kolumbii). International Military Education and Training (IMET) 
polegał na fi nansowaniu grantów skierowanych do uczniów i studentów krajów 
Ameryki Łacińskiej, których rządy współpracowały z USA. Celem tych szkoleń 
było zwiększenie możliwości obronnych krajów-benefi cjentów poprzez pogłębie-
nie współpracy z armią amerykańską. Amerykanie mieli nadzieję, że młodzi ludzie, 
którzy otrzymają granty i przejdą szkolenie, będą wywierać w przyszłości presję 
na rządzących, aby przestrzegali zasad i procedur demokratycznych. W 2005 r. 
Waszyngton przeznaczył na projekt IMET dla wszystkich krajów Ameryki Łaciń-
skiej 14 mln USD. 3,7 mln USD z tej kwoty otrzymały Kolumbia, Peru, Ekwador 
i Boliwia. Na projekty Departamentu Obrony znane pod wspólną nazwą Defense 
Department Counternarcotics Account Amerykanie wyasygnowali w 2006 r. ogól-
ną kwotę w wysokości 896 mln USD, adresowane do różnych krajów świata pro-
wadzących walkę z narkobiznesem. 368 mln USD przypadło w udziale krajom 
Ameryki Łacińskiej (122 mln USD dla Kolumbii). Do głównych zadań należało: 
wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości, szkolenie służb wywiadowczych, promo-
wanie rozwiązań wolnorynkowych, tworzenie miejsc pracy w rolnictwie, edukacji, 
rozwój sektora usług, ochrona zdrowia dzieci i kobiet, działanie zmierzające do 
ograniczenia korupcji, wspieranie procesów demokratyzacyjnych w państwach-
-benefi cjentach oraz ochrona granic54.

54  C. Veillette, Andean Counterdrug Initiative (ACI) and Related Funding Programs: FY 2005…, 
s. 3–4.
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Tabela 30. Budżet Andean Counterdrug Initiative w 2006 r. (w mln USD)

Państwo Niszczenie upraw
Promocja alternatywnych 
programów ekonomicz-

nych
Suma

Kolumbia 310,85 158,63 469,48

Peru 59 49 108

Boliwia 43 37 80

Brazylia 6 – 6

Ekwador 8,46 11,54 20

Panama 4,50 – 4,50

Wenezuela 2,25 – 2,25

operacja „Air Bridge 
Denial” 14

operacja „Critical Flight 
Safety” 30

suma 734,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Veillette, Andean Counterdrug Initiative and Re-
lated Funding Programs: FY 2006 Assistance, U.S. Congressional Research Service, January 
27, 2006, Washington, DC 2006, s. 3.

Skuteczność ACI wywołuje ambiwalentne odczucia. Pozytywne efekty programu 
ACI potwierdzają dane Departamentu Stanu. W latach 2002–2003 nastąpiło zmniej-
szenie powierzchni upraw koki w Peru i Boliwii o 1400 hektarów. Tylko w sierp-
niu 2003 r. w Kolumbii w następstwie operacji militarnej „Colombian Air Bridge 
Denial” armia zniszczyła 83 laboratoria – fabryki, w których produkowano kokai-
nę, skonfi skowała 48 ton narkotyków oraz 1500 m3 substancji chemicznych służą-
cych do produkcji narkotyku. Do sierpnia 2003 r. aresztowano 104 przemytników 
narkotyków, których przekazano stronie amerykańskiej. W następnym roku dzięki 
współpracy rządów państw andyjskich i armii amerykańskiej udało się zmniejszyć 
powierzchnię upraw koki o 25%. Zdaniem władz amerykańskich takie zdecydowa-
ne i skuteczne działania wymierzone w narkoterrorystów spowodowały w głównej 
mierze spadek zażywania narkotyków przez amerykańską młodzież o 11%. W Peru, 
drugim największym na świecie producencie kokainy, w 2003 r. powierzchnia upraw 
zmniejszyła się o 15%. W Boliwii od 1995 r. zlikwidowano 50% powierzchni plan-
tacji koki55.

Z drugiej strony jako niezadowalające oceniono wysiłki w realizacji drugiej czę-
ści programu ACI, związanej z propagowaniem alternatywnych form aktywności 
gospodarczej wśród andyjskich cocaleros oraz z ochroną praw człowieka. Głosy 

55  Statements of Robert Charles, Assistant Secretary, Department of State, International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs and Tom O’Connell, Assistant Secretary, Department of Defense, Special 
Operations and Low Intensity Confl ict [w:] Andean Counterdrug Initiative: hearing before the Subcom-
mittee on Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources of the Committee on Government Reform, 
House of Representatives, 108th Congress, 2nd session, March 2, 2004, Washington, DC 2004, s. 17.
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krytyki podkreślające fi asko dotychczasowych działań Waszyngtonu w dziedzinie 
przestrzegania praw człowieka nasiliły się w 2006 r. po objęciu urzędów przez nie-
przychylnych Stanom Zjednoczonym prezydentów Evo Moralesa w Boliwii i Ra-
faela Correę w Ekwadorze56. Obaj politycy są oskarżani o stosowanie praktyk au-
torytarnych w swoich rządach. Dodatkowy problem w stosunkach Waszyngtonu 
z krajami subregionu andyjskiego, który jest obecny od lat 90. XX w., stanowi dobór 
priorytetów tej współpracy57. Z punktu widzenia interesów USA najważniejsze było 
ograniczenie produkcji i napływu narkotyków na rynek amerykański, przestrzega-
nie praw człowieka, wspieranie procesów demokratyzacyjnych. Na końcu tej listy 
znalazły się zadania o charakterze gospodarczym, np. liberalizacja stosunków go-
spodarczych i promocja zasad wolnego handlu. Gradacja celów z punktu widzenia 
krajów andyjskich wyglądała nieco inaczej. Władze krajów-benefi cjentów oczeki-
wały przede wszystkim wsparcia fi nansowego, pomocy w reformowaniu gospoda-
rek, a w konsekwencji doprowadzenia do podniesienia poziomu życia tamtejszych 
społeczeństw. Następnie dążono do ograniczenia produkcji i handlu narkotykami, 
ale zwłaszcza w przypadku Peru i Boliwii nie za wszelką cenę. Problemem pozo-
staje również traktowanie przez decydentów głównie Peru i Boliwii zażywania koki 
jako tradycyjnej używki tamtejszych społeczeństw58. Taka postawa władz stawia 
USA w trudnej pozycji i nie sprzyja prowadzeniu bezkompromisowej walki z narko-
biznesem. Jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka i procesy demokratyzacyjne, 
władze żadnego z krajów subregionu andyjskiego nie są zainteresowane zmianami 
w tym aspekcie (np. Boliwia i Ekwador od 2006 r. czy Peru za rządów prezydenta 
Alberta Fujimori)59.

Tabela 31. Środki fi nansowe przeznaczone przez Stany Zjednoczone na reformę służb 
mundurowych w państwach latynoamerykańskich w latach 2010–2015 (w mln USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma

Kolumbia 194 
750,000

175 
250,000

140 
100,000

132 
878,656

132 
878,656

102 
065,380

877 
922,692

Meksyk 146 
000,000

30 
000,000

80 
000,000

62 
801,449

62 
801,449

25 
754,527

407 
357,425

Haiti 158 
769,600

19 
120,000

19 
120,000

17 
178,463

17 
178,463 5907,312 237 

273,838

56  Charakterystyka rządów obu polityków została przedstawiona szerzej w rozdziale VI.
57  A. Franco, Las relaciones entre Estados Unidos y los países andinos: una visión comparativa 

[w:] A. Franco (red.), Estados Unidos y los paises andinos, 1993–1997: poder y desintegracion, Bogotá 
1998, s. 175.

58  Offi ce of National Drug Control Policy, 2004 Coca and Opium Poppy Estimates for Colombia 
and the Andes, March 25, 2005, Washington, DC 2005, s. 32.

59  Szerzej problem ten został poruszony w pracy C.A. Youngers, E. Rosin, Drugs and Democracy in 
Latin America: The Impact of U.S. Policy, Washington, DC 2005.
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Peru 34 
500,000

29 
400,000

26 
646,597

40 
311,519

40 
311,519

33 
706,806

204 
876,441

Boliwia 15 
800,000

15 
000,000 7500,000 4996,000 4996,000 0 48 

292,000

Gwatemala 1500,000 8300,000 15 
500,000 3644,049 3644,049 0 32 

628,098

Ekwador 3250,000 4300,000 4300,000 4302,867 4302,867 0 20 
455,734

Brazylia 200,000 1000,000 2620,000 1746,667 1746,667 0 7313,334

Paragwaj 355,000 300,000 375,000 375,000 375,000 0 1780,000

Kostaryka 500,000 0 0 0 0 0 500,000

Argentyna 230,000 0 0 0 0 0 230,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie Grant Military and Police Aid from Inter-
national Narcotics Control and Law Enforcement, Region 2010–2015, http://justf.org/
Program?program=International_Narcotics_Control_and_Law_Enforcement, 4.04.2014.

W 2010 r. realizacja programu ACP została zakończona. Zadania i środki fi nanso-
we z ACP zostały przekazane do agencji INCLE. Administracja prezydenta Obamy 
podjęła decyzję o kontynuacji fi nansowania walki z narkobiznesem w krajach Ame-
ryki Łacińskiej przez stronę amerykańską. Wsparcie fi nansowe Stanów Zjednoczo-
nych skierowano przede wszystkim do służb mundurowych w celu szkolenia policji 
i wojska (zob. tabela 21). INCLE w tej misji mają wspierać takie instytucje, jak: 
DEA, USAID, Offi ce of National Drug Control Policy (ONDCP) oraz Organization 
of American States Inter-American Drug Abuse Control Commission60.

Głównymi zadaniami polityki USA wobec państw subregionu andyjskiego pozo-
stają: redukcja produkcji i przemytu narkotyków z krajów subregionu andyjskiego 
do Stanów Zjednoczonych, promowanie demokracji i rozwój instytucji demokra-
tycznych, liberalizacja stosunków gospodarczych w celu poprawy warunków życia 
w tych krajach. Podstawowym instrumentem realizacji powyższych zadań w ostat-
nich dwóch dekadach miały być programy polityczno-gospodarcze zaadresowane 
przez Stany Zjednoczone do państw subregionu andyjskiego. Mechanizm amery-
kańskich inicjatyw (ATPA, ATPDEA, ARI czy ACI) jest czytelny: dzięki pozytyw-
nym zmianom gospodarczym walka z narkobiznesem będzie skuteczniejsza. Cechą 
charakterystyczną polityki antynarkotykowej USA jest stopniowe odchodzenie od 
radykalnych działań militarnych i nalotów lotniczych na plantacje koki na rzecz 
promowania alternatywnych upraw wśród andyjskich chłopów. Studium przypadku 
Boliwii, Ekwadoru i Peru pokazuje, że z punktu widzenia interesów gospodarczych 
Waszyngtonu kraje te nie odgrywają znaczącej roli. Priorytetowym celem polityki 
USA wobec państw andyjskich jest walka z narkobiznesem, a każda metoda i próba 
walki z tym procederem jest celowa.

60  ExpectMore.gov, op. cit.



RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA? 
NAJWAŻNIEJSI AKTORZY 

MIĘDZYNARODOWEJ SCENY POLITYCZNEJ 
WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW AFRYKI 

PÓŁNOCNEJ I SUBREGIONU ANDYJSKIEGO

We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th 
century to build a world where the great powers compete in peace 
instead of prepare for war.

George W. Bush1

8.1. CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA – ENERGOCHŁONNA 
POTĘGA GOSPODARCZA2

Po 2001 r. rola krajów Afryki Północnej w polityce Stanów Zjednoczonych była 
jasno określona. Z punktu widzenia Waszyngtonu priorytetowym zadaniem było 
przystąpienie niektórych krajów arabskich Maghrebu do koalicji antyterrorystycznej 
utworzonej pod auspicjami USA. Choć cel ten stanowił priorytet w polityce Białego 
Domu, to nie był jedynym. Innym aspektem większego zaangażowania administracji 
prezydenta Busha w Afryce Północnej, obok decyzji o charakterze polityczno-mili-
tarnym, jest współpraca gospodarcza. Jednym z głównych powodów wzmożonych 
działań amerykańskich na polu gospodarczym było zainteresowanie i aktywniejsza 

1  Fragment przemówienia prezydenta George’a W. Busha wygłoszonego w West Point 1 czerwca 
2002 r. Podaję za: B. Loveman (red.), Strategy for Empire: U.S. Regional Security Policy in the Post-
Cold War Era, Lanham 2004, s. 23.

2  Zgodnie z kryteriami mocarstwowości przyjętymi przez Agatę Włodkowską Chiny systematycznie 
umacniają swoją pozycję na arenie międzynarodowej, ale nadal nie można mówić o Państwie Środka jako 
o mocarstwie równym Stanom Zjednoczonym. A. Włodkowska, Mocarstwowość w polityce zagranicznej 
państw [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2009, s. 164–165.
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polityka gospodarcza Chin prowadzona na obszarze całego kontynentu afrykańskie-
go3. Kluczowe pytania dla tej części rozważań brzmią: od kiedy trwa i jakie ma zna-
czenie ekspansja Chin w krajach Afryki Północnej dla Stanów Zjednoczonych?

Początki współczesnej chińskiej ekspansji gospodarczej na kontynencie afry-
kańskim sięgają przełomu XX i XXI w. Władze Chińskiej Republiki Ludowej po-
strzegają współpracę gospodarczą z krajami afrykańskimi dwuwymiarowo. Pierwszą 
płaszczyzną jest rozwój stosunków handlowych i wzrost wymiany handlowej. Już 
w 2001 r. władze i przedsiębiorcy chińscy dostrzegli potencjalne znaczenie i moż-
liwości rynku północnoafrykańskiego. Inwestorzy z Państwa Środka uznali Maroko 
i Tunezję za najbardziej obiecujące rynki inwestycyjne. Chińczycy doceniali proin-
westycyjne wysiłki rządzących w Rabacie i Tunisie. Na sprzyjającą atmosferę pro-
inwestycyjną wpłynęła m.in. decyzja o wprowadzeniu wysokich ulg podatkowych 
adresowanych do obcego kapitału. Szacowano, że wartość wszystkich 49 międzyna-
rodowych inwestycji w Maroku i Tunezji wynosiła wówczas 3,6 mld USD4. Drugi 
rodzaj współpracy dotyczy importu surowców naturalnych, przede wszystkim ropy 
naftowej i gazu ziemnego, oraz traktowanie Afryki jako potencjalnego zaplecza 
surowcowego dla konkurencyjnej i szybko rozwijającej się gospodarki chińskiej5. 
Zakrojona na szeroką skalę ofensywa gospodarcza Państwa Środka w Afryce sięga 
listopada 2000 r., kiedy władze ChRL zorganizowały w Pekinie szczyt Chiny–Afryka 
na temat współpracy gospodarczej (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC)6. 
Pekin przewiduje w swym planie wiele obszarów współpracy gospodarczej, a głów-
nym z nich są inwestycje w infrastrukturalny rozwój państw Czarnego Lądu. Do 
realizacji tego celu utworzono wiele specjalnych stref ekonomicznych. Działania 
o charakterze gospodarczym są traktowane przez Chiny jako wykorzystanie arse-
nału środków polityki zagranicznej z zakresu soft power. Ekspansja gospodarcza 
stanowi jedno z ważniejszych i skutecznych działań we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Władze Chin doskonale zdają sobie sprawę z tej prawidłowości 
i systematyczna intensyfi kacja działań chińskich o charakterze ekonomicznym na 
kontynencie afrykańskim jest tego najdobitniejszym przykładem7.

3  O pewnym widocznym dysonansie wśród amerykańskich decydentów dotyczącym przyszłości 
stosunków amerykańsko-chińskich przypomina Edward Haliżak: „Z instytucjonalnego punktu widzenia 
postrzeganie Chin przez USA jest wypadkową ścierania się poglądów reprezentujących interesy różnych 
instytucji rządowych i pozarządowych. Tak środowiska biznesu i Departament Stanu są uważane za 
zwolenników polityki zaangażowania. Natomiast Departament Obrony, Kongres oraz wpływowe 
konserwatywne instytucje, jak Heritage Foundation, American Enterprise Institute, przejawiają negatywną 
postawę wobec Chin, opowiadając się za redefi nicją zasady »jednych Chin«, i aktywnie wspierają Tajwan 
w dążeniu do separacji od Chin”. E. Haliżak, Zmiana układu sił USA–Chiny a transformacja porządku 
międzynarodowego, Warszawa 2005, s. 124.

4  Oxford Analytica Daily Brief Service, North Africa: Bourses Offer Safe Haven Potential, June 21, 
2001, http://www.search.proquest.com/docview/192437064?accountid=11664, 16.11.2013.

5  D. Zweig, B. Janbai, China’s Global Hunt for Energy, „Foreign Affairs”, vol. 84, no. 5, September/
October 2005, s. 29.

6  E. Obuah, Trade between China and Africa: Trends, Changes, and Challenges, „International 
Journal of China Marketing”, no. 2, May 2012, s. 79.

7  Szerzej zob. w: J.S. Nye Jr, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. 
J. Zaborowski, Warszawa 2007.
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Podczas gdy aktywność Zachodu podczas „arabskiej wiosny” skupiała się na 
kwestiach politycznych (rozwiązanie konfl iktu, presja zachodniej opinii publicznej 
w zakresie ochrony praw człowieka), Chiny prowadziły działania ofensywne w za-
kresie gospodarki. Rząd chiński wspiera politycznie i fi nansowo prywatnych inwe-
storów i zachęca do inwestowania w krajach afrykańskich. W zamian dyktatorzy 
afrykańscy, np. pułkownik Muammar Kaddafi , zezwalają na eksploatację lokalnych 
zasobów energetycznych przez koncerny chińskie praktycznie na nieograniczoną 
skalę. Przynosząca korzyści dwóm stronom współpraca spowodowała zajęcie przez 
Chiny nieprzychylnej postawy wobec ewentualnej zewnętrznej interwencji zbrojnej 
w Libii w 2011 r. i udzielenia jednoznacznej pomocy rebeliantom. 17 marca 2011 r. 
na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Chiny obok Rosji, Brazylii, Niemiec oraz Indii 
wstrzymały się od poparcia akcji lotniczej NATO przeciw dyktatorowi libijskiemu 
i nie udzieliły autoryzacji tej misji przez ONZ8.

Ofensywa gospodarcza Chin wywołuje niepokój wśród polityków i inwestorów 
zachodnich, ale pozornie taka sytuacja w dalszej perspektywie może zaowocować 
korzyściami i spowoduje zwiększenie inwestycji fi rm zachodnich. Bezpośrednim 
następstwem szczytu w 2000 r. było ustanowienie przy znacznym wsparciu fi nan-
sowym banków chińskich, również państwowych, China-Africa Development Fund 
(CADF). Wartość tego funduszu oszacowano na 5 mld USD9. Dość powiedzieć, że 
na realizację projektu gospodarczego MEFTA w latach 2003–2013 administracja 
prezydenta Busha przeznaczyła jedynie 1 mld USD. Ze względu na trudną sytua-
cję gospodarczą w USA suma ta została drastycznie zredukowana przez prezydenta 
Baracka Obamę. Efekty ofensywy gospodarczej Pekinu w Afryce można dostrzec 
bardzo szybko. Wymiana handlowa pomiędzy Chinami a krajami afrykańskimi in ex-
tenso wzrosła z 2 mld USD w 1999 r. do 39,7 mld USD w 2006 r., by w cztery lata 
później osiągnąć wysokość 127 mld USD. W ten sposób Chiny stały się największym 
partnerem krajów afrykańskich, wyprzedzając USA czy wszystkie państwa Unii Eu-
ropejskiej. Jeszcze wyższe wskaźniki w handlu z Chinami osiągnęły państwa Afry-
ki Północnej. W 2010 r. wymiana handlowa między państwami Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej a Pekinem wyniosła 145,5 mld USD. Dla pełnego obrazu należy 
dodać, że na tę sumę wpływ miał fakt postrzegania Afryki Północnej przez Chiny 
jako części Bliskiego Wschodu, a nie Afryki. Z punktu widzenia Pekinu Afryka Pół-
nocna i kraje Afryki Subsaharyjskiej to dwie różne gospodarczo, historycznie i kul-
turowo części jednego geografi cznego obszaru. Do głównych produktów importo-
wanych z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przez Chińczyków należą 
surowce energetyczne – ropa naftowa i gaz ziemny. W związku z tym znaczna część 
tej kwoty (145,5 mld USD) przypada na arabskie kraje Bliskiego Wschodu. Z Libii 
i Algierii Chińczycy importowali surowce energetyczne, z Maroka – fosforyty, rudy 
magnezu, półprodukty ze stali, artykuły spożywcze, np. owoce, a z Tunezji – nawozy 
sztuczne wykorzystywane w rolnictwie. Z kolei do państw północnoafrykańskich 

8  T. Graham Jr, Unending Crisis: National Security Policy after 9/11, Seattle 2012, s. 192.
9  J. Osikena, Geo-Politics beyond Washington: Africa’s Alternative Security and Development 

Partnerships [w:] D.J. Francis (red.), U.S. Strategy in Africa: AFRICOM, Terrorism and Security 
Challenges, London–New York 2011, s. 168.
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Pekin eksportował towary z sektora elektronicznego, wyroby tekstylne, samochody, 
motocykle, odzież. Firmy chińskie zajmują się również wdrażaniem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych w gospodarkach państw północnoafrykańskich (np. 
informatyzacja Maroc Telecom przez chińskiego giganta z branży teleinformatycz-
nej Huawei). Jednak poziom chińskich FDI na terenie Bliskiego Wschodu i państw 
Afryki Północnej jest mniejszy od FDI Unii Europejskiej. W 2010 r. wartość wszyst-
kich inwestycji bezpośrednich UE w krajach regionu Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu oszacowano na 193,3 mld USD10.

Wykres 7. Wymiana handlowa pomiędzy ChRL a krajami Afryki Północnej w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Obuah, Trade between China…, s. 80.

Z kolei w ramach tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Foreign Direct 
Investment, FDI) do Afryki napłynęło tylko w 2008 r. 5 mld USD, co stanowiło 4% 
całego udziału w rynku inwestycyjnym w Afryce. Taki sam udział miały wszystkie 
państwa europejskie razem wzięte. W północnych krajach Czarnego Lądu za po-
średnictwem FDI strona chińska zainwestowała środki fi nansowe, które stanowiły 
aż 15% powyższej sumy, przy 10-procentowym udziale w 2003 r. Zdecydowanym 
liderem spośród państw Afryki Północnej w przyjmowaniu kapitału w ramach FDI 
pochodzącego z Chin jest Algieria. Od stycznia 2011 r. niekorzystny wpływ na sto-
sunki gospodarcze i zaangażowanie inwestycyjne Chin w regionie miała i nadal ma 
niestabilna sytuacja polityczna. W wyniku tzw. arabskiej wiosny inwestycje chińskie 
w regionie spadły o 53% do poziomu 3,5 mld USD, a w przypadku Libii o ponad 
55% (zob. wykres 7)11.

10  E. Obuah, Trade between China…, s. 69.
11  Chinese Ministry of Commerce, MOFCOM: Unrest hits China’s foreign cooperation, March 25, 

2011, http://www.english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelease/counselorsoffi ce/westernasia andafricarep
ort,/201103/20110307466776.html, 17.07.2012.
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Od 2007 r. banki chińskie udzieliły pożyczek Afrykańczykom na kwotę 5 mld 
USD12. Chiny stały się bardzo szybko i, jak się wkrótce okazało, na okres kilku lat 
drugim po USA partnerem handlowym, wyprzedzając Unię Europejską. W 2010 r. 
Pekin zdetronizował na pozycji lidera Waszyngton. Aktywna postawa inwestycyjna 
Chin powinna skłonić USA do podobnych działań, jednak z wielu powodów Amery-
kanie przegrywają konkurencję z Chińczykami. Główną przyczyną niepowodzenia 
Waszyngtonu jest postrzeganie Afryki jako terenu przede wszystkim niezbędnego do 
prowadzenia skutecznej walki z terroryzmem islamskim. Skupienie się na współpra-
cy o charakterze wojskowym i w zakresie bezpieczeństwa spowodowało zaniedbanie 
stosunków na płaszczyźnie gospodarczej między USA a państwami regionu.

Zaangażowanie ekonomiczne Chin w krajach Afryki Północnej przybrało dwie 
formy współpracy. Chiny są postrzegane jako jeden z głównych partnerów handlo-
wych krajów Maghrebu oraz jako coraz ważniejszy inwestor przede wszystkim w sek-
torze energetycznym czy transportowym. Zasoby ropy naftowej w Afryce stanowią 
około 10% światowych rezerw tego surowca. Wzrost zapotrzebowania gospodarki 
chińskiej na ropę naftową spowoduje, że w 2020 r. ChRL stanie się największym im-
porterem tego surowca w skali światowej. Według amerykańskich analityków z U.S. 
Energy Information Administration w 2010 r. Chińczycy importowali 4,7 mln baryłek 
dziennie. Amerykanie szacują wzrost importu ropy naftowej przez ChRL do 13 mln 
baryłek dziennie w 2035 r. Obecnie aż 62% eksportowanej ropy z krajów Bliskiego 

12  China-Africa Trade Hits US$55.5 Billion, „People’s Daily”, January 30, 2007, http://english.
peopledaily.com.cn/200701/30/eng20070130_346085.html, 25.01.2011.

Wykres 8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) ChRL w krajach Afryki Północnej 
w latach 2005–2011 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ch. Alden, F. Aggad-Clerx, P.X. Mejia, Chinese 
Investments and Employment Creation in Algeria and Egypt: Economic Brief, African Deve-
lopment Bank, www.afdb.org (23.03.2013).
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Wschodu i Afryki Północnej trafi a na rynek chiński. Z 62% chińskiego importu 47% 
przypada na eksporterów z Bliskiego Wschodu i aż 15% na przedstawicieli Afryki, 
w tym Libię i Algierię13. Od kilku lat chińskie przedsiębiorstwa prowadzą aktywną 
politykę inwestycyjną w rozwój infrastruktury transportowej w krajach Afryki Pół-
nocnej oraz w budowę fabryk. Ofensywa gospodarcza w krajach Afryki Północnej 
jest częścią globalnej strategii Pekinu14.

Przykładem doskonale rozwijającej się w ostatnich latach współpracy krajów 
północnoafrykańskich z Chinami jest Algieria. Jej początki sięgają przełomu 2002 
i 2003 r. Ówczesnym władzom Algierii sprzyjała sytuacja ekonomiczna na świe-
cie, którą spowodował globalny kryzys naftowy. Kryzys paliwowy był konsekwen-
cją koncentracji działań militarnych koalicji międzynarodowej w Afganistanie oraz 
od 2003 r. w Iraku. W wyniku zaostrzenia sytuacji polityczno-militarnej w regionie 
bezpieczeństwo bliskowschodnich szlaków, przez które transportowano ropę naf-
tową do wielu odbiorców z różnych stron świata, zostało zagrożone, a ceny ropy 
wzrosły. Znaczenie energetyczne Algierii jako kraju alternatywnego dla Bliskiego 
Wschodu zwiększyło się. Według szacunków analityków rynku surowcowego zaso-
by algierskich złóż surowców energetycznych oszacowano na kwotę 157 mld USD. 
Tym samym Algieria znalazła się w gronie 15 potęg energetycznych na świecie. Co 
ważne, zarobione od początku wieku petrodolary władze państwowe inwestowały 
w rozwój infrastruktury. W pierwszej dekadzie XXI w. zrealizowano zadania w ra-
mach rozwoju infrastruktury transportowej (m.in. rozbudowa sieci kolejowej oraz 
budowa autostrady łączącej wschód z zachodem kraju) na kwotę 15,2 mld USD. 
Ponadto za rządów prezydenta Abdul-Azziza Boutefl iki nastąpiła poprawa klimatu 
dla inwestorów zagranicznych poprzez odbiurokratyzowanie gospodarki i zliberali-
zowanie przepisów prawnych. Przychylna inwestorom zagranicznym polityka władz 
oraz zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne przez gospodarkę chiń-
ską okazały się decydującymi czynnikami wpływającymi na wzrost zainteresowania 
Algierią jako potencjalnym partnerem gospodarczym. Już pod koniec 2002 r. Pe-
kin przystąpił do realizacji planu inwestycyjnego w Algierii. Podpisano bilateralne 
umowy gospodarcze, których wartość opiewała na kwotę 1,9 mld USD i dotyczyła 
zawarcia kontraktów przez 198 przedsiębiorstw chińskich głównie z branży budow-
lanej i energetycznej. W 2007 r. wartość kontraktów realizowanych przez państwowe 
przedsiębiorstwa chińskie w Algierii była najwyższa w Afryce i piąta w skali świa-
towej. Jedną z bezpośrednich konsekwencji obecności przedsiębiorców chińskich na 
rynku algierskim było przybycie tysięcy pracowników chińskich i powstanie licz-
nej społeczności chińskiej w Algierii. W 2002 r. w Algierii mieszkało i pracowało 
5067 Chińczyków. Obecną liczbę chińskich mieszkańców tego kraju szacuje się na 
35–50 tys. osób, co czyni ich największym skupiskiem Chińczyków na kontynencie 

13  C. Alessi, S. Hanson, Expanding China-Africa Oil Ties, Council on Foreign Relations, February 8, 
2012, http://www.cfr.org/china/expanding-china-africa-oil-ties/p9557, 25.11.2013.

14  E. Pecoraro, China’s Strategy in North Africa: New Economic Challenges for the Mediterranean 
Region, Institut Universitari d’Estudis Europeus, Working Paper no. 26, 2010, s. 22.
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afrykańskim. Wielu z nowo przybyłych uczy się języka arabskiego, a w jednej z hi-
storycznych dzielnic starego Algieru utworzyli Chinatown15.

Bilateralna wymiana handlowa w pierwszej połowie 2010 r. wyniosła 4 mld USD 
i była o 7,5% wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Od stycznia 
do sierpnia 2010 r. Algieria eksportowała do Chin towary o wartości tylko 800 mln 
USD, natomiast import wyniósł aż 3,2 mld USD. Chociaż algierski defi cyt w handlu 
bilateralnym osiągnął sumę 2,4 mld USD, to należy zauważyć pozytywny trend w al-
giersko-chińskich stosunkach handlowych. W porównaniu z rokiem 2009 eksport 
algierski do Chin wzrósł o 133%, osiągając sumę 2,3% całości eksportu Algierii, jed-
nocześnie import z Chin spadł o 5,3% do poziomu 12,2% całości importu Algierii16.

W pierwszej dekadzie XXI w. Algieria stała się na kontynencie afrykańskim naj-
większym benefi cjentem środków zainwestowanych przez chińskich przedsiębior-
ców. 50 chińskich fi rm zainwestowało lub planuje zainwestować w najbliższej przy-
szłości ponad 20 mld USD w algierski sektor budowlany oraz w rozwój infrastruktury 
transportowej i energetycznej (zob. tabela 32). Chińskie fi rmy realizują gigantyczny 
projekt budowy autostrady Wschód–Zachód o wartości około 11,2 mld USD. W trak-
cie współpracy algiersko-chińskiej nie uniknięto błędów czy problemów. Przy bu-
dowie autostrady Wschód–Zachód bądź przy budowie jednej z fabryk samochodów 
fi rma China Railway Construction Company została posądzona o korupcję. Z kolei 
w 2010 r. na algierskim rynku motoryzacyjnym pojawiła się konkurencja w postaci 
koncernu Renault dzięki podpisanej umowie rządu w Algierze z potentatem fran-
cuskim o budowie dużej fabryki motoryzacyjnej na pograniczu Algierii i Maroka17. 
W 2002 r. Chińczycy rozpoczęli inwestycje w sektorze paliwowym (hydrocarbon 
sector) w prowincji Zarzaitine, na której terenie znajdują się bogate złoża ropy nafto-
wej. Wartość tylko tego jednego kontraktu wynosiła 394 mln USD18. W 2003 r. dwa 
olbrzymie przedsiębiorstwa państwowe: chińskie China National Petroleum Corpo-
ration oraz algierskie Sonatrach wspólnie rozpoczęły eksploatację złóż gazu ziem-
nego i ropy naftowej w północno-wschodniej prowincji Chlef (Asz-Szalif). W tym 
samym roku Chińczycy wybudowali rafi nerię w Adrar w południowo-zachodniej 
części kraju. Z kolei przedsiębiorstwo China National Offshore Oil Corporation 
uzyskało licencję na wydobycie i eksport ropy naftowej ze złóż Hassi Bir Rekaiz 
zlokalizowanych na południowo-zachodnich obrzeżach Algierii. Obecnie na rynku 
algierskim działa ponad 50 fi rm chińskich, które realizują 20 dużych kontraktów na 
łączną kwotę 20 mld USD19.

15  Ch. Alden, F. Aggad-Clerx, P.X. Mejia, Chinese Investments and Employment Creation in Algeria 
and Egypt: Economic Brief, African Development Bank, www.afdb.org, s. 9 (25.11.2013).

16  Chinese Ministry of Commerce, Algeria Trade Statistics in August of 2010, http://www.english.
mofcom.gov.cn/aarticle/subject/minister/lanmub/201102/20110207420824.html, 21.03.2011.

17  V. Castel, BRICs in North Africa: Changing the Name of the Game?, „North Africa Quarterly 
Analytical”, vol. 62, no. 2, January 2011, s. 9.

18  S. Chen, Motivations behind China’s Foreign Oil Quest: A Perspective from Chinese Government 
and Oil Companies, „Journal of Chinese Political Science”, vol. 13, no. 1, 2008, s. 97.

19  Ch. Alden, F. Aggad-Clerx, P.X. Mejia, Chinese Investments and Employment…, s. 6.
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Tabela 32. Kontrakty fi rm chińskich na rozwój sieci algierskich linii kolejowych w latach 
2007–2010

Rok Projekt Inwestor Wysokość
kontraktu

Stopień
realizacji

2009

linia kolejowa pomię-
dzy miastami Tis-
semsilt a Boughezoul 
w zachodniej Algierii

China Civil Engi-
neering Constru-
ction Corporation 
(CCECC)

553,8 mln USD zrealizowany

2009

151 km linii kolejowej 
łączącej Al-Masila 
z Boughezoul w za-
chodniej Algierii

CCECC wspólnie 
z Infrarail Algerie 544,7 mln USD zrealizowany

2009

linia kolejowa pomię-
dzy miastami Tiaret 
a Sa’ida w zachodniej 
Algierii

CCECC 808,6 mln USD zrealizowany

2007

informatyzacja
i wprowadzenie syste-
mu GSM-R na 220 km 
linii kolejowej pomię-
dzy Tabia a Méchria
(Al-Maszrijja)

Huawei b.d. zrealizowany

2010

elektryfi kacja 170 km 
linii szlaku kolejowego 
pomiędzy Burdż Bu 
Arajridż a miastem 
Thénia

wspólne między-
narodowe kon-
sorcjum CCECC, 
kanadyjskiej 
fi rmy Dessau oraz 
tureckiej Özgün 
Constructions

38,8 mln USD zrealizowane

2010

budowa nowoczesnej 
linii kolejowej pomię-
dzy Relizane (Ghulaj-
zan) a Tissemsilt

CCECC wspólnie 
z Infrarail Algerie 1,2 mld USD

umowa podpi-
sana z rządem 
Algierii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Huawei, Huawei Wins Algeria GSM-R Contract, 
March 16, 2007, http:/www.huawei.com/news/view.do?id=3365&cid=42, 3.12.2011; World Rail-
way, CCECC Wins Contracts in Algeria, http:/www.worldrailway.com.cn/Market-Weekly/fi le/en-
glish/230_en.html, 2.12.2011.

Od 2007 r. Chińczycy coraz chętniej inwestują w rozwój przemysłu motoryzacyj-
nego, oczekując potencjalnych korzyści, jakie mogą osiągnąć z tego tytułu. Potencjał 
algierskiego rynku samochodowego jest olbrzymi. Na taki stan wpływają trzy głów-
ne czynniki: niskie koszty produkcji, a tym samym konkurencyjne ceny produktów, 
prokonsumpcyjna polityka kredytowa algierskiego rządu oraz rosnący popyt Algier-
czyków na samochody. Potencjał rynku algierskiego na produkty motoryzacyjne do-
strzegła fi rma Chinese Giant Motor Company. Tylko w styczniu 2007 r. sprzedała 
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w Algierii 300 sztuk samochodów Nomad 4X4, produkowanego przez chińską fi rmę 
Zotye and Zongshen. Według analityków sektora motoryzacyjnego w 2007 r. Algieria 
wraz z Egiptem była w grupie 10 największych importerów samochodów chińskich 
na świecie. Od połowy pierwszej dekady XXI w. strona chińska czyniła starania, aby 
utworzyć specjalną strefę ekonomiczną dla inwestorów z Państwa Środka – Jiangling 
Economic and Trade Cooperation Special Zone, zlokalizowaną w algierskim mieście 
Mustaghanam. Rozmowy zakończyły się sukcesem. W 2008 r. podpisano stosow-
ne porozumienie, w wyniku którego utworzono specjalną strefę ekonomiczną w za-
chodniej Algierii. Głównymi inwestorami są przedsiębiorstwa: Jiangling Automobi-
le Corporation, Jiangxi Coal Corporation oraz Zhongding International. W 2009 r.
rozpoczęła działalność fabryka samochodów w mieście Setif na wschodzie kraju. Zo-
stała założona przez algierską fi rmę GM Trade i chińską Shaan Xi. Koszt inwestycji 
to 100 mln USD. W fabryce zatrudnienie znalazło 4 tys. osób, a roczna produkcja 
wynosi 11 tys. samochodów. Shaan Xi wraz z algierskim partnerem Fandi Motors 
otworzyło kolejną fabrykę w Burdż Bu Arajridż, w której przy produkcji minibusów 
zatrudniono 1,2 tys. osób. Dla władz algierskich powodzenie tej inicjatywy gospo-
darczej miało jeszcze jedno znaczenie. Po załamaniu gospodarczym kraju, w tym 
również branży motoryzacyjnej, w wyniku wojny domowej w latach 90. XX w. poja-
wiła się okazja do odbudowania dzięki kapitałowi chińskiemu sektora motoryzacyj-
nego, ważnego dla gospodarki algierskiej20.

W maju 2009 r. Pekin rozpoczął ofensywę w sektorze elektronicznym i usług tele-
informatycznych. Przedsiębiorstwo China Great Wall Computer Shenzhen Co. ogło-
siło otwarcie w niedalekiej przyszłości w Algierii wspólnie z fi rmą Algerian EEPAD 
pierwszej na terenie Afryki fabryki produkującej podzespoły komputerowe i karty 
SIM do telefonów komórkowych. Wartość inwestycji oszacowano na 4 mln USD. 
Do końca 2010 r. uruchomiono trzy zakłady produkcyjne o takim profi lu w miastach: 
Blida (Al-Bulajda), Rouïba (Ar-Ruwajba) i Annaba, zatrudniające ponad 3 tys. pra-
cowników21.

Rynek algierski jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych 
dla Chin w skali globalnej. Do momentu wybuchu rewolucji w 2011 r. drugim krajem 
Afryki Północnej, obok Algierii, do którego kierowane były bezpośrednie inwestycje 
o łącznej wartości przekraczającej 5 mld USD, była Libia. Tylko w 2008 r. władze 
Libii podpisały dwa lukratywne kontrakty z chińskimi inwestorami na kwotę 2,6 mld 
USD, które dotyczyły budowy linii kolejowej łączącej wschodnią i zachodnią część 
kraju22. Realizacją projektu zajęło się China Railway Construction Company (zob. 
tabela 33).

20  Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC, 2011), China-Africa Trade and Economic 
Relationship Annual Report 2010, http:/www.focac.org/eng/zxxx/t832788.html, 12.03.2012.

21  Great Wall Computers, Great Wall Computer Will Cooperate with Algeria’s Company to 
Manufacture Internet Surfi ng Laptop, May 27, 2009, http://www. greatwall.com.cn/5a/groupENewsDetail.
asp?id=309, 19.09.2012.

22  China Railway Construction Corporation Limited: CRCC Wins USD 2.6 bln Railway Contracts 
in Libya, February 24, 2008, http:/www.crcc.cn/Page/536/Sourceld/1711/InfoID/4099/default.aspx, 
21.04.2012.
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Tabela 33. Największe inwestycje chińskie w Afryce Północnej.

Kraj Rok Inwestor
Wartość inwe-

stycji w mln 
USD

Rodzaj 
nwestycji

Sektor
gospodarki

Libia 2009
China Natio-
nal Petroleum 
Corporation

460 budowa szybów 
naftowych

przemysł ener-
getyczny

Libia 2009
China Railway 
Construction 
Company

810 rozbudowa sieci 
kolejowej transport

Libia 2008
China Railway 
Construction 
Company

2600 rozbudowa sieci 
kolejowej transport

Algieria 2006

CITIC i Chi-
na Railway 
Construction 
Company

6200 budowa fabryki 
samochodów transport

Algieria 2005
China Natio-
nal Petroleum 
Corporation

390 budowa gazo-
ciągu

przemysł ener-
getyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC, 2011), 
China-Africa Trade and Economic Relationship Annual Report 2010, http://www.focac.org/eng/
zxxx/t832788.html, 12.03.2012.

Korzyści z obecności Pekinu w Afryce Północnej są obopólne. Libia, a zwłaszcza 
Algieria ze względu na bogate zasoby surowców energetycznych są cennym partne-
rem biznesowym dla Pekinu. Zapotrzebowanie na dużą ilość surowców naturalnych 
stwarza coraz szybciej rozwijająca się gospodarka chińska. Wymiana handlowa, choć 
jeszcze na stosunkowo niskim poziomie, ale rozwija się dynamicznie z korzyścią dla 
obu stron (zob. wykres 9).

Z punktu widzenia Rabatu, Algieru, Tunisu i Trypolisu najważniejszą korzyścią 
płynącą z inwestycji chińskich, poza zyskami fi nansowymi, są tworzone miejsca pra-
cy i zmniejszanie poziomu bezrobocia przede wszystkim wśród młodych mieszkań-
ców tych krajów. W 2011 r. na 120 tys. absolwentów algierskich uniwersytetów i po-
litechnik aż 50 tys. było zarejestrowanych jako bezrobotni. Pozytywnym przykładem 
jest Maroko. Od 2003 r. w chińskich fabrykach przemysłu tekstylnego zatrudniono 
aż 200 tys. pracowników. Z kolei w okresie pięciu lat działalności strefy ekonomicz-
nej Jiangling Economic and Trade Cooperation Special Zone w zachodniej Algierii 
stworzono 50 tys. miejsc pracy. O potencjale regionu jako źródle nowych pracowni-
ków świadczy wysoki stopień bezrobocia zwłaszcza wśród młodych mieszkańców 
północnej części kontynentu afrykańskiego (zob. wykres 10).

Przedsiębiorcom chińskim lokowanie produkcji w Afryce Północnej po prostu 
się opłaca, a takie inwestycje traktują jako perspektywiczne. Sytuacji sprzyja fakt, 
że kraje północnoafrykańskie podpisały umowy bilateralne o wolnym handlu z Unią 
Europejską, a w sierpniu 2011 r. Bruksela zdecydowała się na kolejny krok w libera-
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lizacji stosunków handlowych z krajami regionu śródziemnomorskiego23. W związku 
z tym chińskie fi rmy, budując fabryki na terenie Afryki Północnej, korzystają z eks-
portu swoich towarów do UE po niższych cenach, gdyż towary pochodzą z zakładów 
znajdujących się w krajach Afryki Północnej. Pekin traktuje teren Afryki Północnej 
jako pomost i ułatwienie w ekspansji swoich towarów na rynek europejski.

Wykres 9. Udział Chin w wymianie handlowej krajów Afryki Północnej w 2008 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ch. Alden, F. Aggad-Clerx, P.X. Mejia, Chinese
Investments and Employment..., s. 3.

23  Council of the European Union, Council authorities signing of the Euro-Mediterranean convention 
on preferential rules of origin, April 14, 2011, http://www.consilium.europa.eu/Newsroom/Council+of+
the+European+Union%2C+Council+authorities+signing+of+the+Euro+%E2%80%93+Mediterranean+
convention+on+preferential+rules+of+origin%2C+April+14%2C+2011%2, 23.07.2014.
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Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Afryce Północnej w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC, 2011), 
China-Africa Trade…, http:/www.focac.org/eng/zxxx/t832788.html, 13.02.2012.

Od początku XXI w. Ameryka Łacińska, w tym również kraje subregionu andyj-
skiego, budzi coraz większe zainteresowanie wśród decydentów i inwestorów chiń-
skich. Korzystając z faktu, że w polityce największych konkurentów Pekinu w re-
gionie Waszyngtonu oraz Brukseli obszar Ameryki Łacińskiej uległ marginalizacji, 
Chińczycy przystąpili do ofensywy na płaszczyźnie handlowej. Cechą charaktery-
styczną polityki Chin wobec państw regionu jest położenie nacisku na współpra-
cę o charakterze gospodarczym i unikanie tematów ideologicznych24. Taka postawa 
Pekinu spowodowała, że została przyjęta taktyka prowadzenia polityki niekonfron-
tacyjnej wobec interesów USA w regionie. Obecnie rola Stanów Zjednoczonych 
jako głównego partnera państw latynoamerykańskich w stosunkach gospodarczych, 
przede wszystkim handlowych, jest niepodważalna i niezagrożona. Niepokój anali-
tyków amerykańskich budzi jednak duże zainteresowanie tym regionem ze strony 
inwestorów chińskich i szybki wzrost obrotów handlowych, jaki nastąpił w pierw-
szej dekadzie XXI w. Według prognoz, jeśli trend ten będzie kontynuowany, Chiny 
wyprzedzą Unię Europejską i zbliżą się do pozycji USA (import 30%, eksport 40%) 
w 2020 r. Obawy te są uzasadnione. Już w 2009 r. Chiny, zastępując Stany Zjedno-
czone, stały się dla największego kraju Ameryki Łacińskiej, posiadającego najwięk-
szy potencjał i będącego regionalnym mocarstwem, tj. Brazylii, najpoważniejszym 

24  Spośród 33 niezależnych państw Ameryki Łacińskiej aż 12 utrzymuje stosunki dyplomatyczne 
z Tajpej. Z punktu widzenia ideologicznego i propagandowego nie bez znaczenia dla Chin jest fakt, że 
żadne z państw Wspólnoty Andyjskiej nie uznało Tajwanu jako reprezentanta współczesnych Chin. Dla 
tych krajów latynoskich reprezentantem współczesnych Chin jest tylko Pekin. China’s Foreign Policy 
and “Soft Power” in South America, Asia and Africa: A Study Prepared for Committee on Foreign 
Relations United States Senate, 110th Congress, 2nd session, April 2008, Washington, DC 2008, s. 17.
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partnerem handlowym25. W obliczu współczesnych zagrożeń, z jakimi przyszło się 
zmagać tradycyjnemu partnerowi świata latynoamerykańskiego i kreatorowi stosun-
ków międzyamerykańskich, za priorytet została uznana walka z międzynarodowym 
terroryzmem. Całość polityki zagranicznej USA podporządkowano nadrzędnemu 
celowi, czyli realizacji war on terror. Implikacje tej decyzji miały odzwierciedle-
nie w polityce zagranicznej zdefi niowanej przez prezydenta Busha. Zauważalna była 
tendencja marginalizacji państw zachodniej hemisfery, zwłaszcza krajów subregionu 
andyjskiego. Natomiast ważny partner gospodarczy, czyli Unia Europejska, od kilku-
nastu lat jest skoncentrowana na reformach instytucjonalnych oraz procesie przyjmo-
wania nowych członków. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest trwający od 
2008 r. kryzys gospodarczy, który spowodował spadek zapotrzebowania na towary 
z Ameryki Łacińskiej w USA i Europie aż o 25% po 2008 r. W tym samym cza-
sie eksport towarów z krajów latynoamerykańskich na rynek chiński wzrósł o 5%. 
Taka sytuacja utwierdziła władze Chińskiej Republiki Ludowej, że aktywna polityka, 
przede wszystkim w sferze stosunków ekonomicznych, jest kierunkiem słusznym 
i opłacalnym dla Chin. Dla części krajów latynoskich, zwłaszcza tych, w których rzą-
dy sprawują politycy lewicowi i antyamerykańscy (m.in. Boliwia, Wenezuela, Ekwa-
dor), Pekin stanowi przykład do naśladowania. Chiny jako kraj, w którym skutecznie 
połączono elementy wolnorynkowe z silną kontrolą państwa i w rezultacie od lat 
odnotowuje się wysoki wzrost gospodarczy, imponują państwom rozwijającym się. 
Co ważne, swój sukces gospodarczy osiągają bez pomocy i uzależnienia się od Sta-
nów Zjednoczonych. Chińskie alternatywne rozwiązania w rozwoju gospodarczym 
określane są mianem Beijing consensus26, w przeciwieństwie do zdaniem niektórych 
rządzących niebezpiecznego neokolonialnego amerykańskiego modelu gospodarcze-
go Washington consensus27.

Aktywny dialog między Chinami a krajami Wspólnoty Andyjskiej został zapo-
czątkowany w 2000 r. Dla Chin kraje subregionu andyjskiego są cenne z kilku po-
wodów: jako źródło surowców energetycznych i mineralnych (ropa naftowa, miedź, 
żelazo, nikiel, złoto, lit, cyna, boksyty, gaz ziemny, cynk i ołów), jako dostawcy 
artykułów żywnościowych (cukier, pszenica, owoce cytrusowe, mięso, kawa, 
soja, kukurydza, ryby) oraz ze względu na współpracę wojskową (dyplomacja
wojskowa).

25  Zob. O. Rosales, M. Kuwayama, China y América Latina y el Caribe: hacia una relación eco-
nómica y el commercial estratégica, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Santiago 2012, s. 69–121.

26  Pomysłodawcami terminu Beijing consensus są badacze brytyjscy. E. Haliżak, Polityka i strategia 
Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2008, s. 160.

27  B. Wojna (red.), P. Kugiel, J. Szczudlik-Tatar, R. Śmigielski, B. Wiśniewski, B. Znojek, Nowy 
układ sił w Ameryce Łacińskiej?, Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, 
s. 7.
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Tabela 34. Najważniejsze produkty eksportowane do ChRL w latach 2006–2008

Suma 
eksportu 
pięciu 
produktów 
w %

Pierwszy 
produkt

Drugi 
produkt

Trzeci 
produkt

Czwarty 
produkt

Piąty 
produkt

Boliwia 82 rudy cyny 
27% cyna 19%

ropa
naftowa 
17%

drewno 
12%

kopaliny 
pospolite 
7%

Kolumbia 97
ropa
naftowa 
50%

wyroby 
hutnicze 
40%

rudy
żelaza 5% skóry 3%

art. spo-
żywcze 
(nabiał) 
0,5%

Ekwador 98
ropa
naftowa 
94%

rudy
żelaza 3%

drewno 
1%

artykuły 
muzyczne 
0,5%

mięso 
0,5%

Peru 83
rudy
miedzi 
39%

mięso 16% ropa nafto-
wa 10%

rudy
ołowiu 9%

kopaliny 
pospolite 
8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie La Republica Popular…, s. 21.

Jednym z instrumentów polityki gospodarczej Chin wobec państw subregionu an-
dyjskiego jest podpisywanie umów o wolnym handlu. W 2009 r., jako pierwszy kraj 
z tego obszaru, umowę liberalizującą stosunki handlowe z Pekinem podpisało Peru28. 
Peru jest najważniejszym partnerem gospodarczym Chin spośród państw subregionu 
andyjskiego. Przykładowo aż 81% importowanych przez Chiny ryb przypada wspól-
nie na Chile i Peru. Na Limę przypada 28% eksportowanej rudy ołowiu i 20% rudy 
żelaza (zob. tabela 34). W 2007 r. Chiny stały się drugim po USA partnerem handlo-
wym dla Limy29. Poza wymianą handlową ważne miejsce w stosunkach gospodar-
czych zajmują inwestycje chińskie w krajach regionu. Na rynkach krajów andyjskich 
inwestują wielkie państwowe przedsiębiorstwa chińskie. W sektorze energetycznym 
i górnictwie są to: China National Petroleum Corporation, Zibo Hongda Mining Co., 
Wuhan Iron & Steel, China Petrochemical Corporation, China National Offshore Oil 
Corporation, Shimmer Win. Największym benefi cjentem inwestycji chińskich w za-
kresie przemysłu energetycznego jest Peru. Dwa duże chińskie przedsiębiorstwa: 
Zijin Mining Group oraz Aluminum Corporation of China wykupiły większościowe 
pakiety akcji w fi rmach Peru Copper i Monterrico Metals, które były monopolistą na 
rynku wydobycia rud miedzi w Peru. W Boliwii, Kolumbii i Ekwadorze fi rmy chiń-
skie są zaangażowane w poszukiwanie i eksplorację złóż surowców energetycznych 
i naturalnych. Jednak bezkonfl iktowa współpraca na szczeblu władz centralnych jest 
realizowana nie bez protestów społecznych. Przykładem są demonstracje przeciw 
inwestorom chińskim organizowane przez mieszkańców Ekwadoru i Peru. Zdaniem 

28  O. Rosales, M. Kuwayama, China y América Latina…, s. 226.
29  W 2007 r. największymi odbiorcami towarów peruwiańskich były następujące kraje: USA (19,5%), 

Chiny (12,7%), Kanada (7,6%) i Japonia (7,5%). Z kolei Peru najwięcej towarów importowało z: USA 
(20,5%), Chin (10,8%), Brazylii (9%) oraz Ekwadoru (6,1%). Ibidem, s. 228.
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tamtejszych organizacji społecznych inwestorzy z Państwa Środka w przeciwień-
stwie do Amerykanów i Europejczyków nie dbają o środowisko naturalne, nagmin-
nie łamią prawa pracownicze, a głównym celem ich działalności jest tylko maksy-
malizacja zysków. By przekonać społeczeństwo latynoskie do chińskich inwestycji, 
w 2007 r. przekazano w sposób propagandowy wsparcie fi nansowe dla poszkodowa-
nych mieszkańców Peru, którzy ucierpieli w wyniku silnego trzęsienia ziemi30.

Pekin traktuje bardzo poważnie kraje Ameryki Łacińskiej, w tym również sub-
regionu andyjskiego jako terenu przyszłych potencjalnych zysków. Dowodem na po-
strzeganie tego regionu jako ważnego z punktu widzenia interesów chińskich było 
utworzenie celowego funduszu inwestycyjnego w wysokości 5 mld USD, który zo-
stał skierowany do inwestorów rozpoczynających działalność w krajach latynoame-
rykańskich. W 2009 r. fundusz został zwiększony do 12 mld USD. Od 2005 r. Chiny 
zawarły szereg porozumień o „przyjaźni i partnerskiej współpracy” z krajami latyno-
skimi, w tym z Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem i Peru31.

Korzyści ze współpracy o charakterze gospodarczym, które odnoszą Chiny, nie 
przeszkadzają Pekinowi nawiązywać ściślejszych więzów w ramach kooperacji po-
litycznej. Choć Chiny skupiają się w swoich działaniach skierowanych do państw 
andyjskich głównie na celach gospodarczych, to jednak próbują nawiązywać aktyw-
ny dialog o charakterze politycznym z Peru i Kolumbią, czyli krajami, które odgry-
wają coraz większą rolę w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na półkuli 
zachodniej. Na potencjalne korzyści płynące z politycznej współpracy i zacieśnie-
nia stosunków zwrócił uwagę Jan Rowiński, twierdząc, że w przyszłości będzie to 
„(…) stanowić cenne i potrzebne wsparcie polityczne, szczególnie na forum ONZ 
i innych organizacji międzynarodowych”32.

Dynamika stosunków handlowych między krajami latynoamerykańskimi, w tym 
andyjskimi, jest widoczna, a współpraca rozwija się bardzo szybko (zob. tabela 35). 
Jeszcze dekadę wcześniej rola Chin w handlu z krajami tego regionu była symbo-
liczna i wynosiła około 1,5%, podczas gdy już w 2009 r. wymiana handlowa była 
na poziomie znacznie wyższym i wynosiła w przypadku eksportu 9%, a w zakresie 
importu 11%. Wyniki przekroczyły nawet oczekiwania strony chińskiej. W 2004 r., 
podczas wizyty w kilku krajach Ameryki Łacińskiej prezydent Hu Jintao zapowia-
dał zwiększenie wymiany handlowej do 100 mld USD33. Wartość taką osiągnięto 
w niespełna trzy lata później. W lutym 2009 r. z prawie dwutygodniową wizytą do 
Ameryki Łacińskiej przybyli wiceprezydent Xi Jinping oraz minister rolnictwa Hui 
Liangyu. Podczas podróży chińscy decydenci odwiedzili spośród krajów subregionu 
andyjskiego Ekwador. O zainteresowaniu ChRL krajami Ameryki Łacińskiej, w tym 
subregionu andyjskiego, może świadczyć wzmożona aktywność przedstawicieli 

30  T. Lum, H. Fischer, J. Gomez-Granger, A. Leland, China’s Foreign Aid Activities in Africa, Latin 
America, and Southeast Asia, U.S. Congressional Research Service, February 25, 2009, Washington, DC 
2009, s. 14.

31  China’s Foreign Policy…, s. 16.
32  J. Rowiński, Chiny – Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania u progu XXI w. [w:] M.F. Gawrycki 

(red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006, s. 99.
33  M. Maroszek, Relacje Chińskiej Republiki Ludowej z Ameryką Łacińską, http://www.psz.pl/, 

6.11.2013.
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najwyższego szczebla rządowego z Państwa Środka i ich liczne wizyty w krajach 
latynoskich. W latach 2001–2010 prezydenci Jiang Zemin i Hu Jintao odwiedzili 
państwa Ameryki Łacińskiej aż sześciokrotnie. Dla porównania podczas ośmiolet-
nich rządów prezydent G.W. Bush złożył jedynie trzy wizyty w krajach tego regionu. 
Jeszcze bardziej na niekorzyść Stanów Zjednoczonych przemawia statystyka wizyt 
prezydentów krajów latynoskich w Pekinie i Waszyngtonie. W pierwszej dekadzie 
XXI w. decydenci z Ameryki Łacińskiej odwiedzili Pekin 29 razy, w tym trzykrotnie 
z Peru (2001, 2005, 2008), dwukrotnie z Ekwadoru (2002, 2003) oraz raz z Boli-
wii (2006) i Kolumbii (2005). Waszyngton okazał się rzadszym kierunkiem podróży 
przywódców państw latynoamerykańskich. USA odwiedzili jedynie czterokrotnie 
przedstawiciele władz chilijskich, trzykrotnie Brazylijczycy i dwukrotnie Meksyka-
nie i Peruwiańczycy34.

Tabela 35. Miejsce, jakie zajmują Chiny w handlu z państwami subregionu andyjskiego
w 2000 r. oraz 2008 r.

Państwo
Eksport Import

2000 2008 2000 2008
Boliwia 12 10 8 6

Ekwador 13 9 10 2

Kolumbia 35 4 15 2

Peru 4 2 13 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie La Republica Popular de China y América Latina y 
el Caribe: hacia una relación estrategica, Comision Económica Para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2010, s. 18.

Ważną częścią polityki Chin wobec krajów Ameryki Łacińskiej, w tym państw 
Wspólnoty Andyjskiej, jest fi nansowanie pomocy gospodarczej czy organizowanie 
pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych. W ten sposób Pekin zamie-
rza zrekompensować społeczeństwom krajów latynoskich ultraliberalny kurs w chiń-
skiej polityce gospodarczej realizowanej w Ameryce Łacińskiej. Obraz inwestorów 
chińskich wśród społeczeństw państw latynoskich nie jest pozytywny. Chińczycy są 
kojarzeni z niczym nieograniczonymi, korumpującymi centralne i lokalne władze 
wyzyskiwaczami, dla których liczy się jedynie zysk ekonomiczny. Prawa pracow-
nicze, humanitarne traktowanie pracowników, współpraca tylko z demokratycznie 
wybranymi władzami danego kraju czy stosowanie norm w ochronie środowiska 
naturalnego to zdaniem Latynosów nic nieznaczące hasła, które przez inwestorów 
chińskich nie są w żaden sposób przestrzegane. W związku z takim postrzeganiem 
chińskich inwestorów władze ChRL traktują liczne programy pomocowe skierowane 
do ubogich społeczeństw, np. Boliwii, Peru, Ekwadoru czy Kolumbii, jako narzędzie 
o charakterze propagandowym, mające na celu poprawę wizerunku Chin w Ibero-

34  La Republica Popular…, s. 24.
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ameryce. Pekin przywiązuje wielką wagę do tych działań i docenia ich potencjalną 
rolę oraz siłę, przeznaczając na nie coraz większe środki fi nansowe (zob. tabela 36).

Tabela 36. Środki fi nansowe przeznaczane przez ChRL na globalne programy
pomocowe

Rok Wysokość pomocy w mln USD

2002 51

2003 1482

2004 10 485

2005 10 106

2006 27 518

2007 25 098

Źródło: opracowanie własne na podstawie Understanding Chinese Foreign Aid: A Look at 
China’s Development Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, NYU Wagner 
School, April 25, 2008. Podaję za: T. Lum, H. Fischer, J. Gomez-Granger, A. Leland, China’s 
Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, U.S. Congressional
Research Service, February 25, 2009, Washington, DC 2009, s. 6.

Zarówno w przypadku Afryki Północnej, jak i krajów subregionu andyjskiego 
zaangażowanie Chin nie stanowi zagrożenia dla interesów amerykańskich. Pekin 
celowo rezygnuje z konfrontacyjnego charakteru swoich działań w tych regionach. 
Jeśli jednak trend współpracy gospodarczej zostanie zachowany, to już w obecnym 
dziesięcioleciu Chiny jako partner krajów Maghrebu i subregionu andyjskiego mogą 
zbliżyć się do pozycji, jaką zajmują Stany Zjednoczone. O dynamice działań Pekinu 
w sferze gospodarczej w różnych rejonach świata w ostatnim ćwierćwieczu świadczą 
słowa Johna Coble’a, członka Kongresu USA, który jeszcze w 1999 r. tak charakte-
ryzował miejsce Chin w hierarchii celów amerykańskiej polityki zagranicznej:

Chiny nie są naszym wrogiem, ale nie są także naszym strategicznym partnerem. Podzie-
lamy pewne wspólne interesy bezpieczeństwa z tym państwem, jak na przykład pokój na 
Półwyspie Koreańskim. Bylibyśmy bardzo krótkowzroczni, gdybyśmy ignorowali wspól-
ne interesy bezpieczeństwa i ograniczali współpracę polityczną i ekonomiczną. Ale nie 
możemy wykazywać się naiwnością – Chiny i USA nie są sojusznikami. Na wiele spo-
sobów jesteśmy rywalami. W naszej polityce wobec Chin musimy stać twardo na ziemi, 
pragmatycznie uznając wspólnotę interesów, ale dostrzegając także różnice między nami. 
Myślę, że najlepszym terminem na określenie naszych wzajemnych stosunków jest „stra-
tegiczny konkurent”. Zatem jako strategiczni konkurenci możemy współpracować, jeśli 
odpowiada to naszym interesom, ale jednocześnie nie powinniśmy pozwalać rywalom 
w biznesie działać w wyłącznych naszych branżach oraz tracić czujności w sprawach do-
tyczących naszego bezpieczeństwa narodowego35.

Kilka lat później Sekretarz Obrony USA Donald Rumsfeld widział już rolę Chin 
w innym wymiarze: „Chiny są ważnym interesariuszem w światowym systemie 
i jako takie mają obowiązek dbać o sprawne funkcjonowanie tego systemu, ponie-

35  Podaję za: E. Haliżak, Zmiana układu sił…, s. 117.
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waż jest to korzystne także dla nich”36. W przypadku krajów subregionu andyjskiego, 
z punktu widzenia interesów Pekinu są mimo wszystko terenem o słabszym stopniu 
zainteresowania. Wyjątek stanowi Peru, które wraz z Wenezuelą, Brazylią oraz Chile 
są zdecydowanymi priorytetowymi partnerami zarówno biznesowymi, jak i politycz-
nymi Chin w Ameryce Łacińskiej.

8.2. UNIA EUROPEJSKA – AKTYWNA GLOBALNIE

Jednym z najważniejszych partnerów na politycznej scenie świata, w którego polityce 
region Afryki Północnej odgrywa ważną rolę, jest Unia Europejska. Europejczycy są 
żywotnie zainteresowani współpracą z państwami Afryki Północnej z powodów hi-
storycznych, geopolitycznych, strategicznych (bezpieczeństwo energetyczne), a tak-
że ze względu na interesy gospodarcze37. Europa prowadzi aktywną dychotomiczną 
politykę wobec krajów tego regionu: jedna płaszczyzna to system programów pomo-
cowych autorstwa UE oraz zainicjowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a dru-
ga forma współpracy jest realizowana przez programy w ramach kooperacji Afryki 
z Sojuszem Północnoatlantyckim. W przeciwieństwie do roli, jaką kraje Afryki Pół-
nocnej odgrywają w polityce Stanów Zjednoczonych, w działaniach UE zajmują one 
ważne miejsce38. Zainteresowanie ze strony UE jest wzmocnione w sposób naturalny 
z uwagi na położenie geografi czne niektórych jej państw członkowskich. Stabilne 
politycznie i wysoko rozwinięte gospodarczo kraje unijne, jak Francja, Włochy czy 
Hiszpania, aktywnie uczestniczą w kreowaniu polityki w regionie, zwłaszcza w dzie-
dzinach fundamentalnych dla współczesnej Europy, np. w pracach nad wspólną po-
lityką imigracyjną w basenie Morza Śródziemnego39. Należy jednak podkreślić, że 
znaczenie polityczne krajów członkowskich UE z południowej Europy, np. Hiszpa-
nii, w wyniku trwającego kryzysu gospodarczego uległo zmniejszeniu i można z du-
żym prawdopodobieństwem przyjąć, iż tendencja ta się utrzyma40.

Od lat 90. XX w. można zauważyć intensyfi kację działań wśród przedstawicie-
li państw, które geografi cznie nie należą do tej części świata. Przykładem jest bry-
tyjski konserwatysta Christopher Francis Patten, który nalegał na wprowadzenie do 

36  Podaję za: ibidem, s. 161.
37  W 2008 r. na cały obszar basenu Morza Śródziemnego przypadało 10% importu Wspólnoty oraz 

12% eksportu. Polityka handlowa WE wobec krajów basenu Morza Śródziemnego, Centrum Informacji 
Europejskiej, fi szka informacyjna: Stosunki zewnętrzne, www.cie.gov.pl (21.02.2012).

38  Szerzej o współczesnej polityce Unii Europejskiej wobec regionu Afryki Północnej zobacz w: 
J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

39  Podaję za: Podejście globalne do kwestii migracji: Działania priorytetowe skoncentrowane 
na Afryce i basenie Morza Śródziemnego, w: Konkluzje Prezydencji – Bruksela, 15 i 16 XII 2005 r., 
s. 9–14, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/PL/ec/87661.pdf., 23. 09. 2014. Szerzej zob.: 
M. Grenon, M. Batisse (red.), Futures for the Mediterranean Basin: the Blue Plan, Oxford 1989.

40  J. Zając, Polityka śródziemnomorska UE: między idealizmem a realizmem, w: J. Zając (red.), Unia 
Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, 
Warszawa 2014, s. 217.
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polityki europejskiej podstawowej zasady: włączania do współdziałania. Ta zasada 
jest najlepiej widoczna w odniesieniu do państw śródziemnomorskich, a także skon-
fl iktowanego Bliskiego Wschodu. Zdaniem Pattena należy korzystać ze wszystkich 
dostępnych instrumentów: polityki handlowej, fi nansowej i technicznej, aby przy-
bliżyć państwa regionu do struktur politycznych i gospodarczych Unii Europejskiej. 
Stosunki z tą częścią świata będą miały bowiem w niedalekiej przyszłości fundamen-
talne znaczenie i takie partnerstwo leży w interesie dostatniej i bezpiecznej Europy41.

Początki skoordynowanej polityki śródziemnomorskiej państw Europy Zachod-
niej sięgają początków lat 70. XX w. W październiku 1972 r. na szczycie w Paryżu 
główni politycy zachodnioeuropejscy zainicjowali nowy program działania w re-
gionie – tzw. Globalną Politykę Śródziemnomorską (Global Mediterranean Poli-
cy, GMP). Wydarzenie to spowodowało, że państwa zachodnioeuropejskie zaczęły 
postrzegać kraje regionu jako całość. Rozpoczął się etap renegocjacji dwustronnych 
układów o współpracy z każdym państwem regionu, zakończony w 1978 r. pod-
pisaniem porozumienia z Libanem42. Z kolei z inicjatywy państw arabskich tego 
regionu w lipcu 1974 r. na spotkaniu Ligi Arabskiej z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej podjęto pierwsze próby ożywienia kontaktów gospodarczych, a prze-
de wszystkim politycznych, inicjując tzw. dialog euro-arabski43. Początek lat 80.
i m.in. przygotowania do przyjęcia nowych, biednych państw do Wspólnoty – Hiszpa-
nii i Portugalii spowodowały powrót do zaostrzenia polityki gospodarczej i praktycz-
nie zamrożenie działań politycznych w ramach dialogu euro-arabskiego. Po ponad 
dekadzie braku działań, z inicjatywy ministrów spraw zagranicznych Królestwa Hi-
szpanii i Republiki Włoskiej od 1990 r. rozpoczęło się tworzenie kompleksowej poli-
tyki śródziemnorskiej Wspólnoty Europejskiej. W grudniu 1990 r. Wspólnota przyjęła 
dokument zatytułowany „Nowa Polityka Śródziemnomorska” (New Mediterranean 
Policy, NMP). Zapisy tej deklaracji miały charakter ogólny, ale stały się podstawą 
do późniejszych działań w tym zakresie. Dotyczyły współpracy gospodarczej, której 
kierunek wyznaczyła Globalna Polityka Śródziemnomorska z 1972 r. Jednak w prze-
ciwieństwie do początku lat 70. Wspólnota nie ograniczała się do doraźnej pomocy 
fi nansowej, gdyż w punkcie piątym była mowa o włączeniu państw regionu śród-
ziemnomorskiego w przyszłości, po spełnieniu licznych warunków, do zliberalizo-
wanego wspólnego rynku europejskiego44. W latach 1992-1996 w ramach pomocy fi -
nansowej Unia Europejska wsparła państwa północnoafrykańskie kwotą ponad 4 mld 
ECU. Poza wspomnianymi, nowe inicjatywy podjęte przez Unię w ramach „Nowej 
Polityki Śródziemnomorskiej” dotyczyły również: zacieśnienia współpracy politycz-
nej, technologicznej i gospodarczej z Izraelem oraz wspierania przez państwa regio-
nu procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, m.in. poprzez pomoc fi nansową dla

41  Patten jest wszędzie. Laudacja prof. Bogdana Szajkowskiego, w: Przegląd Uniwersytecki. 
Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 7-9, 2003, http://www.us.szc.pl/przeglad_7_9?xml=load_
page&st=2760&op.

42  Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, http://europa.gery.pl/index.php?id=unia&ue=bezp/inne/
procesbar.

43  Ch. Piening, The European Union in World Affairs, Boulder 1997, s. 73.
44  A. Tovias, The Economic Impact of the Euro-Mediterranean Free Trade Area on Mediterranean 

Non-Member Countries, „Mediterranean Politics”, vol. 2, no. 1, 1997, s. 113–127.
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Autonomii Palestyńskiej i wspieranie współpracy o charakterze subregionalnym45. 
W czerwcu 1992 r. w Lizbonie Rada Europejska przyjęła tzw. deklarację lizbońską, 
która mówiła o poszerzeniu współpracy z krajami regionu również na płaszczyźnie 
politycznej, wspierając proces demokratyzacji w państwach arabskich i poszanowa-
nia podstawowych praw człowieka46. W połowie lat 90. pod wpływem działań Fran-
cji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie 
tzw. strategii równoważenia interesów Unii Europejskiej dotyczącej zarówno obszaru 
Europy Środkowej i Wschodniej, jak i regionu śródziemnomorskiego. W marcu 1994 
r. Stała Rada UE zainicjowała rozmowy polityczne z niektórymi państwami regionu: 
Algierią, Marokiem, Tunezją, Mauretanią i Egiptem. W Madrycie w listopadzie 1995 r.
na spotkaniu UE, zorganizowanym przez przewodniczącą organizacji Hiszpanię, po-
litycy zachodnioeuropejscy przyjęli do wiadomości raport tzw. Grupy Śródziemno-
morskiej mówiący o potrzebie dialogu i podjęcia współpracy w szerszym zakresie 
z północnoafrykańskimi sąsiadami47. Autorzy raportu zaznaczyli, że taka współpraca 
„wzmacnia regionalne bezpieczeństwo i wzajemne zrozumienie, a także uzupełnia 
działalność instytucji zmierzających do budowania stabilności i bezpieczeństwa 
w regionie śródziemnomorskim”48. Powyższe działania południowych krajów Unii 
udowodniły innym członkom organizacji, którzy przyjęli kurs wschodni w procesie 
rozszerzenia struktur zachodnioeuropejskich, iż wzmacniana jest „oś śródziemno-
morska”, równie istotna dla bezpiecznej egzystencji Wspólnoty Europejskiej w przy-
szłości. Madryckie oraz wcześniejsze spotkania unijnych polityków w 1994 r. m.in. 
na Korfu i w Essen doprowadziły do zorganizowania międzynarodowej konferencji 
w Barcelonie w listopadzie 1995 r. i formalnego określenia przyszłej współpracy 
między Unią Europejską a krajami basenu Morza Śródziemnego49. Spotkanie to i de-
cyzje na nim podjęte uświadomiły światowej scenie politycznej, jak dużą uwagę 
przywiązuje Unia Europejska do obecności politycznej i gospodarczej w tym regio-
nie. Do Barcelony przybyli przedstawiciele 15 państw UE i 12 państw południowo- 
i wschodniośródziemnomorskich50. Konferencja w Barcelonie ma znaczenie przeło-
mowe dla współpracy w regionie, gdyż UE zainicjowała kompleksową i całościową 
politykę wobec państw tego regionu. Po raz pierwszy w historii politycy bogatej 

45  W. Pająk, Państwa basenu Morza Śródziemnego a nowa architektura bezpieczeństwa 
europejskiego, Warszawa 1996, s. 24.

46  Report to the European Council in Lisbon on the likely development of the Common Foreign 
and Security Policy with a view to identifying areas open to joint action vis-à-vis particular countries or 
groups of countries, Lisbon, 26 and 27 June 1992, (SN 3321/2/92, Annex I), http://ue.eu.int/pesc/default.
asp?lang=en.

47  R. Zięba, Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa, „Studia 
Europejskie”, nr 1, 1998, s. 58.

48  Madrid Declaration, Madrid WEU Council of Ministers, 14 November 1995. Podaję za: WEU 
Press Review, no. 188, 1995, s. 7.

49  Euro-Mediterranean Partnership / Barcelona Process, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ 
euromed/, 20.01.2011.

50  Uczestnikami szczytu w Barcelonie spoza Unii Europejskiej były: Algieria, Cypr, Egipt, Izrael, 
Jordania, Liban, Malta, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja i Turcja. Na temat Procesu Barcelońskiego 
więcej zob. w: J. Zając, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005; eadem, Partnerstwo 
Eurośródziemnomorskie, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3–4, t. 24, 2001, s. 139–154; P. Borkowski, 
Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.
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Europy zdecydowali się realizować politykę śródziemnomorską bez podziału na re-
giony51. Podpisana na szczycie w Hiszpanii Deklaracja Barcelońska określiła główny 
cel w zakresie współpracy eurośródziemnomorskiej: utworzenie do 2010 r. eurośród-
ziemnomorskiej strefy ekonomicznej i politycznej. Realizacja tego nadrzędnego celu 
miała się odbywać poprzez oparcie się na trzech fi larach (koszykach):

– partnerstwo polityczne i w sferze bezpieczeństwa,
– partnerstwo ekonomiczne i fi nansowe,
– partnerstwo w dziedzinie kulturalnej, społecznej i humanitarnej52.
W realizacji pierwszego koszyka miała służyć Eurośródziemnomorska Karta Po-

koju i Stabilizacji (The Euro-Mediterranean Charter for Peace and Stability). Nie-
stety rozbieżności między uczestnikami konferencji barcelońskiej były zbyt duże, 
zwłaszcza między krajami arabskimi a Izraelem, dlatego też Karta nie weszła w ży-
cie. Do podpisania dokumentu potrzebna była zgoda wszystkich 27 krajów. Jednym 
ze spornych obszarów była próba wprowadzenia zapisu dotyczącego pośrednictwa 
Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfl iktów, czemu solidarnie sprzeciwili się po-
litycy państw arabskich. Obecnie klimat polityczny do rozmów o ewentualnej ratyfi -
kacji Karty nie jest sprzyjający ze względu na nasilający się konfl ikt bliskowschod-
ni53. Mimo że Karta nie została przyjęta, należy odnotować postęp w pracach między 
państwami śródziemnomorskimi nad bezpieczeństwem i stabilizacją w regionie. 
Zainaugurowała działalność EuroMeSCo, czyli Eurośródziemnomorska Komisja 
Badań (Euro-Mediterranean Study Commission), którą tworzy sieć 34 instytutów na-
ukowych. W latach 2001-2003 EuroMeSCo realizowała programy badawcze w za-
kresie: dialogu politycznego, wspólnej polityki zagranicznej partnerów śródziemno-
morskich oraz przedsięwzięć o charakterze subregionalnym. Chociaż wprowadzenie 
w życie rozwiązań zaproponowanych przez znawców zagadnień bezpieczeństwa jest 
w obecnej sytuacji politycznej niemożliwe, warto odnotować powyższą inicjaty-
wę. Godny podkreślenia jest fakt, że w tym koszyku znalazły się wspólne działania 
przeciw terroryzmowi islamskiemu, ale również działania w sferze bezpieczeństwa 
o charakterze zagrożenia pozamilitarnego: ograniczenia handlu narkotykami i zaha-
mowania napływu nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich.

Drugi fi lar współpracy dotyczy partnerstwa ekonomicznego i fi nansowego. 
Zwieńczeniem tej współpracy miała być utworzona do 2010 r. eurośródziemnomor-
ska strefa wolnego handlu. Również na tym polu uczestnicy owego procesu napoty-
kają na wiele przeszkód. Najważniejsze z nich to: liberalizacja gospodarek arabskich, 

51  O perspektywach rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej zob. w: R.M. Dalmau (red.), 
Europa y el Mediterráneo. Perspectivas del diálogo euromediterráneo, Valencia 2006.

52  Euro-Mediterranean Partnership/Barcelona Process, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
euromed/. Więcej zob. w: J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 
2002, s. 113–116; R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony: koncepcja – struktura – 
funkcjonowanie, Warszawa 2000, s. 194–195. Należy zaznaczyć, że najsprawniej realizacja procesu 
barcelońskiego przebiega w ramach trzeciego koszyka. Współpraca polityczna i gospodarcza jest 
wykorzystywana przez radykalne ugrupowania islamskie w celach propagandowych. Fundamentaliści, 
powołując się na kolonialną przeszłość krajów afrykańskich, twierdzą, iż ściślejsza współpraca 
w rzeczywistości spowoduje ponowne uzależnienie biednej Afryki od bogatej Europy.

53  Podaję za: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, http://europa.gery.pl/index.php?id=unia&ue=bezp/
inne/procesbar.
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prywatyzacja, bariery biurokratyczne dla inwestycji zagranicznych, bez których po-
ziom życia społeczeństw arabskich nie wzrośnie54.

Trzecim polem współpracy, z którego realizacji sygnatariusze deklaracji barceloń-
skiej mogą być zadowoleni, jest partnerstwo w dziedzinie społecznej, humanitarnej 
i kulturalnej. Projekty są realizowane w różnej formie, a różnorodność programów 
jest zaskakująca. Do najważniejszych projektów współpracy regionalnej należą: 
ustanowiony w 1996 r. w Bolonii Program Dziedzictwa Eurośródziemnomorskiego 
(Euromed Heritage Programme), Eurośródziemnomorski Program Audiowizualny 
(Euromed Audiovisual Programme) z 2001 r. oraz zdecentralizowane formy współ-
pracy w ramach tzw. MED-programów: MED-Campus, MED-Techno, MED-Urbs 
czy MED-Migration55.

Sukcesem o największym znaczeniu we współpracy eurośródziemnomorskiej 
drugiej połowy lat 90. było uruchomienie MEDA, czyli Śródziemnomorskiego Pro-
gramu Pomocy w Rozwoju Gospodarczym (Mediterranean Economic Development 
Assistance). Jest to podstawowy fi nansowy instrument procesu barcelońskiego, który 
w perspektywie 2010 r. miał doprowadzić partnerów śródziemnomorskich do stwo-
rzenia EMFTA, czyli Eurośródziemnomorskiej Strefy Wolnego Handlu (Euro-Me-
diterranean Free Trade Area). Wysokie subwencje fi nansowe w ramach MEDA I
przełamały opór fundamentalistycznych władz państw arabskich, które obawiały się 
zależności gospodarczej ze strony Europy i były przeciwne współpracy z Izraelem. 
Począwszy od 1995 r., poszczególne państwa rozpoczęły proces podpisywania bila-
teralnych umów gospodarczych z Unią Europejską, liberalizujących stosunki handlo-
we. Jako pierwsze takie umowy podpisały Tunezja i Izrael w 1995 r., następnie Ma-
roko (1996), Jordania i Autonomia Palestyńska (1997), Egipt (2001), Algieria i Liban 
(2002) i jako ostatnia Syria (2004). Zachęcone współpracą z Unią państwa północno-
afrykańskie rozpoczęły wprowadzanie liberalizacji stosunków gospodarczych mię-
dzy sobą. Wynikiem tych działań było utworzenie na spotkaniu w Agadirze w lutym 
2004 r. Arabskiej Unii Maghrebu, skupiającej Maroko, Algierię, Tunezję, Mauretanię 
i Libię56.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt włączenia do aktywnej współpracy eurośród-
ziemnomorskiej Libii. Pułkownik Muammar Kaddafi  w 2004 r., po zmianie polityki 
zagranicznej, podjął starania mające na celu włączenie Libii do procesu barceloń-
skiego. Widząc korzyści wynikające z powrotu Libii do międzynarodowej społecz-
ności, libijski przywódca wziął na siebie odpowiedzialność za zamachy w Lockerbie 
w 1988 r. i zrezygnował z kosztownego programu budowy broni jądrowej. Ważnym 

54  Z realizacją pomocy fi nansowej dla państw obszaru śródziemnomorskiego związana jest również 
Europejska Strategia Morska (ESM) dotycząca współpracy eurośródziemnomorskiej w zakresie ochrony 
środowiska. Odpowiednia dyrektywa europejska ESM została opracowana w 2005 r., a jedna z jej 
części dotyczy ochrony środowiska w basenie Morza Śródziemnego. Szerzej zob.: Europejska Strategia 
Morska, „Biuletyn Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska”, nr 10, 2005, http://europa.eu.int/comm/
environment/water/marine.htm., 21. 08. 2014.

55  J. Zając, Polityka Unii Europejskiej..., s. 136–141.
56  Implementing free trade through Association Agreements, http://ec.europa.eu/external_relations/

euromed/free_trade_area; Euro-Med. Association Agreements. Implementation Guide, http://ec.europa.
eu/external_relations/euromed/med_ass_agreements, 17.07.2011.
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krokiem na drodze do zmiany pozycji Libii ze statusu obserwatora w ramach procesu 
barcelońskiego i włączenia jej w poczet członków tej inicjatywy było spotkanie Kad-
dafi ego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Romano Prodim 28 lutego 2004 r., 
które odbyło się w libijskim mieście Syrta. Prodi w imieniu Komisji Europejskiej 
zapewnił władze libijskie, że w najbliższej przyszłości skontaktuje się z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym w celu podjęcia wspólnej inicjatywy, która doprowadzi do 
przystąpienia Libii do procesu barcelońskiego jako pełnoprawnego członka57.

Na lata 1995–1999 zaplanowano program MEDA I, w ramach którego Unia Eu-
ropejska przekazała państwom północnoafrykańskim środki fi nansowe w wysoko-
ści 3,4 mld euro. Dodatkowo Europejski Bank Inwestycyjny oddał do dyspozycji 
partnerów afrykańskich 4,8 mld euro (zob. tabela 37). Niestety z różnych powodów 
wykorzystano tylko 26% środków, tj. 890 mln euro58.

Unia Europejska jest jednak zdeterminowana w swych działaniach i w latach 
2000–2006 realizowany był program MEDA II. Jego budżet określono na 5,3 mld 
euro. Część pomocy została skierowana do poszczególnych państw, część na reali-
zację projektów regionalnych59. Ambitnym celem polityki UE było spowodowanie 
wzrostu zatrudnienia w państwach Maghrebu oraz w Egipcie i zwiększenie o 5 mln 
liczby miejsc pracy rocznie60.

Tabela 37. Pomoc fi nansowa Unii Europejskiej dla państw regionu śródziemnomorskiego 
w latach 1995–2007

1995–1999: program MEDA I (3,435 mld €) 2000–2006: program MEDA II (5,350 mld €)

1995–1999: subwencje Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (4,808 mld €)

2000–2007: subwencje Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (6,400 mld €)

 
2000–2007: dodatkowe subwencje Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego na realizację 
projektów transportowych (1 mld €)

 
2003: dodatkowe środki fi nansowe przyznane 
w ramach programu MEDA w wysokości
600,3 mln €

Źródło: opracowanie własne na podstawie The MEDA System. Podaję za: http://ec.europa.eu/
external_relations/euromed/meda.htm, 6.09.2013.

W 2007 r. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa zastąpił program 
MEDA. Na realizację nowego programu pomocy gospodarczej dla krajów Afryki 

57  Libia zbliża się do UE, „Wiadomości Europejskie”, nr 29, 2004. Podaję za stroną Ośrodka 
Informacji i Dokumentacji Europejskiej: http:// libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=newsletter&id=
newsletter_29, 11.08.2012.

58  The MEDA System, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/meda.htm, 12.08.2012.
59  Ibidem.
60  Rzeczywistość nie potwierdziła planów UE. Euro-Mediterranean Partnership – Where are we 

10 years after the Barcelona Declaration, November 24, 2005, http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/summit1105/memo05_442.htm, 13.02.2012.
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Północnej Unia Europejska w latach 2007–2012 przeznaczyła jeszcze większe środ-
ki. Rocznie rządy północnoafrykańskie otrzymały wsparcie w wysokości 3,5 mld 
euro, z których 75% stanowiły pożyczki i kredyty. Dodatkowo inwestycje fi rm eu-
ropejskich tylko w 2003 r. wyniosły 3,2 mld euro, w wyniku czego UE stała się 
największym inwestorem w regionie. Europejski Bank Inwestycyjny wyasygnował 
sumę 9,4 mld euro w formie kredytów skierowanych do fi rm północnoafrykańskich61.

Ważnym impulsem wzmacniającym proces instytucjonalizacji współpracy 
Unii Europejskiej z krajami obszaru śródziemnomorskiego był szczyt UE zwołany 
19 czerwca 2000 r. w Santa Maria da Feira, na którym ogłoszono dokument ramowy 
pt. „Wspólna strategia Rady Europejskiej w sprawie obszaru śródziemnomorskiego”. 
Przyjęty program określał cele współpracy oraz sposoby ich realizacji w przyszło-
ści62. Już na samym początku dokumentu, w punkcie czwartym Rada Europejska 
zaznacza, że „niniejsza wspólna strategia jest oparta na partnerstwie śródziemnomor-
skim, ustanowionym mocą Deklaracji Barcelońskiej i jej aktów wykonawczych, De-
klaracji Berlińskiej i długoletniej polityce Unii Europejskiej względem basenu Morza 
Śródziemnego, wraz z jej komponentami dwustronnymi i regionalnymi”63. W ko-
lejnych fragmentach przedstawiciele Unii Europejskiej odwołują się do podjętych 
w latach 90. inicjatyw w zakresie współpracy eurośródziemnomorskiej (np. Śród-
ziemnomorska Karta Pokoju i Stabilności czy program MEDA) i postulują dalszą 
realizację wyznaczonych tam zadań. Podkreślając potrzebę kontynuacji współpracy 
w ramach ww. programów, strona europejska wskazywała na konieczność większego 
zaangażowania Unii poprzez przyjęcie nowych projektów o charakterze badawczo-
-rozwojowym, np. Synergy, LIFE, Interreg III. Zagwarantowano również, że Unia 
Europejska nadal będzie wspierać działania mające na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa w regionie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, poprzez włączenie tego problemu 
do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Powyższe działania UE 
o charakterze gospodarczym mają za zadanie udzielić pomocy biedniejszym krajom 
Maghrebu. Jednak również bogate państwa zachodniej Europy chcą skorzystać na 
tej współpracy ekonomicznej. Wobec wzrastającego zapotrzebowania na surowce 
energetyczne decydenci unijni coraz odważniej myślą o wykorzystaniu znacznych 
złóż nieodnawialnych źródeł energii, które znajdują się w Afryce Subsaharyjskiej. 
W przyszłości ważną rolę w pozyskiwaniu i transportowaniu ropy naftowej oraz gazu 
z Afryki miałyby odgrywać kraje Maghrebu jako obszar tranzytowy. Coraz większe 
zainteresowanie, nie tylko wśród ewentualnych uczestników przedsięwzięcia, wzbu-
dza planowana budowa rurociągu transsaharyjskiego łączącego Nigerię, Algierię 
i basen Morza Śródziemnego64.

61  J.B. Alterman, H. Malka, op. cit., s. 29.
62  Polityka handlowa WE wobec krajów basenu Morza Śródziemnego. Podaję za stroną Centrum 

Informacji Europejskiej, Fiszka informacyjna: Stosunki zewnętrzne, www.cie.gov.pl (22.05.2013).
63  Wspólna strategia Rady Europejskiej z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie obszaru 

śródziemnomorskiego (2000/458/WPZiB), Dziennik Urzędowy L 183, 22/07/2000 P. 0005-0011, cz. I, 
pkt 4, http://europa.eu.int/eur-lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C, 2.03.2013.

64  B. Wojna, Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki – nowy dokument programowy, „Biuletyn 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 4, 2006.
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Pozytywne doświadczenia w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego, 
którego początki sięgają 1995 r., zaowocowały stworzeniem 12 maja 2004 r. Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). EPS obejmuje trzy regiony: Azję Środkową, ob-
szar za wschodnią granicą Unii oraz obszar, z którym współpraca stała się podstawą 
do stworzenia EPS, czyli region śródziemnomorski65. Warto zaznaczyć, że EPS jest 
skierowana również do specyfi cznego i trudnego partnera, jakim jest Rosja. Politycy 
zachodnioeuropejscy ukazują swojemu wschodniemu sąsiadowi partnerstwo euro-
śródziemnomorskie jako przykład pozytywnej współpracy z Unią i zachęcają Mos-
kwę do podjęcia podobnych działań z korzyścią dla obu stron. EPS jest adresowana 
do państw, które są najbliższymi sąsiadami Unii. Głównym celem jest utworzenie 
wokół UE kręgu państw przyjaznych, funkcjonujących według podobnych zasad66. 
Współpraca w ramach EPS dotyczy trzech zasadniczych kwestii:

1) propagowanie działań mających na celu poszanowanie praw człowieka, de-
mokracji i rządów prawa poprzez uczestnictwo sygnatariuszy we Wspólnej 
Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE oraz Europejskiej Polityce Bez-
pieczeństwa i Obronnej;

2) współpraca gospodarcza, której celem jest wzrost poziomu życia w krajach 
sąsiedzkich i dopuszczenie ich mieszkańców do rynku wewnętrznego UE;

3) kooperacja w ramach Obszaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, np. 
wspólne działania o charakterze edukacyjnym czy w zakresie efektywnej 
ochrony granic67.

Z powyższych informacji wynika, że państwa basenu Morza Śródziemnego 
znacznie wcześniej przed ogłoszeniem EPS w 2004 r. przystąpiły do realizacji tych 
zadań, a ich współpraca z Unią Europejską jest stawiana za wzór do naśladowania dla 
innych uczestników EPS. Kraje śródziemnomorskie korzystają jednak z możliwości 
rozwoju, jakie stwarza im współpraca o charakterze regionalnym w ramach EPS: 

65  Prace wstępne nad nową koncepcją stosunków z sąsiadami zapoczątkowano 18 listopada 
2002 r., kiedy Rada Europejska podjęła decyzję o powołaniu Inicjatywy dla Nowego Sąsiedztwa. Zob. 
Serwis o Unii Europejskiej. PAP S.A. – Stosunki zewnętrzne, http://euro.pap.com.pl/europap/index.
jsp?place=Menu02&news_cat, 3.07.2012.

66  Benita Ferrer-Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, 
oświadczyła wówczas: „Moim celem jest stworzenie kręgu przyjaciół wokół granic naszej rozszerzonej 
UE. (...) Pracowaliśmy z naszymi sąsiadami, aby wytyczyć odpowiednie dla każdego z nich plany, które 
spełnią potrzeby i odzwierciedlą ich prośby. Nasza oferta – zwiększona współpraca, większa pomoc 
fi nansowa, a także szansa skorzystania z bliższych stosunków z Europą – przyniesie rzeczywiste korzy-
ści obu stronom w wielu obszarach, od edukacji po środowisko naturalne i od transportu po zwalczanie 
terroryzmu”. Serwis informacyjny Wiadomości Europejskich: Więcej informacji o polityce zagranicz-
nej UE, „Wiadomości Europejskie”, nr 48, 2004. Podaję za stroną Ośrodka Informacji i Dokumentacji 
Europejskiej: http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=newsletter&id=newsletter_48. W listopadzie 
2004 r. na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych strefy eurośródziemnomorskiej w Hadze komisarz 
B. Ferrer-Waldner zakomunikowała: „Zaoferowanie tym partnerom bliższych stosunków politycznych 
i gospodarczych z UE w ramach polityki sąsiedztwa będzie jednym z moich najważniejszych priory-
tetów”. Partnerstwo eurośródziemnomorskie obchodzi 10. rocznicę powstania, „Wiadomości Europej-
skie”, nr 47, 2004. Podaję za stroną Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej: http://libr.sejm.
gov.pl/oide/index.php?topic=newsletter&id=newsletter_47, 7.07.2012.

67  Serwis o Unii Europejskiej. PAP S.A. – Stosunki zewnętrzne, http://euro.pap.com.pl/europap/in-
dex.jsp?place=Menu02&news_cat, 23.12.2012. Szerzej o problemie EPS zob. w: P. Borkowski, Polityka 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
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w lutym 2004 r. Egipt, Maroko, Jordania i Tunezja podpisały układ o wolnym handlu, 
tzw. umowę agadirską, będącą etapem do utworzenia w 2010 r. eurośródziemnomor-
skiej strefy wolnego handlu68. EPS przewiduje konsultacje bilateralne oraz regionalne.

Wyrazem intensyfi kacji zainteresowania krajami Afryki Północnej ze strony UE 
jest próba powołania do życia Unii Śródziemnomorskiej, kolejnej platformy współ-
pracy o charakterze politycznym i gospodarczym. Według inicjatora projektu, francu-
skiego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego, do współpracy w ramach nowej inicjatywy 
zostały zaproszone 44 państwa: wszystkie kraje UE, a także Algieria, Egipt, Maroko, 
Tunezja, Jordania, Liban, Libia, Autonomia Palestyńska, Syria, Turcja, Izrael, Alba-
nia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Monako oraz Mauretania. For-
malnie Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (Union for the Mediterranean, 
UfM)69 została zawiązana 13 lipca 2008 r. podczas międzynarodowego spotkania 
w Paryżu głów państw Unii Europejskiej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Je-
dynym wielkim nieobecnym, krytycznie ustosunkowanym do tej idei, był pułkownik 
Muammar Kaddafi , przywódca Libii70. Powyższą inicjatywę UE należy odnotować, 
jednak kilka lat jej działalności nie przyniosło znaczących rezultatów71.

Ważne miejsce w polityce zagranicznej UE zajmuje kwestia bezpieczeństwa ener-
getycznego poprzez dywersyfi kację dostaw surowców naturalnych. Państwa Afryki 
Północnej mogą odegrać w przyszłości kluczową rolę w tym segmencie polityki eu-
ropejskiej. Afrykańskie złoża gazu czy ropy naftowej są bardzo bogate i stosunkowo 
łatwo dostępne, a ich transport bezpieczny. Eksperci europejscy wskazują na dwa 
podstawowe strategiczne obszary, z których można importować gaz i ropę naftową: 
kraje Maghrebu zaproszone do Unii Śródziemnomorskiej, Algieria i Maroko oraz 
kraje Afryki Subsaharyjskiej, np. Nigeria72. Algieria i Maroko traktowane jako obszar 
tranzytowy dla transportu ropy naftowej z Nigerii do Europy są pośrednikami pew-
niejszymi i solidniejszymi niż Ukraina czy Białoruś w przypadku tranzytu surowców 
energetycznych z Rosji. Korzyści płynące z wyboru tego kierunku dostaw są coraz 
bardziej widoczne nie tylko dla krajów Unii Europejskiej położonych w basenie Mo-
rza Śródziemnego, ale również dla innych członków UE z odleglejszych rejonów 
Europy.

68  Niektóre kraje regionu śródziemnomorskiego: Maroko, Tunezja, Izrael i Autonomia Palestyńska 
bardzo szybko zareagowały na potrzebę stworzenia EPS i dostrzegły korzyści płynące z wprowadzenia 
tej polityki. Serwis informacyjny Wiadomości Europejskich: Więcej informacji o..., „Wiadomości 
Europejskie”, nr 48, 2004. Podaję za stroną Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej: http://libr.
sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=newsletter&id=newsletter_48, 22.12.2012.

69  Początkowa nazwa organizacji to Unia Śródziemnomorska. Obecna nazwa została wprowadzona 
za prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej. Zob. France in ‘semantic shift’ over proposed Mediter-
ranean Union, http://www.euractiv.com/en/enlargment/france-semantic-shift-proposed-mediterranean, 
10.07.2008.

70  M. Kaddafi : Unia Śródziemnomorska powrotem do kolonializmu. Podaję za stroną: Polski Portal 
Finansowy. Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomości/print.html?articleid=1811576, 29.09.2012.

71  Więcej zob. w: A. Szymański, B. Wojna, Unia dla Morza Śródziemnego – nowe forum współpracy 
regionalnej, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 32, 2008.

72  Do wybuchu „arabskiej wiosny” politycy, obserwatorzy polityczni i eksperci paliwowi z Europy 
do tej strategicznej grupy zaliczali zrehabilitowaną na arenie międzynarodowej Libię. Podaję za: 
R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki..., s. 408.
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Niemcy, jeden z najważniejszych członków Unii Europejskiej, zauważają, że 
śródziemnomorska alternatywa zaopatrzenia w gaz i ropę naftową również dla Ber-
lina i innych krajów europejskich ma coraz więcej zalet. Między innymi pod tym 
warunkiem kanclerz Angela Merkel poparła powstanie organizacji Unii na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego. W lipcu 2008 r. Merkel złożyła ważną wizytę w Al-
gierii. Towarzyszyła jej liczna delegacja gospodarcza przedsiębiorców niemieckich. 
Bezpośrednią implikacją tej wizyty było zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie 
dostaw gazu: w zamian za dostawy algierskiego gazu Niemcy będą wspierać rozwój 
technologii w zakresie energetyki słonecznej. Unia Europejska w czerwcu 2005 r. 
przyjęła dokument73, w którym zawarto „osie dla projektów priorytetowych włącz-
nie z projektami leżącymi w interesie europejskim”, mówiący o potrzebie budowy 
transeuropejskich sieci gazowych. Jednym z inicjatorów tego dokumentu i gorącym 
zwolennikiem jego realizacji są właśnie Niemcy. Z kolei Francja, inicjatorka UfM, 
wskazuje na konieczność kreatywnego wykorzystania tej organizacji przy realizacji 
południowych projektów gazowych: Afryka–Europa, Azja–Turcja–Europa. Rezolu-
cja Parlamentu Europejskiego zaleca budowę z jednej strony nowych rurociągów 
gazowych z Algierii do Hiszpanii, Francji i Włoch, z drugiej połączenia gazowego 
krajów znad Morza Kaspijskiego poprzez Bliski Wschód i Turcję, zaopatrującego 
Bałkany, Austrię i Włochy. W dalszej części postuluje się konieczność różnicowania 
źródeł dostaw, podziemnego składowania gazu ziemnego w Hiszpanii, Portugalii, 
Francji, we Włoszech i Grecji74. Ostatni punkt dotyczy ścisłej współpracy energetycz-
nej między państwami członkowskimi UE a krajami regionu śródziemnomorskiego, 
której celem jest utworzenie Wschodniośródziemnomorskiego Pierścienia Gazowe-
go. Współpraca ma polegać na budowaniu i zwiększaniu pojemności gazociągów 
między państwami członkowskimi UE regionu śródziemnomorskiego a Libią, Egip-
tem, Jordanią, Syrią i Turcją, natomiast projektowanemu gazociągowi Libia–Włochy 
przypisano wówczas status „projektu leżącego w interesie europejskim”75. Korzenie 
współpracy w dziedzinie energetycznej pomiędzy Unią Europejską a krajami Afryki 
Północnej sięgają szczytu barcelońskiego z listopada 1995 r. Głównym celem Konfe-
rencji Śródziemnomorskiej była intensyfi kacja międzyregionalnych relacji gospodar-
czych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków fi nansowych i energetycznych. 
Na podstawie tego spotkania dwa lata później stworzono Środkowoeuropejskie Fo-
rum, którego zadaniem było zapewnienie dostaw surowców energetycznych dla Eu-

73  Pełny tytuł dokumentu brzmi: Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie 
projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich 
sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE(COM(2003)0742 – 
C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)). Podaję za: http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2006:124E:0068:0077:PL:PDF, 9.02.2011.

74  W artykule 4 zatytułowanym „Priorytety działania” zakłada się, że ma się „zapewnić współdziała-
nie sieci gazowych wewnątrz Wspólnoty z sieciami w innych krajach w Europie, w basenie Morza Śród-
ziemnego, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, jak również w regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki 
Perskiej, a także zróżnicowanie źródeł i tras zaopatrzenia w gaz ziemny”. Ibidem.

75  Transeuropejskie sieci energetyczne. Osie dla projektów priorytetowych włącznie z projektami 
leżącymi w interesie europejskim określonymi w art. 7 i 8. Podaję za: http://www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0081:0084:PLPDF, 6.02.2009.
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ropy z Afryki przez Morze Śródziemne76. Od 1998 r. odbyło się kilka spotkań, w tym 
trzy konferencje międzyrządowe dotyczące kooperacji w dziedzinie energetyki w ra-
mach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Od tego roku współpraca regional-
na w ramach dialogu energetycznego była systematycznie pogłębiana i obejmowała 
coraz liczniejszą grupę sygnatariuszy. Do 2010 r. zaangażowane w ten projekt były 
państwa Unii Europejskiej, Maghrebu i Maszreku, a także Turcja, Autonomia Pale-
styńska i Izrael. Warto zwrócić uwagę na dwa spotkania międzypaństwowe, które 
odbyły się już w XXI w., a decyzje na nich podjęte okazały się optymistycznym 
sygnałem na przyszłość. W grudniu 2003 r. w Rzymie Komisja Europejska podpisała 
z Turcją, Egiptem, Libanem, Jordanią i Syrią Deklarację o współpracy między Unią 
Europejską a państwami Maszreku w obszarze gazu ziemnego. Co najistotniejsze, 
porozumienie miało na celu utworzenie zintegrowanego rynku energii w basenie 
Morza Śródziemnego poprzez rozwój subregionalnych form współpracy w rejonie 
Maszreku i ich pełną integrację z krajami UE, a nawet Bałkanami. W grudniu 2007 r. 
odbyła się piąta konferencja ministerialna w cypryjskim Limassol, na której zostało 
zapoczątkowane nowe partnerstwo energetyczne w basenie Morza Śródziemnego. 
Pod patronatem Europejskiego Komisarza ds. Energii Andrisa Piebalgsa ministrowie 
państw członkowskich UE z regionu Morza Śródziemnego oraz ministrowie kra-
jów północnoafrykańskich podpisali kluczowe dokumenty wyznaczające standardy 
współpracy na przyszłość: Ministerialną Deklarację i Priorytetowy Plan Działania 
dla współpracy Partnerstwa Śródziemnomorskiego w obszarze energetycznym na 
lata 2008–201377. Impulsem do silniejszego zainteresowania Europy złożami afry-
kańskimi i prowadzenia zewnętrznej polityki energetycznej UE w tym regionie był 
okres francuskiej prezydencji we Wspólnocie w 2008 r. Opierając się na przesłan-
kach historycznych, Paryż i ambitny prezydent Nicolas Sarkozy niejako w sposób 
naturalny podjęli kroki polityczne zmierzające w kierunku Afryki. Jeszcze w połowie 
XX w., w czasach kolonialnych Afryka Północna była francuską strefą wpływów. 
O determinacji Francji świadczy realizacja kosztownego projektu energetycznego 
– budowy wzdłuż wybrzeży afrykańskich i na Saharze sieci elektrowni78. Rosnące 
potrzeby konsumentów europejskich przyśpieszyły działania polityków w kierunku 
dostaw gazu i ropy naftowej z pewniejszego źródła, alternatywnego wobec dostaw 
surowców z Rosji, mianowicie z krajów Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej, 
np. Nigerii. Obecnie złoża gazu przy poziomie dotychczasowego wydobycia szacuje 
się na  około 70–80 lat, przy czym obszar najintensywniejszego występowania tego 
surowca jest ograniczony do kilku rejonów świata. Kraje Unii Europejskiej wobec 
nikłych zasobów własnych są skazane na import surowca, obecnie głównie z Rosji. 
Niestety niestabilna sytuacja polityczna w państwach Afryki Północnej nie sprzyja 
rozwijaniu współpracy surowcowej i realizacji planowanych wcześniej projektów 
energetycznych.

76  K. Kurek, Polityka Unii Europejskiej w procesie tworzenia: Afryka Północna. Podaję za: http://
eup.wse.krakow.pl/?page_id=239, 13.02.2011.

77  Ibidem.
78  Będziemy pompować gaz z Sahary, Dziennik.pl, 9.09.2008. Podaję za: http://www.dziennik.pl/

swiat/article234664/Będziemy_pompowac_gaz_z_Sahary.html, 12.02.2011.
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Wykres 11. Import gazu do Unii Europejskiej (w mln m3)

Źródło: M. Kwiecień, P. Seklecki, P. Staręga, Zaawansowanie konkurencji w gazownictwie 
z perspektywy Komisji Europejskiej, Biuletyn URE, nr 2, marzec 2006 r. Podaję za: S. Kowalski, 
Defi nicja rynku gazu oraz pojęcie gazu jako towaru, http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=223, 
16.02.2011.

Drugą formą współpracy skierowanej przez Europejczyków do krajów Afryki 
Północnej są działania w ramach NATO. Zmiany polityczne w Europie, które doko-
nały się na przełomie lat 80. i 90. XX w., spowodowały, że Sojusz Północnoatlan-
tycki musiał dokonać korekty w swojej polityce w regionie śródziemnomorskim79. 
W styczniu 1994 r. w Brukseli szefowie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
kierując się przesłaniem, iż bezpieczeństwo europejskie wiąże się z bezpieczeń-
stwem i stabilizacją w rejonie Morza Śródziemnego, ogłosili podpisanie deklaracji 
mówiącej o potrzebie bliższej współpracy politycznej i militarnej z państwami tego 
regionu. W grudniu 1994 r. ministrowie spraw zagranicznych NATO wyrazili goto-
wość nawiązania dialogu z państwami rejonu Morza Śródziemnego. Na podstawie 
decyzji z 1994 r., 8 lutego 1995 r. do udziału w programie Dialog Śródziemnomorski 
(Inicjatywa Śródziemnomorska) zaproszono: Egipt, Izrael, Mauretanię, Maroko oraz 
Tunezję, miesiąc później (przy sprzeciwie Turcji) Cypr, w listopadzie współpracę 
z Sojuszem podjęła Jordania, a w 2000 r. – Algieria80. Na sesji Rady Ministerialnej 
UE w Birmingham, która odbyła się w maju 1996 r., przedstawiciele Unii podjęli de-
cyzję o „dążeniu do zwiększenia efektywności dialogu z państwami śródziemnomor-
skimi” poprzez „skoordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez 
UE i NATO”81 w regionie. W maju 1997 r. na sesji w Paryżu europejskie kraje Paktu 
ogłosiły gotowość do współdziałania militarnego z krajami śródziemnomorskimi. 

79  Szerzej zob. w: T. Szubrycht, Morze Śródziemne w systemie bezpieczeństwa europejskiego, 
Gdańsk 2008.

80  W. Pająk, Państwa basenu Morza Śródziemnego..., s. 20.
81  Déclaration de Birmingham, 7 mai 1996 [w:] Actes Offi ciels. Quarante et Unième Session

Ordinaire, Dexième Partie, Juin 1996, III Documents de séance, Assemblée de l’Union de l’Europe oc-
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Podstawowym celem Dialogu Śródziemnomorskiego NATO jest współdziałanie 
w całym obszarze euroatlantyckim, a także wspólne „działanie na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie Morza Śródziemnego oraz budowa wzajem-
nego zrozumienia i zaufania poprzez poszerzanie współpracy tak politycznej, jak 
i wojskowej”82. Inicjatywa NATO stanowi uzupełnienie bliskowschodniego procesu 
pokojowego i działań Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa.

Główną płaszczyzną współpracy państw Afryki Północnej z Unią Europejską 
oraz NATO jest problematyka bezpieczeństwa, na którą składa się walka z zagroże-
niem terroryzmem, ograniczenie niekontrolowanej imigracji i problem proliferacji 
broni masowego rażenia w basenie Morza Śródziemnego83. Obie organizacje podej-
mują próby rozwiązania kryzysów politycznych na Bliskim Wschodzie i na Cyprze. 
Istotne miejsce w procesie współpracy Unii Europejskiej oraz NATO z arabskimi 
państwami Afryki Północnej zajmuje stworzenie kompleksowej polityki w zakre-
sie niekontrolowanych migracji w rejonie śródziemnomorskim. Masowe migracje 
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Problem rosnącej 
nielegalnej imigracji dotyczy przede wszystkim Hiszpanii, Włoch i Francji, w mniej-
szym stopniu Portugalii i Grecji. Do niedawna większość imigrantów pochodziła 
z krajów Maghrebu. Obecnie obserwuje się napływ uchodźców z krajów biednej 
Afryki Subsaharyjskiej, natomiast państwa północnoafrykańskie stały się obszarem 
tranzytowym, coraz częściej odmawiając przyjęcia uchodźców (np. w 1996 r. imi-
grantów liberyjskich). Od kilku lat wśród polityków struktur euroatlantyckich po-
pularne stało się określenie „miękkie podbrzusze Europy”, odnoszące się do państw 
regionu śródziemnomorskiego i dotyczące zagrożenia dla Unii Europejskiej, zwłasz-
cza jej południowych członków, ze strony niekontrolowanego i masowego procesu 
imigracyjnego z biednych państw afrykańskich84.

Podstawą prawną do rozwiązania kwestii niekontrolowanego ruchu migracyjnego 
w basenie Morza Śródziemnego są: komunikat Komisji Europejskiej z dnia 30 listo-
pada 2005 r. „Działania priorytetowe stanowiące odpowiedź na wyzwania związa-
ne z migracją” oraz Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej z 15 grudnia 2005 r. 
„Podejście globalne do kwestii migracji: działania priorytetowe skoncentrowane na 
Afryce i basenie Morza Śródziemnego”85. W drugim z wymienionych dokumentów, 
w paragrafi e IV, pkt 10 postuluje się: „(...) intensyfi kację dialogu i współpracy z pań-
stwami afrykańskimi, intensyfi kację dialogu i współpracy z krajami sąsiadującymi, 
obejmującymi cały region Morza Śródziemnego”, a w pkt. 9:

cidentale, UEO, Paris 1996, s. 32. Podaję za: R. Zięba, Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego systemu 
bezpieczeństwa, „Studia Europejskie”, nr 1, 1998, s. 60.

82  Dialog Śródziemnomorski, Polska w NATO. Podaję za: http://www.msz.gov.pl/Polska,w,NATO,
1695.html, 4.06.2011.

83  Szerzej zob.: W. Pająk, Państwa basenu Morza Śródziemnego..., s. 12–16.
84  M. Flaga, Uchodźcy w ujęciu regionalnym. Próba charakterystyki zjawiska i rozwiązań 

instytucjonalnych na przykładzie Europy, Afryki i Azji [w:] A. Dziewulska (red.), Współczesna wojna: 
odsłony, Warszawa 2006, s. 184.

85  Podejście globalne do kwestii migracji: działania priorytetowe skoncentrowane na Afryce 
i basenie Morza Śródziemnego, Konkluzje Prezydencji – Bruksela, 15. i 16. grudnia 2005 r., s. 9,
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docsData/PL/ec/87661.pdf, 4.04.2013.
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Rada Europejska podkreśla, że zobowiązanie Unii Europejskiej do wsparcia starań na 
rzecz rozwoju krajów pochodzenia i krajów tranzytowych jest częścią długotrwałego pro-
cesu odpowiedzi na możliwości i wyzwania związane z migracją, jak określono w Progra-
mie Haskim. W związku z tym Rada Europejska uznaje znaczenie zajęcia się pierwotnymi 
przyczynami migracji, na przykład poprzez stworzenie możliwości zarobkowania i zli-
kwidowanie biedy w krajach i regionach pochodzenia, otwarcie rynków i propagowanie 
wzrostu gospodarczego, dobrych rządów i ochrony praw człowieka86.

Jednak Rada Europejska, oprócz działań o charakterze wieloletnim i wieloeta-
powym, opowiedziała się także za podjęciem doraźnych środków, mających na celu 
ograniczenie napływu imigrantów w najbliższym czasie. W związku z tym w dalszej 
części dokumentu czytamy:

Zwiększenie współpracy operacyjnej między Państwami Członkowskimi poprzez wdro-
żenie, jak najszybciej w 2006 r., w regionie Morza Śródziemnego środków zarządzania 
granicami, w szczególności wspólnych operacji i projektów pilotażowych, przedstawie-
nie, do maja 2006 r., sprawozdania w sprawie analizy ryzyka dotyczącego Afryki, oparte-
go na ostatnich analizach, rozpoczęcie, jak najwcześniej w 2006 r., studium wykonalności 
w sprawie zwiększenia monitorowania i kontroli południowej granicy morskiej UE, czyli 
na Morzu Śródziemnym oraz Sieci Patroli Wybrzeża Morza Śródziemnego, dotyczące-
go Państw Członkowskich UE i krajów Afryki Północnej. Zbadanie, do końca 2006 r., 
technicznej wykonalności ustanowienia systemu kontroli obejmującego całą południową 
granicę morską UE i Morze Śródziemne. Taki system wykorzystywałby nowoczesne tech-
nologie w celu ochrony życia na morzu i radzenia sobie z nielegalną imigracją. Ustano-
wienie, jak najszybciej w 2006 r., regionalnej sieci ofi cerów łącznikowych ds. migracji, 
obejmującej kraje lub regiony priorytetowe, oraz przedstawienie, do maja 2006 r., spra-
wozdań o nielegalnej imigracji i handlu ludźmi (...). Przedstawienie, do wiosny 2006 r., 
propozycji utworzenia grup szybkiego reagowania złożonych z ekspertów krajowych, 
zdolnych do zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i operacyjnej w momentach znacz-
nego napływu migrantów, zgodnie z harmonogramem haskim. Zapewnienie konkretnych 
działań w wyniku sprawozdania Światowej Komisji ds. Migracji Międzynarodowych 
i przygotowanie się do dialogu ONZ na wysokim szczeblu w sprawie migracji i rozwoju, 
który rozpocznie się we wrześniu 2006. Przedstawienie, do marca 2006 r., analizy istnie-
jących instrumentów międzynarodowych dotyczących praw morza, w tym odpowiednich 
aspektów prawa dotyczącego uchodźców87.

W 2006 r. w Maroku i Brukseli odbyły się dwie konferencje na szczeblu ministe-
rialnym UE–Afryka, dotyczące imigracji i rozwoju regionu. Państwa Maghrebu dla 
UE stanowią pomost do współpracy z krajami Afryki Subsaharyjskiej. Z inicjatywy 
państw śródziemnomorskich w konferencjach wzięły również udział państwa afry-
kańskie skupione we Wspólnocie Gospodarczej Państw Zachodniej Afryki (Econo-
mic Community of West African States, ECOWAS). Najważniejsze decyzje podjęte 
podczas konferencji to: ustalenie szlaków migracyjnych między krajami pochodze-

86  Rada Europejska w Brukseli 15 i 16 XII 2005 r. Konkluzje Prezydencji (fragmenty), Forum. Wy-
miar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej, 17.12.2005, http://www.wsisw.natolin.
edu.pl/wsisw/wsisw.nsf/viewDOC/AGR, 17.12.2011.

87  Rada Europejska o migracjach i terroryzmie, Forum. Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy We-
wnętrzne Unii Europejskiej, 17.12.2005, http://www.wsisw.natolin.edu.pl/wsisw/wsisw.nsf/viewDOC/
AGR, 21.04.2012.
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nia, tranzytu i przeznaczenia, integracja społeczna legalnych emigrantów i wdrażanie 
zobowiązań związanych z readmisją.

Pod koniec grudnia 2010 r. w Tunezji zostały zapoczątkowane gwałtowne zmiany 
polityczne zwane Arabską Wiosną. Niepokoje społeczne ogarnęły swym zasięgiem 
wiele arabskich krajów, w tym Tunezję, Libię i Egipt. Wydarzenia te zaskoczyły opi-
nię międzynarodową, również europejską. Główni aktorzy europejskiej sceny poli-
tycznej – Wielka Brytania, Francja i Niemcy – od samego początku rewolucji nie po-
trafi li zająć jednoznacznego stanowiska i zdobyć się na zdecydowane działania88. Do 
momentu wybuchu rewolucji UE prowadziła aktywną politykę wobec krajów Afryki 
Północnej. Nagłe niezadowolenie społeczeństw arabskich i w rezultacie destabiliza-
cja polityczna w tym regionie obnażyła doraźność i krótkowzroczność wcześniejszej 
polityki UE. Biorąc pod uwagę brak zdecydowanej reakcji oraz fi asko dotychczaso-
wej współpracy UE z reżimami, należy uznać, że założone przez polityków UE cele 
polityki eurośródziemnomorskiej nie zostały osiągnięte89.

Stany Zjednoczone od prawie dwóch stuleci prowadzą aktywną politykę wobec 
krajów Ameryki Łacińskiej. W działaniach Unii Europejskiej jako ważnego gra-
cza na współczesnej scenie międzynarodowej można dostrzec coraz aktywniejszą 
postawę w stosunku do tych państw. Kraje subregionu andyjskiego stanowią część 
składową polityki UE prowadzonej wobec Iberoameryki. Jednak w przeciwieństwie 
do tradycyjnej obecności USA, Ameryka Łacińska, w tym państwa subregionu an-
dyjskiego odgrywają w polityce Unii Europejskiej drugorzędną rolę. Antecedencje 
zinstytucjonalizowanej współpracy między krajami zachodniej Europy a obszarem 
Ameryki Łacińskiej sięgają przełomu lat 60. i 70. XX w., kiedy to zawarto pierw-
sze porozumienia o stałej współpracy gospodarczej. Dodatkowym impulsem do 
intensyfi kacji wzajemnej współpracy był rok 1986 i przyjęcie w poczet członków 
Wspólnot Europejskich Portugalii oraz Hiszpanii, które z powodów historycznych 
stały się gorącymi orędownikami szerszej współpracy między Europą a państwami 
latynoamerykańskimi. Dopiero jednak zmiany polityczne na świecie i upadek bloku 
komunistycznego spowodowały, że w październiku 1994 r. Rada Unii Europejskiej 
sformułowała ogólne zasady polityki wobec Ameryki Łacińskiej. Co ciekawe, nowe 
priorytety były skierowane do kilku grup państw latynoamerykańskich, wśród któ-
rych kraje subregionu andyjskiego, traktowane jako osobna całość, nie znalazły się 
na pierwszym miejscu. Na płaszczyźnie subregionalnej Rada UE zdefi niowała ob-
szary współpracy następująco: członkowie MERCOSUR, Grupa z Rio90, Wspólnota 
Andyjska oraz kraje Ameryki Środkowej. Natomiast w wymiarze bilateralnym naj-
ściślejsze relacje z Unią Europejską utrzymują Chile i Meksyk. Od połowy lat 90. 
XX w. proces współpracy między UE a Ameryką Łacińską jest realizowany w trzech 
obszarach: politycznym, ekonomicznym oraz społeczno-technologicznym. Na płasz-

88  Więcej zob. w: J. Zając, Polityka śródziemnomorska UE: między idealizmem a realizmem 
[w:] J. Zając (red.), Unia Europejska…, s. 230–233.

89  T. Schumacher, The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Actorness, „Insight 
Turkey”, vol. 13, no. 3, 2011, s. 107–119.

90  Państwa subregionu andyjskiego są członkami Grupy z Rio, natomiast nie należą formalnie do 
Mercado Común del Sur. Z członkami MERCOSUR korzystają ze strefy wolnego handlu, nie są w unii 
celnej, jedynie są stowarzyszone z tym ugrupowaniem.
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czyźnie politycznej UE wspiera procesy integracyjne pomiędzy państwami latyno-
amerykańskimi, a także promuje ideę multilateralizmu we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. W sferze gospodarczej dominują przede wszystkim elementy 
związane z wymianą handlową. Z punktu widzenia gospodarki europejskiej ważną 
kwestią jest potencjał, jakim dysponują kraje iberoamerykańskie w postaci boga-
tych zasobów surowców naturalnych. Pomimo ogłoszenia przez Komisję Europejską 
w 2005 r. dokumentu A stronger partnership between the European Union and Latin 
America, kooperacja okazała się bardzo trudna, a w wielu wymiarach pozostała na 
poziomie wishful thinking. W związku z tym, pomimo składanych deklaracji, Ame-
ryka Łacińska, a wraz z nią subregion andyjski jest obszarem drugoplanowym na 
mapie politycznej UE. Działania Brukseli nie zagrażają interesom i pozycji, jaką 
Stany Zjednoczone zajmują w tym regionie91.

Na pierwszy plan w polityce wobec krajów andyjskich wysunęły się kwestie 
związane z demokratyzacją życia politycznego i wzmocnieniem instytucji państwo-
wych, przeciwdziałaniem produkcji i handlowi narkotyków oraz sprawy gospodar-
cze. Na przełomie XX i XXI w. UE przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej, w wy-
niku której podpisano wiele porozumień o charakterze gospodarczym i politycznym. 
Bruksela została zachęcona przez kraje latynoskie do aktywnego działania. Jednym 
z powodów sprzyjających zaangażowaniu gospodarczemu UE w regionie był fakt, iż 
kraje andyjskie (Boliwia, Peru, Ekwador, Kolumbia i Chile) korzystały ze strefy wol-
nego handlu. W 1999 r. w Rio de Janeiro ogłoszono zawarcie tzw. partnerstwa stra-
tegicznego. Kolejne szczyty UE i państw Ameryki Łacińskiej odbyły się w Madrycie 
(2002), Guadalajarze (2004), Wiedniu (2006), Limie (2008) i ponownie w Madrycie 
(2010). Efektem spotkań jest ustalenie strategii współpracy między zainteresowany-
mi stronami. Formy współpracy mają być następujące: spotkanie i umowy bilateral-
ne, kooperacja pomiędzy UE a latynoamerykańskimi organizacjami subregionalnymi 
oraz współpraca o charakterze transregionalnym (część programów ma być adreso-
wana do wszystkich państw Ameryki Łacińskiej). Głównym celem aktywności UE 
w regionie ma być „(…) przeciwdziałanie całkowitemu zdominowaniu politycznemu 
i gospodarczemu państw regionu przez Stany Zjednoczone, z drugiej zabezpiecze-
nie interesów gospodarczych i politycznych UE w Ameryce Łacińskiej”92. Początki 
współpracy z krajami subregionu andyjskiego to lata 80. XX w. Dla współczesnych 
stosunków między UE a Wspólnotą Andyjską podstawowym porozumieniem jest 
deklaracja rzymska z 1996 r.93. Wzmocnieniu kontaktów między zainteresowany-
mi stronami, jak się bardzo szybko okazało jedynie w sferze deklaratywnej, miała 
służyć zawarta w 2003 r. Umowa o Politycznym Dialogu i Kooperacji. Kolejne lata 
pokazały, że zapisy umowy nie zostały zrealizowane. Pierwsze rozbieżności inte-
resów na linii UE – kraje Wspólnoty Andyjskiej pojawiły się w 2006 r. Wzajemne 

91  M. Maroszek, Ameryka Łacińska a Unia Europejska. Dziesięć lat strategicznego partnerstwa, 
http://www.psz.pl/, 6.11.2013.

92  K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej [w:] M.F. Gawrycki (red.), 
Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006, s. 274.

93  Joint Declaration political dialogue between the European Union and the Andean Community, 
http://ec.europa.eu/external_relations/andean/docs/deci_rome_en.pdf, 12.01.2012.
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niezrozumienie i nieszczerość intencji obrazuje szczyt polityczny Unia Europejska 
– Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w Wiedniu w 2006 r. Komentatorzy 
podkreślali, że spotkanie przebiegało w chłodnej atmosferze i zakończyło się bez 
konstruktywnych rezultatów. Jedną z przyczyn bezowocnych obrad były problemy 
związane z państwami należącymi do Wspólnoty Andyjskiej. W 2006 r. Hugo Chávez 
podjął destabilizującą decyzję o wycofaniu Wenezueli z prac w ramach Wspólnoty 
Andyjskiej. Ponadto w maju 2006 r. nastąpiła nacjonalizacja przemysłu gazowego 
w Boliwii ogłoszona przez rząd Evo Moralesa. Wobec faktu, że fi rmy z kilku krajów 
europejskich posiadały udziały w tamtejszej branży energetycznej, działania La Paz 
zostały odczytane przez Europę jako kroki wymierzone przeciwko interesom gospo-
darczym UE w tym regionie94.

W 2008 r. rozmowy o intensyfi kacji współpracy pomiędzy UE a grupą andyjską 
nie przyniosły żadnych konkretnych nowych rozwiązań i w efekcie zostały zawie-
szone. Na podstawie wcześniejszych uzgodnień ustalono, że kontakty UE z krajami 
Wspólnoty Andyjskiej będą utrzymywane dwutorowo: dialog o charakterze poli-
tycznym będzie kontynuowany pomiędzy UE a wszystkimi członkami Wspólnoty 
Andyjskiej, natomiast współpraca ekonomiczna będzie się odbywać na zasadzie bila-
teralnych stosunków UE z krajami członkowskimi Wspólnoty Andyjskiej, chętnymi 
do zacieśniania kontaktów handlowych. Na taką formę ściślejszej współpracy go-
spodarczej z Unią Europejską zdecydowały się tylko trzy kraje andyjskie: Ekwador, 
Kolumbia i Peru. W swoim budżecie na lata 2007–2013 UE przeznaczyła na rozwój 
kontaktów gospodarczych z tymi państwami fundusze w wysokości 714 mln euro95. 
Podstawą współpracy o charakterze gospodarczym są zasoby surowców naturalnych, 
na które jest zapotrzebowanie w Europie. Konkurencyjne ceny sprzedawanych su-
rowców oraz stosunkowo stabilna i przewidywalna sytuacja polityczna powodują, 
iż kraje Wspólnoty Andyjskiej są bezpieczniejszym i lojalniejszym partnerem bi-
znesowym niż np. niestabilne politycznie państwa Bliskiego Wschodu. W Boliwii 
znajdują się bogate złoża litu, cyny, boksytów, gazu ziemnego i ropy naftowej. Zna-
czące zasoby miedzi, rud żelaza, cynku i ołowiu są w Peru. Unia Europejska jest 
drugim po Stanach Zjednoczonych partnerem gospodarczym dla krajów Ameryki 
Łacińskiej. W 2008 r. wymiana handlowa wynosiła 178 mld euro i stanowiła 14,5% 
importu i 14,6% eksportu towarów z krajów latynoamerykańskich. Podstawowymi 
towarami eksportowanymi do krajów UE są: zboże, cukier, owoce cytrusowe, mięso, 
kawa. Co ciekawe, aż 90% inwestycji europejskich i obrotów handlowych z pań-
stwami UE przypada na Hiszpanię, Niemcy, Francję, Belgię, Włochy, Holandię oraz 
Wielką Brytanię96. Podobnie w przypadku Wspólnoty Andyjskiej, Unia Europejska 
jest jej drugim partnerem gospodarczym. Jednak wymiana handlowa kształtuje się 
na bardzo niskim poziomie i wynosi jedynie 0,3–0,5% całości obrotów handlowych 

94  K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska…, s. 278.
95  Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Political Dialogue and Cooperation 

Agreement between the European Community and its member states, of the one part, and the Andean 
Community and its member countries, the Republics of Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and the Boli-
varian Republic of Venezuela, of the other part, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:52003PC0695%2802%29:EN:NOT, 11.02.2012.

96 Latin America, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/statistics, 23.01.2012.
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UE w wymiarze globalnym. Politycy europejscy wspierają kraje latynoskie w walce 
z międzynarodowym narkobiznesem poprzez preferencje celne dla upraw alterna-
tywnych dla koki. Unia Europejska angażuje się również w programy o charakterze 
humanitarnym. W latach 2006–2007 na pomoc dla uchodźców wewnętrznych w Ko-
lumbii Bruksela wyasygnowała sumę 26 mln euro97.

8.3. FEDERACJA ROSYJSKA – PRÓBA POWROTU
DO ASPIRACJI MOCARSTWOWYCH

Coraz aktywniejszą politykę wobec państw Afryki Północnej prowadzi także Ro-
sja, jeden z ważniejszych graczy współczesnych stosunków międzynarodowych. 
Ofensywne kroki podjęte przez administrację Władimira Putina sprowadzają się do 
działań konkurencyjnych wobec polityki USA i UE w tej części świata. Kreml kon-
centruje swoją uwagę na aspekcie strategiczno-gospodarczym, a jego działania są 
skuteczne i szybkie. W przeciwieństwie do UE oraz USA, ale podobnie jak Chiny, 
Rosja nie musi wpisywać w swoją politykę haseł o promocji demokracji i krzewieniu 
praw człowieka w regionie, mogąc skupić całą swoją uwagę na realizowaniu celów 
nadrzędnych: wspieraniu ekspansji Gazpromu w państwach Maghrebu i w Egipcie 
oraz do 2011 r. zacieśnianiu współpracy gospodarczo-militarnej z reżimem Muam-
mara Kaddafi ego w Libii.

Początki współpracy Trypolisu z Moskwą sięgają czasów Związku Radzieckie-
go. W latach 70. i 80. XX w. kooperacja polegała na hojnym wspieraniu reżimu 
Kaddafi ego przez ZSRR. Libijski pułkownik jako lojalny sojusznik Kremla był po-
trzebny w tym rejonie świata podczas zimnej wojny. W kolejnej dekadzie nastąpił 
zastój w stosunkach libijsko-rosyjskich, wynikający z dwóch najważniejszych po-
wodów. Pierwszym było zakończenie zimnej wojny i koniec bipolarnego układu 
w stosunkach międzynarodowych oraz rozpad ZSRR w 1991 r. Drugą przyczyną 
było nałożenie w 1992 r. sankcji na reżim w Trypolisie przez Radę Bezpieczeństwa 
ONZ jako kary za popieranie międzynarodowego terroryzmu, a w szczególności 
za inspirację zamachu terrorystycznego nad Lockerbie. Sytuacja uległa zmianie po 
dojściu do władzy Władimira Putina. W połowie 2000 r. libijski minister spraw za-
granicznych odwiedził Moskwę. Bezpośrednimi konsekwencjami tej wizyty było 
utworzenie libijsko-rosyjskiej międzyrządowej komisji, której głównym celem było 
nawiązanie silniejszych relacji politycznych i przede wszystkim gospodarczych. 
Ponadto zaproszono prezydenta Putina do Libii. Rosjanie byli zainteresowani budo-
wą gazociągu pomiędzy Trypolisem a miastem Homs (Al-Chums) przez rosyjskie 
fi rmy: Atomeksport, Zan Gas i Technoproeksport oraz budową centrum badań nad 
bronią nuklearną w Tadzhura. Rok później do Trypolisu przybył minister spraw za-
granicznych Federacji Rosyjskiej Igor Iwanow, który zapowiedział nowy rozdział 
w stosunkach bilateralnych. Współpraca miała dotyczyć następujących dziedzin: 

97  M. Maroszek, op. cit.
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sprzedaży rosyjskiej broni, dopuszczenie do libijskiego rynku energetycznego oraz 
sektora transportowego inwestorów rosyjskich98.

Jednak prawdziwy renesans w bilateralnych stosunkach nastąpił po 2003 r., kiedy 
ONZ zniosła sankcje gospodarcze i rozpoczął się proces rehabilitacji Libii przez Sta-
ny Zjednoczone i kraje zachodniej Europy. W połowie 2006 r. do Trypolisu przybyli 
przedstawiciele rosyjskich przedsiębiorstw z branży energetycznej. W konsekwencji 
tej wizyty utworzono Rosyjsko-Libijską Radę Biznesu, która miała wspierać rozwój 
gospodarczej współpracy. Ze strony rosyjskiej umowę o współpracy podpisał szef 
fi rmy Sojuzneftgaz, specjalny wysłannik Kremla, zaufany współpracownik Putina 
Jurij Safranik. Stronę libijską reprezentował minister spraw wewnętrznych Moha-
med Saleh Mansouri99.

W kwietniu 2008 r. szef rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom Aleksiej Miller 
podpisał strategiczne porozumienie z narodową spółką naftową Libii (National Oil 
Corporation of Libya), na mocy którego ma być utworzone wspólne przedsiębior-
stwo. Według strony rosyjskiej wspólne przedsiębiorstwo „będzie działać we wszyst-
kich kierunkach współpracy w branży gazowej i naftowej – od badań geologicznych 
przez wydobycie, transport do zbytu, tak w dziedzinie gazu, jak i w dziedzinie ropy 
naftowej”100. Kaddafi  podczas wizyty prezydenta Putina w Afryce zaproponował 
Rosjanom budowę nowego gazociągu do Europy. W zamian za wielomiliardowe 
kontrakty inwestycyjne w sektorze paliwowym dla fi rm rosyjskich Putin zgodził się 
umorzyć połowę długu Libii w wysokości 4,5 mld USD z całkowitej sumy prawie 
10 mld USD. Dodatkową zachętą dla strony libijskiej było zawarcie lukratywnych 
kontraktów na rosyjską broń w wysokości 2 mld USD101. Od połowy pierwszej deka-
dy XXI w. rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami z Rosji, Ukrainy 
i Francji o dostawy broni dla armii libijskiej. Również z powodów prestiżowych 
zawarcie umowy zbrojeniowej właśnie z Rosją miało dla Kremla niebagatelne zna-
czenie. O skuteczności negocjatorów rosyjskich świadczy odrzucenie przez Trypolis 
oferty kupna francuskich samolotów bojowych Dassault Rafaele i helikopterów Ti-
gre na rzecz rosyjskich maszyn typu Su-30MKI oraz Su-34 i Su-35. Wizyta Władi-
mira Putina miała charakter symboliczny, gdyż był on pierwszym od 1985 r. przy-
wódcą rosyjskim, który odwiedził Trypolis. Rosjanie zapowiedzieli również ścisłą 
współpracę z libijskim partnerem w dziedzinie gazu skroplonego. Warto też nad-
mienić, że w czerwcu 2008 r. Gazprom zawarł kolejną umowę o współpracy, tym 
razem z algierską fi rmą Sonatrach o możliwym włączeniu się do realizacji projektu 
gazociągu saharyjskiego, z budową terminalu eksportowego na wybrzeżu Algierii 
włącznie102. Perspektywa takiego działania ze strony Kremla może spowodować wie-

98  A.S. Andrés, Political-Economic Relations between Russia and North Africa, Real Instituto 
Elcano, Working Paper no. 22, November 2006, s. 11.

99  Ibidem, s. 19.
100  L. Sadkowski, Gazprom rusza do Libii, http://www.hotmoney.pl/artykul/1862/0/prasa-zagra-

niczna-globalni-bilionerzy-1.html, 20.02.2009.
101  Russian Cynicism towards the Jasmine Revolution, Asia News, March 7, 2011, http://www.

asianews.it/news-en/Russian-cynicism-towards-the-Jasmine-Revolution-20959.html, 22.11.2013.
102  Gazprom bierze Europę w kleszcze, portal internetowy Money.pl, http://www.Money.pl/gielda/

surowce/wiadomosci/artykul/gazprom;bierze;europe;w;kleszcze;gazprom;gaz;ropa;afryka;libia, 21.02.2011.
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le niekorzystnych implikacji dla Europy. Kierunek afrykański w polityce energetycz-
nej Europy był postrzegany jako alternatywa dla dostaw strategicznych surowców ze 
Wschodu. Przy intensyfi kacji działań ze strony rosyjskiej, w niedalekiej przyszłości 
może się okazać, iż Europejczycy będą całkowicie zależni od Gazpromu. Już teraz 
pewien wyłom w polityce energetycznej Unii spowodowali Włosi, kiedy premier 
Silvio Berlusconi podpisał porozumienie o współpracy energetycznej z Putinem. 
Wielu ekspertów uważa, że jeśli zaangażowanie Gazpromu w sektor energetyczny 
w Afryce Północnej stanie się faktem, zwiększy się w znaczącym stopniu rola rosyj-
skiego dostawcy w zaopatrzeniu Europy w gaz103. Kreml nie ukrywa, że głównym 
celem działań w Afryce Północnej jest stworzenie pod egidą Rosji kartelu eksporte-
rów gazu ziemnego, gazowego odpowiednika OPEC104. Nie brakuje jednak głosów 
uspokajających i postulujących niedemonizowanie działań Kremla w basenie Morza 
Śródziemnego. Pułkownik Kaddafi  był naturalnym partnerem dla Rosji, gdyż konse-
kwentnie przejawiał niechęć wobec idei współpracy na linii Europa – Afryka Północ-
na. Od samego początku torpedował inicjatywę francuską pod nazwą Unia na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego, twierdząc, że inicjatywa Sarkozy’ego to nic innego 
jak przejaw neokolonializmu europejskiego. Przywódca libijski nie był osamotniony 
w swoich sądach i wspierali go inni politycy z Afryki Subsaharyjskiej, np. prezydent 
Senegalu Abdoulaye Wade105. Według tych polityków wejście w życie współpracy 
eurośródziemnomorskiej w formie UfM miało spowodować nieodwracalne i nie-
bezpieczne podziały polityczne, gospodarcze i społeczne w świecie afrykańskim na 
bogatszą i współpracującą z Europą Afrykę Północną oraz spauperyzowaną resztę 
kontynentu. Kaddafi  poprzez demonstracyjne przeciwstawianie się inicjatywom eu-
ropejskim i zacieśnianie współpracy z Rosją kreował się na obrońcę jedności konty-
nentu afrykańskiego. Jako jedyny spośród zaproszonych gości nie przybył do Paryża 
na spotkanie założycielskie Unii w lipcu 2008 r. Skuteczność polityki libijskiej widać 
bardzo wyraźnie w decyzji o zaproszeniu włoskiego koncernu Eni do współpracy 
wraz z Gazpromem na terenie Libii, a przez to podjęciu próby rozbicia jedności Unii 
Europejskiej. Celem współpracy włosko-rosyjskiej była eksploatacja złoża Elephant 
w Libii. Choć koncerny rosyjskie sektora energetycznego nie traktują Afryki Północ-
nej poważnie, aktywne działania w Libii pokazują, że celem Moskwy jest stworze-
nie przyczółka do przyszłej ekspansji gazowej w Europie. Ekspansję Rosji w Libii 
w tym sektorze wspierają przedsiębiorstwa: Tatnieft, Łukoil i Stroitransgaz, które 
zainwestowały kilkaset milionów USD w eksploatację libijskich złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Wartość tych złóż Rosjanie oceniają na 247 mln ton. Podobnie jak 
inwestorzy chińscy, Rosjanie poza współpracą w sektorze energetycznym są obecni 
w innych gałęziach gospodarki. W 2008 r. Moskwa podpisała z Trypolisem umowę 

103  Gazprom bierze Europę w kleszcze...
104  R. Amsterdam, Gazprom, Libia i gazowy OPEC, Opinie o Rosji, Europie i Sprawach 

Międzynarodowych, http://www.robertamsterdam.com/polska/2008/04/gazprom_libia_i_gazowy_opec.
html, 24.02.2011.

105  M. Konarski, Wade: „Unia dla Śródziemnomorza podzieli Afrykę”, http://www.afryka24.pl/
content/view/12085, 21.02.2011.
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dotyczącą budowy linii kolejowej w Libii, której realizacją miała się zająć spółka 
Rosyjskie Koleje. Wartość kontraktu opiewała na sumę 2,2 mld USD106.

Również w Algierii od kilku lat zauważalna jest aktywność polityczna i gospo-
darcza Rosji. Zarówno Algier, jak i Moskwa ze wzajemnej kooperacji mogą odnieść 
same korzyści. Z punktu widzenia interesów Moskwy bliskie kontakty z Algierią są 
pożądane ze względów geostrategicznych. Rosjanie są przede wszystkim zaintere-
sowani budową nowych gazociągów oraz wydobyciem i sprzedażą gazu ziemnego. 
Realizacja takiego scenariusza spowodowałaby okrążenie Europy od południa przez 
dostawców algierskiego gazu, ale dostarczanego za pośrednictwem fi rm rosyjskich. 
Inna dziedzina współpracy pożądana przez Moskwę z powodów gospodarczych to 
sprzedaż broni dla armii algierskiej. Obecnie Algier jest czwartym na świecie od-
biorcą rosyjskiej broni o wartości 4 mld USD. Prezydent Putin ma w pamięci bardzo 
owocną współpracę w zakresie dostarczania uzbrojenia dla Algierczyków z czasów 
Związku Radzieckiego. Dla reżimu prezydenta Boutefl iki odnowienie kontaktów 
politycznych oraz związków gospodarczych także jest istotne. Algier pretenduje do 
roli mocarstwa o charakterze subregionalnym, a inwestycje rosyjskie np. w sektor 
paliwowy i infrastrukturę mają pobudzić rozwój gospodarczy kraju, a w rezultacie 
zwiększyć znaczenie Algierii na arenie międzynarodowej. Z kolei Rosja jest nadal 
ważnym partnerem w zakresie branży zbrojeniowej. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż broń rosyjska nabywana przez Algierię jest bardzo dobrej jakości, jest spraw-
dzona i, co istotne, w przeciwieństwie do kontrahentów francuskich czy amerykań-
skich oferowana jest po konkurencyjnych cenach. Do 1989 r. Rosjanie sprzedali 
Algierczykom uzbrojenie za ponad 11 mld USD. Były to głównie samoloty Su-24, 
MiG-21 i MiG-23, czołgi T-55 i T-72 oraz łodzie podwodne, korwety, łodzie patrolo-
we. Od 2000 r. rosyjski przemysł zbrojeniowy ponownie sprzedaje broń i uzbrojenie 
armii algierskiej. Wartość kontraktów w pierwszej dekadzie XXI w. szacuje się na 
7,5 mld USD. Tylko w latach 2007–2008 Algierczycy zakupili nowoczesne łodzie 
podwodne w dwóch turach: za 400 mln USD i za 3 mld USD. Z punktu widzenia 
rosyjskich interesów sytuacja w sektorze zbrojeniowym wydaje się niekorzystna 
w stosunku do współpracy za czasów ZSRR. Wówczas Moskwa była jedynym do-
stawcą broni i uzbrojenia dla Algieru, obecnie zaś jest głównym, ale jednym z kilku 
dostawców. Algieria importuje uzbrojenie również z Czech, Francji, Republiki Po-
łudniowej Afryki czy od hiszpańskiego koncernu CASA. Mimo wszystko do Rosjan 
należy obecnie 85% algierskiego rynku zbrojeniowego107. Po marazmie w stosun-
kach rosyjsko-algierskich w latach 90. XX w., spowodowanym rozpadem ZSRR 
oraz niestabilną sytuacją wewnętrzną w Algierii, odnowienie kontaktów nastąpiło 
w 1999 r. W marcu podpisano w Moskwie umowę o współpracy wojskowej i zakupie 
rosyjskiej broni przez stronę algierską, natomiast w grudniu z inicjatywy Moskwy 
rozpoczęto współpracę w sektorze paliwowym. W 2001 r. prezydent Abdul-Azziz 
Boutefl ika odwiedził Rosję, a rezultatem tej podróży było podpisanie umowy mię-

106  Libia w rękach Gazpromu, http://www.hotmoney.pl/artykul/1834/0/prasa-zagraniczna-libia-w-
rekach-gazpromu1.html, 20.02.2011.

107  Tamozhyennaya statistika vneshnei torgovli Rossiiskoi Federatsii (Customs Statistics on Foreign 
Trade of Russian Federation), Moskwa 2006, s. 17.
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dzypaństwowej pomiędzy ministerstwami obrony oraz przyjęcie Deklaracji o Strate-
gicznej Współpracy108.

Do 2005 r. poważnym problemem istniejącym między obydwoma krajami był 
dług algierski zaciągnięty jeszcze w czasach ZSRR. Po koniec 2005 r. minister spraw 
zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedził Algier i zaproponował redukcję dłu-
gu i plan spłaty części należności. Ławrow zastosował taktykę podobną do taktyki 
obranej w przypadku długu libijskiego. Z łącznej kwoty 4,8 mld USD strona rosyjska 
skłonna była zgodzić się na zwrot 1 mld USD w gotówce, ale w zamian Kreml ocze-
kiwał zamówienia dużego kontyngentu uzbrojenia oraz zgody na inwestycje w sieć 
gazociągową w Algierii. Ponadto, jako formę zadośćuczynienia i dobrej woli ze stro-
ny Algierii, Rosjanie domagali się dopuszczenia fi rm rosyjskich z branży energe-
tycznej do eksploatacji i sprzedaży algierskich surowców energetycznych. Ekspansją 
na algierskim rynku energetycznym miał się zająć Michaił Gucerijew, przewodni-
czący prywatnego przedsiębiorstwa paliwowego RussNeft. W 2006 r. na zaprosze-
nie prezydenta Boutefl iki do Algierii przybył prezydent Putin. Ta wizyta stała się 
wydarzeniem historycznym, gdyż pierwszy raz od 30 lat Algier odwiedził polityk 
rosyjski tak wysokiej rangi. Tydzień przed planowaną podróżą Putina minister fi -
nansów Aleksiej Kudrin nie doszedł do porozumienia w sprawie spłaty długu al-
gierskiego. Z powodu rozbieżności w tej kluczowej kwestii wizytę prezydenta Rosji 
skrócono z planowanych dwóch dni do zaledwie sześciu godzin. Wizyta odbyła się 
10 marca 2006 r. Podczas spotkań na najwyższym szczeblu podjęto satysfakcjonują-
ce obie strony rozwiązania dotyczące inwestycji rosyjskich w algierski sektor pali-
wowy, podpisano umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania towarów w handlu 
między Rosją a Algierią oraz ustalono harmonogram dostaw uzbrojenia rosyjskiego. 
W połowie 2006 r. z wizytą w Moskwie pojawił się algierski minister ds. energety-
ki Chakib Khelil; jej głównym celem było zaproszenie inwestorów rosyjskich do 
udziału w rozbudowie infrastruktury gazowej w Algierii109. Warto zaznaczyć, że od 
kilku lat coraz więcej kontraktów na budowę elektrowni i zapór wodnych realizują 
przedsiębiorstwa rosyjskie. Przykładowo w 2002 r. Seljozpromeksport wybudowało 
zaporę Zit Emba, w 2004 r. fi rma Zarubjeżwodstroj brała udział przy budowie zapo-
ry i elektrowni hydraulicznej napędzanej potężnymi turbinami wodnymi w Tilezdit, 
a Technoproeksport już od 1994 r. zajmował się obsługą trzeciego bloku w elektro-
wni cieplnej w Jijel (Dżidżili). Wartość rosyjskich inwestycji w sektorze hydroener-
getycznym w latach 2001–2005 wynosiła 50 mln USD. W sierpniu 2006 r. Gazprom 
i Łukoil podpisały w Moskwie umowę z algierskim przedsiębiorstwem Sonatrach, 

108  A.S. Andrés, Political-Economic Relations…, s. 28.
109  Rosyjskie fi rmy energetyczne są obecne na rynku algierskim od 2000 r., kiedy rosyjski Stro-

itransgaz wybudował północną część ropociągu Haud el Hamra-Arzew. Wartość kontraktu wynosiła 
80 mln USD. Rok później Rosneft wspólnie z fi rmą Stroitransgaz uzyskali koncesję na eksploatację złóż 
gazu ziemnego, a w 2005 r. na budowę kolejnych 273 kilometrów gazociągu. W 2004 r. rosyjskie kon-
sorcjum Sojuzneftgaz dostarczyło urządzenia potrzebne do wydobycia gazu ziemnego. Zaangażowanie 
inwestorów rosyjskich popieranych przez władze na Kremlu jest zrozumiałe, gdyż według rosyjskich 
ekspertów wartość inwestycji w algierski sektor paliwowy jest szacowana na kwotę 24 mld USD. Zob. 
http://www.rosneft.ru/projects/algeria.html, 21.11.2011; http://www.stroytransgaz.com/pages/geo/geo.
html, 10.11.2011.
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której główny punkt dotyczył modernizacji algierskiej sieci gazociągowej przez Ro-
sjan i zgody na eksploatację tamtejszych złóż gazu ziemnego przez rosyjskie fi rmy. 
Natomiast bilateralne stosunki handlowe utrzymują się na bardzo niskim poziomie, 
a Algieria wraz z innymi państwami północnoafrykańskimi nie jest pożądanym part-
nerem handlowym Rosji (zob. tabele 38 i 39). W 2005 r. obroty handlowe między 
Rosją a Algierią stanowiły jedynie 0,06% całości rosyjskiego handlu.

Tabela 38. Udział Rosji w handlu państw Afryki Północnej w latach 2002–2005 (w %)

Import Eksport

Całość
rosyjskiej
wymiany

handlowej

Algieria 0,2 11,8 10,6

Libia 0 2,7 2,4

Maroko 62,5 19,5 24,1

Tunezja 3,7 12,5 11,5

udział państw Afryki Północnej
w globalnej wymianie handlowej 
Rosji 

0,23 1 0,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.S. Andrés, Political-Economic Relations between 
Russia and North Africa, Real Instituto Elcano, Working Paper no. 22, November 2006, s. 17.

Tabela 39. Miejsce państw Afryki Północnej wśród światowych partnerów handlowych 
Rosji w 2005 r.

Import Eksport

Algieria 131 68

Libia 205 95

Maroko 58 46

Tunezja 98 57

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tamozhyennaya statistika vneshnei torgovli Rossii-
skoi Federatsii (Customs Statistics on Foreign Trade of Russian Federation), Moskwa 2006, 
s. 54.

Prowadzące od lat politykę prozachodnią królestwo Maroka i posiadająca mały 
potencjał gospodarczy i geostrategiczny Tunezja znajdują się na marginesie działań 
Moskwy wobec państw Afryki Północnej. Rabat rozpoczął ograniczoną współpracę 
gospodarczą z Rosją w 2002 r., kiedy przewodniczący izby wyższej rosyjskiej Dumy 
spotkał się w Maroku z królem Muhammadem VI. Głównym problemem porusza-
nym przez polityków był konfl ikt izraelsko-palestyński. Jednak podczas spotkania 
ustalono szczegóły wizyty króla Maroka na Kremlu, która odbyła się pod koniec 
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2002 r. Była ona istotna z wielu powodów. Miała charakter symboliczny, gdyż ostat-
nim królem Maroka, który odwiedził Moskwę w 1966 r., był ojciec Mohammeda VI,
Hassan II. Wymiernym efektem wizyty Mohammeda VI było podpisanie pakietu po-
rozumień o charakterze gospodarczym, w tym ważnej umowy handlowej. Warto pod-
kreślić, że pomimo marginalnej pozycji, jaką zajmuje Maroko w polityce Rosji, to 
właśnie pod kątem bilateralnej wymiany handlowej Maroko spośród innych państw 
Maghrebu jest największym partnerem Moskwy. Z krajów Afryki Północnej tylko 
Egipt osiągnął wyższe obroty handlowe z Rosją niż Maroko. Charakterystyczna jest 
tendencja wzrostowa w kontaktach handlowych między Rabatem a Moskwą. Ważną 
częścią gospodarki Maroka jest przemysł turystyczny. Doceniając zasobność portfe-
la turystów rosyjskich i systematycznie wzrastającą liczbę Rosjan odwiedzających 
Maroko, władze kraju zdecydowały o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli 
rosyjskich. W latach 2005 i 2006 Rabat odwiedzili najwyżsi rangą rosyjscy politycy: 
pod koniec 2005 r. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, a we wrześniu 
2006 r. prezydent Władimir Putin. Prezydentowi Rosji towarzyszyła liczna delega-
cja przedsiębiorców, którzy weszli w skład utworzonej Rosyjsko-Marokańskiej Rady 
Biznesu. Jedną z ważniejszych decyzji tego forum jest zapowiedź pomocy rosyj-
skiej w budowie marokańskiej elektrowni atomowej, która ma być zlokalizowana 
w pobliżu Casablanki. W porównaniu z Algierią czy Libią zaangażowanie inwe-
storów rosyjskich na rynku marokańskim jest niewielkie. W sektorze energetycz-
nym należy odnotować kilka inwestycji, które Rosjanie traktują przede wszystkim 
pod kątem prestiżowym. Do najważniejszych należą budowa i obsługa elektrowni 
cieplnej w Dżarada, budowa elektrowni hydraulicznych wraz z turbinami wodnymi 
w Mansur Eddahbi i Mulay Jusef oraz budowa największego kompleksu elektrowni 
hydraulicznych w krajach arabskich w Al-Vajda. Rosjanie są zainteresowani obsługą 
gazociągów znajdujących się na terenie Maroka, dostarczających gaz ziemny z Afry-
ki do południowej Europy. Po 2006 r. fi rmy rosyjskie z branży zbrojeniowej również 
zaktywizowały się na rynku marokańskim. Armia marokańska nabyła rosyjską broń, 
wozy opancerzone oraz artylerię przeciwlotniczą (system Tunguska-M1). Jednak 
wartość kontraktu w porównaniu z innymi krajami Afryki Północnej była symbolicz-
na i wyniosła kilkadziesiąt mln USD110.

Tunezja jest tradycyjnym partnerem gospodarczym Unii Europejskiej, przede 
wszystkim Francji. Reżim prezydenta Ben Alego do 2011 r. prowadził lojalną polity-
kę wobec Stanów Zjednoczonych, która zaprocentowała dostawami broni amerykań-
skiej dla armii tunezyjskiej i zacieśnieniem współpracy gospodarczej z USA. Nato-
miast obecność inwestorów z Rosji na tamtejszym rynku podobnie jak w przypadku 
Maroka jest symboliczna. W Tunezji zrealizowano przy udziale Rosjan następujące 
inwestycje: zapory wodne na czterech rzekach oraz kompleks elektrowni hydraulicz-
nych w Sidi el Barrak. Po 2009 r. fi rmy rosyjskie miały zbudować gazociąg łączący 
Libię z Tunezją, ale wydarzenia polityczne zwane Arabską Wiosną spowodowały 
odłożenie realizacji projektu na bliżej nieokreśloną przyszłość111.

110  Tamozhyennaya statistika vneshnei…, s. 55.
111  A.S. Andrés, Political-Economic Relations…, s. 15.
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Na przełomie lat 2010 i 2011 od rewolucji w Tunezji rozpoczął się proces obalania 
dyktatorów na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej. Początkowo wyda-
rzenia rozgrywające się w Tunezji i Egipcie władze rosyjskie obserwowały w spo-
sób spokojny. Kreml zajął defensywną pozycję, a dyplomacja rosyjska właściwie nie 
podejmowała żadnych działań. Paradoksalnie radykalizacja nastrojów społecznych 
powodująca niestabilną sytuację polityczną w regionie była korzystna z punktu wi-
dzenie interesów Moskwy. Destabilizacja polityczna państw regionu o strategicznym 
znaczeniu surowcowym dla świata wywołała gwałtowny wzrost cen ropy naftowej 
i gazu ziemnego. W zaistniałej sytuacji znaczenie Rosji jako jednego z głównych 
eksporterów surowców energetycznych natychmiast wzrosło. Przełom w stanowisku 
Moskwy nastąpił 22 lutego, kiedy rewolucja rozlała się na Libię. Rosjanie przystą-
pili do aktywnych działań dyplomatycznych. Postawa Rosji odzwierciedlała pozycję 
Libii jako najważniejszego państwa w regionie, w którym Rosjanie mieli żywotne 
interesy112. Wspólne działania podjęli zarówno prezydent Miedwiediew, jak i pre-
mier Putin. Przedstawiciele najwyższych władz rosyjskich wspólnie z Unią Europej-
ską potępili użycie siły przez Kaddafi ego wobec rebeliantów. Jednocześnie Rosjanie 
skrytykowali państwa zachodnie za wspieranie dążeń demokratycznych w krajach 
arabskich, gdyż demokratyzacja może oznaczać tylko jedno: przejęcie władzy przez 
islamskich fundamentalistów. 26 lutego Kreml poparł sankcje gospodarcze nałożone 
na Libię przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Po obaleniu reżimu Kaddafi ego Rosja nie 
wspierała aktywnie działań Zachodu. Polityka Kremla wobec Libii była i jest czę-
sto inna niż Waszyngtonu i Brukseli. Przykładem realizacji takiej polityki był brak 
autoryzacji ze strony Moskwy akcji militarnej NATO przeciw libijskim wojskom 
rządowym. Na forum ONZ Rosja wraz z Chinami sprzeciwiła się użyciu siły przez 
wojska NATO w Libii. Jednak aktywność polityczna i gospodarcza Rosji w regionie 
bardziej zagraża interesom Unii Europejskiej niż Stanom Zjednoczonym, gdyż w po-
lityce Brukseli kraje Maghrebu stanowią jeden z priorytetowych obszarów.

Wymiana handlowa z krajami Afryki Północnej nie jest priorytetem w stosun-
kach handlowych Rosji, będąc traktowana przez Kreml bardziej w kategoriach pre-
stiżowych, zgodnie z zasadą, że kraj o pozycji mocarstwowej powinien prowadzić 
politykę wobec każdego regionu świata. Wymiana handlowa z partnerami północno-
afrykańskimi na tle całego importu i eksportu Rosji jest wręcz symboliczna (zob. 
tabela 40).

112  M. Kaczmarski, W. Konończuk, Konsekwencje rewolucji w Afryce Północnej dla Rosji, Tydzień 
na Wschodzie, marzec 2011, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-03-02/
konsekwencje-rewolucji-w-afryce-polnocnej-dla-rosji, 28.11.2013.
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Podobne cele przyświecają polityce aspiracji mocarstwowych wobec krajów 
Ameryki Łacińskiej. Podstawą współczesnych stosunków Moskwy z krajami tego 
regionu jest sprzedaż rosyjskiej broni. Szczególnie bliskie kontakty Rosjanie utrzy-
mują z państwami, w których władze sprawują rządy lewicowe, często jawnie 
anty amerykańskie, np. z Wenezuelą, Boliwią i Ekwadorem. Klientami rosyjskich 
przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą broni są Wenezuela – główny odbiorca 
rosyjskiego uzbrojenia w skali globalnej, a z państw andyjskich Kolumbia oraz Peru. 
Najbardziej aktywne na rynku latynoskim są dwa rosyjskie przedsiębiorstwa: Suchoj 
oraz Rosoboroneksport. W latach 2006–2009 państwa latynoskie zakupiły uzbrojenie 
rosyjskie na kwotę 2 mld USD. Poza handlem bronią fi rmy rosyjskie coraz chętniej 
inwestują w przemysł energetyczny i w branżę surowców naturalnych113. W sposób 
wyraźny aktywność takich rosyjskich gigantów z branży paliwowej i energetycznej 
jak Gazprom, Łukoil, Surgutnieftiegaz czy TNK-BP Rusał jest widoczna na rynku 
boliwijskim. Rosyjskie fi rmy zajmują się budową gazociągów, modernizacją infra-
struktury transportowej, budową elektrowni wodnych i jądrowych, rozbudową sieci 
energetycznej. Zasoby energetyczne, jakimi dysponują państwa subregionu andyj-
skiego, zachęcają stronę rosyjską do inwestowania w branżę energetyczną w tych 
krajach i oczekiwania potencjalnych zysków ekonomicznych i strategicznych. Przed-
siębiorcy rosyjscy traktują te inwestycje w kategoriach doraźnego, intratnego intere-
su gospodarczego. Aktywność inwestycyjna to jeden ze strategicznych celów długo-
falowych Rosji, na których realizację będzie trzeba poczekać kilka bądź kilkanaście 
lat (zob. tabele 41 i 42).

Tabela 41. Wydobycie ropy naftowej w krajach subregionu andyjskiego
(w tys. baryłek dziennie)

2007 2008 2009 2010
prognoza

2011
prognoza

2012
prognoza

2013
prognoza

Boliwia 60 56 58 62 65 65 64

Kolumbia 561 618 655 670 650 650 675

Ekwador 520 514 490 495 485 500 510

Peru 114 120 119 105 120 130 130
kraje 
Ameryki 
Łacińskiej 
razem

10 117 9851 9665 9821 9996 10 220 10 481

Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Monitor International, Ecuador Oil & Gas 
Report Q1 2010, s. 12, http://www.businessmonitor.com, 20.12.2013.

113  B. Wojna (red.), P. Kugiel, J. Szczudlik-Tatar, R. Śmigielski, B. Wiśniewski, B. Znojek, op. cit., 
s. 14.
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Tabela 42. Wydobycie gazu ziemnego w krajach subregionu andyjskiego (w mld m3)

2007 2008 2009 2010 
prognoza

2011 
prognoza

2012 
prognoza

2013 
prognoza

Boliwia 13,8 13,9 14,9 16,1 17,3 18,6 20

Kolumbia 7,5 9,1 9,3 9,5 10 10,7 11

Ekwador 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

Peru 2,7 3,4 4 6 9 12 14
kraje 
Ameryki 
Łacińskiej 
razem

207,2 212,3 217,5 229,5 246,7 263,6 280,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Monitor International, Ecuador Oil & Gas 
Report Q1 2010, s. 14, http://www.businessmonitor.com, 20.12.2013.

Wśród nielicznych krajów latynoamerykańskich, z którymi Rosja ma podpisa-
ne specjalne układy o wspieraniu i ochronie inwestycji w sektorze energetycznym, 
jest jeden przedstawiciel subregionu andyjskiego – Ekwador. 9 października 1998 r. 
Duma ratyfi kowała umowę z Ekwadorem, mówiącą o współpracy przy wydobyciu 
i eksporcie surowców energetycznych z ekwadorskich złóż, udziale rosyjskich fi rm 
w budowie infrastruktury transportowej w Ekwadorze oraz rozwoju stosunków han-
dlowych114. Kilka lat później, w 2004 r. nastąpił pierwszy poważny test dla relacji 
między Quito a Moskwą. Z inicjatywy Ekwadoru, który wówczas przewodniczył 
Wspólnocie Andyjskiej, podjęto decyzję o zniesieniu antydumpingowych przepisów 
na importowaną stal rosyjską. Moskwa przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, a stara-
nia ministra spraw zagranicznych Ekwadoru Patricio Zuquilanda zostały docenione 
przez prezydenta Putina i ministra Ławrowa115. Okazją do nawiązania ściślejszej bi-
lateralnej współpracy była wizyta prezydenta Rafaela Correi w Moskwie w paździer-
niku 2009 r. Bezpośrednimi skutkami wizyty był zakup nowoczesnych rosyjskich 
helikopterów Mi-17 i bombowców Su-30MK2 przez armię ekwadorską, nawiązanie 
współpracy techniczno-militarnej oraz rozpoczęcie działań mających na celu znie-
sienie wiz dla obywateli obu państw. W 2009 r. wymiana handlowa między Rosją 
a Ekwadorem wynosiła 1 mld USD116. Prezydenci Correa i Miedwiediew oczekiwa-
li, że intensyfi kacja współpracy spowoduje znaczny wzrost obrotów handlowych. 
Strona rosyjska zapewniła prezydenta Ekwadoru, że w niedalekiej przyszłości chce 
zawrzeć z Quito „strategiczne partnerstwo”117.

114  BBC Monitoring Former Soviet Union, Russian Duma Ratifi es Treaty with Ecuador, October 10, 
1998, http:/www.search.proquest.com/docview/454916307?accountid=11664, 15.12.2013.

115  BBC Monitoring Former Soviet Union, Ecuador to Work to Remove Andean Anti-Dumping 
Measu res against Russian Steel, May 19, 2004, http:/www.search.proquest.com/docview/460561309?
accountid=11664, 16.12.2013.

116  EFE News Service, Ecuador, Russia Proclaim New Stage in Relations: Russia-Ecuador, 
October 29, 2009, http:/www.search.proquest.com/docview/433708163?accountid=11664, 19.12.2013.

117  Nieliczni krytycy aktywności rządu rosyjskiego w Ekwadorze wskazywali ironicznie, że przyszłe 
„strategiczne partnerstwo” ma być zawarte z „małym krajem andyjskim, który dostarcza na rynek rosyjski 
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Polityka prowadzona przez Rosję wobec krajów Wspólnoty Andyjskiej ma prze-
de wszystkim cele o charakterze gospodarczym. Jednak Kreml w swoim działaniu 
wykorzystuje również względy ideologiczne. Szczególną estymą wśród decyden-
tów rosyjskich cieszą się rządy państw latynoskich, które wyznają zasady lewicowe. 
Dodatkowo ważnym elementem ich programów jest antyamerykanizm. Przykładem 
państwa, wobec którego Moskwa prowadzi politykę w ten właśnie sposób, jest Boli-
wia rządzona przez lewicowego prezydenta Evo Moralesa. Współpraca gospodarcza 
Rosji z Boliwią dotyczy udziału fi rm rosyjskich w eksploatacji złóż gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Warto podkreślić, że w Boliwii znajdują się jedne z największych 
w Ameryce Łacińskiej pokładów gazu ziemnego. Aktualnie boliwijskie złoża gazu 
ziemnego są drugie co do wielkości na terenie Ameryki Południowej, a ich rezerwy 
szacuje się na 1,38 bln m3. Prezydent Morales zachęca kontrahentów rosyjskich do 
takich inwestycji. Swoje stanowisko wyraził dobitnie na spotkaniu z premierem Pu-
tinem oraz prezydentem Miedwiediewem, do którego doszło w Moskwie w lutym 
2009 r. Rosja była jednym z etapów podróży Moralesa do Europy. Przyszłość po-
kazała, że podróż ta zaowocowała konkretnymi i korzystnymi dla obu stron uzgod-
nieniami118. Bezpośrednimi rezultatami wizyty prezydenta Boliwii w Moskwie były: 
podpisanie memorandum o rozbudowie przez rosyjski Gazprom sieci gazociągowej 
rozciągniętej na terenie takich państw jak: Boliwia, Ekwador, Peru, Kolumbia i We-
nezuela, a także nawiązanie współpracy przy eksploatacji boliwijskich złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej. Kontrakt na wydobycie gazu ziemnego przez Gazprom ze 
złóż Azero, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części kraju, jest wart ponad 
4,5 mld USD. W celu realizacji zadań związanych z wydobyciem surowców ener-
getycznych w Boliwii fi rmy rosyjskie dokapitalizowały boliwijską spółkę naftową 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Decyzja okazała się opłacalna. 
W 2005 r. sprzedaż ropy naftowej przez YPFB przyniosła 300 mln USD dochodu do 
budżetu Boliwii. Osiem lat później wartość sprzedanej ropy przez doinwestowany 
przez Rosjan koncern wzrosła do 4,2 mld USD119. Rosyjscy przywódcy zapropono-
wali również ściślejszą współpracę z Boliwią w zakresie uzbrojenia. Premier Putin 
zapowiedział dostarczenie baterii helikopterów Mi-17 wraz z oprogramowaniem do 
końca 2010 r. oraz udzielenie kredytu na zakup rosyjskiego uzbrojenia dla armii bo-
liwijskiej w wysokości 100 mln USD. Pierwsze dwa helikoptery zostały dostarczone 
stronie boliwijskiej już w kwietniu 2009 r. i służyły do przeprowadzenia nalotów 

banany, kwiaty, kakao i kawę”. Ponadto rosyjskie środowiska opozycyjne wobec Putina wskazywały 
na niestabilność polityczną Ekwadoru. W latach 1997–2007 doszło do serii przewrotów, a od 2007 r. 
prezydent Correa sprawował rządy tylko dzięki poparciu prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza zmarłego 
w marcu 2013 r. Y. Trifonov, Bananas of Strategic Friendship, Russian Gazeta.ru, November 2, 2009. 
Podaję za: BBC Monitoring Former Soviet Union, Russian Site Doubts Ecuador Should Be Considered 
“Strategic Ally”, November 3, 2009, http:/www.search.proquest.com/pqcentral/docview/460246982?
accountid=11664, 20.12.2013.

118  A. Sanches, Bolivia’s Evo Morales’ European Tour 2009: Russia Flies the Flag over Latin 
America and Everyone’s a Winner… Mostly, Council on Hemispheric Affairs, March 19, 2009, http://
www.coha.org/bolivia’s-evo-Morales’-european-tour-2009-russia-fl ies-the-fl ag-over-latin-america-and-
everyone’s-a-winner...-mostly/, 10.12.2013.

119  Bolivia Awaits Russia’s Technology and Energy Investment – Morales to RT, July 3, 2013,
http://www.rt.com/business/bolivia-morales-russia-energy-investments-599/, 13.12.2013.
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bombowych na ogromne plantacje kokainy w Boliwii. Rosyjskie helikoptery Mi-17 
cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pilotów boliwijskich. Jedną z ważniejszych cech 
rosyjskich maszyn jest możliwość bezawaryjnego latania na dużych wysokościach, 
co nie jest bez znaczenia w kraju takim jak Boliwia120. Ciekawostką może okazać się 
to, iż Rosjanie inwestują także w boliwijski sektor gier hazardowych, które realizują 
w ramach prywatnych przedsięwzięć. Rosjanie posiadają największe w kraju kon-
sorcjum hazardowe The Ritzio Entertainment Group. Do tej grupy należą m.in. dwa 
gigantyczne kasyna w El Alto i Santa Cruz. Również poprzez takie decyzje i inwe-
stycje Moskwa ma coraz większy wpływ na życie polityczne i społeczne w Boliwii. 
Decyzje te spowodowały, że ze względów ideologicznych i gospodarczych Boliwia 
wraz z Wenezuelą Hugo Cháveza stały się ważnymi partnerami dla Kremla. Dodat-
kowym elementem wzmacniającym atrakcyjność tych krajów z punktu widzenia Ro-
sji było podpisanie ośmiu umów między Caracas a La Paz dotyczących intensyfi kacji 
współpracy w zakresie energetyki, edukacji, rolnictwa oraz bezpieczeństwa121.

W dniach 12 lipca 2013 r. prezydent Morales uczestniczył w szczycie energe-
tycznym zorganizowanym przez prezydenta Putina w Moskwie. Moskiewskie forum 
energetyczne zgromadziło największych światowych eksporterów gazu ziemnego. 
Jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Putinem Morales zdradził oczekiwania Bo-
liwii związane ze szczytem energetycznym. Prezydent Boliwii na spotkaniu z dzien-
nikarzami w Moskwie zadeklarował: „(…) Chcemy, aby takie kraje jak Rosja czy 
Katar rozważyły zainwestowanie w Boliwii poważnych środków. Oferujemy na-
szym partnerom nie tylko nasze zasoby surowców mineralnych. To jest nowa poli-
tyka wielo narodowej Boliwii. Dzięki tej współpracy nasze kraje staną się bogatsze, 
a konsumenci odniosą same korzyści”122. Jednak wydarzenie, w którego cieniu zna-
lazły się decyzje biznesowe podjęte podczas spotkania energetycznego w Moskwie, 
miało wręcz symboliczny wymiar. Były to problemy z powrotem z Moskwy do La 
Paz delegacji boliwijskiej z prezydentem Moralesem na czele. Trudności były spo-
wodowane zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Francją, Hiszpanią i Portugalią 
dla samolotu prezydenckiego. Sytuacja ta spowodowała przymusowy trzynastogo-
dzinny postój na płycie międzynarodowego lotniska w Wiedniu. Władze krajów eu-
ropejskich podejrzewały, że na pokładzie samolotu znajduje się Edward Snowden, 
który w ten sposób miał opuścić Rosję i udać się do Ameryki Południowej. Za zgodą 
prezydenta Moralesa policja austriacka przeszukała pokład boliwijskiego jeta Fal-
con 900EX. Żadnych śladów potwierdzających obecność poszukiwanego przez USA 

120  L. Chang, Russia Expanding Cooperation with Venezuela and Bolivia, Global Research, 
April 3, 2010, http://www.globalresearch.ca/russia-expanding-cooperation-with-venezuela-and-bolivia/, 
4.12.2013.

121  Podobieństw między rządami prezydenta Moralesa i Hugo Cháveza było wiele. Również 
w zakresie polityki międzynarodowej można podać przykłady wzajemnego solidarnego wspierania się. 
Przykładowo we wrześniu 2007 r. obaj prezydenci odmówili udziału w 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ na znak protestu przeciwko polityce USA wobec Iranu i w geście solidarności dla prezydenta 
Mahmuda Ahmadineżada. L. Chang, Iran to Hold Meetings with Venezuela and Bolivia after 62nd UN 
Annual General Assembly, Global Research, September 27, 2007, http://www.globalresearch.ca/iran-to-
hold-meetings-with-Venezuela-and-Bolivia-after-62nd-UN-Annual-General-Assembly/, 9.12.2013.

122  Bolivia Awaits Russia’s Technology…
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Snowdena nie znaleziono. Incydent został potępiony zarówno przez Rosję, jak i kraje 
Ameryki Południowej; oskarżono Unię Europejską o działania „o charakterze neo-
kolonialnym, mające na celu upokorzyć siostrzaną republikę”123. Boliwijczycy nie 
mieli żadnych wątpliwości, kto był pomysłodawcą całej akcji. Zdaniem prezydenta 
Moralesa prowokację przeciwko Boliwii zorganizowały kraje Unii Europejskiej na 
zlecenie Stanów Zjednoczonych, a miała ona na celu „upokorzenie i zranienie nie 
tylko Boliwii, ale i całego kontynentu”124.

Evo Morales prowadzi politykę, w której widoczne są pewne elementy antyame-
rykanizmu. W działaniach o charakterze antyamerykańskim ma on pełne wsparcie ze 
strony Rosji. Przykładem jest sytuacja z maja 2013 r., kiedy podobnie jak uczyniły 
wcześniej władze rosyjskie, rząd boliwijski zmusił United States Agency for Interna-
tional Development do opuszczenia Boliwii125. Pracownicy USAID zostali oskarżeni 
o działanie mające na celu destabilizację sytuacji politycznej w kraju, manipulowa-
nie boliwijską opinią publiczną i krytykowanie sposobu uprawiania polityki przez 
prezydenta Moralesa. Dwa miesiące wcześniej do grona krytyków działań i obecno-
ści USA w krajach latynoskich dołączył prezydent Ekwadoru Rafael Correa. Rosja, 
która zakończyła współpracę z agencją w 2012 r., wyraziła pełne poparcie i uznanie 
dla decyzji prezydenta Moralesa oraz stanowiska prezydenta Correi. Moralesa przed 
podjęciem takiej decyzji nie powstrzymała nawet suma 2 mld USD, jaką Amerykanie 
przekazali Boliwii w ramach działań USAID od 1964 r.126

Kraje peryferyjne współczesnej światowej polityki, jakimi są niewątpliwie zarów-
no Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, jak i Boliwia, Ekwador czy Peru, z wielu po-
wodów budzą zainteresowanie różnych aktorów współczesnych stosunków między-
narodowych. Chiny i Rosja swoją aktywność w tych regionach traktują prestiżowo 
i wykorzystują w celach propagandowych. Również z tych przyczyn państwa subre-
gionu andyjskiego w polityce Unii Europejskiej zajmują marginalne miejsce. Analiza 
polityki Pekinu, Moskwy i Brukseli wobec ww. regionów pokazuje, że w rzeczywi-
stości ich znaczenie jest minimalne. Z punktu widzenia tych trzech aktorów sceny 
międzynarodowej zarówno subregion andyjski, jak i państwa Afryki Północnej nie 
są obszarami, w których są lokowane i realizowane zasadnicze cele gospodarcze czy 
polityczne. Jedynym wyjątkiem jest polityka Unii Europejskiej względem regionu 
Afryki Północnej, który z powodów historycznych, geostrategicznych, gospodar-
czych i geografi cznych jest bardzo istotny. Aktywna polityka Rosji, Chin oraz Unii 
Europejskiej w tych regionach jest traktowana jako przeciwwaga dla polityki Stanów 
Zjednoczonych.

123  T. Parfi tt, Russia Criticises European States for ‘Unfriendly’ Diversion of Bolivian President 
Morales’ Plane, „The Telegraph”, July 4, 2013, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
russia/101601, 3.12.2013.

124  Russia Chides France, Spain and Portugal over Morales Aircraft Incident, RT News, July 4, 
2013, http://www.rt.com/politics/russia-morales-aircraft-scandal-657/, 14.12.2013.

125  Like Russia, Bolivia Expels USAID for Supporting Political Destabilization Activities,
http://www.globalresearch.ca/like-russia-bolivia-expels-usaid-for-supporting-political-destabilization-
activities/5334014, 21.12.2013.

126  Bolivia, Ecuador Accuse U.S. of CIA Destabilization Plots, http://www.globalresearch.ca/
bolivia-ecuador-accuse-u-s-of-destabilization-plots/5318120, 22.12.2013.



Politics is harder than physics.

Albert Einstein

Światowe mocarstwa współczesnych stosunków międzynarodowych, oprócz takich 
cech jak potencjał polityczny, militarny, gospodarczy czy demografi czny, posiadają 
jeszcze jedną niezwykle istotną cechę. Jest nią zdolność prowadzenia aktywnej po-
lityki zagranicznej wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania. W tej książ-
ce ów problem badawczy został przedstawiony na przykładzie polityki zagranicz-
nej Stanów Zjednoczonych jako hegemona współczesnej sceny międzynarodowej 
wobec obszarów o niskim stopniu zaangażowania/zainteresowania/aktywności/ (low 
interests/intensity/activity). Z punktu widzenia aktualnych priorytetów polityki za-
granicznej Waszyngtonu takimi regionami są wybrane kraje Afryki Północnej i sub-
regionu andyjskiego.

Według National Security Strategy of the United States of America, czyli najważ-
niejszego prezydenckiego dokumentu, który jest fundamentem wyznaczającym kie-
runki działań w amerykańskiej polityce zagranicznej, klasyfi kacja regionów przedsta-
wiała się następująco: główne znaczenie w latach 90. XX w. miały Europa i Eurazja, 
z Rosją na czele, następnie rejon Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfi ku, obszar 
zachodniej hemisfery, Bliski Wschód wraz z Azją Środkową, jako ostatnia natomiast 
została wymieniona Afryka. Rola krajów afrykańskich sprowadzała się do realizacji 
takich celów amerykańskiej polityki zagranicznej, jak: redukcja zadłużenia krajów 
afrykańskich, promowanie demokracji i ochrona praw człowieka oraz przeciwdzia-
łanie epidemii AIDS. O niskim stopniu zainteresowania krajami Afryki Północnej 
świadczy fakt, iż w dokumencie z 1999 r. administracja prezydenta Billa Clintona 
poświęciła tym krajom jedynie kilka ogólnych zdań, skupiając się na Egipcie oraz 
Libii. Cele amerykańskiej polityki wobec krajów zachodniej hemisfery sprowadzono 
do walki z narkobiznesem w Kolumbii, działań o charakterze gospodarczym, np. 
realizacja NAFTA i przygotowanie Ameryki Łacińskiej do utworzenia do 2005 r. 
Free Trade Area of the Americas, kwestii zabezpieczenia południowej granicy USA 
z Meksykiem. Powyższe zadania nie były powiązane z priorytetowymi działaniami 
dyplomacji amerykańskiej związanymi z narodowym interesem USA. W przypad-
ku państw subregionu andyjskiego ranga tych obszarów wzrosła po wprowadzeniu 
w 2000 r. Planu Kolumbia jedynie w kontekście walki z narkobiznesem. Administra-
cja zarówno George’a Busha, jak i Billa Clintona prezentowały podobną gradację 
regionów ze względu na ich znaczenie dla interesów Stanów Zjednoczonych.
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Istotna zmiana w konstrukcji dokumentu National Security Strategy nastąpiła 
za prezydentury George’a W. Busha w konsekwencji ataków terrorystycznych na 
Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 r. Dla prezydenta Busha w National Se-
curity Strategy z 2002 r. priorytetem była walka z międzynarodowym terroryzmem. 
Pojawienie się nowego zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i sta-
bilności na świecie w postaci międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych zna-
lazło odzwierciedlenie w amerykańskiej polityce wobec regionów o niskim stopniu 
zainteresowania. Ogłoszenie wojny z terroryzmem oraz brak jednoznacznego popar-
cia dla działań amerykańskich ze strony głównych aktorów sceny międzynarodowej 
dały Bushowi asumpt do zwrócenia uwagi na rolę tych regionów. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że w okresie jego prezydentury z powodów propagandowych 
każde państwo popierające działania USA było istotne, a każdy rząd wspierający 
Waszyngton w tej wojnie mógł odnieść wymierne korzyści. Przykładem są państwa 
północno afrykańskie, zwłaszcza Algieria. Pozycja Algieru po przystąpieniu do koali-
cji antyterrorystycznej w krótkiej perspektywie czasowej uległa wzmocnieniu. Z ko-
lei w odniesieniu do polityki amerykańskiej wobec państw Ameryki Łacińskiej poja-
wił się nowy termin – „narkoterroryzm”, dzięki któremu pomoc fi nansowa w walce 
z przemysłem narkotykowym USA dla Kolumbii, Peru czy Boliwii znacznie wzro-
sła. Jednak w obliczu zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu prezydent 
Bush zaakcentował potrzebę ściślejszej współpracy między światowymi potęgami, 
do których zaliczył Rosję, członków NATO, Chiny, Japonię oraz sojuszników USA 
z obszaru Azji i Pacyfi ku.

Po przejęciu władzy przez Baracka Obamę nastąpiła modyfi kacja celów polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych, również wobec państw o niskim stopniu zain-
teresowania. Prezydent Obama w polityce zagranicznej przyjął postawę defensyw-
ną, zapowiadając wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku i zakończenie misji woj-
skowej w Afganistanie. Zmiana ta spowodowała ponowny spadek zainteresowania 
państwami subregionu andyjskiego i Afryki Północnej z punktu widzenia amerykań-
skich potrzeb i interesów. Muzułmańskie państwa Afryki Północnej, których znacze-
nie w Bushowskiej war on terror wzrosło, są najlepszym przykładem ponownej ich 
marginalizacji w polityce USA za prezydentury Obamy. Administracja prezydenta 
Obamy, podobnie jak jej poprzednicy, za najważniejsze obszary zainteresowania ze 
strony USA uznała: Europę (European Allies), Japonię, Koreę Południową, Austra-
lię, Filipiny i Tajlandię (Asian Allies), Rosję, Bliski Wschód, a spośród krajów za-
chodniej hemisfery jedynie Meksyk i Kanadę w kontekście pogłębiania współpracy 
gospodarczej (NAFTA).

Przeprowadzona analiza jest próbą odpowiedzi na zasadnicze pytania badawcze:
1) Jakie jest znaczenie regionów o niskim stopniu zainteresowania w polityce 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych?
2) Jakie czynniki wpływają na postrzeganie przez Stany Zjednoczone różnych 

obszarów świata jako regionów o niskim stopniu zainteresowania?
3) Jakie są zasadnicze cele polityki zagranicznej USA wobec regionu o niskiej 

intensywności zainteresowania? Kazus krajów Afryki Północnej i subregionu 
andyjskiego. Podobieństwa i różnice.
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4) W jakim stopniu na politykę Stanów Zjednoczonych wpływają aktywne dzia-
łania innych aktorów sceny międzynarodowej w Afryce Północnej i subregio-
nie andyjskim?

Odpowiedź na tak zadane pytania ma kilka głównych wątków.
Po pierwsze, Waszyngton prowadzi działania polityczne wobec, posługując się 

terminem Immanuela Wallersteina, obszarów peryferyjnych ze względów prestiżo-
wych oraz z powodów gospodarczych. Paradoksalnie te dwie przyczyny zaanga-
żowania Stanów Zjednoczonych są z sobą powiązane. Z jednej strony USA jako 
hegemon współczesnych stosunków międzynarodowych musi być obecny w każ-
dym regionie świata. Z drugiej strony zaangażowanie gospodarcze w tych regionach 
świata jest przez Amerykanów traktowane w kategoriach prestiżu i inwestycji poli-
tycznej, a nie odniesienia konkretnych i doraźnych korzyści gospodarczych. War-
tość gospodarcza i potencjał ekonomiczny państw subregionu andyjskiego i regionu 
Maghrebu są stosunkowo niewielkie. Przykładem kraju z Afryki Północnej, który 
z powodów gospodarczych mógł odgrywać znaczącą rolę z punktu widzenia potrzeb 
gospodarki amerykańskiej, jest Algieria – jeden z największych producentów gazu 
skroplonego (LNG). Sytuacja zmieniła się w momencie rozpoczęcia na szeroką skalę 
wydobycia gazu z łupków na terenie Stanów Zjednoczonych. Z państw subregionu 
andyjskiego największe znaczenie gospodarcze ma Ekwador, z którego Amerykanie 
importują ropę naftową. Jeśli jednak porówna się znaczenie ww. państw dla amery-
kańskiej polityki zagranicznej z innymi krajami leżącymi w tych regionach – Ko-
lumbią w subregionie andyjskim i Egiptem w Afryce Północnej, to można dostrzec 
podstawowe różnice. Na tle pozostałych krajów z tych dwóch regionów strategiczna 
rola Kairu i Bogoty dla interesów prestiżowych i ekonomicznych Waszyngtonu jest 
olbrzymia. Atutem Egiptu jest jego strategiczne położenie geopolityczne na Bliskim 
Wschodzie i na energetycznym szlaku transportowym. Z kolei Kolumbia odgrywa 
kluczowe znaczenie w amerykańskiej polityce antynarkotykowej. Wielomiliardowe 
nakłady strony amerykańskiej na Plan Kolumbia, sztandarowy projekt walki z narko-
biznesem, są najlepszym dowodem na to, jak poważnie traktowana jest Kolumbia 
przez Stany Zjednoczone. Również środki fi nansowe przekazane w ramach amery-
kańskich programów antynarkotykowych (ATPA, ATPDEA, ACI, ARI) adresowa-
nych do państw subregionu andyjskiego w większości były i nadal są absorbowane 
przez stronę kolumbijską.

Po drugie, amerykańska polityka zagraniczna realizuje cele doraźne. Przykła-
dem są kraje Afryki Północnej, które po wydarzeniach z września 2001 r. stały się 
istotnym elementem propagandowym w ogłoszonej przez prezydenta George’a 
W. Busha war on terror. Ofi cjalne przystąpienie do międzynarodowej koalicji anty-
terrorystycznej, udzielenie poparcia dla działań Stanów Zjednoczonych i uznanie 
wiodącej roli Waszyngtonu w tej wojnie przez takie państwa muzułmańskie jak Ma-
roko czy Algieria spowodowało czasowy wzrost znaczenia w polityce zagranicznej 
administracji amerykańskiej. Znaczenie propagandowe tego gestu poparcia ze stro-
ny Rabatu i Algieru było dla Waszyngtonu nie do przecenienia. Obecność państw 
muzułmańskich w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej sformowanej pod 
przywództwem USA okazała się pomocna przy przekonywaniu innych krajów do 
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przystąpienia do niej. Z kolei korzyści dla popierającej Stany Zjednoczone w wojnie 
z terroryzmem Algierii były jednoznacznie wymierne. W zamian za podjętą decyzję 
prezydent Bush wsparł fi nansowo i militarnie reżim prezydenta Boutefl iki w likwi-
dacji baz terrorystycznych na terenie Algierii. Wzrost znaczenia państw północno-
afrykańskich z punktu widzenia interesów amerykańskich okazał się krótkotrwały. 
Po objęciu urzędu prezydenta przez Baracka Obamę nastąpiła ponowna marginaliza-
cja państw regionu Afryki Północnej w amerykańskiej polityki zagranicznej. Przez 
decyzje podjęte przez prezydenta Obamę (wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku, 
rozpoczęcie końcowego etapu misji wojskowej w Afganistanie, a w związku z tym 
zakończenie w nieodległej przyszłości operacji „Active Endeavour”) Waszyngton 
wysyła jednoznaczne sygnały o defensywnej polityce wobec krajów Afryki Północ-
nej. Dodatkowo brak skoordynowanych działań o charakterze polityczno-gospodar-
czym wobec krajów Maghrebu w przyszłości może spowodować spadek znaczenia 
regionu z punktu widzenia Waszyngtonu, a próżnię polityczną po USA mogą wypeł-
nić nieobliczalne Chiny lub Rosja. Konsekwencją o szczególnym znaczeniu dla śro-
dowiska międzynarodowego, która może wynikać z braku przedstawienia propozycji 
współpracy przez Zachód, jest zagrożenie rozwinięciem wpływów przez ekstremalne 
siły arabskie nad tym ważnym i newralgicznym regionem świata. Instrumentalne 
potraktowanie krajów Maghrebu w wojnie przeciwko terroryzmowi i brak planu 
współpracy także rodzą takie niebezpieczeństwo. Przykładem tej niekonsekwentnej 
polityki prowadzonej w ostatnich latach może być Turcja. Zmiana polityki zagranicz-
nej Turcji, kraju islamskiego o dużym potencjale, pokazuje, iż brak konkretnych roz-
wiązań i propozycji współpracy ze strony Europy i USA spowodował zacieśnienie 
związków gospodarczych i militarnych ze światem arabskim, w tym z Iranem. Taka 
perspektywa rozwoju sytuacji w wyniku defensywnej polityki Stanów Zjednoczo-
nych wydaje się obecnie bardzo realna i niekorzystna ze względów bezpieczeństwa 
zarówno dla państw tego regionu, jak i USA.

Trzeci powód stanowi wspieranie ochrony praw człowieka i promowanie idei de-
mokratyzacji życia politycznego w różnych regionach świata. Działania o tym cha-
rakterze dotyczą w równym stopniu subregionu andyjskiego, jak i krajów Maghrebu. 
Studium przypadku obejmuje obszary świata, w których – najłagodniej rzecz ujmując 
– prawa człowieka nie są przestrzegane, a władze nie respektują ogólnie przyjętych 
standardów demokratycznych. Z kolei Stany Zjednoczone jako kraj, który deklara-
tywnie przywiązuje wagę do tych wartości demokratycznych i uczynił z nich funda-
ment państwa, powinny wspierać ich promocję w regionach, gdzie są one zagrożone. 
Przykładem kraju, wobec którego głównym determinantem polityki amerykańskiej 
na przełomie XX i XXI w. były kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka 
i promocją demokracji, było Peru za rządów prezydenta Alberta Fujimoriego.

Last but not least, jako argument należy wymienić rywalizację z innymi mocar-
stwami aspirującymi do statusu hegemona. W aktualnym układzie sił na świecie 
mowa o takich krajach jak Chiny, Indie oraz Rosja. Wzmożona aktywność, a nawet 
ekspansja gospodarcza Chin czy rosyjska współpraca wojskowa i w sektorze energe-
tycznym w tych regionach tłumaczy zainteresowanie nimi ze strony Waszyngtonu. 
Decydenci amerykańscy są przekonani, że ich nieobecność w regionach, które nie 
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są traktowane priorytetowo, może spowodować dominację Chin lub Rosji w przy-
szłości. Osobną kwestią pozostaje rola Unii Europejskiej w subregionie andyjskim 
czy w krajach Maghrebu. Pomimo różnicy zdań i konkurowania o wpływy, aktywna 
polityka Brukseli jest postrzegana przez Stany Zjednoczone jako szansa i wsparcie 
dla amerykańskich działań wobec państw-benefi cjentów z obu regionów. Unia Euro-
pejska jest traktowana jako sprzymierzeniec, a nie rywal.

W tym miejscu warto przypomnieć jeszcze jedną istotną cechę polityki USA 
wobec analizowanych regionów. Jest nią długość okresu działania. Polityka Stanów 
Zjednoczonych wobec krajów Afryki Północnej charakteryzuje się krótkim czasem 
intensywnej aktywności. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach po 2001 r. wzrosło 
znaczenie krajów Maghrebu w ważnej kwestii wojny z międzynarodowym terrory-
zmem. Można przypuszczać, że po wycofaniu wojsk amerykańskich z Iraku oraz 
zakończeniu akcji militarnej w Afganistanie w niedalekiej przyszłości ich znaczenie 
dla amerykańskiej polityki ulegnie powtórnemu zminimalizowaniu. Z kolei kraje la-
tynoskie, w tym również subregionu andyjskiego, są obecne w polityce Waszyngtonu 
od czasu ogłoszenia doktryny Monroego w 1823 r. Z czasem jednak można zaobser-
wować przechodzenie polityków amerykańskich na pozycje defensywne. Tendencję 
taką należy przypisać działaniom amerykańskim zwłaszcza wobec krajów subregio-
nu andyjskiego. Zachodnia hemisfera jest nadal ważna dla USA (np. Meksyk czy 
stosunki z Brazylią, interwencje zbrojne w Ameryce Środkowej – Panama i Haiti), 
ale państwa subregionu andyjskiego, z wyłączeniem Kolumbii, są traktowane drugo-
planowo. W okresie zimnej wojny priorytetem były stosunki ze Związkiem Radzie-
ckim, obecnie z Chinami i Europą. Cechą charakterystyczną polityki amerykańskiej 
wobec zachodniej hemisfery jest długi okres działania, natomiast realizowane cele 
nie są dla współczesnych Stanów Zjednoczonych priorytetowe i nie pozostają zwią-
zane z National Interests of the United States i American National Security Stra-
tegy. Walka z handlem i produkcją narkotyków, promocja demokracji, walka o prawa 
człowieka, kwestie gospodarcze, a nawet nielegalna imigracja nie są tematami, które 
odgrywają pierwszoplanową rolę i mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem 
i interesem narodowym USA.

Na koniec rozważań należy stwierdzić, że osoby i instytucje amerykańskie zaan-
gażowane w konceptualizację polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych trafnie 
określają cele i interesy, które powinna realizować każda administracja amerykańska 
w działaniach politycznych podejmowanych wobec regionów o niskim stopniu zaan-
gażowania w XXI w.
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Summary

US Foreign Policy towards Low Interest Regions at the end of the 20th and 
the beginning of the 21st Century: the Case Study of North Africa and Andes 
Subregion.

The American foreign policy is a very interesting subject for politicians and re-
searchers all over the world. The United States of America are the most important 
and powerful element of the contemporary international relations. The United States 
pursue an active policy towards the different regions of the world. For the contempo-
rary United States, the relations with actors such as China, Russia, European Union, 
Japan are treated as a priority. However, the United States as the leader of the inter-
national political scene are also involved in the regions of low interest.  Washington 
as a contemporary superpower must create the policy towards countries as Ecuador.  
Although, the American governments have been changing every American president 
is able to build relations towards different regions of the world: as well as the im-
portant one and low interest. From geopolitical point of view for US there are three 
categories of the regions:

1. Strategic regions: Middle East, Western Europe, Pacifi c,
2. Very important regions: Latin America, Eastern Europe,
3. Special treatments regions: Russia and China.
The research is focus on the two low interest regions: North Africa and Andes 

Subregion and analyses the causes and implications of American foreign policy. The 
project’s main objectives are threefold: (1) theoretical part concerning the defi nition 
of the low interest regions, (2) case study of role of the North African countries and 
Andes subregion in American foreign policy agenda, and (3) evolution of  the U.S. 
foreign policy towards these regions.

The detail questions/problems of the project are:
1. U.S. foreign policy priorities from geopolitical point of view.
2. Categories of the different regions in the world from American interests point 

of view. 
3. Determinants of  the low interest/intensity/activity regions. 
4. Examples of the low interest/intensity/activity regions for the U.S. foreign po-

licy.
5. Challenges and expectations for the North African countries and Andes subre-

gion countries due to American involving. 
6. Evolution of the American foreign policy towards the North African countries 

and Andes subregion countries in the turn of the 20th and 21st century.
7. European Union and the United States: cooperation or rivalry in these regions?  
8. Comparing American, Chinese and Russian Policies towards these regions.
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9. Bilateral and multilateral determinants of the  American foreign policy towar-
ds the North African countries and Andes subregion countries.

10. North African societies and Andes subregion societies towards American poli-
tical involving in these regions (anti-Americanism).

This project is an attempt of analyzing the American foreign policy towards low 
interest regions in unipolar system.  The case study concerns the North African coun-
tries and Andes subregion countries. It is a politological analysis. The methodology 
is interdisciplinary. The main research methods are: theoretical method, empiric 
method, analyzing documents and books, case study. The analyze of the American fo-
reign policy towards low interest regions is the unique one in Polish political science.

The book composes of two main parts. First, the theoretical part contains infor-
mation connected to the theory of foreign policy of the state. It presents the foreign 
policy attributes of the contemporary superpower, the problem of asymmetry in the 
international relations and additionally the dividing the different regions of the world 
to the categories. In the second part it is characterized low interest regions from 
American point of view. The examples of such  areas are the Andes subregion and 
North Africa.

There are some main reasons of involving American politicians in the relations 
with the Andean states. The fi rst reason is associated with a contemporary political 
history of these countries. The most important is promoting democracy in the coun-
tries of the region what is connected with three presidents Rafael Correa  in Ecuador, 
Alberto Fujimori in Peru and  Evo Morales in Bolivia. During these presidencies 
democracy has been limited. The next goal refers to economy. The United States 
encourage these countries for free market reforms by American economic initiatives 
like Andean Trade Preferences Act (ATPA), Andean Trade Promotion and Drug Era-
dication Act (ATPDEA), Andean Regional Initiative (ARI) and Andean Counterdrug 
Initiative (ACI). Peru as a fi rst country from the Andean Region signed bilateral free 
trade agreement with United States in 2006. Since the beginning of the 21st century 
China, European Union and Russia are also interested in rivalry for the market. The 
winner of this competition will keep control of the Peruvian market of minerals and 
from the political, economic and strategic point of view will be stronger in the future.
Beside, from American security point of view Quito is a signifi cant petroleum export-
er. The last goal is supporting Peruvian and Bolivian governments in fi ghting against 
narcoterrorism. These countries are two biggest producers of top quality cocaine. 
Most of the Peruvian and Bolivian cocaine goes to the American consumer. 

Strategically and from geopolitical reasons North Africa is a very important re-
gion for the contemporary international relations. There are two main goals of the 
American foreign policy towards Maghreb: one of the main goal of this cooperation 
is searching for the alternative way of supplying the United States by African min-
erals like oil. Such countries like Algeria, Libya and Nigeria are one of the biggest 
holders and exporters of natural minerals. Now, U.S., European countries and Russia 
are in rivalry for Liquefi ed Natural Gas (LNG) and oil contracts with the African 
partners. The winner of this compete will keep control of the whole market of mine-
rals and from the political, economic and strategic point of view will be stronger in 
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the future. The second one is supporting by Maghreb countries U.S. counterterrorism 
military operation Active Endeavour. 

After September 11th 2001, North African states became to play more signifi cant/
important role in the American foreign policy. Since 2001 the United States have 
established closer relations with North African countries. President George W. Bush 
encouraged and convinced some of North African countries’ governments to join the 
counterterrorism military and political operation. Bush believed that the participation 
of North African states in the Global War on  Terror (GWOT) was a clear sign for 
the rest of the world that the Islamic fundamentalists are dangerous for everyone. For 
U.S, support the counterterrorism mission by the Islamic countries was very impor-
tant from political and propaganda point of view. A part from the strategic reasons 
during G. W. Bush’s presidency the cooperation between U.S and North Africa had 
developed more deeply in following fi elds: policy (Middle East peace process), inter-
national security and counterterrorism, economic programs (Eizenstat Initiative/U.S. 
North Africa Economic Program, Middle East Partnership Initiative (MEPI), Middle 
East Free Trade Area (MEFTA), The Greater Middle East Initiative (GMEI), Broader  
Middle East and North Africa Initiative (BMENAI), United States Agency for Inter-
national Development (USAID)), education, and energy market. Since 2010/2011 the 
situation in the region is complicated due to the events called the Arab Spring. For 
American interests the revolutionary is inconvenient. 
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