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1. Założenia i cele

Punktem wyjścia dla prowadzonych w tej publikacji analiz są pytania o sposób 
realizowania celów w przestrzeni międzynarodowej, o uwarunkowania współ-
pracy i rywalizacji oraz charakter zachodzących tam oddziaływań. Jej wątki 
koncentrują się na technokratycznych aspektach porządku międzynarodowego: 
kto, w jakim zakresie, za pomocą jakich narzędzi czy sposobów działania jest 
w stanie wywoływać zamierzone przez siebie efekty w tej sferze. Ale również 
na jakim podłożu powstają przekonania o zasadności podejmowanych dążeń, 
w jaki sposób kształtują się wspólnoty interesów wyznaczające działanie? Wy-
razem jakich wartości, wyobrażeń czy interpretacyjnych modeli rzeczywisto-
ści są realizowane w przestrzeni międzynarodowej cele? Podejmuje się próbę 
przedstawienia mechanizmów, które sprawiają, że skomplikowana struktura 
wpływów w różnych fragmentach rzeczywistości międzynarodowej rozwija się, 
przynosi korzyści zaangażowanym aktorom i prowadzi do przekształceń ładu 
międzynarodowego. Na podstawie tworzonych przez tych aktorów oddziaływań 
nawiązywana jest współpraca, rozgrywa się rywalizacja, tworzy się rynek idei. 
Podstawową analizowaną kategorią jest wpływ poszczególnych aktorów mię-
dzynarodowych.

Zjawiska i procesy stanowiące przedmiot rozważań zawartych w tej książ-
ce zostały dobrane tak, aby obrazowały sposób, zasięg i możliwości działania 
aktorów przekształcających rzeczywistość międzynarodową. Nowe formy or-
ganizacji środowiska międzynarodowego powodują wdrażanie nowych for-
muł projektowania i wywoływania zmiany zgodnie z intencją zaangażowanych 
w proces podmiotów. Działania te powodują skutki w środowisku międzynaro-
dowym, upowszechniając nowe wzorce zachowań, modele współpracy lub typy 
relacji. Mowa jest zatem o sprawowaniu rządów, sterowaniu, zarządzaniu proce-
sami w poliarchicznym, złożonym środowisku międzynarodowym. Zjawiska te 
są związane z faktem posiadania i dystrybucji władzy, rozumianej tu w sposób 
ogólny – jako władza kauzalna, zdolność powodowania następstw. Podmioty 
przekształcające rzeczywistość międzynarodową usytuowane są w układzie nie-
hierarchicznym, nie zachodzi pomiędzy nimi relacja nadrzędności i podrzęd-
ności, trudno zidentyfi kować, kto sprawuje władzę nad kim, na mocy jakiej 
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zasady władczej. W odniesieniu do relacji zachodzących w ramach anarchicz-
nego środowiska międzynarodowego mówi się zatem o „wpływach”, chociaż 
w sensie powodowania następstw mają one tożsamy wymiar z „władzą” defi nio-
waną na gruncie nauk społecznych w bardzo różnorodny sposób1. Chodzi więc 
o identyfi kowanie mechanizmów wpływu, „władzy” określanej za Anthonym 
Giddensem jako „twórcza zdolność przekształcania”, rodzaj związku przyczyno-
wego, którego skutki ujawniają się zarówno w obrębie stosunków społecznych, 
jak i poprzez nie2. Max Weber defi niuje władzę jako „szansę przeprowadzenia 
swej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego stosunku społecznego, bez 
względu na to, na czym ta szansa polega”3. Robert Dahl uznaje władzę za możli-
wość nakłonienia innych do zrobienia czegoś, czego w przeciwnym razie by nie 
zrobili4. Sednem relacji władzy jest zatem oddziaływanie umożliwiające „nakło-
nienie innych do zrobienia czegoś…”, jednak nie jest ona tożsama z wpływem, 
defi niowanym jako „oddziaływanie na kogoś, na coś”, „skutek oddziaływania 
na kogoś, na coś”5. Kategoria wpływu zawiera w sobie element działania, które 
musi zostać podjęte, aby zrealizować „oddziaływanie”. W odniesieniu do relacji 
władzy działanie nie jest warunkiem, częścią procesu „nakłonienia innych do 
zrobienia czegoś”. Rezultaty oddziaływania mogą się pojawić w wyniku istnienia 
samej relacji władzy. Z drugiej strony relacja ta nie wywołuje automatycznie od-
działywania, władzę można przekształcić w realny wpływ, jedynie posiadając jej 
świadomość i umiejętność jej wykorzystania. Nie zmienia to faktu, że kategorie 
te są w sensie funkcjonalnym z sobą związane: każdy wpływ jest rezultatem wła-
dzy wywierania wpływu. Różnica między tymi dwoma terminami sprowadza 
się do tego, że posiadanie władzy stanowi możliwość podjęcia działań w celu 
wywarcia wpływu, natomiast wywarcie wpływu zakłada, że działanie to zostało 
już podjęte. Nie ma zatem wpływu bez władzy.

Prezentowany wywód opiera się na założeniu, że procesy decyzyjne zacho-
dzące w przestrzeni międzynarodowej stanowią ramy, tło umożliwiające obser-
wowanie i analizowanie mechanizmów wpływu. Proces decyzyjny, co zostanie 
wyjaśnione w dalszej części wstępu, traktuje się tutaj jako jeden z etapów po-
wstawania siatki regulacyjnej, zespołu norm i zasad umożliwiających rozwiązy-
wanie problemów dotyczących wielu lub większości aktorów funkcjonujących 
na arenie międzynarodowej (problemów globalnych). Takie rozumienie proce-
su decyzyjnego stanowi istotę zarządzania globalnego, traktowanego zarówno 

1 Por. M. Zachara, Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 56–61.

2 A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, 
Nomos, Kraków 1976, s. 90–91.

3 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo – zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 39.

4 R.A. Dahl, Th e Concept of Power, „Behavioral Science”, Vol. 2, 1957, s. 201–215.
5 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989, s. 756.
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jako koncepcja analityczna, jak i praktyka polityczna zmierzająca do wywołania 
zmiany w środowisku międzynarodowym6.

Przedmiotem opisu uczyniono w tej książce mechanizmy działania różno-
rodnych podmiotów, które powodują następstwa, przekształcając przestrzeń 
międzynarodową. Opierając się na przedstawionych powyżej założeniach, sfor-
mułowano pytania oraz hipotezy badawcze wyznaczające przebieg niniejszego 
wywodu.

Pytanie badawcze Szczegółowa hipoteza badawcza
Jakie są konsekwencje zaistnie-
nia zmian jakościowych w śro-
dowisku międzynarodowym 
(w jego strukturze podmioto-
wej i przedmiotowej)?

W rezultacie wykształcenia się nowych cech środowiska między-
narodowego przekształceniu ulega sposób sterowania zachodzą-
cymi tam procesami, charakter obieranych przez poszczególne 
podmioty celów oraz sposoby ich realizowania.

Jakiego rodzaju przekształcenia 
w największym stopniu wpły-
wają na logikę zmiany środo-
wiska międzynarodowego?

Kluczowymi kategoriami dla współczesnego etapu tworze-
nia się nowego porządku międzynarodowego są: postępująca 
współzależność środowiska międzynarodowego, poszerzanie 
się puli problemów globalnych, wyłanianie się nowej sfery in-
terakcji w przestrzeni transnarodowej.

Zmiany jakich obszarów proble-
mowych rzutują w największym 
stopniu na przekształcenia me-
chanizmów wpływu na arenie 
międzynarodowej?

Nowe cechy jakościowe środowiska międzynarodowego mogą 
być najpełniej zobrazowane poprzez odniesienia do sfery go-
spodarki, technologii informacyjnych, sposobów regulacji pro-
cesów transnarodowych.

Jakie czynniki decydują o cha-
rakterze wpływu podmiotów 
obecnych w stosunkach mię-
dzynarodowych?

Sposób określania potrzeb i realizowania celów w środowisku 
międzynarodowym o nowych cechach jakościowych w dużym 
stopniu determinowany jest przez postępującą konkurencyj-
ność, kategorie „potęgi współdziałania” opisywane przez A.M. 
Slaughter, czyli m.in. wzrost znaczenia reżimów międzynaro-
dowych czy coraz szersze spektrum aktywności podmiotów 
nieposiadających formalnej legitymacji do działania.

Jakie ujęcie teoretyczne po-
zwala najpełniej ujawnić cha-
rakter wpływów kształtujących 
współczesną przestrzeń mię-
dzynarodową?

Global governance stanowi dogodną perspektywę analityczną, 
jako że skoncentrowana jest na sposobach kooperacyjnego roz-
wiązywania problemów na płaszczyźnie globalnej za sprawą 
wielu form i szerokiego grona uczestników. Punktem wyjścia 
dla analizy jest tu sposób sterowania procesami w przestrzeni 
międzynarodowej, pozwalający zaobserwować rodzaje inter-
akcji i oddziaływań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 
w ten proces.

6 Por. K. Marzęda-Młynarska, Global Governance as a Decision-Making Process: Th e Old Con-
ceptualization of a New International Practice, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzyna-
rodowych O.L. PAN”, XVIII 2013, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol8/Marzeda.pdf 
(12.08.2015).
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Wątki rozpatrywane dla realizacji zadań badawczych prezentowanych w tej 
publikacji są istotne z wielu powodów. Zmienia się kontekst ogólny, przekształciły 
się podstawowe kategorie wyznaczające tryb relacji międzynarodowych w XX wie-
ku – znaczenie suwerenności, kryteria potęgi, wymiary bezpieczeństwa. Przetaso-
waniu uległy role społeczne i polityczne. Rozmywają się granice pomiędzy tym, 
co publiczne, a tym, co prywatne. Sposób zarządzania w układzie globalnym jest 
fragmentaryczny, niespójny, oparty na nadrzędnym kryterium efektywności. Nie 
istnieje jeden uporządkowany, uchwytny dla opisu naukowego mechanizm, który 
stanowić mógłby klucz analityczny do interpretacji procesów międzynarodowych. 
Zacierają się różnice pomiędzy tym, co przynależy do domeny narodowej, a tym, 
co do międzynarodowej. Zmniejsza się rozdźwięk między możliwościami i upraw-
nieniami organów publicznych i regulatorów prywatnych – jeśli ta druga grupa 
skuteczniej wpływa na bieg rzeczywistości, proponuje rozwiązania akceptowane 
w danym fragmencie przestrzeni międzynarodowej – jej uprawnienia do prze-
kształcania systemu międzynarodowego, jak i globalnego, nie są kwestionowane.

Jak zresztą twierdzą autorki książki Who Governs the Globe?, na poziomie glo-
balnym, rzadziej, niż można by przypuszczać, pada pytanie o źródła posiadanych 
uprawnień zarządczych: „Dlaczego to właśnie ty jesteś u steru?”7. Ramy norma-
tywne i operacyjne tworzone w przestrzeni transnarodowej są rezultatem od-
działywania sieci podmiotów o różnym statusie formalnym i różnych tradycjach 
sprawowania funkcji regulacyjnych i kontrolnych, ale które łączy jeden wspólny 
mianownik. W zarządzanych przez siebie obszarach są skuteczne lub skuteczniej-
sze od innych. Sieć ta obejmuje różnorodnych aktorów – od Unii Europejskiej 
i instytucji zarządzania gospodarką światową przez korporacje międzynarodowe 
do działających międzynarodowo organizacji pozarządowych. Pomimo różnic 
w konstrukcji formalnej są one tak samo istotne dla działania tej sieci interakcji, 
która utrzymuje w ruchu procesy globalne, pozwalając im się rozwijać. 

Na pytanie: „Co sprawia, że to właśnie ty masz władzę?” jest zatem jedna od-
powiedź: „To, że jestem w stanie przekształcać rzeczywistość”. Jest to władza
oddziaływania, ustalania przekonań o tym, co konieczne, możliwe i słuszne oraz 
wyznaczania ścieżek do realizacji tych przekonań. Kryteria takiej władzy są zróż-
nicowane. Ta władza nie musi być – i coraz rzadziej jest – formalna. Może opierać 
się na dominacji, możliwości wykluczenia z debaty, narzucenia swojego zdania 
i realizowania własnych wyobrażeń. W warunkach ekonomii opartej na wiedzy, 
mającej charakter sieci, realną władzę generuje również dostęp do informacji, 
obecność w obiegu ekonomicznym, posiadanie możliwości wpływania na ciała 
decyzyjne. Nadrzędną cechą spajającą katalog stałych i zmiennych elementów 
składających się na rezultat w postaci możliwości przekształcania przestrzeni 
międzynarodowej jest skuteczny wpływ.

7 D.D. Avant, M. Finnemore, S.K. Sell, Conclusion: Authority, Legitimacy and Accountability in 
Global politics [w:] Who Governs the Globe?, red. D.D. Avant, M. Finnemore, S.K. Sell, Cambridge 
University Press, Cambridge 2010, s. 359.
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Treści tej książki prowadzone są w odniesieniu do kontekstu globalnego, to jest 
problemów globalnych, które w coraz szerszym zakresie wpływają na zachowania 
poszczególnych aktorów. Są one rezultatem zachodzących z narastającą intensyw-
nością procesów globalnych, które powodują, że coraz więcej jest ważnych, obsza-
rów wpływu o szerokim zasięgu – coraz więcej kwestii, które dotyczą mniej lub 
bardziej bezpośrednio wszystkich aktorów stosunków międzynarodowych, żaden 
z nich natomiast nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić w nich zmiany. Ka-
talog tych zagadnień z każdą dekadą jest coraz szerszy, rozciągając się od przeciw-
działania skutkom ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
do migracji czy niestabilności państw. Problematyka ta jest szeroko omawiana 
w literaturze stosunków międzynarodowych, na podstawie prowadzonych w tych 
obszarach analiz tworzy się nowe konceptualizacje równowagi sił w polityce mię-
dzynarodowej i zasad kształtowania się ładu globalnego. W tej sferze mieszczą się 
też zagadnienia poruszane w publikacji. Podstawowym założeniem w niej przy-
jętym jest wielowymiarowość środowiska międzynarodowego, wielość aktorów 
i wysoka dynamika przekształceń.

Podstawowym obszarem badawczym jest proces decyzyjny – wieloetapowe 
działanie nakierowane na realizację wspólnego dla jego uczestników celu. Proces 
decyzyjny obejmuje różnorodne etapy – rozpoznania interesów, ustalania wagi 
zagadnień, negocjacji stron, wywierania nacisku, osiągania zakładanych rezulta-
tów lub przekształcenia celów wyjściowych. Zmienne środowisko międzynaro-
dowe określa jego dynamikę, zakres wpływów zaangażowanych w niego aktorów 
i konfi gurację czynników decydujących o powodzeniu lub porażce. Przedmio-
tem badania są tutaj nie tyle aktorzy stosunków międzynarodowych i hierarchia 
ich ważności, ile mechanizmy decydowania o sprawach wspólnych; próbuje się 
analizować czynniki i uwarunkowania, które powodują, że współpraca w złożo-
nym środowisku międzynarodowym jest możliwa. Analiza koncentruje się prze-
de wszystkim na regulacjach środowiska transnarodowego, które negocjuje się 
i ustala przy zaangażowaniu szerokiej gamy aktorów, o różnych celach i charak-
terystyce. W mniejszym zakresie bada się tu natomiast proces tworzenia polityki, 
który ma charakter przede wszystkim międzyrządowy. Z punktu widzenia prob-
lematyki tej książki interesujący jest sposób, w jaki na decyzje rządów oddziałują 
aktorzy zewnętrzni, zabezpieczając interesy grup przez siebie reprezentowanych 
lub promując nowe ujęcia problemów międzynarodowych oraz to, jak grono za-
angażowanych w procesy decyzyjne i zarządcze aktorów ustala priorytety i agen-
dę tej debaty. Mechanizmy te wyeksponowane są w każdym z zaprezentowanych 
studiów przypadków.

Rozwój organizacji międzynarodowych, postępujące procesy integracyj-
ne zmieniły perspektywę spoglądania na hierarchię negocjowanych spraw. Na 
znaczeniu zyskał ogląd wspólnotowy, który coraz częściej wyznacza priorytety 
w działaniach dyplomatycznych na poziomie globalnym. Są one rezultatem wy-
boru, jakiego dokonują grona decyzyjne, obejmują większość żywotnych spraw 
wspólnych oraz kwestie, których długofalowe oddziaływanie na kondycję świa-
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ta może być poddane pod dyskusję. O wyborze tym decyduje układ interesów 
wpływowych graczy i zewnętrzne siły nacisku, które przekształcają polityczny 
rynek idei.

Zaprezentowane w pracy studia przypadków omawiają problematykę dystry-
bucji informacji, która kształtuje nowe sposoby oddziaływania dyplomatycznego, 
kwestię rosnących oddziaływań prywatnych regulacji w sferze transnarodowej, 
perspektywy rozwoju globalnej sieci www w kontekście ustalanego modelu za-
rządzania nią, i wreszcie problem umiędzynarodowienia produkcji zbrojeniowej 
i innych procesów kluczowych dla sfery bezpieczeństwa międzynarodowego. Pod-
stawą dla zestawienia właśnie tych zjawisk było dążenie do ujawnienia prawidło-
wości w ważnych obszarach polityki międzynarodowej, w których dokonuje się 
zasadnicza zmiana jakościowa, określająca sposoby zdobywania i utrzymywania 
wpływu w przestrzeni międzynarodowej. Katalog ten obejmuje zjawiska z zakre-
su zarówno miękkich, jak i twardych środków oddziaływania (soft /hard power). 
Do pierwszych należy zaliczyć z pewnością narzędzia dyplomacji i kształtowania 
wizerunku państw oraz innych podmiotów, druga grupa obejmuje na przykład 
realizację polityk innowacyjności czy uwarunkowania wdrażania strategii mili-
tarnych. Szerokim tłem dla ukazania wzajemnych oddziaływań jest koncept na-
rodowej konkurencyjności (National Competitiveness), który wskazuje motywacje 
państw i innych aktorów stosunków międzynarodowych do podejmowania wciąż 
nowych form współpracy i zwiększenia zakresu oddziaływania na sferę między-
narodową, która powszechnie postrzegana jest jako źródło szans realizowania 
celów. Przez analizę przekształceń w wybranych obszarach współpracy między-
narodowej i ukazanie na ich tle rozgrywających się procesów decyzyjnych ukon-
kretnia się reguły międzynarodowej gry, wskazuje aspekty zgodne z tradycyjnymi 
ujęciami stosunków międzynarodowych, ale również te, które od nich odbiegają.

Celem tej publikacji jest prezentacja mechanizmów wpływu, sposobów współ-
działania i obszarów rywalizacji w warunkach środowiska międzynarodowego 
o nowych jakościowo cechach. Zgromadzone przykłady mają stanowić ilustrację 
sposobu, w jaki idee organizujące współczesne stosunki międzynarodowe prze-
kładane są na konkretne, realizowane w praktyce działania. Dąży się do uchwyce-
nia prawidłowości w stosunkach między zróżnicowanymi uczestnikami systemu 
międzynarodowego, okoliczności, w których podejmują oni współpracę, ich mo-
tywacji do wchodzenia w interakcje i podejmowania wysiłku na rzecz kształtowa-
nia rzeczywistości między- i transnarodowej.

Trzeba również podkreślić, że obserwacje i analizy poczynione w tej książ-
ce mają za zadanie uporządkować i wzbogacić istniejący w literaturze stosunków 
międzynarodowych obraz struktury władzy na poziomie globalnym. Celem roz-
ważań jest wskazanie pewnych zjawisk i prawidłowości w obszarze kształtowania 
procesów globalnych, nie mają one jednak ambicji zaprezentowania całościowego 
ujęcia zagadnienia władzy w środowisku międzynarodowym. Zresztą brak spój-
nej teorii rządzenia i natężenie procesów w przestrzeni międzynarodowej czynią 
takie zadanie niemożliwym do wykonania.
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Analiza koncentruje się na procesach decyzyjnych w sprawach międzynaro-
dowych, które – defi niowane jako nieokazjonalne, celowe interakcje pomiędzy 
aktorami stosunków międzynarodowych – przekształcają rzeczywistość między-
narodową. Tego rodzaju wybór pociąga za sobą konieczność zdefi niowania pod-
miotu decyzyjnego oraz środowiska jego działania. Grupa podmiotów decyzyjnych 
obejmuje tradycyjnych i nietradycyjnych aktorów sceny międzynarodowej oraz 
jednostki, których status, jako odrębnych uczestników stosunków międzynaro-
dowych, bywa kwestionowany. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w danym 
procesie decyzyjnym jest rozpoznanie interesów podmiotu-uczestnika procesu 
decyzyjnego w obszarze problemowym, którego on dotyczy. Uczestnictwo rodzi 
się na bazie zaangażowania, rozpoznania interesów, chęci wpływu na bieg oma-
wianych spraw. Istotnym czynnikiem determinującym charakter procesu decy-
zyjnego jest jego środowisko informacyjne – zakres informacji, jakimi dysponują 
uczestnicy, zdolność do ich przetwarzania i interpretacji, która w wielu obszarach 
przekłada się na zdolności oddziaływania, wpływa zatem na pozycję uczestnika 
w hierarchii władzy.

Należy podkreślić, że chociaż prezentowane rozważania wpisują się w prob-
lematykę zarządzania globalnego (global governance), przyjęta na potrzeby tego 
opracowania defi nicja procesu decyzyjnego nie jest jednoznaczna z procesem 
regulacyjnym czy zarządczym. Proces decyzyjny może być częścią szerszego 
procesu zarządczego, jego rezultaty nie muszą jednak przynosić konkretnego roz-
strzygnięcia regulacyjnego. Przedmiotem zainteresowania jest tu raczej charak-
ter ścierających się z sobą wpływów oraz sposoby oddziaływania poszczególnych 
aktorów, których suma przekłada się na zakres sprawowanej przez nich władzy. 
W odniesieniu do realizacji tych celów kształtuje się zakres podmiotowy analizy 
– w jego centrum znajdują się uczestnicy, funkcjonowanie, cele oraz znaczenie 
rozmaitych struktur i organów, aktywnie kształtujących rzeczywistość między-
narodową przez różnorodne interakcje lub budowanie relacji. Punktem odniesie-
nia jest tu niewątpliwie sposób traktowania projektu politycznego, regulacyjnego, 
który dokonuje się za sprawą globalnego zarządzania, w kategoriach procesu de-
cyzyjnego. Uznano tu trafność opinii Katarzyny Marzędy-Młynarskiej, która na 
pytanie „Czy «globalne zarządzanie» to model decyzyjny, instytucja, system glo-
balny czy porządek światowy?”, odpowiada:

Wydaje się, że traktowane w wymiarze empirycznym najbliższe jest specyfi cznej formie 
procesu decyzyjnego, przebiegającego na wielu płaszczyznach i poziomach, z uwzględnie-
niem dużej liczby aktorów, służącego do efektywniejszego radzenia sobie z wyzwaniami 
współczesnego świata8.

W monografi i zaprezentowano zjawiska o zasięgu i oddziaływaniu globalnym 
i ta kategoria określa zakres przestrzenny poczynionych analiz. Dotyczą one tych 

8 K. Marzęda-Młynarska, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie 
XX I XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 45.
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terakcji międzynarodowych. Część z nich ma charakter problemów globalnych, 
które muszą być rozwiązywane wielostronnie.

Rozprawa nosi cechy interdyscyplinarności – przedstawiono w niej pewne sta-
nowiska spopularyzowane w innych dyscyplinach nauki – zarządzaniu, studiach 
przywództwa, socjologii – aby wzbogacić obraz zjawisk i podkreślić jego wielo-
wymiarowość.
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2. Koncepcja zarządzania globalnego 
a badanie mechanizmów wpływu 
w środowisku międzynarodowym

Global governance jest niebezpiecznym terminem. Odnosi się nie do rządu światowego 
(którego powstania już nikt nie oczekuje czy nie chce), lecz czegoś bardziej praktycznego: 
wspólnego wysiłku czynionego przez suwerenne państwa, organizacje międzynarodowe 
i innych aktorów niepaństwowych, żeby podołać wspólnym wyzwaniom i korzystać z szans 
na przeobrażenie granic narodowych. W polityce wewnętrznej zarządzanie jest zrozumiałe 
wprost. Jest ono wykonywane przez aktualne rządy – formalne, hierarchiczne instytucje 
posiadające władzę ustanawiania i egzekwowania wiążących zasad. Jednak zarządzanie 
w sferze międzynarodowej czy transnarodowej jest bardziej złożone i niejednoznaczne. 
Jest w nim pewna hierarchia – na przykład szczególne uprawnienia przyznane stałym 
członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ – ale środowisko międzynarodowe pozostaje w sta-
nie anarchii, opierając się na systemie niezależnych, suwerennych części, nieuznających 
wyższego zwierzchnictwa9.

Niniejszy tom zawiera rozszerzenie i pogłębienie tez zawartych w książce Global 
governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, która ukazała 
się w 2012 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w której 
zaprezentowano naturę i sposób kształtowania się nowego ładu międzynarodo-
wego w rezultacie oddziaływania procesów globalnych i przybliżono – w ujęciu 
analitycznym – interpretacje zachodzących zmian dokonywane na gruncie zarzą-
dzania globalnego. Istota przekształceń globalnego układu sił najszerzej charakte-
ryzowana jest w kontekście mechanizmów władzy, jej ewolucji, zmiennych form 
i uwarunkowań. Te z kolei najłatwiej dostrzec i poddać systematycznemu opisowi, 
odnosząc się do konkretnych interakcji zachodzących pomiędzy różnorodnymi 
podmiotami, których suma przekształca określony fragment sfery międzynaro-
dowej. Stąd zamysł, aby procesy decyzyjne, które składają się na procesy zarząd-
cze kształtujące rzeczywistość globalną, uczynić przedmiotem badań w kolejnej 

9 S. Patrick, Th e Unruled World: Th e Case for God Enough Global Governance, „Foreign Aff airs”, 
January/February 2014, s. 58–70.
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książce. Ich analiza ilustruje naturę przemian w czterech zaprezentowanych ob-
szarach oddziaływań, które poddane tu zostały szczegółowemu opisowi. W ten 
sposób obserwować możemy, jak identyfi kowane i opisywane na gruncie zarzą-
dzania globalnego procesy wyzwalają konkretne mechanizmy sterowania, orga-
nizowania i realizacji celów. Elementem spajającym jest tu skuteczność, poszuki-
wanie czynników, które sprawiają, że państwa i inni aktorzy podporządkowują się 
regulacjom, że są zdolne te regulacje opracowywać i negocjować, aby porządko-
wać i poddawać kontroli istotne dla siebie procesy.

Wątki współpracy międzynarodowej, kształtowania się oddziaływań w obsza-
rach wychodzących poza kompetencje zarządcze państw w literaturze stosunków 
międzynarodowych tradycyjnie wpisane są w nurt koncepcji neoliberalnych. Ramy 
pojęciowe zaczerpnięte z tego ujęcia proponuje również niniejszy wywód, pełnią 
one jednak raczej funkcje porządkujące i utrzymujące przejrzystość. W sformu-
łowanych wnioskach niejednokrotnie odczytać można przekonanie, że – zgodnie 
z realistycznym oglądem stosunków międzynarodowych państwa wciąż odgrywa-
ją centralną rolę w kształtowaniu stosunków globalnych. Uwarunkowania wieku 
globalnego stworzyły dla nich nowe możliwości i nowe narzędzia oddziaływania, 
które są wykorzystywane do wzmocnienia pozycji państw i tworzonych przez 
nich inicjatyw. Zresztą oddziaływania opisywanych brokerów władzy wpisują się 
w omawiane uwarunkowania; w pewnych kontekstach stanowią one zagrożenie 
dla możliwości państwa, w innych – szansę spotęgowania jego wpływu.

Proporcje, w jakich oceny środowiska międzynarodowego w treściach tego 
wywodu wpisują się w obie te tradycje intelektualne, zbieżne są ze sposobem, 
w jaki neoliberałowie defi niują odrębność swojego stanowiska, odwołując się do 
gry w pokera. Realiści w typowaniu rezultatu gry skupieni są na tym, kto jakimi 
kartami dysponuje: jakie zasoby, atrybuty siły przypisane są do aktorów zaangażo-
wanych w globalną rozgrywkę. W perspektywie neoliberalnej większy nacisk kła-
dzie się na sam proces, który prowadzi do określonego wyniku, na sposób, w jaki 
gracze używają swoich kart – czy mają strategię, czy postępują konsekwentnie, czy 
blefują, jak ustalane są zasady tej gry10. 

Na podobnej formule opiera się koncepcja tej książki. Ze względu na wagę 
uwarunkowań strukturalnych w stosunkach globalnych zaprezentowano tutaj 
procesy decyzyjne z udziałem uczestników rozlokowanych na różnych poziomach 
tej struktury, obserwując ich motywacje, identyfi kując krótko- i długoterminowe 
cele, analizując przyczyny konfl iktów lub współpracy oraz pozostałe czynniki, od 
których zależy dynamika gry.

Chociaż ogląd stosunków międzynarodowych opiera się na roli państw bę-
dących podstawowymi podmiotami kształtującymi ład międzynarodowy, nie 
sposób dzisiaj ograniczyć badania w ramach tej dyscypliny wyłącznie do oddzia-

10 J.S. Nye Jr., Understanding International Confl icts: An Introduction to Th eory and History, 
Longman, New York 2007, s. 38. Zob. również: A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria 
stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 85–86. 
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ływań między państwami. Kategorie aktorów niepaństwowych (non-state), wielo-
państwowych (multi-state), międzypaństwowych (trans-state) i subpaństwowych 
(sub-state) współuczestniczą w kształtowaniu procesów międzynarodowych.

Wobec postępującej fragmentyzacji życia międzynarodowego, wielości ujęć 
i sposobów interpretacji zmiany w jej globalnym wymiarze stosunki międzyna-
rodowe jako subdyscyplina naukowa zostały wystawione na pewnego rodzaju 
próbę. W ich ramach ma się analizować mechanizmy postępującej zmiany, które 
dalekie są od przejrzystości i których systematyczne wyjaśnianie nastręcza niema-
łych trudności. Coraz większa rola procesów współzależnych, łączących różno-
rodne grono uczestników, sprawia, że na gruncie stosunków międzynarodowych 
trudniej o spójne interpretacje współczesności, o kontekst porządkujący rozważa-
nia nad naturą globalnej zmiany.

Wielość spojrzeń na dziedzinę relacji globalnych powoduje chaos pojęciowy 
i metodologiczny. Brakuje usystematyzowanych sposobów prowadzenia refl eksji, 
których rezultatem byłoby uchwycenie zjawisk rozgrywających się dynamicz-
nie i wielowątkowych – całościowej, wiarygodnej historii, która pozwalałaby na 
wskazanie reguły spajającej złożone oddziaływania. Wielość podejmowanych 
prób i sposobów wyjaśniania, które się proponuje, świadczy jednak o żywotności 
dyscypliny, o potrzebie refl eksji nakierowanej na zrozumienie świata w jego mię-
dzynarodowej i globalnej odsłonie. 

Trudno wartościować na temat zasadności i wartości przyjętych ścieżek ana-
lizowania rzeczywistości międzynarodowej. Ich wielość stwarzać może wrażenie 
chaosu, ale poszerza również spektrum wyboru, dynamizuje rynek idei, dostar-
cza nowych, interesujących konceptualizacji. Takie ramy analizy procesów global-
nych stwarza podejście global governance, pozwalając spojrzeć na procesy polityki 
międzynarodowej z poziomu makro. Zarządzanie globalne związane jest z prze-
kształceniami na arenie międzynarodowej u schyłku XX wieku, których narastanie 
doprowadziło do przekonania o potrzebie poszukiwania nowej zasady porządku-
jącej system międzynarodowy. Ten określony moment historyczny nie wyczerpu-
je jednak jego potencjału. Global governance dąży do wyjaśniania mechanizmów 
władzy, docieka ich istoty i uwarunkowań w każdej epoce historycznej11.

Dominującą perspektywą jest ta transnarodowa – za Jamesem N. Rosenau 
przyjmuje się, że nie sposób pominąć tej sfery interakcji w oglądzie stosunków 
międzynarodowych. Bez jej badania ta dyscyplina naukowa byłaby głęboko nie-
kompletna i zamknięta na realia12.

Wątki niniejszej książki koncentrują się na efektywności współpracy między-
narodowej w przestrzeni globalnej. Zasadniczym pytaniem tu zadanym jest to, jak 
zarządzać procesami w przestrzeni międzynarodowej, jako rolę odgrywają w nich 

11 T.G. Weiss, R. Wilkinson, Global Governance to the Rescue: Saving International Relations?, 
„Global Governance” 2014, no. 20, s. 32. 

12 J.N. Rosenau, Change: Complexity and Governance in a Globalising Space [w:] Debating 
Governance, Authority, Steering and Democracy, red. J. Pierre, Oxford University Press, Oxford 2000.
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rów na procesy decyzyjne i zarządcze. W sposób naturalny wpisują się więc one 
w założenia global governance, które przedmiotem zainteresowania czyni przede 
wszystkim struktury rządzenia globalnego, wypracowujące narzędzia potrzebne 
do rozwiązywania coraz szerszego spektrum problemów – począwszy od regulacji 
handlowych, na rozwiązywaniu konfl iktów skończywszy. W ślad za zmieniającą 
się rzeczywistością polityczną, większym zróżnicowaniem czynników oddziału-
jących na decyzje podmiotów stosunków międzynarodowych pojawia się zmiana 
praktyk politycznych, pogłębia się specjalizacja, fragmentyzacja, poszerza sfera 
dialogu międzynarodowego.

Chociaż taki sposób ujęcia nie jest wolny od niedostatków – brakuje tu rygoru 
metodologicznego i systematyzacji, jego ogromną zaletą jest ambicja, aby rzeczy-
wistość międzynarodową przedstawiać w jak największym zróżnicowaniu, które 
trudno zmieścić w sztywnych modelach analitycznych.
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3. Metoda badań, struktura publikacji

Niniejsze opracowanie powstało w rezultacie zastosowania metod badawczych 
właściwych naukom społecznym. Ich uzupełnieniem jest analiza CoG (Centre of 
Gravity) wykorzystywana do zbadania charakteru powiązań między poszczegól-
nymi aktorami zaangażowanymi w prezentowane procesy decyzyjne.

Centre of Gravity (CoG) to koncepcja wprowadzona do literatury stosunków 
międzynarodowych przez Carla von Clausewitza, na bazie której powstało narzę-
dzie analityczne szeroko wykorzystywane we współczesnym planowaniu militar-
nym. Podstawowym terminem, wokół którego prowadzi się analizę, jest środek 
ciężkości. Koncentruje się on wokół podstawowego źródła władzy, centralnego 
zasobu – wyznaczającego pozycję, zapewniającego jej utrzymanie oraz warunku-
jącego ruchy polityczne lub militarne. Środek ciężkości decyduje o możliwościach 
i ograniczeniach, wyznacza perspektywę i skalę działania, jego identyfi kacja jako 
punktu odniesienia dla działania pozwala uporządkować sytuację, opracować 
plan działania oparty na odpowiednich wytycznych, zakładający możliwe do re-
alizacji cele. 

Impulsem dla rozwoju koncepcji było pojawienie się w 1982 roku książki ame-
rykańskiego pułkownika Harry’ego G. Summersa On Strategy: A Critical Analysis 
of the Vietnam War13. Przebieg wojny w Wietnamie został przeanalizowany w od-
niesieniu do klasycznego dzieła Clausewitza, co pozwoliło na krytyczną refl eksję 
nad przyczynami porażki militarnej USA. „Wybraliśmy środek ciężkości, który 
nie istniał” – oceniał autor, podczas gdy Wietnamczycy z Północy prawidłowo 
zidentyfi kowali kluczowy element strategiczny: sojusz Stanów Zjednoczonych 
i Wietnamu Południowego, oparty na clausewitzowskim pojęciu wspólnoty inte-
resów, liderów i opinii publicznej14. 

Początkowo pojęcie środka ciężkości było stosowane przede wszystkim jako ele-
ment planowania operacji bojowych. Jego oznaczenie miało służyć optymalnemu 
wykorzystaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia maksymalnej korzyści. Środek 

13 H.G. Summers Jr., On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War, Presidion Press, 
Novato, CA 1982.

14 Ibidem, s. 129–130, 135–136.
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ciężkości wyznaczał te rodzaje uzbrojenia, oddziały, elementy infrastruktury, które 
decydowały o przewadze na polu bitwy. Ugodzenie w środek ciężkości określający 
przewagę przeciwnika było podstawowym wyznacznikiem skuteczności bojowej. 
Koncept CoG od czasów Clausewitza miał fundamentalne znaczenie dla planowa-
nia operacyjnego, taktyki wojennej i sposobu prowadzenia działań zbrojnych. 

Współczesne dokumenty doktrynalne defi niują CoG jako „te charakterystyki, 
możliwości czy lokalizacje, z których siły militarne czerpią swoją swobodę działa-
nia, kondycję psychiczną i wolę walki”15.

Pojęcie środka ciężkości jest zasadniczym elementem planowania wojskowego, 
pomimo że jego znaczenie zmieniało się i wciąż prowadzone są debaty na temat 
zastosowania tej koncepcji. U Clausewitza owo pojęcie pojawia się w szerokim 
kontekście bezpieczeństwa, ale w miarę swojego rozwoju zostało ono zawężone 
do sfery czysto wojskowej – odpowiadającej w swoich treściach współczesnemu 
poziomowi operacyjnemu prowadzenia działań przez siły zbrojne. Clausewitz 
traktuje wojnę w kategoriach pojedynku zapaśniczego – aby pokonać przeciwni-
ka, trzeba uderzyć w źródła jego przewagi i siły. Należy odnaleźć i zneutralizować 
jego środek ciężkości. 

Współcześnie, w rezultacie wzrastającej złożoności problematyki bezpieczeń-
stwa, praktyka wojskowa poszukuje odpowiedzi na bardziej różnorodne wyzwa-
nia – państw upadłych, rejonów długotrwałych konfl iktów, niskiej intensywności 
czy też wojen asymetrycznych. Pojęcie środka ciężkości staje się zatem punktem 
odniesienia w konceptualizacji podstawowych zagadnień sztuki wojennej, takich 
jak skuteczny atak czy planowanie wojskowe, lub też w porządkowaniu złożonych 
procesów bezpieczeństwa, których działania militarne są jednym w wielu elemen-
tów. Niemniej jednak wydaje się, że spojrzenie praktyków na użyteczność tego 
narzędzia jest najważniejszym wskaźnikiem jego wartości. 

Amerykański pułkownik, specjalista w zakresie obrony powietrznej John War-
den, opierając się na doświadczeniach operacji prowadzonych podczas I wojny 
w Zatoce Perskiej, sformułował teorię, w której wrogie siły postrzegane są jako 
system możliwy do rozłożenia na pięć poziomów analizy16. Warden utrzymuje, że 
punkt ciężkości jest ważnym elementem planowania wojskowego, jako że: „opisu-
je punkt, w którym wróg jest najbardziej bezbronny, a przeprowadzony tam atak 
ma największe szanse być ostatecznym”17. 

Robert Leonhard uznaje, że określenie punktu ciężkości dotyczyć ma zawsze 
wyłącznie słabości przeciwnika, nie zaś jego silnych stron: aby zwyciężyć, musisz 
skupić się na atakowaniu słabości swojego wroga, nie zaś źródeł jego siły18. Antu-

15 Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, US Department of 
Defense, 12.04.2001.

16 Zob. J. Warden, Th e Air Campaign, Excell Press, San Jose, CA 2000.
17 Ibidem, s. 7.
18 R.R. Leonhard, Th e Art of Maneuver: Maneuver-Warfare Th eory and Airland Battle, Novato, 

CA, Presidio Press 1991, s. 20-24.
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lio J. Echevarria z kolei, który swoje spojrzenie na kwestię uwarunkowań zwycię-
stwa na polu walki najpełniej odnosi do współczesnych realiów technologicznych, 
uznaje, że środek ciężkości to nie jest siła, nie źródło siły, ale i nie słabość. Uzna-
je on CoG za strategiczny punkt węzłowy wyznaczający możliwości wrogich sił. 
Jego istotę stanowią cechy, umiejętności, wyposażenie, które powodują, że wrogie 
siły działają w sposób spójny. Powstaje on jedynie wówczas, kiedy pomiędzy częś-
ciami systemu wrogich sił można zidentyfi kować połączenia. Ich charakter oraz 
wartość wyznaczać będą punkt ciężkości!19

I wreszcie teoretycy zajmujący wpływową pozycję w interpretowaniu zasad 
i zmiany w obszarze współczesnej wojny: Milan Vego, Joseph Strange, Richard 
Iron, którzy uznają, że środek ciężkości w swej istocie odnosi się do mocnych 
stron systemu. Znajduje się tam, gdzie zlokalizowana jest główna siła wroga, i ma 
charakter fi zyczny20. W centrum tej interpretacji usytuowane zostały możliwo-
ści armii, jej zdolność obronna i liczebność. Nawet jeśli środek ciężkości określo-
ny zostanie inaczej, będzie nim na przykład stolica państwa, to zasoby arsenału 
i liczebność armii pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na szansę jego 
skutecznego osłabienia lub eliminacji. Amerykański analityk bezpieczeństwa 
John Saxman napisał w 1992 roku, kiedy debata na temat użyteczności koncepcji 
nabierała intensywności, że: „Termin «środek ciężkości» znaczy coś dla każdego, 
ale dla nikogo nie znaczy tego samego”21. 

Chociaż analitycy zgadzają się co do tego, że teoretyczne opracowania do-
tyczące tej kategorii cechuje pewien stopień niezgodności, wskazują jednocześ-
nie, że środek ciężkości ma fundamentalne znaczenie jako koncepcja użyteczna 
w planowaniu wojskowym. Strange oraz Iron kwestionują rozumienie punktu 
ciężkości obecne w doktrynie wojskowej Stanów Zjednoczonych i podstawowych 
dokumentach NATO, uznając, że współczesne rozumienie CoG i jego zastosowa-
nie wcale nie musi być bardziej złożone niż to wywiedzione bezpośrednio z Clau-
sewitza. Strange i Iron akcentują fi zyczną stronę środka ciężkości, twierdząc, że 
zawsze będzie to coś, co może zostać zaatakowane. Na poziomie strategicznym 
nie brakuje jednak odniesień do siły moralnej, ducha oporu czy woli walki prze-
ciwnika, niejednokrotnie widzianych jako główne źródło skuteczności jego dzia-
łań. Milan Vego proponuje na przykład następującą defi nicję CoG:

Środek ciężkości – środek „zmasowanej” siły, fi zycznej lub moralnej oraz centrum sku-
tecznego wywierania nacisku, którego poważne naruszenie, przeniesienie, neutralizacja 
czy zniszczenie będzie miało decydujący wpływ na zdolności wroga lub innego aktora do 

19 A.J. Echevarria, “Reining in” the Center of Gravity Concept, Airpower Journal, Maxwell AFB, 
Ala., AU Press, 2003. http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apje.html (12.06.2014).

20 J. Strange, R. Iron, Understanding Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities, Swedish 
National Defence College, Stockholm 2005, s. 13–14. 

21 J. Saxman, Th e Concept of Center of Gravity: Does It Have Utility in Joint Doctrine and 
Campaign Planning?, School of Advanced Military Studies, US Command and General Staff  College, 
Fort Leavenworth, KS 1992, s. 4.
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realizacji jego celów militarnych, o charakterze taktycznym, operacyjnym, strategicznym. 
Środki ciężkości zidentyfi kowane w odniesieniu do teatru działań oraz do narodu/sojuszu/
koalicji mają zróżnicowany charakter, a każdy z nich dotyczy celu militarnego, który ana-
lizowany aktor chce osiągnąć22. 

Koncepcja ta, jako podstawa narzędzia analitycznego, pojawiła się w amerykań-
skim dokumencie instruktażowym 1986 Field Manual 100-5, Operations, kiedy 
uznano, że środek ciężkości – jedno z podstawowych pojęć operacyjnych – po-
winien pełniej zaistnieć we współczesnym planowaniu militarnym. Przeciwnika 
postrzegano wówczas jako całościowy organizm, stanowiący jednocześnie inter-
akcje poszczególnych komponentów składających się na jego profi l.

W przypadku każdego kompleksowego organizmu niektóre z komponentów są, bardziej niż 
inne, znaczące dla płynności operacyjnej. Jeśli zostają one zniszczone, strata powoduje zakłó-
cenie równowagi całej struktury, wywołując kaskadowe zaburzenia spójności i efektywności, 
co skutkować może zupełną porażką oraz nieodmiennie wystawia ją na dalsze straty23.

1993 Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations rozszerza to spojrze-
nie. Środek ciężkości został tam określony jako „charakterystyczna zdolność lub 
umiejscowienie, z której sojusze, narody i siły zbrojne czerpią wolę walki, siłę psy-
chiczną oraz swobodę działań”24.

W centrum stawia się tu zapożyczony od Clausewitza koncept, nie został on jed-
nak potraktowany dosłownie. Środek ciężkości jest źródłem siły przeciwka, posiada 
zdolności, ale one same nie stanowią jego istoty. Nie jest jasne, czy środek ciężkości 
ma charakter głównej, jednej cechy w profi lu przeciwnika, czy też składają się nań 
różne elementy jego charakterystyki. W kolejnych dokumentach doktrynalnych do-
skonalono ten sposób widzenia celów militarnych. W November 2000 Joint Publica-
tion 1 akcentowano, że kampanie militarne Stanów Zjednoczonych koncentrują się 
na środkach ciężkości przeciwnika. W tej publikacji są one widziane jako źródło siły 
przeciwnika. Z kolei w 25 January 2002 Joint Publication 5-00.1, Joint Doctrine for 
Campaign Planning uznano, że najważniejszym elementem planowania kampanii 
militarnej jest identyfi kacja środka ciężkości przeciwnika. 

Renesans koncepcji Centre of Gravity w zachodnich doktrynach wojskowych 
pod koniec XX wieku był konsekwencją refl eksji nad koncepcjami bezpieczeń-
stwa wyznaczającymi spektrum działań militarnych, stanowiąc jednocześnie ana-
lizę zaangażowania wojska w realizację celów strategicznych w drugiej połowie 
XX wieku. Możliwości bojowe armii USA czy też sił połączonych NATO, wysoka 
zdolność do realizacji celów taktycznych i operacyjnych nie zawsze przekładają się 
na realizację celów strategicznych. Zarówno zaangażowanie Stanów Zjednoczo-
nych w Wietnamie, jak i operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie nie przyniosły 

22 „Military Review”, 2007, January–February, http://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/
JanFeb07/Vego.pdf (20.04.2015).

23 Operations, Field Manual 100-5, Department of the Army, Washington, DC 1986, s. 179.
24 1993 Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations.
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takich rezultatów, które poszerzając sferę pokoju, przyczyniłyby się do wzmocnie-
nia międzynarodowej stabilności. Doktryny wojskowe powstałe po zakończeniu 
zimnej wojny akcentowały dużą dynamikę przekształceń środowiska bezpieczeń-
stwa. Rozwijano nowe konceptualizacje, na szeroką skalę wdrażano nowe techno-
logie militarne, przekształcano również narzędzia analizy i planowania. 

Ewolucja pojęcia środka ciężkości w doktrynie militarnej była charakterystycz-
nym elementem jej przystosowywania do zmieniających się uwarunkowań bez-
pieczeństwa25. Postępująca współzależność aktorów funkcjonujących w układzie 
sieciowym znajdowała odzwierciedlenie w rosnącej kompleksowości środowiska 
strategicznego. Zmieniał się charakter zagrożeń, sposób działania wojsk i sposób 
myślenia strategicznego. Koncepcja środka ciężkości obecna we współczesnej 
doktrynie militarnej stanowi zarówno rezultat, jak i ilustrację tych zmian. Kładzie 
ona nacisk na dwa elementy: niestabilność i zmienność środowiska strategicznego 
oraz profi l przeciwnika. Znajomość celów, zdolności, silnych i słabych stron prze-
ciwnika buduje zrozumienie dla jego motywacji i działań. W zmiennym środowi-
sku konfl iktu dąży się do identyfi kacji stałych czynników, które wyznaczać będą 
charakter i cel podejmowanych działań. Zidentyfi kowane środki ciężkości mogą 
ulegać zmianom na skutek zmieniających się warunków i celów strategicznych/
operacyjnych. Zniszczenie, neutralizacja lub znaczące osłabienie zidentyfi kowa-
nego środka ciężkości musi znaleźć odzwierciedlenie w przekształconym warian-
cie działania przeciwnika. Analiza środka ciężkości dotyczy każdego głównego 
uczestnika operacji. Na analizę aktorów uczestniczących w poszczególnych pro-
cesach decyzyjnych składa się identyfi kacja ich celów, motywacji, położenia, za-
miarów, uwarunkowań kulturowych, które go dotyczą, relacji, które tworzy, jego 
zdolności oraz obszarów wrażliwych, słabości. 

3.1. Centre of Gravity (CoG) – model analityczny

Koncepcja środka ciężkości w zachodnim planowaniu militarnym stała się uzna-
nym instrumentem planowania strategicznego, „gigantyczną soczewką skupiającą 
wysiłki militarne dla osiągnięcia decydującej przewagi w głównych operacjach”26. 

Doktryna wojskowa uznaje identyfi kację środka ciężkości przeciwnika za 
strategiczny wymóg skuteczności na polu walki, proponując całe instrumenta-
rium metodologiczne, które służy do osiągnięcia tego celu. Wymogi analityczne 
łączy się tutaj z pewną intuicją, pozwalającą doświadczonym praktykom na trafną 
ocenę sytuacji operacyjnej. Joint Publication 5-00.1 uznaje, że proces analityczny 

25 D.L. Johnson, Center of Gravity: Th e Source of Operational Ambiguity and Linear Th inking 
in the Age of Complexity, School of Advanced Military Studies, US Command and General Staff  
College, Fort Leavenworth, KS 1998, s. 14–15, 46. J. Saxman, Th e Concept…, s. 4.

26 R.M. Janiczek, A Concept at the Crossroads: Rethinking the Center of Gravity, Strategic Studies 
Institute, US Army War College, Carlisle, PA 2007, s. 1.
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służący określeniu środka ciężkości opiera się w równym stopniu na wymogach 
nauki jak i sztuki wojskowej. Kluczowy aktor procesu decyzyjnego łączy dane na 
temat profi lu przeciwnika, różnorodnych uwarunkowań jego działań z intuicją 
wyniesioną z doświadczeń operacyjnych i planistycznych. Metodologicznie upo-
rządkowanej analizie informacji towarzyszy sztuka wyboru głównych zmiennych, 
która przewiduje obecność w procesie decyzyjnym również elementów nieuświa-
domionych czy niemierzalnych.

Do najważniejszych komponentów, stanowiących podstawę CoG, obecnie za-
licza się określenie:

a) zdolności krytycznych (Critical Capabilities, CC) – pozwalają odpowiedzieć 
na pytania: Co może się stać za sprawą zidentyfi kowanego środka ciężkości? 
Do jakich działań jest zdolny, jak wpływa na rzeczywistość? Od tego rodza-
ju zdolności zależy środek ciężkości przeciwnika. „Zasadnicza zdolność” 
określa środek ciężkości (CoG) w kontekście zakresu, natężenia i skutecz-
ności działania. Może to być na przykład zdolność do zniszczenia, przejęcia, 
uniemożliwienia, wspierania, utrzymania. 

b) wymagań krytycznych (Critical Requirements, CR) – pozwalają odpowie-
dzieć na pytanie, jakie wymogi muszą być spełnione, aby utrzymać w mocy 
zdolności krytyczne, na przykład zdolności sił militarnych do sprawowania 
dowodzenia i kierowania. W planowaniu wojskowym wymagania krytycz-
ne określane są jako wymagany rodzaj amunicji, szczegółowe dane wywia-
dowcze, technologicznie zaawansowany sprzęt, wsparcie stron niezaanga-
żowanych w konfl ikt itp.

c) krytycznych słabych punktów (Critical Vulnerabilities, CV) – podstawo-
wych obszarów wrażliwych możliwych do zidentyfi kowania, pozostających 
w relacji do „środka ciężkości”. Mogą nimi być te spośród zasadniczych wy-
magań, które są niewystarczające lub wrażliwe na pośrednie lub bezpośred-
nie oddziaływanie umożliwiające osiągnięcie istotnych lub decydujących 
rezultatów, nieproporcjonalnych do zastosowanych środków militarnych27. 

Określenie tych kategorii stanowi istotę i cel analizy CoG. Raz zidentyfi kowany 
środek ciężkości przeciwnika będzie wyznaczał plany działania operacyjnego oraz 
kierunek dalszych analiz. Kluczem do zdobycia przewagi jest tu stworzenie jak naj-
szerszego spektrum słabości oraz obszarów wrażliwych, które bezpośrednio od-
działują na charakter środka ciężkości. Na różnym poziomie planowanych działań 
pojawiają się różne rodzaje środków ciężkości. Na poziomie strategicznym ta kate-

27 Elementy te będą celem działań wojsk przeciwnika, nasze działanie skupi się natomiast na 
oddziaływaniu na jego słabe punkty w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Jeśli siły zbrojne są 
środkiem ciężkości (CoG), a zdolności do dowodzenia i kierowania jedną z zasadniczych zdolności, 
to posiadanie systemu łączności stanowi jedno z zasadniczych wymagań. Elementy systemu 
łączności (np. nadajniki i odbiorniki) mogą być krytycznymi, słabymi punktami. Unieszkodliwienie 
ich może oznaczać osłabienie lub zniszczenie środka ciężkości.
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goria ma często abstrakcyjny charakter – to na przykład sojusz, który przeciwnik 
zawarł, lub spójność działań i cech przeciwnika. Na poziomie taktycznym środek 
ciężkości to najczęściej pewna szczególna zdolność lub siła, która może zostać osła-
biona w rezultacie zaplanowanych, określonych w czasie działań. Nawet wówczas 
kiedy identyfi kacja środka ciężkości przedstawia trudności, odniesienie do tego kon-
ceptu analitycznego pozwala skoncentrować się na celach oraz wyznaczeniu sfer od-
działywania, kluczowych dla uzyskania skuteczności militarnej w danej sytuacji. Jeśli 
identyfi kacja środka ciężkości nie jest możliwa, doktryna wojskowa zaleca stosowa-
nie innych metod wsparcia analitycznego w planowaniu, na przykład analizy SWOT.

Jednym z pomocniczych modeli analitycznych, służących określeniu środka 
ciężkości przeciwnika, jest zaproponowany przez Center for Strategic Leadership 
(CSL) w U.S. Army War College. Model CSL zakłada trzy etapy: 

– określenie sytuacji;
– określenie czynników i ich analizę;
– aplikację. 

Na etapie oceny sytuacji bierze się pod uwagę kompleksowe uwarunkowania 
i tendencje, które mogą wpływać na przebieg i rezultaty kampanii. Dane wyjścio-
we obejmują czynniki demografi czne, ekonomiczne, geografi czne, historyczne, 
międzynarodowe, wojskowe, polityczne, psychologiczne – związane z interesa-
mi oraz celami politycznymi. Informacje te umożliwiają planiście identyfi kację 
przeciwnika, stworzenie jego profi lu oraz określenie zarówno jego wspólnych, jak 
i wrogich celów strategicznych. Etap drugi polega na zidentyfi kowaniu wszystkich 
potencjalnych środków ciężkości, testowaniu każdego z nich, tak by w fi nale pro-
cesu analitycznego zawęzić ich liczbę. Potencjalne środki ciężkości mogą zostać 
określone w każdej kategorii czynników analizowanych w pierwszym etapie. Kry-
teriami analizy mogą się stać następujące elementy:

– kompozycja siły (pojedyncze źródło, partner równy bądź dominujący);
– główny element kontroli (ciało zarządzające lub rządzące);
– typ rządów (demokratyczne, autorytarne, feudalne);
– poziom cywilizacyjny (preindustrialny, industrialny, informacyjny);
– inne czynniki, na przykład: szczególne zdolności strategiczne, kluczowe po-

stacie.

Pytania sprawdzające charakter i trafność identyfi kowanych obszarów brzmią: 
Czy po realizacji zamiarów (pokonaniu, zniszczeniu, opóźnieniu) wobec poten-
cjalnego środka ciężkości osiągnięty zostanie skutek powstrzymania, uniemożli-
wiający przeciwnikowi realizację jego celów, ale umożliwiający realizację celów 
planującego? Czy taki rezultat będzie miał przełomowy charakter?28

28 P.K. Giles, T.P. Galvin, Center of Gravity: Determination, Analysis, and Application, U.S. Army 
War College, Center for Strategic Leadership, 1996, s. 12.
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Finalny etap procesu analitycznego CSL obejmuje refl eksję nad nowymi ele-
mentami układu strategicznego, wprowadzenia zmian i przesunięć w planie kam-
panii czy też zmiany w zdolnościach lub obranych celach.

Model analityczny środka ciężkości stał się przedmiotem wspólnych wysiłków 
badawczych czterech istotnych w amerykańskiej strukturze badań i innowacji mi-
litarnych ośrodków: Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Air 
Force Research Laboratory, Air Force Offi  ce of Scientifi c Research (AFOSR) oraz 
U.S. Army War College. Celem projektu było:

(…) zwiększenie przejrzystości oraz sformalizowanie procesu identyfi kacji środka ciężko-
ści wrogich oraz sojuszniczych sił na strategicznym oraz operacyjnym poziomie działań 
wojennych, a także opracowanie inteligentnego wsparcia dla rozwiązania tego złożonego 
problemu29.

W rezultacie procesu badawczego stworzono program komputerowy Disciple-
-CoG (Disciple) zdolny do przeprowadzania porównań i zestawień danych o cha-
rakterze zarówno aktualnym, jak i historycznym. Narzędzie wsparcia oparte jest 
na modelu CSL i służy przede wszystkim szybszej eliminacji potencjalnych środ-
ków ciężkości, tak by w ostatecznej puli kandydatów nie było więcej niż dwa lub 
trzy podmioty.

Przykłady potwierdzają popularność koncepcji CoG w planowaniu wojsko-
wym oraz wskazują na perspektywę jej rozwoju, tak aby zakres jej zastosowania 
odpowiadał zmieniającym się uwarunkowaniom bezpieczeństwa. Szerokie spek-
trum zastosowania analizy CoG sprawia, że jej komponenty są modyfi kowane 
w odniesieniu do potrzeb rozpoznania specyfi cznych środowisk operacyjnych. 
Interesującym, również z punktu widzenia przedmiotu tego opracowania, przy-
kładem takiej modyfi kacji jest analiza COIN (Counterinsurgency) CoG. Wśród 
argumentów na rzecz zasadności jej stosowania wymienia się fakt, że

Analiza przeciwnika COIN CoG pozwala oddziałowi myśleć i działać niekonwencjonalnie, 
aby wychwycić strategiczne i operacyjne cele wroga oraz wydedukować, jak planuje on 
zrealizować te cele, działając taktycznie30.

Wprowadzono zmiany do konstrukcji układu analitycznego, zastępując krytyczne 
zdolności, krytyczne wymogi i krytyczne słabości następującymi kategoriami CoG: 

– odpowiedzialnego za CoG (CoG enabler);
– głównego usprawniającego (principal facilitator);
– przeciwnika usprawniającego (counter facilitator);
– sił sprzyjających (friendly forces).

29 G. Tecuci, Development and Deployment of a Disciple Agent for Center of Gravity Analysis, 
MORS, 2002, s. 1.

30 P.R. Mansoor, M.S. Ulrich, Linking Doctrine to Action: A New COIN Centre-of-Gravity 
Analysis, „Military Review” 2007, September–October, s. 48.
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Literatura wojskowa rozróżnia trzy poziomy konfl iktów: (1) strategiczny, 
w którym uwaga koncentruje się na zwycięstwie w wojnie, (2) operacyjny, nakie-
rowany na zwycięstwo kampanii militarnej, oraz (3) taktyczny, którego celem jest 
wygranie bitwy. Określenie środków ciężkości determinujących działania wro-
gich oraz sojuszniczych sił umożliwia precyzyjny wgląd w sytuację oraz lepsze 
przygotowanie do zadań bojowych. Jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej 
brzemiennych w skutki zadań analitycznych w toku planowania wojskowego. 
Jego celem jest zrozumienie własnych zdolności oddziaływania, porównanie ich 
ze zdolnościami wroga, przygotowanie metod i scenariuszy dla ochrony własnego 
środka ciężkości i osłabienie środka ciężkości wroga. 

Określenie środka ciężkości wymaga dogłębnej znajomości sytuacji, w której 
toczy się konfl ikt, i w której działają jego poszczególne strony. Celem prowadzo-
nej według takiego schematu analizy jest zbudowanie wielowymiarowego obrazu 
konfl iktu, w którym mieściłyby się nie tylko zdolności militarne ścierających się 
sił, ale również tło społeczne, kulturowe, demografi czne, etniczne oraz wszelkie 
inne czynniki, które bezpośrednio lub pośrednio mogą oddziaływać na rozwój 
wydarzeń. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że zaangażowani aktorzy, ich mo-
tywacje i zdolności mogą znacząco odbiegać od opracowywanych wzorców w za-
leżności od scenariusza rozwoju sytuacji, który rozciągnięty jest w czasie i podlega 
wpływowi różnorodnych czynników.

Analiza CoG zyskała swój status w planowaniu wojskowym również dlatego, 
że pozwala na zidentyfi kowanie relacji między środkami ciężkości a krytycznymi 
słabościami. Jest narzędziem pozwalającym uchwycić i wyeksponować zależności 
oraz podporządkować działania określonej spójnej wizji. 

3.2. Centre of Gravity jako uniwersalne narzędzie analityczne

Celem przeprowadzania analiz środka ciężkości w praktyce militarnej jest zro-
zumienie: środowiska konfl iktu, motywacji zaangażowanych stron, ich przewagi 
w jednych sferach i defi cytów w innych. Zrozumienie jest warunkiem wyjściowym 
planowania, które z kolei decyduje o sukcesie lub porażce działań sił zbrojnych. 
W przedmowie do monografi i prezentującej możliwości analizy CoG na potrze-
by marynarki Stanów Zjednoczonych dowódca tej formacji Robert R. Blackman 
wspomina doktrynalny dokument tej formacji – Warfi ghting, uznając, że zapre-
zentowano w nim sposób, w jaki marines myślą o prowadzeniu wojny31. Obecność 
CoG w doktrynie NATO sprawia, że jej rezultaty mogą dziś kształtować strategię 
prowadzenia działań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

31 J. Strange, Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities: Building on the Clausewitzian 
Foundation So Th at We Can All Speak the Same Language, Marine Corps Association, Perspectives 
on Warfi ghting Series, no. 4, Quantico, VA 1996, s. VI.
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Perspektywa militarna, w której zakorzenione jest pojęcie środka ciężkości, 
koncentruje się wokół możliwości neutralizacji przeciwnika. Koncepcja skupiona 
jest na źródłach siły, przewagi – na tych elementach, które stanowią bazę lub in-
strumentarium skutecznego oddziaływania na rzeczywistość. Fakt, że koncepcja 
środka ciężkości ewoluowała, że pojęcie to dostosowywane może być do zmie-
niających się uwarunkowań środowiska polityki i bezpieczeństwa, stanowi o jego 
uniwersalności. 

Jest to narzędzie do identyfi kowania i analizowania siły – defi niuje ją, ustala 
konfi gurację warunków jej wzmacniania i budowania za jej pomocą różnorodnych 
oddziaływań. Koncepcja porządkuje zasady defi niowania strategicznych zasobów 
i takiego opisywania potęgi, aby jej konceptualizacja niosła z sobą informacje cen-
ne z punktu widzenia przygotowań do działania. W warunkach militarnych – do 
bezpośredniego ataku lub zastosowania pośrednich taktyk nastawionych na osła-
bienie środka ciężkości, w warunkach zaś polityki międzynarodowej – do wywie-
rania wpływu, budowania koalicji, realizowania celów.

Sposób porządkowania rzeczywistości proponowany przez CoG rzuca pewne 
światło na możliwości i cechy podmiotów kształtujących stosunki międzynarodowe. 
Wojna i strategie militarne są ważnymi elementami rzeczywistości międzynarodo-
wej, a analiza CoG dostarcza wartościowej oceny sytuacji w środowisku między-
narodowym. Bo przecież „przeciwnik”, którego bierze pod lupę CoG, to państwo, 
aktor niepaństwowy, sojusz, organizacja międzynarodowa. Kryteria jego charakte-
rystyki odnoszą się do całego katalogu aktorów stosunków międzynarodowych. 

CoG jest pewnym schematem poznawczym, określającym siłę, defi niującym 
zdolność do działania, pozwalającym rozróżnić strategiczne obszary formowania 
się i oddziaływania potęgi. Został określony na potrzeby wojskowe i niektórzy 
z teoretyków utrzymują, że odnosić się może wyłącznie do realizacji celów woj-
skowych. W planowaniu kampanii ostatecznie wszystko sprowadza się do liczby 
posiadanego wojska czy rodzajów wsparcia, którego można mu udzielić podczas 
realizowania przezeń celów militarnych. 

Nie brakuje jednak stanowisk, w których środek ciężkości interpretowany jest 
szerzej. Może być określony niezależnie od trybu realizacji celów militarnych i za-
wierać niemilitarne komponenty. Milan Vego twierdzi, że CoG może mieć cha-
rakter wojskowy i pozawojskowy. Ten drugi rodzaj zwykle identyfi kowany jest na 
wyższym poziomie wojny i wyposażony w więcej nieuchwytnych, niematerial-
nych czynników, podczas gdy na poziomie operacyjnym określenie środka cięż-
kości służy skutecznemu przeprowadzeniu ataku32. 

Za środek ciężkości uznać można zatem przywództwo cywilne, tożsamość 
grupową lub etniczną, wolę walki, chociaż nie sposób przełożyć tych kategorii 
na dane liczbowe. Ma szerokie zastosowanie, może być stosowany w odniesieniu 
do procesów planowania nieobejmujących sfery wojskowej, a rezultaty osiągnięte 

32 M. Vego, Joint Operational Warfare: Th eory and Practice, National Defence College, Stockholm 
2008, s. VII–26.
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w tym obszarze mogą mieć daleko bardziej różnorodny charakter. Wartość CoG 
jako narzędzia analizy wyraża się również w tym, że bierze ona pod uwagę dyna-
mikę zmian zachodzących w trakcie rozgrywającego się procesu. 

Uzasadnieniem wykorzystania perspektywy CoG jako punktu odniesienia 
w analizie wybranych sfer stosunków międzynarodowych jest przekonanie, że 
uporządkowane spojrzenie na właściwości i źródła siły poszczególnych aktorów 
w pełniejszy sposób ujawni ich motywacje, sposób widzenia świata oraz charakter 
ich wewnętrznych procesów decyzyjnych. W doktrynie wojskowej CoG stało się 
odpowiedzią na nieprzewidywalność i dynamikę zmian współczesnego środowi-
ska międzynarodowego. Klasyczna koncepcja została odczytana ponownie w dru-
giej połowie lat 90. XX wieku, aby wejść na stałe do instrumentarium narzędzi 
planowania operacyjnego, jako że okazała się przydatna w porządkowaniu wyob-
rażeń o stanie bezpieczeństwa w globalizującym się świecie. Zarządzanie globalne 
również akcentuje postępującą złożoność i zmienność polityki międzynarodowej, 
która obejmuje dzisiaj podmioty wcześniej niezaangażowane w procesy decyzyjne 
w sprawach globalnych lub odgrywające w nich marginalną rolę. Teoretycy global 
governance nie wypracowali własnych narzędzi analizy, a metodologiczna strona 
stawianych przez nich diagnoz jest uznawana za słabość całej koncepcji. Połącze-
nie perspektywy global governance i narzędzia planowania operacyjnego tworzy 
bardziej precyzyjny, możliwy do pełniejszego uchwycenia obraz przekształceń 
współczesnej przestrzeni międzynarodowej. 

Trzeba zauważyć, że analiza CoG w coraz większym zakresie staje się przy-
stosowana do wymogów współczesnego środowiska międzynarodowego. Zmie-
nia się fi lozofi a prowadzenia wojny, rodzaje zagrożeń, technologie tworzone dla 
realizacji wizji bezpieczeństwa. Aby osiągnąć skuteczność reagowania militar-
nego, należy w planowaniu i realizowaniu zadań brać pod uwagę dynamikę pro-
cesów kształtujących sferę bezpieczeństwa. Jako że jest ona pierwszoplanową 
odsłoną stosunków międzynarodowych, sposób postrzegania tej domeny, od-
zwierciedlony w sposobie jej analizy, odnieść można do dziedziny relacji mię-
dzynarodowych w ogóle. 

3.3. Zastosowanie CoG na potrzeby analizy globalnych 
procesów decyzyjnych

Podstawą analizy CoG w niniejszym opracowaniu jest jej ujęcie prezentowane 
w literaturze przez Milana Vego, Richarda Irona i Joego Strange’a z jednoczesnym 
zastosowaniem schematów analitycznych zawartych w dokumentach NATO. Ce-
lem analizy jest uporządkowanie zebranych danych, zestawienie komponentów 
wpływających na sytuację i możliwości danego aktora, przedstawienie go w relacji 
do innych podmiotów biorących udział w procesie decyzyjnym. Analiza została 
wykorzystana w czterech studiach przypadków omówionych w niniejszej mono-
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grafi i. Zaprezentowano w nich procesy decyzyjne w zakresie kilku symptoma-
tycznych dla kierunku rozwoju stosunków międzynarodowych obszarów: wła-
dzy prywatnej w przestrzeni międzynarodowej, zarządzania internetem, procesu 
uchwalania Traktatu o handlu bronią (ATT) oraz rozpowszechniania nowych for-
muł dyplomatycznych, na przykładzie inicjatyw Live Aid oraz Live 8. 

Przebieg analizy
– identyfi kacja celu;
– zdefi niowanie sytuacji, która pozwoli wyłonić listę kluczowych czynników 

odnoszących się do potencjalnego CoG;
– zestawienie wszystkich czynników wpływu analizowanego podmiotu, we-

dług kryteriów możliwości krytycznych, wymagań krytycznych, krytycz-
nych słabych punktów.

Tabela 1. Matryca środka ciężkości

Oceniany cel i warunki do jego osiągnięcia
CoG
Jest głównym źródłem potencjału do osiągnię-
cia danego celu. 
Jaki jest główny element potencjału, na którym 
aktor polega, aby osiągnąć swoje cele? 
Do namierzenia, gdy dotyczy przeciwnika 
i chronienia, gdy dotyczy sojusznika. 
Rzeczownik, jednostka, złożony system, rzecz.

Zdolności krytyczne
To główne zdolności dające potencjał CoG. 
Jakie są główne środki umożliwiające CoG zdo-
bycie i utrzymanie dominującej pozycji nad 
przeciwnikiem czy sytuacją, taką jak zagrożenie 
pozycji przeciwnika lub zmuszenia go do okre-
ślonego działania, albo kontrolę nad ludnością, 
dystrybucją dóbr lub systemem politycznym? 
Wywarcie lub uniemożliwienie wpływu w przy-
padku przeciwnika i wykorzystanie go w przy-
padku sojusznika. 
Słowo kluczowe – zdolność do…

Krytyczne punkty
Występują, gdy kluczowe wymogi są niekom-
pletne lub ich brakuje i narażają zdolność na 
szkodę lub stratę. 
Jakie są słabości, luki i braki w kluczowych ele-
mentach systemu oraz koniecznych warunkach, 
cechach, zdolnościach, relacjach i wpływach, 
które mogą oddziaływać na CoG lub je neutra-
lizować? 
Do namierzenia, gdy dotyczy przeciwnika, 
i chronienia, gdy dotyczy sojusznika. 
Rzeczownik z elementami atrybutywnymi.

Wymagania krytyczne
To szczegółowe warunki, komponenty lub zaso-
by niezbędne do podtrzymania tych zdolności. 
Jakie są te kluczowe elementy systemu oraz ko-
nieczne warunki, cechy, zdolności, relacje i wpły-
wy potrzebne do stworzenia i podtrzymania 
kluczowych zdolności CoG, takich jak konkretne 
aktywa, fi zyczne zasoby i relacje z innymi akto-
rami? 
Uniemożliwienie wpływu w przypadku przeciw-
nika i zapewnienie go w przypadku sojusznika. 
Rzeczowniki, rzeczy.

Wnioski
Które słabości, luki lub braki w kluczowych elementach systemu oraz konieczne warunki, cechy, 
zdolności, relacje, konkretne zasoby, a także wpływy, mogą być wykorzystane do zmiany zdolności 
i zachowania aktora oraz poprawienia warunków w środowisku operacyjnym?

Źródło: Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive, NATO 2013, s. 4–40.
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Ocena problemu
Obejmuje różnorodne komponenty siły oraz relacje między nimi. Zwraca uwagę 
na abstrakcyjne elementy mające oddziaływanie na dany stan rzeczy. Zakłada się, 
że wartości niekwantyfi kowalne, niemierzalne (na przykład wizerunek, pozytyw-
ne lub negatywne emocje) nie wpływają na zachowania, a mają istotny wpływ na 
trwałość i nośność CoG. Problem jest analizowany w ujęciu dynamicznym, z za-
łożeniem, że konfi guracja czynników składających się na pozycję danego aktora 
podlega ciągłym zmianom. 

Cele
Stosowanie analizy CoG w planowaniu wojskowym służy celom operacyjnym. 
Pod uwagę brane są cechy sytuacji i zmienne przekształcające ją w zależności od 
planów operacyjnych. Koncepcja CoG prezentowana w niniejszej monografi i zo-
stała zastosowana jako narzędzie porządkujące. Pełni ona rolę wspierającą w dą-
żeniu do jak najpełniejszej oceny cech i zdolności aktorów podejmujących dzia-
łania na arenie międzynarodowej i kształtujących procesy decyzyjne w polityce 
międzynarodowej. Celem jest identyfi kacja źródeł wpływu i uwarunkowań, które 
przekształcają pozycję tych aktorów. 

3.4. Perspektywa badawcza, techniki badawcze

Podstawową perspektywą badawczą przyjętą w badaniach jest perspektywa śro-
dowiska (systemu międzynarodowego), którego specyfi czne cechy kształtują za-
chowania aktorów. Za podstawę teoretyczną obrano ujęcie global governance, któ-
re tworzy perspektywę opisu rzeczywistości międzynarodowej pozostającej pod 
wpływem procesów globalizacji.

Wątki uporządkowane zostały zgodnie z kluczem myślenia dedukcyjnego – ogól-
ne rozważania teoretyczno-pojęciowe poprzedzają analizę konkretnych procesów 
decyzyjnych. Pewną rolę w prowadzeniu analizy odegrało podejście akcentujące 
znaczenie powiązań sieciowych (network approach), które określa nie tylko per-
spektywę badania prezentowanych zjawisk z uwzględnieniem cech sieci łączącej 
ich uczestników, ale również stanowi sposób ujmowania rzeczywistości między-
narodowej, która widziana jest jako zbiór sieci o zróżnicowanym składzie, zasięgu 
i cechach. Metodą czynnikową posłużono się z kolei przy analizie uwarunkowań 
mechanizmów wpływu w środowisku międzynarodowym, struktur decyzyjnych 
oraz instrumentów oddziaływania. Analiza porównawcza została wykorzystana 
przy realizacji zadań badawczych związanych z funkcjonalnymi aspektami sieci 
decyzyjnych, uwarunkowań wpływu poszczególnych aktorów. Dla zobrazowa-
nia charakteru wpływów decydujących o sposobie zarządzania czterema obsza-
rami tematycznymi omawianymi w rozdziałach drugim–piątym (regulacja sfery 
transnarodowej, praktyki dyplomatyczne, cyberprzestrzeń, produkcja i handel 
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zbrojeniowy) posłużono się studiami przypadków. Do zrealizowania zakładanych 
w tych fragmentach zadań badawczych wykorzystano analizę debaty politycznej 
towarzyszącej procesowi decyzyjnemu w każdym z wymienionych obszarów te-
matycznych. Zestawienie stanowisk podmiotów uczestniczących, ich ewolucji oraz 
rezultatów służyło prezentacji mechanizmów wpływu poszczególnych podmiotów 
w procesie zachodzenia zmiany w środowisku międzynarodowym.

Spośród zastosowanych technik badawczych największą rolę odgrywały: ana-
liza literatury przedmiotu oraz analiza danych statystycznych, wykorzystywane 
na każdym etapie opracowywania treści pracy. Technika badania zawartości do-
kumentów stała się szczególnie przydatna przy identyfi kowaniu normatywnych 
podstaw różnych formuł współpracy w przestrzeni międzynarodowej oraz two-
rzeniu charakterystyki organizacyjnej uczestników procesów decyzyjnych.

3.5. Struktura i źródła

Treści uporządkowane zostały w pięciu częściach. Pierwsza z nich ma charakter 
wprowadzający; jej celem jest ustalenie tła prezentowanych zjawisk i określenie 
wytycznych do dalszej analizy. Główne ramy rozważań stanowią wątki koncen-
trujące się wokół zasad i uwarunkowań skutecznego oddziaływania różnych akto-
rów w przestrzeni transnarodowej. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie o to, kto, 
w jakim zakresie, za pomocą jakich narzędzi może zarządzać procesami w prze-
strzeni międzynarodowej – prezentacja działań, dążeń i motywacji państw została 
oparta na kryterium funkcjonalnym. 

W związku z takim rozłożeniem akcentów przywołuje się główne wyznaczniki 
zarządzania globalnego jako sposobu opisywania świata, proponującego pewien 
klucz interpretacyjny stosowany w odniesieniu do zachodzących w nim prze-
kształceń. Nieuchronnie pojawiają się refl eksje na temat natury porządku mię-
dzynarodowego oraz analizowanych w literaturze kierunków jego ewolucji.

Jednym z założeń przyjętych w monografi i jest poszukiwanie punktów spa-
jających złożoną i poliarchiczną rzeczywistość międzynarodową. Poszukuje się 
czynników powodujących to, że pomimo rozbieżności interesów ciągle posze-
rzającej się grupy uczestników procesów międzynarodowych oraz braku władzy 
zwierzchniej możliwe jest ich zgodne działanie, zarówno w perspektywie krót-
ko-, jak i długoterminowej. Ważną częścią analizy jest odwołanie się do konku-
rencyjności jako jednej z podstawowych kategorii opisujących świat społeczny 
w XXI wieku. Podmioty tworzące zhierarchizowany układ międzynarodowy stale 
zabiegają o poszerzenie zakresu swoich wpływów. Konkurencyjność jest tu in-
teresującym polem badawczym, jako że zestaw narzędzi używanych w wyścigu 
konkurencyjnym jest coraz szerszy, a pól konkurencyjności jest coraz więcej. Tego 
rodzaju zmianę jakościową w stosunkach międzynarodowych pogłębia dokonu-
jąca się zmiana ilościowa – nie tylko poszerza się grono aktorów zaangażowanych 
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w ważne procesy kształtujące rzeczywistość, ale zaczynają oni sprawować inne niż 
dotychczas realizowane w tej sferze funkcje, wchodzą w nowe role.

Dowodzi tego fragment analizujący oddziaływania brokerów władzy w prze-
strzeni ponadnarodowej – aktorów, którzy w ramach poszczególnych procesów 
pełnią rozmaite funkcje pośredniczące, niezbędne do skutecznej ich realizacji. 
Rosnąca potrzeba negocjowania, identyfi kacji lub tworzenia płaszczyzn koopera-
cji, kształtowania opinii związana jest z charakterem przestrzeni decyzyjnej w sfe-
rze międzynarodowej, która obejmuje coraz więcej aktorów pozapaństwowych. 
Sieciowy charakter współpracy wymaga stworzenia pewnej przestrzeni mediacyj-
nej i podnosi znaczenie podmiotów gotowych podjąć funkcje mediacyjne, dostar-
czać informacje, pośredniczyć między stronami czy też tworzyć dla nich istotne 
punkty odniesienia. I chociaż trudno o pełną ocenę oddziaływań brokerów wła-
dzy ze względu na ich zmienny charakter i płynne kompetencje, niewątpliwie jed-
nak stanowią oni czynnik w przekształcającym się schemacie dystrybucji władzy 
w przestrzeni ponadnarodowej.

W części drugiej analizuje się wzrost dynamiki podmiotów prywatnych 
w przestrzeni transnarodowej. Bada się naturę i docieka konsekwencji faktu, że 
coraz więcej obszarów regulacyjnych, ważnych dla funkcjonowania międzynaro-
dowego handlu, komunikacji i współpracy, jest porządkowanych przez ustalenia 
inicjowane i zatwierdzane przez prywatnych regulatorów. Jest to zjawisko, które 
istotnie przyczynia się do zrozumienia mechanizmów oddziaływania kształtują-
cych współczesną rzeczywistość. Jej cechą charakterystyczną jest to, że strumienie 
przepływów – ludzi, towarów, informacji – przesunęły się z poziomu międzyna-
rodowego na poziom transnarodowy. W konsekwencji wypracowana w starym 
układzie struktura regulacyjna okazuje się niewystarczająca w nowych warunkach 
i uzupełniana jest o kolejne poziomy. Studium przypadku obrazujące charakter 
tych procesów opisuje sposób sprawowania władzy Światowej i Europejskiej Fe-
deracji Piłkarskich (FIFA, UEFA). 

Na problematyce informacji i technologii informacyjnych jako zmiennej 
w kształtowaniu przestrzeni władzy skoncentrowano się w części trzeciej. Ukazu-
je on prawidłowości rewolucyjnych zmian w obszarze dostępu i wykorzystywania 
informacji wywołanych upowszechnieniem internetu, a także sposób funkcjono-
wania państw, przedsiębiorstw i ludzi w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
oraz w cyberprzestrzeni. Studium przypadku poddaje analizie proces kształtowa-
nia się systemu zarządzania globalną siecią www. 

Część czwarta dotyczy zmian w praktykach dyplomatycznych, pojawiania się 
nowych formuł komunikacyjnych na arenie międzynarodowej i nowych zjawisk 
dyskursywnego wymiaru relacji między aktorami. Analizie poddawane są te na-
rzędzia i formuły, dzięki którym kształtuje się dialog na arenie międzynarodowej, 
aktorzy budują określony wizerunek, a co z tym idzie – wytyczają strefy wpływów. 
Studium przypadku traktuje o zjawisku ról dyplomatycznych podejmowanych 
przez postaci kultury i życia publicznego na przykładzie przedsięwzięć Live Aid 
z 1985 roku oraz Live 8 z 2005 roku.
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Ostatnia część książki dotyczy przekształceń w obszarze produkcji i handlu 
bronią, postępującego umiędzynarodowienia tych sfer, poddania ich wymogom 
konkurencyjności i prawidłom zglobalizowanego rynku. Ewolucja tego obszaru 
jest szczególne interesująca w perspektywie poszukiwania czynników budowania 
wpływu i władzy w przestrzeni międzynarodowej, ponieważ potencjał militarny 
jest jednym z najstarszych instrumentów oddziaływania. Zmiany w sposobie jego 
wykorzystywania są więc symptomem przeobrażenia reguł globalnej gry. Pewien 
obraz kierunków tych przeobrażeń tworzy również studium przypadku omawia-
jące proces powstawania międzynarodowego Traktatu o handlu bronią (Arms 
Trade Treaty – ATT).

Niniejsza monografi a jest rezultatem procesu badawczego, którego nieodzowną 
częścią było śledzenie debaty na temat przekształceń środowiska międzynarodo-
wego oraz sposobów zarządzania nim. Poszczególne rozdziały są wynikiem analizy 
literatury przedmiotu z zakresu global governance oraz czterech omawianych za-
gadnień problemowych. Sposób myślenia o stosunkach międzynarodowych oraz 
organizowania procesu badawczego wyznaczają wątki wpływowych pozycji w tym 
obszarze. Badania nad procesami globalizacji, integracji gospodarczej, nowymi 
formułami komunikacji i organizacji społecznej, a także nad ich oddziaływaniem 
na stan stosunków międzynarodowych i global governance rozwijane są w sposób 
interdyscyplinarny na całym świecie. Do najważniejszych autorów w tym zakresie 
należą: James N. Rosenau, Ernst O. Czempiel, Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, 
David Held, Anthony G. McGrew, Timothy J. Sinclair, Mary Kaldor. Ich prace nie-
wątpliwie miały wpływ na charakter opracowanych w tym tomie treści. Trudno 
również przecenić dorobek polskich badaczy przemian współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Należy tu wymienić prace autorstwa Edwarda Haliżaka, Tere-
sy Łoś-Nowak, Romana Kuźniara, Marka Pietrasia. Autorka z satysfakcją odnoto-
wuje, że w kilka lat po ukazaniu się jej pionierskiej na polskim gruncie monografi i, 
omawiającej istotę zarządzania globalnego (Global governance. Ład międzynarodo-
wy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2012) problematyka ta stała się przedmiotem zainteresowania innych ba-
daczy, czego owocem są kolejne publikacje. Na uwagę zasługują przede wszystkim 
prace: Katarzyny Marzędy-Młynarskiej Globalne zarządzanie bezpieczeństwem 
żywnościowym oraz Magdaleny Kozub-Karkut Global governance we współczesnej 
debacie o stosunkach międzynarodowych33.

Książka ta przybliża specyfi kę działania i wywierania wpływu w przekształca-
jącej się rzeczywistości globalnej poprzez ukazanie uwarunkowań kontaktów oraz 
relacji, które są istotą stosunków międzynarodowych. System międzynarodowy 
tworzy się przecież i ewoluuje według wzorca kontaktów – rozpoznanie nawet 
fragmentu tego wzorca przybliża nas zatem do zrozumienia charakteru zmiany, 
która w tej sferze nieustannie się dokonuje.

33 M. Kozub-Karkut, Global Governance we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodo-
wych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.
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iAutorka pragnie podziękować za wkład w przygotowanie tej pracy osobom, 
które okazały jej pomoc i życzliwość w trakcie realizacji projektu. Nieodłącz-
ną częścią procesu badawczego, którego rezultaty zaprezentowano w niniejszej 
publikacji, był przywilej wymiany opinii, a niejednokrotnie również szansa pro-
wadzenia twórczego sporu z prof. dr. hab. Andrzejem Manią. Inspiracją dla za-
stosowania analizy Centre of Gravity (CoG) do wyjaśniania zjawisk z zakresu 
stosunków międzynarodowych stały się dyskusje na temat uwarunkowań bez-
pieczeństwa globalnego prowadzone z pułkownikiem Marcinem Szymańskim. 
Szczególnie zaś cenne dla ostatecznego kształtu opracowania okazały się sugestie 
udzielone przez recenzenta książki – prof. dr. hab. Marka Pietrasia, którego prace 
miały duży wpływ na sposób myślenia autorki o stosunkach międzynarodowych 
i analizowania zjawisk w tej przestrzeni.

* * *
Książkę tę dedykuję mojej córeczce – Milenie.
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1. Wstęp

Celem tej części książki jest zdefi niowanie obszarów, które w największym stop-
niu przyczyniają się do przeobrażenia współczesnego ładu międzynarodowego, 
wykształcenia jego nowych jakościowo cech i uwarunkowań rzutujących na za-
chowania podmiotów operujących w ramach tego ładu. Tak określony problem 
badawczy umiejscowiono w trzech zasadniczych obszarach zagadnień: prze-
kształceniach międzynarodowych stosunków gospodarczych i ich konsekwen-
cjach w sferze wpływów politycznych, rozwoju sieciowych i hybrydowych formuł 
zarządzania procesami, ważnymi dla uczestników stosunków międzynarodo-
wych, charakterystyce i znaczeniu tzw. brokerów władzy. Dążono do zidentyfi -
kowania logiki zmiany w środowisku międzynarodowym poprzez analizę kluczo-
wych zjawisk i procesów w wymienionych obszarach: dysproporcji w poziomie 
rozwoju, znaczenia opinii publicznej i rywalizacji o nią oraz oddziaływań pod-
miotów transnarodowych czy warunków funkcjonowania struktur sieciowych. 
Poprawne zdefi niowanie uwarunkowań funkcjonowania uczestników stosunków 
międzynarodowych umożliwia interpretowanie ich motywacji, preferencji i celów 
oddziaływania na rzeczywistość decyzyjną.

Podstawą dla analizowania prawidłowości w wymienionych obszarach stało 
się podejście funkcjonalne, akcentujące dążenie do efektywności w działaniach 
podmiotów aktywnych w przestrzeni międzynarodowej. Funkcjonalne spojrzenie 
na dynamikę spraw międzynarodowych skłania do analizy procesów i interakcji 
poszczególnych aktorów według klucza efektywności, zdolności do wyznaczania 
celów i osiągania etapów na drodze do ich realizacji. Funkcjonalny racjonalizm 
postrzega układy i porozumienia zawierane na gruncie międzynarodowym przez 
pryzmat potrzeb aktorów w nich uczestniczących. Rodzaje tych potrzeb, sposo-
by oraz konsekwencje ich realizowania uznano za przejawy zmiany zachodzącej 
w środowisku międzynarodowym.

Omówione zagadnienia pełnią funkcję wprowadzenia do szczegółowych 
problemów zaprezentowanych w kolejnych rozdziałach tej pracy. Właściwie na-
kreślone tło pozwala bardziej precyzyjnie analizować prawidłowości i związki 
przyczynowo-skutkowe mechanizmów wpływu, nawet jeśli zachodzą one w zło-
żonej i fragmentarycznej rzeczywistości międzynarodowej. Prowadzone rozwa-
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.. żania mieszczą się w ramach ujęcia global governance, którego założenia stanowią 
punkt odniesienia dla sposobu prowadzenia badań przedstawionych w tej książce. 
Kluczem interpretacyjnym będą tu kategorie władzy kauzalnej, zdolności pod-
miotów do wywoływania skutków poprzez aktywność w przestrzeni między-
narodowej oraz transnarodowej, intencjonalnego przekształcania rzeczywistości. 
Omawiane w rozdziale zjawiska i procesy zostały uznane za „punkty ciężkości” 
przekształceń środowiska międzynarodowego, ponieważ zmieniają położenie po-
szczególnych aktorów, ich motywację i ich możliwości wpływu. Przyczyniają się 
tym samym do tworzenia jakościowo nowych procesów zarządzania o swoistej 
specyfi ce, strukturze oraz dynamice.
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2. Sterowanie procesami we współczesnym 
środowisku międzynarodowym

Próba ujęcia złożoności współczesnego systemu międzynarodowego prowadzi 
analityków przez szerokie spektrum opisów i etykiet, rozciągające się od „wieku 
postmodernistycznego” do „wieku wiedzy”. Mechanizmy globalnego przyspiesze-
nia w wielu sferach sprawiły, że arena międzynarodowa jest obszarem intensyw-
nych przetasowań, które wpływają na niemal wszystkie sfery życia i działań ludzi. 

Podłożem spajającym ruchy aktorów na scenie międzynarodowej, zarówno tych 
formalnych, jak i nieformalnych, jest perspektywa globalna – zdarzenia i procesy, 
które wywołują reakcję, są punktem startowym zaangażowania, debaty, wykraczają 
poza zasięg władzy i wpływu terytorialnie określonych aktorów. Mają one przede 
wszystkim charakter transnarodowy – ta sfera rzeczywistości społecznej jest sceną 
wielu procesów, których zasięg ma powszechny charakter. Wywołują one, lub po-
tencjalnie mogą wywoływać, globalne skutki, zmieniając sposób myślenia i oddzia-
ływania w stosunkach międzynarodowych oraz metodę opisywania tychże.

(…) jest to przestrzeń o specyfi cznych cechach, zwłaszcza na tle dominującej wertykal-
nej logiki organizacji i funkcjonowania wnętrza państwa i horyzontalnej logiki organiza-
cji funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Specyfi kę tę określa przede wszyst-
kim jednoczesne funkcjonowanie w obu tych odmiennych środowiskach, niejako na ich 
„przecięciu”. Przestrzeń transnarodową tworzą więc działania i procesy, które wyrastając 
z wnętrza państwa, jednocześnie funkcjonują na poziomie środowiska międzynarodowe-
go. W konsekwencji „łączą” oba te środowiska i „zamazują” wcześniejszy bardzo wyraźny 
podział między tym co wewnątrzpaństwowe i tym co międzynarodowe34.

Przekształcenia w sferach globalnych w różnym stopniu dotyczą wszystkich 
uczestników stosunków międzynarodowych. Strategie korporacyjne, polityki 

34 M. Pietraś, Przestrzeń transnarodowa jako poziom analizy w nauce o stosunkach między-
narodowych [w:] Poziomy analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, 
M. Pietraś, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 97; zob. również: M. Zachara, Global 
governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 62–67; H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 329–332.
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państw, programy działających międzynarodowo organizacji pozarządowych po-
zostają w odniesieniu do tendencji o takim właśnie, powszechnym charakterze. 
Dla większości z nich tego rodzaju kontekst jest kontekstem drugoplanowym, 
uzupełniającym, coraz więcej jednak odnotowuje się procesów, które wynikają 
bezpośrednio z uwarunkowań wieku globalnego. Na międzynarodowych forach 
debaty publicznej konstruują swe znaczenie pojęcia globalnego dobra wspólnego, 
globalnych wyzwań, zmiany, nierówności – kwestii, które w zróżnicowany spo-
sób dotyczą niemal wszystkich podmiotów stosunków międzynarodowych, a ich 
przekształcenia wpływają na stan porządku międzynarodowego jako całości. 

Należy przy tym zaznaczyć, że dominującym rodzajem interakcji kształtują-
cym współczesne systemy polityczny i ekonomiczny są interakcje między pań-
stwami lub gospodarkami narodowymi. Rola oddziaływań transnarodowych 
i zakres wpływów aktorów operujących transnarodowo wciąż się poszerzają, ale 
punkt krytyczny, który oznaczałby przejście z systemu międzynarodowego do sy-
stemu globalnego, nie został osiągnięty. 

Nieustannie jednak rozszerza się grono podmiotów zaangażowanych w pro-
ces decyzyjny w sprawach globalnych, które zdominowały polityczną agendę na 
forach międzynarodowych. Istotnie wpływa to na przekształcenia w obszarze 
władzy międzynarodowej. Jej charakter jest dynamiczny, rozbudowuje się lista 
zmiennych oddziałujących na pozycję podmiotu w układzie władzy, a sam układ 
utracił cechy statyczności, poddając się ciągłej ewolucji. Mamy zatem do czynie-
nia z sytuacją, w której perspektywa globalna stanowi podłoże działań na arenie 
międzynarodowej.

Pojawiła się potrzeba rozszerzenia zakresu wpływu struktur władzy międzyna-
rodowej, tak by mogły one być efektywne na poziomie globalnym. Przedmiotem 
refl eksji w obszarze stosunków międzynarodowych jest również proces decyzyjny, 
na bazie którego podejmuje się próby rozstrzygnięć dylematów globalnych – ta-
kich, które dotyczą wszystkich uczestników systemu międzynarodowego, żaden 
z nich jednak pojedynczo nie jest w stanie podołać ich rozwiązaniu.

Analiza procesów decyzyjnych dotyczących problematyki globalnej pozwala 
na zilustrowanie pewnych wyobrażeń na temat cech i charakteru współczesnej 
sceny międzynarodowej. Ścieżka prowadząca do osiągnięcia różnorodnych celów 
pozwala na obserwację interakcji poszczególnych aktorów, dynamiki konfl iktu 
lub uwarunkowań porozumienia. Przybliża zatem prawidłowości systemu mię-
dzynarodowego. Ułatwia poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak funkcjonu-
je mechanizm spajający w organizowaniu spraw międzynarodowych? Od czego 
zależy ich hierarcha? Dlaczego niektóre palące problemy współczesności nie są 
przedmiotem namysłu na najważniejszych międzynarodowych forach? 

Funkcjonalne spojrzenie na dynamikę spraw międzynarodowych skłania do 
analizy procesów i interakcji poszczególnych aktorów według klucza efektyw-
ności, zdolności do wyznaczania celów i osiągania etapów na drodze do ich re-
alizacji. Funkcjonalny racjonalizm – wykorzystywany szczególnie szeroko do 
badania instytucji międzynarodowych – postrzega układy i porozumienia za-
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wierane na gruncie międzynarodowym przez pryzmat potrzeb aktorów w nich 
uczestniczących. Formalna i nieformalna współpraca pojawia się w przestrzeni 
międzynarodowej, ponieważ państwa z pomocą niepaństwowych aktorów mię-
dzynarodowych potrafi ą rozwiązać problemy, których nie mogą rozwiązać w inny 
sposób35. Ujęcie to koncentruje się na interpretowaniu zachowań państw oraz 
łączeniu ich z konkretnymi zachętami, korzyściami motywującymi państwa do 
przyjęcia międzynarodowych zobowiązań. 

Istotny z punktu widzenia problematyki tej monografi i jest zobrazowany 
w analizach funkcjonalnych namysł nad skutecznością mechanizmów skłania-
jących aktorów międzynarodowych do przyjmowania reguł. Problem motywa-
cji aktorów międzynarodowych, którzy podporządkowują się regulacjom, jest 
przedmiotem debaty prowadzonej na gruncie stosunków i prawa międzyna-
rodowego. Czy podmioty są skłonne przestrzegać ustalonych zasad tylko pod 
warunkiem sankcji? Czy regulacje uzgodnione międzynarodowo kształtują za-
chowania? Jakie konsekwencje powoduje wzrastająca kodyfi kacja reguł przyj-
mowanych w społeczności międzynarodowej? Niektórzy z badaczy postulują 
porzucenie modelu ustalania regulacji międzynarodowych, który oparty jest 
na przymusie, na rzecz negocjacji i perswazyjnego uzasadniania konieczności 
współpracy – uświadamiania poszczególnym aktorom korzyści, jakie odniosą 
w wyniku podporządkowania się ustaleniom36. 

Ścierają się argumenty na rzecz wzmocnienia sankcji stojącej na straży prze-
strzegania postanowień wdrożenia modelu opartego na zarządzaniu – akcentu-
jącego korzyści z harmonizacji zachowań dla pojedynczego aktora oraz całości 
struktury międzynarodowej. Reputację uznaje się za podstawowy mechanizm 
zapewniający podporządkowanie w układzie sieciowym37. Warunkuje ona wiary-
godność, uczestnictwo, dostęp do korzyści. Zdolność partnera do kooperacji oce-
nia się na podstawie informacji o jego dotychczasowych zobowiązaniach i stopniu 
ich realizacji. Uznanie elementu reputacyjnego jako mechanizmu bazowego dla 
funkcjonowania porozumień międzynarodowych wzmacnia potrzebę przejrzy-
stości. Sposób przyjmowania zobowiązań, proces negocjacyjny, zmiana warun-
ków realizacji porozumienia powinny być jawne, co stwarza możliwość oceny 
zachowań aktorów w nich uczestniczących38.

35 R.B. Bilder, International Th ird Party Dispute Settlement, „Denver Journal of International 
Law Policy” 1989, 17(3), s. 471–503.

36 A. Chayes, A.H. Chayes, Th e New Sovereignty: Compliance with International Regulatory 
Agreements, Harvard University Press, Cambridge, MA 1995. 

37 R.O. Keohane, Aft er Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 
Princeton University Press, Princeton, NJ 1984; O. Schachter, International Law in Th eory and 
Practice, Martinus Nijhoff , Dordrecht 1991.

38 Tego rodzaju podstawa interpretacyjna jest zasadna nie tylko w odniesieniu do woli poli-
tycznej, skuteczności wewnętrznego procesu decyzyjnego, który prowadzi do przyjęcia zobowią-
zań, ale pozwala też wyodrębnić przypadki, w których państwo, czy innego rodzaju podmiot nie 
jest w stanie dotrzymać przyjętych ustaleń ze względu na brak kompetencji administracyjnych 
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Funkcjonalne ujęcie stosunków międzynarodowych wskazuje również na do-
datkową, kluczową dla utrzymania ładu międzynarodowego funkcję instytucji 
międzynarodowych. Stanowią one fora prowadzenia polityki międzynarodowej, 
kształtują ramy interakcji, pozwalają na ocenę działań poszczególnych aktorów, 
budują historię ich aktywności i stanowisk, która jest punktem odniesienia w pro-
wadzonych negocjacjach i opracowywaniu strategii. Tworząc wzorce „akcepto-
wanego” i „nieakceptowanego” postępowania, instytucje redukują niepewność 
w środowisku międzynarodowym39.

Perspektywę tę przyjmuje również teoria reżimów koncentrująca się na bada-
niu czynników, wokół których organizuje się aktywność uczestników stosunków 
międzynarodowych. Reżimy to układy funkcjonalne, zawierane dla różnorodnych 
celów i w różnorodnych konfi guracjach, według nadrzędnego priorytetu skutecz-
ności. Aktorzy realizują za ich pośrednictwem własne długoterminowe cele, które 
zbieżne są z interesami innych uczestników reżimów. Teoria reżimów zyskała do-
godny grunt do rozwoju w latach 80. XX wieku – specyfi ka ówczesnych stosunków 
bezpieczeństwa oraz etap rozwoju międzynarodowego systemu ekonomicznego, 
trafnie się wpisywały w jej ramy40. Debatę na temat charakteru rozwijających się 
reżimów międzynarodowych i sposobu ich funkcjonowania prowadzono przede 
wszystkim w ramach podejść racjonalistycznego oraz konstruktywistycznego. Oce-
niano wagę wyłaniających się norm, wymianę wiedzy, kształtowanie się wspólnych 
tożsamości, które miały stanowić bazę dla międzynarodowego działania.

Dla prowadzonych tu rozważań dwa wymiary teorii reżimów będą miały nad-
rzędne znaczenie – implementacja i efektywność41. Etap pierwszy może, ale nie 
musi, przyjmować formalnych ram, a skutkuje wprowadzeniem w życie przyjętych 
zobowiązań. Jest on podstawowym krokiem przemieniającym intencje działania 

czy zarządczych. Zespół badawczy prowadzony przez Harolda K. Jacobsona prześledził sposób 
realizacji zobowiązań wynikających z przyjętych przez ich rządy międzynarodowych regulacji 
dotyczących ochrony środowiska. Czynnik administracyjny, techniczna zdolność do realizacji 
ustaleń (odpowiedni budżet na realizację postanowień, stopień wyszkolenia pracowników ad-
ministracji, odpowiednie regulacje na gruncie wewnętrznym), okazał się istotą zmienną, wpły-
wającą na stopień podporządkowania się przyjętym ustaleniom. W tym kontekście instytucje 
międzynarodowe, które nie tylko wymagają podporządkowania się przyjętym standardom, ale 
również dostarczają wsparcia, pełnią zarówno rolę normotwórczą, jak i kontrolną. Zob. H.K. Ja-
cobson, E.B. Weiss, Compliance with International Environmental Accords, „Global Governance” 
1995, no. 1, s. 119–148.

39 G. Garrett, B.R. Weingast, Ideas, Interests, and Institutions: Constructing the EC’s Internal 
Market [w:] Ideas and Foreign Policy, red. J. Goldstein, R.O. Keohane, Cornell University Press, 
Ithaca, NY 1993, s. 173–206.

40 O.R. Young, International Regimes: Problems of Concept Formation, „World Politics” 1980, 
vol. 32, s. 331–356; E. Haas, Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes, „World 
Politics” 1980, vol. 32, no. 3, s. 357–405.

41 D.G. Victor, K. Raustiala, E.B. Skolnikoff , Introduction and Overview [w:] Th e Implementation 
and Eff ectiveness of International Environmental Commitments, red. D.G. Victor, K. Raustiala, 
E.B. Skolnikoff , MIT Press, Cambridge, MA 1998, s. 1–46.
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czy kreowania określonego stanu rzeczy w rzeczywiste działanie. Efektywność ro-
zumiana jest tu jako mechanizm, na bazie którego przyjęta reguła/regulacja wy-
wołuje zmianę w pożądanym, z punktu widzenia celu wprowadzenia tej regulacji, 
kierunku42. Zróżnicowanie mocy wiążącej poszczególnych reżimów, ich podłoże 
prawne – to niektóre z interesujących aspektów tworzenia się siatki regulacyjnej 
w przestrzeni międzynarodowej. 

Z jednej strony rozwój prawa międzynarodowego demonstruje wielość aspek-
tów, które w interesie społeczności międzynarodowej wymagają ustanowienia 
reguł. Z drugiej – wobec tempa powiększania się sfery transnarodowej, w coraz 
to nowych obszarach daje o sobie znać próżnia regulacyjna – rozwój reguł postę-
powania jest niewystarczający w porównaniu z dynamiką spraw wymagających 
zgodności, decyzji o przyjęciu zobowiązań, które będą respektowane. 

Mechanizmy różnorodnych procesów decyzyjnych, oddziaływania, które je 
kształtują, uczestników, którzy biorą w nim udział, analizuje ujęcie global gover-
nance. W jego ramach zjawiska globalne prezentuje się w kontekście wyzwań, 
które one przynoszą, i perspektyw podołania im43. Założenia tego podejścia – ak-
centując globalny kontekst analizy rzeczywistości międzynarodowej, skłaniają do 
postawienia na nowo wielkich pytań o źródła ładu i stosunki władzy, wyznaczają-
ce rzeczywistość polityki międzynarodowej44.

Punktem wyjścia tego sposobu myślenia o świecie było wyobrażenie skompli-
kowanej siatki schematów regulacyjnych i porządków władzy – trudnej do prze-
niknięcia i systematycznego opracowania, zawierającej fragmentaryczne, niepełne 
systemy organizacji, które razem tworzą pewien porządek międzynarodowy45. Są 
częściami precyzyjnego mechanizmu zarządzania rzeczywistością wspólną, który 
nie został zaprojektowany przez żadne z ciał zewnętrznych, nie uzyskał legityma-
cji, nie podporządkowuje się utrwalonym na gruncie prawa międzynarodowego 
regułom legalności. Nie jest też – i nigdy nie będzie – projektem skończonym. 
W jego centrum znajduje się

(…) pomysł, że niezliczone formy zarządu oraz formalne, tak samo jak nieformalne pro-
cesy, mogłyby – pojedynczo, w tandemie lub zbiorowo sprawować władzę (tj. kształtować 
i do pewnego stopnia sterować różnymi aspektami globalnego życia, niekoniecznie będąc 

42 R.O. Keohane, P.M. Haas, M.A. Levy, Th e Eff ectiveness of International Environmental 
Institutions [w:] Institutions for the Earth: Sources of Eff ective International Environmental Protection, 
red. P.M. Haas, R.O. Keohane, M.A. Levy, MIT Press, Cambridge, MA 1993, s. 3–24.

43 M. Zachara, Global governance…
44 Zob. np.: R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji [w:] Stosunki 

międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 525; D. Held, A.G. McGrew, Governing Globalization: 
Power, Authority and Global Governance, Polity Press, Malden, MA 2002; M. Pietraś, Hybrydowość 
późnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, 
K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 67–74.

45 Governance without Government: Order and Change in World Politics, red. J.N. Rosenau, 
E.O. Czempiel, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
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powiązanymi z formalnym rządem). Co więcej, (…) te formy władzy i mechanizmy za 
pomocą których one działają, tak samo jak ich główne założenia, istnieją na wszystkich 
poziomach polityki globalnej46.

Wobec zawiłości terminologicznych, sporów o źródła, implikacje teoretyczne, 
i spójność ujęcia global governance najbardziej czytelnym kluczem, który wyod-
rębnia omawianą ideę, jest koncentracja na skutecznym działaniu47. Nakładają-
ce się na siebie „poszarpane”, niepełne porządki regulacyjne podlegają jednemu 
kryterium warunkującemu ich istnienie – kryterium skuteczności. Interesujące 
są wszak wyłącznie te reżimy, te procesy decyzyjne, które mają moc zmieniania 
rzeczywistości, które tworzą podłoże do wyznaczania celów i ich realizowania.

Global governance jest rozumiane przeważnie jako proces w swej istocie technokratyczny, 
podążający za mało kontestowanym dogmatem efektywności48.

W rzeczywistości międzynarodowej, w której ustanawianie formalnych norm 
wiążących prawnie nie jest w stanie zagospodarować rosnącego zakresu zagad-
nień wymagających regulacji, znaczenie kryterium efektywności rośnie. Poja-
wiają się pytania o to, jakie argumenty, jakie motywacje poza sankcją potrafi ą 
przymusić zróżnicowanych aktorów do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu 
kwestii istotnych z punktu widzenia interesów społeczności. Tego typu funkcjo-
nalne ujęcie procesów międzynarodowych kładzie akcent przede wszystkim na to, 
kto, w jakim zakresie, z pomocą jakich narzędzi jest w stanie zarządzać procesami 
w przestrzeni międzynarodowej. Wyraźna różnica między aktorami publicznymi 
a prywatnymi, formalnymi i nieformalnymi, posiadającymi legitymacje do dzia-
łania i jej nieposiadającymi zostaje do pewnego stopnia zniesiona. Jedną z zasad-
niczych linii ujęcia global governance są badania specyfi ki uczestnictwa i kształ-
towania procesów międzynarodowych, które prowadzą do wniosku, że podmioty 
niemające legitymacji, opierające się na prawie prywatnym lub te o mieszanym 
charakterze, mogą działać na rzecz interesu publicznego tak samo skutecznie 
jak podmioty formalnie umocowane w instytucjonalnej sieci decyzyjnej49. Jest to 

46 T.G. Weiss, R. Wilkinson, Global Governance to the Rescue: Saving International Relations?, 
„Global Governance” 2014, no. 20, s. 31–32. 

47 Zarys problematyki. Spory terminologiczne [w:] M. Zachara, Global governance…, s. 21–32.
48 A. von Bogdandy, P. Dann, M. Goldmann, Developing the Publicness of Public International 

Law: Towards a Legal Framework for Global Governance Activities, „German Law Journal” 2008, 
no. 9, s. 1379. Zob. również: Th e Social Construction of Technological Systems: New Directions in the 
Sociology and History of Technology, red. W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch, MIT Press, Cambridge, MA 
1987. 

49 Należy zwrócić uwagę na fakt, że określenie „interes publiczny”, szeroko stosowane 
w odniesieniu do prawodawstwa i relacji władzy w polityce wewnętrznej państw, w odniesieniu 
do stosunków międzynarodowych jest daleko mniej precyzyjne. Za podstawę interesu uważa się 
pewien rodzaj wartości związanej ze stanem lub przedmiotem. Konkretna okoliczność może zostać 
uznana za interes danego podmiotu, ponieważ jest ona dla tego podmiotu korzystna, wartościowa. 
Jego znaczenie związane jest również z kategorią potrzeby, której zaspokojenie stanowi wartość, 
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punkt wyjścia tezy o jakościowej zmianie w uwarunkowaniach i metodach spra-
wowania władzy na arenie międzynarodowej.

Wyodrębnia się poszczególne elementy i uwarunkowania procesu decyzyjne-
go wywołującego zmianę, który jednocześnie przekształca układ sił w polityce 
międzynarodowej. 

Badacze współczesnych stosunków międzynarodowych i analitycy nowych 
zjawisk w przestrzeni międzynarodowej nie pozostawiają wątpliwości, że sfera ta 
ulega istotnym przekształceniom. Wśród czynników redefi niujących dotychcza-
sowy ład wyróżnia się przede wszystkim:

– wzrost uczestnictwa aktorów pozapaństwowych w kształtowaniu polityki, 
również w obszarze tworzenia norm i celów politycznych;

– powstawanie reżimów regulujących zróżnicowane wartości i interesy akto-
rów zaangażowanych w proces tworzenia polityki i koordynację sfery regu-
lacyjnej prowadzoną dla ułatwienia komunikacji między aktorami publicz-
nymi i prywatnymi;

– decentralizację kompetencji politycznych przy jednoczesnej integracji sfer 
oddziaływania politycznego przez współpracę różnych działów rządu;

– niewiążące (soft ) instrumenty oddziaływania politycznego w coraz większym 
stopniu zastępują zasadę „zarządzaj i kontroluj” (command and control);

– rosnące potrzeby nieustannej adaptacji i poszerzania wiedzy50.

Zarządzanie globalne jest nieustająco przekształcającym się procesem, rozbu-
dowaną strukturą, na którą składają się wpływy tradycyjnych aktorów stosunków 
międzynarodowych oraz oddziaływania zmiennych sił układających się w konfi -
guracje zdarzeń kształtujących układ sił w sferze ponadnarodowej.

Chociaż na pierwszym planie stosunków międzynarodowych wciąż dominują 
„twarde” kategorie potęgi w ramach licznych reżimów i procesów decyzyjnych, 
charakter i zakres wpływów ich uczestników określa coraz więcej zmiennych.

Centra władzy w przestrzeni międzynarodowej – państwa i organizacje przez 
nie tworzone uzupełniają współcześnie brokerzy władzy – to pozapaństwowe 
podmioty odgrywające rolę mediatorów w kształtowaniu procesów globalnych51. 

oraz celu, którego realizacja również niesie ze sobą wartość. W stosunkach międzynarodowych 
oddziaływanie kategorii interesu rozumianego w sensie aksjologicznym jest ograniczone. Nie 
wszystkie systemy wartości czy poszczególne wartości, na bazie których rodzą się interesy, zostały 
rozpoznane i stanowią punkty odniesienia w procesie decyzyjnym. Większe znaczenie będzie mieć 
tu zatem prakseologiczny wymiar pojęcia interesu, wiążący go z celami danej zbiorowości. Zob. np.: 
J. Drążkiewicz, Interesy a struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, 
s. 5; R.E. Flathman, Th e Public Interest: An Essay Concerning the Normative Discourse of Politics, John 
Wiley and Sons, Inc., New York–London–Sydney 1966, s. 15–16.

50 Networks for Prosperity: Achieving Development Goals through Knowledge Sharing, UN 
Industrial Development Organization & Leuven Centre for Global Governance Studies, 2011, s. 20.

51 P. Subacchi, New Power Centres and New Power Brokers: Are Th ey Shaping a New Economic 
Order?, „International Aff airs” 2008, no. 84(3), s. 485.
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Zapewniają one łączność pomiędzy poszczególnymi elementami sieci zarząd-
czych, ułatwiają komunikację i negocjowanie kwestii spornych, tak by wywołać 
jak najwięcej jakościowych, prowadzących do założonych rezultatów, interakcji.

W naszej przyszłości jest daleko więcej sieci niż traktatów52.

W odpowiedzi na wyzwania współczesnego środowiska międzynarodowego na-
stępuje przetasowanie kluczowych kompetencji, dzięki którym procesy global-
ne mogą być ukierunkowywane i monitorowane. Centralne miejsce zajmuje tu 
zdolność do współdziałania, zorientowanie na współpracę, umiejętności media-
cyjne – wszystkie te elementy, które zapewniają skuteczność w multilateralnym, 
fragmentarycznym środowisku międzynarodowym. Ann Marie Slaughter pisze 
o pojawieniu się i rosnącym wpływie potęgi współdziałania – jako „sieciowym, 
horyzontalnym przepływie i stałym zaangażowaniu wspólnej woli i zasobów”53. 
To jest potęga, która „umożliwia wielu dokonanie tego, czego nikt nie może doko-
nać w pojedynkę”54. Koncentruje się ona na sprawczości, uzyskiwaniu rezultatów 
i budowaniu zdolności do przekształcania świata. Potęga współdziałania ujawnia 
się w procesach dokonujących się przede wszystkich w przestrzeni ponadnarodo-
wej, ponieważ stanowi ona środowisko w nieporównywalnym do innych stopniu 
wymagające efektu synergii.

W ostatnich dekadach znacząco wzrosła liczba przedsięwzięć międzysektoro-
wych gromadzących szerokie spektrum uczestników – od państw i organizacji 
międzynarodowych przez korporacje do międzynarodowych organizacji poza-
rządowych. Testowane są nowe formuły działania, o charakterze hybryd łączą-
cych władzę publiczną i prywatną55. Zakres ich działania i funkcje rozciągają się 
od budowania świadomości, wymiany wiedzy przez aktywność na rzecz wprowa-
dzenia pewnych zagadnień do globalnej agendy czy wreszcie funkcje regulacyjne 
bądź ustalanie standardów postępowania.

Nie znaczy to jednak, że coraz częstsza potrzeba i rosnące zdolności do współ-
działania porządkują strukturę międzynarodową. Nie ma ona przejrzystej, łatwo 
poddającej się analizie konstrukcji, a obserwacja polityki na scenie światowej i ak-
torów w niej uczestniczących nie przynosi wrażenia, że taka konstrukcja może 
w przyszłości się wykształcić.

52 R. Cohen, Positive Disruption, „Th e New York Times”, 23.06.2011, http://www.nytimes.
com/2011/06/24/opinion/24iht-edcohen24.html?_r=2 (28.08.2014).

53 A.M. Slaughter, A New Th eory for the Foreign Policy Frontier: Collaborative Power, „Th e 
Atlantic”, 30.11.2011.

54 Ibidem. 
55 K. Bäckstrand, Democratizing Global Environmental Governance? Stakeholder Democracy 

aft er the World Summit on Sustainable Development, „European Journal of International Relations” 
2006, 12(4), s. 467–498; A. Liese, M. Beisheim, Transnational Public-Private Partnerships and the 
Provision of Collective Goods in Developing Countries [w:] Governance without a State. Policies and 
Politics in Areas of Limited Statehood, red. T. Risse, Columbia University Press, New York 2011, 
s. 115–143.
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Społeczność międzynarodowa jednak w coraz większym zakresie skazana jest 
na współdziałanie, na ciągłe negocjowanie pojawiających się w jej obrębie racji. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest coraz większa liczba obszarów wspólnych in-
teresów. Zrządzanie nimi jest warunkiem rozwoju cywilizacyjnego i zabezpiecza-
nia interesów uczestników stosunków międzynarodowych. 

Zmiana sposobów zarządzania, która jest głównym przedmiotem badań global 
governance, pojawiła się w wyniku przekształceń przestrzeni wspólnych. Główne 
podłoże globalnej polityki – współzależność, która skłania do integracji i tworzy 
ramy współistnienia oraz współdecydowania na arenie międzynarodowej – wyra-
ziście ujawnia się w sferze zarządzania przestrzeniami i problemami wspólnymi. 
Na pierwszy plan wysuwa się tu katalog wielkich zagadnień współczesności, jak 
konsekwencje zmiany klimatu, tworzenie międzynarodowego systemu handlowe-
go, kwestie rozbrojenia, redukcja ubóstwa, zarządzanie dostępem do informacji. 
To właśnie w odniesieniu do tych obszarów najszybciej wykształciły się reżimy 
międzynarodowe tworzące grunt do współpracy pomiędzy państwami oraz ak-
torami niepaństwowymi. Grono zaangażowanych w zarządzanie nimi aktorów 
łączy tak samo rozpoznanie fundamentalnego interesu własnego jak i nieuchron-
ność współpracy, jako że sfery te nigdy nie były, i nigdy się nie staną obszarami 
wyłącznego oddziaływania niezależnych podmiotów.

Przedstawione wyżej procesy zachodzące w sferze międzynarodowej koncen-
trują się na uchwyceniu reguły spajającej, powtarzalności czy ogólnego schematu 
działania podmiotów projektujących tę przestrzeń. Do jakiego jednak stopnia ich 
rozpoznanie może być kompletne? I czy zabieg ten umożliwia budowanie pro-
gnoz na temat przyszłych kierunków rozwoju? 

Do jednych z najciekawszych interpretacji współczesności w tym wymiarze 
należy książka autorstwa Nassima Taleba Th e Black Swan: Th e Impact of Highly 
Improbable prezentująca teorię czarnego łabędzia56. Oparta jest ona na tezie, że 
prognozowanie istotnych zdarzeń i etapów rozwojowych procesów we współ-
czesnym, wysoce skomplikowanym środowisku ekonomiczno-politycznym jest 
skazane na niepowodzenie. Świat znalazł się w erze „czarnych łabędzi” – zdarzeń, 
które wymykają się regułom prawdopodobieństwa, a ich pojawienie się prowadzi 
do zasadniczych przekształceń w sferach, których dotyczą.

„Czarne łabędzie” charakteryzują trzy cechy. Są to wydarzenia nieoczekiwane 
(subiektywnie bardzo mało prawdopodobne), o dramatycznych konsekwencjach, 
a kiedy już się pojawiają, okazuje się, że ciąg przyczynowo-skutkowy je poprze-
dzający jest spójny i czytelny.

Wydarzenia znamionujące punkty zwrotne w życiu społeczeństw i układzie 
międzynarodowym łatwo zatem wyjaśnić, ale wyłącznie w retrospektywie – ich 
przewidzenie jest nadzwyczaj trudne. Na liście „czarnych łabędzi” znajdują się 
między innymi ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, wybuch I wojny 

56 N.N. Taleb, Th e Black Swan: Th e Impact of the Highly Improbable, Random House, New York 
2007.
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światowej, upowszechnienie komputera, wynalezienie internetu. Rozważania 
Taleba są przypisem do rozwijanej na początku XX wieku teorii chaosu: pomi-
mo stosowania coraz bardziej skomplikowanych struktur analizy matematycznej 
wielość zjawisk i złożoność zachodzących między nimi zależności uniemożliwia 
ich uchwycenie i zamknięcie w spójnej formie. Zmiana przynosi coraz to nowe 
czynniki i zależności, zatem nie sposób budować prognozy na podstawie danych 
z przeszłości. Nie da się też przewidywać czynników, które będą miały zasadnicze 
znaczenie przy projektowaniu przyszłej mozaiki wpływów.

Echa podobnego sposobu myślenia o zjawiskach ekonomicznych znaleźć 
można u przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii, która podkreśla niepew-
ność w sytuacjach gospodarczych. Interesujące jest jednak, jak w wywodach Au-
striaków chaos, powodowany wysoką złożonością i nieprzejrzystością czynników 
tworzących rzeczywistość ekonomiczną (nacisk na subiektywizm w oglądzie zja-
wisk ekonomicznych), przekształca się w pewien spontanicznie tworzony ład. To 
przekonanie prowadzi do zalecenia, aby interakcje ekonomiczne uczynić moż-
liwie nieskrępowanymi, bez poddawania ich interwencji państwa. Na wolnym 
rynku aktorzy uczestnicy transakcji mają szansę uczyć się obowiązujących reguł 
i wykorzystywać je dla realizacji własnych celów. Podstawową tezą najsłynniejsze-
go przedstawiciela szkoły austriackiej Friedricha von Hayeka była wszak ta o po-
rządku spontanicznym, zapewniającym wysoką efektywność rynku. 

Jeśli rozważania te odnieść do rzeczywistości ponadnarodowej, to staje się 
jasne, że tam również mamy do czynienia z porządkiem spontanicznym. Wo-
bec braku organu zwierzchniego ład nie jest tworzony w sposób systematyczny, 
narzucony czy projektowany, ale wyłania się z mozaiki wpływów, uwarunkowań 
i zmiennych. A jednak – podobnie jak w życiu społecznym – ład ten jest rzeczy-
wisty. Chociaż ludzie ani tworzone przez nich organizacje nie mają możliwości 
powoływania porządku, mogą poszukiwać najbardziej korzystnych uwarunko-
wań do jego powstawania, kształtować pewne ramy sprzyjające przekształcaniu 
się chaosu w formy, które bardziej sprzyjają realizacji ich potrzeb.

2.1. Spójność w nieuporządkowanym świecie

Jednym z najgłębszych pragnień ludzkich jest odnalezienie jednolitego 
wzoru, symetrycznie porządkującego całe doświadczenie.

I. Berlin, Cztery eseje o wolności

Ład międzynarodowy, ustanawiający ogólne ramy współżycia międzynarodo-
wego, opiera się na pewnych rozpoznanych prawidłowościach, umożliwiających 
uczestnikom stosunków międzynarodowych realizację ich interesów. Jego ewolu-
cję cechuje dążenie do równowagi i przewidywalności oraz poszukiwanie coraz 
doskonalszych narzędzi sterowania środowiskiem różnorodnych oddziaływań. 
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Próbuje się identyfi kować i opisać mechanizmy powodujące, że pomimo rozbież-
ności interesów oraz braku władzy zwierzchniej na poziomie międzynarodowym 
w wielu obszarach możliwe jest zgodne działanie. Rozmieszczenie i rola poszcze-
gólnych aktorów determinują ich wpływ na środowisko międzynarodowe, a zatem 
pozwalają oddziaływać na pozostałe podmioty w układzie. W miarę jak globalne 
centra wpływu ulegają przekształceniom, zmienia się układ sił na arenie między-
narodowej, role i aspiracje głównych aktorów społeczności. Wydaje się jednak, że 
cechą polityki na poziomie globalnym pozostaje dążenie do harmonizacji działań 
w ramach rozpoznanego ładu międzynarodowego. 

W teorii systemu światowego Emanuela Wallersteina półperyferie i peryferie 
zdominowane są przez centrum. I chociaż w układzie politycznym i geografi cz-
nym państwa rozwijające się przynależą do tych właśnie kategorii, ich zależność 
od globalnych centrów sukcesywnie się zmniejsza57. Według Richarda M. Weavera 
rolą centrum jest wprowadzanie reguły spajającej porządkowanie świata58. Postę-
pująca instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych również jest przeja-
wem dążenia do ustanowienia przewidywalnego systemu – poszukuje się ładu 
i harmonii w rzeczywistości o złożonym i dynamicznym charakterze59. W ramach 
centrum instytucje, idee i wartości tworzą zintegrowaną przestrzeń, pozwalającą 
ludziom realizować cele. Peryferie charakteryzuje natomiast brak tej wewnętrz-
nej, zintegrowanej struktury, chaotyczny i konfl iktogenny układ. 

Jeśli spojrzymy na rozłożenie globalnych stref wpływów przez taki pryzmat, 
wydaje się, że rozszerza się zakres centrum rozumianego w ujęciu pragmatycz-
nym – poszerza się strefa, w której ludzie i ich organizacje (grupy interesu, pań-
stwa) posiadają narzędzia i kompetencje do realizowania swoich celów, ale w ślad 
za tym nie postępuje wyraźna integracja wartości. Mamy do czynienia z niepraw-
dopodobnym wzrostem oddziaływania procedur zapewniających osiągnięcie 
efektów w obszarze ekonomii, organizacji życia społecznego, rozwoju pewnych, 
kluczowych z punktu widzenia interesu publicznego, dziedzin. Giełdy w Londy-
nie i Hongkongu działają według podobnych mechanizmów, globalne przedsię-
biorstwa efektywność działania osiągają z wykorzystaniem podobnych narzędzi 
budowania przewagi konkurencyjnej. Pod koniec XX wieku dokonał się gigan-

57 I. Wallerstein, Th e Modern World -System: Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World -Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York 1974; R.J. Watts, 
I.M. Wallerstein, Th e Th ree Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy 
[w:] Th e Politics of the World Economy, red. I. Wallerstein, Cambridge University Press, Cambridge 
1984, s. 37–46.

58 R.M. Weaver, Idee mają konsekwencje, przeł. B. Bubula, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1996. 

59 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2000; D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 1999; R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struktury, 
funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004; Porządek międzynarodowy 
u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
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tyczny transfer wiedzy na linii Azja–Ameryka Północna/Europa będący rezul-
tatem fascynacji zachodnich managerów i technokratów metodami realizacji 
celów i wdrażania decyzji, które odzwierciedlały specyfi kę azjatyckiego sposobu 
myślenia o organizacji. Potężne gospodarki wschodzące swoją pozycję budowały 
między innymi przez skuteczną adaptację zachodnich procedur organizacyjnych 
i technologii. W ślad za ujednoliceniem reguł prakseologicznych nie podąża jed-
nak integracja wartości, wzorców kulturowych, norm społecznych.

Na tle świadomości wspólnej wyraźnie tworzy się jednak nowa przestrzeń za-
rządzania kompleksowymi zagadnieniami współczesności – począwszy od kwe-
stii degradacji środowiska naturalnego, na sprawiedliwym handlu skończywszy. 
Na tym etapie jej rozwoju główne wysiłki nakierowane są na ujednolicenie reguł 
lub ich ustanowienie w sferach pozostających bez nadzoru60. Dokonuje się tego 
na podstawie nawiązywania relacji i budowania płaszczyzn współpracy i debaty. 

Współzależność – podstawowe uwarunkowanie wieku globalnego – wymu-
sza spójność działania. Przeciwwagą chaosu staje się harmonizacja aktywności 
wielu aktorów (formalnych i nieformalnych), podejmowanych dla zaistnienia 
pożądanego stanu rzeczy. Istotą zbiorowego działania zorientowanego na cel jest 
spójność – dostosowanie zachowań aktorów do wymogów konkretnej regulacji61. 
Motywacją poszczególnych aktorów stojącą za dostosowaniem może być próba 
uniknięcia sankcji bądź też zbieżność krótko- lub długofalowych interesów akto-
rów podporządkowujących się regulacjom62.

W 1993 roku w piśmie „International Organization” ukazał się artykuł pre-
zentujący zręby ogólnej teorii spójności autorstwa Abrama Chayesa oraz Antonii 
Handler Chayes63. Jej cechą charakterystyczną było uzależnienie woli podporząd-
kowania się państw określonym regułom przyjętym na arenie międzynarodowej 
od zdolności zarządzania sytuacją, niesubordynacją, kryzysem innych uczestni-
ków. Spójność, dostosowanie zachowań różnych aktorów do przyjętej na forum 
koncepcji zależeć ma zatem nie od sankcji prawnej, twardych środków nacisku, 
ale wpływów innych członków społeczności międzynarodowej i racjonalnych de-
cyzji państw, którym podporządkowanie się regułom przynosi korzyść. Anality-
cy przenoszą prawidłowości skuteczne w innych obszarach życia społecznego na 
grunt społeczności międzynarodowej. 

Managerializm koncentruje się na poszukiwaniu dróg współpracy przez two-
rzenie usprawnień, rozpoznawanie potrzeb, dalekowzroczność, zdejmując akcent 
ze środków nacisku, mechanizmów narzucania woli lub wizji innym członkom 

60 R.D. Kaplan, Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos, Random House, New 
York 2002.

61 R.B. Mitchell, Intentional Oil Pollution at Sea: Environmental Policy and Treaty Compliance, 
MIT Press, Cambridge, MA 1994, s. 30.

62 Zob. np.: M.K. Bulterman, M. Kuijer, Compliance with Judgments of International Courts, 
Martinus Nijhoff , Hague 1996, s. 172; A. Chayes, A.H. Chayes, Th e New Sovereignty…, s. 417.

63 A. Chayes, A.H. Chayes, On Compliance, „International Organization” 1993, Spring, 47(2), 
s. 175–205.
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społeczności międzynarodowej. Efektywność, zdolność do wypracowania plat-
formy porozumienia, budowania relacji, kształtowania procesu to główne kry-
teria sukcesu. W obszarze problematyki międzynarodowej tak rozumiany sukces 
związany jest jednak z koniecznością negocjowania wielu kwestii pragmatycz-
nych, ideologicznych, światopoglądowych. Pożądany rezultat ma szansę zaistnieć 
wyłącznie na bazie wspólnego interesu, za którym idzie motywacja zainteresowa-
nych stron do podejmowania działań na rzecz przekształcenia pewnego fragmen-
tu rzeczywistości – wywołania efektywnej zmiany.

Tymczasem tworzenie norm na arenie międzynarodowej i ich internalizacja 
jest rezultatem różnych czynników – wpływu grup interesów, ewolucji, która za-
chodzi w percepcji roli i aspiracji poszczególnych aktorów stosunków między-
narodowych, pojawienia się okoliczności zewnętrznych, które przekształcają 
konfi gurację sił, czy wreszcie wpływ zróżnicowanych, trudnych do uchwycenia 
czynników soft  power64.

Skala i zakres oddziaływania nowych sposobów realizowania celów w prze-
strzeni międzynarodowej prowadzą do konkluzji, że dostrzegalna współcześnie 
różnorodność formuł zarządzania procesami między- i ponadnarodowymi nie 
zdarzyła się nigdy w przeszłości. To zróżnicowanie niesie z sobą szansę na zwięk-
szanie skuteczności, ale powoduje również zagrożenia, ponieważ spora część 
kluczowych problemów globalnych pojawiła się za sprawą uwarunkowań nowej 
konfi guracji sił. Jak utrzymuje Daniel Brooks:

To jest bardziej wiek lęków niż otwartego konfl iktu. Liderzy rozglądają się wokół w poszu-
kiwaniu tych, którzy mogliby zaradzić ich problemom, ale też usiłując dostrzec tych, którzy 
mogą pogorszyć istniejący stan rzeczy. Jest mniej zaprzysiężonych stronnictw i mniej za-
gorzałych przeciwników, Więcej jest okoliczności, w których narody uwikłane są w niejed-
noznaczny sposób65.

Wydaje się także, że bardziej wyraziście niż kiedykolwiek wcześniej rozwój stosunków mię-
dzynarodowych ilustruje wartość transformacyjnego typu przywództwa66.

Decydenci, menadżerowie, szefowie państw stojący na czele organizacji i sojuszy 
poszukują najlepszej formuły przekształcania rzeczywistości, również w obszarze 
wartości i norm, które określają kierunek i zakres działania. Nieustannie trwa tu 
zderzenie wizji, systemów fi lozofi cznych, sposobów postrzegania związków przy-
czynowo-skutkowych. Na poziomie ponadnarodowym ten konfl ikt wyraża na 
przykład debata dotycząca standardów ochrony praw człowieka i wdrażania poli-
tycznych i militarnych narzędzi tej ochrony, na przykład interwencji humanitarnej. 

64 F.V. Kratochwil, Rules, Norms, and Deckions on the Conditions of Practical and Legal Reasoning in 
International Relations and Domestic Aff airs, Cambridge University Press, Cambridge 1989; L. Lessig, 
Th e Regulation of Social Meaning, „University of Chicago Law Review” 1995, 62(3), s. 968–973.

65 D. Brooks, Where Obama Shines, „Th e New York Times”, 20.07.2012, s. A19, http://www.
nytimes.com/2012/07/20/opinion/brooks-where-obama-shines.html (12.03.2014).

66 J.M. Burns, Leadership, Harper & Row, New York 1978.
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Analizujący mechanizmy sprawowania i dystrybucji władzy John Ikenberry 
podnosi, że największym wyzwaniem współczesnej konfi guracji sił decyzyjnych 
na arenie międzynarodowej, jest:

(…) ustanowienie legitymowanej władzy, która dałaby możliwość podjęcia uzgodnionego 
na arenie międzynarodowej działania w imieniu społeczności globalnej (…) w czasach, 
kiedy stare relacje władzy ulegają erozji67.

Pozostaje niejasne, na czym miałaby się opierać legitymacja struktur władzy na 
poziomie globalnym, jak rozumieć społeczność globalną i czy jest ona w stanie 
uzgodnić swoje interesy.

Niewątpliwie jednak w coraz większym zakresie na przestrzeń aktywności mię-
dzynarodowej nakładana jest siatka regulacyjna, której kolejne ogniwa wyłaniają 
się w trwającym nieustająco procesie negocjowania stanowisk między aktorami 
o różnym statusie. Układ ten uwydatnia znaczenie państwa narodowego w no-
wym układzie globalnym – wbrew głosom o jego zmierzchu, kryzysie, zastąpieniu 
przez inne formuły potrzeba ustanawiania reguł gry w globalnym świecie pozo-
stała tak samo nagląca jak w świecie przedglobalnym. I tak jak przed wiekami, tak 
i współcześnie państwo jest wyłącznym aktorem, który dysponuje narzędziami, 
ma możliwość wykreowania mechanizmów pozwalających implementować nowe 
reguły i stać na straży ich przestrzegania.

Państwa stanowią główne podmioty sprzęgające różne poziomy rządzenia – ponadnaro-
dowy, narodowy, lokalny, regionalny oraz quasi-prywatny. Państwa, właśnie dlatego, że są 
związane z terytorium, mogą arbitralnie występować w imieniu zamieszkującej to tery-
torium populacji, i jeśli posiadają legitymację, mogą również zaciągać międzynarodowe 
zobowiązania, które są dla nich wiążące, zatem będą przestrzegane. Żaden z podmiotów, 
które uznaje się za zdolne do osłabienia państwa w zglobalizowanym świecie – wielonaro-
dowe fi rmy, sieci, NGO, społeczności wirtualne – nie mogą zagwarantować tych rzeczy; 
dokładnie dlatego, że nie są ani terytorialne, ani wyłączne68. 

Jednocześnie intensywność integracji europejskiej, coraz szerszy wymiar rea-
lizowania koncepcji multilateralizmu, chociażby na kontynencie azjatyckim, to 
jedne z wielu przykładów godzących w państwowo-centryczną wizję porządku 
międzynarodowego stworzoną na gruncie realizmu. A jednak korzyści osiąga-
ne przez jednostki i aktorów pozapaństwowych w związku z otwarciem granic, 
liberalizacją handlu, bezprecedensowymi możliwościami komunikacyjnymi są 
możliwe wyłącznie w kontekście siły państw. Zdobyczami współczesności cieszą 
się wyłącznie ci, którzy przynależą do terytorialnie zdefi niowanego świata wydol-
nych państw narodowych. Ta przynależność zawsze była wartością, ale współcześ-
nie zyskała wartość bezprecedensową. W państwach demokratycznych i wysoko 

67 J.G. Ikenberry, Liberal Leviathan: Th e Origins, Crisis and Transformation of the American 
World Order, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2011, s. 5–6.

68 P. Hirst, Globalization and the Nation State, SEF-Symposium Nation-Building in the 
Globalization Process: A Contribution to Regional Stability and Global Security, 2002.
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rozwiniętych oznacza ona korzystanie z praw obywatelskich, ochronę własności, 
możliwość cieszenia się autonomią, decydowania o własnym losie. 

Wagę tych przywilejów dobrze obrazują historie obywateli, których państwo 
wykluczyło ze społeczności, uznało za niepożądanych lub zagrażających intere-
som fi lozofi i państwa. Edward Snowden – kiedy Stany Zjednoczone anulowały 
mu paszport, oskarżając o ujawnienie tajemnicy państwowej i szpiegostwo – spę-
dził miesiąc w strefi e tranzytowej moskiewskiego lotniska, czekając na decyzję 
innych państw w sprawie azylu. Epizod ten oddaje charakter sytuacji, w której 
konfl ikt obywatel–państwo przybiera kontekst międzynarodowy, a jednostka za-
wieszona jest w sferze bez wyraźnej jurysdykcji, w sferze przejścia, transferu – tu 
rozumianej dosłownie jako terminal lotniczy, który stał się miejscem uwięzienia. 
Jego bohater nie mógł udać się do żadnej „strefy”, „przestrzeni” pozapaństwowej, 
gdzie nie obowiązywałyby decyzje administracyjne rządów państw narodowych.

Paradoksalnie to właśnie granice państwowe pozwalają zarządzać procesami, 
których natura wyrosła ze świata bez granic. Na tę prawidłowość nakładają się po-
stępujące tendencje integracyjne, szczególnie w obszarach generujących korzyści 
– ekonomii, prawie czy sferze proceduralnej. To jeden ze stałych elementów dyna-
micznej mozaiki globalnego układu sił. Istotą elementów zmiennych są działania 
aktorów pozapaństwowych, których możliwości znacząco wzrosły, więc operują 
z coraz większą intensywnością, z reguły nie dysponując narzędziami do zarzą-
dzania całością inicjowanych przez siebie procesów. 

2.2. Wielka rozbieżność czy the rise of the rest?

Starania o synchronizację działań i wypracowanie spójnego stanowiska w rozwią-
zywaniu problemów globalnych rozgrywają się w tle ugruntowanych przez histo-
rię konfl iktów, różnic światopoglądowych i ścierających się interesów. Każdorazo-
wa próba uzgodnienia stanowisk w kwestii problemów globalnych nieuchronnie 
zawiera w sobie negocjowanie konfl iktów, których interpretacje i symbole stały 
się częścią zbiorowych tożsamości. Modelowym tego przykładem jest narracja 
oparta na podziale świata na zamożny, imperialny Zachód i biedne, skazane na 
odgrywanie drugoplanowych ról państwa rozwijające się. Ten dychotomiczny po-
dział przez dekady stanowił jeden z paradygmatów systemu i ładu międzynaro-
dowego. Jednocześnie jednak postulaty wzrastających potęg dotyczące większego 
wpływu na globalne procesy decyzyjne nie są w stosunkach międzynarodowych 
zjawiskiem nowym69. W kontekście uwarunkowań wieku globalnego nabiera 

69 „(…) głównym motywem XX-wiecznej historii świata była walka rewizjonistycznych 
państw o Gleichberechtigung – równouprawnienie – w podziale terytorium, regionalnych stref 
wpływów i statusu w ramach formalnych i nieformalnych instytucji międzynarodowych”. A. Hurrell, 
Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-Be Great Powers? „International 
Aff airs” 2006, no. 1(82), s. 2.
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on nowego wymiaru. Fareed Zakaria prezentuje rosnące znaczenie wyłaniania 
się „konkurencyjnych” wobec świata zachodniego potęg, które określa mianem 
the rise of the rest. „Reszta świata”, dotychczas wyłączona z istotnego wpływ na 
bieg spraw świata, staje się coraz większym wyzwaniem dla Zachodu. Kształtujący 
się ład międzynarodowy opiera się na wzroście znaczenia „nowych potęg”, a więc 
relatywne umacnianie się tych państw w nowym ładzie globalnym70.

Problem „wielkiej rozbieżności” – dysproporcji rozwojowych, których do-
konania wieku globalnego nie zdołały pokonać, jest jednym z fundamentalnych 
problemów kształtujących współczesny układ sił na arenie międzynarodowej. 
Bogata Północ dzięki dostępowi do międzynarodowego systemu wymiany eko-
nomicznej, zdolności do wdrażania innowacji i komfortu długofalowego pla-
nowania rozwoju jest benefi cjentem przemian globalnych. Rozpiętość poziomu 
życia, dochodów, perspektyw życiowych wydaje się dziś większa niż kiedykolwiek 
w historii, a rozbieżności sytuujące państwa i regiony w określonym miejscu glo-
balnej skali rozwojowej utrwalają się. Początek „wielkiej rozbieżności” datuje się 
na okres po rewolucji przemysłowej. Do tego momentu w historii wszelkie zna-
czące nierówności dochodowe występowały w ramach państw, a nie między nimi. 

Co więcej, poziom posiadanych dóbr statystycznego mieszkańca globu właś-
ciwie nie zmienił się od czasów cywilizacji zbieracko-łowieckiej. Postęp, rozwój 
technologii, kultury, nauki dokonywał się w ramach wąskich grup elit społecz-
nych i niemal wyłącznie reprezentanci tych elit czerpali z niego korzyści. Cezurą, 
która pozwoliła osiągnąć bardziej zrównoważoną dystrybucję dóbr na skalę ma-
sową, stała się rewolucja przemysłowa. Dla państw, których system instytucjonal-
ny, prawny i stopień rozwoju gospodarczego pozwolił skorzystać z akumulowanej 
wiedzy i przyspieszenia technologicznego, rewolucja stała się bezprecedensową 
szansą rozwoju gospodarczego. Natężenie wdrażanych rozwiązań, systematyczne 
procesy usprawniania oparte na nowych technikach i rozwijana równolegle in-
frastruktura organizacyjna wyznaczały początek ekonomii wzrostu gospodarcze-
go. Wówczas to rozpoczął się proces oddalania się ekonomicznych i politycznych 
centrów globu od jego peryferii – zmniejszały się rozbieżności w ramach społe-
czeństw, powiększały natomiast te między społeczeństwami71.

Jeszcze w połowie XVIII stulecia różnica dochodu narodowego pomiędzy kraja-
mi, które później stały się najwyżej rozwiniętymi, a tymi, które współcześnie zalicza-
ne są do grona najsłabiej rozwiniętych, mieściła się w przedziale od 1–1,1 do 1,1–1,3 

70 F. Zakaria, Th e Post-American World, Norton, New York 2008. Zob. również: A.H. Amsden, 
Th e Rise of ‘Th e Rest’: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford University 
Press, New York 2001.

71 Współcześnie te tendencje zachodzą równolegle, tj. wciąż zwiększa się dysproporcja pomiędzy 
państwami, ale jednocześnie istotnie rośnie rozpiętość dochodów w ramach społeczeństw. Jeszcze 
w 1979 roku Wielka Brytania była jednym z państw o najmniejszych rozbieżnościach dochodowych, 
wśród krajów wysoko rozwiniętych. Dziś jest już przykładem państwa, w którym te nierówności są 
największe. Zob.: Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, 
Paris 2008.
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PKB72. Rewolucja przemysłowa wyznaczyła zaś erę wielkiej rozbieżności. Różnice 
w dochodach mierzone według metodologii indeksu Th eila stopniowo wzrastały: 
od 0,06 w 1820 roku do 0,25 w 1870 roku, przyjmując wartość 0,48 w 1950 roku czy 
0,5 w 1980 roku73. W 1820 roku stosunek dochodu narodowego per capita Wiel-
kiej Brytanii, najbogatszego wówczas państwa świata, do regionu Afryki wynosił 
4 : 1. Pod koniec XX wieku, w 1998 roku, ta sama wartość pomiędzy najbogatszym 
państwem świata, Stanami Zjednoczonymi, a Afryką wynosiła 20 : 174. Jeśli jednak 
mierzyć współczynnik nierówności w skali globalnej, to współcześnie kształtuje się 
on na stałym poziomie lub nawet się obniża. Podstawową przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest fakt wspinania się po drabinie rozwojowej wysoko populacyjnych spo-
łeczeństw Indii i Chin. Tempo wzrostu dochodów w państwach azjatyckich było 
w ciągu ostatnich kilku dekad wyższe niż średnie tempo wzrostu dochodów w po-
zostałych państwach świata, co odbiło się na globalnym obrazie sytuacji75. 

W procesie kształtowania się globalnych nierówności dokonały się w ostatnich 
dziesięcioleciach XX wieku zasadnicze przekształcenia, które w literaturze określane 
są między innymi jako „wielkie odwrócenie litery U”. Przemiany w ekonomii świa-
towej spowodowały zmianę ikonicznego kształtu oznaczającego stan nierówności 
społecznych, tak zwanej krzywej Kuznetsa. Teoria Simona Kuznetsa głosi, że skala 
nierówności przy niskich dochodach na mieszkańca jest większa niż przy docho-
dach wyższych, a dysproporcję między zróżnicowaniem dochodów a dochodem per 
capita ilustruje wykres przyjmujący kształt odwróconej litery U. Wysokie nierów-
ności społeczne, znamienne dla wczesnej fazy industrializacji gospodarki, zaczynają 
maleć, kiedy dociera się do uzyskania pewnego poziomu dochodu na mieszkańca. 
Po przekroczeniu tego progu nierówności zaczynają się niwelować.

Uzasadnienie to odzwierciedlała rzeczywistość gospodarek przechodzących 
z etapu agrarnego do fazy industrializacji, ale przestało być właściwe wówczas, 

72 P. Bairoch, Economics and World History, University of Chicago Press, Hemel Hempstead 1993. 
73 Najbardziej rozpowszechnioną miarą nierówności jest współczynnik Giniego (od nazwiska 

włoskiego statystyka, Corrado Giniego, nazywany również współczynnikiem koncentracji 
Lorenza). Ujmuje on rozpiętości między dochodami w jedną miarę. Jeśli wszyscy członkowie grupy 
mają taki sam dochód, współczynnik wynosi zero; jeśli cały dochód grupy trafi a do jednego jej 
członka, wartość współczynnika wynosi 1. Indeks Th eila w odróżnieniu od współczynnika Giniego 
charakteryzuje tzw. addytywna dekomponowalność, tj. możliwości dodawania części składowych 
nierówności powstałych w ramach poszczególnych grup i między grupami. Przy jego zastosowaniu 
otrzymujemy informacje na temat tego, jaka część nierówności tworzy się między grupami, a jaka 
w ramach grup oraz w jakim zakresie dana grupa odpowiada za nierówności w ramach ogółu 
społeczeństwa. Na temat metodologii badania nierówności społecznych i specyfi ki indeksu Th eila 
zob. Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe 
UAM Poznań 2009, s. 38–39; F. Bourguignon, C. Morrisson, Inequality among World Citizens: 1820–
1992, „American Economic Review” 2001, no. 92, s. 727–744.

74 J. Sachs, Koniec z  nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 45.

75 Inequality beyond Globalization. Economic Changes, Social Transformations, and the Dynamics 
of Inequality, red. Ch. Suter, LIT Verlag, Wien 2010.
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gdy scenę gospodarczą zdominowały reguły ekonomii opartej na wiedzy. Po raz 
pierwszy od ośmiu lub dziesięciu tysięcy lat więcej ludzi pracuje poza sektorem 
rolniczym niż w jego ramach76.

Wątpliwości nie budzi fakt, że najbogatsze gospodarki świata w ostatnich dzie-
sięcioleciach poszerzyły swoje wpływy – liberalizacja rynków, integracja ekono-
miczna i umiędzynarodowienie procesów gospodarczych przyniosły wymierne 
zyski tym państwom, które przygotowane były do czerpania korzyści ze specyfi ki 
nowego otwarcia w ekonomii światowej77.

Okazało się jednak, że globalizacja nie stworzyła powszechnej przestrzeni do-
brobytu i wolności ekonomicznej. Możliwość czerpania zysków z uczestnictwa 
w globalnym rynku rozkłada się nierównomiernie nawet w ramach uprzywile-
jowanych społeczeństw, w których rośnie rozpiętość dochodów i usztywnia się 
struktura społeczna – bogaci stają się superbogaci, a biednym coraz trudniej wy-
dobyć się ze swego położenia. Ten trend najbardziej wyraziście obrazują prze-
kształcenia największej gospodarki świata. 

„New York Times” zauważa, że „w ciągu trzech ostatnich dekad pojawiła się 
kategoria ludzi hiperbogatych – ostatecznych zwycięzców niezwykłej transforma-
cji amerykańskiej gospodarki”78.

Koncentracja zasobów w rękach najbogatszych staje się motywem debaty po-
litycznej i czynnikiem wpływającym na sposób interpretacji reguł globalnej spra-
wiedliwości. Jeden procent najbogatszych w coraz liczniejszych krajach – Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie, Chinach – skupia w swoim ręku coraz większy odsetek do-
chodu narodowego. 

Znaczące poszerzenie się grona superbogaczy wydaje się utrwalającą się ten-
dencją: magazyn „Forbes” donosi, że USA mają 421 miliarderów, Rosja – 96, Chi-
ny – 95, a Indie – 48. Najbogatszym człowiekiem świata jest Meksykanin Carlos 
Slim, którego stan posiadania to około 69 mld USD79. Taki format kształtowania 
się globalnej dystrybucji dochodów skłania analityków do interpretacji według 
klucza „zwycięzca bierze wszystko” (the winner takes it all). Dostrzeżono, że roz-
wój technologiczny i instytucjonalny skutkuje pojawieniem się coraz większej 
liczby rynków, których zyski koncentrują się w rękach niewielkiej grupy liderów80. 

76 Ibidem, s. 186. 
77 Na ten temat zob. np.: R. Wilkinson, K. Pickett, Th e Spirit Level: Why More Equal Societies 

Almost Always do Better, Penguin, London 2009; A.V. Deardorff , Technology, Trade, and Increasing 
Inequality: Does the Cause Matter for the Cure?, „Journal of International Economic Law” 1998, 
no. 1(3), s. 353–376; P. Pierson, J. Hacker, Winner-Takes-All Politics: How Washington Made the Rich 
Richer and Turned Its Back on the Middle Class, Simon and Schuster, New York 2010.

78 Cyt. za: L.M. Bartels, Unequal Democracy: Th e Political Economy of the New Gilded Age, 
Princeton University Press, Princeton, NJ 2008, s. 13.

79 For Richer for Poorer, „Th e Economist”, 13.10.2012, http://www.economist.com/node/21564414 
(12.07.2014).

80 J. Hacker, P. Pierson, Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and the 
Precipitous Rise of Top Incomes in the United States, „Politics & Society” 2010, no. 38(2), s. 152–204.
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Na przeciwległym krańcu globalnego systemu gospodarczego – w świecie ni-
sko rozwiniętym – coraz trudniej wypracować konstruktywne zmiany; składa się 
na nie coraz więcej złożonych i częściowo niezależnych od tamtejszych władz oraz 
ich społeczeństw uwarunkowań. Dla państw i całych regionów dotkniętych struk-
turalną biedą procesy globalne oznaczały najczęściej zwiększone ryzyko dalszej 
pauperyzacji. Rewolucja komunikacyjna, znosząca do pewnego stopnia bariery 
czasu i przestrzeni, z wielu państw słabych, nieudolnie administrowanych, bez 
przejrzystości procesów politycznych, uczyniła centra przestępczości zorgani-
zowanej, obszary podporządkowane grupom nastawionym na eksploatowanie 
zasobów, utrzymujące swoją dominację polityczną za pomocą siły. Takie uwarun-
kowania niwelują szanse na zbudowanie tkanki instytucjonalnej i prawnej, która 
umożliwiłaby budowanie ekonomicznych podstaw dobrobytu. Brakuje również 
narzędzi, woli politycznej i mechanizmów społeczno-gospodarczych, które mog-
łyby przybliżyć zapóźnione regiony do punktów węzłowych ekonomii światowej. 
W rezultacie kontynent afrykański jest dziś biedniejszy niż w latach 70. XX wieku. 

Zarysowany powyżej obraz sytuacji jest właściwy debacie politycznej, która na 
kwestie nierówności spogląda przez pryzmat ewentualnych rozwiązań. Próbując 
dociec znaczenia pogłębiających się nierówności globalnych, warto jednak sięg-
nąć po kategorie analityczne, którymi posługuje się ekonomia rozwojowa. Branko 
Milanović, ekonomista Banku Światowego, na kartach „World Apart. Measuring 
International and Global Inequality” systematyzuje to zagadnienie, wyróżniając 
trzy ujęcia globalnej nierówności:

1) Międzynarodowa nierówność – porównanie sytuacji w poszczególnych 
państwach, szacowanej na podstawie PKB per capita, bez uwzględnienia 
wielkości populacji. Powstały w ten sposób ranking obrazuje międzynaro-
dowy wymiar nierówności – porównana jest sytuacja państw bez uwzględ-
nienia ich specyfi ki (przede wszystkim wielkości populacji);

2) Międzynarodowa nierówność ważona – mierniki ekonomiczne uzupełnio-
ne są o wagę w postaci wielkości populacji państwa, nie obrazuje się jednak 
różnic w dochodach występujących wewnątrz populacji;

3) Nierówność dochodów indywidualnych – przedmiotem porównania są tu 
wskaźniki indywidualnych dochodów jednostek (gospodarstw domowych) 
niezależnie od ich przynależności państwowych. Porównywana jest sytuacja 
gospodarstw domowych oparta na badaniach ich dochodów prowadzonych 
w każdym państwie81. 

81 B. Milanovic, Worlds Apart: Global and International Inequality 1950–2000, Princeton 
University Press, Princeton 2005, s. 8–12. Zob. również: T.W. Pogge, S. Reddy, Unknown: Th e Extent, 
Distribution, and Trend of Global Income Poverty, Columbia University 2002, http://www.columbia.
edu/~sr793/povpop.pdf. (26.06.2014); M. Ravallion, Competing Concepts in Inequality Debate, 
Brookings Trade Forum 2004, Brookings Institution, Washington D.C., 2004, s. 1–23; M. Ravallion, 
Should Poverty Measures be Anchored to the National Accounts?, „Economic and Political Weekly”, 
no. 34, 26.08.2000, s. 3245–3252.
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Chociaż „wielka rozbieżność” była obecna w konceptualizacjach światowego 
systemu ekonomicznego przez cały wiek XX, koncepcja nierówności pojawiła się 
jako element debaty w polityce międzynarodowej pod koniec wieku. Wówczas 
globalne kategorie myślenia weszły na stałe do agendy analizowanych na forach 
zarządzania globalnego zagadnień, a poza tym pojawiły się dane – nieujawniane 
wcześniej – na temat sytuacji ekonomicznej mieszkańców Chin, republik byłe-
go Związku Radzieckiego czy całych regionów Afryki. Statystyki tworzyły mapę 
dynamicznych procesów obrazujących tendencje ekonomiczne i ich konsekwen-
cje. Od tego momentu nierówność stała się jednym z rysów charakterystycznych 
wieku globalnego. Trwają debaty nad tym, jakie jest jej znaczenie w kontekście 
zachodzących procesów i trzeba powiedzieć, że rozpiętość interpretacji badaczy 
dorównuje rozmiarom badanego zagadnienia.

Są głosy mówiące o tym, że nawet jeśli nierówność na świecie rośnie, to uzna-
nie tego faktu sprowadza się do uznania wartości procesu analitycznego, z które-
go on wynika. Kwestia nierówności w wymiarze lokalnym podnoszona jest jako 
zagadnienie polityczne – jest ono ograniczone do obszaru, w obrębie którego za-
stosowane mogą zostać narzędzia administracyjne, prawne i polityczne, których 
celem jest dokonanie zmiany. W wymiarze globalnym brakuje takiej możliwości, 
ponieważ nie ma podmiotu, który spójny program zwalczania nierówności mógł-
by stworzyć i zaaplikować. Brak rządu światowego, politycznej platformy, w której 
ramach zagadnienie globalnej nierówności mogłoby się stać przedmiotem zarzą-
dzania82. 

Może to nie mieć znaczenia również dla podmiotów, które reprezentują skalę 
globalnej nierówności, ponieważ jej wartości reprezentowane są przez grupę ludzi 
najbiedniejszych i najbogatszych83. Takie stanowisko sugerowałoby, że dla jedno-
stek nie jest istotne, jak ich pozycja życiowa sytuuje się w odniesieniu do pozycji 
życiowej innych ludzi, czemu zresztą przeczą badania analizujące psychologiczne 
aspekty położenia materialnego, które podnoszą znaczenie hierarchii społecznej 
i postrzegania sytuacji badanych w odniesieniu do tej hierarchii84. Na drugim 
krańcu spektrum usytuowane są stanowiska badaczy, którzy podnoszą znaczenie 
skali globalnych nierówności. Jest to zagadnienie o charakterze etycznym, któ-
re ekonomiczne aspekty formowania się globalnej drabiny dochodów analizuje 
w kategoriach sprawiedliwej dystrybucji zasobów85. Kwestia nierówności docho-

82 J. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford University Press, Oxford 2004. 
83 A.O. Krueger, Supporting Globalization, Remarks at the 2002 Eisenhower National Security 

Conference „National Security for the 21st Century: Anticipating Challenges, Seizing Opportunities, 
Building Capabilities”, 26.09.2002, http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/092602a.htm 
(12.07.2014).

84 C. Graham, A. Felton, Does Inequality Matter to Individual Welfare? An Exploration Based 
on Household Surveys in Latin America, Brookings Institution, Center on Economic and Social 
Dynamics Working Paper Series no. 38, Washington, DC 2005. 

85 Zob. np.: P. Singer, One World: Th e Ethics of Globalization, Yale University Press, New Haven 
2002. 
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dów, dostępu do dóbr, różnice w perspektywach życiowych to istotne czynniki 
kształtujące nastroje społeczne.

W wymiarze narodowym nierówności społeczne mogą wzmagać dążenie do 
zmiany politycznej, powodować aktywność grup znajdujących się w niekorzyst-
nym położeniu, które przyczyn swojego losu upatrywać będą w sposobie sprawo-
wania władzy. 

W wymiarze globalnym nierówności dochodowe również wywołują rosz-
czenia polityczne i określają stanowiska obecne w polityce międzynarodowej. 
Globalizacja, dzięki usprawnieniu procesów komunikacji i szerokiej dystrybucji 
homogenicznych przekazów kulturowych, z pewnością przyczyniła się do rozpo-
wszechnienia pewnego obrazu świata opartego na linii podziału bogaci–biedni, 
wpłynęła na wzrost aspiracyjności reprezentantów grup pozostających na dole 
drabiny rozwojowej, wywołanej świadomością odbiegania od promowanego 
w mediach standardu. Percepcja ta może się również przyczyniać do wzrostu po-
czucia niesprawiedliwości i stanowić impuls do podjęcia działań politycznych na-
kierowanych na zmianę. Dąży się jednak do wzmocnienia pozycji grupy, narodu 
lub regionu – do ściślejszego wpięcia ich w międzynarodowy system gospodarczy, 
nie zaś do wzmocnienia samego systemu. Jego wpływ w debacie publicznej uznaje 
się raczej za opresyjny, stwarzający ograniczenia, a nie szanse.

Jeśli ktoś wierzy, że proces globalizacji powoli doprowadzi do powstania jakiejś formy ustroju 
uniwersalnego, to istotnie globalna nierówność stanie się ważnym zagadnieniem. Trudno wy-
obrazić sobie, żeby prawdziwie wolna wymiana dóbr, technologii, informacji, transfery kapita-
łu oraz w pewnym zakresie wolny przepływ ludzi mogły dokonywać się przez dłuższy czas bez 
jakiejś formy globalnego ustroju wymagającej wdrożenia procesów decyzyjnych na poziomie 
globalnym. Jeśli to się dokona, będzie trzeba ustanowić reguły globalnej redystrybucji86.

I prawdopodobnie te reguły są najważniejszym zagadnieniem wyłaniającym się 
z debaty na temat skali globalnych nierówności. Z ekonomicznego punku widze-
nia związek nierówności z dobrobytem jest niejednoznaczny. Wprawdzie możli-
wości ludzi, którzy przynależą do państw bogatej Północy, są zupełnie nieprzysta-
jące do możliwości tych, którzy przyszli na świat w najmniej uprzywilejowanych 
regionach świata. 

Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że podziały i zależności pomiędzy 
Zachodem i resztą świata nie są już tak oczywiste jak jeszcze sto lat temu. Centra 
i peryferie przenikają się na poziomie realizowania interesów gospodarczych, co-
raz bardziej sprzęgając z sobą swoje interesy, chociaż fi zycznie i kulturowo pozo-
stają od siebie odległe. Prezes amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej zwraca 
uwagę na odwrócenie ról w geoekonomii XXI wieku:

XIX-wieczny wzorzec, zgodnie z którym centra eksportowały produkcję przemysłową, 
wymieniając je na podstawowe towary, nie oddaje złożoności współczesnego ładu eko-

86 B. Milanovic, Global Income Inequality: A Review, „World Economics” 2006, no. 1(7), 
January–March, s. 149. 
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nomicznego, w którym rosnący udział globalnych sił produkcyjnych ulokowany jest 
na rynkach wschodzących. (…) W XIX wieku Wielka Brytania – państwo usytuowane 
w centrum globalnego systemu ekonomicznego – zagospodarowywała bieżące nadwyżki 
fi nansowe, eksportując kapitał na peryferie. Dzisiaj największa gospodarka świata – Stany 
Zjednoczone – zarządza defi cytem budżetowym, pozyskując na jego fi nansowanie kapitał 
pochodzący z rynków wschodzących87.

Model interakcji na linii centra–peryferie ulega postępującym przekształceniom. 
I chociaż wciąż rysuje się w tym obszarze znacząca dysproporcja sił, państwa pery-
feryjne coraz sprawniej budują swoją autonomię ekonomiczną i polityczną. Mamy 
już do czynienia z fragmentacją władzy ekonomicznej i politycznej na świecie. 
Gospodarki Wschodu domagają się większych wpływów politycznych, uzasad-
nionych zresztą stopniem ich partycypacji w budowaniu wzrostu gospodarczego. 
Analizy wskazują na zasadniczą zmianę w układzie sił globalnych, która już się 
rozpoczęła, a która determinować będzie kształt polityki światowej w przyszłości.

Raport Narodowej Rady Wywiadu USA przewiduje, że do roku 2030 gospo-
darka chińska zajmie czołowe miejsce w rankingu światowym, zastępując Stany 
Zjednoczone88. Jeśli ten scenariusz zostanie zrealizowany i Chiny zdołają pokonać 
wyzwania demografi czne, które już wkrótce staną się wielką barierą na drodze 
rozwoju gospodarczego tego państwa, będzie to symboliczne potwierdzenie za-
sadniczego przetasowania sił w gospodarce światowej. O ile w 2009 roku PKB 
według parytetu siły nabywczej (PPP) był ponad 40% wyższy w państwach G7 
(USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada) niż w krajach 
E7 (Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Indonezja, Meksyk, Turcja), o tyle około 2050 
roku sytuacja diametralnie się zmieni. PKB liczony według PPP będzie w krajach 
G7 na poziomie około połowy państw E789. 

Przekształcenia gospodarcze, które pociągają za sobą głębokie przemiany 
społeczne i zmianę rozkładu sił politycznych, stanowią część mozaiki składającej 
się na świat, który jest zupełnie inny niż ten rozpoznany w XX wieku. Nie ma 
w nim bezwzględnie dominujących liderów, nie ma możliwości odcięcia niewy-
godnych peryferii, osłonięcia się przed niebezpiecznymi ideologiami i roszcze-
niami. Kształtowanie ładu ekonomicznego nowego stulecia opierać się musi na 
negocjacji kwestii trudnych, ścieraniu się interesów lokalnych na rzecz globalne-
go interesu nadrzędnego – równowagi, która stabilizuje międzynarodowy system 
gospodarczy i umożliwia realizację strategii rozwojowych. 

87 B.S. Bernanke, cyt. za: P. Subacchi, New Power Centres and New Power Brokers: Are Th ey 
Shaping a New Economic Order?, „International Aff airs” 2008, no. 3(84), s. 485–486.

88 Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, December 2012, NIC 
2012–001, https://globaltrends2030.fi les.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.
pdf (22.02.2015).

89 World in 2050. Th e BRICs and Beyond: Prospects, Challenges and Opportunities, Pricewaterhouse 
Coopers LLP 2013, http:// www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-
january-2013.pdf (22.02.2015).
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3. Stosunki międzynarodowe jako wyścig 
konkurencyjny

Jednym z kluczowych wątków w dziejach historii ekonomii jest namysł nad tym, 
jakie zależności i uwarunkowania pozwalają jednym państwom bogacić się, pod-
czas kiedy inne nie mogą przekroczyć barier rozwoju ekonomicznego. Adam 
Smith w Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów podaje szereg 
czynników wpisujących się w naturę bogactwa trzynastowiecznych potęg gospo-
darczych – dostęp do morza, klimat, ograniczona interwencja państwa w sferę 
gospodarczą. I choć zglobalizowana ekonomia XXI wieku do pewnego stopnia 
zniosła ścisłe powiązanie skuteczności gospodarczej z uwarunkowaniami geo-
grafi cznymi, diagnozę Smitha wypada uznać za trafną również współcześnie – 
gospodarki ciągle uzależnione są od szerokiego kontekstu organizacyjno-geo-
politycznego. W ujęciu procesów gospodarczych, proponowanym przez Smitha, 
znaczącą rolę odgrywało istnienie „przewag absolutnych” – tych obszarów, w któ-
rych państwa i podmioty gospodarcze zdolne były wyraźnie dominować nad in-
nym aktorami wyścigu konkurencyjnego.

Konceptualizacja przewagi konkurencyjnej, dokonana przez Davida Ricardo za-
inspirowanego refl eksjami na temat przewagi absolutnej Smitha, wzmocniła sposób 
opisywania relacji podmiotów gospodarczych obwiązujący w klasycznej ekonomii. 
Wobec postępującej złożoności międzynarodowego systemu ekonomicznego wy-
maga on jednak współcześnie istotnych uzupełnień – większa jest różnorodność 
sfer budowania ekonomicznego sukcesu, a co za tym idzie pojawia się więcej czyn-
ników, które na ten sukces mogą oddziaływać, oraz powiązań między nimi.

Lista przyczyn warunkujących powodzenie ekonomiczne narodów w gospo-
darce globalnej opartej na systemie skomplikowanych powiązań znacząco się wy-
dłuża, ale ciągle pozostaje dominującym zagadnieniem debaty ekonomicznej90. 
Bogactwo zastąpiono dziś kategorią konkurencyjności, bezpośrednio wpływają-
cej na potencjał państw i ich pozycję na arenie międzynarodowej. 

90 Zob. np.: L. Zienkowski, Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2005; D. Acemoglu, J. Robinson, Why Nations Fail: Th e Origins of Power, 
Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York 2012. 
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Konkurencyjność jest jedną z głównych kategorii opisowych świata społecz-
no-ekonomicznego w XXI wieku. W wyścig konkurencyjny w różnorodnych ob-
szarach uwikłane są jednostki, organizacje przez nie tworzone, miasta, regiony. 
Organizmy społeczne w państwach wysoko rozwiniętych gloryfi kują konkuren-
cyjność, co ilustruje sposób projektowania współczesnych systemów edukacji, 
produkcji, życia politycznego. Te założenia nieuchronnie oddziałują również na 
stan relacji na arenie międzynarodowej, sprawiając, że aktorzy stosunków mię-
dzynarodowych nie tylko tworzą system oparty na złożonych interakcjach, ale też 
pozostają w nieustannym wyścigu. 

W wydanej u progu nowego, powojennego świata Wielkiej transformacji Karla 
Polanyiego analizowany jest sposób funkcjonowania rynku w okresie po rewo-
lucji przemysłowej, prezentowany jako rezultat kontekstu społecznego, historii 
i kultury91. Autor akcentuje zasięg zmiany społecznej, która nastąpiła w wyniku 
działania według coraz bardziej wymagających reguł wolnego rynku. Zachowań 
ekonomicznych nie można wyodrębnić z życia społecznego, są one zakorzenio-
ne w postawach i wartościach społecznych, sprzęgnięte z obowiązującymi w da-
nej kulturze sposobami myślenia i działania. Prorynkowe wybory oparte są na 
dążeniu do zysku. Celem transakcji ekonomicznych, funkcjonowania ludzi jako 
aktorów gospodarczych przestaje być zaspokojenie potrzeb, które w tradycyjnych 
systemach ekonomicznych stanowiło centrum motywacji działań związanych 
z gospodarowaniem. Wzajemność i redystrybucja – zasady wspierające wcześ-
niejsze formy porządku społeczno-ekonomicznego – w dzisiejszym wolnorynko-
wym systemie zostały zastąpione przez korzyść i zysk. 

W konsekwencji to nie system ekonomiczny wspiera strukturę społeczną, ale 
struktura społeczna jest pochodną panującego modelu ekonomicznego. Gospo-
darka rynkowa może istnieć tylko w społeczeństwie rynkowym – twierdzi Polanyi 
– w społeczeństwie, w którym ludzkie dążenia podporządkowane są celowi maksy-
malizacji zysków. Rynkowy model społeczny stał się obowiązującym w społeczeń-
stwach zachodnich na przestrzeni XX wieku, a główny nurt kultury ekonomicznej 
tam wykształconej utożsamia rozwój gospodarczy z multiplikowaniem zysków. 

Ten sposób myślenia ujawnia współcześnie coraz więcej słabości – szczególnie 
w kontekście przyczyn globalnej recesji, która rozpoczęła się 2008 roku, mnożąc 
wątpliwości na temat wartości obowiązującego paradygmatu. W reakcji na kryzys 
w przestrzeni społecznej świata zachodniego coraz wyraźniejszy głos znalazły ru-
chy nawołujące do korekty obowiązujących wzorców ekonomicznych, z Occupy 
Wall Street na czele. Długotrwała recesja nie przyniosła jednak istotnych korekt 

91 K. Polanyi, Th e Great Transformation, Beacon Press, Boston, MA 1957. Zob. również: 
S. Randles, Issues for a Neo-Polanyi an Research Agenda in Economic Sociology, „International 
Review of Sociology” 2003, no. 13(2), s. 409–434; R. Knowles, J.R. Owen, Karl Polanyi for Historians: 
An Alternative Economic Narrative, „Th e European Legacy” 2008, no. 13(2), s. 175–191; Karl Polanyi: 
New Perspectives on the Place of the Economy in Society, red. M. Harvey, R. Ramlogan, S. Randles, 
Manchester University Press, Manchester 2007, s. 119.
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w postrzeganiu natury i celów działalności ekonomicznej. Nadrzędną wartością 
społeczeństw rynkowych wciąż jest konkurencyjność, która zakłada ocenę do-
konań poszczególnych państw w relacji do innych – państw i podmiotów. Po-
strzeganie potencjału państwa w kategoriach konkurencyjności stanowi uznanie 
współzależnych gospodarki i polityki międzynarodowej jako naczelnych prze-
strzeni działania podmiotów politycznych92.

Przyjmuje się, że ekonomiczna racjonalność jest normą w ludzkim zachowa-
niu i sposobem na zapewnienie zdrowego funkcjonowania konkurencyjnego ryn-
ku. Ma to wynikać z efektywnej alokacji środków i maksymalizacji produkcji przy 
możliwie najmniejszych kosztach.

Społeczeństwa organizują się według zasady konkurencyjności i produktyw-
ności, przenosząc tę zasadę na poziom struktury ponadnarodowej. Jeśli globalny 
rynek w XXI wieku staje się faktem, to państwa są podmiotami pozostającymi 
w wyścigu konkurencyjnym. Istotne są zatem pytania o to, co decyduje o ich po-
zycji, potencjale, sprawności oddziaływania na tendencje w ekonomii globalnej93. 

Zdolność wprowadzania na rynki produktów spełniających oczekiwania kon-
sumenta globalnego jest narzędziem kształtowania gospodarki narodowej. Dąże-
nie do budowania potencjału konkurencyjnego jest jedną z motywacji rządów do 
zawierania traktatów o wolnym handlu, szeroko pojętej integracji gospodarczej 
oraz rozszerzania kontaktów zewnętrznych w poszukiwaniu rynków zbytu, no-
wych inicjatyw poszerzających możliwości transferu dóbr i idei. Chociaż na stan 
konkurencyjności gospodarek składa się wiele elementów o charakterze zarówno 
stałym, jak i zmiennym, ich produktywność uznaje się za kluczową cechę prze-
kładającą się na poziom życia mieszkańców oraz określającą rolę danego państwa 
w gospodarkach innych państw. Za bazowe elementy budowania zdolności kon-
kurencyjnej uznaje się również:

– „infrastrukturę społeczną” oraz instytucje polityczne;
– politykę makroekonomiczną;
– uwarunkowania mikroekonomiczne, w tym (kulturę przedsiębiorczości, 

infrastrukturę gospodarczą, otwartość gospodarki, stopień zaawansowania 
fi rm i ich strategii biznesowych)94. 

92 S. Garelli, IDM World Competitiveness Yearbook 2008, s. 35–39; M. Delgado, C. Ketels, 
M.E. Porter, S. Stern, Th e Determinants of National Competitiveness, National Bureau of Economic 
Research, no. 18249, 2012.

93 Konkurencyjność jest uznawana za nadrzędną wytyczną narodowych polityk ekonomicznych 
w krajach wysoko rozwiniętych. Niektórzy badacze, jak Paul Krugman czy Paul De Grauwe są 
sceptyczni wobec użycia terminu „konkurencyjność” w odniesieniu do narodowych strategii 
gospodarczych ze względu na dyskusyjne według nich oddziaływania narzędzi, które uznaje się 
za wzmacniające konkurencyjność, np. dewaluacja waluty. Zob. P. Krugman, Competitiveness: 
A Dangerous Obsession, „Foreign Aff airs” 1994, no. 73(2), s. 28–44; Dimensions of Competitiveness, 
red. P. De Grauwe, MIT Press, Cambridge 2010, s. ix–xvi.

94 M. Delgado, C. Ketels, M.E. Porter, S. Stern, Th e Determinants…
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Narzędzia polityczne pozwalają państwom na aktywne kształtowanie polityki 
makroekonomicznej, ale w centrum współczesnej debaty na temat skuteczności 
gospodarczej znajdują się zagadnienia z zakresu kultury przedsiębiorczości, ak-
tywności społecznej, wpływania na postawy społeczne i wyobrażenia ludzi o ich 
roli w przekształcaniu otaczającego ich świata. Celem jest tu wyłonienie okolicz-
ności wzmacniania konkurencyjności, narzędzi, jakie przyczyniają się do powsta-
wania tych okoliczności i zmiennych im towarzyszących.

Chociaż dotychczasowy namysł nad konkurencyjnością nie przynosi przejrzy-
stych wniosków co do możliwości zastosowania tego konceptu w projektowaniu 
systemów społeczno-gospodarczych, narracja oparta na pojęciu konkurencyj-
ności ma zasięg nieomal uniwersalny. Na poziomie debaty politycznej konku-
rencyjność jest kategorią wskazującą kierunek i narzędzie pożądanej społecznie 
zmiany95. Polityki państw czy mechanizmy wzmacniania konkurencyjności wdra-
żane w przedsiębiorstwach służą realizowaniu ich partykularnych interesów. Per-
spektywa globalnej sfery interakcji rynkowych skłania jednak do poszukiwania 
rozwiązań przyczyniających się do wyrównywania możliwości aktorów zaangażo-
wanych w globalny wyścig konkurencyjny.

Pomimo wielości rozwiązań multilateralnych – regulacji powstających na 
gruncie międzynarodowym, których celem jest koordynacja polityk lokalnych 
– najważniejszym aktorem kształtującym potencjał konkurencyjności jest pań-
stwo96. Infrastruktura prawnoregulacyjna decyduje o skuteczności radzenia sobie 
aktorów działających na terytorium państw z wyzwaniami współczesności. Za 
podstawowe bariery uniemożliwiające państwom rozwijającym się zdynamizo-
wanie procesów gospodarczych uważa się niewydolność podejmowanych reform 
(szczególnie reform „strukturalnych” dotyczących fi nansów publicznych, emery-
tur, systemu ochrony zdrowia), a co za tym idzie niemożność stworzenia skutecz-
nych ram dla efektywnych procesów gospodarczych.

W ramach dominujących narracji ekonomicznych buduje się recepty na 
zwiększenie konkurencyjności państw, ale postępująca złożoność uwarunkowań 
ich działania, nietrwałość diagnoz i niekompletność proponowanych rozwiązań 
rzutują na ich skuteczność.

Wyposażone w lepsze czy gorsze narzędzia z całą pewnością państwa i narody 
konkurują z sobą na rynku globalnym. Na liście najbardziej pożądanych celów 

95 Paul Krugman jako przykład politycznej narracji opartej na koncepcie konkurencyjności 
podaje fragment przekazu politycznego dotyczącego Republiki Południowej Afryki: „Dzisiaj (RPA) 
jest częścią prawdziwie globalnej ekonomii. Aby utrzymać nasz standard życia, musimy nauczyć się 
konkurować jeszcze skuteczniej na trudnym jak nigdy dotąd rynku globalnym. To właśnie dlatego 
wyższa produktywność i jakość produktów stały się kluczowe. Musimy przesunąć ekonomiczny 
środek ciężkości w kierunku zyskownych sektorów, aby zapewnić przyszłe miejsca pracy, a jedyną 
drogą ku większej konkurencyjności jest zawieranie nowych partnerstw pomiędzy rządem 
i biznesem”. P. Krugman, Competitiveness: Does it Matter?, „Fortune” 1994, no. 129(5), s. 109. 

96 P. Cooke, P. Boekholt, F. Tödtling, Th e Governance of Innovation in Europe, Pinter, London 
2000.
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państw wysoko rozwiniętych jest rozwój ekonomiczny, wzmocnienie procesów 
demokratycznych, wzmacnianie wewnętrznej spójności kulturowej i narodowoś-
ciowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tak sformułowane cele w realiach 
globalnego porządku będą pozostawać wobec siebie w sprzeczności. Integracja 
ekonomiczna podnosi wprawdzie standard życia, ale godzi w możliwość suwe-
rennego kształtowania decyzji: najwyższy szczebel procesu decyzyjnego oddala 
się od społeczeństw, które będą ponosić konsekwencje tych decyzji. Jak pisze Dani 
Rodrik: „polityczny trylemat ekonomii globalnej polega na tym, że system państw 
narodowych, demokracja polityczna oraz pełna integracja gospodarcza są wobec 
siebie niekompatybilne”97.

3.1. Konkurencyjność narodowa – konceptualizacje i krytyka

W odpowiedzi na coraz szersze zainteresowanie teoretyczne naturą i uwarunko-
waniami konkurencyjności powstały zestawienia, których celem jest ukazanie 
praktycznego wymiaru przewagi konkurencyjnej. Dwa najważniejsze rodzaje in-
deksujące państwa według klucza ich konkurencyjności to Th e Global Competi-
tiveness Report, opracowywany w ramach World Economic Forum (WEF) oraz 
Th e World Competitiveness Yearbook, publikowany przez International Institute 
for Management Development (IMD).

Autorzy Global Competitiveness Report defi niują konkurencyjność jako: „ze-
spół instytucji, polityk, czynników determinujących poziom produktywności 
państwa”98. W tym ujęciu produktywność wiąże się z dobrobytem, jako że miesz-
kańcy bardziej produktywnych gospodarek uzyskują wyższe dochody, oraz pozio-
mem zwrotu z inwestycji w ramach danego systemu ekonomicznego.

Global Competitiveness Index (GCI), szeregujący państwa według ich poten-
cjału konkurencyjnego, bierze pod uwagę czynniki zarówno makroekonomiczne, 
jak i mikroekonomiczne. Dążąc do odpowiedzi na klasyczne pytanie ekonomii 
o przyczyny bogactwa narodów, wymienia się tam dwanaście fi larów konkuren-
cyjności:

Instytucje: struktury umożliwiające sprawną realizację celów jednostek 
i organizacji powinny być trwale wpisane w prawne i administracyjne podstawy 
systemu państwa. Jakość sfery instytucjonalnej jest miarą rozwoju kultury przed-
siębiorczości (kwestie korupcji, przejrzystości działania, upolitycznienia, zależno-
ści) w dużym stopniu wpływa na możliwości budowania wzrostu gospodarczego. 

Infrastruktura: w gospodarce sieciowej jakość infrastruktury komunikacyjnej, 
teleinformatycznej, energetycznej jest głównym warunkiem integracji z między-

97 D. Rodrik, Feasible Globalizations, NBER Working Paper 2002, no. 9129, September, s. 2.
98 K. Schwab, X. Sala-i-Martín, Th e Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic 

Forum 2012, September.
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narodowym systemem ekonomicznym. Przepływy dóbr i towarów – podstawowy 
element dynamiki gospodarczej – współcześnie został uzupełniony o warunek 
dostępu do informacji.

Środowisko makroekonomiczne: nadrzędną cechą systemów makroekono-
micznych skutecznych gospodarek jest stabilność zapewniająca bezpieczeństwo 
transakcji i stałość warunków realizowania celów gospodarczych.

Zdrowie publiczne i podstawowa edukacja: czynniki określające cechy pra-
cowników, ich możliwości sprawcze, wydajność, motywacje – podstawowe ele-
menty budowania wzrostu gospodarczego.

Wyższa edukacja i szkolenie: dynamika procesów ekonomicznych, zmiany 
otoczenia biznesowego – wymagają umiejętności twórczych i adaptacyjnych. 
Wartość zasobów ludzkich w nowoczesnej ekonomii determinuje możliwości 
sprawcze aktorów gospodarczych.

Wydajność rynku towarów: różnorodność produkowanych dóbr, możliwość 
nieskrępowanej walki konkurencyjnej, umiejętność formułowania odpowiedzi na 
potrzeby konsumentów lokalnych i międzynarodowych składają się na atrakcyj-
ność i dynamikę rynku.

Wydajność rynku pracy: swobodny dostęp do zasobów kreatywności, moż-
liwość dostosowania pracowników do potrzeb organizacji decydują o optymali-
zacji wykorzystania kapitału ludzkiego w określonym systemie ekonomicznym. 

Rozwinięty sektor fi nansowy: umożliwia najlepsze lokowanie zasobów, sku-
teczne szacowanie wpływów z inwestycji, oparcie w stabilnych, przejrzyście dzia-
łających strukturach instytucji fi nansowych.

Zaawansowanie technologiczne: uwarunkowania gospodarki opartej na wie-
dzy sprawiają, że zdolność budowania przewagi technologicznej jest kluczowym 
czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Jeśli zaawansowanie technolo-
giczne jest standardem systemu gospodarczego, wydatnie poprawia to jego moż-
liwości oddziaływania. 

Rozmiary rynku: duże rynki umożliwiają aktorom na nich operującym łatwe 
uzyskanie efektu skali, co tradycyjnie przyczynia się do wzrostu efektywności du-
żych gospodarek narodowych. Integracja ekonomiczna sprawia jednak, że grani-
ce narodowe przestały być istotną barierą w dostępie do rynków zagranicznych, 
zatem niewielki rozmiar rynku może, po części, być zrównoważony przez otwar-
tość na wymianę handlową. 

Zaawansowanie biznesu: kryterium odnoszące się do charakteru powiązań 
i sposobu działania w ramach wewnętrznego systemu biznesowego danego kraju 
obejmuje zarówno stopień rozwoju systemu biznesowego, jak i zdolności opera-
cyjne i możliwości oddziaływania poszczególnych aktorów gospodarczych.

Innowacyjność: zdolność do utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dłu-
gofalowej perspektywie uzyskuje się współcześnie przez tworzenie warunków 
rozwoju innowacyjności na poziomie publicznym oraz prywatnym.

Lista kryteriów wymienionych wyżej nie jest listą skończoną, poszczegól-
ne jej elementy nakładają się na siebie, uzupełniają się wzajemnie, dając wyraz 
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stopniowi złożoności uwarunkowań, których rezultatem jest zwiększona konku-
rencyjność. Zdolność identyfi kacji czynników odpowiadających za zwiększenie 
przewagi państw w wyścigu konkurencyjnym jest warunkowana uwzględnieniem 
dynamiki przemian otoczenia międzynarodowego. Liczba kryteriów konkuren-
cyjności rośnie, w miarę jak zwiększa się liczba czynników tworzących podstawo-
we procesy gospodarcze. Od początku globalizacji obserwuje się ich dynamiczny 
przyrost, co sprawia, że trwałość wszelkich diagnoz dotyczących zależności go-
spodarczych jest mocno ograniczona. Próbę uchwycenia złożoności tego obrazu 
reprezentuje metodologia World Competitiveness Yearbook, która ocenia i indek-
suje zdolność narodów do tworzenia i podtrzymywania środowiska wspierającego 
długoterminową konkurencyjność przedsiębiorstw. Zestawienie państw powstaje 
na podstawie łącznej liczby 327 czynników obejmujących uwarunkowania roz-
woju przedsiębiorczości; na czele tej listy znajdziemy czynniki związane z wydaj-
nością biznesu, skutecznością rządu i przedsiębiorstw, infrastrukturą. Rankingi 
konkurencyjności są doskonałym narzędziem do diagnozowania stanu gospoda-
rek narodowych, wyraźnie obrazując złożoność czynników sukcesu gospodarcze-
go. Jako narzędzie przewidywania zmiany na globalnym rynku mają one jednak 
ograniczoną skuteczność. Badania rankingów konkurencyjności w poszukiwaniu 
ich korelacji z perspektywą wzrostu gospodarczego wykazały, że nie mogą one 
służyć za źródło prognozowania99.

W 1990 roku ukazała się książka Th e Competitive Advantage of Nations Micha-
ela Portera prezentująca teorię przewagi konkurencyjnej narodów. Autor opiera 
się na założeniu, że rynki w nowoczesnej gospodarce są podzielone, aktorzy go-
spodarczy mogą wykorzystywać ekonomię skali, a produkty i potrzeby są bar-
dzo zróżnicowane. Popyt, podaż, struktura, strategia i konkurencja tworzą sfery 
oddziaływań podmiotów zaangażowanych w wyścig konkurencyjny. Uzupełnie-
niem tego obrazu gry rynkowej było uznanie rządu i pojawiających się szans za 
czynniki istotnie wpływające na możliwości budowania przewagi konkurencyj-
nej100. W produktywności Porter upatruje źródeł dobrobytu, podejmując w ślad 
za Smithem wyzwanie wskazania uwarunkowań zamożności jednych narodów 
i niedostatku innych: „Stopa życiowa rośnie w tych państwach, w których fi rmy 
zwiększają produktywność, w wyniku poszukiwania nowych sposobów zdobywa-
nia przewagi na polu wiedzy, inwestycji, innowacyjności”101. 

99 T. Berger, G. Bristow, Competitiveness and the Benchmarking of Nations: A Critical Refl ection, 
„International Advances in Economic Research” 2009, no. 15, s. 378–392; W. Ochel, O. Röhn, Ranking 
of Countries: Th e WEF, IMD, Fraser and Heritage Indices, Cesifo DICE Report 2006, s. 48–60.

100 J.H. Dunning, Th e Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational 
Corporations. Interaction and Policy Implications, „Transnational Corporations” 1992, no. 3, s. 7–45.

101 M. Porter, Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu [w:] Kultura ma 
znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, przeł. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Warszawa 2003, s. 63. Zob. również: D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak 
bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2000. 
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Znaczenie mechanizmów konkurencyjności zmieniło się w okolicznościach 
projektowanych przez ramy gospodarki opartej na wiedzy102. To podmioty za-
rządcze – państwa, administracje regionalne, władze organizacji międzynarodo-
wych – odpowiadają za zdolność wykorzystania wiedzy, kompetencji i tworzenie 
kultury przedsiębiorczości na terenie swoich wpływów.

W modelu globalnej ekonomii dobrobyt jest wyborem państwa. Konkurencyjność nie jest 
już ograniczona do tych państw, które posiadają korzystne dziedzictwo. Narody wybiera-
ją dobrobyt, kiedy swoje polityki, prawa i instytucje opierają na produktywności. Narody 
wybierają dobrobyt, jeśli na przykład poprawiają możliwości wszystkich swoich obywateli 
i inwestują w specjalistyczną infrastrukturę, zwiększającą wydajność handlu. Narody wybie-
rają ubóstwo lub ograniczają swój dostatek, jeśli pozwalają, aby ich polityki podkopywały 
produktywność biznesu. Ograniczają swój dobrobyt, jeśli specjalistyczne umiejętności są 
zarezerwowane tylko dla wybranych. Ograniczają swój dobrobyt, jeśli skuteczność biznesu 
zależy od powiązań rodzinnych, od powiązań z kręgami władzy, a nie od produktywności103.

Uwarunkowania państwa macierzystego i właściwa strategia są determinantami 
sukcesu rynkowego w koncepcji Portera, który proponuje ujęcie czynników wpły-
wających na pozycję konkurencyjną w strukturę rombu (diamentu) (wykres 1):

Wykres 1. Czynniki budowania przewagi konkurencyjnej – tzw. romb przewagi narodowej

Strategia, struktura
i rywalizacja firm

Warunki
czynników produkcji Warunki popytu

Sektory pokrewne
i wspomagające

Źródło: M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 207.

Teoria Portera nie bierze pod uwagę – wzorem tradycyjnych ujęć – wartości po-
równawczych zasobów i możliwości poszczególnych państw, ich kosztów produkcji 
czy wydajności siły roboczej. Opiera się na założeniu, że nowoczesne uwarunkowania

102 Zob. np.: Ph. Cooke, Knowledge Economies: Clusters, Learning and Cooperative Advantage, 
Routledge, London 2002; A. Burton-Jones, Knowledge Capitalism, Oxford University Press, Oxford 
1999; G. Eliasson, S. Fölster, T. Lindberg, T. Pousette, E. Taymaz, Th e Knowledge Based Information 
Economy, Th e Industrial Institute for Economic & Social Research, Stockholm 1990.

103 M. Porter, Th e Competitive Advantage of Nations, Simon and Schuster, New York 2011, s. 3.
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prowadzenia działalności gospodarczej ograniczyły znaczenie tych czynników, 
sprawiając jednocześnie, że produktywność stała się bazowym kryterium sukcesu 
ekonomicznego. Państwa mogą bardziej lub mniej produktywnie zarządzać swo-
imi zasobami, mogą wspierać rozwój kapitału ludzkiego, wykorzystywać zasoby 
naturalne, świadomie orientować się na innowacyjne strategie rozwoju gospodar-
czego. Polityka narodowa tworzy ramy dla skutecznego działania przedsiębiorstw 
nawet w warunkach wieku globalnego. Panuje zgoda co do tego, że integracja go-
spodarcza zasadniczo zwiększyła autonomię dużych przedsiębiorstw, pozwalając na 
umiędzynarodowienie ich działalności. Firmy stają się coraz bardziej autonomiczne, 
operując poza lub ponad granicami administracyjnymi państw pochodzenia, nie-
jednokrotnie stając się potężniejszymi gospodarczo aktorami niż niektóre z państw. 
Czy jednak umiędzynarodowienie działalności, elastyczność przenoszenia procesów 
produkcyjnych, dostępność narzędzi ułatwiających zdalne zarządzanie komórkami 
rozsianymi w odległych geografi cznie lokalizacjach pozwalają uznać, że fi rma glo-
balna stała się faktem? Czy interesy fi rmy transnarodowej i jej państwa macierzyste-
go są tożsame, czy sprzeczne? Jak kształtuje się gra sił między rządem a zarządem? 
Czy preferencyjne warunki organizacyjne, podatkowe, system zachęt inwestycyj-
nych tworzony przez poszczególne rządy są wyrazem ich słabości, czy siły? 

Michael Porter poddaje te kwestie analizie, wskazując na rzeczywiste aspekty 
rywalizacji państw w międzynarodowej grze. Bo chociaż przyspieszenie globali-
zacji osłabiło kontrolę rządów nad kierunkami rozwoju fi rm, to jednak gospodar-
ki narodowe są sumą przedsiębiorstw działających na ich terytorium. Pomimo 
postępującego ujednolicenia procesów organizacji i zarządzania, tworzenia pro-
duktów przeznaczonych na międzynarodowy rynek, stosowania globalnych na-
rzędzi marketingu, kultura miejsc pochodzenia przedsiębiorstw globalnych nie 
traci więc na znaczeniu. 

Firmy kreowane są przez ludzi przynależących do określonej kultury, prezen-
tujących określone postawy, poszukujących rozwiązań w konkretny, wykształcony 
w tej kulturze sposób. Rządy mają wpływ na kształtowanie czynników sprzyjają-
cych budowaniu konkurencyjności, promowanie postaw i wartości ułatwiających 
zdobywanie przewagi w globalnej grze rynkowej 

Im bardziej konkurencja staje się globalna, jak na ironię, tym bardziej wzrasta znaczenie 
bazy narodowej (home base)104.

Ułożenie elementów kluczowych w zaprezentowanym wyżej schemacie wskazuje, 
że mamy do czynienia z ujęciem systemowym. Poszczególne elementy nie są izo-
lowane, zachodzą między nimi interakcje, sposób ich ułożenia zorientowany jest 
na uzyskanie efektu synergii. Teoria przewagi konkurencyjnej Portera w miarę 
zmieniających się okoliczności rynkowych jest systematycznie uzupełniania przez 
niego samego i innych autorów. 

104 Ibidem, s. 614.
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Myślenie o konkurencyjności musi być dziś wielowymiarowe, czego wyrazem 
jest teoria przewag skonstruowanych, łącząca w sobie kilka rozpoznanych wcześ-
niej elementów składających się na konkurencyjność oraz nowe punkty odnie-
sienia właściwe gospodarce opartej na wiedzy105. Pojęcia regionalnych systemów 
innowacji, klastrów, model potrójnej helisy wyznaczają nowy sposób myślenia 
o tym, jak tworzy się unikatowa wartość, pozwalająca na osiąganie przewagi kon-
kurencyjnej. Przekształceniu ulegają czynniki pierwotnie uznane za decydujące 
o potencjale konkurencyjnym, dążenia i kontekst gospodarczy. Założenie potrój-
nej helisy opiera się na badaniach Henry’ego Etzkowitza oraz Loeta Leydesdorff a 
dotyczących interakcji pomiędzy uniwersytetami, przemysłem a władzą publicz-
ną, jako kluczowymi interesariuszami innowacyjności106. Interakcje między tymi 
stronami przynoszą skutek w postaci transferu wiedzy i swoistej zamiany przypi-
sanych im ról – jednostki badawcze wykorzystują swój potencjał na rynku, przed-
siębiorstwa coraz bardziej świadomie projektują sferę badań i rozwoju, upatrując 
w niej sposobu na długofalowe zwiększenie zysków. Klamrą spinającą aktywności 
tych i innych kluczowych dla wzmacniania konkurencyjności aktorów jest wła-
dza publiczna, której zadaniem jest projektowanie i wdrażanie polityk kreujących 
podstawy do rozwoju. 

Koncept globalnej konkurencyjności doczekał się też analiz krytycznych. Lau-
reat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Paul Krugman pisał w 1994 roku na 
łamach „Foreign Aff airs” o „szkodliwej obsesji konkurencyjności”107. 

Krugman jest wyznawcą tezy, że powodzenie ekonomiczne państw w żaden 
sposób nie wynika z zakresu i sprawności, z jaką konkurują one na globalnym 
rynku. Jeśli nawet fi rmy konkurują z sobą na globalnym rynku, biorąc udział 
w grze o sumie zerowej, relacje państw na tym rynku mają różny charakter.

Jeśli ekonomia europejska ma się dobrze, niekoniecznie musi odbywać się to kosztem go-
spodarki amerykańskiej, w istocie, jeśli cokolwiek może pomóc gospodarce amerykańskiej, 
dostarczając jej dużego rynku zbytu i dostarczając jej wysokojakościowe produkty po niż-
szych cenach, będzie to gospodarka europejska, która odniosła sukces108. 

Założenie o współzależności państw na rynku międzynarodowym nie jest tutaj 
kwestionowane, ale jego interpretacja zakłada możliwość uzyskiwania wzajemnej 

105 Ph. Cooke, L. Leydesdorff , Regional Development in the Knowledge-Based Economy: 
Th e Construction of Advantage, „Journal of Technology Transfer” 2006, no. 31, s. 5–15. 

106 H. Etzkowitz, L. Leydesdorff , Th e Triple Helix: University – Industry – Government Relations: 
A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development, „EASST Review” 1995, no. 14, s. 14–19; 
H. Etzkowitz, Th e Triple Helix: University – Industry – Government Innovation in Action, Routledge, 
London 2008; E. Currid, Th e Warhol Economy, Princeton University Press, Princeton 2007. Nazwa 
modelu oparta jest na metaforze zaczerpniętej z genetyki, w której obrazuje współzależności 
w strukturze cząsteczki DNA. W odniesieniu jednak do środowiska gospodarczego zależności 
w omawianym trójkącie nie są dane z góry, podlegają dynamicznym zmianom. 

107 P. Krugman, Competitiveness…
108 Ibidem, s. 34. 
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korzyści przez aktorów, których działania rozpatrywane były wcześniej jako układ 
typu wygrana/przegrana. Biorąc pod uwagę realizowane cele i charakter działa-
nia, nie ma odniesienia między międzynarodową ekspansją państw i fi rmami. Co 
więcej, Krugman wskazuje, że konkurencyjność, jako kontekst działań politycz-
nych sterujących gospodarką, godzi w równowagę międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych. Obsesja konkurencyjności prowadzi bowiem do protekcjonizmu 
czy wojen handlowych. Jako że państwa pozostają w szeregu zależności, tendencje 
obecne w jednym z nich odbijają się w możliwościach i kondycji innych. Suk-
ces ekonomiczny jednego aktora globalnej sieci wzmacnia innych, kreując rynek 
zbytu i korzystne środowisko inwestycyjne. W kontekście uwarunkowań rozwoju 
ekonomicznego często wspomina się o tak zwanym czynniku sąsiedztwa – sukces 
danego państwa promieniuje na kraje sąsiadujące, i odwrotnie – według takiego 
samego klucza rozprzestrzenia się niestabilność, bieda, defi cyty społeczne. Insty-
tucje zarządzania globalną gospodarką cierpią na defi cyt demokracji, a te, oparte 
na ideale demokratycznego uczestnictwa, nie są skuteczne.

Warunkiem dobrego funkcjonowania rynków jest jednak obecność silnego 
państwa, które kreuje ramy rozkwitu przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. 
Strukturalne problemy narodowych systemów ekonomicznych Globalnego Połu-
dnia mają swą przyczynę w słabości instytucji państwowych, które nie są w stanie 
wdrożyć skutecznych mechanizmów ochrony prawnej czy przekroczyć brzegowych 
uwarunkowań rozwoju ekonomicznego. Rynki zależą od instytucji publicznych, 
które są gwarantem ochrony prawnej transakcji, pełnią służebną funkcję wobec 
obywateli i organizacji przez nich tworzonych, w tym organizacji gospodarczych. 

Uwarunkowania globalnej konkurencyjności sprawiają, że chociaż rola państwa 
narodowego w niektórych obszarach się zawęża, a instytucje państwa zastępowane 
są przez różnorodnych aktorów prywatnych czy procesy integracyjne, to jednocześ-
nie znaczenie struktury zarządczej, jaką dysponuje państwo, rośnie. W centrum 
debaty na temat kształtu suwerenności nowoczesnego państwa stoi argument, że 
w warunkach zglobalizowanej ekonomii rządy straciły autonomię formułowania 
i wdrażania strategii gospodarczych, ich kontrola nad procesami gospodarczy-
mi gwałtownie się zmniejszyła. Formuła suwerenności zmienia się, oddalając się 
od tradycyjnych wzorców, wydaje się natomiast, że siłą organizmu państwowego 
w wieku przedglobalnym i globalnym jest tworzenie ram organizacji społecznej 
i ekonomicznej109. Państwo pozostaje głównym prawodawcą, wyznacza kierunki 
polityki makroekonomicznej, wzmacnia korzystne tendencje społeczne, oddziału-
je na zachowania i postawy ludzkie. „Globalna” konkurencyjność zależy często od 
„lokalnej” koncentracji wiedzy, umiejętności, możliwości i rozpowszechnionych, 
ukrytych wzorców zachowania, których ilustracją są regiony geografi cznej kon-
centracji fi rm. Skumulowana milcząca wiedza i doświadczenie, których nie można 

109 Por. R.N. Haass, R.E. Litan, Globalization and its Discontents: Navigating the Dangers of 
a Tangled World, „Foreign Aff airs” 1998, no. 3(77); J.H. Dunning, R. Narula, Explaining International 
R&D Alliances and the Role of Governments, „International Business Review” 1998, no. 7(4).
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łatwo skodyfi kować, skopiować, przetransferować na użytek rywali, nawet tych bę-
dących na wyciągnięcie ręki, pozostaje esencją konkurencyjności na szczeblu lokal-
nym pomimo rozpowszechnionych przekonań o „globalizacji”110. 

Systematyczny opis zakresu tych oddziaływań państwa jest trudny, ale procesy 
globalnej sceny ekonomicznej wymuszają konieczność jego opracowania. Dobrym 
punktem odniesienia są tu kultury regionalne, które wykształciły pewne specyfi czne 
cechy, pozwalające reprezentantom tych kultur na skuteczniejsze poszukiwanie roz-
wiązań problemów. W literaturze zarządzania końca XX wieku szeroko podnoszo-
no znaczenie triady ekonomicznej – regiony Europy Zachodniej, Ameryki oraz Azji 
traktowano jako siły napędowe globalnego rynku. Aktorzy zaangażowani w procesy 
gospodarcze i polityczne uczestniczyli w wyścigu konkurencyjnym, ale również za-
chodziły między nimi interakcje przynoszące korzyści systemowe. To zatem kolej-
ny argument potwierdzający, że państwa nie są wyłącznie bytami ekonomicznymi, 
a złożonymi konstruktami społeczno-politycznymi i zakres ich oddziaływania na 
arenie międzynarodowej odpowiada realizacji zróżnicowanych celów. 

Jak przyznaje sam Krugman, zawsze w relacjach na arenie międzynarodowej wy-
stępuje czynnik rywalizacji o status i władzę111. Polem tej rywalizacji nie jest jedynie 
sfera ekonomiczna, a jej rezultaty oddziałują na więcej wymiarów niż tylko status 
gospodarczy państw – status ten jest zaś nieodłącznym elementem pozycji państw 
na arenie międzynarodowej. W globalnej grze na pewno uczestniczą gospodarki na-
rodowe, nawet jeśli ich reprezentanci operują na poziomie ponadnarodowym. Ewo-
lucja kontekstu konkurencyjności przynosi jeszcze jeden wniosek – coraz trudniej 
uchwycić elementy, które mają charakter determinujący istotne zjawiska i procesy. 
Pełen obraz sytuacji ujawnia się wyłącznie w retrospektywie, a dane, które niegdyś 
stanowiły wcale niezłą podstawę do wnioskowania, dzisiaj wydają się niewystarcza-
jące. Powstają pytania: W jakim zakresie dane odzwierciedlają rzeczywistość? Czy 
niepewność towarzysząca każdemu procesowi decyzyjnemu pogłębia się? 

Zachary Karabell ujmuje ten dylemat jednoznacznie:

(…) podstawowe wskaźniki tworzą mapę danych, która służy ludziom do nawigowania 
ich życia. Ta mapa nieuchronnie jednak ujawnia ślady starzenia się. Zrozumienie tego, 
jak powstała, pomoże w zrozumieniu, dlaczego jest mniej wiarygodna niż kiedykolwiek 
wcześniej. Żaden z dzisiejszych głównych wskaźników nie istniał sto lat temu. Zostały one 
wymyślone, aby mierzyć przemysłowe ekonomie państw narodowych w połowie ubiegłe-
go stulecia. I wówczas działały wprost znakomicie. Jednak zmierzenie realiów XXI wieku 
okazało się bardziej wymagające. Przemysłowe państwa narodowe przekształciły się w zło-
żone systemy oparte na usługach, eksportujące dobra za pomocą fi rm międzynarodowych. 
Dwudziestowieczne statystyki nie zostały zaprojektowane, aby odzwierciedlać te realia, 
i po prostu nie są w stanie za nimi nadążyć112. 

110 Por. M. Jovanovic, Local versus Global Location of Firms and Industries, „Journal of Economic 
Integration” 2003, no. 1(18), s. 99–100.

111 P. Krugman, Competitiveness…, s. 34. 
112 Z. Karabell, (Mis)leading Indicators: Why our Economic Numbers Distort Reality, „Foreign 

Aff airs” 2014, no. 2, vol. 92, s. 90.
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3.2. Rynek wyobrażeń

Postrzeganie świata i innych aktorów różni się od rzeczywistości w prawidło-
wościach, które możemy wyśledzić i z powodów, które możemy zrozumieć.

R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics

Środowisko międzynarodowe jest przestrzenią ścierających się opinii, krążących 
informacji, przekonań i wizji, które konkurują z sobą w uzyskiwaniu wpływu na 
procesy polityczne. Jedną z cech współczesnych stosunków międzynarodowych 
jest postępująca potrzeba uczestnictwa w wyścigu konkurencyjnym w obszarze 
informacji. Firmy od zawsze konkurowały o udział w rynku, a dzisiaj wydaje 
się również, że akcent w ich działaniach przesunął się na poszukiwanie najbar-
dziej kreatywnych pomysłów czy niezagospodarowanych nisz. Elementem tych 
ofensywnych strategii rynkowych było tworzenie wizerunku, budowanie relacji 
z konsumentami, konstruowanie tożsamości, która przekładać się miała na wyob-
rażenia odbiorców, a te na ich działania. Podobny mechanizm w coraz szerszym 
wymiarze dotyczy aktorów politycznych, dla których tożsamość oparta na spój-
nym systemie wartości, symboli i zasad postępowania zawsze była podstawowym 
czynnikiem różnicującym. W polityce rozpoznawalność, charakterystyczność 
zawsze stanowiły atut, lecz zróżnicowanie krajobrazu medialnego oraz intensyw-
ność komunikacji, chaos informacyjny sprawiły, że budowanie wizerunku staje się 
coraz bardziej czasochłonnym i kompleksowym wyzwaniem. I prawidłowość ta 
nie dotyczy wyłącznie polityków, ale również organizacji realizujących cele poli-
tyczne – państw, partii, lobby, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych. 

Zagadnienia percepcji, informacji, dezinformacji stanowią znaczący element 
politycznego procesu decyzyjnego, który dotychczas nie został w sposób zado-
walający wyjaśniony w ramach teorii politologicznych i stosunków międzynaro-
dowych. Na gruncie liberalnych teorii stosunków międzynarodowych rozwijane 
jest przekonanie, że czynnik społeczny w znacznym stopniu oddziałuje na aktyw-
ność państwa na arenie międzynarodowej. Idee, przekonania, opinie zakorzenio-
ne w masowej wyobraźni przekładają się na polityki realizowane przez państwo, 
a zatem kształtują stosunki międzynarodowe. Zdolność do wpływania na opinię 
publiczną przekłada się więc na zdolność do oddziaływania w stosunkach mię-
dzynarodowych. Badania dotyczące zaufania politycznego (zaufanie pokładane 
w rządzie) i społecznego (zaufanie pokładane w innych ludziach, współobywa-
telach) dostarczają niepełnych informacji o tym, jak emocje kształtują działania 
polityczne, wyraźnie jednak wskazują na istniejące w tych sferach powiązania113. 

113 M.J. Hetherington, Th e Political Relevance of Political Trust, „American Political Science 
Review” 1998, no. 92(4), s. 791–808; M. Hetherington, S. Globetti, Political Trust and Racial 
Preferences, „American Journal of Political Science” 2002, no. 46, s. 253–275; W.A. Gamson, 
A. Modigliani, Knowledge and Foreign Policy Opinions: Some Models for Consideration, „Public 
Opinion Quarterly” 1966, no. 30(2), s. 187–199.
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Duże znaczenie dla analizowania tego wymiaru polityki zagranicznej w syste-
mach demokratycznych miały rezultaty badań wskazujące na podłoże preferencji 
obywateli wobec określonych polityk. Kształtowały się one na bazie abstrakcyj-
nych przekonań – preferencji wobec izolacjonizmu lub też internacjonalizmu 
oraz wizerunku innych narodów. Wydaje się, że obraz innych nacji może również 
wpływać na preferencje dotyczące stopnia zaangażowania danego państwa na are-
nie międzynarodowej (izolacjonizm lub internacjonalizm), zatem ma charakter 
pierwotny dla opinii w obszarze kierunków polityki zagranicznej114. 

Stopień, w jakim przekonania obecne na narodowym rynku idei determinują 
kierunki polityki zagranicznej państwa, jest jednym z wymiarów wzajemnej inter-
akcji na polu komunikacji publicznej i stosunków międzynarodowych. W kontek-
ście budowania przewagi konkurencyjnej przez państwo bardziej interesującym 
aspektem będzie jednak narracja strategiczna – jej zastosowanie i charakterysty-
ka. Geoff rey Roberts uznaje, że tworzenie narracji to „po prostu praktykowanie 
opowiadania historii o połączonych z sobą sekwencjach ludzkich działań”115.

W analizach narracji jako narzędzia wpływu i czynnika zmiany pojawia się 
cały zestaw ich funkcji: konstruowanie sensu, nadawanie spójności, formułowa-
nie ładunku perswazyjnego czy wreszcie proponowanie określonej wizji własnych 
działań, miejsca w świecie, aspiracji albo kształtowanie tożsamości. Badania głów-
nych aktorów polityki międzynarodowej uznają, że narracja jest jednym z narzę-
dzi projektowania władzy i określania relacji wobec systemu międzynarodowego. 
Jej cechy to:

1) Orientacja na przyszłe działania, na wytworzenie efektu w przyszłości. Nar-
racja w swej treści może się opierać na historii, ale jej rolą jest kształtowanie 
przyszłych relacji, wypracowanie przyszłego rezultatu. 

2) Określenie stanowiska, pozycji aktora posługującego się narracją w ukła-
dzie sił lub systemie globalnym.

3) Narracja strategiczna nie ma określonej, niezmiennej treści. Jest rezultatem 
nieustannie powielanego procesu negocjowania treści komunikatów z we-
wnętrzną opinią publiczną i aktorami zewnętrznymi. To proces dynamicz-
ny, którego nigdy nie można uznać za zakończony i kompletny.

4) Narracja to proces określony tymi interpretacjami rzeczywistości, które zy-
skują przewagę w danym społeczeństwie. Ich źródłem być mogą narracje 
historyczne, które wykształciło państwo w przeszłości, jego działania lub 
reputacja.

114 R.K. Herrmann, P.E. Tetlock, P.S. Visser, Mass Public Decisions to Go to War: A Cognitive-
-Interactionist Framework, „American Political Science Review” 1999, no. 93(3), s. 553–573; 
J. Hurwitz, M. Peffl  ey, How Are Foreign Policy Attitudes Structured? A Hierarchical Model, „American 
Political Science Review” 1987, no. 81(4), s. 1099–1120; J. Hurwitz, M. Peffl  ey, Public Images of the 
Soviet Union: Th e Impact on Foreign Policy Attitudes, „Journal of Politics” 1990, no. 52(1), s. 3–28. 

115 G. Roberts, History, Th eory and the Narrative Turn in IR, „Review of International Studies” 
2006, no. 4(32), s. 703–704. 
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5) Odbiorcą narracji jest zarówno wewnętrzna opinia publiczna, jak i środo-
wisko międzynarodowe116. 

Tradycyjne funkcje narracji realizowane są współcześnie za pomocą global-
nej sieci komunikacyjnej, której cechy określają możliwości stosowania tego na-
rzędzia. Środowisko mediów – tradycyjnych i cyfrowych – oraz skala dotarcia 
do odbiorców decydują o stopniu, w jakim narracja może się zakorzenić w spo-
łecznym czy też międzynarodowym układzie percepcyjnym. Jakość dystrybucji, 
skala zainwestowanych środków, dostęp do infrastruktury technicznej oraz sieci 
dystrybucji informacji w dużym stopniu decydują o popularyzacji narracji. Wy-
odrębnienie narracji strategicznej jako narzędzia kształtowania opinii na arenie 
międzynarodowej stanowi potwierdzenie potrzeby aktorów międzynarodowych 
zajmowania pozycji na rynku wyobraźni. Przekłada się ona na zdolności perswa-
zyjne, kształtuje i upowszechnia pożądane opinie, wpływa na budowanie zaufania 
i legitymacji. 

Według Philipa Kotlera to uwarunkowania zglobalizowanej, zintegrowanej 
ekonomii i zmiany przekształcające współczesność wymuszają stosowanie po-
dejścia marketingowego przez regiony i państwa w celu efektywnej rywalizacji 
i osiągania przewagi konkurencyjnej. Dobrze opowiedziana historia, właściwie 
dobrany komunikat, konsekwentnie popularyzowana mapa skojarzeń sprawiają, 
że aktorzy sprawniej poruszają się w przestrzeni debaty stanowiącej nieodłączną 
część międzynarodowego procesu decyzyjnego. 

3.3. Nowy wymiar konkurencyjności – państwowe fundusze 
majątkowe

Państwowe fundusze majątkowe (Sovereign Wealth Funds, SWF) są to tworzone 
przez rządy państw lub władze regionalne (fundusze stanów amerykańskich, na 
przykład Alaska Permanent Fund) agendy umożliwiające inwestowanie w zagra-
niczne lokaty fi nansowe, najczęściej w sposób mniej zachowawczy niż tradycyjna 
polityka banków centralnych wobec rezerw walutowych. Mogą przybierać formę 
spółek kapitałowych, funduszy, podmiotów inwestycyjnych. Do portfeli SWF tra-
fi ają między innymi akcje, obligacje, nieruchomości i inne lokaty inwestycyjne, 
które fi nansowane są z państwowych rezerw dewizowych. Środki na założenie 
tego typu wehikułów inwestycyjnych pochodzą zazwyczaj z nadwyżki w bilan-
sie płatniczym, prywatyzacji, nadwyżek budżetowych lub przychodów pocho-
dzących z eksportu surowców. Pozyskane w ten sposób dodatkowe wpływy mają 

116 Charakterystyka narracji jako narzędzia w polityce zagranicznej zaczerpnięta z: 
A. Miskimmon, B. O’Loughlin, L. Roselle, Forging the World: Strategic Narratives and International 
Relations, Working Paper, Centre for European Politics / New Political Communications Unit, 2012, 
s. 4–5.
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stanowić zabezpieczenie na wypadek kryzysu (państwa azjatyckie), pomnażać 
rezerwy emerytalne (Australia, Irlandia, Nowa Zelandia, Chile), zapewnić mię-
dzypokoleniowy transfer bogactwa, inwestować w długofalowy rozwój kraju czy 
utrwalić zyski państw eksportujących surowce. Pierwszym tego typu podmiotem 
był utworzony w 1953 roku Kuwejcki Zarząd Inwestycyjny (Kuwait Investment 
Authority), który miał inwestować zyski z wydobycia ropy naft owej. Dziś fundusz 
wart jest niemal 300 miliardów USD. 

Data powstania pionierskiej agendy inwestowania aktywów państwowych 
dowodzi, że mają już one pewną tradycję, ale dynamika rozwoju tej formuły 
pozwala uznać ją za mechanizm przystosowania do nowych sposobów funk-
cjonowania systemu międzynarodowego117. Wydaje się, że ten rodzaj funduszy 
jest odpowiedzią na potrzebę posiadania przez państwa narzędzi operowania na 
międzynarodowych rynkach fi nansowych, które mogą upodobnić ich możliwo-
ści do potencjału prywatnych podmiotów komercyjnych. Zakłada się, że posia-
dając nadwyżki budżetowe, można zabezpieczać interesy ekonomiczne państwa 
– właściciela funduszu – stosując bardziej elastyczną lub/i długoterminową stra-
tegię inwestycyjną118.

Jako agendy kontrolowane przez państwa państwowe fundusze majątkowe po-
siadają oczywiste konotacje polityczne. Powstaje zatem pytanie: W jakim stopniu 
powierzone im aktywa mają generować zyski, a w jakim mają realizować strate-
giczne, również pozaekonomiczne, cele państw właścicieli?

W państwach, w których działania państwowych agend inwestycyjnych 
poddane są rygorom transparentności, wykorzystanie zgromadzonych w nich 
środków jest przedmiotem debaty politycznej. Norweskie stronnictwo Chrześci-
jańskich Demokratów zaapelowało na przykład, aby państwowy fundusz w geście 
solidarności z kontynentem afrykańskim zintensyfi kował tam obecność inwesty-
cyjną119. Zarządcy funduszu Dubai World zagrozili natomiast wycofaniem środ-
ków z Europy, kiedy w 2008 roku Unia Europejska usiłowała wdrożyć regulacje 
ustanawiające standardy przejrzystości, przewidywalności i odpowiedzialności 
dla funduszy sovereign wealth na jej terytorium120. 

Fala globalnej recesji, opanowującej światowe rynki od 2008 roku, spowodo-
wała umacnianie się pozycji funduszy jako stabilnego źródła fi nansowania. Wiele 
podmiotów zagrożonych upadkiem właśnie we wsparciu państwowych funduszy 
majątkowych szukało drogi wyjścia z impasu.

117 S. Kern, Sovereign Wealth Funds-State Investments on the Rise, Deutsche Bank Research, 
10.09.2007; Th e World’s Most Expensive Club, „Th e Economist”, 24.05.2007.

118 J. Slawotsky, Sovereign Wealth Funds as Emerging Financial Superpowers: How US Regulator 
Should Respond, „Journal of International Law” 2008/2009, no. 40, s. 1239–1269.

119 C. Th ompson, Sovereign Wealth Funds Flex Th eir Muscles, http://www.thefi nancialist.com/
sovereign-wealth-funds-fl ex-their-muscles/ (17.07.2014).

120 M. Th atcher, Western Policies Towards Sovereign Wealth Fund Equity Investments: 
A Comparison of the UK, the EU and the US, Policy Brief, Kuwait Programme on Development, 
Governance and Globalisation in the Gulf States, London 2012, s. 8. 
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Powstanie nowych funduszy przede wszystkim w Chinach i Rosji wywołało na Zachodzie 
zażartą debatę: niektórzy widzieli w nich jeszcze jedną szansę lokowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, tworzenie kapitału czy w końcu wzrost gospodarczy. Inni nato-
miast postrzegali państwowe fundusze majątkowe jako zagrożenie – za ich sprawą wrogie, 
autorytarne reżimy mogą dokonywać potajemnych ataków, prowadzić wywiad gospodar-
czy czy wywoływać chaos gospodarczy, aby podkopać funkcjonowanie otwartych, demo-
kratycznych narodów121.

Fundusze typu sovereign wealth są interesującym narzędziem budowania współ-
zależności na arenie międzynarodowej w kontekście mechanizmów zarządza-
nia globalnego i realizacji celów z zakresu interesu publicznego. Wymowny tego 
przykład stanowi chociażby malezyjski fundusz Khazanah Nasional, który po-
siada pakiet kontrolny największej sieci szpitali w Turcji122. Podobne przykłady 
można mnożyć: w 2012 roku chiński China Investment Corporation kupił 10% 
akcji Heathrow Airport Holdings. Zagraniczne fundusze pozyskały udziały (7%) 
brytyjskiego banku Barclays, na brytyjskiej giełdzie papierów wartościowych 
(Qatar Investment Authority), sieci zajmującej się dostawą wody Th ames Wa-
ter (Abu Dhabi Investment Authority oraz China Investment Corporation) oraz 
w ikonicznych brytyjskich markach, jak Madame Tussauds (w całości pozyska-
na przez Investment Corporation of Dubai) czy Harrods (w całości należący do 
Qatar Investment Authority)123. Zdaniem jednego z obserwatorów rynków fi -
nansowych „trudno dziś przemierzyć Londyn, żeby nie minąć budynku przynaj-
mniej częściowo należącego do obcego rządu, jego funduszu emerytalnego lub 
majątkowego”124. Prawidłowości wieku globalnego ilustruje więc również fakt, że 
rynek nieruchomości jednego z ikonicznych miast Zachodu kształtują fundusze 
pochodzące z Chin, Malezji, Singapuru czy Kataru. 

Znaczące zaangażowanie kapitału zarządzanego pośrednio przez rządy w stra-
tegiczne sektory czy obszary oddziaływania innych państw dla wielu z nich staje 
się zagadnieniem z zakresu bezpieczeństwa narodowego125. W Stanach Zjedno-
czonych plany inwestycyjne funduszy majątkowych, szczególnie pochodzących 
z Chin i Bliskiego Wschodu, są przedmiotem debaty politycznej – wzbudzają 
protesty opierające się na argumencie konieczności ochrony strategicznych inte-
resów. Takie reakcje kongresmenów i opinii publicznej towarzyszyły próbie zaku-

121 B.J. Balin, Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis, SSRN, 23.09.2009, http://ssrn.com/
abstract=1477725 (13.08.2014).

122 E. Ercan, Malaysia Airports Said to Mull Raising Istanbul Airport Stake, Bloomberg/
BusinessWeek, 28.02.2012, http://www.businessweek.com/news/2012-02-28/malaysia-airports-
said-to-mull-raising-istanbul-airport-stake.html (13.08.2014).

123 M. Th atcher, Western Policies…, s. 5.
124 Cyt. za: A. Ong, Sovereign Wealth Funds: Confi guring an Ecology of Security, „Journal of 

Business Anthropology” 2013, Spring, 2(1), s. 56. 
125 L. Backer, Sovereign Investing in Times of Crisis: Global Regulation of Sovereign Wealth Funds, 

State-Owned Enterprises, and the Chinese Experience, „Transnational Law and Contemporary 
Problems” 2010, no. 19(3), s. 3–144. 
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pu amerykańskiej fi rmy petrochemicznej Unocal przez chiński fundusz CNOOC 
w 2005 roku czy też pięciu portów, między innymi New York Port Authority, przez 
Dubai Ports World, należący do funduszu Dubai World, w 2006 roku126. Kontro-
wersje wokół planów tej transakcji doprowadziły do uchwalenia w 2007 roku Fo-
reign Investment and National Security Act (FINSA) regulującego wpływy agend 
inwestycyjnych należących do innych rządów. Ten typ transakcji poddawany jest 
kontroli, pod kątem ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, 
szczególnie w obszarze strategicznej infrastruktury, źródeł energii czy fundamen-
talnych technologii. 

W przyjmowanych strategiach rozwoju kontekst relacji z państwem, w któ-
rym dokonuje się inwestycji, nie jest bez znaczenia. Od zawsze lokowanie kapita-
łu na zagranicznych rynkach oznaczało dla państwa inwestora lub fi rm państwa 
inwestora wzmacnianie państw, w których dokonano inwestycji, ze względu na 
bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Portfolio inwestycyjne państwowych 
funduszy majątkowych jest rozległe i fragmentaryczne, a jednak fakt lokowania 
inwestycji w konkretnym projekcie, realizowanym w konkretnym miejscu na 
świecie uzależnia powodzenie inwestycji od kondycji lokalnych rynków. 

Współcześnie zmieniły się mechanizmy oddziaływania, ale ciąg przyczynowo-
-skutkowy pozostał ten sam. Kapitał, nawet pochodzący z państw niedemokra-
tycznych, wyznających fi lozofi e polityczne odległe od przyjętych na Zachodzie, 
uznaje się raczej za nośnik i potencjalne źródło rozwoju.

Państwowe fundusze majątkowe mogą potencjalnie mieć również istotne 
znaczenie jako regulator strategii korporacyjnych. W sytuacji integracji rynków 
i umiędzynarodowienia działalności korporacyjnej wiele jej sfer wymyka się kon-
troli państw macierzystych, a także państw, na których terytorium prowadzona 
jest działalność. Dzięki funduszom majątkowym państwa zyskują więc narzędzie 
oddziaływania na czołowych graczy globalnej ekonomii, co może mieć funda-
mentalne znaczenie w kontekście międzynarodowej gry sił i wpływów. W fun-
duszach zgromadzono dotychczas 5 bilionów USD, a 80% wartości tej kwoty 
ulokowane jest w dziesięciu agendach ulokowanych na czele globalnej listy. Za-
rząd lidera spośród SWF norweskiego otwarcie deklaruje zamiar wykorzystania 
funduszu do kontroli polityki korporacyjnej127. Dane z 2012 roku informują, że 
fundusz był wówczas w posiadaniu akcji wartych 4 miliardy USD w spółkach ta-
kich, jak Apple, HSBC, Nestle, Royal Dutch Shell. Przeprowadzona w 2007 roku 

126 Znaczący w tym kontekście jest fakt, że porty należały wcześniej do fi rmy brytyjskiej, a próba 
ich odsprzedania funduszowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wywołała sprzeciw Kongresu 
oraz opinii publicznej. W sondażu przeprowadzonym przez CBS News 70% respondentów 
opowiedziało się przeciwko planom sprzedaży portów funduszowi Dubai World. Zob. K. Young, 
Th e Committee on Foreign Investment in the United States and the Foreign Investment and National 
Securities Act of 2007: A Delicate Balancing Act Th at Needs Revision, „University of California Davis 
Journal of International Law and Policy” 2008, no. 15, s. 43–70.

127 Zob. C. Th ompson, Sovereign Wealth Funds Flex Th eir Muscles, http://www.thefi nancialist.
com/sovereign-wealth-funds-fl ex-their-muscles/ (17.07.2014).
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inwestycja Abu Dhabi Investment Fund o wartości 7,5 miliarda USD w grupę 
Citigroup pozwoliła tej ostatniej wydobyć się z kryzysu spowodowanego zapaścią 
na rynku kredytów hipotecznych. Chociaż państwowe fundusze majątkowe są na-
rzędziem zaprojektowanym do rozwijania możliwości oddziaływania na ponad-
narodowych rynkach, na poziomie międzynarodowym brakuje konsensusu co do 
form ich kontroli. Z inicjatywy Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz 
Międzynarodowej Grupy Roboczej przyjęto wprawdzie tak zwane zasady z San-
tiago mające ujednolicić zobowiązania SWF, mają one jednak wyłącznie formę 
rekomendacji.

Chociaż fundusze typu sovereign wealth nie mają stałej charakterystyki, wyrażają 
pewną tendencję obecną na scenie międzynarodowej. Państwa zwiększają spektrum 
pozyskiwania dochodów – od narzędzi uznawanych za mało ryzykowne (obligacje 
w obcych walutach) do tych o wyższym stopniu ryzyka (instrumenty pochodne) 
czy wreszcie takich, które z przyczyn prawnych są poza zasięgiem banku centralne-
go. Fundusze typu sovereign wealth są uzupełnieniem tradycyjnych metod oddzia-
ływania na rynki międzynarodowe, które również kształtują współczesny krajobraz 
gospodarki światowej. Państwa równie dobrze mogą poszerzać swoją sferę posia-
dania/kontroli, kupując zagraniczne aktywa za pośrednictwem przedsiębiorstw 
państwowych. W ten sposób kontrolowana przez rząd Chin spółka Lenovo weszła 
w posiadanie praw własności ikonicznych amerykańskich marek nowych technolo-
gii: IBM – od którego odkupiła dział komputerów (2005 r.), dział zajmujący się ser-
werami (2014 r.) i pakiet akcji (18,9%), stając się największym producentem sprzętu 
PC na świecie – czy Motorola (pozyskana od Google)128. 

Przedsiębiorstwa państwowe mogą operować na rynkach międzynarodowych 
z taką samą swobodą jak te prywatne, ale są łatwo identyfi kowane z państwem 
macierzystym, ich strategia nierzadko dostosowana jest do linii politycznej jego 
rządu. To ograniczenie zostaje zniwelowane, kiedy to nie państwo, ale fundusz 
majątkowy tworzy przedsiębiorstwo zależne. Aby osiągnąć większą swobodę 
działania, fundusze państwowe tworzą przedsiębiorstwa zależne, które realizu-
jąc cele funduszu, nie muszą podlegać regulacjom na ten fundusz nakładanym 
(na przykład obowiązkowi informacyjnemu koniecznemu do zachowania stan-
dardów przejrzystości). Czynnikiem może być tu również kwestia wizerunku – 
fundusze majątkowe mogą być postrzegane jako upolitycznione, przedsiębiorstwa 
zależne natomiast automatycznie słabiej identyfi kowane są z krajem pochodzenia 
funduszu. 

Skomplikowana struktura własnościowa i operacyjna z jednej strony może bu-
dzić obawy inwestorów i ciał regulacyjnych, z drugiej jednak stanowi mechanizm 

128 S. Bernstein, J. Lerner, A. Schoar, Th e Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, „Journal 
of Economic Perspectives” 2013, Spring, no. 2(27). Zob. również: A.D. Dixon, A.H.B. Monk, What 
Role for Sovereign Wealth Funds in Africa’s Development?, Oil-to-Cash Background Paper, Center 
for Global Development, Washington, DC 2011; E.M. Truman, Sovereign Wealth Funds: Is Asia 
Diff erent?, Working Paper 11–12, Peterson Institute, Washington, DC 2011.
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przynoszący wymierne korzyści129. Wartość środków zgromadzonych w tego typu 
funduszach rośnie, są coraz popularniejszym narzędziem inwestycyjnym. Niektóre 
z nich deklarują chęć pozyskiwania inwestycji korporacji międzynarodowych oraz 
wzmacniania transferu technologii do macierzystych gospodarek. W tym celu pró-
bują one pozyskać udziały większościowe w formach lub utworzyć koalicję z in-
nymi udziałowcami, aby z poziomu zarządu kierować zainteresowanie korporacji 
w stronę państw pochodzenia funduszy. Mechanizm ten sprawia, że mogą pozy-
skiwać inwestycje, rozwijać infrastrukturę naukowo-badawczą czy wdrażać nowe 
technologie, objęte ochroną własności intelektualnej państwa macierzystego.

129 Sovereign Wealth Fund Institute w swoich klasyfi kacjach funduszy nadaje im rating 
jawności metodą Linaburga-Maduella. Transparentność działań funduszy ma ścisły związek 
z zaawansowaniem demokracji w kraju – właścicielu i poziomem przejrzystości życia publicznego. 
Rating 10 oznaczający pełną przejrzystość informacyjną otrzymały na przykład New Zealand 
Superannuitation Fund czy też norweski Government Pension Fund. Na drugim biegunie – rating 
równy 1, czyli brak przejrzystości informacyjnej, znalazły się wehikuły, takie jak Botswana Pula 
Fund czy algierski Revenue Regulation Fund.
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4. Brokering władzy

Diagnozy współczesnych relacji międzynarodowych wiążą siłę, zdolność do prze-
kształcania otoczenia i wywierania wpływu z konceptem sieciowości. Sieciowość 
jako narzędzie analizy polityki międzynarodowej zyskało znaczenie w instrumen-
tarium dyscypliny i stanowi podłoże identyfi kowania nowych cech i prawidłowo-
ści w stosunkach globalnych130. 

Perspektywa sieci najczęściej przyjmowana jest w odniesieniu do stosunkowo 
nowych formuł współpracy obecnych na arenie międzynarodowej – zagospoda-
rowanie przestrzeni decyzyjnej przez organizacje pozarządowe, zorganizowane 
siatki przestępcze, kooperacyjne rozwiązywanie problemów przez sieci agencji 
rządowych. Funkcjonalna analiza sieci jest często stosowanym narzędziem w roz-
poznawaniu charakteru interakcji zachodzącej między zaangażowanymi aktora-
mi i czynnikami gwarantującymi skuteczność działania struktury jako całości131.

Zarządzanie sieciowe jest jedynym sposobem na pokonanie przepaści między instytucjami 
narodowymi a łącznością w skali globalnej. Sieci zarządzania defi niowane są jako relatyw-
nie stałe wyrazy woli współzależnych, lecz operacyjnie autonomicznych, aktorów. Sieciowe 
formy organizacji uznawane są za luźne formy związków organizacji i jednostek, oparte na 
podejmowaniu systematycznych interakcji dla realizacji wspólnego celu132.

Charakter kształtowania się współczesnych relacji władzy w środowisku między-
narodowym pozwala wyłonić kilka prawidłowości dotyczących sposobu, w jaki 
poszczególne podmioty zwiększają swoje oddziaływanie. Tradycyjna wizja powsta-
wania hierarchii międzynarodowej oparta jest na atrybutach siły – zasobach mili-
tarnych, ekonomicznych, kapitale ludzkim, terytorium. Dostęp do nich od wieków 

130 B. Wellman, Structural Analysis: From Method and Metaphor to Th eory and Substance 
[w:] Social Structures a Network Approach, red. B. Wellman, S.D. Berkowitz, Cambridge University 
Press, Cambridge 1988, s. 19–61; M.E. Keck, K. Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks 
in International Politics, Cornell University Press, Ithaca 1998.

131 E. Hafner-Burton, M. Kahler, A.H. Montgomery, Network Analysis for International Relations, 
„International Organization” 2009, no. 3(63), s. 559–592; Networked Politics: Agency, Power, and 
Governance, red. M. Kahler, Cornell University Press, Ithaca 2009.

132 M.L. Mueller, Networks and States Th e Global Politics of Internet Governance, MIT Press, 
Cambridge, MA 2010, s. 6. 
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określał pozycję państw w międzynarodowej grze sił, pozwalał realizować cele stra-
tegiczne i oddziaływać na innych. Współcześnie uwarunkowania wpływu w środo-
wisku międzynarodowym tracą swoją przejrzystość. O ile podnoszone w oglądzie 
neorealistycznym właściwości oparte na sile militarnej i ekonomicznej wciąż za-
pewniają wysokie miejsce w hierarchii potęg międzynarodowych, o tyle współzależ-
ność i szybki obieg informacji powodują zmiany w schemacie redystrybucji władzy. 
W układzie oddziaływań międzynarodowych coraz większe znaczenie zaczynają 
mieć aktorzy zdolni do wywierania skutecznego wpływu na działania państw. Oni 
sami nie pretendują do wzmacniania swojego miejsca w układzie sił za pomocą tra-
dycyjnych środków, ale w obszarze specjalizacji rozciągają spektrum oddziaływa-
nia, powodując zmianę zachowań. Można ich nazwać brokerami władzy – ustalając 
punkty odniesienia ważne w określaniu pozycji państw i organizacji w procesach 
decyzyjnych, zapewniając ich legitymizację, wzmacniając wiarygodność, wspierają 
internalizację norm, która sprzyja harmonizacji działań.

Brokering odnosi się przede wszystkim do sposobu uzyskiwania wpływu i kie-
runków redystrybucji władzy w warunkach środowiska globalnego. Brokerami 
władzy są podmioty sprawnie operujące informacją, uwierzytelniające działania 
innych, pośredniczące w pozyskiwaniu przez tradycyjnych aktorów stosunków 
międzynarodowych lepszych narzędzi do realizacji ich celów. Brokerzy władzy 
ściśle wpleceni są w sieć międzynarodowych zależności, stanowią punkt odnie-
sienia w ocenie potęgi państw i ich zdolności do budowania układów współpra-
cy. Zaliczyć do nich można agencje informacyjne, agencje ratingowe, wpływowe 
organizacje pozarządowe, formalne lub nieformalne grupy odniesienia, które 
zdolne są zmieniać zachowania i wpływać na sposób działania innych. Pośredni-
czenie w budowaniu układu władzy nie sprowadza się wyłącznie do oddziaływań 
niezależnych aktorów, brokering jest narzędziem, za pomocą którego państwa 
i organizacje wzmacniają swoją pozycję. Dążą one na przykład do zajmowania 
kluczowych miejsc w procesach decyzyjnych rozgrywających się na arenie mię-
dzynarodowej, po to by zyskać możliwości sprawnego realizowania własnych 
interesów oraz poszerzyć wpływ. Te dwa cele są wobec siebie komplementarne – 
umocnienie pozycji w układzie władzy oznacza poszerzenie wpływu. 

W układzie sieciowym miejsce w sieci, odległość od punktów węzłowych, 
zdolność oddziaływania na inne elementy sieci, stopień współzależności – to 
czynniki wpływające na oznaczenie sprawczości w relacjach międzynarodo-
wych133. Sieciowość jako perspektywa oglądu procesów i interakcji w stosunkach 
międzynarodowych dostarcza nowych kategorii, które pozwalają konceptuali-

133 Zob. np.: Networked Politics…, D. Frosst, Innovation and Interactions: Wellspring of 
Competitive Advantage, Th e Global Information Technology Report 2005–2006, Th e World 
Economic Forum, Ch. 2.1., 2006, s. 41–53; C. Zhen-Wei Qiang, A. Pitt, Contribution of Information 
and Communication Technologies to Growth, World Bank Working Paper 24, 2004; Micropolicies for 
Economic Growth OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 2005; 
Manufacturing Complexity, „Th e Economist”, 15.06.2006.
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zować potęgę. Otóż układ sieciowy pozwala uczestniczącym w nim aktorom na 
pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów i pokrycie defi cytów w zakresie 
środków tak zwanej twardej siły przez wzmocnienie pozycji w sieci. O możliwoś-
ciach sprawczych danego podmiotu decydują zatem nie tylko jego indywidualne, 
obiektywne atrybuty, ale też miejsce w sieci – ilość i jakość powiązań, które aktor 
ten zdołał wypracować. Sama sieć staje się brokerem władzy – umiejętny spo-
sób partycypacji wzmacnia możliwości oddziaływania poszczególnych aktorów. 
Zakres władzy w sieci zazwyczaj identyfi kowany jest w kontekście centralności, 
istotności członka sieci. Ci z nich, którzy zdołali wypracować dużą liczbę połą-
czeń, wchodzą w liczne interakcje, mogą w większym stopniu oddziaływać na 
innych uczestników w sieci. Dysponują większą „siłą społeczną”, mogą oni „(…) 
zatrzymać oddziaływanie społecznych benefi tów w postaci członkostwa, uznania 
lub też nałożyć społeczne sankcje, w postaci marginalizacji, traktowanej jako me-
toda przymusu (…), oczekują oni też większego wsparcia w sytuacji konfl iktu”134.

Waga oddziaływania aktora rośnie w miarę uzyskiwania przez niego central-
ności, a jego natura stanowi połączenie wykorzystania indywidualnych atrybutów 
(na przykład siły militarnej) z elementami władzy relacyjnej: możliwości kształ-
towania opinii, tworzenia agendy rozpatrywanych czy negocjowanych zagadnień. 
Dostęp do sieci stwarza szanse, dynamika oddziaływań oprócz realizacji interesów 
generowana jest przez oczekiwania dotyczące zachowań, kategorii społecznych. 

Szczególnie interesująca, z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, 
jest charakterystyka sieciowych brokerów – podmiotów pomagających innym 
maksymalizować korzyści, wspierających ich interesy, wykorzystujących swoją 
prominentną rolę w sieci dla wzmocnienia uczestników słabszych lub margi-
nalizowanych135. Siła społeczna wygenerowana dzięki powiązaniom sieciowym 
pozwala brokerom budować połączenia pomiędzy innymi aktorami. Wchodzą 
w rolę mediatora, zarządzają konfl iktem, minimalizują jego skutki dla całości sie-
ci, budują swoją pozycję, kreując połączenia o szczególnym strategicznym znacze-
niu dla podmiotów, z którymi się łączą.

Struktura systemu imperialnego w jasny sposób ilustruje charakter władzy, jaka przynale-
ży sieciowemu brokerowi. Większość opisów imperiów podkreśla silne, bilateralne relacje 
pomiędzy imperialną metropolią a peryferiami stanowiącymi jej własność, uznając je za 
istotę defi nicji imperium. Teoria sieci wskazuje równie istotną prawidłowość: władza, do 
której rości sobie prawo metropolia, wynika ze słabych powiązań pomiędzy węzłami zlo-
kalizowanymi na peryferiach136.

Charakter oddziaływań sieciowych w nieco inny sposób niż w tradycyjnych in-
terpretacjach wyjaśnia istotę wzajemnego oddziaływania. W przykładzie zacyto-

134 E.M. Hafner-Burton, A.H. Montgomery, Power Positions: International Organizations, Social 
Networks, and Confl ict, „Journal of Confl ict Resolution” 2006, no. 1(50), s. 11. 

135 Zob. m.in.: R.V. Gould, Power and Social Structure in Community Elites, „Social Forces” 
1989, no. 2(68), s. 531–552.

136 E. Hafner-Burton, M. Kahler, A.H. Montgomery, Network Analysis…, s. 572.
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wanym wyżej tradycyjne, twarde środki prowadzenia polityki zagranicznej, jak 
potęga militarna czy władza ekonomiczna, były decydujące dla powstania impe-
rialnej dominacji. Jej trwanie i charakter zależne są jednak od władzy relacyjnej, 
umiejętności kształtowania kontaktu, tak by optymalnie wykorzystywać posiada-
ne zasoby, umacniając wpływy i potęgę.

W układzie sieciowym narzędziem władzy jest kontakt, dostęp, uczestnictwo, 
te komponenty decydują o pozycji w sieci, i wydaje się, że w realiach zglobalizo-
wanej ekonomii ich znaczenie wzrasta. Jak zauważa Ann Marie Slaughter:

W obecnym stuleciu globalna potęga będzie w coraz większym stopniu zależna od stopnia 
łączności – kto jest połączony, z kim i w jakim celu. Oczywiście świat ten wciąż będzie za-
wierać stan konfl iktu, bo sieci potrafi ą być tak samo szkodliwe i śmiercionośne, jak bywają 
produktywne i przynoszące korzyści. Co więcej, przepaść między tymi, którzy pozostają 
w łączności z globalną sieci, a tymi, którzy są z niej wykluczeni, będzie wyostrzać wszelkie 
inne różnice między nimi137. 

W 2011 roku United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
oraz Centre for Global Governance Studies Uniwersytetu w Leuven, uznając rolę 
liczby i jakości połączeń pomiędzy państwami, grupami i organizacjami, stworzyły 
Connectedness Index – miarę uczestnictwa państw w sieciach wymiany wiedzy oraz 
globalnym systemie ekonomicznym138. Twórcy tego narzędzia badawczego uznali, 
że istnieje silna korelacja między skutecznością rządzenia, rozwojem przemysłu, 
dobrą kondycją ekonomiczną a czynnikiem uzupełniającym, warunkującym czy 
też towarzyszącym tym pożądanym z punktu widzenia stabilności międzynarodo-
wej okolicznościom, jakim jest uczestnictwo w sieci wymiany wiedzy139.

Fakt, że sieci współpracy łączące różnych partnerów stały się przestrzenią za-
rządzania w sprawach międzynarodowych, nie budzi żadnych wątpliwości. Na-
tura sieci zakłada elastyczność i zdolność transformacji – uczestnictwo w nich 
rzadko opiera się na kryteriach formalnych, siłą sieci jest różnorodność i wola 
zaspokajania różnych potrzeb. Cechą, która oddaje istotę sieciowości, jest więc 
wyłącznie efektywność. Żadne formalnie wyrafi nowane alianse polityczne nie 
zagrzeją długo miejsca w przestrzeni władzy międzynarodowej, jeśli nie zdadzą 
egzaminu ze skuteczności działania. 

Jednocześnie sprawnie funkcjonujące sieci opierają się na silnym komponen-
cie normatywnym – warunkiem interakcji są wzajemne zaufanie, otwartość, dą-
żenie do kompromisu lub uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia dla wszystkich 
uczestników. Sieci zdolne są do ustalania norm w przestrzeni władzy regionalnej 
i globalnej, ustalania priorytetów działania i ciągłej wymiany wiedzy, szczególnie 

137 A.M. Slaughter, America’s Edge: Power in the Networked Century, „Foreign Aff airs” 2009, 
no. 1(88), s. 112. 

138 Najwyższe miejsca w rankingu zajmowały Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Stany Zjednoczone 
i Finlandia.

139 Networks for Prosperity…, s. 25.
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w obszarach istotnych dla realizowanych wspólnie oraz indywidualnie – przez 
każdego z uczestników sieci – celów. Pewną miarą rosnącego znaczenia sieci 
w ustalaniu standardów obowiązujących w przestrzeni ponadnarodowej jest roz-
wój regulacji, których źródłem są podmioty prywatne. Jest to istotne przekształ-
cenie obowiązującego modelu, w którym organizacje międzynarodowe powołane 
były do ustalania standardów i ich wpływ gwarantować miał przyjęcie i przestrze-
ganie ustalonych regulacji w państwach członkowskich. Współcześnie natomiast 
coraz częściej twórcami regulacji są aktorzy prywatni, działający w interesie grup 
społecznych, zawodowych oraz grup interesu140. 

Wydaje się, że sieciowość jest kluczem do rozpoznania składników efektyw-
ności politycznej i jako taka jest przedmiotem szeregu analiz. Amandine Orsini, 
Jean-Frédéric Morin, Oran Young obrazowo prezentują charakter systemu:

Grupa lub system posiadają właściwości, które odróżniają je od ich części składowych. 
Galaktyki nie obracają się z tą samą prędkością co gwiazdy, ekosystem ewoluuje w bardziej 
harmonijny sposób niż jego biologiczne komponenty, tłum jest z reguły bardziej impul-
sywny niż tworzące go jednostki, a H2O zaspokaja pragnienie daleko lepiej niż dwie czą-
steczki wodoru i jedna tlenu141.

Rosnąca potrzeba pośredniczenia, budowania szerokiego spektrum, kształtowa-
nia opinii związana jest z charakterem przestrzeni decyzyjnej w sferze między-
narodowej, która obejmuje coraz więcej aktorów pozapaństwowych. Sieci współ-
pracy służą za przestrzeń mediacyjną w tworzeniu i dystrybuowaniu kapitału 
politycznego, wypracowują swoje własne logiki działania. Na gruncie analitycz-
nym powstało kilka ujęć formowania się procesu negocjacyjnego, prowadzącego 
do wywołania zmiany politycznej. Coalition Advocacy Framework (ACF) zakłada 
wolę dokonania zmiany realizowaną w skoordynowany sposób przez grupę ludzi 
w układzie formalnych struktur władzy lub poza nimi. Ta „koalicja” uczestników 
tworzących subsystem decyzyjny charakteryzuje się zróżnicowaniem opinii.

Współcześnie strefa oddziaływania państwa wychodzi poza terytorium – aby 
utrzymać jego struktury jako narzędzie władzy lub też trafniej odpowiedzieć na 
potrzeby obywateli, rządy wchodzą w relacje częstsze i głębsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Ich zadaniem jest stworzenie „sfer bezpieczeństwa” umożliwiających 
jak najszersze korzystanie z udogodnień materialnych, społecznych, technolo-
gicznych. Globalne rynki stworzyły nowe poziomy realizowania funkcji zarząd-
czych w sferze zewnętrznej – dzięki obecności w globalnym obiegu fi nansowym 
i politycznym państwo realizuje swoje zróżnicowane cele. Współzależny świat 
generuje największe korzyści w kontekście współdziałania, wymiany, budowania 
relacji. Izolacja jako wybór polityczny oznacza rezygnację z tych korzyści i w wy-

140 Zob. M. Zachara, Global governance…, s. 77–85.
141 A. Orsini, J.F. Morin, O. Young, Regime Complexes: A Buzz, a Boom, or a Boost for Global 

Governance?, „Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations” 
2013, no. 1, vol. 19, January–March, s. 27.
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miarze długofalowym jest skazana na niepowodzenie. Ta prawidłowość dotyczy 
również aktorów międzynarodowych o innej charakterystyce i różnych celach. 
Korporacje międzynarodowe, aby zapewnić sobie dostęp do rynków, muszą ne-
gocjować warunki, zabiegać o zainteresowanie konsumentów, dbać o wizerunek. 
Skazane są na współpracę, tak samo jak INGO, organizacje międzyrządowe (same 
będące rezultatem współpracy) czy organizacje międzynarodowe.

Ład globalny zawiera w sobie dwa porządki, które stanowią punkt odniesienia 
dla wszystkich uczestników polityki międzynarodowej. W ramach porządku pra-
worządnego zachodzą interakcje państw, które uznają podstawowe reguły ładu. 
Nieustannie jest on przedmiotem międzynarodowych ustaleń. Porządek poza-
prawny zagospodarowuje te podmioty, które odrzucają ustalone modele budo-
wania wpływów i utrwalania władzy, zdając się na agresję, eksploatację, grabież. 
Krwawe reżimy również poszukują łączności z międzynarodowymi rynkami re-
prezentowanymi przez siatki przestępcze, handlarzy ludźmi, bronią, narkotykami. 
Dążąc do utrzymania i wzmacniania władzy politycznej, tak samo jak podmioty 
wyrosłe z praworządnego porządku, aktorzy ci zorientowani są na czerpanie ko-
rzyści z uczestnictwa. Tyle że korzyści te defi niowane są dla nich inaczej. Celem, 
do którego zmierzają, jest utrzymanie dostaw broni pozwalających wzmocnić siłę 
lokalnego oddziaływania – dostęp do rynku zbytu surowców, których sprzedaż 
służyć ma utrwalaniu władzy reżimowej, pozyskiwanie klientów, którzy skłonni 
są zapłacić za świadczenie nielegalnych usług, udostępnienie lokalizacji, tożsa-
mości czy infrastruktury. W zapewnianiu miejsca w strukturze międzynarodo-
wej odpowiadającego wyobrażeniom i roli obranej przez dany podmiot pomagają 
brokerzy władzy. 

Podmioty przynależne do tej grupy wplecione są w międzynarodowe środo-
wisko polityczno-społeczne, uczestnicząc w kształtowaniu się interakcji na arenie 
międzynarodowej. Przyczyniają się w ten sposób do ustalania i przekształceń po-
rządku międzynarodowego. Ich możliwości oddziaływania są rezultatem wzra-
stającej potrzeby synchronizacji działań podmiotów międzynarodowych w celu 
realizacji i maksymalizacji interesów. Środowisko międzynarodowe stanowi dla 
nich przestrzeń szans, które realizowane być mogą jedynie z udziałem lub dzię-
ki innym podmiotom. Współpraca staje się bezwzględną koniecznością w kon-
tekście nie tylko rozwiązywania problemów globalnych, ale również korzystania 
z efektu synergii, który powstaje w rezultacie poddania kolejnych fragmentów rze-
czywistości międzynarodowej uporządkowanemu nadzorowi. Powstawanie norm 
jest pierwszym etapem na drodze do uregulowania praktyk czy konceptualizacji 
zjawisk. Regulacja z kolei tworzy bezpieczną, przewidywalną sferę realizowania 
celów, w której podmioty międzynarodowe wchodzą w interakcje, nie ponosząc 
niepotrzebnego ryzyka. W ten sposób w rzeczywistości, w której brakuje zwierzch-
niego organu władzy, zyskuje się nie narzucony, ale ustalony, wynegocjowany lub 
też znajdujący się w ciągłym procesie powstawania, ład. Współzależność i po-
trzeba negocjowania kwestii wspólnych sprawiają, że aktywność brokerów władzy 
jako pośredników, facylitatorów czy tworzących forum współpracy wzrasta. 



Br
ok

er
in

g 
w

ła
dz

y

93

4.1. Programme for International Student Assessment (PISA) 
jako broker władzy

Łatwość dostępu do informacji jest zdobyczą cywilizacyjną – oferuje bezprece-
densowe możliwości w obszarze edukacji, rozwijania kompetencji, innowacyj-
ności budowania kapitału ludzkiego. Sam fakt możliwości pozyskania danych – 
często rozproszonych i trudnych do interpretacji – nie stanowi jednak istotnego 
czynnika zmiany. Aby taki czynnik wytworzyć, informacje muszą zostać uporząd-
kowane, poddane analizie, wprowadzone do obiegu informacyjnego jako wiary-
godne i rzetelne. W ten sposób na przykład przygotowane przez rozmaite organi-
zacje międzynarodowe czy pozarządowe raporty rankingi, zestawienia dotyczące 
kluczowych sfer życia społecznego tworzą siłę nacisku, punkt odniesienia, który 
inicjuje lub też towarzyszy procesowi zmiany. 

Mechanizm ten obrazuje działalność informacyjna OECD, a szczególnie Pro-
gramme for International Student Assessment (PISA), który stał się pierwszopla-
nowym forum kształtowania polityki edukacyjnej w ramach OECD. Głównym 
obszarem działania programu jest pomiar efektywności systemów edukacyjnych 
państw członkowskich i budowanie perspektywy porównawczej. Przez prezento-
wane dane PISA odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityk edukacyjnych 
krajów członkowskich – formułowane wnioski stają się elementami strategicz-
nych planów rozwoju, pozwalają wyznaczać cele i kształtować kontekst debaty 
o nowoczesnej edukacji w zglobalizowanym świecie. Dane PISA są punktem od-
niesienia dla organów w strukturze zarządzania, ponieważ dotyczą strategicznie 
ważnego obszaru interesów państw i organizacji międzynarodowych – systemu 
edukacyjnego, którego cechy determinują tempo rozwoju społeczno-ekono-
micznego oraz wpływają na możliwości współpracy. Pierwsze stwierdzenie jest 
rezultatem doboru kryteriów oceny uczniów, przyjętego przez PISA. Narzędzia 
programu zostały przygotowane, aby „oceniać, czy piętnastoletnia młodzież jest 
przygotowana do stawiania czoła życiowym wyzwaniom”, pomiary dotyczą „sze-
rokiego ujęcia kompetencji przyswajanych w życiu, przy uwzględnieniu ich zasto-
sowania w rzeczywistych sytuacjach”, badane umiejętności „nie ograniczają się do 
przyswojenia materiału stanowiącego podstawę kształcenia, ale obejmują szeroką 
charakterystykę ucznia i jego umiejętności”142. 

PISA docieka zatem, jaki profi l kompetencyjny ucznia jest rezultatem przy-
jęcia określonych strategii edukacyjnych, bada, jaki typ człowieka produkują sy-
stemy edukacyjne państw członkowskich. Czy będzie to człowiek wyposażony 
w przekonanie o woli i możliwości przekształcania świata, czy zyska kompeten-
cje do poruszania się w rozwijającej się przestrzeni technologicznej oraz takie, 
które pozwolą mu nawiązywać współpracę z ludźmi wykształconymi w innych 

142 Problem Solving for Tomorrow’s World: First Measures of Cross-Circular Competences from 
PISA 2003, OECD, Paris 2004.
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systemach kulturowych? Czy zestaw umiejętności, które otrzymują młodzi ludzie, 
pozwoli im na utrzymanie czołowej pozycji gospodarczej i cywilizacyjnej państw, 
z których się wywodzą?

PISA jest jednym z ciał, które nie pełniąc bezpośredniej roli administracyj-
nej, wyznacza kierunki działania agend rządowych w strategicznym obszarze 
ich funkcjonowania – edukacji, która jest obszarem suwerennej polityki rządów 
narodowych. De facto PISA zarządza więc przez generowane przez siebie licz-
by. Na potwierdzenie zasadności takiego punktu widzenia warto przytoczyć kil-
ka przykładów. W 2000 roku niemieccy uczniowie, po zbadaniu ich kompetencji 
matematycznych oraz wnioskowaniu przyrodniczym, zostali sklasyfi kowani na 
20.  miejscu spośród 32 badanych państw. Niski rezultat stał się bezpośrednim 
impulsem do wprowadzenia długofalowej reformy szkolnictwa, której elemen-
tem ewaluacji stały się kolejne edycje testów PISA. Informacja dostarczona przez 
organizację stała się podstawą nie tylko krytycznej autorefl eksji, ale też zupełnie 
nowej konceptualizacji niemieckiego szkolnictwa143. 

Jednocześnie świetne wyniki uczniów fi ńskich w testach PISA sprawiły, że 
koncepcja szkolnictwa wyższego w tym kraju stała się punktem odniesienia dla 
innych państw, zorientowanych na zbudowanie skutecznego systemu eduka-
cji. Historycznie Finlandia swój model edukacyjny kształtowała, opierając się 
na wzorcach niemieckich, ale dane PISA doprowadziły do redefi nicji koncepcji 
i zakładanych celów144. Analitycy zaczęli posługiwać się pojęciem fi ńskiego cudu 
PISA, co wyraźnie ilustruje charakter tej reakcji. Podobny skutek na scenie poli-
tycznej Polski wywołała wysoka pozycja polskich gimnazjalistów w kilku kate-
goriach. Konstatacja sukcesu nie była jednak ograniczona do narodowej opinii 
publicznej. Dla badaczy efektywności systemów edukacyjnych ewolucja polskich 
uczniów w rankingach PISA stała się podstawą do analizy specyfi ki systemu edu-
kacyjnego Polski, który – pomimo że dotowany w dużo mniejszym stopniu niż 
systemy krajów Zachodnich – uzyskuje dobre rezultaty w obszarze umiejętności 
posługiwania się wiedzą145. Główną podstawą formułowania porównań i mierni-
kiem sukcesu były dane zebrane i upublicznione przez organizację.

143 S. Grek, Governing by Numbers: Th e PISA ‘Eff ect’ in Europe, „Journal of Education Policy” 
2009, no. 24(1), s. 8. 

144 Ibidem, s. 6–7. 
145 Pozycja polskich piętnastolatków w badaniach PISA stopniowo rosła od 2000 r., kiedy to Polska 

uzyskała wynik poniżej średniej OECD. W kolejnych edycjach uzyskiwane rezultaty pozwalały na 
zajęcie pozycji powyżej średniej w czytaniu i przyrodzie. W czytaniu i interpretacji polskie dzieci były 
w 2000 r. na 25. miejscu – w 2006 r. zajęły 9. miejsce (na 57 badanych wtedy krajów), w 2009 r. zyskały 
15. miejsce (wśród 65 krajów). Uzyskane wyniki są porównywalne z tymi, które osiągnęli uczniowie 
z Norwegii, Islandii oraz Szwajcarii i Estonii. Zob. J. Suchecka, Polscy uczniowie w światowej czołówce! 
Są wyniki PISA. Wyprzedziliśmy m.in. Niemcy i Anglię, „Gazeta Wyborcza”, 3.12.2003, http://wyborcza.
pl/1,75478,15064902,Polscy_uczniowie_w_swiatowej_czolowce__Sa_wyniki_badania.html 
(19.07.2014). Zob. również: A. Ripley, Th e Smartest Kids in the World: And How Th ey Got Th at Way, 
Simon and Schuster, New York 2013.
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Warto zwrócić uwagę, że OECD nie posiada zinstytucjonalizowanych, prawnych 
narzędzi do kształtowania polityk swoich państw członkowskich ani fi nansowego 
podłoża sprzyjającego wykształceniu takich narzędzi. Główną strategią organiza-
cji jest współpraca, budowanie relacji z innymi wpływowymi aktorami stosunków 
międzynarodowych – Bankiem Światowym, Unią Europejską czy UNESCO. Przez 
zawierane sojusze OECD promuje formułowane przez siebie polityki, istotnie, choć 
nie bezpośrednio, wpływając na polityki krajowe146. Przykładem tego wpływu jest 
działalność PISA, która zdołała stworzyć narzędzie ponadnarodowego oddziaływa-
nia oparte na uporządkowanej informacji. Program generuje i dostarcza większość 
danych, które umożliwiają formułowanie polityk Unii Europejskiej, kształtując 
ramy debaty o modelach współczesnej edukacji, jej celach, środkach służących osią-
ganiu tych celów. Podstawowym narzędziem władzy jest tutaj władza informacji. 
Wybór treści kształcenia i rozłożenie akcentów w przekazywanych informacjach 
nigdy nie będą wolne od podbudowy normatywnej. Interesujący w kontekście za-
rządzania globalnego jest fakt, że uznane i rozpowszechnione przez PISA kryteria 
oceny określają w pewnym sensie możliwości przyszłej współpracy międzynaro-
dowej i wytwarzają pewne ramy światopoglądowe, które prezentowane są uczniom 
w systemie edukacji. W fundamentalnym sensie, szczególnie jeśli umieścimy je na 
tle wyznaczników gospodarki opartej na wiedzy, wskazania PISA rzutują na przy-
szłe możliwości rozwojowe państw, które te wskazania akceptują. Panowanie nad 
informacją, możliwość jej generowania, systematyzowania, zamieniania w obszar 
odniesień – to niektóre narzędzia soft  czy też smart power147. W przypadku PISA 
właściwa dystrybucja informacji jest elementem procesu interpretacji rzeczywisto-
ści, wnioskowania o czynnikach kształtujących pewien stan faktyczny, o zależnoś-
ciach między nimi i charakterze ich ewolucji. 

4.2. Normatywne oddziaływanie brokerów władzy w świetle 
podejścia neoinstytucjonalnego

W 1984 roku na łamach „Th e American Political Science Review” ukazał się artykuł 
autorstwa Jamesa G. Marcha i Johana P. Olsena zatytułowany Th e New Institutio-
nalism: Organizational Factors in Political Life. Autorzy zwracali uwagę na potrze-
bę ponownego ustalenia znaczenia pojęcia instytucji, argumentując na rzecz tezy 
o ich wzrastającej roli w funkcjonowaniu systemów politycznych. W subdyscypli-
nach nauk politycznych pojawiło się rozumienie powstawania i funkcji instytucji, 

146 B. Lingard, S. Grek, Th e OECD, Indicators and PISA: An Exploration of Events and Th eoretical 
Perspectives, Fabricating Quality in European Education, Working Paper 2007, 2, http://www.ces.
ed.ac.uk/research/FabQ/publications.htm (18.07.2014).

147 J.S. Nye, Th e Powers to Lead, Oxford University Press, Oxford–New York 2008; idem, 
Th e Future of Power, Public Aff airs, New York 2011. 
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odmienne od tego tradycyjnie obecnego w naukach społecznych. Przestały one 
być obszarem, w którym rozgrywa się aktywność jednostek i podmiotów zbioro-
wych, a w miarę postępującej złożoności struktur politycznych instytucje zaczęły 
odgrywać bardziej wszechstronną rolę w kształtowaniu porządków społecznych, 
stanowiąc zestawy norm organizujących życie jednostek148.

Nowy instytucjonalizm to nurt badawczy, który przyjmuje szeroką, inter-
dyscyplinarną perspektywę oglądu relacji społecznych, wprowadzanie i utrzymy-
wanie reguł w systemach społecznych. Swoje źródła teoria instytucjonalna czerpie 
z dorobku socjologii, nauk politycznych, nauk prawnych i antropologii. Przed-
miotem badania jest tu sposób działania człowieka z uwzględnieniem ograniczeń 
nakładanych na niego przez instytucje regulujące życie społeczne. Nie traktuje 
się ich wyłącznie jako form organizacji danej zbiorowości, ale przede wszystkim 
źródło reguł określających działanie jej członków, źródło porządku społecznego. 
Funkcję ram dla kontaktów i relacji międzyludzkich pełnią nie tylko instytucje 
formalne, ale również wszelkie rodzaje ustaleń, nawet tych o nieuświadomionym 
dla ich odbiorcy charakterze, które wprowadzają pewne pożądane społecznie 
wzorce – zachowań i procedur149.

We współczesnych społeczeństwach mity generujące strukturę organizacji formalnych 
mają dwie podstawowe właściwości. Po pierwsze, są zracjonalizowanymi, bezosobowymi 
zaleceniami, które identyfi kują różnorodne cele społeczne jako cele techniczne oraz okre-
ślają, w postaci quasi-zasad, właściwe sposoby racjonalnego osiągania tych celów. Po dru-
gie, są wysoce zinstytucjonalizowane, a zatem w pewnym stopniu poza zasięgiem uczestni-
ka oraz organizacji jako takiej150.

Wpływ instytucji na kształt życia społecznego określany jest przez dwa wymia-
ry ich oddziaływania – poznawczy i normujący. Instytucje wyjaśniają jednostce 
określone sytuacje. Oferują one jednocześnie procedury i scenariusze działania, 
wskazując na możliwe sposoby zachowania się, normując w ten sposób zachowa-
nia jednostki. Jak pisze Douglass C. North, instytucja to: „(…) reguły gry w spo-
łeczeństwie czy, bardziej formalnie, skonstruowane przez ludzi ograniczenia, 
które kształtują ich wzajemne interakcje. W konsekwencji określają one struk-

148 J.G. March, J.P. Olsen, Th e New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, 
„Th e American Political Science Review” 1984, no. 3, vol. 78, s. 734–749. Por. J.G. March, J.P. Olsen, 
Elaborating the New Institutionalism [w:] Th e Oxford Handbook of Political Institutions, red. 
R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman, Oxford University Press, Oxford 2006.

149 Zob. np.: M. Iwanek, J. Wilkin, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa 1998; A. Jasińska-Kania, Neoinstytucjonalizm. Wstęp [w:] Współczesne teorie 
socjologiczne, t. 1, red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2006; J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy 
polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005; Economy and Society: Overview in 
Economic Sociology, red. A. Martinelli, N.J. Smelser, Sage, London 1990. 

150 J.W. Meyer, B. Rowan, Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and 
Ceremony [w:] Współczesne teorie socjologiczne…, s. 583–599.
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turę bodźców w procesie wymiany gospodarczej, politycznej lub społecznej”151. 
Instytucja w ujęciu neoinstytucjonalizmu określa warunki interakcji społecznych, 
stawia ograniczenia, udostępnia zasoby, wytycza zakres dostępu do informacji, 
wpływając tym samym na decyzje ludzi. 

Czynnikiem różnicującym podejście neoinstytucjonalne od tradycyjnych ujęć 
instytucjonalistów jest koncentracja na jednostce – spektrum działania tworzonym 
dla niej przez instytucje, motywacje jej wyborów, zakres autonomii w realizacji jej 
celów152. Zakłada się, że poszczególni aktorzy współpracują z sobą przy realizacji 
wspólnych celów, zatem jednostką badawczą może być tu rodzaj aktora zbiorowego. 

Uznaje się jednak, że neoinstytucjonalizm jest kontynuacją instytucjonalizmu, 
spopularyzowanego na gruncie nauk społecznych przez Th orsteina Veblena, Joh-
na Commonsa czy Wesleya Clair Mitchella. Nazywany jest zresztą „współczesnym 
instytucjonalizmem”. Dla nowych instytucjonalistów instytucje mają znaczenie 
jako ograniczenie działań jednostek, stąd powszechne jest przekonanie, że należy 
je wyjaśniać w kategoriach interakcji jednostek mających określone preferencje. 
Wśród istotnych różnic pozwalających wyodrębnić neoinstytucjonalizm z nurtów 
instytucjonalizmu należy wymienić:

1) Umieszczenie działań jednostki, zwłaszcza tych, które wydają się podejmować 
działania irracjonalne, w szerszym kontekście kulturowym i historycznym. Na 
tego rodzaju analizie koncentruje się zwłaszcza instytucjonalizm historyczny, 
który bada motywacje i działania jednostek w kontekście szeroko rozumia-
nych przemian o charakterze ekonomicznym, kulturowym, społecznym. Tych, 
które projektują instytucje. W miarę postępowania tych procesów ludzie na-
bywają kompetencje do działania, doskonalą umiejętność stosowania zmie-
niających się procedur dla skutecznej realizacji swoich celów. Relacja między 
jednostką a instytucją jest dwutorowa. Jednostka może wpływać na procedury 
instytucjonalne, ale swoboda jej oddziaływania jest określona zakresem zmian, 
jaki ustalony jest w odniesieniu do konkretnych instytucjonalnych procedur.

2) Uwzględnienie stałego wpływu środowiska na działania jednostek, uznanie, 
że są one podporządkowane okolicznościom zewnętrznym, modelującym 
ich zachowania. 

3) Koncentrację na uwarunkowaniach takich działań jednostek, które kształtują 
ustalony porządek społeczny i stabilizują struktury bazowe dla tego porządku.

4) Uznanie uniwersalności i wagi tych studiów nad procesami instytucjonal-
nymi, które nie badają konkretnych rozwiązań organizacyjnych, ale poszu-
kują wzorów153. 

151 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990.

152 Do nurtów ekonomii instytucjonalnej zalicza się amerykański instytucjonalizm, teorię 
wyboru społecznego, nową ekonomię instytucjonalną i nową historię gospodarczą. 

153 P.J. DiMaggio, W.W. Powell, Th e Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields, „American Sociological Review” 1983, vol. 46 (2), s. 147–160.
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Metodologiczny indywidualizm, czyli przekonanie, że „nie istnieje nic takiego 
jak dobrze uzasadnione prawa społeczne, czyli twierdzenia o całościach, które są 
czymś więcej niż sumą twierdzeń o ich częściach”, przypisuje ludziom racjonal-
ność wyborów – dążą oni do zaspokojenia swoich potrzeb lub potrzeb swoich 
bliskich154. 

Zakłada się, że wszelkie interakcje międzyludzkie podlegają ograniczeniom 
wynikającym z formalnych i nieformalnych oddziaływań w obrębie zbiorowo-
ści ludzkich. Uwarunkowania wyborów indywidualnych kształtowane są przez 
czynniki o zróżnicowanym charakterze – od geografi czno-politycznych, ekono-
micznych, warunkujących dostęp do zasobów, do kulturowych, determinują-
cych sposób postrzegania siebie i innych w społeczeństwie. W bardzo istotnym 
stopniu wzorce postępowania defi niowane są przez religie, ideologie, systemy 
wartości, światopogląd. Są to czynniki warunkujące ludzkie decyzje i moty-
wacje, a tym samym determinujące sposób powstawania i rozwoju instytucji. 
Otoczenie, które określa sposób działania jednostki, dostarcza jej informacji 
wykorzystywanych w procesie decyzyjnym, chociaż zawsze działa ona w sytuacji 
niepełnego dostępu do danych. Rodzaj informacji będących częścią otoczenia 
informacyjnego, sposób ich selekcji i interpretacji to baza procesu decyzyjne-
go. Funkcjonujące w środowisku społecznym instytucje określają wszystkie trzy 
komponenty tego procesu. 

Główną rolą instytucji jest redukowanie niepewności i opracowywanie wytycz-
nych działania. Nie są one statyczne. Rozwijają się wraz z ewolucją zbiorowości 
ludzkich, ze zmianami w podstawowych obszarach funkcjonowania tych zbio-
rowości. Ewolucja stylu życia, wierzeń, systemów politycznych czy ustrojowych 
pociąga za sobą przekształcenie sfery instytucjonalnej. W instytucjach odbijają się 
złożone procesy społeczne, a właściwą perspektywą dla ich analizy jest perspekty-
wa zmiany. Neoinstytucjonalizm, czerpiąc z wywodów Friedricha A. von Hayeka 
nad kształtowaniem się spontanicznego porządku, uznaje, że proces adaptacji do 
nieustannie zachodzących zmian pozwoli rozstrzygnąć klasyczny problem eko-
nomii – ograniczoność zasobów. Odchodzi od modelu racjonalnego wyboru na 
rzecz modelu ograniczonej racjonalności (bounded rationality). Ważnymi punk-
tami zainteresowań neoinstytucjonalizmu są: kategoria dobra wspólnego (com-
mon good), wartości społeczne i koszty społeczne.

Neoinstytucjonalizm ukształtował się jako nurt badania procesów ekonomicz-
nych. Jego źródła sięgają krytyki ekonomii neoklasycznej w latach 60. XX wieku. 
Uznano wówczas zasadność przyjęcia opisowego modelu ekonomii, w prze-
ciwieństwie do modelu statycznego, który wyznaczał kierunek neoklasyczny. 
W centrum oglądu badawczego ustawiono instytucje, na miejscu zajmowanym 
wcześniej przez homo oeconomicus.

154 J. Elster, When Rationality Fails [w:] Th e Limits of Rationality, red. K.S. Cook, M. Levi, 
University of Chicago Press, Chicago 1990; M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, 
s. 127. 
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Współczesny instytucjonalizm nie przedstawił spójnej metody badawczej, na 
liście programów badawczych będących przedmiotem jego zainteresowania znaj-
dują się między innymi:

Skumulowana przyczynowość okrężna. Kategoria wprowadzona do myśli 
ekonomicznej i społecznej przez Gunnara Myrdala odnosi się do mechanizmów 
wzajemnego wpływu czynników – pojawienie się jednego czynnika prowadzi do 
wystąpienia kolejnego spotęgowanego i wywołuje pojawienie się dalszych. 

Instrumentalizm. Zakłada badanie rzeczywistości społecznej, w którym 
punktem wyjścia jest opis danego zjawiska, a uwarunkowania jego pojawienia się 
są końcowym etapem analizy. Adolph Lowe uznaje, że działania na rzecz uzyska-
nia pożądanego stanu gospodarczego należy realizować przez rozpoznanie praw 
i mechanizmów w obszarze produkcji, technologii, ludzkich zachowań, narzędzi 
wpływu i kontroli tych zachowań.

Ekonomika polityczna. Zakłada, że teoria wyjaśniająca działania społeczne 
i ekonomiczne musi zawierać w sobie określenie uwarunkowań politycznych oraz 
sposób włączenia tych uwarunkowań do analizy155. 

Chociaż taki sposób ujęcia spotyka się z krytyką dotyczącą przede wszystkim 
naukowego rygoryzmu i braku podporządkowania się wymogom tworzenia teorii 
naukowej, wydaje się, że tworzy dobre ramy teoretyczne dla wyjaśniania zmiany 
w procesach władzy na arenie międzynarodowej. Chociaż podstawowym obsza-
rem zainteresowania instytucjonalizmu były relacje wewnętrzne, sposób tworze-
nia się i ewolucji instytucji powstających w ramach państwa, to obecnie w coraz 
większym zakresie ta perspektywa badawcza stosowana jest do rzeczywistości 
międzynarodowej. W niniejszej monografi i perspektywa neoinstytucjonalna 
jest ujęciem wspierającym ogląd stosunków międzynarodowych. Rzeczywistość 
międzynarodową trudno w wieku globalnym sprowadzić do stanu anarchii, bez 
ustalonych reguł, gdzie prymat w grze interesów zapewnia jedynie oparcie na 
elementach twardej siły. Coraz więcej kategorii istotnych w kształtowaniu poli-
tyki międzynarodowej poddaje się analizie według kryteriów instytucjonalnych. 
W pewnych obszarach nauki o stosunkach międzynarodowych – na przykład 
w sferze ekonomii międzynarodowej – zanotowano nawet swego rodzaju neoin-
stytucjonalny zwrot, popularyzując teorię instytucjonalną jako grunt badawczy156. 
Podejście neoinstytucjonalne, w tym szczególnie neoinstytucjonalizm historyczny, 
akcentuje uwarunkowania powstałe w przeszłości jako grunt dla analizy aktualne-
go stanu faktycznego – aktorzy i organizacje w swoich działaniach są ograniczeni 
posunięciami podejmowanymi wcześniej. W oglądzie tym istotna jest dynamika 
przemian; zakłada się, że struktury społeczne, a w ich ramach struktury władzy, 

155 Por. M. Mazur, Metoda badawcza neoinstytucjonalizmu, „Ekonomista” 1991, nr 2/3. 
156 C. Jönsson, J. Tallberg, Institutional Th eory in International Relations [w:] Debating 

Institutionalism, red. J. Pierre, G. Peters, G. Stoker, Manchester University Press, Manchester 2008, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=534142&fileOId=625444 
(2.04.2015).



No
w

e 
ja

ko
śc

io
w

o 
ce

ch
y 

śr
od

ow
isk

a 
m

ię
dz

yn
ar

od
ow

eg
o.

..

100

podlegają ciągłej ewolucji. Uprawnioną do tworzenia instytucji i organizacji bazą 
są normy nieformalne, wpływy, które wymykają się spisanym procedurom, oraz 
oddziaływania, które trudno ująć w usystematyzowanym oglądzie rzeczywistości 
społecznej. 

Neoinstytucjonalizm dąży zatem do rozpoznania złożoności samych interakcji 
oraz czynników, jakie je warunkują w środowisku społecznym – w tym w śro-
dowisku międzynarodowym. Staje się ponadto ważnym źródłem teoretycznym, 
służącym wyjaśnianiu mechanizmów współzależności, pozwala więc odpowie-
dzieć na pytania badawcze, które stanowią punkt wyjścia również tego opracowa-
nia. Pozwalają one w sposób usystematyzowany szukać odpowiedzi na pytania: 
Dlaczego suwerenne państwa, zorientowane na realizację własnych interesów, 
decydują się na formowanie instytucji międzynarodowych? Dlaczego i pod jaki-
mi warunkami jedne z nich mają szansę na długofalowy rozwój, a inne stanowią 
efemerydy w międzynarodowym krajobrazie władzy? Jak projektować instytucje 
na gruncie międzynarodowym, aby skutecznie realizowały cele zakładane przez 
ich twórców? Czy wymogi temu służące najlepiej określa podejście funkcjonalne, 
proces społeczny czy izomorfi zm?157

157 Podmiot izomorfi czny – traktowany jako spójny z wzorcem środowiskowym, ponieważ jego 
zewnętrzne kształty odpowiadają cechom tego wzorca. Mimo istniejących wewnętrznych różnic 
strukturalno-organizacyjnych postrzegany jest jako „równopostaciowy”. W efekcie traktowany 
jest jako należący do danej wspólnoty. Jego działania w ramach wspólnoty są przewidywalne 
i akceptowane. Zbiory izomorfi czne to takie, między którymi daje się ustalić odpowiedniość 
wzajemnie jednoznaczną, stosującą się również do wyników działań na odpowiadających sobie 
elementach tych zbiorów. Nadanie podmiotom identycznych kształtów zewnętrznych, zgodnie 
z wymogami otoczenia, pozwala zatem sądzić, że działania tworzących te struktury elementów będą 
porównywalne z modelami zachowań przyjętych w danym środowisku za właściwe. A. Grzegorczyk, 
Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa 1969, s. 58.
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1. Wstęp

W tej części przedmiotem analizy uczyniono uwarunkowania środowiska między-
narodowego, które umożliwiają wzrost znaczenia podmiotów niepaństwowych 
w stosunkach międzynarodowych. Weryfi kacji poddano tezę o coraz powszech-
niejszym zjawisku delegowania uprawnień regulacyjnych na linii rządy–podmio-
ty prywatne. Celem wywodu było rozpoznanie czynników i mechanizmów, za 
sprawą których umiędzynarodowienie powoduje przekształcanie formuł zarzą-
dzania procesami ważnymi z punktu widzenia interesów państw i społeczeństw. 
Przeanalizowano sposoby tworzenia się schematów regulacyjnych na poziomie 
transnarodowym oraz cechy podmiotów konstruujących coraz bardziej złożoną 
sieć regulacji procesów transnarodowych, jak również kwestię ich legitymacji do 
przekształcania rzeczywistości.

Przedmiotem szczegółowej analizy stały się:

– uwarunkowania środowiska międzynarodowego, których rezultatem jest 
powstawanie próżni regulacyjnej w wielu obszarach ważnych z punktu wi-
dzenia realizacji interesów podmiotów międzynarodowych (fi nansowym, 
kulturowym, zarządzania informacją);

– interakcje podmiotów państwowych i pozapaństwowych na poziomie 
transnarodowym, stanowiące cechę tego poziomu rzeczywistości społecznej;

– przekształcenia istoty władzy/potęgi w warunkach procesów globalizacji, 
identyfi kacja podmiotów władczych, które operują w przestrzeni międzyna-
rodowej i transnarodowej, dążąc do tworzenia nowych sposobów rozwiązy-
wania problemów.

Studium przypadku dotyczy Światowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) oraz 
Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA). Analizowana jest zdolność federacji 
piłkarskich do funkcjonowania w przestrzeni transnarodowej, charakter wpły-
wów przez nie posiadanych oraz transformacyjna siła oddziaływania tych pod-
miotów. Federacje piłkarskie zostały przedstawione jako typ aktorów operujących 
na skalę globalną, którzy za sprawą procesów globalizacji zyskali szersze pole do 
aktywności i realizowania swoich interesów. Reprezentują one grupę prywatnych 
regulatorów przestrzeni transnarodowej, zdolnych do skutecznych interakcji z in-
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wań. Ocenie poddano również możliwości podważenia uprawnień regulacyjnych 
FIFA czy UEFA w obszarze dyscypliny sportu, w odniesieniu do której te upraw-
nienia posiadają, wypracowania alternatywnych schematów regulacyjnych czy 
też uwarunkowania współpracy federacji z innymi regulatorami prywatnymi na 
przykładzie Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA).
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2. Charakter globalnej przestrzeni regulacyjnej

Jedną z podstawowych zmian określających kształtowanie się struktur władzy 
w wieku globalnym jest pojawienie się prywatnych podmiotów, które skutecznie 
regulują kolejne fragmenty przestrzeni transnarodowej. Zjawisko to jest rezul-
tatem szybko rozwijającej się sfery ponadnarodowej, która wykracza poza tery-
torialnie zdefi niowane interesy i zakres oddziaływania państw, a zagospodaro-
wywana jest przez innych – przede wszystkim niepaństwowych – uczestników 
stosunków międzynarodowych158. Umiędzynarodowienie ośrodków rządzenia 
– przejawiające się coraz większym skomplikowaniem struktur władzy między-
narodowej, przyrostem organizacji, porozumień i reżimów międzynarodowych 
– nie postępuje jednak wystarczająco szybko, aby objęło wszystkie obszary prob-
lemowe rozrastającej się przestrzeni ponadnarodowej. Powszechne umiędzynaro-
dowienie procesów, integracja ekonomiczna, wzrost mobilności międzynarodo-
wej znacząco poszerzyły sferę transnarodową, czemu nie towarzyszył równoległy 
rozwój norm prawa międzynarodowego. W rezultacie w wielu jej fragmentach 
pojawia się próżnia władzy. W tę próżnię wkraczają prywatne ciała regulacyjne, 
przystosowując kolejne obszary rzeczywistości międzynarodowej do swoich po-
trzeb i kształtując relacje władzy według własnych wyobrażeń. Nowe rodzaje praw 
czy regulacji odpowiadających na narastające potrzeby pojawiają się jako konse-
kwencja zdecentralizowanych form prywatnej komunikacji i współpracy, która 
dokonuje się bez zwracania większej uwagi na granice państw159.

Ten proces opiera się w dużej mierze na delegowaniu uprawnień regulacyj-
nych przez rządy do wybranych prywatnych ciał zarządczych we właściwych dla 

158 Zob. np: Th e Politics of Global Regulation, red. W. Mattli, N. Woods, Princeton University 
Press, Princeton 2009, s. 44–88; Who Governs the Globe?, red. D.D. Avant, M. Finnemore, S.K. Sell, 
University Press, New York 2010; W.W. Bratton, Private Standards, Public Governance: A New Look 
at the Financial Accounting Standards Board, „Boston College Law Review” 2007, vol. 48, no. 1, 
s. 6–54; T. Büthe, Private Regulation in the Global Economy: A (P)Review, „Business and Politics” 
2010, no. 3, vol. 12; T. Büthe, W. Mattli, Th e New Global Rulers: Th e Privatization of Regulation in the 
World Economy, Princeton University Press, Princeton 2011; S. Peltzman, Toward a More General 
Th eory of Regulation, „Journal of Law and Economics” 1976, no. 19, August, s. 221–240.

159 G.P. Calliess, P. Zumbansen, Rough Consensus and Running Code: A Th eory of Transnational 
Private Law, Hard, Oxford 2009.
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nich obszarach. Co stanowi podłoże dla pogłębiania się tej tendencji? Skutecz-
ne i harmonijne funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej 
XXI  wieku wymaga rozwijania narzędzi oddziaływania opartych na specja-
listycznej wiedzy i angażujących rozbudowane procesy technologiczne oraz 
instytucjonalne. Zintegrowana gospodarka oparta na informacji, refl eksyjne 
społeczeństwa korzystające z bezprecedensowej mobilności i stale poszerzającej 
się przestrzeni publicznej – stanowią wyzwanie dla praktycznych możliwości 
administrowania i kontroli. Autonomia w zakresie uprawnień władczych staje 
się coraz bardziej złożona, jej utrzymanie coraz kosztowniejsze, a skutki ewen-
tualnych zaniedbań coraz bardziej dotkliwe dla żywotnych interesów państwa. 
Dlatego też umiędzynarodowienie wielu sfer życia społecznego (działalności 
gospodarczej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy) niesie z sobą równoległą 
prywatyzację uprawnień zarządczych. Jest ona również stymulowana oczekiwa-
niami fi rm i różnych innych typów organizacji, których ekspansja międzynaro-
dowa rodzi potrzebę budowania przyjaznej, przejrzystej i efektywnej kosztowo 
infrastruktury regulacyjnej. W wielu obszarach ani państwa, ani organizacje 
międzynarodowe nie są w stanie fi nansować ani monitorować jej powstawania, 
wiele państw o słabych strukturach administracyjnych i niewydolnym syste-
mie prawnym nie jest w stanie poddać kontroli rynku wewnętrznego. Stąd też 
rosnąca potrzeba różnorodnych hybryd regulacyjnych: partnerstw publiczno-
-prywatnych, ciał zarządczych o charakterze prywatnym, akceptowanych przez 
państwa, ciał regulacyjnych działających niezależnie od państw i niepodlegają-
cych ich jurysdykcji. Różnorodne ciała zarządcze sytuują się „ponad” poziomem 
władzy regulacyjnej państwa, przybierając formę regulacji międzynarodowych, 
oraz „pod” nim – w postaci działalności regulacyjnej organizacji pozarządo-
wych i dążeń przedsiębiorstw do samoregulacji.

W poszukiwaniu prawidłowości rozwoju transnarodowej sfery regulacyjnej 
Kenneth W. Abbott i Duncan Snidal proponują koncepcję trójkąta zarządzania, 
którego kąty stanowią komplementarne wobec siebie poziomy zarządcze: pań-
stwo, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe160.

Każde z wyróżnionych pól obrazuje przestrzeń regulacyjną, która zagospoda-
rowywana jest według określonego klucza:

a) Strefa 1, Aktorzy jednego rodzaju wdrażają regulację samodzielnie lub przy 
nieznacznym wsparciu podmiotów innego typu. Należą do nich:
– ustawa o zatrudnianiu dzieci, Indie 1938 r.;
– wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, 1976 r.;
– Błękitny Anioł – niemieckie oznaczenie ekologiczne, 1978 r.;
– Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko 

Kobiece, WHO, 1981 r.

160 K.W. Abbott, D. Snidal, Th e Governance Triangle: Regulatory Standards Institutions and the 
Shadow of the State [w:] Th e Politics of Global Regulation…, s. 44–88.
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b) Strefa 2. Pojedyncze fi rmy lub całe branże dobrowolnie nakładają na siebie 
zobowiązania:
– Indywidualny plan praw pracowniczych GAP, 1992 r.;
– inicjatywa „Handel a nie pomoc”, Th e Body Shop, 1991 r.

c) Strefa 3. Organizacje pozarządowe formułują i sprawują administrację nad 
kodeksami postępowania:
– kodeks Sullivana, 1977 r.;
– wytyczne Amnesty International dla fi rm dotyczące ochrony praw czło-

wieka, 1997 r.;
– kodeks praktyk pracowniczych kampanii Clean Clothes dla branży odzie-

żowej, 1998 r.
d) Strefa 4–6. Aktorzy reprezentujący dwie z wymienionych grup (państwa, 

fi rmy lub NGO) przyjmują regulację, a jeśli w tym procesie uczestniczy 
podmiot trzeciej grupy, to jego rola jest marginalna:
– Global Compact ONZ, 2000 r.;
– schemat certyfi kacji Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship 

Council), 1993 r.;
– oznaczenie Fairtrade, 1997 r.

e) Strefa 7. Aktorzy reprezentujący wszystkie trzy grupy odgrywają kluczową 
rolę w inicjowaniu i aplikacji procesu regulacyjnego:

Schemat 1. Trójkąt zarządzania
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– Trójstronna Deklaracja Zasad dotyczących Korporacji Międzynarodo-
wych i Polityki Społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1977 r.;

– proces Kimberley dotyczący międzynarodowego handlu diamentami, 
2003 r.;

– Powszechny Kodeks Sektora Kawy, 2006 r.161
Powyższy model relacji koncentruje się na udziałach aktorów reprezentujących 

poszczególne typy w zarządzaniu przestrzenią regulacyjną. Nawet jeśli ich uloko-
wanie w ramach trójkąta jest symetryczne, ich pozycja na światowej mapie regu-
lacyjnej nie jest równorzędna. Państwa, NGO i fi rmy mają różne interesy, różną 
orientację działania, inne motywacje, zakres wsparcia itp. Mogą tworzyć koalicje 
czy sieci współpracy, które również posiadają zróżnicowane charakterystyki.

Nawet w schematycznym obrazie ponadnarodowego środowiska regulacyj-
nego proponowanego przez Abbotta i Snidala łatwo dostrzec stopień skompli-
kowania regulacji w przestrzeni międzynarodowej. Twórcą tej sfery może być 
w zasadzie każdy, kto zaproponuje schemat regulacyjny uznany przez odbiorców 
za potrzebny ze względu na poprawę standardów działania (korzyści społeczne, 
korzyści dla interesariuszy) lub przynoszący zyski, budujący pozycję rynkową, 
wpływający na przewagę konkurencyjną (korzyści dla sygnatariuszy).

Źródłem regulacji mogą być różne typy aktorów funkcjonujących w sferze po-
nadnarodowej, tylko jednak niektórzy z nich mają możliwość narzucenia sche-
matu regulacyjnego podmiotom przynależącym do innych typów. Na przykład 
państwa czy organizacje międzyrządowe wyznaczają kryteria działania fi rm, 
organizacje pozarządowe wprowadzają standardy przyjmowane przez państwa 
i fi rmy, w przypadku zaś regulatorów korporacyjnych naczelna jest tendencja do 
samoregulacji.

Podstawowym problemem związanym z taką formułą sprawowania władzy 
jest jej legitymacja – pozapaństwowi aktorzy, niejednokrotnie wyposażeni w do-
skonale rozbudowane instrumentarium wywierania wpływu, nie posiadają for-
malnego mandatu dla swoich działań. Jak twierdzi Claire A. Cutler:

Tylko podmioty publiczne są legitymowane i władne w obszarze ustalania zachowań in-
nych, ponieważ tylko władze publiczne, przez system instytucji politycznych, mogą być 
pociągnięte do odpowiedzialności. Podmioty prywatne, takie jak korporacje czy stowarzy-
szenia biznesowe, nie są uprawnione do sprawowania władztwa publicznego, ponieważ nie 
zostały społecznie zaaprobowane i jako takie nie są podmiotem mechanizmów politycznej 
odpowiedzialności. W rzeczy samej zakres ich odpowiedzialności (prawnej czy fi nanso-
wej) ogranicza się do ich prywatnych członków. W świetle teorii demokratycznych jedynie 
reprezentanci wyłonieni w drodze wyborów i ich delegaci mogą sprawować władzę wyzna-
czania i ograniczania zachowań162.

161 Ibidem, s. 5–53.
162 A.C. Cutler, Private International Regimes and Interfi rm Cooperation [w:] Th e Emergence of 

Private Authority in Global Governance, red. R.B. Hall, T.J. Biersteker, Cambridge University Press, 
Cambridge 2002, s. 32.
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Legitymacja aktorów prywatnych nie opiera się na reprezentacji, nie jest poparta 
mechanizmami delegowania władzy przez ciało stojące wyżej w strukturze za-
rządczej, zakres ich odpowiedzialności jest bardzo ograniczony – odwrotnie pro-
porcjonalnie do zasięgu oddziaływania regulacji przez nich opracowywanych. 
Najczęstszym przywoływanym argumentem na rzecz zasadności sprawowania 
przez te podmioty funkcji regulacyjnych jest ich „eksperckość” – znajomość sfery, 
w której się poruszają, dostęp do wiedzy i narzędzi, za pomocą których tą sferą 
można zarządzać. Technokratyczna orientacja prywatnych regulatorów nie czyni 
ich jednak bardziej demokratycznymi.

Rozwiązaniem pośrednim jest sytuacja, w której legitymowane ośrodki władzy 
– na przykład organizacje międzynarodowe, podejmują współpracę z podmio-
tami prywatnymi, zainteresowanymi funkcjonowaniem w przestrzeni nieobjętej 
regulacjami. W momencie, w którym siatka regulacyjna wykreowana przez akto-
rów nieformalnych staje się podstawą funkcjonowania i skutecznego zarządzania 
określonym wycinkiem przestrzeni międzynarodowej, legitymowanym aktorom 
stosunków międzynarodowych trudno jest gruntownie przekształcać ustanowio-
ne tam zasady i procedury realizowania celów. W zależności od specyfi ki danej 
sfery współpraca z państwami, organizacjami międzynarodowymi czy innymi 
ciałami decyzyjnymi się pojawia, ale często na warunkach dyktowanych przez 
głównego prywatnego regulatora.

Transnarodowe regulacje prywatne obejmują ustalanie reguł działania, ich mo-
nitoring i egzekwowanie, realizowane przez interesariuszy pochodzących z dwóch 
lub więcej państw funkcjonujących w ramach struktur pozarządowych lub hybry-
dowych publiczno-prywatnych, które posiadają władzę kształtowania zachowań 
aktorów socjopolitycznych w dwóch lub więcej państwach163.

Omawiane formy regulowania przestrzeni transnarodowej obejmują:

– ustalanie standardów działania;
– kształtowanie norm i ustanawianie określonych sposobów postępowania;
– wdrażanie procedur i monitorowanie ich przestrzegania;
– kontrolę zachowań uczestników funkcjonujących w określonym obszarze 

oddziaływania, umacnianie norm i ich przystosowywanie do zmieniającej 
się rzeczywistości.

Potencjał zdolności regulacyjnej (regulatory capabilities) określa warunki, na 
których organizacja czy ciało regulacyjne mogą skutecznie realizować wymienio-
ne wyżej funkcje. W dominującej części przyjmowanie uregulowań wywodzących 
się z prywatnych źródeł jest dla fi rm i innych aktorów dobrowolne.

163 T. Büthe, Distributional Consequences of Transnational Private Regulation: Institutional 
Complementarity as a Structural Source of Power in Global Product and Financial Markets, Rethinking 
Regulations Working Paper no. 6, March, Duke University 2013, s. 1.
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2.1. Źródła i zakres oddziaływania

Dobrowolne stowarzyszenia, organizacje powoływane i zarządzane przez oso-
by prywatne, przedsiębiorstwa, kluby i inne mniej lub bardziej sformalizowane 
formy organizacji od zawsze były źródłem kształtowania standardów w tych wy-
cinkach rzeczywistości, w których rozgrywała się ich działalność. Działały one 
w ramach systemu instytucjonalnego nadzorowanego przez państwo, podlegały 
jego kontroli, a bazą ich funkcjonowania były unormowania lokalnego systemu 
prawnego. Te ograniczenia w mniejszym stopniu dotyczyły transnarodowych ciał 
regulacyjnych, których jednak liczebność jeszcze w połowie XX wieku była zni-
koma. Zresztą tworzenie reguł działania w przestrzeni międzynarodowej należa-
ło wówczas do organizacji międzynarodowych o największym zasięgu działania 
i niekwestionowanych źródłach legitymacji: ONZ, Światowej Organizacji Handlu 
czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Elementem, który w istotny sposób wpłynął na rozwój ponadnarodowej siat-
ki regulacyjnej, stało się umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Kor-
poracje międzynarodowe, korzystając z coraz dynamiczniej rozwijających się 
procesów globalizacyjnych, stopniowo rozwijały swój zdecentralizowany teryto-
rialnie modus operandi. Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły wzrost świadomości 
społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych w obszarze ochrony środowiska czy 
praw człowieka. Pojawiły się oczekiwania, aby aktorów transnarodowych, nie-
jednokrotnie stosujących dla zwiększenia korzyści podwójne standardy, poddać 
wzmożonej kontroli. Tendencja ta zapoczątkowała ewolucję modelu działalności 
fi rm międzynarodowych, które koncentrując się na realizacji celów biznesowych, 
dostrzegać zaczęły (lub też zostały do tego skłonione) swoją rolę w szerszym kon-
tekście społecznym czy środowiskowym164.

Wśród pionierskich inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności bi-
znesu można wyróżnić działania amerykańskiej fi rmy kosmetycznej Th e Body 
Shop, która w połowie lat 80. XX wieku zainicjowała działania CRS o między-
narodowym zasięgu. Obejmowały one wpieranie kampanii informacyjnej Green-
peace, utworzenie Działu Projektów Środowiskowych, który wspólnie z Greenpeace 
był autorem kampanii „Ocal wieloryby”, oraz programu społeczności handlowej 
(Community Trade Program), aby pozyskiwać naturalne składniki do produkcji 
od mieszkańców państw zacofanych. Powołano również fundację Th e Body Shop, 
która miała wspierać organizacje walczące o prawa człowieka i ochronę środowi-
ska165. Korporacja odpowiedzialność społeczną wpisała do modelu biznesowego, 

164 S. Picciotto, Regulating Global Corporate Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge 
2011; A. Prakash, M. Potoski, Th e Voluntary Environmentalists: Green Clubs, ISO 14001, and 
Voluntary Regulations, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

165 S.M. Livesey, K. Kearins, Transparent and Caring Corporations? A Study of Sustainability 
Reports by the Body Shop and Royal Dutch/Shell, „Organization Environment” 2002, vol. 15, no. 3, 
September, s. 233–258.
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opierając swoją markę na uznaniu własnej roli w kształtowaniu rzeczywistości 
globalnej. Wdrożono innowacyjną koncepcję budowania wartości dodanej, która 
stanowiła istotny czynnik sukcesu rynkowego Th e Body Shop przez kilka dekad 
autonomicznego funkcjonowania fi rmy166.

W kontekście ważnej roli przedsiębiorstw w regulowaniu sfery międzynaro-
dowej interesujące jest pytanie o ich motywacje do działania w tym obszarze. Czy 
dążenie do samoregulacji jest podyktowanie oczekiwaniami klientów, jest ele-
mentem strategii rynkowej przedsiębiorstw czy też rezultatem woli i zdolności 
tworzenia dogodnego środowiska instytucjonalno-prawnego dla długofalowej 
realizacji ich celów? W popularnym oglądzie tego zagadnienia dominuje pogląd, 
że biznes nie jest zainteresowany regulowaniem swojej działalności, bo każda 
regulacja stanowi ograniczenie możliwości działania. W istocie jednak istnienie 
i rozwój fi rm w sposób fundamentalny zależą od kontekstu regulacyjnego. Jeśli 
prawa warunkujące sprawną działalność gospodarczą na danym terytorium nie 
są egzekwowane, jeśli międzynarodowa ochrona praw własności intelektualnej 
nie byłaby zapewniona, poziom ryzyka biznesowego właściwie uniemożliwiałby 
funkcjonowanie międzynarodowych fi rm.

Rozwinięte formuły zarządzania korporacyjnego wypracowały również intere-
sującą prawidłowość w odniesieniu do różnych typów krajobrazu regulacyjnego. 
Firmy zabiegają o tworzenie dogodnych uwarunkowań do generowania zysku, 
poszukując możliwości uzyskiwania prawnych, nienaruszalnych gwarancji zwią-
zanych z określonymi typami uregulowań. W tych jednak obszarach, w których 
dostosowanie do oczekiwanych standardów jest kosztochłonne i długotermino-
wo ogranicza możliwość korzyści, na przykład w sferze ochrony środowiska czy 
ochrony praw pracowników, korporacje preferują formę samoregulacji. Dobro-
wolnie przyjmują porozumienia dotyczące ustalania standardów w tych obsza-
rach, jednostronnie, czy też w zgodzie z istniejącym schematem instytucjonalnym 
(na przykład stworzonym w ramach ONZ), wybierają jednak tu rodzaj „mięk-
kich” regulacji, nieobarczonych sankcją prawną.

Z jednej strony więc autorzy oddolnych inicjatyw regulacyjnych szukają moż-
liwości harmonizacji zasad operacyjnych w przestrzeni międzynarodowej, z dru-
giej zaś wybierają mniej rygorystyczne opcje, które powodują dla nich mniej 
ograniczeń. Ta zależność wskazuje na innego rodzaju władzę podmiotów prywat-
nych w ponadnarodowej przestrzeni regulacyjnej – władzę unikania ograniczeń, 
które nakładane są przez przyjęcie wiążących dla wszystkich reguł gry. Całościo-
wy obraz współczesnego krajobrazu regulacyjnego dostarcza jednak informacji 

166 W 206 roku, fi rma została sprzedana potentatowi międzynarodowej branży kosmetycznej 
– Loreal za 1,14 miliarda USD. Wizerunek marki w gronie społeczności klientów podzielających 
wartości promowane przez fi rmę i jej założycielkę Anitę Roddick, znacząco ucierpiał w wyniku tej 
transakcji. Uznano, że fi rma, która od początku swego istnienia pozycjonowała się jako przeciwwaga 
wobec masowego przemysłu kosmetycznego, zaprzeczyła promowanym przez siebie ideom, co 
równoznaczne było z jej kompromitacją.
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o skłonności ciał regulacyjnych do porządkowania i wzmacniania przejrzystości 
w głównych sferach życia społecznego i podstawowych sektorach gospodarki167.

Problemowy zasięg oddziaływania sfery regulacyjnej sięga wszystkich sfer, 
w których działania mają zasięg ponadnarodowy. Od harmonizacji gospodarczej 
(normy i standardy produktowe, reguły wymiany handlowej itp.) do prób regula-
cji poszczególnych sektorów przez ponadnarodowe związki zawodowe (na przy-
kład Międzynarodowy Związek Pracowników Branży Odzieżowej) czy cieszące 
się szeroką reprezentacją międzynarodową stowarzyszenia branżowe – jak te, któ-
re wypracowały czołową pozycję w międzynarodowym sektorze produkcji kawy, 
chemicznym, zabawek, wydobywczym itp.

Regulacja, niezależnie od adresata zasad w niej zawartych, może być rezul-
tatem dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, ograniczenia kosztów, 
podniesienia standardów bezpieczeństwa, lub też konsekwencją aktywności po-
litycznej czy reakcją na sytuację kryzysową. Ten ostatni przypadek dobrze obra-
zuje powstanie szeregu prywatnych regulacji w branży producentów żywności po 
kilku poważnych masowych zatruciach w latach 90. XX wieku168. Ustalono wów-
czas, jakie normy jakości obowiązywać będą podczas pozyskiwania produktów 
rolnych. System ochrony zasobów leśnych, którego inicjatorem były organizacje 
pozarządowe, rozwinął się z kolei w rezultacie braku porozumienia co do schema-
tu regulacyjnego na Szczycie Ziemi ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku169.

Przekształcenie schematu regulacyjnego pojawia się również wówczas, kiedy 
dotychczasowy model nie jest satysfakcjonujący dla jego uczestników lub jego 
efektywność podważana jest przez adwokatów zmiany. Taka ewolucja zaszła 
w obszarze ochrony praw człowieka: wówczas gdy podstawowy schemat, oparty 
na zobowiązaniach przyjmowanych przez państwa, zawodził (przede wszystkim 
chodziło o bezkarność reżimów autorytarnych dopuszczających się łamania praw 
człowieka), rzecznicy zmiany skutecznie promowali system odpowiedzialności 
przed organami międzynarodowymi.

Większość natomiast działań o charakterze międzynarodowym realizowanych 
w XXI wieku nie może się obejść bez uczestnictwa, nadzoru czy formuł działania 
wprowadzonych przez prywatnych regulatorów: Międzynarodowa Izba Handlu, 
mająca status organizacji pozarządowej, w znacznym stopniu uzależnia przebieg 
handlu międzynarodowego od wystawianych przez siebie listów kredytowych; ogra-
niczanie międzynarodowego ryzyka inwestycyjnego umożliwiają coraz powszech-
niej wdrażane standardy raportowania księgowego, ustalane przez International 

167 Handbook of Transnational Governance. Institutions & Innovations, red. T. Hale, D. Held, 
Polity Press, Cambridge 2010.

168 P. Liu, Private Standards in International Trade: Issues and Opportunities, wystąpienie 
podczas WTO’s Workshop on Environment-Related Private Standards, Certifi cation and Labelling 
Requirements, Geneva, 9.07.2009, s. 2.

169 Por. E. Meidinger, Th e Administrative Law of Global Private-Public Regulation: Th e Case of 
Forestry, „European Journal of International Law” 2006, no. 17(47), s. 47–87.
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Accounting Standards Board (IASB); transnarodowa International Organization for 
Standarization (ISO) jest głównym źródłem standardów bezpieczeństwa, jakości, 
warunków użytkowania dla gigantycznego spektrum dóbr cyrkulujących w obiegu 
międzynarodowym, a Europejska Rada Płatności (European Payment Council) – 
organ założony przez główne banki europejskie – umożliwia przeprowadzanie efek-
tywnych transakcji między bankami w państwach Unii Europejskiej.

Zakres scharakteryzowanych wyżej działań stwarza wrażenie, że skuteczność 
handlu międzynarodowego bezpośrednio zależna jest od prawidłowości funkcjo-
nowania prywatnych ciał regulacyjnych. One określają sposób przeliczania zy-
sków, zobowiązań i strat, tworzą wymierne obrazy charakteru zasobów i kondycji 
przedsiębiorstw, aby umożliwić ich porównywanie. Przez tworzenie standardów 
stają się częścią korporacyjnego zarządzania, wyznaczając cele i kierunki rozwoju 
organizacyjnego podmiotów im podlegającym.

Zdecydowany zwrot w kierunku prywatnych regulatorów na rynkach fi nan-
sowych wyraziście obrazuje decyzja amerykańskiej Securities and Exchange 
Commission o wprowadzeniu dla organizacji jej podlegających standardów In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) – prywatnego ciała z siedzibą 
w Londynie, co zaledwie kilka lat wcześniej wydawało się zupełnie nieprawdo-
podobnym kierunkiem rozwoju amerykańskiej sfery regulacyjnej. Tak podsumo-
wują ten ruch autorzy książki Th e New Global Rulers Tim Büthe i Walter Mattli:

Implikacje związane z porzuceniem amerykańskich standardów GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles) na rzecz IFRS są doniosłe: dwadzieścia pięć tysięcy stron komplek-
sowych amerykańskich uregulowań stanie się nieaktualne i zastąpione zostanie przez dwa-
dzieścia pięć tysięcy stron IFRS. Podręczniki księgowości i programy studiów w szkołach 
biznesu trzeba będzie napisać od nowa, a dziesiątki tysięcy księgowych przeszkolić. Firmy 
będą musiały wydać miliony dolarów na restrukturyzację swoich systemów informacji ra-
chunkowej, wiele z nich będzie zmuszonych do przekształcenia obowiązujących umów, sy-
stemów wynagrodzeń, mechanizmów podziału zysków i systemu zachęt pracowniczych170.

Daje to obraz głębokich i kosztownych zmian, które niesie z sobą dostosowanie 
amerykańskiego rynku do regulacji międzynarodowych. Obejmować one będą 
wszystkie sfery interakcji gospodarczych – prawną, kulturową, instytucjonalną, 
wprowadzą nowe punkty odniesienia i spowodują konieczność wdrożenia długo-
trwałych procesów dostosowawczych. Decyzja o konwergencji musi zatem mieć 
mocno ugruntowane powody. Argumentem przemawiającym za akceptacją ta-
kiego stanu rzeczy jest racjonalne oszacowanie perspektywy długoterminowych 
korzyści związanych z ujednoliceniem działalności biznesowej.

Rynki fi nansowe integrują się w bardzo systematyczny sposób, a tylko dosto-
sowanie do panujących w głównym obiegu budowania relacji gospodarczych re-
guł stwarza pełną możliwość uczestnictwa w nich. Rozproszenie i niespójność 
regulacyjna powoduje koszty oraz ryzyko wstrząsów gospodarczych, które moż-

170 T. Büthe, W. Mattli, Th e New Global…, s. 2.



Do
m

en
a 

w
pł

yw
ów

 p
od

m
io

tó
w

 p
ry

w
at

ny
ch

 w
 p

rz
es

trz
en

i g
lo

ba
ln

ej
. A

kt
or

zy
 i 

pr
oc

es
y 

de
cy

zy
jn

e

114

na niwelować przez standaryzację. Jest ona jednym z podstawowych wymia-
rów globalizowania się sfery gospodarczej – aby funkcjonować w niej bez tarć 
i niepotrzebnych konfl iktów, uczestnicy muszą wypracować pewną płaszczyznę 
porozumienia, przyjąć wspólny język, który umożliwi im zrozumienie i pogłę-
bienie relacji. Tym językiem stają się reguły gry. Dlatego też podobny kierunek 
przekształceń przyjmują najwięksi aktorzy światowej gospodarki: dla członków 
Unii Europejskiej i kilku innych państw Starego Kontynentu stosowanie standar-
dów IFRS jest obowiązkowe w obszarze publicznych transakcji papierami war-
tościowymi. Rządy Kanady, Japonii, Brazylii i Indii prowadzą lub zapowiedziały 
wprowadzenie prac wdrożeniowych171. Silna tendencja do ujednolicania między-
narodowych standardów rachunkowości daje wyobrażenie o charakterze i po-
tencjalnym zakresie zmian, jakie do reguł międzynarodowych przepływów dóbr 
i kapitału wnoszą prywatne ciała regulacyjne.

Struktura i sposób działania ISO oraz International Electrotechnical Commis-
sion (IEC) daje z kolei wyobrażenie o miejscu, jakie prywatni regulatorzy zajmo-
wać mogą w strukturze władzy międzynarodowej. Mają one charakter centralnie 
zarządzanych sieci o globalnym zasięgu, autonomicznych w swym działaniu wo-
bec państw – państwa są wykluczone z członkostwa w ISO i IEC. Rozbudowana 
siatka oddziaływań opiera się na ekspertach, technicznych ciałach doradczych 
i decyzyjnych, pochodzących ze wszystkich regionów świata, których zadaniem 
jest ustalanie, monitorowanie i implementacja standardów produktowych. Ska-
la ich wpływu obejmuje około 85% wszystkich międzynarodowych standardów 
produktowych172. Tak ogromne uprawnienia regulacyjne były rezultatem decyzji 
podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, która podczas rundy urug-
wajskiej zadecydowała o podporządkowaniu technicznych wymiarów produkcji 
narodowej standardom międzynarodowym.

Wydaje się, że nie istnieje stała prawidłowość, która określałaby sposób roz-
woju sieci regulacyjnej – może ona za podstawę mieć dominującą aktywność ak-
torów prywatnych, których ustalenia niejako sankcjonowane są przez państwa 
i organizacje międzyrządowe, może też swe źródła wywodzić z formuły part-
nerstw publiczno-prywatnych. Rozwój tej ostatniej szczególnie wyraźnie dostrze-
galny jest w obszarze zarządzania kwestiami środowiskowymi.

Podczas Światowego Szczytu Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku zarejestro-
wano 400 Partnerstw Publiczno-Prywatnych (rezultaty konferencji – Typ II). 
Fundusz ONZ dla Partnerstwa Międzynarodowego (United Nations Fund for 
International Partnerships –UNFIP) w latach 1998–2008 pośredniczył w two-
rzeniu 150 inicjatyw tego typu, nakierowanych na działalność środowiskową. 
Global Environmental Facility w ramach ustanowionego przez siebie systemu 
małych grantów ułatwiła w okresie między 1992 i 2009 rokiem powstanie ponad 

171 Ibidem, s. 2–6.
172 Ibidem, s. 5.
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10 tysięcy partnerstw rządów, organizacji pozarządowych i przedstawicielstw 
lokalnej społeczności173.

Rysuje się tu wyraźna tendencja, która, po pierwsze, jest dowodem rosnącej 
wagi zarządzania kwestiami środowiska naturalnego w stosunkach międzyna-
rodowych, po drugie zaś znamionuje rozwój form hybrydowego sprawowania 
władzy w tym obszarze174. Jest to również wyraz ewolucji roli aktorów niepań-
stwowych w strukturze władzy międzynarodowej. Podczas gdy w ostatnich de-
kadach XX wieku pełniły one przede wszystkim funkcję stymulatorów debaty 
i adwokatów zmiany, w wieku globalnym stały się w dużej mierze współtwórcami 
polityk i zaczęły odgrywać tradycyjne role zarządcze: ustalania regulacji, wdraża-
nia ich postanowień i egzekwowania wykonania.

Forma partnerstwa publiczno-prywatnego nie zakłada jedynie delegowa-
nia władzy publicznej do podmiotów prywatnych, ale przede wszystkim niesie 
z sobą potrzebę negocjowania kompetencji, interesów i perspektyw przy realizacji 
wspólnego celu. Jest ona formułą pośrednią pomiędzy charakterem współpracy 
międzyrządowej a trendem prywatyzacji sfery publicznej.

Partnerstwa publiczno-prywatne z reguły działają na bazie tzw. miękkiego prawa, które nie 
posiada cech prawa międzynarodowego, ustrukturyzowane są w zdecentralizowanych sie-
ciach, które cechuje niski poziom biurokracji. Dobrowolna sieciowa struktura partnerstw 
publiczno-prywatnych czyni je częścią szerszego fenomenu zarządzania sieciowego175.

Model globalnego zarządzania kwestiami środowiska naturalnego wykształcił 
jeszcze jedną istotną cechę – otóż stymulatorem inicjatyw z zakresu bioróżno-
rodności, zapobiegania skutkom zmian klimatu czy ochrony fauny i fl ory w dużej 
mierze są duże platformy organizacyjne, które zapewniają koordynację fragmen-
tarycznego środowiska władzy. Taką rolę odgrywają na przykład Fundusz ONZ 
dla Partnerstwa Międzynarodowego (UNFIP) czy też Prototypowy Fundusz 
Węglowy (Prototype Carbon Fund) Banku Światowego. Tego typu przedsięwzię-
cia stają się laboratoriami zarządzania w obszarze problemów globalnych, roz-
powszechniając pewne formuły – na przykład partnerstwo publiczno-prywatne 
– testując szanse i ograniczenia wynikające ze zróżnicowania global governance 
czy wreszcie poszukując narzędzi i sposobów porozumienia najbardziej przysta-
jących do charakteru współczesnego środowiska międzynarodowego.

173 Dane z tej sekcji zostały zaczerpnięte z: L.B. Andonova, Public-Private Partnerships for the 
Earth: Politics and Patterns of Hybrid Authority in the Multilateral System, „Global Environmental 
Politics” 2010, no. 2(10), May, s. 25.

174 Zob. P.H. Pattberg, Private Institutions and Global Governance: Th e New Politics of 
Environmental Sustainability, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2008.

175 L.B. Andonova, Public-Private Partnerships for the Earth: Politics and Patterns…, s. 27.
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2.2. Zarządzanie sieciowe

Rozwój porozumień i schematów regulacyjnych w przestrzeni międzynarodowej 
miał fragmentaryczny i zdecentralizowany charakter. Niejednokrotnie źródłem 
regulacji odpowiadających na tę samą potrzebę były różne ciała, które niemal 
równolegle rozwijały procedury i standardy działania. W sektorze leśniczym 
czy w obszarze standardów prawa pracy różne koalicje i grupy interesów pro-
ponowały rozwiązanie podobnych kwestii w zbliżony lub całkiem inny sposób, 
obejmując kontrolę nad rozwojem równolegle istniejących schematów regulacyj-
nych. Te schematy ewaluowały, ciała regulacyjne wchodziły z sobą w konfl ikty lub 
podejmowały współpracę, jedne formuły regulacyjne upowszechniały się, inne 
ograniczały swój zasięg lub zupełnie znikały. Brak struktury koordynacyjnej spo-
wodował, że dominującym modelem, wykształconym w ciągu ostatnich dekad, 
jest sieciowe zarządzanie ponadnarodową przestrzenią regulacyjną. Regulatorzy 
opierają się najczęściej na dobrowolnej współpracy i woluntarystycznym przyję-
ciu określonych reguł działania, aktorzy pozostają z sobą w relacji, tworząc koa-
licję, lub kontestując konkurencyjne systemy regulacyjne, ale stanowią dla siebie 
punkt odniesienia.

Sieciowy jest również charakter struktur wielu aktorów odgrywających istot-
ne role w generowaniu regulacji. Amnesty International – najszerzej rozpo-
znawalna organizacja zarządzająca monitoringiem w obszarze praw człowieka 
– rozpoczęła działalność w 1961 roku, a obecnie ma ponad 2 miliony członków 
w 150 państwach świata. Charakter organizacji jest hybrydowy, składa się ona 
z: „sekcji, struktur, międzynarodowych sieci, grup stowarzyszonych i członków 
międzynarodowych”176.

Wydaje się, że rozszerzanie geografi cznego zakresu działalności, co stanowi 
cechę emblematyczną współczesnego rozwoju gospodarki światowej, powodu-
je również rozciąganie siatki regulacyjnej. Na przykład konstrukcja międzyna-
rodowej sieci Deutsche Bank według danych z 2005 roku zbudowana była na 
73 różnych jurysdykcjach w różnych zakresach i obejmowała 1276 różnych fi rm 
wspierających, o różnych celach biznesowych177.

Czy sieciowa natura zarządzania przyczynia się do większego zróżnicowania 
i wzrostu konkurencyjności? Na pewno nie we wszystkich obszarach. Umiejęt-
ność sprawnego poruszania się w przestrzeni międzynarodowej, dokonywania fu-
zji i negocjowania różnic instytucjonalnych i tych dotyczących fi lozofi i działania 
może stanowić podstawę budowania pozycji konkurencyjnej jednego lub kilku 
aktorów, którzy opanowują rynek. W sensie realizacji pragmatycznych interesów 
rozdrobnienie ciał regulacyjnych, konkurujących z sobą schematów wyznaczają-

176 Zob. www.amnestyinternational.com (16.09.2014).
177 S. Gadinis, Th e Politics of Competition in International Financial Regulation, „Harvard Inter-

national Law Journal” 2008, no. 447, http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1087 (16.09.2014).
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cych reguły działania czy ciał monitorujących nie jest korzystne dla aktorów funk-
cjonujących w danej sferze (fi rm, NGO, fundacji itd.). Proces regulacyjny z reguły 
wyłania nieformalną, ale jednak wyraźną, hierarchię graczy. Dobrze ilustruje to 
tendencja obecna w globalnym sektorze fi rm zajmujących się audytem fi nanso-
wym przedsiębiorstw. W wyniku dążenia do koncentracji, wyrażającego się w serii 
narodowych i międzynarodowych fuzji, w ciągu ostatnich dwóch dekad rynek ten 
zdominowały cztery przedsiębiorstwa (tzw. Wielka czwórka): Pricewaterhouse-
Cooper (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), KPMG oraz Ernst &  Young 
(E+Y). Każda z tych fi rm jest przykładem realizacji modelu działalności globalnej, 
którego rozwijanie zapewniło im pozycję czołowego gracza. Umiędzynarodowie-
nie i usieciowienie działalności jest niezbędnym warunkiem dotarcia do sytuacji, 
w której Wielka Czwórka audytuje 97% dużych fi rm w USA, 99% we Włoszech, 
99% w Wielkiej Brytanii, 90% w Rosji, 84% w Japonii i 83% w Niemczech178.

W niektórych specjalistycznych dziedzinach oligopol trzech fi rm sięga tak da-
leko, że nie ma w zasadzie możliwości zlecenia realizacji usługi fi rmie spoza tego 
grona. W rezultacie strategicznie ważny fragment globalnych fi nansów zdomino-
wało trzech aktorów, którzy pełnią w nim nie tylko funkcje dostawcy usług, ale 
i – nie bezpośrednio, ale jednak – regulatorów.

W formalnym kształcie modelu zarządczego fi rmy audytujące usytuowane są 
vis-à vis ciał regulujących, na przykład International Federation of Accountants 
(IFAC), a sens ich działania sprowadza się do kontroli wdrażania ustalonych za-
sad przez fi rmy. W rzeczywistości jednak, ze względu na poziom koncentracji 
i rolę jaką odgrywają w sferze przez siebie zdominowanej, fi rmy Wielkiej Czwór-
ki stosują narzędzia lobbingowe, wpływając na decyzje podejmowane w procesie 
regulacyjnym. W swoich strukturach koncentrują zasoby niezbędne do efektyw-
nego narzucania reguł gry w ramach sektora – wiedzę, doświadczenie, wpływy179. 
W świetle nieprawidłowości, które doprowadziły do upadku innych, ważnych ak-
torów współtworzących ten rynek (Arthur Andersen, Enron, WorldCom), taki 
sposób rozłożenia uprawnień i możliwości sprawczych musi budzić niepokój.

Wyzwanie zarządzania ryzykiem w tym obszarze podjęły niektóre rządy – Sta-
ny Zjednoczone w 2002 roku wprowadziły Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), 
którego postanowienia miały zapewnić większe bezpieczeństwo procesów audytu 
i ich konsekwencji180. Na forum Unii Europejskiej również pojawiły się głosy wzy-

178 Wielka Czwórka fi rm audytowych w ostatnich latach notuje stabilny wzrost dochodów, w skali 
większej niż fi rmy, które zamawiają ich usługi. P. Velte, M. Stiglbauer, Audit Market Concentration 
and Its Infl uence on Audit Quality, „International Business Research” 2012, vol. 5, no. 11, s. 146–161.

179 Na swojej stronie internetowej jedna z wiodących fi rm doradczych McKinsey Company tak 
charakteryzuje swoją działalność: „Mamy niezwykły przywilej często być tam, gdzie zapadają decyzje 
ważne dla fi rm danego sektora bądź też dla całej gospodarki. Jesteśmy dumni z tego, że o projektach, 
które realizujemy, niejednokrotnie można przeczytać na pierwszych stronach międzynarodowej 
prasy (…). Nie poprzestajemy na analizach, my naprawdę kształtujemy rzeczywistość gospodarczą”.

180 Na mocy ustawy utworzono Public Company Accounting Oversight Board dla nadzoru 
audytów amerykańskich fi rm w wymiarze prawnym i organizacyjnym.
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wające do większego stopnia ograniczenia fi rm audytujących. Zawarto je również 
w treści Zielonej Księgi: Audit Policy: Lessons from the Crisis181. Odwołuje się ona 
do istotnego pytania, szczególnie w kontekście przyczyn i przebiegu globalnej re-
cesji: Jaką wagę mają informacje dostarczane przez brokerów zaufania, takich jak 
fi rmy audytowe czy agencje ratingowe?

Gwałtowny wzrost ich pozycji w hierarchii zarządzania rynkami fi nansowymi 
jest rezultatem rozszerzania się przestrzeni oddziaływań gospodarczych. Zwięk-
sza się więc sfera, w ramach której potrzebne jest budowanie zaufania będącego 
podstawowym komponentem sprawnego funkcjonowania systemów ekonomicz-
nych. Istotnym narzędziem budowania tego zaufania jest informacja dostarczona 
przez wyspecjalizowane w tym obszarze jednostki.

Raporty z przeprowadzanych badań sprawozdań fi nansowych banków, to-
warzystw ubezpieczeniowych i innych spółek notowanych na giełdzie są zmien-
ną w procesie decyzyjnym inwestorów, organów regulacyjnych, kształtują też 
nastroje opinii publicznej. Jeśli podstawą oceny są badania wysokiej jakości, 
oparte na rzetelnych kanonach warsztatowych i etycznych, opinie będące ich 
rezultatem uważane są za wiarygodne, co z kolei przekłada się na wzrost pew-
ności inwestycji.

Audyt zewnętrzny jest promowany jako technologia inżynierii zaufania, aby przekonać 
opinię publiczną, że kapitalistyczne korporacje i ich ciała zarządzające nie są skorumpowa-
ne i mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania182.

Wiarygodność polityk informacyjnych w tej sferze jest tym istotniejsza, im bar-
dziej fi rmy o charakterze globalnym polegają na publicznych systemach wspar-
cia państw macierzystych. Nieprawidłowości w szacowaniu ryzyka, prowadzeniu 
działalności czy odstąpienie od ustalonych reguł działania powodują konsekwen-
cje w obszarze nie tylko samej fi rmy, ale również całej sieci interesariuszy. Ich 
upadek czy konieczność restrukturyzacji generuje wysokie koszty społeczne.

Jeśli kryzys dotyka całą branżę, są one multiplikowane – tylko do roku 2009 globalny koszt 
ratowania systemu bankowego sięgnął 11 bln dolarów (…). Największy państwowy bailout 
banków nastąpił w USA, gdzie rząd wydał 3,6 bln dolarów , czyli 25,8% produktu krajo-
wego brutto; rząd Wielkiej Brytanii wydał na ten sam cel 2,4 bln dolarów, a więc aż 94,4% 
swojego PKB183.

181 Planowane zmiany zmierzały przede wszystkim do: podniesienia jakości badania, 
zwiększenia konkurencyjności rynku oraz zwiększenia niezależności podmiotów. Zastanawiano 
się m.in. nad rozdzieleniem funkcji audytorskich i doradczych czy wprowadzeniem rotacji fi rm 
badających poszczególne przedsiębiorstwa. KE rozważała ponadto zmuszenie dużych spółek do 
wyboru dwóch fi rm audytorskich, w tym jednej mniejszej. Te propozycje nie znalazły dotychczas 
kontynuacji w procesie legislacyjnym.

182 P. Sikka, Financial Crisis and the Silence of the Auditors, „Accounting, Organizations and 
Society” 2009,  no. 10, 1016,  http://www.franzhoermann.com/downloads/fi nancialcrisisandthesilence 
oft heauditors.pdf (13.03.2015).

183 Ibidem.
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Przebieg akcji ratunkowych podczas ostatniego kryzysu umocnił wrażanie, że 
ekonomiczne interesy państw i fi rm (w tym również fi rm doradczych), sprzęgnię-
te są w globalny system naczyń połączonych. Zakres i wysokie standardy mecha-
nizmów kontrolnych są zaś zabezpieczeniem jego stabilności.

Charakter podmiotów kształtujących przestrzeń ponadnarodową ma decydu-
jące znaczenie dla sposobu wykształcania się regulacji, ale także trybu ich roz-
przestrzeniania się. Sieciowy kontekst analizy ujawnia podstawowy mechanizm 
w tym zakresie, czyli relacyjność184. Aktorzy społeczni oddziałują na siebie na-
wzajem – reagując na swoje działania, stymulując je, kontestując albo naśladując. 
Siatka ich interesów rozciąga się w relacji do innych uczestników sieci – konku-
rencyjnych fi rm, adwersarzy politycznych, podmiotów, które reprezentują inną 
fi lozofi ę zarządzania.

Działania polityczne, tak samo zresztą jak działania nakierowane na realizację 
celu ekonomicznego, umocowane są w relacjach społecznych. Podmioty są wobec 
siebie zależne, wpływają na siebie nawzajem, kształtują normy, które są kontesto-
wane lub stają się obowiązującymi. W ten sposób ewoluują standardy. Oparte są 
one na rozpowszechnionych w danej grupie przekonaniach o tym, co jest akcep-
towane, a co społecznie naganne.

2.3. Znaczenie mechanizmów regulacyjnych

Pytania o to, czyje interesy są zabezpieczane, kto ma władzę decyzyjną, jak ci uczestnicy 
procesu decyzyjnego postrzegają świat i własne zadania, czy konfl ikt interesów wpisany 
jest w naturę zarządzania prywatnego i w jaki sposób szeroka publiczność ponosi konse-
kwencje wprowadzania regulacji przez ciała prywatne, powinny być przedmiotem szcze-
gólnego zainteresowania politologów185.

Prywatne regulacje sfery ponadnarodowej, przede wszystkim o technokratycz-
nym charakterze, są jednym z najbardziej wyrazistych przejawów global gover-
nance186. Ich powstawanie ukazuje mechanizmy obecne w zarządzaniu globalnym 
– potrzebę ujednolicenia zasad, według których działają podmioty w sferze po-
nadarowej. Umiędzynarodowienie i prywatyzacja sfery regulacyjnej nie jest bez 
znaczenia w kontekście tworzenia warunków globalnej konkurencyjności. Jest to 
jedna z płaszczyzn, która promuje organizacje działające globalnie, sprawnie po-
ruszające się w międzynarodowym środowisku. Po pierwsze są one na tyle rozwi-
nięte instytucjonalnie i rozbudowane, by mogły unieść koszty zmiany uwarunko-

184 J.L. Campbell, Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional 
Th eory of Corporate Social Responsibility, „Academy of Management Review” 2007, no. 32(3), 
s. 946–967.

185 C.E. Rudder, Private Governance as Public Policy: A Paradigmatic Shift , „Th e Journal of 
Politics” 2008, no. 70(4), s. 899–913.

186 S. Picciotto, Regulating Global Corporate…, s. 464.
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wań regulacyjnych (przejście od jednego modelu regulacji do innego). Po drugie 
standaryzacja wymogów rynkowych rozwija ich możliwości ekspansji: im mniej 
lokalnych barier i regulacji, tym więcej rynków eksportowych jest potencjalnie 
dostępnych. Jest to jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego korporacje transna-
rodowe są benefi cjentami procesów globalizacji i zyskują bezwzględną przewagę 
konkurencyjną nad innymi typami przedsięwzięć187.

Trudno dyskutować z faktem, że największe spośród prywatnych instytucji re-
gulacyjnych nie są (albo są rzadko) kwestionowane w swoich sferach oddziaływa-
nia. Zajmują prominentne pozycje w globalnej grze sił, a fakt nieposiadania przez 
nich formalnego umocowania w strukturach zarządzania globalnego nie umniej-
sza ich efektywności ani wiarygodności. Po części jest to wynik odpolitycznienia 
zakresu sprawowanej przez nich odpowiedzialności. Standaryzację reguł działa-
nia czy ustalanie szczegółowych procedur postępowania w określonych branżach 
gospodarki postrzega się w kategoriach technicznych jako zabieg optymalizują-
cy ścieżki wyznaczone do osiągnięcia celu. Procesy te najczęściej są wypadkową 
konsensusu międzynarodowych ciał eksperckich i przekształceń technologicz-
nych lub stanu badań naukowych w danej dziedzinie. Nie znaczy to jednak, że 
charakter ustalonych regulacji, sposób ich wprowadzenia czy egzekwowania nie 
jest narzędziem globalnej gry politycznej. Wszystkie te elementy są częścią pew-
nej mozaiki interesów, w której uczestnikami są odbiorcy dóbr, ich reprezentacje 
polityczne, producenci i dystrybutorzy tych dóbr i inne zainteresowane strony. 
Władza regulacyjna stanowi potężny rodzaj oddziaływania na aktorów zaangażo-
wanych w funkcjonowanie danej sfery, chociaż nie wszystkie te sfery w jednako-
wy sposób są przedmiotem debaty politycznej. Trudno jednak uznać, że procesy 
dostosowawcze, na przykład w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu, są 
jedynie rezultatem porozumienia międzynarodowego środowiska naukowego 
i odpowiedzią na uzgodniony przez geofi zyków i meteorologów stan faktyczny. 
Wręcz przeciwnie, jest to kwestia skrajnie upolityczniona, wywołująca duże emo-
cje, dotycząca żywotnych interesów wielu branż. Sposób jej uregulowania – nie-
zależnie od tego, czy uczynią to gremia publiczne, czy prywatne – wpłynie na 
stan światowej gospodarki, styl życia mieszkańców wielu społeczeństw, między-
narodową scenę polityczną. Jest to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów 
ścierania się idei w polityce współczesnej, a przywołanie go daje wyobrażenie 
o mechanizmach przekształcania rzeczywistości za pomocą regulacji.

Podobną regułę obserwujemy w obszarach, w które zaangażowana jest znacz-
nie mniejsza liczba uczestników i których projektowanie nie musi rodzić tak 
długofalowych skutków. Określony rodzaj regulacji zawsze kreuje zwycięzców 
i przegranych, zawsze jest przedmiotem dyskusji, nacisków, zabiegów lobbystycz-
nych. Kształt regulacji może być przedmiotem kompromisu, ale też nie znajdzie-
my zbyt wielu sfer, w których punktem odniesienia dla projektowanych rozwiązań 

187 M. Pietraś, Istota i zakres procesów globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 2, 
s. 5–34.
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jest jakiś obiektywnie potwierdzony stan faktyczny188. Jak podsumowuje tę sytu-
ację jeden z decydentów Accounting Standards Board of Japan, „(…) nie ma tu 
złych czy dobrych odpowiedzi (…). To raczej jak religia, chrześcijaństwo albo 
buddyzm”189.

Kluczem jest decyzja o tym, które z podejść regulacyjnych będzie dominujące, 
która szkoła czy fi lozofi a działania zostanie przedłożona nad inne. Nieodzowną 
częścią tego rodzaju dyskursu jest porównywanie słabych i silnych stron propono-
wanych opcji, ale też arbitralny wybór co do części, które – jak dogmaty religijne 
– nie nadają się na przedmiot negocjacji.

Rozwój prywatnych regulacji w przestrzeni transnarodowej wpisuje się w je-
den z najbardziej dyskutowanych na gruncie nauk politycznych problemów: czy 
rola państw w kontekście uwarunkowań procesów globalizacji słabnie, czy też 
się umacnia? Instytucja państwa tradycyjnie jest niekwestionowanym liderem 
wewnętrznej sfery regulacyjnej – w obrębie systemu prawnego, którego obo-
wiązywanie określone jest terytorialnie. W rzeczywistości jednak możliwości 
poszczególnych państw sprawowania władzy regulacyjnej zawsze były bardzo 
zróżnicowane. Współcześnie również szukają one takich modeli kształtowania 
sfery regulacyjnej, które najpełniej zabezpieczą ich interesy. Konieczność pod-
porządkowania się przyjętym dobrowolnie schematom regulacyjnym, w ramach 
porozumień wielostronnych lub traktatów sojuszniczych, może być zatem in-
terpretowana w kategoriach ograniczenia suwerenności. Równie dobrze jednak 
może to być wyraz zdolności adaptacyjnych nowoczesnego państwa.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami międzynaro-
dowymi, pogłębiona internacjonalizacja mogą stanowić o rozszerzaniu instru-
mentarium wpływu państwa narodowego, niekoniecznie zaś stanowią dowód 
zawłaszczenia przez aktorów niepaństwowych pewnych sfer tradycyjnie przyna-
leżnych państwu. W odpowiedzi na zmieniający się kontekst globalny szuka ono 
nowych, skuteczniejszych możliwości sprawowania swoich tradycyjnych funkcji, 
co nieuchronnie prowadzi do ich przekształcenia, ale może też przynosić niekwe-
stionowane korzyści.

Nieco inaczej przedstawia się znaczenie tendencji do coraz większej regulacji 
sfery ponadnarodowej w kontekście podziału Globalna Północ – Globalne Połu-
dnie. Aby zostać benefi cjentem globalnego systemu regulacyjnego, odnaleźć się 
w sieci zróżnicowanych powiązań, państwo musi spełnić kryteria sprawnego za-
rządzania, posiadać zdolność do sprawowania władztwa nad terytorium. Wśród 
państw rozwijających się, szczególnie w regionach niestabilnych, uwikłanych 
w konfl ikty, to kryterium najczęściej nie jest spełnione. W sytuacji słabości pań-
stwa w jego kompetencje regulacyjne wchodzą inne podmioty, także te przynależ-
ne do sfery międzynarodowej, wykorzystując próżnię władzy dla realizacji swoich 

188 D. Drezner, All Politics is Global: Explaining International Regulatory Regimes, Princeton 
University Press, Princeton, NJ 2007.

189 Cyt. za: T. Büthe, W. Mattli, Th e New Global…, s. 11.
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celów. W takich okolicznościach instytucje państwa nie są gwarantem przestrze-
gania przyjętych regulacji międzynarodowych, co zwiększa prawdopodobieństwo 
nadużyć i stosowania podwójnych standardów – wyższych w państwach wysoko 
rozwiniętych, niższych – w państwach rozwijających się.

Rozrost siatki regulacyjnej ustalającej reguły międzynarodowego handlu zwy-
kle też stanowi dla graczy rynkowych wywodzących się ze świata rozwijającego 
się barierę w dostępności do lukratywnych zachodnich rynków, ugruntowując 
ich słabszą pozycję w globalnym systemie gospodarczym. Przykładem regulacji 
wzmacniających podział między centrami gospodarczymi Zachodu i peryferia-
mi państw rozwijających się są ustalenia dotyczące bezpieczeństwa żywności. 
W dużej mierze ich kształt przekłada się na możliwość koncentracji władzy w rę-
kach dużych dostawców z państw zachodnich, marginalizując rolę producentów 
wywodzących się z państw świata rozwijającego się. W pewnych kontekstach 
prywatni regulatorzy konserwują stan nierównej dystrybucji władzy w układzie 
światowym. Jak zauważa David Vogel:

Adwokaci regulacji prywatnych argumentują, że dostarczając swoim, usytuowanym poza 
biznesem, zwolennikom nowe polityczne i rynkowe mechanizmy, pomagają korygować 
kwestię defi cytu demokratycznego w zarządzaniu globalnym. Ale dosłownie wszyscy Ci 
pozabiznesowi zwolennicy przynależą do świata wysoko rozwiniętego190.

Wzrost znaczenia regulatorów prywatnych w sferze ponadnarodowej, oglądany 
z perspektywy relacji geopolitycznych i możliwości budowania bardziej zrów-
noważonego systemu zarządzania fundamentalnymi kwestiami współczesności, 
daje niejednoznaczny obraz. Może być szansą na upowszechnienie wielu standar-
dów i zasad postępowania (np. Fair Trade, proces Kimberley regulujący nielegal-
ny handel diamentami pochodzącymi z rejonów wojen), ale trudno też pominąć 
fakt, że gra sił w obszarze nowego typu procesów regulacyjnych odbywa się na 
podobnych, jeśli nie tożsamych, zasadach z tradycyjną grą międzynarodowej po-
lityki. Ostateczną przewagę uzyskują ci aktorzy, którzy wyposażeni są w lepsze 
narzędzia oddziaływania, czyli zakres ich władzy jest szerszy.

190 D. Vogel, Private Global Business Regulation, „Annual Review of Political Science” 2008, 
vol. 11, s. 276.
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3. Studium przypadku. Zarządzanie światową piłką 
nożną

Poważny sport nie ma nic wspólnego z fair play. Wiąże się z nienawiścią, 
zazdrością, samochwalstwem, brakiem poszanowania dla żadnych reguł, 
sadystyczną przyjemnością oglądania przemocy. Innymi słowy – to wojna 
bez strzelania.

G. Orwell

Jeszcze w 1994 roku Ulrich Beck nie był pewien, czy brydż, chińczyk czy też piłka 
nożna będzie grą przyszłości191. Dziś jest jasne, że procesy globalizacji wpłynęły 
na pogłębienie pewnego rodzaju międzynarodowej solidarności wokół piłki to-
czonej po murawie. Dyscyplina ta stanowi dziedzinę wielkich emocji i wielkich 
pieniędzy, stała się jedną z czołowych form kultury popularnej na świecie i jest 
jedynym nieomal powszechnym sportem. Mecze piłkarskie zaliczają się do naj-
bardziej pożądanych widowisk, którym towarzyszą emocje milionów ludzi.

Zasięg dyscypliny staje się prawdziwie globalny, wskazuje na to 2,8 miliarda 
ludzi, którzy oglądali mistrzostwa świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Mistrzo-
stwa w RPA w 2010 roku oglądane były już dosłownie na całej kuli ziemskiej łącz-
nie z Antarktyką i Kołem Podbiegunowym. Oglądalność sięgnęła 3,2 miliarda 
ludzi, czyli 46,4% populacji świata192.

Według danych FIFA z 2000 roku na całym świecie gra w piłkę około 242 mi-
lionów osób, co odpowiada 4,1% światowego społeczeństwa. Daje to pewne wy-
obrażenia o skali fascynacji tym sportem.

Piłka nożna jako najpopularniejsza dziedzina sportu na świecie ma ogromne 
znaczenie kulturowe. Została nazwana jedynym, oprócz nauki, „globalnym idio-
mem”. Społeczne i polityczne oddziaływanie tej dyscypliny jest ogromne193. Futbol 

191 U. Beck, Th e Reinvention of Politics [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Refl exive Modernization: 
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Polity Press, Cambridge–Oxford 1994.

192 Almost Half the World Tuned in at Home to Watch 2010 FIFA World Cup South Africa, http://
www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/organisation/media/newsid=1473143/index.
html (22.01.2012).

193 Zob. R. Giulianotti, Football: A Sociology of the Global Game, Polity Press, Cambridge 1999.
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nie jest kwestią życia lub śmierci – jest czymś ważniejszym, twierdził Bill Shankly 
– legendarny menedżer drużyny Liverpool. Ta często cytowana sentencja nabiera 
realnego wymiaru, gdy rozpatrujemy ją w kontekście wydarzeń, w których bieg 
historii złączył się z biegiem toczonej po murawie piłki. Tak było w przypadku 
wojny futbolowej między Salwadorem a Hondurasem w 1969 roku, gdzie prze-
grany w eliminacjach do mistrzostw świata mecz stał się punktem zapalnym fali 
nienawiści i konfl iktu, w którym zginęło 3 tysiące ludzi. W 1964 roku, kiedy sę-
dzia nie uznał bramki w meczu Peru–Argentyna, którego stawką był awans do 
turnieju olimpijskiego, na ulicach Limy wybuchły zamieszki, w których zginęło 
ponad 300 osób.

Piłkarskie stadiony od zawsze były arenami, na których oprócz sportowych 
emocji demonstrowano przynależności polityczne i ideologiczne. Największe or-
ganizacje zarządzające dyscyplinami sportowymi reprezentują międzynarodowe, 
rozległe struktury, które swoim oddziaływaniem obejmują cały świat. Ze względu 
na wymiar społeczny sport jest przedmiotem polityk na poziomie państw i or-
ganizacji międzynarodowych. Państwa zabiegają o wysoką pozycję swoich dru-
żyn narodowych w hierarchii dyscypliny z powodów wykraczających poza naturę 
sportu. Są one narzędziem kształtowania tożsamości zbiorowej – miliony kibiców 
identyfi kują się z sukcesami i porażkami piłkarzy. Przynależność do światowej 
czy europejskiej czołówki piłkarskiej przynosi też niebagatelne dochody. Intratna 
jest również z reguły organizacja imprez piłkarskich. Podczas mistrzostw świata 
w RPA kraj odwiedziło 450 tysięcy turystów. Impreza przyniosła dochód w wyso-
kości 3,5 mld USD. Dzięki budowie stadionów utworzono w tym państwie dodat-
kowo około 20 tysięcy miejsc pracy194.

Pomimo że drużyny narodowe są w pewnym sensie narzędziem formowania 
tożsamości wewnątrzpaństwowej i prowadzenia rywalizacji między państwami, 
karty w tej dyscyplinie rozdają inni aktorzy. Sfera zarządzania globalną piłką noż-
ną zdominowana jest przez podmioty pozapaństwowe – organizacje pozarządo-
we, korporacje międzynarodowe, stacje telewizyjne. Federacje piłkarskie mają 
olbrzymi wpływ na sposób prowadzenia polityki sportowej w państwach, a prze-
strzeń stadionów i czas antenowy, w którym emitowane są mecze, stają się areną 
rozgrywek największych reklamodawców – przede wszystkim silnych marek na-
leżących do korporacji międzynarodowych.

Trudno wskazać dziedzinę, w której podmioty pozapaństwowe pretendują do 
odgrywania globalnej roli i osiągnęłyby wpływy porównywalne z tymi, którymi 

194 Należy jednak poczynić zastrzeżenie, że mistrzostwa świata w Brazylii wbrew oczekiwaniom 
nie okazały się silnym impulsem pobudzającym ekonomię. Głównym z zakładanych przez rząd 
tego kraju celem, związanym z organizacją przedsięwzięcia, było pobudzenie ruchu turystycznego. 
Podczas gdy w ciągu trzech lat po mistrzostwach świata w RPA, kraj ten odnotował roczny wzrost 
turystów na poziomie 7,4%, w przypadku Brazylii nie zdołano odnotować zwiększonej dynamiki 
ruchu turystycznego. Zob.: R. Colitt, Rio Olympics No Help to Brazil Economy Based on World Cup, 
„Bloomberg Business”, 16.01.2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-16/rio-
olympics-no-help-to-brazil-economy-based-on-world-cup-result (12.03.2015).
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cieszą się w odniesieniu do sportu. Obrazuje to chociażby stosunek chińskich 
władz do rekomendacji i apeli organizacji stojących na straży ochrony praw czło-
wieka, czy środowiska i wskazań Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
W dwóch pierwszych obszarach tematycznych skłonność rządu Chin do pro-
wadzenia rozmów lub czynienia ustępstw jest bardzo ograniczona. W sytuacji 
kiedy na stole negocjacyjnym pojawia się sport, rządzący z Pekinu zmieniają na-
stawienie.

Analizując globalny rozwój sportu jako zjawiska z pogranicza kultury, mediów 
i polityki, Allison Lincoln zwraca uwagę na trzy istotne tendencje. Po pierwsze – 
stadia rozwoju reżimów międzynarodowych. Chociaż główne procesy decyzyjne 
dotyczące aktywności związanych ze sportem zachodzą na poziomie międzyna-
rodowym, system organizacji władzy jest na tyle niedojrzały, że nie wykształco-
no jednolitej polityki wobec zasadniczych problemów tej sfery. Kwestie dopingu, 
korupcji, dysproporcji wpływów w łonie najważniejszych organów zarządzania 
mają znaczący negatywny wpływ na kondycję sportowego świata, brak natomiast 
spójnej, efektywnej polityki, która pozwoliłaby na ich neutralizację195.

Kolejnym znaczącym zjawiskiem kształtującym oblicze współczesnego spor-
tu jest relacja między wyłaniającym się reżimem globalnym a dotychczasowymi 
ciałami zarządzającymi na poziomie narodowym czy regionalnym. Ich cele poli-
tyczne nierzadko są z sobą sprzeczne, nie ma właściwej koordynacji działań i wy-
starczających impulsów do podjęcia współpracy.

Trzecim fenomenem, który szczególnie mocno ilustruje dyscyplina piłki 
nożnej, jest kulturotwórcza rola sportu, jego oddziaływanie społeczne, którego 
siła rośnie wraz z rozwojem kultury globalnej. Świadczyć o tym może chociażby 
popularność subkultur kibicowskich, miejsce, jakie zajmują piłkarskie gwiazdy 
w popkulturze, lub też edukacyjne i wychowawcze oddziaływanie etosu piłki 
nożnej.

Kierunek rozwoju sportu i zarządzania poszczególnymi jego dyscyplinami 
oddaje charakter zmian, które zachodzą w wielu odsłonach współczesności196. 
Piłka nożna stała się sportem prawdziwie globalnym, skomercjalizowanym, jest 
elementem zunifi kowanego wzorca stylu życia, dostępnego dla milionów ludzi 
na całym świecie. Z badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Federa-
cję Piłkarską w 2000 roku wynika, że w organizację największych sportowych 
przedsięwzięć i przygotowanie poszczególnych etapów kwalifi kacji zaangażo-
wane były 204 narodowe organizacje członkowskie, to znaczy 242 380 590 osób, 
z czego 127 464 to sportowcy. Znaczy to, że średnio jedna na 24 osoby na świe-

195 A. Lincoln, Sport and Globalisation [w:] Th e Global Politics of Sport: Th e Role of Global Institutions 
in Sport,   red. A. Lincoln, Routledge, London 2005, s. 3–4. Zob. również: J. Sugden, A. Tomlinson, FIFA 
and the Contest for World Football: Who rules the People’s Game?, Polity Press, Cambridge 1998.

196 T. Miller, G. Lawrence, J. McKay, D. Rowe,   Globalization and Sport: Playing the World, Sage, 
London 2001, s. 41.
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cie zajmowała się wówczas w jakiś sposób piłką nożną197. Łączna oglądalność 
wszystkich meczów kwalifi kacyjnych i fi nałowych mistrzostw świata w 1998 
roku wynosiła ponad 37 mld widzów. Jak twierdzą analitycy, było to „najszerzej 
podzielane doświadczenie w historii ludzkości”198. A kolejne fi nały poprawiały 
ten wynik.

3.1. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA)

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jest główną organizacją sprawu-
jącą nadzór nad rozwojem tej dyscypliny na świecie. W sensie prawnym jest po-
zarządową organizacją non profi t. W strukturze zarządzania globalnego można 
sklasyfi kować ją jako międzynarodową organizację pozarządową INGO lub pry-
watny, formalnie zorganizowany podmiot o zasięgu globalnym. Podlegają jej fe-
deracje futbolowe we wszystkich miejscach na ziemi, gdzie gra się w piłkę nożną. 
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zrzesza ciała zarządzające pochodzące 
ze 185 państw oraz 9 autonomii, 13 terytoriów zależnych oraz 2 państw, które nie 
są ofi cjalnie rozpoznawane na arenie międzynarodowej. Kibice, menedżerowie, 
piłkarze, związki sportowe na całym świecie niemal bezkrytycznie akceptują obo-
wiązki i reguły ustanowione przez FIFA. Zaskarbiła sobie ona pozycję światowego 
monopolisty w ustalaniu reguł postępowania w odniesieniu do samej gry, procesu 
sędziowania, rozgrywek na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym.

Światowa federacja została ufundowana na zasadzie autonomii od wpływów 
zewnętrznych organizacji i gremiów politycznych, zarejestrowana w Szwaj-
carii podlega systemowi prawnemu tego państwa. Władze organizacji piłkar-
skich – zarówno tej o zasięgu globalnym, jak i kontynentalnym, europejskim 
(UEFA) – podkreślają niekompatybilność lokalnych systemów prawnych 
ze statutami organizacji i zdecydowanie opierają się rządowym interwen-
cjom w obszarze swoich wpływów. Dążenie do autonomii i poszerzania swo-
ich wpływów w odniesieniu do rządów państw jest podstawowym kluczem 
działania FIFA. Jej reprezentanci często podkreślają znaczenie demokratycz-
nych procesów zarządzania. Procedura wyboru władz przewiduje, że każ-
dy członek FIFA dysponuje jednym głosem wyborczym. Federacja postuluje 
również oparcie swoich standardów działania na wewnętrznym kodeksie po-
stępowania – dziesięć złotych reguł, pośród których znajdziemy potępienie 
korupcji, narkotyków, rasizmu, przemocy i innych zagrożeń dla rozwoju spor-
tu. Standardy demokratyczne i etyczne w łonie FIFA podawane są w wątp-
liwość przez komentatorów, w których opiniach formalna poprawność proce-
dur niewiele ma wspólnego z realizacją demokratycznych ideałów.

197 Global Governance in World Sport and the 2002 World Cup Korea/Japan [w:] Japan, Korea 
and the 2002 World Cup, red. J. Horne, W. Manzenreiter, Routledge, London 2002, s. 3.

198 Ibidem, s. 4.
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Korzenie organizacji sięgają początków XX wieku. W miarę rozwoju tech-
nicznych środków telekomunikacyjnych rywalizacja sportowa zaczynała nabierać 
cech międzynarodowych. W ślad za tą tendencją pojawiła się potrzeba ujednolice-
nia standardów oraz kontroli technicznych wymogów gry. W 1904 roku we Fran-
cji powstała więc federacja zrzeszająca związki piłkarskie z Francji, Belgii, Danii, 
Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Wpływy federacji szybko się rozprze-
strzeniały. Niemcy, Austria, Włochy i Węgry niemal natychmiast zgłosiły akces 
do klubu zarządzającego. Wielka Brytania wykazywała pewien sceptycyzm wobec 
idei koordynacji – przedstawicielstwo tego państwa dołączyło do FIFA wkrótce 
po jej powołaniu, ale już w latach 20. XX wieku dwukrotnie z niej wystąpiło. Za cel 
stawiano sobie organizację imprez piłkarskich o masowym zasięgu i współpracę 
przy popularyzowaniu tego sportu na skalę międzynarodową199.

Fakt partycypacji w sferze zarządzającej światem piłkarskim miał również swój 
wymiar polityczny. W okresie narastania nacjonalizmów w Europie narodowe dru-
żyny były narzędziami kształtującymi ideologiczne postawy społeczeństwa. Ich 
sukcesy i porażki miały ogromny oddźwięk propagandowy. Rządzący, już wówczas, 
modyfi kowali słynne zdanie Clausewitza, mówiąc, że sport jest uprawnianiem po-
lityki przy użyciu innych środków. Ten kierunek relacji między sportem i polityką 
najpełniej ilustruje przebieg i propagandowe wykorzystanie Igrzysk Olimpijskich 
w Berlinie w 1936 roku. Masowe oddziaływanie widowisk sportowych zbiegło się 
w czasie z dominacją w europejskiej polityce ideologii opartej na unifi kacji i total-
nym uczestnictwie. Te dwie sfery nieuchronnie musiały się spotkać niezależnie od 
intencji władz FIFA, które deklarowały konieczność utrzymania neutralności sportu.

Po II wojnie światowej globalne podziały polityczne również odcisnęły swoje 
piętno na sposobie funkcjonowania i charakterze oddziaływań FIFA. Dynamicz-
ny rozwój członkostwa dokonał się w okresie lat 50. i 60. W 1974 roku organizacja 
liczyła już 140 członków, spośród których zdecydowaną mniejszość stanowiły re-
prezentacje krajów europejskich. Władza decyzyjna jednak wyraźnie koncentro-
wała się w rękach państw założycielskich.

Wówczas właśnie rozpoczęła się erozja sformułowanej na początku wieku fi -
lozofi i funkcjonowania FIFA. Jej pierwsze władze gromadziły w swych szeregach 
klub konserwatywnych, europejskich dżentelmenów, którzy zarządzanie global-
nym rozwojem piłki nożnej postrzegali w kategoriach cywilizacyjnej misji stare-
go kontynentu. Tymczasem nowe potęgi piłkarskie domagały się równego głosu, 
zarówno w sprawach sportu, jak i polityki. Decydująca odsłona tego konfl iktu 
o panowanie nad światową piłką nastąpiła w 1974 roku, kiedy państwa Ameryki 
Południowej po zmobilizowaniu wszystkich sił zdołały doprowadzić do wybo-
ru swojego kandydata na prezydenta FIFA200. João Havelange – prezes federacji

199 E. Sterken, Th e Growth Impact of Major Sporting Events, „European Sport Management 
Quarterly” 2006, no. 6, s. 375–389.

200 Duże znaczenie dla skuteczności lobbingu na rzecz południowoamerykańskiego kandydata 
miały oferty złożone krajom afrykańskim, dotyczące fi nansowego wsparcia rozwoju infrastruktury 
i szkolenia sportowego w tych krajach.
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futbolowej Brazylii – zastąpił na stanowisku sir Stanleya Rousa. Zmiana nie ogra-
niczała się jednak wyłącznie do kwestii personalnych i politycznego uznania No-
wego Świata jako pełnoprawnego partnera w kształtowaniu losów dyscypliny. 
Rozprzestrzenianie się telewizji i świadomość reklamowego oddziaływania me-
dium o globalnym zasięgu zmieniły boiska piłkarskie w arenę wpływów konsu-
menckich. Korporacyjny sponsoring, przekaz marketingowy i wymóg tworzenia 
atrakcyjnego dla milionów widzów widowiska stały się nieodłącznym elemen-
tem krajobrazu sportowego201. W drugiej połowie XX wieku systematycznie re-
alizowaną przez władze FIFA strategią było rozszerzanie organizacji o federacje 
tworzone przez mikropaństwa, marginalne wyspiarskie państewka, które jednak 
w strukturze decyzyjnej dysponowały takim samym prawem głosu jak piłkarskie 
i polityczne mocarstwa.

W miarę komercyjnej ekspansji widowisk sportowych rywalizacja o prawa do 
organizacji mistrzostw świata odbywająca się na forum FIFA stawała się grą o co-
raz większą stawkę.

Siła perswazyjna i zarządcza Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej opiera 
się na jednym wydarzeniu, przez nią wykreowanym – na mistrzostwach świata.

W istocie, jako „megaevent”, mistrzostwa świata są pełnym charyzmy spektaklem, funkcjo-
nalnym rytuałem społecznym, jak również produktem racjonalnej kalkulacji. To tak samo 
poważny biznes jak i publiczny pokaz narodowych osiągnięć, widowisko indywidualnej 
i zbiorowej doskonałości, które spełnia również funkcję rynku pracy dla jednych z najlepiej 
opłacanych pracowników na świecie202.

Organizowane co cztery lata mistrzostwa świata są niezwykłym świętem spor-
towej solidarności. Już na pierwszym spotkaniu FIFA w 1904 roku pojawiła się 
idea organizacji ogólnoświatowych rozgrywek piłkarskich, ostatecznie zrealizo-
wana dopiero w roku 1930. Pierwsze mistrzostwa gościł Urugwaj – według wer-
sji ofi cjalnej w ten sposób chciał uhonorować 100 lat swej niezależności. W rze-
czywistości przyznano mu organizację mistrzostw głównie ze względu na ofertę 
samodzielnego sfi nansowania turnieju. W rozgrywkach uczestniczyło jedynie 
17 drużyn walczących bez żadnej fazy kwalifi kacyjnej. Jedynie – bo współczes-
na wersja mistrzostw świata obejmuje drużyny reprezentujące niemal wszystkie 
kraje na świecie.

Potęga mistrzostw przyszła wraz z potęgą telewizji. Między 1954 a 1986 ro-
kiem telewizyjna widownia rozgrywek o mistrzostwo powiększyła się z oko-
ło 3 milionów do 650 milionów. Świat rzeczywiście zjednoczył się dzięki piłce 
nożnej. Połowa lat 70. minionego wieku to moment, kiedy futbol stał się narzę-

201 Zasadnicze znaczenie tła polityki komercjalizacji przyjętej w tym okresie miała współpraca 
João Havelange’a z Horstem Dasslerem – synem założyciela koncernu Adidas i dyrektorem tej 
marki na rynku francuskim. Ujawniła ona skalę wspólnych interesów władz piłkarskich i fi rm 
komercyjnych.

202 Global Governance in World Sport…, s. 2.
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dziem budowania globalnej potęgi mediów masowych i zaspokajania potrzeb 
społeczeństwa konsumpcyjnego. Wtedy właśnie sprzedaż praw do transmisji 
piłkarskich spotkań w czasie rzeczywistym stała się lukratywnym interesem. 
Zainicjowano wówczas model pośrednictwa w sprzedaży praw transmisyjnych. 
FIFA powierzyła wyłączne prawo negocjowania spółce International Sport and 
Leisure (ISL) kierowanej przez Horsta Dasslera, reprezentującego potentata 
w sprzedaży sprzętu sportowego – fi rmę Adidas. Ta z kolei znacząco wsparła 
wybór ówczesnego prezesa FIFA. Wieloletni związek sportowego stowarzysze-
nia i jednej z najsłynniejszych marek odzieży sportowej odcisnął się na symbo-
lice kolejnych mistrzostw świata – każde z nich promuje specjalny model piłki 
zaprojektowany i dostarczony przez markę Adidas. Partnerstwo z ISL zakoń-
czyło się w 2001 roku po bankructwie fi rmy i skandalu korupcyjnym, w którym 
zarzuty postawiono prezydentowi FIFA – Josephowi Blatterowi203. Sprawa osta-
tecznie została rozstrzygnięta na korzyść Blattera, który po raz kolejny został 
wybrany na szefa organizacji.

Bankructwo fi rmy pośredniczącej w sprzedaży praw do emitowania widowisk 
sportowych wstrząsnęło wewnętrzną strukturą federacji i wywołało dyskusję 
o potrzebie demokratyzacji i uzdrowienia sposobu zarządzania organizacją. Jak 
jednak podsumowuje całe zdarzenie jeden z analityków:

W 1998 i 2002 FIFA miała wyraźną szansę na „wewnętrzną przemianę” oraz na to, aby 
zrehabilitować się na pozycji strażnika globalnej gry. Jednak, jak dowiodły wybory prezy-
denta FIFA w 1998 i 2002 roku, indyki niekoniecznie zainteresowane są głosowaniem za 
Świętami Bożego Narodzenia204.

Przekonanie o wszechwładzy piłkarskiej federacji nie jest jedynie utrwalonym 
elementem jej wizerunku, ale znajduje odzwierciedlenie w stylu i praktykach 
zarządzania. Nosi on wyraźne znamiona autorytaryzmu – w łonie FIFA kwitną 
praktyki korupcyjne i dyskryminacyjne. Szeroko podważana jest również legi-
tymacja organizacji do reprezentowania idei piłki nożnej: twórcy organizacji po 
prostu jako pierwsi zagospodarowali obszar międzynarodowej kontroli praktyk 
sportowych, nie towarzyszyły temu jakieś szczególne prerogatywy, a zatem for-
malny mandat organizacji do reprezentowania całości piłkarskiego świata jest sła-
by. Rzeczywista siła organizacji tkwi w jej strukturach – silnie scentralizowanych, 
niechętnych weryfi kacji, nieprzejrzystych i wiernych raczej interesom organizacji 
niż idei fair play.

Jak zauważają komentatorzy:

Poziom przejrzystości i odpowiedzialności struktur Międzynarodowej Federacji Piłki 
Nożnej sprawia, że Bank Światowy prezentuje się pod tym względem całkiem nieźle (…). 

203 Od 2005 r. FIFA sprzedaje licencje, współpracując ze szwajcarską fi rmą Infront Sports 
& Media, na której czele stoi Philippe Blatter, krewny samego prezydenta, http://www.polityka.pl/
swiat/analizy/1507112,2,mundial-2010-mafi fa.read#ixzz1rqWAIfpo (12.07.2013).

204 Th e Global Politics of Sport…, s. 42.
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Odpowiedzialna tylko przed sobą, schowana za szwajcarskim prawem kryminalnym i ban-
kowym (…) demokratyczna wiarygodność FIFA jest zerowa205.

Federacja jest jednak niewątpliwie jednym z najbardziej efektywnych transnaro-
dowych aktorów, działających również w sferze biznesowej. Na przestrzeni zale-
dwie stulecia zdołała wynieść piłkę nożną na szczyt światowej hierarchii sporto-
wej, wykreować zapotrzebowanie na widowiska sportowe dla milionów kibiców, 
ugruntować medialny, polityczny i ekonomiczny prestiż dyscypliny. Bazą, na 
której opiera się potęga organizacji, jest poparcie korporacji. Wielkie widowi-
ska sportowe mają gigantyczny potencjał marketingowy, zatem od początku ery 
mediów masowych największe fi rmy na świecie niemal ustawiają się w kolejce 
z ofertami sponsoringu inicjatyw FIFA. Dla właścicieli marek handlowych sport 
jest doskonałą płaszczyzną formowania wizerunku – dynamiczną, wyzwalającą 
emocje, ufundowaną na szlachetnym etosie. Główni partnerzy korporacyjni FIFA 
to Coca-Cola, Visa, Adidas, Hyundai, Sony, Emirates. Wydaje się jednak, że sama 
federacja kreuje rynek produktów i usług sportowych, aktywnie współpracując 
z biznesem i sankcjonując reguły, które mają istotne znaczenie gospodarcze.

Współpraca międzynarodowych organizacji zarządzających sportem i mię-
dzynarodowych fi rm komercyjnych zaczęła się zacieśniać w latach 80. XX wieku. 
Ustanowiły one swoisty rodzaj nowego ładu w funkcjonowaniu i fi nansowaniu 
imprez sportowych. Efektywność tego układu oddziaływania w sensie bizneso-
wym ujawniła się już po kilku latach – w 1997 roku prezydent FIFA João Have-
lange oświadczył, że szacowany całkowity obrót fi nansowy światowego futbolu 
przewyższy sumę 250 mld USD – więcej niż przychody licznych potęg korpora-
cyjnych (na przykład General Motors) i więcej niż PKB większości krajów człon-
kowskich FIFA206.

Siła federacji polega również na ogromnych wpływach politycznych207. Waga 
uczestnictwa na rozmaitych forach decyzyjnych i rozbudowywania sieci kontaktów 
od dawna jest tam dostrzegana – organizacja starała się nawet o status obserwato-
ra ONZ. Dążenie do popularyzacji piłki nożnej na każdym kontynencie – zarów-
no w najbogatszych, jak i w najbiedniejszych krajach – bywa interpretowane jako 
wyraz globalnej solidarności. Niektórzy badacze fakt podporządkowania regułom 
federacji narodowych organizacji piłki nożnej nawet w krajach rządzonych przez 
totalitarne dyktatury skłonni są uznawać za przejaw demokratyzujących oddzia-
ływań FIFA. Ten element eksportowania demokracji przez wartości sportowe był 
szczególnie podkreślany w erze zimnej wojny i w czasach dekolonizacji.

205 Global Civil Society 2006/2007, red. M. Kaldor, H.K. Anheier, M. Glasius, M. Albrow, Sage, 
London 2006, s. 179.

206 J. Sugden, A. Tomlinson, P. Darby, FIFA versus UEFA in the Struggle for the Control of World 
Football [w:] Fanatics! Power, Identity and Fandom in Football, red. A. Brown, Routledge, London 
1998, s. 11.

207 M. Green, Changing Policy Priorities for Sport: Th e Emergence of Elite Sport Development as 
a Key Policy Concern, „Leisure Studies” 2004, no. 4, s. 365–385.
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3.2. Europejska Federacja Piłki Nożnej (UEFA)

De facto żadna instytucja międzynarodowa nie jest równie potężna w swojej dziedzinie 
jak Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Kontroluje już znaczne przychody 
z mediów za transmisje, mimo że prawa jej kierownictwa nie zostały potwierdzone i nikt 
nie może sprawdzić, w jaki sposób pożytkuje ona te środki. Najmniejszy klub dzielnicowy 
położony na krańcu świata czuje się w obowiązku przestrzegać wszelkich zmian regulami-
nu, jakie UEFA ogłasza ze szwajcarskiego Nyon208.

Światowa Federacja Piłki Nożnej stanowi globalny trzon zarządzania tą dyscy-
pliną, ale jej ważnymi ogniwami są również federacje kontynentalne. Struktura 
zarządzania światową piłką ma kształt piramidy, na której czele usytuowana jest 
FIFA, poniżej znajduje się sześć federacji kontynentalnych (Europa, Ameryka 
Południowa, Ameryka Północna i Centralna, Azja, Afryka i Oceania), a najniż-
sze piętro stanowią organizacje narodowe. Dla zobrazowania charakteru relacji 
między nimi oraz podmiotami zewnętrznymi najlepiej posłuży rola najsilniejszej 
z nich – Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA).

Historia i wpływy UEFA stanowią swoiste potwierdzenie tezy, że struktury 
władzy w światowej piłce nożnej zdominowane są przez Europejczyków. Orga-
nizację utworzono, dążąc do pozyskania udziału w procesie redystrybucji spor-
towej władzy. Powstała w 1954 roku w Bazylei z inicjatywy federacji piłkarskich 
z Francji, Belgii i Włoch. Ma status stowarzyszenia, podlega prawu Szwajcarii. Jej 
celem było przede wszystkim zrzeszenie europejskich klubów piłkarskich, wspie-
ranie ich rozwoju oraz jedności. Główną jednak ideą organizacji było utworzenie 
Pucharu Narodów Europy, czyli mistrzostw Europy. Konkurencyjną ideą, która 
zyskiwała wówczas poparcie opinii publicznej, klubów i kibiców było zorgani-
zowanie międzynarodowego turnieju klubowego, w którym wystartowałyby naj-
silniejsze kluby z całej Europy – Pucharu Europy. Ten drugi pomysł fi rmowany 
był przez wpływy francuskiego dziennikarza sportowego Gabriela Hanota i reda-
gowanej przez niego w Paryżu gazety piłkarskiej „L’Equipe”.

Za zgodą komitetu wykonawczego FIFA powołano Puchar Europy Mistrzów 
Klubowych, nad którym pieczę sprawował Komitet Wykonawczy UEFA. W tej 
chwili organizacja stoi na straży turniejów: Liga Mistrzów UEFA, Liga Europej-
ska, Superpuchar Europy UEFA oraz Mistrzostwa Europy. Zrzesza związki piłkar-
skie z 53 państw.

Europejska Federacja Piłkarska jest organizacją non profi t, członkiem FIFA 
i głównym brokerem wpływów w europejskiej piłce i biznesie piłkarskim. Nie-
zależność ciał piłkarskich od demokratycznych centrów władzy publicznej rodzi 
wiele sporów, które szczególnie wyraźnie ujawniają się na linii UEFA–Unia Euro-
pejska, UEFA–państwa.

208 J. Attali, Krótka historia przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 178.
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W pierwszym przypadku obszarem konfl iktu były kwestie związane z kształ-
towaniem się europejskiego rynku pracy dla piłkarzy. Sceną rozgrywek między 
władzami publicznymi a federacją piłkarską była głośna sprawa Jeana-Marca 
Bosmana – belgijskiego piłkarza, który z klubu RFC Liège w 1990 roku, po wy-
gaśnięciu kontraktu chciał przejść do francuskiego USL Dunkerque. Swobodne 
podjęcie zatrudnienia uniemożliwiły mu ograniczenia wynikające z regulacji 
transferowych FIFA i UEFA. Po pierwsze regulamin belgijskiego związku pił-
karskiego nakładał na klub przyjmujący obowiązek wypłacenia klubowi prze-
kazującemu „opłaty kompensacyjnej”. Po drugie regulacje ograniczały liczbę 
zawodników z innego kraju do reprezentowania barw klubu. W przypadku 
Bosmana klub przekazujący – RFC Liège – zażądał zbyt dużej opłaty, co unie-
możliwiło piłkarzowi podjęcie pracy we Francji. Przepisy transferowe spowodo-
wały, że znalazł się w próżni – nie mógł kontynuować gry w dotychczasowym 
klubie i nie mógł też przejść do innego. W konsekwencji wniósł on sprawę do 
belgijskich organów sądowniczych, skąd dotarła do Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości. Trybunał rozstrzygnął dwie zasadnicze kwestie: uznał, że 
kluby piłkarskie to przedsiębiorstwa, a grający w nich piłkarze to pracownicy 
w rozumieniu prawa wspólnotowego209. Rozstrzygnięcie trybunału w sprawie 
Bosmana dowodziło, że system transferów ustanowiony i realizowany przez 
UEFA jest sprzeczny z europejskimi przepisami i dyskryminuje piłkarzy210. 
W wyroku trybunał powołał się na art. 48. Traktatu rzymskiego, który mówi 
między innymi o swobodnym przepływie osób i swobodzie zatrudniania oby-
wateli państw członkowskich Unii w innych państwach członkowskich. Sprawa 
Jean-Marc Bosman vs. Union Royale Belge des Sociétés de Football Association 
stanowiła punkt zapalny w napiętych stosunkach między organizacjami piłkar-
skimi a władzami Unii Europejskiej. Dla władz federacji był to atak na piłkę 
nożną. Po rozstrzygnięciu w 1995 roku prezydent UEFA Lennart Johansson 
oskarżał UE o „usiłowanie morderstwa europejskiej piłki klubowej”211. Na co 

209 Największe europejskie kluby: Manchester United, Real Madryt, Barcelona, Juventus Turyn 
osiągają roczne obroty rzędu 250 mln euro i więcej. Niektóre z nich weszły na giełdę.

210 Jest także dyskryminujący dla klubów, ograniczając największą wartość sportu – rywalizację. 
Od 2013 r. regulamin Licencjonowania Klubów UEFA i Finansowego Fair Play wymaga od klubów 
piłkarskich zainteresowanych udziałem w Lidze Mistrzów lub w rozgrywkach Ligii Europejskiej 
uzyskania rentowności w trzech ostatnich latach. Punktem odniesienia dla konsekwencji tego przepisu 
może być sytuacja fi nansowa klubów za rok 2008, w którym to dług najlepszych z nich wyniósł 578 mln 
euro, a kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek sięgnęła kwoty 5,5 mld euro. W tym 
świetle spełnienie tego warunku dla wielu klubów może okazać się niemożliwe. W konsekwencji 
może prowadzić to nawet do ich wykluczenia z rozgrywek o najważniejszym dla świata piłkarskiego, 
znaczeniu. Zob. P. Łebek, Autonomia organizacji sportowych, „Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. IX, A.D. MMXI, s. 172.

211 UEFA argumentuje, że rozstrzygnięcie Trybunału przyczyniło się do gwałtownego skoku 
stawek transferowych i lawinowo rosnących pensji zawodników. Paradoksalnie otwarcie rynku 
zaszkodziło słabszym klubom, oddalając realny futbol od sportowej idei zakładającej, że rywalizujące 
drużyny dysponują zbliżonym potencjałem.



St
ud

iu
m

 p
rz

yp
ad

ku
. Z

ar
zą

dz
an

ie
 ś

w
ia

to
w

ą 
pi

łką
 n

oż
ną

133

komisarz europejski do spraw konkurencji Karel van Miert odparł: „(…) jeśli 
chcą wojny, będziemy mieli wojnę”212.

Piłkarskie ciała zarządzające z dużymi oporami przyjęły rozstrzygnięcie ETS, 
ale ostatecznie zmuszone były zrewidować swoją politykę. Komisja Europejska, 
stojąca na straży przestrzegania traktatów europejskich, prowadziła długotrwałe 
negocjacje w kwestii zmiany zasad transferów, z ustanawiającą te zasady FIFA. 
W trakcie negocjacji wyniknęły inne kwestie, w których Komisja Europejska su-
gerowała zmiany. Ostatecznie, pomimo zawarcia pewnego kompromisu władze 
unijne wymusiły dostosowanie regulacji do zasad ogólnych, spełniając przepo-
wiednię van Mierta, który stwierdził, że: „UEFA musi poddać się ewolucji, czy 
chce tego, czy nie”213.

Kolejne starcie dotyczące regulacji wewnętrznych i prawa wspólnotowego do-
tyczyło strategicznego obszaru działalności FIFA i UEFA – sprzedaży praw do 
transmisji meczów piłkarskich. W 2011 roku Komisja Europejska oświadczyła, że 
federacje w przekazywaniu praw do transmisji nie mogą się kierować wyłącznie 
kryterium najwyższej ceny. Nie mogą zatem przekazać praw do emisji najbardziej 
prestiżowych turniejów – mistrzostw świata i mistrzostw Europy – wyłącznie te-
lewizjom kodowanym. Ze względu na społeczne znaczenie tych turniejów muszą 
być one transmitowane przez telewizje, do których dostęp jest otwarty. Po raz ko-
lejny zakwestionowano rolę federacji piłkarskich w ich strategicznych obszarach 
wpływów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że funkcję adwersarzy w tych 
sporach pełniły podmioty polityczne nierealizujące swych żywotnych interesów 
w sferze sportu.

Inny głośny proces obrazuje, jak obawa przed wykluczeniem przez federację 
z rozgrywek skutecznie hamuje ewolucję systemu w tej dziedzinie. Mowa o pro-
cesie, w którym prezes Olympique Marsylia Bernard Tapie wszczął postępowanie 
przed sądem cywilnym w Bernie, kwestionując decyzję UEFA o wykluczeniu tego 
klubu z rozgrywek Ligi Mistrzów. Wyrokiem sądu decyzja UEFA została zawie-
szona. Zakwestionowano również legalność statutu UEFA, wskazując na brak 
możliwości odwołania się od decyzji UEFA do sądu powszechnego. Ostatecznie 
powód wycofał sprawę, po tym jak FIFA i UEFA zagroziły, że uniemożliwią repre-
zentacji Francji udział w mistrzostwach świata w 1998 roku214.

212 I. Th omsen, Europe’s Soccer Stars Ponder Joy of Free Agency, „International Herald Tribune”, 
16.12.1995; S. Wallace, Arsenal and United to Fight Uefa Quotas, „Th e Independent”, 4.02.2005, 
http://sport.independent.co.uk/football/european/story.jsp?story=607510 (23.04.2011).

213 Porozumienie między FIFA a Komisją Europejską zawarto w 2001 roku. Wprowadziło ono 
m.in. dopuszczalność transferów zawodników tylko w dwóch oknach transferowych czy też pewne 
specjalne uregulowania dla graczy poniżej 23. roku życia. Zob. B. Hopquin, Bruxelles presse l’UEFA 
de se soumettre a l’arret Bosman, „Le Monde”, 25.12.1995.

214 „Apeluję do Twojej odpowiedzialności, inteligencji, serca, do Twoich uczuć patriotycznych. 
Przyszłość francuskiego futbolu jest w Twoich rękach i zależy od Twojej decyzji” – fragment listu 
autorstwa prezesa Ligi Francuskiej Noëla Le Graët proszącego Tapie o wycofanie pozwu. Patriotyzm 
Bernarda Tapie, „Gazeta Wyborcza” nr 213, 11.09.1993, s. 24.



Do
m

en
a 

w
pł

yw
ów

 p
od

m
io

tó
w

 p
ry

w
at

ny
ch

 w
 p

rz
es

trz
en

i g
lo

ba
ln

ej
. A

kt
or

zy
 i 

pr
oc

es
y 

de
cy

zy
jn

e

134

Te rozstrzygnięcia, podobnie jak międzynarodowa dyskusja na temat wiary-
godności i legitymizacji działań federacji, są wyrazem kryzysu władzy, jaki dotyka 
piłkarski świat. Nie jest już to obszar aktywności hobbystycznych, ale stał się on 
udziałem globalnego przemysłu rozrywkowego, gdzie wpływy na proces decy-
zyjny bezpośrednio przekładają się na wpływy fi nansowe. Głównie z tego powo-
du najsilniejsze i najbogatsze kluby piłkarskie Europy coraz częściej podważają 
uprawnienia władcze federacji piłkarskich215.

Działalność federacji przynosi znaczne dochody. Zysk odnotowuje tylko w la-
tach, gdy organizuje Euro, następnie wykorzystuje go do fi nansowania defi cytu 
między kolejnymi mistrzostwami. By spotęgować zysk, UEFA wymaga zwolnie-
nia jej z obowiązków wobec fi skusa krajów organizatorów imprezy, zarówno jeśli 
chodzi o VAT, jak i o podatki dochodowe. UEFA dysponuje prawami do trans-
misji z zawodów, wynajmuje na czas trwania imprezy stadiony i infrastrukturę 
towarzyszącą oraz dysponuje powierzchniami reklamowymi znajdującymi się na 
tych obiektach. Podsumowując, blisko 90% przychodów UEFA w czteroletnim 
cyklu budżetowym pochodzi z rozgrywek mistrzostw Europy oraz Ligi Mistrzów.

W kontekście tej ostatniej imprezy doskonale widać, na czym opiera się ten bi-
znes. Największa część – 80% przychodów Ligi Mistrzów – pochodzi ze sprzedaży 
praw do transmisji216. Od sezonu 2007/2008 do sezonu 2010/2012 wpływy z tego 
tytułu wynosiły 5,9 mld euro. Z roku na rok są one coraz wyższe i rosną średnio 
w tempie 10% rocznie217. Potentatem na rynku pośrednictwa w sprzedaży praw 
do transmisji jest spółka Sportfi ve z siedzibą w Hamburgu, notowana na giełdzie 
w Paryżu. Poza UEFA obsługuje ona około 250 klubów i 30 reprezentacji pił-
karskich, a do tego igrzyska olimpijskie i inne dziedziny sportu. Dzięki Sportfi ve 
UEFA zarobiła ponad 800 mln euro z praw do transmisji Euro 2008.

215 M. Holt, UEFA, Governance and the Control of Club Competition in European Football, 
Football Governance Research Centre, Birbeck University, 2006, s. 19–37.

216 Global Governance in World Sport…, s. 3.
217 M. Muszyński, Dochody z monopolu, „Forbes”, 22.08.2011.
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3.2.1. Analiza CoG
Federacje piłkarskie jako aktor kształtujący relacje w ramach dyscypliny

Cel
Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju piłki nożnej przy wykorzystaniu jej potencja-
łu budowania więzi społecznych i wspierania tożsamości narodowych.
Warunki do jego osiągnięcia
Spójna, globalna strategia rozwoju piłki nożnej, wdrażana przy uwzględnieniu przekształceń 
w technologii oraz kulturze czasu wolnego.
CoG
FIFA
UEFA

Zdolności krytyczne
Zdolność do sprawowania ścisłej kontroli nad siatką lo-
kalnych oddziałów, sprawujących kontrolę nad rozwo-
jem dyscypliny.
Zdolność do budowania relacji na arenie międzynarodo-
wej, poszerzania skali oddziaływań. Niekwestionowana 
pozycja w strukturze zarządzania globalnym sportem.
Zdolność kształtowania nowych kierunków rozwoju 
oraz poszerzania uprawnień regulacyjnych. Autonomia 
w stosunkach zewnętrznych, autokratyczny model bu-
dowania stosunków wewnętrznych.
Zdolność do modyfi kacji i wdrażania modelu bizneso-
wego, który zapewnia zyskowność imprez piłkarskich.

Krytyczne punkty
Niekorzystny wizerunek, brak wiary-
godności w oczach międzynarodowej 
społeczności kibiców. Brak wysiłków na 
rzecz rozwijania etosu sportowego.
Przekształcenia w relacji nakładów i zy-
sków megaimprez piłkarskich, rosnące 
ryzyko fi nansowe związane z organizo-
waniem mistrzostw.
Komercjalizacja piłki nożnej, poddanie 
jej rozwoju dyktatowi rynku.

Wymagania krytyczne
Wysoka pozycja piłki nożnej w sporcie, utrzymanie jej 
atrakcyjności dla widzów.
Wysokie zdolności oddziaływania biznesowego, utrzy-
manie skuteczności kanałów komunikacji i promocji.
Utrzymanie spójności globalnych struktur zarządzania 
piłką nożną.
Monopol w ustalaniu reguł rozwoju dyscypliny.

Wnioski
Światowa oraz Europejska Federacja Piłki Nożnej w czasie niespełna stulecia swojego istnienia zbu-
dowały niekwestionowaną pozycję w strukturze zarządzania najpopularniejszą dyscypliną sportową 
na świecie. Ich wiarygodność w obszarze podtrzymywania wysokich standardów gry jest szeroko 
kwestionowana, rzadko natomiast pojawiają się głosy podważające uprawnienia tej organizacji do 
sprawowania funkcji kontrolnych i zarządczych. W krajobrazie instytucji zarządzania sportem bra-
kuje też podmiotów, które mogłyby zastąpić FIFA czy UEFA w pełnieniu funkcji koordynacyjnych. 
Rozwój uprawnień kontrolnych i umacnianie wpływów politycznych organizacji przebiegały rów-
nolegle do kształtowania się nowego modelu realizowania aktywności piłkarskich opartego na „me-
gaeventach” sportowych oraz budowaniu popularności dyscypliny za pomocą środków masowego 
przekazu. Miarą popularności dyscypliny nie jest już liczba osób grających w piłkę nożną, ale tych 
zgromadzonych przed ekranami telewizorów i monitorami komputerów, aby oglądać transmisję 
spektakli piłkarskich. W obszarze popkultury wykorzystano już większość atrybutów dyscypliny, 
zatem po okresie dynamicznego wzrostu popularności może nastąpić okres stagnacji – nie tyle 
w odbiorze wydarzeń sportowych, ile w dynamice realizacji celów biznesowych za pomocą piłki 
nożnej. Wydaje się jednak, że szansę na weryfi kację tożsamości organizacji zarządzających i zmianę 
strategii probiznesowej na prorozwojową stworzyć może jedynie głęboki kryzys organizacji spo-
wodowany skandalem lub pogłębiającymi się symptomami utraty władzy. Dotychczasowe zmiany 
mają raczej fasadowy charakter i nie prowadzą do głębokiego przekształcenia tożsamości organiza-
cji, tak by pełniej mogły wykorzystać zgromadzoną władzę dla rozwoju sportu.

Źródło: opracowanie własne.
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3.3. Państwa

Z formalnego punktu widzenia federacje piłkarskie są stowarzyszeniami hobby-
stycznymi. Ustalenia i rekomendacje przez nie opracowane przyjmowane są przez 
narodowe władze piłkarskie zupełnie dobrowolnie. W rzeczywistości jednak FIFA 
oraz UEFA są istotnymi graczami politycznymi, o których wsparcie zabiegają rzą-
dy potężnych państw.

Nie wszystkie rozstrzygnięcia centrów zarządzania świata piłkarskiego spo-
tykają się z pozytywnym odbiorem na gruncie politycznym, ale chociaż decyzje 
organizacji zarządzającej futbolem nieuchronnie wkraczają w zakres kompeten-
cji władz narodowych, to partnerem negocjacyjnym federacji są nie ministerstwa 
sportu, ale narodowe, podporządkowane FIFA komitety. Ich autonomia gwaran-
towana jest na gruncie formalnym. Statut FIFA kładzie nacisk na niezależność 
członków organizacji i ich organów przedstawicielskich218. Przepisy organizacji 
wymagają, aby państwowe związki piłki nożnej zarządzały swoimi interesami nie-
zależnie od rządu. W przeciwnym razie grożą im zawieszenia i dyskwalifi kacje 
z międzynarodowych rozgrywek.

Historie sporów i mediacji między władzami piłkarskimi a władzami poli-
tycznymi dają pewne wyobrażenie o charakterze wzajemnych relacji i potencja-
le poszczególnych aktorów. Dążenia rządów do uzyskania większego wpływu na 
sposób organizacji, skład i kompetencje narodowych związków piłkarskich spo-
tykają się z ostrą reakcją centralnych organizacji. Głównym, ostatecznym i często 
stosowanym argumentem FIFA jest wykluczenie z organizacji. Dla drużyn naro-
dowych gra toczy się o zbyt dużą stawkę, aby warto było ryzykować wykluczenie, 
zatem zazwyczaj szeroko komentowane w mediach spory z władzami politycz-
nymi pozostawiają wrażenie, że siła centralnej organizacji piłkarskiej jest niemal 
niepodważalna. W tym sporze moc sportowych emocji, lub też interesów, które 
można za ich pomocą realizować, jest większa niż siła politycznych argumentów. 
I niejednokrotnie prawidłowość ta została dowiedziona: na czas mistrzostw świa-
ta w ogarniętym wojną Wybrzeżu Kości Słoniowej ogłoszono zawieszenie broni. 
Notowania narodowych walut państw, które zwyciężają w mistrzostwach, zwyż-
kują. Mistrzostwa świata zdołały nawet spowodować mały boom demografi czny 
w RPA, kiedy ten kraj odgrywał rolę gospodarza. Relacje między Japonią a Koreą 
Południową – ciągle napięte ze względu na zaszłości historyczne – uległy znaczne-
mu ociepleniu, kiedy krajom tym powierzono organizację piłkarskich mistrzostw 
świata w 2002 roku.

Z tą dyscypliną sportu wiąże się realna władza, skłaniająca polityczny świat do 
zabiegania o względy organizacji piłkarskich. W lobbing na rzecz organizowania 
wielkich imprez sportowych zaangażowane są czołowe postacie życia publicznego. 

218 Statut FIFA wprowadza wymóg legitymowania się przez dane państwo członkowskie 
suwerennością uznaną na arenie międzynarodowej (art. 10 statutu FIFA).
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Kiedy Anglia kandydowała do organizacji mistrzostw świata w 2018 roku, w jed-
nym szeregu – jako ambasadorów tej idei postawiono piłkarza – Davida Beck-
hama, premiera Davida Camerona i księcia Williama. O organizację mistrzostw 
w 2022 dla Stanów Zjednoczonych zabiegał Bill Clinton. Na reklamy popierają-
ce angielską kandydaturę wydano 15 mln funtów. Katar – ostatecznie wyłoniony 
jako organizator mistrzostw w 2022 roku – na projekty infrastrukturalne związa-
ne z przygotowaniem do imprezy chce wydać prawie 43 miliardy dolarów219.

Organizacja każdej sportowej imprezy wysokiej rangi staje się pierwszą od-
słoną narodowej gry – o wynik, ale również o tożsamość, poczucie wspólnoty 
i poparcie dla władz, które od starożytności równie zapobiegliwie dbają o chleb, 
jak i o igrzyska. Skala korzyści dla państwa obejmuje zyski wizerunkowe, roz-
wój turystyki, zaakcentowanie statusu na arenie międzynarodowej, potencjalny 
impuls dla inwestorów. Goszczenie prestiżowych rozgrywek oznacza również 
gigantyczną promocję, zaistnienie kraju czy miasta gospodarza w świadomości 
sportowej publiki. Władze państwowe uzasadniają swoje zaangażowanie w orga-
nizację imprez sportowych interesem publicznym – międzynarodowa popular-
ność imprez piłkarskich sprawia, że koszty infrastruktury przygotowanej na ich 
organizację częściowo przynajmniej zwracają się w trybie krótkoterminowym, 
popularyzowana jest aktywność fi zyczna, zacieśniają się więzi narodowe220. Coraz 
częściej jednak w kontekście organizacji największych światowych imprez poja-
wia się pytanie o to, czy wymienione zyski rzeczywiście równoważą nakłady po-
niesione w związku ze współpracą z federacjami piłkarskimi.

Brazylia, przygotowując się do organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej, 
poniosła nakłady w wysokości 14 mld USD, z czego dużą część wydano na bu-
dowę i renowację dwunastu fl agowych stadionów. W państwie, w którym jedną 
w istotnych barier rozwojowych jest brak infrastruktury transportowej (globalna 
średnia inwestycji w infrastrukturę to 3,8% PKB, podczas kiedy w Brazylii wynosi 
ona 1,5% PKB), na wiele inwestycji, głównie infrastrukturalnych, nie starczyło 
środków221. W przypadku tego państwa koszty budowy obiektów sportowych były 
bardzo istotnie przeszacowane – w 2007 roku planowano wydatki na budowę sta-
dionów w wysokości 1 mld USD, w rzeczywistości pochłonęły one 4,2 mld USD222. 
Błędne decyzje polityczne ostatecznie spowodowały, że mistrzostwa świata, za-
miast przyczynić się do integracji społecznej, wywołały protesty mieszkańców, 

219 Futbolowy kaprys Emira, „Magazyn Sportowy Tempo”, 28.11.2010, http://www.
przegladsportowy.pl/Wydarzenia-Futbolowy-kaprys-emira,artykul,93311,1,964.html (20.02.2012).

220 A. Lincoln, T. Monnington, Sport, Prestige and International Relations, „Government and 
Opposition” 2002, no. 1(12), s.106–134.

221 W tym kontekście nie bez znaczenia jest również informacja, że wartość infrastruktury 
w Brazylii to 16% PKB, podczas kiedy średnia tej proporcji w przypadku innych dużych gospodarek 
to 71% PKB. Zob. Has Brazil Blown It?, „Th e Economist”, 28.09.2013, http://www.economist.com/
comment/2176248 (17.09.2014).

222 Brazylia: Koszty przygotowań do mundialu, „Puls Biznesu”, 1.06.2014, http://mundial.
pb.pl/3713334,76939,brazylia-koszty-przygotowan-do-mundialu (18.09.2014).
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z których większość deklarowała, że organizacja imprez sportowych przebiega 
wbrew interesowi społecznemu – koszty organizacji mundialu w 2014 roku prze-
kroczyły łączną sumę wydaną na organizację dwóch poprzednich imprez tego 
typu przez ich organizatorów – Niemcy i RPA223. Negatywnym bohaterem dla 
demonstrujących Brazylijczyków stała się Światowa Organizacja Piłkarska, którą 
uznano za jednego z nielicznych benefi cjentów imprezy.

A jednak historia międzynarodowych rozgrywek dowodzi, że w gromadzeniu 
koniecznego poparcia rządy i związki piłkarskie wykazywały determinację gra-
niczącą z absurdem. Walcząc o prawa do organizacji mistrzostw świata w 1998 
roku, władze szwajcarskiej federacji piłkarskiej zgłosiły kandydaturę prezydenta 
FIFA do Pokojowej Nagrody Nobla. W odpowiedzi prezydent Francji – głównego 
rywala Szwajcarów – odznaczył João Havelange’a orderem Legii Honorowej.

Dyplomatyczna atencja, jaka otaczała władze FIFA, szkicuje obraz rosnących 
wpływów organizacji. Są one niezależne w swoich, nawet najbardziej kuriozal-
nych, decyzjach. Regulacje FIFA formalnie obowiązują tylko krajowe federacje 
członkowskie, ale przygotowanie masowych wydarzeń sportowych byłoby nie-
możliwe bez zaangażowania rządów, zatem są one ważnym ogniwem łańcucha 
sprawczego. Na przykład w procedurze wyłaniania kandydata do organizacji 
piłkarskich mistrzostw świata należy dowieść posiadania infrastruktury zdolnej 
pomieścić dużą liczbę fanów futbolu. W przypadku planowanych mistrzostw 
w 2018 i 2022 roku federacja państwa kandydującego dysponować ma dwunasto-
ma stadionami zdolnymi pomieścić przynajmniej 40 tysięcy osób, oraz jednym 
przewidzianym na 80  tysięcy osób. Wymaga się również najwyższego poziomu 
transmisji telewizyjnej, technologii informacyjnych, transportu i warunków po-
bytu dla sportowców224. W wyścigu o organizację w dużej mierze startują rzą-
dy, dla których narodowe organizacje piłkarskie są tylko formalnym wehikułem 
uczestnictwa w procesie. To władze państw udzielają gwarancji bankowych na 
inwestycje w infrastrukturę, zabezpieczają umowy z właścicielami stadionów, 
lotnisk czy innych obiektów kluczowych dla powodzenia imprezy, wszechstron-
nie zabezpieczają wydarzenia piłkarskie, również pod względem bezpieczeństwa 
publicznego.

Tę prawidłowość potwierdza przebieg organizacji piłkarskich mistrzostw Eu-
ropy w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie. Władze Polski działały tu w ścisłym 
porozumieniu z prywatnymi władzami federacji piłkarskiej, a ustawa regulują-
ca tryb przygotowania mistrzostw zawierała odwołania do propozycji złożonej 

223 M. Stasiński, Mundial 2014. Brazylijczycy protestują: Po cholerę nam ten turniej!, „Gazeta 
Wyborcza”, 11.06.2014, http://wyborcza.pl/1,75477,16126666,Mundial_2014__Brazylijczycy_protestuja
__Po_cholere.html#ixzz3DdQifb 5j (18.09.2014).

224 List Jérôme Valcke, Sektretarza Generalnego FIFA, do organizacji członkowskich FIFA 
uprawnionych do ubiegania się o organizację mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku, 15.01.2009, 
http://www.fi fa.com/mm/document/aff ederation/administration/99/74/80/20182022invitationtobi
dcirculare.pdf (17.09.2014).
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przez narodową federację piłkarską UEFA w toku procedury wyłaniania lokali-
zacji mistrzostw225. Ich organizacja w Polsce i na Ukrainie wymagała rozwinię-
tej współpracy z rządem Ukrainy, między innymi w sprawie ruchu granicznego, 
standardów ochrony, polityki informacyjnej.

Nawet jeśli strategią państwa organizatora jest postawienie nacisku na zaanga-
żowanie prywatnych inwestorów lub tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, 
jak stało się to w Brazylii podczas przygotowań do mistrzostw świata w 2014 roku, 
agendy publiczne odgrywają rolę koordynującą i monitorującą. Tę fundamental-
ną rolę władz narodowych w projektach, których celem jest sprostanie wymogom 
prywatnych federacji piłkarskich, obrazuje też fakt, że w niektórych przypadkach 
to reprezentanci struktur państwowych, a nie liderzy narodowych federacji, stoją 
na czele komitetów przygotowujących imprezy sportowe, na przykład w Rosji był 
to wicepremier Igor Shuvalov, a w przypadku Kataru brat emira, szejk Moham-
med bin Hamad Al Th ani226.

Dysproporcja w relacji na linii: prywatne federacje piłkarskie – legitymowane 
władze państw, nasila się w miarę narastania korzyści związanych z organizacją 
masowych imprez futbolowych. Państwa zabiegają wręcz o przychylność FIFA czy 
UEFA, czyniąc tym samym ich reprezentantów znaczącymi postaciami między-
narodowej sfery publicznej. Jak ujął to były przewodniczący FIFA João Havelange:

Dwukrotnie odwiedziłem Rosję na zaproszenie prezydenta Jelcyna. W Polsce spotkałem 
się z ich prezydentem. W 1990, kiedy mistrzostwa świata odbywały się we Włoszech, 
trzykrotnie widziałem się z papieżem Janem Pawłem II. Kiedy przyjeżdżam do Arabii 
Saudyjskiej, król Fahd witał mnie z pełnymi honorami. W Belgii miałem trwające półtorej 
godziny spotkanie z królem Albertem. Czy myślicie, że głowa państwa poświęca tyle czasu 
komukolwiek? To oznacza szacunek! To oznacza siłę FIFA. Mogę rozmawiać z każdym pre-
zydentem i oni również będą rozmawiać ze mną jak z prezydentem, na równych zasadach. 
Oni mają swoją siłę i ja mam swoją; siłę futbolu, która jest największą siłą ze wszystkich, 
które istnieją227.

Władze Światowej Federacji Piłkarskiej z łatwością rozszerzają swoje wpływy 
wśród rządów, które niejednokrotnie w projektach organizacyjnych gubią in-
teres społeczny. Federacje piłkarskie stworzyły pewien mechanizm kulturowo-

225 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu fi nałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć 
Euro 2012 DZIENNIK USTAW 1385 (2007) (Pol.). Lista gwarancji polskich organów państwowych 
i samorządowych obejmuje 24 grupy zobowiązań, m.in. w zakresie: wsparcia przez administrację 
publiczną, fi nansowania budowy lub modernizacji stadionów, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
oraz opieki medycznej, przygotowania centrów pobytowych dla drużyn piłkarskich, zorganizowania 
odpowiedniego transportu, rozbudowy infrastruktury lotniczej, drogowej, kolejowej i hotelowej 
oraz komunikacji w miastach gospodarzach EURO 2012, zapewnienia dystrybucji biletów zgodnie 
z wymogami UEFA oraz zabezpieczenia prawa własności intelektualnej.

226 P. Szwedo, Poland at the Gates of EURO 2012: Global Sport Governance and the Limits of the 
State’s Autonomy 2011, http://www.law.du.edu/do (18.09.2014).

227 D. Yallop, How they Stole the Game, Poetic Publishing, London 1999, s. 11–12.
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-medialny, dzięki któremu organizacja prestiżowych rozgrywek futbolowych może 
stać się dla państwa impulsem rozwojowym czy wizerunkowym. Brak równowagi 
w rozpoznawaniu interesów narodowych i korzyści podmiotów zaangażowanych 
w funkcjonowanie siatki władzy piłkarskiej sprawia jednak, że piłka nożna traci 
swój integrujący, demokratyczny charakter. Ostatnia dekada rozwoju piłki nożnej 
przynosi wiele przykładów tego, jak „sport ludzi” może zostać zawłaszczony przez 
komercyjne i polityczne elity realizujące swoje partykularne cele.

3.3.1. Analiza CoG
Wykorzystanie wydarzeń sportowych dla budowania tożsamości narodowej (na przykładzie 
organizacji Euro 2012 w Polsce)

Cel
Wzmacnianie więzi i poczucia wspólnotowości społeczeństwa polskiego przez zaangażowanie 
w wydarzenia piłkarskie.
Warunki do jego osiągnięcia
Organizacja prestiżowych wydarzeń sportowych, silna pozycja drużyny narodowej w rankingach 
piłkarskich, warunki infrastrukturalne i instytucjonalne dla promocji czynnego uprawiania piłki 
nożnej.
CoG
Rząd RP

Zdolności krytyczne
Budowanie pozytywnych asocjacji wobec piłki 
nożnej, poprzez promowanie kontekstu naro-
dowego jako elementu wydarzeń sportowych.
Wzmacnianie spójności społecznej przy wyko-
rzystaniu różnorodnych wymiarów fenomenu 
sportu (wartość, fair play, równe szanse, zaan-
gażowanie).
Wykorzystanie wydarzeń piłkarskich dla wzmoc-
nienia turystyki, wizerunku, oddziaływania na 
międzynarodową publiczność piłkarską.
Dobre przygotowanie do organizacji dużych im-
prez piłkarskich.
Promowanie aktywności fi zycznej i zdrowego 
stylu życia jako jedna z polityk z zakresu zdrowia 
publicznego.

Krytyczne punkty
Uzależnienie realizacji celów społecznych przy 
wykorzystaniu piłki nożnej od uwarunkowań 
tworzonych przez organizacje piłkarskie. Brak 
autonomii w kreowaniu najbardziej wpływo-
wych wydarzeń, brak sposobu na stworzenie 
alternatywnych wobec tych tworzonych przez 
FIFA i UEFA form wykorzystania potencjału 
piłkarskiego.
Mieszany odbiór społeczny działań nakierowa-
nych na popularyzację piłki nożnej ze względu 
na negatywne oddziaływanie i wizerunek sub-
kultur piłkarskich.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie lub wzmocnienie pozycji drużyny 
narodowej Polski w rankingach piłkarskich.
Stworzenie i utrzymanie infrastruktury umoż-
liwiającej uczestnictwo w wydarzeniach pił-
karskich, ich odbiór oraz realizację inicjatyw 
nastawionych na czynne uprawianie piłki nożnej.
Rozwijanie relacji z FIFA i UEFA warunkują-
cych organizację najbardziej prestiżowych roz-
grywek na terytorium Polski (Euro 2012).
Korzystna sytuacja ekonomiczna i społeczna 
państwa.
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Krytyczne punkty
Deprecjacja wizerunku piłki nożnej i niejed-
noznaczny odbiór tej dyscypliny w kategoriach 
wartości, ze względu na kontrowersje wokół 
polityki federacji piłkarskich oraz Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Status partnerów zwięk-
sza ryzyko zaangażowania w tę sferę instrumen-
tów i instytucji państwa.
Zwiększone potrzeby w innych dziedzinach 
kompetencji państwa (bezpieczeństwo, energe-
tyka), co wpływa negatywnie na pozycję pro-
jektów opierających się na sporcie w hierarchii 
celów polityki publicznej.
Wnioski
Stopień zainteresowania społecznego piłką możną w Polsce wskazuje, że jest to potencjalnie atrak-
cyjne źródło budowania wewnętrznego oddziaływania społecznego oraz wzmacniania wizerunku 
państwa na arenie międzynarodowej. Pomyślna organizacja w 2012 roku trzeciej największej na 
świecie imprezy sportowej (przygotowania do turnieju pochłonęły 94 mld złotych) również stano-
wi pewien kapitał do zagospodarowania. Wysiłki w tym obszarze można prowadzić dwukierunko-
wo, promując rywalizację piłkarską jako sposób na zdrowy styl życia, element edukacji i rozwoju 
społeczności lokalnych. Drugi kierunek starań – zaangażowanie w rywalizację piłkarską na po-
ziomie międzynarodowym, wymaga dostosowania krajowych regulacji do wymogów federacji 
piłkarskich. Państwo nie jest tu partnerem, ale petentem, o czym świadczyć mogą warunki prze-
prowadzenia turnieju Euro 2012 w Polsce: ubiegające się o organizację turnieju państwa musiały 
przyjąć zobowiązanie dostosowania standardów infrastrukturalnych, sanitarnych, bezpieczeństwa 
itd. do wymogów UEFA, chociaż stroną umów zawartych z UEFA dotyczących organizacji turnie-
ju są krajowe związki piłkarskie, nie zaś rządy. Jest to jeden z mechanizmów oddziaływania, który 
wskazuje na zakres władzy tych podmiotów w regulowanej przez siebie sferze. Ich władza opiera 
się na korzyściach ekonomicznych – UEFA dyktuje warunki organizacji imprez sportowych, po-
nieważ jest traktowana jako strategiczny inwestor umożliwiający pozyskanie korzyści ekonomicz-
nych i wizerunkowych, które w długiej perspektywie przełożyć się mają na zyski ekonomiczne.

Źródło: opracowanie własne.

3.4. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)

W kontekście tworzenia się zróżnicowanych struktur globalnego zarządzania 
i coraz większej polaryzacji ośrodków władzy interesujące jest, jak poszczególne 
podmioty, mające zdefi niowane interesy i cele w danym obszarze, wchodzą w in-
terakcje i stymulują swoje działania. Specyfi ka oddziaływań federacji piłki nożnej 
i Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA) ma 
źródło w ich podobnej tożsamości. Są to podmioty prywatne – WADA, podob-
nie jak FIFA, powstała na gruncie przepisów prywatnego prawa szwajcarskiego. 
Ma status fundacji. Stanowi najważniejszą obecnie platformę kształtowania norm 
i regulacji dotyczących przeciwdziałania dopingowi w sporcie. Skalę jej oddziały-
wań obrazuje przyjęcie w 2003 roku Światowego Kodeksu Antydopingowego sta-
nowiącego źródło wytycznych oraz narzędzie budowania standardów dla wszyst-
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kich instytucji i środowisk wpływających na rzeczywistość w sporcie. Jego zapisy 
zostały ukształtowane w związku z założeniami Programu Zwalczania Dopingu 
w Sporcie, dotyczą postępowań i kontroli antydopingowych, metod analizy, sank-
cji i możliwości ochrony prawnej sportowców.

Formalnie WADA ma takie same uprawnienia w sprawowaniu kontroli anty-
dopingowej jak międzynarodowe federacje sportowe czy też narodowe agencje 
antydopingowe. Standardy działania proponowane przez nią przyjął Międzyna-
rodowy Komitet Olimpijski.

Władze FIFA i UEFA po części jednak kwestionują zakres uprawnień agen-
cji oraz sposób ich realizowania. Od początku procesu instytucjonalizacji polityk 
antydopingowych w sporcie FIFA przyjęła stanowisko marginalizujące wagę tego 
problemu w odniesieniu do piłki nożnej. Strategia walki z dopingiem federacji 
piłkarskich wywodzi się z innej fi lozofi i – nacisk położono przede wszystkim na 
edukację i prewencję, chociaż od 1970 roku prowadzone są również kontrole me-
dyczne. Polityka antydopingowa, jak deklaruje FIFA, ma służyć:

– zachowaniu i wzmacnianiu etycznych reguł w sporcie;
– ochronie zdrowia fi zycznego oraz integralności psychicznej graczy;
– zapewnieniu wszystkim uczestnikom równych szans w rywalizacji228.

Kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski pod koniec lat 60. XX wieku 
uznał przyjmowanie sterydów anabolitycznych za praktykę dopingową, organi-
zacja kwestionowała tę decyzję229. Koncentrowano się jednocześnie na wspieraniu 
wizerunku piłki nożnej jako sportu wolnego od dopingu, przynajmniej w wymia-
rze, który znacząco wpływałby na istotę samej gry i jej rezultatów. Opóźniano – 
w stosunku do regulacji obowiązujących w innych dyscyplinach – obowiązkowe 
kontrole piłkarzy na sterydy anaboliczne, opierając tę politykę na braku dowo-
dów, że ich stosowanie jest obecne wśród piłkarzy. Bez kontroli takich dowodów 
nie sposób było uzyskać, a więc taka linia argumentacji miała wagę narzędzia 
kształtującego rzeczywistość.

W 1989 roku FIFA – również na skutek nacisków i debaty wokół tego tematu – 
formalnie przyjęła standard Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w spra-
wie dopingu (Charter against Doping), ale nie uczyniono żadnych kroków, aby 
spisane tam zalecenia rzeczywiście wprowadzić w życie. Dopiero kiedy podczas 
mistrzostw świata w 1994 roku legendarny Diego Maradona został zdyskwalifi ko-
wany za doping, dokonał się zwrot w podejściu do tego typu praktyk.

Polityka antydopingowa federacji piłkarskich, pomimo że są one głównymi ak-
torami w procesie komercjalizacji i profesjonalizacji sportu, była niewystarczająca 

228 Ch. Brissonneau, Doping in Professional Sport, Report for the European Parliament’s 
Committee on Culture and Education, Brussels 2008.

229 R. Beamish, I. Ritchie, From Chivalrous “Brothers-in-Arms” to Eligible Athlete: Changed 
Principles and the IOC’s Banned Substance List, „International Review for the Sociology of Sport” 
2004, no. 39, s. 355–371.
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w warunkach szybko zmieniających się technologii medycznych. Świadomość za-
grożeń związanych z praktykami wspomagania wydajności organizmu doprowa-
dziła jednak ciała zarządcze globalnego futbolu do konieczności potwierdzenia 
swojej kompetencji w tym obszarze. Stanowisko FIFA w tej sprawie kształtowało 
się ewolucyjnie – od kontestacji standardów tworzonych na gruncie WADA do 
pozornej harmonizacji z tymi standardami.

Przedmiotem zagorzałej debaty w całym świecie sportowym było wprowa-
dzenie na mocy Światowego Kodeksu Antydopingowego obowiązku meldunko-
wego sportowców (Athlete Whereabout Requirements). Wszyscy, którzy znaleźli 
się w zarejestrowanej puli poddawanej badaniom, muszą podawać szczegółowe 
rozkłady zajęć i zgłaszać miejsce pobytu – każda, nawet drobna, zmiana musi być 
notyfi kowana w Krajowej Organizacji Antydopingowej. Takie standardy kontroli 
mogą znacznie ograniczać swobodę osobistą najlepszych sportowców – nakładają 
na nich obowiązek przebywania przez godzinę dziennie w wyznaczonym miej-
scu230. WADA uznaje, że sportowcy tuż przed i w trakcie najważniejszych zawo-
dów muszą wyrazić zgodę na kontrolę antydopingową i pozostawać do dyspozycji 
kontrolerów przez 24 godziny na dobę. Pobrane próbki kontrolne przechowywane 
są przez kilka lat (pięć do ośmiu) ze względu na rozwój technik badania i poten-
cjalnie większe możliwości wykrycia dopingu w przyszłości. Jeśli wyniki badań 
dadzą pozytywny rezultat, uzyskany tytuł sportowy może zostać odebrany231. 
Stanowisko WADA szczególnie mocno akcentuje konieczność zachowania wy-
sokich standardów antydopingowych sportowców z czołówki każdej dyscypliny, 
stąd koncentracja na zarejestrowanej puli liderów, którzy muszą podporządkować 
się restrykcjom – w przeciwnym wypadku grozi im zakaz startu w zawodach232. 
FIFA i UEFA odrzuciły system meldunkowy WADA jako nieadekwatny do rze-
czywistego zagrożenia dopingiem w dyscyplinie, którą zarządzają. Jednocześnie 
w debacie publicznej rozwijają swoją własną strategię antydopingową opartą na 
innej fi lozofi i niż ta reprezentowana przez WADA. System meldunkowy jest na-
rzędziem, które podejrzenie o łamanie zasad etycznych wytacza wobec każdego 
sportowca, szczególnie tych utytułowanych, prawdziwie zasłużonych w swoich 
dyscyplinach. Federacje piłkarskie tymczasem w swojej retoryce posługują się 
argumentem zaufania, poszanowania prywatności i godności zawodników. Dzia-
łania antydopingowe mają ochronić sportowców przed negatywnym wpływem 
zakazanych substancji na ich zdrowie i kondycję, nie zaś kwestionować ich wiary-
godność w kwestii poszanowania reguł fair play.

230 V. Møller, One Step Too Far – about WADA’s Whereabouts Rule, „International Journal of 
Sport Policy and Politics” 2011, no. 3(2), s. 177–190.

231 R. Piechota, Międzynarodowe standardy WADA 2009 – analiza stanu prawnego, „Sport 
Wyczynowy” 2009, nr 10–12, s. 197.

232 O składzie grupy sportowców zobowiązanych do poddania się dyscyplinie meldunkowej 
decydują międzynarodowe federacje sportowe w danej dyscyplinie i krajowe organizacje 
antydopingowe, por. pkt 11.2 WADAC i art. 5.2 kodeksu NADA.
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Jednocześnie lobbując za odmiennym od obowiązujących charakterem głów-
nych regulacji antydopingowych, FIFA buduje swoją wiarygodność w oczach opi-
nii publicznej przez organizowanie kontroli antydopingowych o spektakularnym 
zasięgu. Przed poprzednim mundialem w RPA próbki pobrano od 522 zawodni-
ków i nie uzyskano żadnego pozytywnego rezultatu. Przed mistrzostwami świata 
w piłce nożnej w Brazylii poddano testom 800 piłkarzy (91,5% wszystkich grają-
cych na mundialu) i również nie uzyskano żadnego pozytywnego wyniku. Bada-
nia służyły również utworzeniu paszportów biologicznych piłkarzy, które pozwolą 
na określenie średnich parametrów organizmu każdego sportowca, co ułatwić ma 
przyszłe kontrole antydopingowe.

Światowa Federacja Piłki Nożnej prowadzi rozbudowane działania, nakierowa-
ne na wypracowanie nowego konsensusu środowisk medycznych oraz podmiotów 
zarządzających w sporcie, w sprawie harmonizacji zasad kontroli antydopingo-
wej. Głównym celem jest uznanie specyfi ki dyscypliny za element różnicujący, 
główną linią argumentacji jest ta, że w świecie piłkarskim doping jest problemem 
marginalnym, zatem dyscyplina powinna być wyjęta spod restrykcyjnych zasad 
antydopingowych. To główne stanowisko federacji piłkarskich w pracach nad no-
wym światowym kodeksem antydopingowym, w których uczestniczą wszystkie 
międzynarodowe ciała zarządzające sportem.

Interesującym wątkiem, który wyłania się z debaty w tym obszarze, jest zakres 
wzajemnych wpływów FIFA oraz WADA. To podmioty, które mają tożsame źród-
ło, reprezentują władzę prywatną, którą skutecznie rozciągają w obszarze swojej 
specjalizacji, zwiększając wpływy na innych – państwowych i pozapaństwowych 
aktorów. Oddziałują również wzajemnie na siebie – prowadząc spory, ale i harmo-
nizując regulacje w ważnym aspekcie życia sportowego. Oddziaływanie agencji 
z pewnością leży w zakresie uwarunkowań ograniczających autonomię federacji 
piłkarskich. Jej działalność jest dopełnieniem przyjętych na gruncie prawnomię-
dzynarodowym w ramach Rady Europy i UNESCO regulacji (Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencji w sprawie przemocy 
i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów pił-
ki nożnej, Konwencji antydopingowej, Międzynarodowej konwencji o dopingu 
w sporcie) i ważnym elementem tworzenia porządku prawnego.
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3.4.1. Analiza CoG
Wymiary konkurencyjności – walka o wpływy w obszarze oddziaływania największych prywatnych 
organizacji zarządzania sportem – Światowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) i Światowej Agencji 
Antydopingowej (WADA)

Cel
Poddanie piłki nożnej takim samym wymogom kontroli antydopingowej, ustalonym przez 
WADA, jakie obowiązują w innych dyscyplinach sportu.
Warunki do jego osiągnięcia
Akceptacja Światowej Federacji Piłki Nożnej dla uprawnień WADA i koncepcji polityki anty-
dopingowej, proponowanej przez Agencję.
CoG
FIFA, UEFA

Zdolności krytyczne
Zdolność do utrzymania monopolu w obszarze 
zarządzania piłką nożną.
Zdolność do utrzymywania wysokiego prestiżu 
i rosnącej popularności dyscypliny.
Zdolność do wpisania rywalizacji piłkarskiej 
w realizowanie ważnych celów o charakterze po-
lityczno-społecznym, jak budowanie tożsamo-
ści, wspieranie narodowej dumy, spójności, co 
przekłada się na zainteresowanie rządów państw 
współpracą z organizacjami piłkarskimi.
Zdolność do utrzymania komercyjnej atrakcyj-
ności piłki nożnej, co wzmacnia fi nansową nie-
zależność organizacji.

Krytyczne punkty
Postępujący kryzys wiarygodności organizacji 
pogłębiany pojawiającymi się cyklicznie skan-
dalami korupcyjnymi.
Dewaluacja kapitału normatywnego piłki 
nożnej za sprawą agresywnej komercjalizacji 
i nadmiernych wpływów mediów popularnych, 
prezentujących powierzchowny, stabloityzowa-
ny wizerunek dyscyplin.
Podporządkowanie mechanizmów rozwoju pił-
ki nożnej wpływom koncernów sponsorujących 
wydarzenia sportowe. Marginalizacja roli spo-
łeczności piłkarskiej sprowadzonej do biernej 
roli widzów i klientów.
Duże ryzyko narastania praktyk antydopingo-
wych w wysoce rywalizacyjnych środowiskach 
piłkarskich, których ujawnienie negatywnie 
wpływa na obraz dyscypliny w oczach kibiców, 
obniżając jej atrakcyjność dla partnerów komer-
cyjnych.

Wymagania krytyczne
Wysoki poziom spójności wewnętrznej 
w ramach organizacji. Sprawne funkcjonowanie 
mechanizmów zarządczych utrzymujących jed-
nolitość decyzyjną.
Wdrożenie i promowanie własnych polityk 
antydopingowych niezależnych od wpływów 
WADA, pozwalających zachować samodziel-
ność decyzyjną, kreujących jednocześnie obraz 
odpowiedzialności organizacji piłkarskich.
Prestiż i uznanie dla rywalizacji piłkarskiej jako 
jednej z najszerzej realizowanych formuł rywa-
lizacji fair play.
Wysoki poziom pokrycia medialnego rozgrywek 
stanowiący rezultat popularności dyscypliny.
Wiarygodność światowych władz piłkarskich 
w charakterze agentów utrzymujących właściwe 
relacje w środowiskach sportowych i rozwijają-
cych dyscyplinę w kierunku zgodnym z intencja-
mi społeczności skupionych wokół piłki nożnej 
(działaczy sportowych, piłkarzy, kibiców).



Do
m

en
a 

w
pł

yw
ów

 p
od

m
io

tó
w

 p
ry

w
at

ny
ch

 w
 p

rz
es

trz
en

i g
lo

ba
ln

ej
. A

kt
or

zy
 i 

pr
oc

es
y 

de
cy

zy
jn

e

146

Wnioski
Analiza relacji pomiędzy FIFA i UEFA oraz Światową Agencją Antydopingową daje klarowny 
obraz zarówno celów, jak i środków oddziaływania tych podmiotów oraz ujawnia napięcia zacho-
dzące między nimi. Władza tych aktorów to władza oddziaływania – oparta na realnym wpływie, 
nie formalnej legitymizacji. Tym, co uzasadnia oraz umożliwia ich rolę, jest uznanie i akceptacja 
w oczach interesariuszy. Ich grono w przypadku WADA obejmuje najbardziej wpływowe organi-
zacje sportowe, jak na przykład Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz międzynarodowe wła-
dze dyscyplin. Fakt akceptacji przez te podmioty koncepcji polityk antydopingowych WADA jest 
pierwszoplanowym warunkiem sprawowania władzy przez tę organizację (zyskuje ona wówczas 
uprawnienia kontrolne i egzekutywne). W tak postrzeganej konfi guracji wpływów FIFA jest dla 
WADA lukratywnym partnerem, umożliwiającym zyskanie oddziaływania w najbardziej popu-
larnej dyscyplinie sportu na świecie. Dążenie do bezwzględnej autonomii, leżące u podstaw bra-
ku akceptacji FIFA dla procedur WADA, staje się dla Agencji barierą wejścia na rynek piłkarski, 
nie pozostając jednak bez konsekwencji dla organizacji zarządzających piłką nożną. Kreowanie 
i wdrażanie własnych polityk antydopingowych, pozostających w sprzeczności z założeniami poli-
tyk WADA, może się okazać działaniem krótkowzrocznym, pogłębiającym kryzys wiarygodności 
FIFA. Zachowanie w swym ręku kontroli nad polityką antydopingową naraża FIFA na zarzuty 
o brak obiektywizmu w jednym z najbardziej kluczowych dla sportu obszarów. Idea sportowej 
rywalizacji opiera się przecież na równych szansach i indywidualnym wysiłku wkładanym w prze-
kraczanie własnych granic. Jeśli ta ideowa baza sportu zostanie zaburzona, widowiskowe spekta-
kle piłkarskie utracą głębszy poziom swojej atrakcyjności, powodujący zaangażowanie globalnej 
widowni. Pozostaną jedynie powierzchownym popisem stosowania złożonego instrumentarium 
technik marketingowych. W długoterminowej perspektywie taki stan rzeczy nie może nie odbić 
się na kondycji i wpływach organizacji zarządzania piłką nożną.

Źródło: opracowanie własne.

3.5. Inni aktorzy międzynarodowi

Sektor pomocy humanitarnej i rozwojowej od dawna dostrzega społecznie istot-
ną rolę sportu w ogóle oraz piłki nożnej dla budowania tożsamości, zwalczania 
przestępczości, kształtowania wartościowych postaw. ONZ realizuje programy, 
których celem jest wykorzystywanie sportu jako narzędzia rozwojowego. Wdraża-
niem działań koncentrujących się na roli aktywności sportowej w działaniach na 
rzecz rozwoju United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development 
and Peace. Sekretarz Generalny Kofi  Annan optował za włączeniem piłki nożnej 
w gamę instrumentów polityki prorozwojowej, uznając, że może ona stanowić 
lekcję, której nauki mogą pozostać na bardzo długo. Lekcję grania przeciwko innej 
drużynie, drużynie – nie wrogów, ale rywali233. Komisja Europejska i Międzynaro-
dowa Federacja Piłki Nożnej w 2006 roku zawarły porozumienie o wykorzystaniu 
futbolu do rozwoju państw regionu Afryki, Karaibów i Pacyfi ku. Portal Street-
footballworld.org prowadzony pod auspicjami ONZ grupuje i koordynuje działa-

233 A.C.T. Smith, H.M. Westerbeek, Sport as a Vehicle for Deploying Corporate Social 
Responsibility, „Journal of Corporate Citizenship” 2007, no. 25, Spring, s. 1–12.
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nia sieci organizacji pomocowych, które wykorzystują futbolowe ideały w przed-
sięwzięciach humanitarnych. Po raz pierwszy podczas piłkarskich mistrzostw 
świata w Niemczech zorganizowano równoległe mistrzostwa futbolu ulicznego.

Światowa Federacja Piłki Nożnej odniosła niewątpliwe zasługi we włączeniu 
wielu regionów świata rozwijającego się do piłkarskiej społeczności przez wspar-
cie rozwoju peryferyjnych drużyn, przyznanie praw do organizacji mistrzostw 
świata Afryce oraz realizację licznych kampanii na rzecz popularyzacji sportu 
jako narzędzia walki z biedą, wykluczeniem, konfl iktem. W deklarowanej misji 
FIFA czytamy:

Futbol nie jest już traktowany wyłącznie jako sport o globalnym zasięgu, ale również jako 
jednocząca siła, która może wnieść znaczący wkład do społeczeństwa. Używamy potęgi 
futbolu jako narzędzia dla społecznego i ludzkiego rozwoju przez wsparcie działań tuzinów 
inicjatyw na całym świecie, które pracują, aby wzmacniać lokalne społeczności w sferach 
zaprowadzania pokoju, zdrowia, integracji społecznej, edukacji i innych234.

Prezydent piłkarskiej federacji przyznaje, że wraz z władzą nad najbardziej 
ukochanym sportem na świecie przychodzą zobowiązana społeczne. Za pomo-
cą strategicznych partnerstw organizacje zarządzające światową piłką usiłują 
również kształtować wizerunek własny i dyscypliny. FIFA we współpracy ze 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) prowadziła podczas mistrzostw świa-
ta zakaz zawierania kontraktów reklamowych z producentami tytoniu. Obo-
wiązuje również bezwzględny zakaz palenia na stadionach, oprócz specjalnie 
wyznaczonych do tego stref. Jest to jeden ze sposobów promowania zdrowego 
stylu życia i wzmacniania pozytywnego przekazu piłki nożnej. Jego wiarygod-
ność jest jednak dyskusyjna ze względu na olbrzymie zaangażowanie produ-
centów alkoholi w sponsoring piłkarski. Podczas mistrzostw świata w Japonii 
i Korei Federacja zezwoliła na stadionową sprzedaż piwa ofi cjalnego sponsora 
Budweiser. Po serii brutalnych incydentów z udziałem kibiców wprowadzono 
całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu na stadionach, na których to-
czyły się rozgrywki w ramach mistrzostw. Inicjatywy związane z piłką nożną są 
też udziałem programów społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych 
przez podmioty biznesowe. Wiele korporacji, chcąc zaprezentować spójny wize-
runek i wypracować jednoznaczne skojarzenia dla klientów, sponsoring imprez 
sportowych łączy z inicjatywami wspierania klubów czy aktywności rekreacyj-
nych, skierowanych do lokalnych społeczności. Inicjatywy fi nansowane przez 
wielki biznes realizowane bezpośrednio przez same korporacje lub też za po-
średnictwem agend pozarządowych zachęcają do zaangażowania w sport dzieci 
i młodzież w miejscach położonych najniżej w światowej hierarchii postępu. 
Slumsy Nairobi, skrajnie biedne państwa Afryki Subsaharyjskiej, skonfl iktowa-
ny Bliski Wschód grają w piłkę nożną, realizując w mikroskali cele rozwojowe. 
Należy przy tym zastrzec, że o ile skala sponsoringu imprez sportowych jest 

234 Zob. www.fi fa.org.
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olbrzymia, o tyle inicjatywy w ramach CRS mają skromniejszy wymiar. Jest to 
wynikiem różnego traktowania tych aktywności. Za pomocą sponsoringu spor-
towego fi rmy realizują swoje cele biznesowe. Jest to inwestycja, wobec której 
istnieje oczekiwanie zwrotu i pomnożenia zaangażowanych nakładów. Projekty 
CRS mają charakter niekomercyjny. Z pewnością przyczyniają się do wizerun-
kowego wsparcia biznesu, ale ich oddziaływanie jest znacznie mniej bezpośred-
nie niż w przypadku sponsoringu. Są to jednak działania stanowiące platformę 
zaangażowania różnych, wspierających się podmiotów.

Za przykład może tu służyć akcja „Futbol dla pokoju” (Fotbaall for Peace) re-
alizowana przez British Petroleum w Ameryce Południowej, przede wszystkim 
w Kolumbii. Celem akcji jest zmniejszenie poziomu przemocy wśród dzieci 
i młodzieży. Na bazie koncepcji zaproponowanej i sfi nansowanej przez korpora-
cję współpracują z sobą eksperci FIFA, organizacje pracujące na rzecz rozwoju, 
agenda ONZ do spraw dzieci UNICEF oraz różne ministerstwa rządu Kolumbii235.

Inny projekt – „Yes to Soccer”, wymyślony przez Agencję do spraw Rozwo-
ju Stanów Zjednoczonych (USAID), wspierany przez Nike, a realizowany przez 
organizację humanitarną Mercy Corps – ma na celu wykorzystanie piłkarskiego 
zaangażowania młodzieży w Liberii dla szerzenia świadomości zagrożeń związa-
nych z epidemią HIV/AIDS236. Działania na rzecz pokonywania wrogości i wza-
jemnego zbliżenia młodego pokolenia Palestyńczyków i Żydów realizuje z kolei 
program „Football4Peace” koncentrujący się na trenowaniu drużyn złożonych 
z dzieci należących do skonfl iktowanych od dziesięcioleci narodów. Open Fun 
Football Schools podobny rezultat chcą osiągnąć na Bałkanach. „Play Soccer 
make Peace” prowadzony przez Światowe Stowarzyszenie Organizacji Pozarzą-
dowych organizuje infrastrukturę pozwalającą trenować piłkę nożną w 35 pań-
stwach – od Mongolii do Kamerunu237.

W akcje na rzecz realizacji celów społecznych angażują się również przedsta-
wiciele środowisk związanych z piłką nożną, kluby i piłkarze. W 1999 roku Man-
chester United we współpracy z UNICEF podjął wysiłki dla popularyzowania 
świadomości problemów dotykających dzieci na całym świecie oraz gromadzenia 
funduszy dla wsparcia projektów edukacyjnych UNICEF.

Sport z pewnością nie jest jedyną receptą na złożone problemy społeczne, 
znakomicie się jednak sprawdza jako narzędzie wspierające procesy rozwojowe 
czy pokojowe. Poza atrakcyjną formą spędzania czasu niesie z sobą przesłanie 
zachęcające do doskonalenia umiejętności i charakteru. Historie życia wielu pił-
karskich gwiazd niosą też nadzieję dla milionów nastolatków na to, że niezależ-

235 G. May, J. Phelan, Shared Goals: Sport and Business in Partnerships for Development, 
Th e Prince of Wales International Business Leader’s Forum 2005, s. 1–16.

236 Firma przekazała organizatorowi akcji 10 tysięcy sztuk odzieży sportowej. Piłki do gry 
dostarczyła również ambasada Stanów Zjednoczonych.

237 R. Levermore, Sport: A New Engine of Development?, „Progress in Development Studies” 
2008, no. 8, s. 187.
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nie, kim się jest i skąd się pochodzi, przy odpowiedniej dozie talentu i ciężkiej 
pracy można odnieść międzynarodowy sukces. Z perspektywy polityki rozwo-
jowej sport, bardziej niż siłą sprawczą, jest mechanizmem dotarcia, sposobem 
na opowiedzenie atrakcyjnej, emocjonalnej historii, na integrowanie i budowa-
nie wspólnotowości.

3.5.1. Analiza CoG
Kształtowanie się nowego narzędzia pomocy rozwojowej na bazie aktywności korporacji 
międzynarodowych

Cel
Usankcjonowanie nowego modelu pomocy rozwojowej, opartego na zaangażowaniu korporacji 
międzynarodowych.
Warunki do jego osiągnięcia
Ulokowanie celów rozwojowych w obszarze realizowania interesów korporacyjnych, tj. obszarze 
budowania relacji ze społeczeństwami konsumpcyjnymi.
CoG
Korporacje międzynarodowe

Zdolności krytyczne
Siła ekonomiczna.
Zdolność oddziaływania na wyobraźnię maso-
wą, rozwinięte narzędzia komunikacji z global-
ną społecznością konsumentów.
Znajomość trendów rynkowych, oczekiwań 
klientów.
Zdolność kształtowania stylu życia, kreowanie 
potrzeb i odpowiadanie na potrzeby milionów 
ludzi na całym świecie.
Zdolność do tworzenia rozbudowanych, po-
nadnarodowych struktur, stosowania najnowo-
cześniejszych, najbardziej kreatywnych narzędzi 
wpływu.
Zdolność wytworzenia silnej motywacji skła-
niającej globalnych konsumentów do zakupu: 
korzyść wynikająca z zakupu produktu wzmoc-
niona o świadomość działania charytatywnego.

Krytyczne punkty
Podatność na publiczną krytykę podnoszącą 
wątki podwójnych standardów w działalności 
korporacji, niejasnych motywacji, braku przej-
rzystości praktyk.
Konieczność rozliczania projektów realizują-
cych cele rozwojowe według kryteriów komer-
cyjnych.
Wysoki stopień zmienności nastrojów rynko-
wych, utrudniający ugruntowywanie postaw 
konsumenckich, przekształcanie krótkotrwałych 
trendów w trwały schemat decyzji zakupowych.

Wymagania krytyczne
Wysoka pozycja w hierarchii najsilniejszych ak-
torów ekonomicznych.
Wysokie zdolności kreatywne, utrzymanie sku-
teczności kanałów komunikacji i promocji.
Wysoka innowacyjność, skuteczność w pozyski-
waniu akceptacji dla nowych produktów i ini-
cjatyw.
Szeroki kontekst budowania pozycji marki. 
Budowanie przewagi konkurencyjnej na zróż-
nicowanej bazie oddziaływań i korzyści dostar-
czanych konsumentom.
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Wnioski
Skala oddziaływań podmiotów prywatnych w kontekście globalnym wciąż rośnie. Przedsięwzięcia 
o charakterze charytatywnym i prorozwojowym ufundowane na gruncie CRS oraz wpisujące się 
w tradycje dobroczynności przedsiębiorców osiągają wymiar zbliżony do działań tradycyjnych 
instytucji realizujących działania pomocowe (Global Health Program – jeden z trzech głównych 
obszarów działania Fundacji Billa i Melindy Gates – dysponuje budżetem zbliżonym do budżetu 
WHO). Na tej podstawie można uznać, że sektor korporacyjny kryje w sobie znaczący potencjał 
kreowania globalnej zmiany. Przeszkodą w jego wykorzystaniu jest sprzeczność interesów kor-
poracyjnych, zorientowanych na zysk oraz logiki programów pomocowych opartej na formule 
charytatywnej. Upowszechnienie modelu działań rozwojowych korporacji wymaga wpisania ich 
w siatkę interesów tych podmiotów, co zlikwiduje sprzeczność pomiędzy działaniami for profi t 
i non profi t. Realizacji takiego modelu sprzyjają warunki hiperkonkurencyjności na rynkach wyso-
ko rozwiniętych. Wymagają one, aby markę produktu i wizerunek fi rmy budować kompleksowo, 
zaspokajając precyzyjnie określone i złożone potrzeby klientów. Potrzeba działań na rzecz wyższe-
go celu może zostać uznana za jedną z potrzeb konsumenckich, a fi rmy, dostarczając sposobów na 
zaspokojenie tej potrzeby, tworzyć będą nowy kontekst dla zachowań konsumpcyjnych, poszerza-
jąc swój udział w projektach o charakterze rozwojowym.

Źródło: opracowanie własne.

3.6. Podsumowanie

Wydaje się, że oddziaływania i sposób umocowania w międzynarodowym syste-
mie federacji piłkarskich daje wyobrażenie tego, jak kształtuje się globalny zakres 
władzy podmiotów prywatnych. Jest to proces rozgrywający się poza, lub ponad, 
strukturami narodowymi, a głównymi jego uczestnikami są właśnie aktorzy pry-
watni. Zresztą specyfi ka prawnego porządku sportowego sprowadza się do jego 
globalnego wymiaru, ukształtowanego bezpaństwowo na podstawie zawieranych 
umów, co częściowo wyłącza przepisy tego prawa spod kognicji sądów krajo-
wych238. Krajowe porządki prawne tak samo mocno wpłynęły na współczesny 
kształt międzynarodowego prawa sportowego jak zwyczaje utrwalone między-
narodową praktyką w obszarze różnych dyscyplin. Istotne jest zatem, jak kształ-
tuje się etyczne i organizacyjne standardy w tej dziedzinie, istotnej ze względu 
na jej globalne oddziaływanie społeczne. Historia kształtowania się norm w tym 
obszarze skłania do opinii, że wyobrażenia grup interesów aktywnych w sporcie 
przekładają się na promowane przez nie praktyki, które przekształcają się w pra-
widłowości, a potem zasady. I w tej perspektywie widzieć należy sposób kształto-
wania wpływów przez federacje piłkarskie. W reprezentowanym przez nie nurcie 
kształtowania reguł sportu istota samej rywalizacji ma charakter drugoplanowy, 
na plan pierwszy wysuwają się względy komercyjne oraz odbiór medialny. Nie 
jest to tendencja obca innym dyscyplinom sportowym, również tam wiele robi 

238 K. Foster, Is Th ere a Global Sports Law?, „Entertainment and Sports Law Journal” 2003, no. 1, 
s. 7–10.
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się dla uczynienia z rozgrywek spektaklu medialnego, a narzędzia jego kreowania 
rozciągają się od proponowania coraz bardziej eksponujących ciało strojów w dy-
scyplinach kobiecych do skrócenia seta w tenisie z 21 na 11 punktów.

Trudno jednoznacznie określić, czy ewolucja sportu dokonuje się dzięki, czy 
przy wsparciu międzynarodowych ciał zarządczych, jej kierunek wzbudza jed-
nak uzasadniony niepokój. Podmioty, które kreują normy w tej dziedzinie, śro-
dek ciężkości przesuwają z fair play na widowiskowość, zatracając podstawowe 
wartości rywalizacji sportowej. Komercjalizacja sportu i podporządkowanie go 
kulturze spektaklu może prowadzić do jego dewaluacji, a polityka federacji pił-
karskich nie wskazuje na to, żeby dostrzegały one to zagrożenie. Są one raczej 
skoncentrowane na kumulacji władzy i ochronie monopolistycznych uprawnień, 
które budują ich pozycję w strukturze. Skala ich oddziaływań na państwa, fi r-
my, organizacje i opinie publiczną stanowi doskonałą ilustrację na poparcie tezy 
o rosnących wpływach prywatnych sieci zarządzania. Wyrosłe na bazie sportowej 
pasji organizacje kierujące najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie, 
pomimo niskich standardów etycznych i licznych kontrowersji, które wzbudzają, 
stały się pożądanym partnerem dla przywódców państw i prezesów korporacji. 
W ciągu ostatniego półwiecza, w miarę rozwoju sieci kultury globalnej, piłka 
nożna stała się areną wspólnych przeżyć dla ludzi na wszystkich kontynentach. 
Rosnąca popularność oznaczała rosnący zakres władzy, ten zaś zmianę pierwot-
nie ustalonych celów i praktyk. Na początku działalności FIFA stojący na czele 
organizacji – postacie legendarne dla historii futbolu, jak Jules Rimet czy Stanley 
Rous – władali światową piłką na zasadzie hobbystycznego wolontariatu. Etos 
arystokratycznych amatorów, strażników gry ustalających reguły i pilnujących 
ich przestrzegania rozpłynął się jednak w miarę jak rezultaty rozgrywek przeli-
czane były na coraz większe pieniądze. Reprezentanci starej szkoły zostali zastą-
pieni menedżerami, sportowymi dyplomatami i politykami. Nastąpiła zmiana 
warty, ale – co charakterystyczne dla struktur zarządzania światową piłką nożną 
– nie dokonano zmiany reguł.

Uderzające w kwestii zarządzania sportem jest nie to, jak wiele się zmieniło, lecz to, jak mało. 
Globalna transformacja sporu pozostawiła sferę zarządzania w dużej mierze niezreformowa-
ną. Podczas gdy zmieniali się aktorzy i motywacje, struktury zarządzania sportem, nawet jeśli 
czasem poddawane były narastającym przekształceniom, pozostały zasadniczo nietknięte239.

Biorąc pod uwagę to, jak bardzo federacje piłkarskie strzegą niezależności organi-
zacji narodowych, które są gwarantem utrzymania ich monopolistycznych upraw-
nień do organizacji decydujących imprez sportowych, a jednocześnie, jak bardzo 
władze narodowe skłonne są udzielać im wsparcia, uznać należy, że prywatna siat-
ka regulacyjna służąca do zarządzania światową piłką nożną podporządkowana 
jest kryterium efektywności. Kwestie legitymizacji działań, logiki wykorzystywa-
nia posiadanych uprawnień, źródeł tych uprawnień są drugorzędne w stosunku 

239 S. Katwala, Democratising Global Sport, Th e Foreign Policy Centre, London 2000, s. 7.
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do podstawowego dążenia wszystkich zainteresowanych stron: pozyskania fi nan-
sowych i pozafi nansowych korzyści związanych z organizacją imprez piłkarskich.

Organy zarządzania światową piłką nożną konsekwentnie realizują swoje cele 
i umacniają swoją pozycję. Międzynarodowa federacja piłkarska znakomicie wy-
korzystała szanse, jakie oferuje zglobalizowany rynek i sieciowa rzeczywistość 
kulturalna, sprawiając, że piłka nożna stała się czołową dyscypliną w biznesie 
przeżyć masowych. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że federacja dokonała 
też swoistego zawłaszczenia wspólnej przestrzeni sportowych emocji, że ze swym 
anachronicznym wizerunkiem, piętrzącymi się nieprawidłowościami, oskarżenia-
mi o korupcje i defraudacje ograbia piłkę nożną nie tylko z ideałów, ale i z profe-
sjonalizmu. W ocenie działań międzynarodowych organizacji sportowych panuje 
zgoda – po gigantycznym sukcesie, jakim niewątpliwie było wypromowanie piłki 
nożnej na skalę globalną, nie wykorzystuje się całego potencjału tego sportu. Brak 
spójnej strategii, przejrzystości, struktury kierujące skupione są na trwaniu i reali-
zacji partykularnych celów biznesowych. Zaskakujące jest także, że trwająca od lat 
debata o niedostatkach w zarządzaniu tą dyscypliną nie przynosi niemal żadnych 
znaczących rezultatów. Sunder Katwala pisze, że: „trudno znaleźć cokolwiek na 
świecie, co byłoby tak źle zarządzane jak międzynarodowy sport”240. Zastanawia-
jąc się nad możliwością i warunkami zmiany, wnioskuje:

Reforma międzynarodowego zarządzania sportem nie jest nieunikniona, ale jest możliwa. 
Zarządzanie to jest w stanie straszliwej nierównowagi – napięcie pomiędzy globalną rewo-
lucją a niemodernizowanym sprawowaniem władzy musi w końcu przynieść taką czy inną 
zmianę. Prawdopodobnie będzie ona wynikiem jakiejś nieoczywistej kombinacji różnych 
sił – zmiany płynącej z wewnątrz, zmiany, która jest wynikiem zewnętrznej presji, oraz 
zmiany dokonującej się przez kryzys i załamanie241.

Arogancja i przekonanie o wszechwładzy w obrębie dyscypliny czyni z organiza-
cji zarządzających koterie oparte na wąsko defi niowanym interesie, obojętne na 
komentarze z zewnątrz i nieskore do zmian. Uporczywe dążenie do piłkarskich 
triumfów w ramach prestiżowych rozgrywek czyni narodowe ministerstwa sportu 
i federacje piłkarskie słabszymi partnerami przy stole negocjacyjnym. W prowa-
dzonych sporach i debatach szala ustępstw zazwyczaj przechyla się na stronę FIFA 
czy UEFA. Zarzuty i wezwania do reform kwitowane są odwołaniem do sloganu 
Światowej Federacji – „dla dobra gry”. Wydaje się jednak, że rozumienie dobra gry 
wewnątrz i na zewnątrz FIFA znacząco się różni.

240 Idem, Can Sport Be Reformed?, „Th e Observer”, 17.09.2000, http://observer.guardian.co.uk/
sport/issues/story/0,,721825,00.html (25.08.2011).

241 Ibidem.
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1. Wstęp

Upowszechnienie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) stanowi 
jeden z najczęściej wymienianych czynników przekształcających rzeczywistość 
społeczną i polityczną. W tej części książki analizuje się przestrzeń informacji cy-
frowej jako sferę wpływów politycznych oraz obszar realizacji interesów, istotny 
z punktu widzenia dynamiki stosunków międzynarodowych. Internet niewątpli-
wie oddziałuje na zachowania indywidualne i społeczne, jest narzędziem walki 
o władzę i obszarem debaty politycznej oraz ideowej, o dużym znaczeniu dla 
charakteru polityki międzynarodowej. Epoka cyfrowa na nowo określa cechy ja-
kościowe środowiska międzynarodowego i sposób realizowania celów przez pod-
mioty uczestniczące w stosunkach międzynarodowych. Dlatego też przywołuje 
się koncepcję „cybersiły” autorstwa Josepha Nye’a, założenia gospodarki opartej 
na informacji czy też społeczeństwa wiedzy.

Studium przypadku dotyczy sposobu administrowania podstawowym zaso-
bem elektronicznym internetu (systemem nazw domen) oraz wypracowywania 
modelu wielostronnego zarządzania siecią. Proces ten jest rezultatem przekaza-
nia kompetencji kontrolnych wobec Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw 
i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), 
dotychczas sprawowanych unilateralnie przez rząd Stanów Zjednoczonych, w ręce 
społeczności międzynarodowej.

Uznano, że proces ten ilustruje najlepiej spektrum mechanizmów wpływu 
różnorodnych aktorów obecnych w przestrzeni transnarodowej. Przedmiotem 
debaty jest tu sposób zarządzania systemem o kluczowym znaczeniu dla współ-
czesnych społeczeństw. Kształtowanie nowego modelu zarządzania internetem 
gromadzi przy stole negocjacyjnym wiele podmiotów dysponujących skutecz-
nymi możliwościami wpływu na stan uregulowań w przedmiotowym obszarze: 
rządów (Rządowy Komitet Doradczy, ICANN), fi rm, innych podmiotów prywat-
nych, środowisk naukowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych 
i różnorodnych grup interesu. Przegląd prezentowanych przez nich stanowisk, 
dynamika negocjacji, motywacje podmiotów uczestniczących w tym procesie 
dają wyobrażenie o złożoności środowiska międzynarodowego oraz uwarunko-
waniach współpracy i konfl iktów w obszarze, który przynależy do sfery global-
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nej – konsekwencje zachodzących w nim zmian dotykać będą niemal wszystkich 
uczestników stosunków międzynarodowych. Proces negocjowania nowego mo-
delu zarządzania internetem trafnie obrazuje istotę zarządzania (governance) 
w warunkach współczesnego systemu międzynarodowego. Punktem odniesienia 
koncepcji jest sposób funkcjonowania reżimów międzynarodowych.

Według Harlana Clevelanda system władzy w organizacjach sektora publicz-
nego będzie się przekształcać od struktur hierarchicznych, na których szczycie 
usytuowane są organy posiadające uprawnienia zarządcze, do wielopoziomo-
wych i wielostronnych systemów242. Cechą nowego sposobu sprawowania funk-
cji zarządczych (governance) jest zaangażowanie wielu aktorów usytuowanych 
w centrum procesu decyzyjnego, jak również na zewnątrz, wykazujących zaan-
gażowanie w kształtowanie rzeczywistości w ramach danego procesu i odpo-
wiedzialność za projektowany stan. Wyznaczniki te korelują z cechami procesu 
decyzyjnego w sprawie zarządzania internetem: nastąpiła decentralizacja upraw-
nień zarządczych, postępuje ewolucja w kierunku systemów przeplatających się 
sieci złożonych z wielu centrów decyzyjnych. Zgodnie z ujęciem Clevelanda sto-
pień rozproszenia realnej władzy w systemie zarządczym powinien być wprost 
proporcjonalny do znaczenia rozstrzyganego problemu. Jako że charakter nowe-
go modelu zarządzania internetem ma zasadnicze znaczenie dla państwowych 
i pozapaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych, zasadna jest 
diagnoza sposobu jego projektowania i perspektyw, które wyłaniają się z dotych-
czasowych negocjacji.

242 H. Cleveland, Th e Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers, Harper & Row, New 
York 1972. Zob. również: M. Pietraś, Reżimy międzynarodowe [w:] Międzynarodowe stosunki poli-
tyczne, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
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2. Wpływ technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych na środowisko 
międzynarodowe

Z pewnością nie zabraknie pionierów, gdy opanujemy sztukę latania. Komu 
przyszłoby do głowy, iż żeglowanie przez ogromny ocean okaże się bez-
pieczniejsze i spokojniejsze niż po wąskich, groźnych zatokach Adriatyku 
i Bałtyku czy po brytyjskich cieśninach? Stwórzmy statki i żaglowce przy-
stosowane do niebieskiego eteru, a znajdzie się moc ludzi, których nie wy-
straszą wielkie pustkowia. My tymczasem przygotujemy dla dzielnych kos-
micznych podróżników mapy ciał niebieskich – ja uczynię to dla Księżyca, 
a Ty, Galileuszu, dla Jowisza.

Johannes Kepler, Rozmowa z gwiezdnym zwiastunem, 1610 rok

Zwiększony zasięg oddziaływania aktorów niepaństwowych w sferze ponadnaro-
dowej jest też reakcją na pewną istotną zmianę w funkcjonowaniu współczesnych 
społeczeństw. W związku z przekształceniami w sferze uwarunkowań kognityw-
nych, z rosnącą ilością produkowanych informacji, większym dostępem do wie-
dzy, pogłębiającą się specjalizacją wyłania się potrzeba wdrażania nowych modeli 
zarządzania wiedzą. W przeszłości całe pokolenia mogły w swoim osądzie rzeczy-
wistości i podstawowym rozumieniu świata opierać się na kilku fundamentalnych, 
szeroko rozpowszechnionych przekonaniach. Od czasu gwałtownego przyrostu 
wiedzy, który rozpoczął się w latach 60. XX wieku, ten model zaczął się wyczerpy-
wać. W momencie historycznym, w którym skala badań w każdym obszarze na-
uki jest bezprecedensowa, a każde nowe odkrycie przynosi z sobą kolejne pytania 
bez odpowiedzi, dostęp do informacji i umiejętność właściwego jej wykorzystania 
jest narzędziem sprawowania władzy. Powszechność technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) jest jedną z cech charakteryzujących i różnicujących 
cywilizację XXI wieku. Istotnie wpływają one na życie społeczne, możliwości jed-
nostek i grup oraz ich zdolność do przekształcania rzeczywistości. Sfera cyfrowa 
tworzy przestrzeń oddziaływań i realizacji celów, zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Badania oddziaływania komunikacji cyfrowej na ruchy rewolucyj-
ne, aktywność społeczną i kreowanie zmiany politycznej dowodzą, że internet jest 
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platformą spotkania, debaty, zaangażowania243. Przestrzeń wirtualna kryje w so-
bie potencjał stworzenia nowego rodzaju agory, przestrzeni publicznej, dostępnej 
dla większej liczby ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe technologie przyczy-
niły się do rozwiązania i zniwelowania części problemów, szczególnie w obszarze 
pozyskiwania informacji, wiedzy, możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, 
jednak za ich sprawą powstają też nowe dylematy, charakterystyczne dla wyzwań, 
przed którymi stoją ludzie w wieku cyfrowym.

Systematyczny rozrost cyberprzestrzeni powoduje powstawanie coraz to nowych 
stron internetowych, aplikacji grafi cznych i wideo, sieci społecznych, urządzeń mo-
bilnych, czujników. Nieustannie dokonuje się rozwój sfery cyfrowej i jej zastosowań 
dla kształtowania interakcji społecznych. Wszystkie poziomy nowoczesnej komu-
nikacji są zdolne do tworzenia ponad 2,5 tryliona bajtów dziennie. Znamienne jest 
również, że 90% danych na świecie powstało w ciągu ostatnich dwóch lat244.

Globalna sieć stanowi przestrzeń wiedzy i wymiany informacji. Sposoby ko-
rzystania z zasobów sieciowych zmieniały się, a zmianę tę ilustruje ewolucja eta-
pów rozwoju globalnego systemu informacyjnego przebiegająca od internetu 1.0 
do internetu 3.0. Pierwszy z wymienionych wykorzystywał zasoby informacji 
zgromadzonych na serwerze WWW, wyszukiwanych przez przeglądarki. Przewa-
żała statyczna formuła stron, które miały wyłącznie wartość informacyjną – mniej 
liczyła się funkcjonalność, jakość grafi ki, dynamika strony. Na początku nowego 
wieku dokonało się przeobrażenie w zwyczajach użytkowników – przejście do no-
wego etapu rozwoju komunikacji bardzo mocno zmieniającego charakter interak-
cji sieciowych. Internet 2.0 stworzył kulturową bazę dla tego, co niesie z sobą idea 
sieci sensorycznej. Akcent położony został wówczas na współodpowiedzialność 
za rozpowszechniane treści oraz konieczność dzielenia się wiedzą. Zakładano, że 
sieć jest przestrzenią wymiany – informacji, emocji, wyobrażeń, i powinna służyć 
w jak najszerszym zakresie jako sfera interakcji międzyludzkich. Cechami śro-
dowiska 2.0 były: personalizacja treści, wykorzystanie usług sieciowych, nasta-
wienie na interakcje z użytkownikiem, nastawienie nie tylko na recepcję przez 
niego treści, ale świadome ich współtworzenie. Projektanci stron internetowych, 
kampanii, ale przede wszystkim portali społecznościowych dążą do wciągnięcia 
użytkownika w pewną grę, do zdobycia jego uwagi i zaangażowania. Formuły za-
chowań właściwe erze Web 2.0 zyskały na znaczeniu, tworząc rzeczywistość kul-
tury 2.0 – tworzonej przez amatorów, opartej na swobodzie prezentacji oraz jak 

243 Zob. np.: P. Howard, M. Hussain, Th e Upheavals in Egypt and Tunisia: Th e Role of Digital 
Media, „Journal of Democracy” 2011, no. 22, s. 35–48; P. Howard, Th e Digital Origins of Dictatorship 
and Democracy: Information Technology and Political Islam, Oxford University Press, New York 2010; 
Z. Tufekci, Ch. Wilson, Social Media and the Decision to Participate in Collective Action: Observations 
from Tahrir Square, „Journal of Communication” 2012, no. 62, s. 363–379; M. Lynch, Aft er Egypt: 
Th e Limits and Promise of Online Challenges to the Authoritarian Arab State, „Perspectives on 
Politics” 2011, no. 9, s. 301–310.

244 N. Silver, Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii, OnePress, Gliwice 2014, 
s. 21.
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najszerszym wykorzystaniu indywidualnego doświadczenia. W sieci społecznoś-
ciowej użytkownicy stają się producentami mediów, decydują o komponentach 
i charakterze komunikacji, która jest otwarta i służyć może zbiorowo negocjowa-
nym i ustalanym celom.

Wykształcenie się kultury społecznościowej było impulsem do dociekań na te-
mat możliwości nowego medium w kształtowaniu ludzkich zachowań oraz promo-
waniu idei wykorzystania przestrzeni wirtualnej jako bazy dla pogłębienia relacji245.

Trzeci etap rozwoju sieci – internet 3.0 koncentruje się na maksymalizacji 
korzyści w obszarze dostarczania, przetwarzania i możliwości wykorzystania in-
formacji obecnej w globalnej sieci. Pomimo znacząco poszerzonej dostępności 
zasobów informacyjnych w erze cyfrowej zdolność ich wykorzystywania pozosta-
je ograniczona. Pozyskiwane dane są surowcem, który można przekształcić w in-
formacje, wiedzę i, ostatecznie, w mądrość. Zgromadzone, ale nie przetworzone, 
nie poddane uszeregowaniu dane nie są bardzo przydatne, lecz duża ich liczba 
(zbiór danych) może pozwolić na identyfi kację pewnych trendów czy wzorców. 
W powiązaniu z innymi źródłami informacji tworzy to wiedzę – czyli zbiór infor-
macji, który może zostać świadomie wykorzystany do realizacji celów. Ostatnim 
stadium rozwojowym tego cyklu jest mądrość – wynikająca z połączenia wiedzy 

245 Y. Benkler, Th e Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, 
Yale University Press, New Haven 2006.

Diagram 1. Informacja w internecie

Artefakty

Idee

Infrastruktura

Strony www,
pliki tekstowe,

muzyczne, graficzne,
filmy, bazy danych

Biblioteki,
archiwa cyfrowe,

internet,
sieci komputerowe

Wiedza,
informacja,

dane

Źródło: J. Hofmokl, Internet jako dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2009, s. 150.
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i doświadczenia. Czy rozwój internetu, stanowiącego nieprzebrany zbiór danych, 
przekłada się na pomnażanie mądrości? Czy można stworzyć warunki zwiększa-
jące prawdopodobieństwo zaistnienia takiej prawidłowości?

O ile coraz szersze strumienie danych są nieustannie produkowane, o tyle ich 
przetwarzanie jest procesem bardziej złożonym. W rezultacie wiedza w nich za-
warta nie zawsze jest zasobem, częściej przyczynia się do poszerzenia sfery chaosu 
informacyjnego.

Większość produkowanych codziennie danych to zwykły szum, którego natężenie rośnie 
znacznie szybciej niż natężenie sygnału. Jest mnóstwo hipotez do sprawdzenia i zbiorów da-
nych do przeanalizowania, ale ilość obiektywnej prawdy pozostaje w zasadzie niezmienna246.

Dzięki internetowi ogromnie wzrosła ilość dostępnych danych oraz ich złożoność, 
a równocześnie w postępie wykładniczym rośnie liczba korelacji. Przy wielości 
zmiennych ujawnianych przez nowe dane trudno przekształcić je w wartościowe, 
zdatne do wykorzystania informacje. Internet stał się gigantycznym magazynem 
wiedzy, jednak pozbawionym sprawnego systemu odnajdywania wiedzy stosowa-
nej do oczekiwań i celów użytkownika. Na przeszkodzie stoi mnogość danych, 
brak kryteriów ich selekcji, nieumiejętność formułowania zapytań – ograniczona 
zdolność wyszukiwarek do dostarczania precyzyjnych wyników w odpowiedzi na 
zapytania.

Następstwem tego stanu rzeczy są prace nad siecią semantyczną (czyli tzw. sie-
cią 3.0), której zadaniem będzie ułatwianie selekcji danych, tak aby użytkownik 
skuteczniej mógł je pozyskiwać i za ich pomocą realizować swoje cele. Dzięki udo-
skonalonym funkcjom wyszukiwarek internetowych systemy zgromadzonej wie-
dzy mają zyskać przejrzystość i w większej mierze podlegać kategoryzacji. Pakiety 
informacji będą starannie selekcjonowane, jako wyraz realizacji idei personalizacji 
medium. Internet stanie się narzędziem w pewnym sensie skrojonym na potrze-
by każdego z użytkowników, mikrokosmosem skupiającym zainteresowania, po-
trzeby informacyjne, zwyczaje i dążenia konkretnego człowieka. W zgodzie w tym 
nurtem ewoluuje też forma korzystania z sieci, czego znakiem jest upowszechnie-
nie mobilnych terminali dostępowych w postaci laptopów, palmtopów i telefonów 
komórkowych przystosowanych do funkcjonowania w sieci. Dostępność różnych 
urządzeń technicznych – żonglowanie nimi, w zależności od celu działania i oso-
bistych preferencji, ma stanowić formę dostępu do wspólnej, sieciowej inteligencji.

Sposób postrzegania osiągnięć współczesnej komunikacji w pewnym sensie 
zdeterminowany jest charakterem internetu i jego gigantycznym wpływem na 
organizację życia i postrzeganie rzeczywistości. Sieć jako rzeczywistość wiedzy 
staje się niejako automatycznie rzeczywistością władzy – polem walki o uwagę, 
zainteresowanie, oddziaływanie oraz wpływy. Wyrazem uczestnictwa w grze wła-
dzy jest sam dostęp do sieci, sposób jej wykorzystania dla zaspokojenia potrzeb 

246 N. Silver, Sygnał i szum…, s. 21.
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społecznych, komercyjnych czy też uczynienie z technologii cyfrowych atrybutu 
siły. Jeśli tak scharakteryzowane cechy sieci rozpatrujemy w kategoriach możliwo-
ści wpływu jednostek i grup na konfi guracje władzy globalnej, należy rozważyć 
uwarunkowania determinujące przebieg procesów decyzyjnych w tym obszarze:

a) Podział cyfrowy (digital divide) – cyfrowe wykluczenie stanowi linię de-
markacyjną oddzielającą świat wysoko rozwinięty, świat oferujący szansę indywi-
dualnej autonomii, od świata zapaści cywilizacyjnej. Ponad 3,1 miliarda ludzi na 
ziemi ma dostęp do internetu, podczas gdy 4,2 miliarda pozostaje poza zasięgiem 
rewolucji cyfrowej247.

Te liczby w najbardziej wymowny sposób obrazują istotę cyfrowego podziału, 
który stał się jedną z podstawowych cech różnicujących świat wysoko rozwinię-
ty od świata rozwijającego się. Warunkiem uczestnictwa i czerpania korzyści ze 
współczesnych procesów gospodarczych i cywilizacyjnych jest posiadanie dostę-
pu do infrastruktury cyfrowej. Internet reprezentuje potężną gałąź gospodarki 
i stanowi przestrzeń interakcji gospodarczych, zapewnia dostęp do rynku odbior-
ców dóbr i usług z częściowym pominięciem wielu ograniczeń czasu i przestrzeni.

Nowoczesne technologie informacyjne są produktem nauki i sferą oddziały-
wań, w której dominują państwa wysoko rozwinięte. Przepaść pomiędzy stopniem 
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej społeczności bogatych i biednych była 
przedmiotem refl eksji politycznej od zakończenia II wojny światowej, zyskując na 
intensywności w erze dekolonizacji. Pojawienie się internetu jako podstawowej dla 
rozwoju cywilizacyjnego technologii komunikacyjnej pogłębiło istniejące różnice, 
wplatając je w dyskurs rozwojowy. W 1984 roku Światowy Związek Telekomunika-
cyjny opublikował raport zatytułowany Th e Missing Link, traktujący o rozdźwięku 
pomiędzy standardami przepływu informacji w poszczególnych częściach świata 
i konsekwencją takiego stanu rzeczy. Bank Światowy w latach 80. XX wieku zainicjo-
wał program „Wiedza dla rozwoju w wieku informacji”, uznając rozwój infrastruk-
tury komunikacyjnej i popularyzację właściwych wzorców jej wykorzystywania za 
podstawowy warunek pozytywnych przekształceń w świecie rozwijającym się. Na 
kolejnym etapie opracowywania rozwiązań tego problemu analizowano możliwość 
wypełnienia luki cyfrowej nie tylko na gruncie aktywności politycznej, ale przez 
pobudzenie komercyjnego wymiaru rozprzestrzeniania infrastruktury komuni-
kacyjnej. Ocenę tego procesu zawiera opublikowany w 1995 roku wspólny raport 
UNESCO oraz ITU, pod znamiennym tytułem Th e Right to Communicate: At What 
Price?, analizujący, do jakiego stopnia można pogodzić komercyjne i społeczne cele 
w toku przywracania równych szans telekomunikacyjnych.

W ostatniej dekadzie XX wieku wszystkie podmioty wchodzące w skład struk-
tury zarządzania globalnego wspierały lub prowadziły inicjatywy na rzecz wypeł-
nienia cyfrowej luki. Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone za pośrednictwem 

247 Internet Live Stats, Internet Users by Country, 6.02.2015, http://www.internetlivestats.com/
internet-users-bycountry/ (23.03.2015).
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programu „Społeczeństwo informacyjne” czyniły wysiłki, aby dystrybutorzy naj-
ważniejszych technologii znajdywali motywację w dostarczaniu ich na rynki roz-
wijające się, znowu przesuwając akcent z działań politycznych na te o charakterze 
gospodarczym.

Istniejąca dysproporcja szans i zasobów nie sprawia jednak, że technologie 
komunikacyjne nie stanowią istotnego czynnika rozwoju ekonomicznego i spo-
łecznego.

Modelowym przykładem zdolności adaptacyjnych tej grupy jest chociażby roz-
wój sektora gier online – third party gaming248. Użytkownicy z państw Globalnego 
Południa wykonują tu niezaawansowane wirtualne usługi dla graczy o wyższych 
dochodach, którzy są skłonni zainwestować w budowanie swojej pozycji w grze. 
Dla około 100 tysięcy niewykwalifi kowanych pracowników chińskich i wietnam-
skich zbieranie wirtualnych plonów czy budowanie wirtualnych domów stano-
wi podstawowe źródło dochodów249. Dochody netto usług gier „trzeciej strony” 
w 2009 roku szacowane były na 3 mld USD, z czego większą część stanowiły usłu-
gi sprzedawane przez graczy z państw rozwijających się250. Zestaw aktywności, 
w których wyspecjalizowani są uczestnicy rynku przynależący do sfery Globalne-
go Południa, potęguje jednak przekonanie, że odgrywają rolę służebną, podrzęd-
ną wobec pozycji aktorów z państw wysoko rozwiniętych.

Globalny dostęp do internetu rozszerza się każdego roku w tempie dziewię-
cioprocentowym, ale sam fakt rozszerzania się użytkowników cyberprzestrzeni 
nie oznacza, że niweluje się dysproporcja w dostępie do informacji251. Podczas gdy 
w świecie rozwijającym się możliwość korzystania z internetu i czerpania związa-
nych z obecnością w cyfrowym świecie korzyści wciąż się upowszechnia, Global-
ne Południe jest przede wszystkim odbiorcą technologii, konsumentem usług, nie 
zaś ich twórcą. Różnice są rezultatem uwarunkowań historycznych, destrukcyjnej 
polityki czy monopolistycznej struktury przemysłu. Brak zaawansowanych umie-
jętności i bazy technicznej skazuje przedsiębiorców i użytkowników w krajach roz-
wijających się na zajęcie drugoplanowych ról w przestrzeni wirtualnej ekonomii.

248 Zob.: E. Castronova, Th e Right To Play, „New York Law School Law Review” 2004, no. 49, 
s. 185–210.

249 A. Gilmore, China’s New Gold Farm, „Journal of Virtual Worlds Research” 2009, no. 2(4), 
http://journals.tdl.org/jvwr/article/view/863 (28.09.2014); R. Heeks, Current Analysis and Future 
Research Agenda on ‘Gold Farming’: Real-World Production in Developing Countries for the Virtual 
Economies of Online Games, University of Manchester Development Informatics Working Papers 
no. 32, 2008, http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp32.htm 
(28.09.2014); S. Kieger, An Exploration of Entrepreneurship in Massively Multiplayer Online Role-
-Playing Games: Second Life and Entropia Universe, „Journal of Virtual Worlds Research” 2010, 
no. 2(4), http://journals.tdl.org/jvwr/article/view/643/623 (28.09.2014).

250 V. Lehdonvirta, M. Ernkvist, Knowledge Map of the Virtual Economy, World Bank, 
Washington, DC 2011, s. 5. Zob. również: V. Lehdonvirta, P. Virtanen, A New Frontier in Digital 
Content Policy: Case Studies in the Regulation of Virtual Goods and Artifi cial Scarcity, „Policy 
& Internet” 2010, vol. 2, no. 3, s. 7–29.

251 Connecting the World from the Sky, http://www.internetlivestats.com (23.03.2015).
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b) Cybersiła – skoro internet w coraz szerszym zakresie oddziałuje na współ-
czesne relacje władzy, zwiększenie zakresu wpływu, zdolności do inicjowania pro-
cesów w tej sferze lub wykorzystywania istniejących w niej zasobów – staje się 
kluczową współczesną kompetencją. Teoretycy stosunków międzynarodowych 
tradycyjnie szacują potęgę państwa z uwzględnieniem możliwości zbrojnego 
oddziaływania na lądzie, na morzu oraz w powietrzu. Zwolennicy szkoły reali-
stycznej na podstawie tak rozumianej siły sytuują podmioty w hierarchii władzy 
międzynarodowej. Chociaż zdolność oddziaływania w cyberprzestrzeni nie jest 
tak wyraźnie mierzalna jak w przypadku oddziaływania kinetycznego, a narzę-
dzia cyfrowe mają swoją specyfi kę, trwa debata nad znaczeniem tej sfery w syste-
mie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego252.

Joseph Nye wprowadza do słownika stosunków konceptualizację cybersiły. 
Zjawiskiem bazowym dla jej identyfi kacji będzie dyfuzja siły wywołana bezpo-
średnio rewolucją informacyjną, która znaczącej części populacji świata rozsze-
rzyła możliwość korzystania z potencjału, jaki daje informacja. Samą cybersiłę 
defi niuje Nye jako „zbiór zasobów związanych z tworzeniem, kontrolowaniem 
i komunikowaniem informacji elektronicznych i komputerowych”253.

Dostęp do informacji, umiejętność jej pozyskania, rozprzestrzeniania i wyko-
rzystania stają się atrybutem władzy. Cyberprzestrzeń ma charakter transgranicz-
ny, ale jednak jako sfera ludzkiej aktywności stanowi obszar oddziaływania polityk 
bezpieczeństwa państw. Chociaż niepożądana aktywność w cyberprzestrzeni ma 
najczęściej charakter przestępczy lub gospodarczy, to nasilenie się aktywności 
o charakterze szpiegowskim wskazuje, że znaczenie dostępu do zasobów danych, 
jako karty przetargowej w stosunkach politycznych i gospodarczych, rośnie.

Przekształcenie globalnej infrastruktury informacyjnej sprawiło, że strategiczne 
zasoby państw, organizacji czy fi rm przybrały obecnie formę danych cyfrowych. Są 
one narażone na ataki, kradzieże, próby zniszczenia, zaburzenia funkcjonowania, 
które przebiegają z pominięciem fi zycznej przestrzeni. Jednym z najważniejszych 
wyzwań współczesnej infrastruktury bezpieczeństwa jest cyberterroryzm – pań-
stwa zmagają się z atakami hakerów na infrastrukturę sieciową czy wrażliwe dane. 
Istotnym podłożem kształtowania relacji międzynarodowych jest kwestia budo-
wania porozumienia w obszarze zarządzania danymi cyfrowymi254. Sieci aktywne 
w cyberprzestrzeni przekształcają realny świat polityki, wywierają nacisk, hamują 

252 Zob. np.: A.P. Liff , Cyberwar: A New ‘Absolute Weapon’? Th e Proliferation of Cyberwarfare 
Capabilities and Interstate War, „Journal of Strategic Studies” 2012, vol. 35, no. 3, s. 401–428; 
M.D. Crosston, World Gone Cyber MAD: How ‘Mutually Assured Debilitation’ Is the Best Hope for 
Cyber Deterrence, „Strategic Studies Quarterly” 2011, vol. 5, no. 1, s. 100–116.

253 J.S. Nye, Przyszłość siły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
254 K. Fierke, Changing Worlds of Security [w:] Critical Security Studies: Concepts and Cases, red. 

K. Krause, M. Williams, University of Minnesota Press, Minneapolis 1997, s. 223–245; M. Dunn 
Cavelty, Cyber-Security and Th reat Politics: US Eff orts to Secure the Information Age, Routledge, 
London 2008; M. Dunn Cavelty, Cyber-Terror – Looming Th reat or Phantom Menace? Th e Framing of 
the US Cyber-Th reat Debate, „Journal of Information Technology & Politics” 2008, no. 4(1), s. 19–36; 
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pewne procesy albo sprawiają, że niektóre z nich nabierają przyspieszenia. W sfe-
rze militarnej trwają prace nad doskonaleniem możliwości cyberwojska, którego 
zadaniem jest ochrona informacji i zasobów zamkniętych w pakietach danych. Ich 
gromadzenie i przetwarzanie staje się jedną z podstawowych strategii bezpieczeń-
stwa państw, jest elementem budowania ich statusu na arenie międzynarodowej, 
kształtuje relacje z wrogami i sojusznikami255. Ujawnia też asymetryczny wymiar 
cybersiły – przeciwnik o nieprzystającym potencjale jednostkowym może zadać 
dotkliwe straty, umiejętnie wykorzystując wrażliwe dane.

Trudno pominąć tu przypadek Edwarda Snowdena – 29-letniego byłego zlece-
niobiorcy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA (NSA), nieposiadającego dyplo-
mu studiów wyższych, który działając indywidualnie, zdołał dokonać największego 
wycieku utajnionych informacji w historii Stanów Zjednoczonych! Ujawnił, że 
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA w zaplanowany i systematyczny sposób 
gromadziła dane obywateli UE w ramach programu PRISM, ale też podsłuchiwała 
rozmowy telefoniczne przedstawicieli UE pracujących w biurach w Waszyngtonie 
i Nowym Jorku, prawdopodobnie infi ltrowała sieci komputerowe w tych obiektach, 
uzyskując dostęp do wewnętrznych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Pró-
bowano również podsłuchiwać rozmowy telefoniczne w siedzibie Rady UE w Bruk-
seli, co skłoniło decydentów europejskich do wzmocnienia zabezpieczeń swojej 
infrastruktury komunikacyjnej, ale także wywołało kryzys zaufania we wzajemnych 
relacjach. Źródłem informacji o tego rodzaju praktykach były ściśle tajne dokumen-
ty z 2010 roku, ujawnione właśnie przez Snowdena.

Cele cyberprzestępców są zazwyczaj materialne, polegają na oszustwach i kradzieży pie-
niędzy. W związku z tym, nawet jeśli trudno ustalić rzeczywistych sprawców incydentu 
komputerowego, to jego skutki są zazwyczaj szybko i widocznie odczuwalne. Jest to jedna 
z głównych cech odróżniających pospolite przestępstwa w cyberprzestrzeni od incydentów 
związanych ze szpiegostwem. Dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone mogą 
pozostać nigdy nieodkryte, skutki związane z utratą poufnych informacji są trudne do 
zmierzenia, a internetowym szpiegom niezwykle trudno udowodnić winę, a jeszcze trud-
niej wskazać ich mocodawców 256.

c) Społeczny wymiar sieci – globalna sieć niewątpliwie stworzyła nowy wymiar 
realizacji potrzeb zbiorowych. Jest jak inne media – według terminologii Mar-
shalla McLuhana – „przedłużeniem przestrzeni społecznych”, wprowadzając re-
lacje społeczne w nowe obszary, dając im nowe możliwości, ale też ograniczając, 
narzucając formy i znaczenia257. Istotą ery cyfrowej stało się stworzenie pewnego 

M. Dunn Cavelty, From Cyber-Bombs to Political Fallout: Th reat Representations with an Impact in 
the Cyber-Security Discourse, „International Studies Review” 2013, no. 15(1), s. 105–122.

255 M. Mueller, A. Schmidt, B. Kuerbis, Internet Security and Networked Governance in 
International Relations, „International Studies Review” 2013, no. 15(1), s. 86–104.

256 M. Grzelak, Wpływ szpiegostwa internetowego na stosunki między USA a Chinami, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2013, nr 26, s. 112–113.

257 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, WNT, Warszawa 2004, s. 405.
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rodzaju „globalnej wioski”. Określenie to, wprowadzone do studiów nad media-
mi przez McLuhana, oznacza wspólnotę zdolną wytwarzać więzi i pomimo za-
pośredniczenia interakcji przez narzędzie technologiczne utrzymywać kontakty 
o bliskim charakterze, które były cechą społeczności plemiennych (plemienna 
wioska). Cyberprzestrzeń wypełniona jest społecznościami, które realizują się 
wyłącznie w internecie, nie mając przedłużenia w świecie rzeczywistym.

Rozwojowi tego medium od początku towarzyszyła mocno akcentowana 
wspólnotowość – badaczy i studentów zaangażowanych w tworzenie sieci, ame-
rykańskiej i europejskiej społeczności akademickiej połączonej ideą swobodnej 
wymiany danych i informacji naukowych, użytkowników pierwszych forów, list 
dyskusyjnych, czatów. Sieć w sensie społecznym ufundowana została na ideach 
i przekonaniach kultywowanych wśród użytkowników, zarządzających i uczestni-
ków debaty o właściwościach i najlepszym kształcie tej przestrzeni. Internautów 
łączy pewna kultura wytwarzająca normy i wpływająca na zachowania w cyber-
przestrzeni. W jej ramach wytworzyły się odrębne grupy, o określonej specyfi ce 
i rolach, podporządkowane wypracowywanym przez siebie kodeksom zachowań, 
posiadające własną tożsamość i spójne wyobrażenia na własny temat258.

Przykładem spójnej grupy utworzonej na bazie kontaktów internetowych są 
hakerzy, charakteryzowani jako: „społeczność, kultura podzielana przez eksper-
tów-programistów i sieciowych czarodziejów, których historia swoje źródło ma 
w czasach pierwszych usieciowionych komputerów i najwcześniejszych ekspe-
rymentów Aparnet”259. Jest to społeczność oparta na rywalizacji w wytwarzaniu 
kreatywnych rozwiązań, jej specyfi ka odzwierciedla podstawową cechę internetu 
– współpraca i interakcje tam zachodzące mają charakter sieciowy, nastawione są 
na eksplorowanie i rozszerzanie możliwości, jakie dają technologie informatyczne 
i sieć260. Wartością w tej sferze jest autonomia, brak struktury instytucjonalnej, 
wśród jej uczestników panuje przekonanie o ich czołowej roli w kształtowaniu 
trendów w internecie, który postrzegany jest jako sfera kreatywnej wolności.

Kultura hakerska wytworzyła wiele platform i aplikacji, które odgrywały zna-
czącą rolę w technologicznym i społecznym rozwoju cyberprzestrzeni. Do naj-
istotniejszych projektów zaliczyć należy system operacyjny UNIX, stworzony 
w 1969 roku, nad którym prace połączyły zwolenników wolnego, darmowego 
oprogramowania. Powstał ruch open source stojący w opozycji do korporacyjnej 
dominacji w obszarze podstawowych systemów i usług komputerowych. Rozpo-
wszechniła się idea copy left  „wolnego oprogramowania” – dystrybucji produktów 
programistów poza tradycyjnym systemem ochrony własności intelektualnej. Jej 

258 C. Kelty, Geeks, Social Imaginaries, and Recursive Publics, „Cultural Anthropology” 2005, 
no. 20(2), s. 185–214.

259 E.S. Raymond, Th e Cathedral the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental 
Revolutionary, O’Reilly Media, Sebastopol, CA 2001, s. 7.

260 H. Nissenbaum, Hackers and the Contested Ontology of Cyberspace, „New Media & Society” 
2004, no. 6(2), s. 195–217.
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najbardziej wyrazistym rezultatem jest projekt wolnego systemu operacyjnego Li-
nux, zainicjowany w 1991 roku przez studenta Uniwersytetu w Helsinkach Linu-
sa Torvaldsa, który przez całe lata rozwijany był wysiłkiem tysięcy programistów 
z całego świata komunikujących się przez sieć.

Przełomem w formowaniu się społecznej roli internetu było powstanie me-
diów społecznościowych, symbolicznie datowane na 2004 rok – rok powstania 
największego serwisu społecznościowego, jakim jest Facebook. Ludzkie potrzeby 
budowania relacji, wchodzenia w interakcje, wyrażania emocji, budowania dia-
logu czy komentowania rzeczywistości w coraz większym zakresie zaspokajane 
są przez sieć. Kolejne platformy społecznościowe w naturalny sposób stawały się 
formami indywidualnej ekspresji i budowania wizerunku ich użytkowników.

Nicholas Negroponte, odnosząc się do potęgi selekcjonowania informacji 
przez użytkowników do realizacji ich własnych potrzeb, ukuł termin Th e Daily 
Me („Ja codzienny”), uznając, że aktywność użytkowników w sieci pozwala im 
tworzyć z fragmentów rzeczywistości obraz świata skrojony na ich potrzeby. Tak 
jakby własną gazetę codzienną – „Th e Daily Me”261. Sieciowe media rzeczywiście 
oferują największy zakres kontroli odbiorcy nad sposobem ich prezentowania, 
dają możliwość uzupełniania kontentu informacyjnego, prezentowania materia-
łów własnych. Charles Leadbeater z kolei, na łamach swojej książki We Th ink: 
Th e Power of Mass-Creativity, uznaje, że zbiorowa inteligencja może być siłą prze-
kształcania świata, może „nieść demokrację, promować wolność, łagodzić nie-
równości i umożliwić nam wspólnotowe tworzenie, en masse”262.

Trudno pozbyć się wrażenia, że chociaż przestrzeń wirtualna niesie z sobą 
potencjał realizowania tak ambitnie zakrojonych zadań, w rzeczywistości spo-
łecznej komunikacja internetowa zaspokaja przede wszystkim potrzeby rozrywki 
i poszukiwania wrażeń. Budowanie wartości społecznej, aktywizacja do działania 
i realizowanie celów wspólnotowych mają znaczenie drugoplanowe, jednak w co-
raz większym zakresie platformy społecznościowe odpowiadają idei tradycyjnych 
„trzecich miejsc”, w których rozmawia się tyleż na tematy prywatne, co na spo-
łeczne i polityczne263.

261 N. Negroponte, Being Digital, Vintage Publishing, New York 1995, s. 153. Zob. również: 
D. Morley, Active Audience Th eory: Pendulums and Pitfalls, „Journal of Communication” 1993, 
no. 43(4), s. 13–19.

262 C. Leadbeater, We Th ink. Mass Innovation, Not Mass Production, Profi le Books, London 
2008, s. 6.

263 Y.M. Kow, Y. Ming, B. Nardi, User Creativity, Governance, and the New Media, „First 
Monday” 2010, vol. 15, no. 5; M.T. Schäfer, Participation Inside? User Activities between Design 
and Appropriation, [w:] Digital Material. Tracing New Media in Everyday Life and Technology, red. 
M. van den Boomen, S. Lammes, A.-S. Lehmann, J. Raessens, M.T. Schaefer, Amsterdam University 
Press, Amsterdam 2009, s. 147–158.
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3. Internet jako narzędzie realizacji celów 
wspólnotowych

Po kilku dekadach ewolucji aktywności społecznej w cyberprzestrzeni analitycy 
zwracają uwagę na wytworzenie się sieciowej sfery publicznej – ważnej przestrze-
ni debaty nad sprawami o charakterze publicznym264. W porównaniu z tradycyj-
nymi formułami rozstrzygania kwestii spornych o charakterze politycznym czy 
społecznym ta sfera mniej jest poddana wpływom koncernów medialnych bądź 
kontroli władz politycznych. Ma charakter otwarty dla użytkowników.

Rozwój technologii internetowych budził duże nadzieje na ich wykorzystanie 
dla wspierania demokracji265. Uczestnictwo w internetowej rzeczywistości infor-
macyjnej miało dawać szansę na szersze wytworzenie postaw zaangażowanych, 
zwiększenie świadomości obywatelskiej, stworzenie rozleglejszego kontekstu spo-
łecznego dla użytkowników. Odbiorca stał się edytorem, współtwórcą, aktywnym 
konsumentem informacji. Web 2.0 przyniósł rewolucję personalizacji zarówno 
kanału, jak i zawartości informacyjnej. Użytkownicy otrzymali nowe, atrakcyj-
ne narzędzia współdziałania, ale ich wykorzystanie do celów zabezpieczenia in-
teresów wspólnych i pogłębienia demokracji bywa kwestionowane266. Pozostaje 
dyskusyjne, czy zdolność do budowania wspólnot i utrzymywania relacji w cy-
berprzestrzeni przekłada się na możliwości wywierania wpływów i realizacji inte-

264 J. Boyle, Th e Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, Yale University Press, New 
Haven, CT 2008; Y. Benkler, Giving the Networked Public Sphere Time to Develop [w:] Will the Last 
Reporter Turn Out the Lights: Th e Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix It, red. 
R. McChesney, V. Pickard, Th e New Press, New York 2011; Y. Benkler, A Free Irresponsible Press: 
Wikileaks and the Battle over the Soul of the Networked Fourth Estate, „Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review” 2011, no. 2(46), s. 311–397.

265 B. Etling, R. Faris, J. Palfrey, Political Change in the Digital Age: Th e Fragility and Promise 
of Online Organizing, „SAIS Review” 2010, no. 2(30), s. 37–49; D. Karpf, Th e MoveOn Eff ect: Th e 
Unexpected Transformation of American Political Advocacy, Oxford University Press, Oxford 2012; 
S. Coleman, P.M. Shane, Connecting Democracy. Online Communication and the Flow of Political 
Communication, MIT Press, Boston 2012; H. Rheingold, Smart Mobs: Th e Next Social Revolution, 
Basic Books, Cambridge, MA 2002.

266 Zob. np.: C. Sunstein, Republic.com, Princeton University Press, Princeton, NJ 2002.
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resów grupowych społeczności internautów. Jej członkowie są podstawową grupą 
odniesienia reagującą na zmiany w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania 
technologiami internetowymi oraz ustalania zakresu swobody w sieci.

Jednym z wątków mających największe znaczenie w debacie o prawach autor-
skich jest działalność ruchów sprzeciwiających się coraz głębszemu wpływowi pod-
miotów zewnętrznych na treści zamieszczane w internecie i sposób ich dystrybucji. 
Jest to ważny obszar konstytuujący tożsamość w cyberprzestrzeni. Społeczność 
zaangażowania w rozwój sieci dostrzega potrzebę zwiększonej kontroli niektórych 
aspektów przepływu informacji, lecz kontestuje tradycyjny sposób ustalania reguł, 
domagając się istotnego wpływu na proces decyzyjny. Był to główny obszar napięć 
w toku ustalania porozumień regulacyjnych: Stop Online Piracy Act (SOPA), PRO-
TECT IP Act (PIPA), Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) oraz Trans-
-Pacifi c Partnership Agreement (TPP). Regulacje były próbą przeniesienia pewnego 
konsensusu, uzyskanego w Stanach Zjednoczonych, w sprawie ochrony praw au-
torskich do systemów prawnych innych państw, co miało być punktem wstępnym 
ustalenia nowych, respektowanych międzynarodowo standardów w tej sferze.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) został podpisany przez Stany 
Zjednoczone, Australię, Kanadę, Koreę Południową, Japonię, Nową Zelandię, Ma-
roko oraz Singapur w październiku 2011 roku. Umowa zakładała powstanie nowe-
go organu współpracy międzynarodowej, z uprawnieniami w obszarze zwalczania 
handlu towarami podrobionymi. Dążono do ujednolicenia zasad ochrony własno-
ści intelektualnej w państwach sygnatariuszach, co pociągałoby za sobą zaostrzenie 
obowiązującego w większości z nich prawa i opracowania procedur umożliwiają-
cych śledzenie i inwigilację między innymi przepływu pirackich plików w inter-
necie. Jej postanowienia zaakceptowała również Unia Europejska, ale ostatecznie 
ani Parlament Europejski, ani żadne z 27 członkowskich państw nie ratyfi kowały 
umowy. Głównym powodem wycofania się z działań regulacyjnych był nacisk spo-
łeczny i rozmiary protestów towarzyszących próbom wdrożenia umowy.

W ustawach przyjętych na gruncie wewnętrznym – w Stanach Zjednoczonych 
akcentowano przede wszystkim technokratyczny wymiar proponowanych ogra-
niczeń:

Izba (amerykańska Izba Handlu) oszacowała koszty pogwałcenia praw własności intelek-
tualnej w przypadku muzyki, fi lmów, programów komputerowych i gier wideo na 58 mi-
liardów USD obciążających amerykańską ekonomię każdego roku. Szacowany negatywny 
wpływ na system gospodarczy obejmuje tez utratę 370 tysięcy miejsc pracy, 16,3 miliarda 
utraconych zysków oraz 2,6 miliarda utraconych wpływów z podatków na poziomie stano-
wym, lokalnym i federalnym267.

Społeczność internautów w przyjęciu porozumienia dostrzegła jednak niebez-
pieczeństwo ograniczenia własnych praw i ustanowienia nowych, niezgodnych 
z wolą powszechną reguł gry w globalnym internecie.

267 G. Nagesh, Bipartisan Bill Would Ramp Up Anti-Piracy Enforcement Online, „Hill”, 20.09.2010.
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Niepokój budził również brak przejrzystości w negocjowaniu zapisów umowy 
– jej treść była utrzymywana w tajemnicy. Pierwsze robocze wersje umowy zosta-
ły opublikowane w maju 2008 roku przez portal WikiLeaks, a w 2010 roku pełna 
jej wersja przedostała się do opinii publicznej. W trakcie dalszych prac odbyło się 
tylko jedno publiczne spotkanie w sprawie ACTA, nie wyrażono jednak zgody na 
jego transmisję online. Okoliczności towarzyszące procesowi powstania umowy 
budowały zatem atmosferę nieufności oraz wrażenie podziału między prawodaw-
cami a użytkownikami. Ci ostatni widzieli w regulacjach naruszenie konstytucyj-
nej wolności słowa oraz ograniczenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, w tym 
oprogramowania typu open-source.

To stanowisko znalazło ostatecznie potwierdzenie na poziomie reprezentacji 
politycznej. Komunikat Europejskiej Komisji Ekonomicznej i Społecznej w tej 
sprawie w fi nale procesu współgra z narracją społeczności użytkowników:

Podejście ACTA jest skoncentrowane na dalszym wzmocnieniu pozycji właścicieli praw 
intelektualnych usytuowanego vis-à-vis „publiczności” (…), której fundamentalne prawa 
(prywatność, wolność informacji, poufność korespondencji, domniemanie niewinności) 
zaczynają być znacząco podkopywane przez prawa, mocno zorientowane na korzyści dys-
trybutorów informacji268.

W toku negocjacji nad wymienionymi umowami międzynarodowymi z natury 
rozproszona społeczność internautów i aktywistów ujawniła swoje spójne sta-
nowisko i ogromną skalę oddziaływania. W Stanach Zjednoczonych i Europie 
masowo protestowano przeciwko utajnieniu negocjacji i zapisom, których forma 
powodowała niebezpieczeństwo zbyt dużego, niekontrolowanego wpływu na ak-
tywność w sieci. W Polsce protesty przeciwko wprowadzeniu ACTA przyjmowa-
ły formy ataków hakerskich na rządowe witryny internetowe, listów sprzeciwu, 
masowych demonstracji. Haktywizm stał się nową formą wyrażania społecznego 
sprzeciwu, w której celowała nieformalna grupa hakerów Anonymous. Hakerzy 
blokowali strony rządowe oraz te należące do organizacji branżowych przemysłu 
fonografi cznego269. W Polsce w rezultacie wirtualnego ataku zawieszonych zostało 
20 witryn rządowych. Internauci organizowali się za pośrednictwem portali spo-
łecznościowych, aby przenosić protest do realnej przestrzeni publicznej. W Pol-
sce, Austrii, Niemczech, Estonii, Czechach i Bułgarii tysiące osób protestowało na 
ulicach przeciwko wprowadzeniu postanowień ACTA.

Z całą pewnością przedmiotem tego sporu była władza w cyberprzestrzeni 
oraz pogląd na ustalane kierunki jej rozwoju270. Debata zogniskowana była wo-

268 A Single Market for Intellectual Property Rights – Boosting Creativity and Innovation to Provide 
Economic Growth, High Quality Jobs and First Class Products and Services in Europe, 287, Bruxelles, 
European Economic and Social Committee (EESC) 2012, s. 8, 3.1.3. – 10, 4.5.5.

269 T. Gynkiewicz, 24 godziny bez Wikipedii, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr 15.
270 S. Vaidhyanathan, Copyrights and Copywrongs: Th e Rise of Intellectual Property and How It 

Th reatens Creativity, New York University Press, New York 2002.
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kół dwóch stanowisk. Pierwsze z nich wyznaczały organizacje broniące przestrze-
gania praw własności intelektualnej w internecie, reprezentujące potężną grupę 
interesów, których obecna, liberalna formuła korzystania z sieci naraża na straty. 
Amerykańskie SOPA i PIPA negocjowane były z udziałem specjalistów reprezen-
tujących przemysł fi lmowy, między innymi Hollywood, przemysł nagraniowy 
i amerykańską Izbę Handlu.

Swoboda dzielenia się treściami, możliwość ściągania plików, wymieniania 
się nimi, brak praktycznych narzędzi pociągania do odpowiedzialności właś-
cicieli serwisów, które nielegalnie rozpowszechniają treści objęte prawami 
autorskimi – wszystko to sprawia, że własność intelektualna w internecie jest 
naruszana. Jednocześnie specyfi ka tego medium utrudnia, jeśli nie uniemożli-
wia, stosowanie reguł dotyczących copyright w formie, w której egzekwowane są 
w innych środkach masowego przekazu. Pojawiają się opinie, że nałożenie me-
chanizmów kontrolnych skopiowanych z rzeczywistości poza cyberprzestrzenią 
zahamuje rozwój internetu, oznaczać będzie koniec jego innowacyjności i po-
wszechności271.

Narracja w wojnie o prawa autorskie po jednej stronie stawia interesy twórców, 
którzy mają prawo do kontroli rozpowszechniania swoich dzieł i ochrony znaków 
towarowych, z drugiej zaś wolność internatów w korzystaniu z zasobów sieci i ich 
prawo do ochrony danych osobowych.

Międzynarodowa społeczność internautów jasno wiązała swój sprzeciw wobec 
ustaw ułatwiających ściganie piractwa internetowego oraz handlu podróbkami 
z kwestiami wolności rozprzestrzeniania wiedzy. 18 stycznia 2012 roku zabloko-
wano stronę Wikipedii, umieszczając na jej głównej witrynie znamienne, w tym 
kontekście, przesłanie:

Wyobraź sobie świat bez wolnego dostępu do wiedzy. Przez ponad dekadę spędzaliśmy 
miliony godzin, tworząc największą encyklopedię w historii ludzkości. Właśnie teraz ame-
rykański Kongres rozważa wprowadzenie ustaw, które mogą fatalnie ugodzić w wolny i ot-
warty internet272.

Logo wyszukiwarki Google zastąpiła czarna belka, najpopularniejsze amery-
kańskie serwisy internetowe (Reddit, Boingboing, Wired) również demonstro-
wały swój sprzeciw wobec negocjowanych ustaw. W efekcie skoordynowanego 
protestu tylko tego dnia do Kongresu USA napłynęło kilka milionów głosów 
sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie ustaw. Mobilizacja społeczności użyt-
kowników sprawiła, że amerykański ustawodawca wycofał się z wprowadzenia 

271 M.A. Carrier, Copyright and Innovation: Th e Untold Story, „Wisconsin Law Review” 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2099876 (16.10.2014).

272 Y. Benkler, H. Roberts, R. Faris, A. Solow-Niederman, B. Etling, Social Mobilization and the 
Networked Public Sphere: Mapping the SOPA-PIPA Debate, Berkman Center for Internet & Society, 
Harvard University, July 2013, s. 2, http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/fi les/
MediaCloud_Social_Mobilization_and_the_Networked_Public_Sphere_0.pdf (21.03.2015).
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regulacji, które cieszyły się poparciem obu głównych partii i negocjowane były 
z udziałem najpotężniejszych grup interesu w Waszyngtonie.

Protesty społeczne, które doprowadziły do niepowodzenia wdrożenia ACTA, 
są wyrazem siły społeczności internautów, którzy w tym kontekście defi niowani 
mogą być jako grupa aktywnie zabiegająca o realizację swoich celów. Wydarzenia 
te wydają się potwierdzać znaczenie sieci jako przestrzeni publicznej, przestrzeni 
ścierania się interesów i zabiegania o nie. Upowszechnienie internetu w krajach 
wysoko rozwiniętych nie przyniosło wprawdzie nowej formuły demokracji party-
cypacyjnej, ale stworzyło struktury sieciowej sfery publicznej.

Żywiołowe protesty przeciwko wprowadzeniu porozumień chroniących 
własność intelektualną były poniekąd protestami przeciwko aktywnej roli zarzą-
dzających siecią. Państwa czy też władze międzynarodowe postrzegane są jako 
uzurpatorzy praw do kontroli, nie zaś strażnicy swobód użytkowników sieci. Taki 
wizerunek wyłania się z innej znanej historii sprzeciwu wobec działań w intere-
sie właścicieli praw autorskich. W 2006 roku w proteście przeciwko aresztowa-
niu twórców Th e Pirate Bay – jednej z największych platform umożliwiających 
wymianę muzyki, fi lmów i oprogramowania – w kilku państwach europejskich 
powstały Partie Piratów. Ich reprezentanci zajmują miejsca w legislaturach lokal-
nych oraz narodowych kilku krajów europejskich, zdobyli też dwa mandaty do 
Parlamentu Europejskiego. Partie tworzą głównie młodzi użytkownicy internetu 
prezentujący zabiegi władz zmierzające do ochrony praw właścicieli dóbr intelek-
tualnych jako naruszenie wolności użytkowników oraz dążenie do ograniczenia 
swobód w ogóle. W ten sposób członkowie partii osadzają się w rolach aktywistów 
antysystemowych, protestujących przeciwko skostniałym strukturom, nieprzy-
stającym do nowej rzeczywistości informacyjnej. Nowym sposobem budowania 
konsensusu politycznego jest według członków partii wykorzystanie technologii 
informacyjnych, które pozwalałyby na regularne ustalanie stanowisk w sprawach 
wchodzących w skład politycznej agendy przez społeczeństwo. Internet pozwala 
zerwać z tradycyjnym wymiarem polityki opartym na reprezentacji, co ma umoż-
liwić realizację pełniejszego wymiaru demokracji. Postuluje się zorganizowanie 
politycznego procesu decyzyjnego według wzoru nawiązującego do sposobu two-
rzenia największej internetowej encyklopedii – Wikipedii, gdzie podstawą jest za-
angażowane uczestnictwo.

Jednostka może się mylić, a tylko odpowiednio duże grono poprawiających 
się nawzajem użytkowników może dać optymalną odpowiedź – twierdzą Pira-
ci. Źródła tożsamości tej organizacji politycznej przejawiają się w stanowisku jej 
członków w sprawie przeformułowania systemu ochrony praw własności inte-
lektualnej – zapewniona ma być zupełna swoboda w ściąganiu treści oraz opro-
gramowania z internetu przy zastrzeżeniu ich niekomercyjnego wykorzystania. 
Formułując ten radykalny postulat, członkowie partii nie dają jednak odpowiedzi 
na to, jak zapewnić ochronę praw autorskich twórcom.

Zaprezentowane wyżej przykłady dowodzą zdolności internautów do mobili-
zacji w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla tej grupy. Trudno jednak wnios-
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kować w kwestii długofalowego zaangażowania tak rozporoszonej i pozbawionej 
formalnej struktury grupy. Cyberprzestrzeń jest sferą publiczną tak samo jak jest 
sferą rozrywki czy rozwoju technologii. Działalność społeczności tworzy nową ja-
kość w przypadku procesów o charakterze bezpośrednio związanym z siecią – jak 
ruch open source czy crowdsourcing, nie da się jednak w pełni przenieść mechani-
zmów zaangażowania obecnych w sieci do realiów polityki czy innych wymiarów 
życia społecznego w „realu”. Tam technologie dostarczają narzędzi, które zasad-
niczo przekształcają skalę i jakość komunikacji, nie zmieniając przy tym samej 
istoty działalności.

3.1. Wirtualne ekonomie – alternatywne mechanizmy wpływu

Lawinowy rozwój wirtualnych ekonomii może stanowić pewną miarę oddziały-
wania cyberprzestrzeni na wyobrażenia, sposoby działania i hierarchię wartości 
osób aktywnie uczestniczących w jej tworzeniu i przekształcaniu. Internet nie-
wątpliwie stanowi sferę rozwijania relacji gospodarczych – transakcje dokony-
wane są za jego pośrednictwem lub też mają charakter określony jego specyfi ką, 
wraz z pojawieniem się sieci powstały bowiem zupełnie nowe usługi i produkty, 
które są przedmiotem obrotu gospodarczego. Szczególną ich formę stanowią 
ekonomie wirtualne, wykreowane w rezultacie zaawansowanego rozwoju maso-
wych gier online. W wirtualnych społecznościach, podobnie jak w tych istnieją-
cych w świecie realnym, rozwijają się mechanizmy budowania relacji opartych 
na korzyści, w tym korzyści ekonomicznej. Już powstały w 1985 roku habitat 
stworzył środowisko, w którym funkcjonowały wirtualne pieniądze – toke-
ny, rozprowadzane wśród uczestników za darmo273. Najpopularniejsze współ-
cześnie gry online, w rodzaju Second Life czy Farmville, kreują wirtualne rynki 
i kształtują postawy prokonsumenckie. Niezwykła popularność masowych gier 
obejmujących wielu uczestników (Massively Multiplayer Online Game, MMOG) 
zintensyfi kowała relacje komercyjne nawiązywane między uczestnikami a grą 
oraz między samymi uczestnikami, sprawiając, że środowiska te zyskały status 
wirtualnych ekonomii. „Nie istnieją one w sensie fi zycznym, ale dzięki opro-
gramowaniu sprawiają wrażenie, jakby tak było”274. Przedmiotem transakcji są 
wirtualne dobra, które spełniają kryterium użyteczności dla uczestników rynku 
– stanowią pewną korzyść dla graczy, za którą są oni skłonni zapłacić. Trans-
akcje te wychodzą poza sferę środowiska gier, wówczas kiedy wirtualne dobra 
wprowadzane są do tradycyjnego obiegu ekonomicznego – na przykład wirtual-

273 J. Dibbell, My Tiny Life: Crime and Passion in a Virtual World, Henry Holt, New York 1998.
274 E. Castronova, Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian 

Frontier [w:] Th e Game Design Reader: A Rules of Play Anthology, red. K. Salen, E. Zimmerman, MIT 
Press, Cambridge, MA 2006, s. 814–863.



In
te

rn
et

 ja
ko

 n
ar

zę
dz

ie
 re

al
iza

cj
i c

el
ów

 w
sp

ól
no

to
w

yc
h

173

ne waluty (bitcoin, litecoin, dogecoin) i urządzenia do ich pozyskiwania w grach 
sprzedawane na platformach e-commerce275.

W 2010 roku wartość sprzedaży wirtualnych towarów wyniosła 7 mld USD276. 
Elementy świata wyobrażonego, świata gier, stają się częścią rzeczywistej ekono-
mii, niekiedy zastępując formalnie uzgodnione zasady funkcjonowania w jej ra-
mach. Wirtualny pieniądz Q-coin, wprowadzony do obiegu przez fi rmę Tencent, 
zdobył tak ogromną popularność w handlu internetowym na chińskim rynku, 
że Ludowy Bank Chin wydał rezolucję zakazującą stosowania wirtualnej waluty 
w transakcjach, których przedmiotem są obiekty materialne277. Pojawia się wnio-
sek, że interwencja nie została spowodowana pozycją Q-coina w świecie wirtual-
nym, ale jego wpływem na realny system fi nansowy, w którego fragmencie urósł 
do roli konkurencyjnej wobec waluty w ofi cjalnym obiegu.

Wirtualna ekonomia gier online staje się nie tylko rynkiem rozrywki, ale w du-
żej mierze ma szansę stanowić rynek pracy: w transakcji z 2007 roku jeden z gra-
czy odsprzedał innemu swoją postać w grze World of Warcraft  za 7 tysięcy euro278. 
Wirtualne towary tworzą też lukratywny rynek dla cyberprzestępczości – hakerzy 
włamują się na konta zaawansowanych graczy i wykradają z nich wirtualne dobra, 
aby potem je odsprzedać. Interesujący jest społeczny aspekt tego zjawiska – pro-
ducenci gier wykorzystują zaangażowanie graczy, efekt zanurzenia w wirtualną 
rzeczywistość, który sprawia, że użytkownicy są w stanie zapłacić za osiągnięcie 
wyższego poziomu w grze czy też nabyć narzędzia umożliwiające im sprawniejsze 
poruszanie się w obiegu wirtualnej ekonomii279.

Towary nie istniejące fi zycznie, przynależne do świata obiektów wirtualnych, 
a zatem mające zastosowanie wyłącznie w świecie wirtualnym, dla zewnętrznych 
obserwatorów jedynie wyobrażone pozwalają zaspokajać realne potrzeby graczy, 

275 Najpopularniejszą z wirtualnych walut jest bitcoin, stworzony przez anonimową osobę 
o pseudonimie Satoshi Nakamoto, wprowadzony do obiegu w 2009 r. Waluta używana jest 
w internecie do opłat on-line między zdefi niowanymi użytkownikami. Nie przynależy ona do 
żadnego systemu walutowego, żaden bank centralny czy komercyjny nie sprawuje nad nią kontroli, 
chociaż ilość bitcoinów ma być – zgodnie z założeniami – ograniczona, by zapobiec infl acji. Kurs 
wirtualnej waluty jest zmienny. W 2012 r. jego wartość szacowana była na poziomie 7 USD. W 2014 r. 
było to natomiast 238 USD. Bitcoiny szeroko używane są również przez cyberprzestępców, ponieważ 
zapewniają pełną anonimowość. Serwis E-bay w 2014 r. otworzył na swojej platformie brytyjskiej 
miejsce dla kupców i sprzedawców kryptowalut.

276 V. Lehdonvirta, M. Ernkvist, Knowledge Map of the Virtual…
277 L.Y. Wang, S.D. Mainwaring, “Human-Currency Interaction”: Learning from Virtual 

Currency Use in China, CHI’08, wystąpienie na 26. konferencji SIGCHI Human factors in 
computing, 5–10.04.2008, Florence, Italy, http://yangwang.syr.edu/papers/CHI08-AuthorCopy.pdf 
(28.09.2014).

278 C. Jimenez, Th e High Cost of Playing Warcraft , BBC News Online, 24.09.2007, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/technology/7007026.stm (28.09.2014).

279 W przypadku popularnej, dystrybuowanej za pośrednictwem platformy Facebook gry 
Farmville, która angażuje około 90 milionów graczy na całym świecie, każdego dnia sprzedawanych 
jest więcej wirtualnych traktorów niż rzeczywistych traktorów w ciągu roku.
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wspierać ich dążenia, przynosić poczucie satysfakcji. Za ich sprawą tworzone są 
też światy społeczne – stają się one narzędziami kształtowania hierarchii w grupie, 
tożsamości, komunikują postawy i orientacje280.

(…) wydawanie prawdziwych pieniędzy na wirtualne dobra jako zjawisko, które dopiero 
się pojawiło, nie ma ustalonej pozycji w odbiorze społecznym. Może ono być scharaktery-
zowane jako „granie” – co niesie z sobą określone znaczenia, miejsca i kontekst etyczny: 
jest to wydatek na rekreację, forma czasu wolnego, ale powiązana z pewną trywialnością, 
rozkojarzeniem czy nawet nałogiem. Może być także formą „zakupów online”: aktywnoś-
cią ekonomiczną, utrwaloną zwyczajowo, legalną, która postrzegana jest także jako hedo-
nistyczna, co pociąga za sobą szereg kwestii etycznych. Pojawiają się one również, jeśli tę 
aktywność postrzegamy w kategoriach „wyzysku” 281.

W sensie ekonomicznym charakter wirtualnych towarów może być ich istotną za-
letą. Ich sprzedaż nie stymuluje wprawdzie rozwoju innych branż, bo nie mają wy-
miaru materialnego, lecz jeśli tempo rozwoju wirtualnych ekonomii utrzyma się, 
staną się one niewyczerpanymi źródłami zasobów. Ich podaż ograniczona będzie 
wyłącznie kreatywnością twórców oraz możliwościami poświęcenia czasu przez 
graczy na przebywanie w świecie wirtualnym. „Wirtualne towary” mogą stać się 
częścią realnej ekonomii, bo tak jak w przypadku innych dóbr niematerialnych są 
przedmiotem wymiany, za ich posiadanie konsumenci skłonni są zapłacić. For-
my konsumpcji technologicznej zmieniają się bardzo szybko – przedmioty, jesz-
cze kilka lat temu uznawane za gadżety, artefakty podkreślające indywidualność 
i prestiż właściciela, ewoluują do roli niezbędnych narzędzi pracy i zarządzania 
codziennością. Taką samą ścieżką może podążyć konsumpcja wirtualnych towa-
rów, szczególnie że czas, który globalnie ludzie przeznaczają na korzystanie z in-
ternetu, w tym uczestnictwo w grach online, systematycznie rośnie. Suma czasu 
spędzanego na aktywnościach online miesięcznie jest równoważna 3 995 444 lat. 
Średni czas poświęcany internetowi miesięcznie to 16 godzin w skali globu, ale 
w przypadku mieszkańców państw wysoko rozwiniętych proporcja jest znacznie 
wyższa – Amerykanie spędzają w sieci średnio 32 godziny miesięcznie282. Powyż-
sze dane wskazują, że sama gospodarcza cyberprzestrzeń ma potencjał wzrostu, 
a jego częścią – przy upowszechnieniu dostępu do internetu – z pewnością będą 
wirtualne ekonomie.

280 J. Martin, Consuming Code: Use-Value, Exchange-Value, and the Role of Virtual Goods in 
Second Life, „Journal of Virtual Worlds Research” 2008, no. 1(2), https://journals.tdl.org/jvwr/
article/view/300/262 (28.09.2014).

281 V. Lehdonvirta, Virtuality in the Sphere of Economics [w:] M. Grimshaw, Th e Oxford 
Handbook of Virtuality, University of Oxford Press, Oxford 2013, http://vili.lehdonvirta.com/fi les/
usvk5883/Lehdonvirta2013virtualityinthesphereofeconomics.pdf (28.09.2014).

282 Ikonografi ka dostępna na portalu socialmediatoday.com, http://www.socialmediatoday.
com/content/how-people-spend-their-time-online-infographic (28.09.2014).
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3.2. Internet przedmiotów – skala oddziaływań globalnej sieci 
w przyszłości

Do 2025 łącze internetowe może być obecne w przedmiotach codziennego użytku – opa-
kowaniach spożywczych, meblach, papierowych dokumentach i wielu innych. Obecny stan 
rozwoju badań pozwala wskazać wiele przyszłych szans i zagrożeń, które powstaną, gdy lu-
dzie będą zdolni zdalnie kontrolować, monitorować i identyfi kować urządzenia oraz przed-
mioty. Popyt połączony z rozwojem technologicznym może spowodować szerokie rozprze-
strzenienie się internetu przedmiotów, co – tak jak w przypadku internetu, który znamy, 
może przyczynić się do rozwoju ekonomicznego i wzrostu potencjału militarnego283.

Internet przedmiotów (Internet of Th ings, IoT) jest projektem połączenia w sieć 
niemalże wszystkich rodzajów urządzeń. Po raz pierwszy terminu tego użył w 1999 
roku brytyjski inżynier Kevin Ashton w odniesieniu do struktury przedmiotów, 
które same mogą przetwarzać, gromadzić i wymieniać dane w oparciu o zaso-
by internetu284. Punktem wyjścia stworzenia nowego poziomu cyberprzestrzeni 
były rozważania nad wyeliminowaniem człowieka z projektowania i użytkowania 
sieci. Internet w obecnej formie opiera się na danych i procesach wymagających 
zaangażowania ludzi – to użytkownicy gromadzą informacje, przetwarzają je, na-
dają im formę (zdjęcia, pliki tekstowe, fi lmy) i wprowadzają do obiegu sieciowego. 
Cyrkulacja tych informacji i ich użyteczność zależna jest od wielu czynników, któ-
re stanowią ograniczenie dla aktywności ludzkiej, na przykład czasu, jaki ludzie 
mają do dyspozycji, i ich woli. Stworzenie systemu, który sam będzie gromadzić 
i przetwarzać dane, postrzegane było jako szansa na bezprecedensową automa-
tyzację i ogromne zwiększenie efektywności w gospodarce i życiu codziennym. 
Projekt internetu rzeczy zakłada, że urządzenia będą też automatycznie podejmo-
wać decyzje285.

Prace nad nowymi możliwościami systemu zainicjowano w 1998 roku, w ra-
mach przedsięwzięcia Presto Technologies – fi rmy założonej przez technologów 
i badaczy internetu, którzy dostrzegli i rozpowszechnili potencjał pomysłu inter-
netu rzeczy. Na tym etapie wizja ta była analizowana technologicznie i koncep-
tualnie. Podstawą do zbudowania przyszłej infrastruktury komunikujących się 

283 Internet of Th ings [w:] Disruptive Technologies. Global Trends 2025, SRI Consulting Business 
Intelligence 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_confreports/disruptivetech/appendix_F.pdf 
(20.12.2014).

284 Techniczna strona projektu rozwijana jest przede wszystkim przez międzynarodową sieć 
badawczą Auto-ID Labs, złożoną z siedmiu laboratoriów badawczych znajdujących się na czterech 
kontynentach. Rozwijane są tam przede wszystkim możliwości technologii Radio Frequency 
Identifi cation (RFID) i Wireless Sensor Networks (WSN).

285 D.S. Watson, M.A. Piette, O. Sezgen, N. Motegi, L. ten Hope, Machine to Machine (M2M) 
Technology in Demand Response Commercial Buildings, Ernest Orlando Lawrence Berkley National 
Laboratory, August 2004, s. 1, http://drrc.lbl.gov/sites/all/fi les/lbnl-55087.pdf (20.12.2014).
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przedmiotów był rozwój technologii automatycznej identyfi kacji Radio Frequency 
Identifi cation (RFID)286.

Punktem, który spowodował, że internet rzeczy z abstrakcyjnej idei stał się 
szansą dla przemysłu, było wprowadzenie wymogu zastosowania technologii 
RFID przez dostawców amerykańskiego potentata handlu detalicznego oraz De-
partament Obrony USA w 2005 roku. Rozwój i popularyzacja bazowej dla inter-
netu rzeczy technologii sprawił, że plany nowego poziomu komunikacji między 
obiektami stawały się coraz bardziej rzeczywiste. W 2008 roku grupa przedsię-
biorstw – w której skład wchodziły najbardziej rozwinięte technologicznie kon-
cerny globalne: Bosch, Cisco, Ericsson, Intel, SAP, Sun Microsystems, a potem 
również Google oraz Fujitsu, stworzyła alians, którego celem stało się populary-
zowanie wdrażania systemu Internet Protocol (IP) w obiektach287. Różne agendy 
rządowe i podmioty biorące udział w rozwijaniu internetu rzeczy rozmaicie oce-
niają stopień jego zaawansowania. Eksperci fi rmy Cisco uznają, że zarys nowej 
sieci pojawił się w momencie, w którym liczba rzeczy i obiektów podłączonych do 
internetu przekroczyła liczbę mieszkańców Ziemi – po raz pierwszy stało się to 
na przełomie 2008 i 2009 roku. Już w 2010 roku liczba urządzeń podłączonych do 
sieci wyniosła 12,5 miliarda288.

Przedmioty stanowią obecnie najbardziej dynamicznie rozszerzającą się grupę 
użytkowników internetu. Według danych AMD z roku 2015 15 miliardów urzą-
dzeń na świecie połączonych jest z internetem, a do roku 2020 liczba ta wzrośnie 
do 50 miliardów289.

Ciągle jednak projekt ten ma charakter wstępny – testowane są możliwości 
komunikacji przedmiotów w sieci wewnętrznej (intranet przedmiotów), ale ta-
kiej, w której procesy pozostają pod kontrola zewnętrzną. Trudno więc na razie 
mówić o powstaniu internetu przedmiotów – sieci, która z natury ma być otwarta 
i niepoddająca się kontroli. Internet rzeczy stanowi pewną wizję przyszłego świa-
ta, w którym cyfrowe i fi zyczne urządzenia czy przedmioty codziennego użytku 
są połączone odpowiednią infrastrukturą, co zmienia sposób korzystania z nich, 
możliwości kształtowania przez nie zjawisk, a zatem istotnie przekształca rzeczy-
wistość technologiczną. Internet rzeczy to połączenie świata fi zycznego i świata 
cyfrowego, pogłębienie powiązań między nimi, tak by wzajemnie się przenika-
ły. Założenia projektu nie dążą do stworzenia alternatywnej wobec istniejącego 

286 Wdrożenie tej technologii daje bardzo duże możliwości automatyzacji identyfi kacji danych. 
Jest to metoda bezkontaktowej identyfi kacji danych, w swoim zastosowaniu analogiczna do 
istniejących systemów kodów kreskowych, ale wyżej rozwinięta.

287 Więcej na ten temat zob. http://www.ipso-alliance.org/ (21.12.2014).
288 D. Evans, Th e Internet of Th ings – How the Next Evolution of the Internet Is Changing 

Everything, CISCO Internet Business Solutions Group (IBSG) White Paper, 04.2011, s. 2, http://
www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (5.01.2015).

289 G. Press, Internet of Th ings by the Numbers: Market Estimates and Forecasts, „Forbes”, 
22.08.2014, http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/08/22/internet-of-things-by-the-numbers-
market-estimates-and-forecasts/ (21.10.2014).
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internetu sieci komunikacyjnej, a raczej do rozciągnięcia możliwości cyberprze-
strzeni, tak aby komunikacja przebiegała również między przedmiotami.

„Przedmioty” czy „rzeczy” połączone siecią sprowadzone być mogą do zbio-
ru atomu – dzięki nanotechnologii pojedynczy atom może być najmniejszą jed-
nostką składową internetu przedmiotów. Projekt sieci łączącej rzeczy opiera się 
na trzech komponentach – wszędzie, zawsze, ze wszystkim (anytime, anyplace, 
anything). Wszystko jest w stanie się komunikować za pomocą technologii – czuj-
ników, urządzeń uruchamiających itp., może być częścią możliwej do kontrolowa-
nia całości, oddziaływać na siebie, stać się częścią całości optymalizującej korzyści 
wynikające z pojedynczych oddziaływań przedmiotów i urządzeń sprzęgniętych 
w sieć290. Dotychczas istniejąca globalna sieć komunikacyjna oparta na systemie 
połączonych z sobą komputerów ulega przekształceniu w sieć połączonych z sobą 
rzeczy (urządzeń, pojazdów, smartfonów, sprzętów AGD, zabawek, aparatów 
fotografi cznych, narzędzi medycznych i urządzeń przemysłowych) nieustannie 
podłączonych do sieci, komunikujących się z sobą i wymieniających informacje.

Dotychczasowe spektrum oddziaływania za pośrednictwem sieci na linii 
osoba–osoba czy też osoba–maszyna zostanie zatem poszerzone o niezwykle 
rozpowszechnione oddziaływanie maszyna–maszyna. Internet rzeczy znajdzie 
swoje zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwach domowych, motoryza-
cji, medycynie, logistyce. Komunikacja między urządzeniami sprawi, że będą one 
w pewnym sensie autonomiczne w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego 
przeznaczenia poza kontrolą użytkownika. Ma to być sposób na optymalizację 
– oszczędność czasu i podniesienie efektywności pracy. Nowy rodzaj „industrial-
nego internetu” może potencjalnie poszerzyć globalną ekonomię o 10 do 15 bln 
USD, i byłby to największy wzrost globalnego PKB w historii ludzkości291. Jeśli za 
reprezentatywny dla tego trendu uznamy sam rynek usług M2M (komunikacja 
przedmiotów między sobą Machine-to-Machine), to w okresie od 2010 do 2014 
roku rósł on w tempie 40% rocznie292.

Od początku rozważań o możliwościach wdrożenia na szeroką skalę tech-
nologii, na której opierać się ma internet rzeczy, postrzegano jego projekt jako 
sposób na dynamizację procesów gospodarczych, powstanie nowych sektorów 
rynków i oddziaływań między ich uczestnikami. Internet przedmiotów może 
być postrzegany jako globalna infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego, 
umożliwiająca świadczenie zaawansowanych usług przez połączenie fi zycznych 
i wirtualnych rzeczy – dwie odrębne dotychczas, albo przenikające się, rzeczy-

290 Th e Internet of Th ings: New Horizons, red. I.G. Smith, IERC – Internet of Th ings European 
Research Cluster 2013.

291 G. Press, Internet of Th ings by the Numbers…
292 Najszerszym rynkiem usług opartych na technologii M2M jest Azja, gdzie zachodzi 42% 

wszystkich połączeń tego typu. Następne w kolejności plasują się: Europa (28%), Ameryka Północna 
(18%), Ameryka Południowa (8%), Afryka (4%). Zob.: From Concept to Delivery: Th e M2M Market 
Today, „GSMA Intelligence”, February 2014, s. 3.
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wistości zostaną połączone. Zrealizowanie tego projektu niesie z sobą istotne 
konsekwencje nie tylko w obszarze stylu życia, sposobów zarządzania produkcją 
czy poszerzenia oddziaływań biznesowych. Jest on oparty na technologii, która 
będzie podlegać ewolucji293. Być może wykształci się odmienny model komunika-
cji, a na pewno internet rzeczy zasadniczo zmieni rzeczywistość krajów wysoko 
rozwiniętych, powodując wyzwania o charakterze społecznym, politycznym oraz 
z zakresu bezpieczeństwa. Łączność w koncepcji internetu rzeczy będzie rodza-
jem towaru nienależącym do żadnego podmiotu, dostępnym w bardzo niskiej ce-
nie dla wszystkich zainteresowanych294.

Szanse. Tak szeroko zakrojona interakcja, jaką przewiduje projekt interne-
tu rzeczy, pozwala wszechstronnie odpowiedzieć na wyzwania społeczne: może 
zrewolucjonizować systemy monitoringu zdrowotnego (zgodnie z potrzeba-
mi starzejących się społeczeństw zachodnich), systemy uczenia się, zarządzania 
obiektami. Zdolne do przetwarzania informacji czujniki mogą zapewnić lepszą 
przepustowość komunikacji w przepełnionych aglomeracjach, wyższe standardy 
ekologiczne transportu czy stały monitoring symptomów pozwalających przewi-
dzieć katastrofy naturalne. Przykładem oddziaływania technologii na potencjalne 
rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem i wdrażanie rozwiązań o wysokich standar-
dach ekologicznych jest projekt Centralnego Elektronicznego Układu Nerwo-
wego Planety (CeNSE) opracowany przez fi rmę Hewlett-Packard. W 2011 roku 
zapoczątkowano prace nad wdrożeniem globalnej sieci sensorycznej monitoru-
jącej naturalne i sztuczne środowiska na ziemi. Duża liczba miniaturowych czuj-
ników rozmieszczonych docelowo na całej powierzchni globu dostarczać będzie 
dane na temat zmian w obserwowanych sferach. Niewielkie zakończenia tego spe-
cyfi cznego układu nerwowego wyposażone w dużą moc obliczeniową, łączność 
bezprzewodową i długi czas pracy baterii zasilających będą przekazywać w czasie 
rzeczywistym do centralnego komputera dane o ludziach, obiektach i przestrze-
niach. W rezultacie technologia pozwolić ma na to, aby budynki kontrolowały 
zużycie energii, swój stan techniczny; dostawy warzyw i owoców opatrzone były-
by informacjami o stanie ich świeżości, a środowisko naturalne miałoby zdolność 
wyłapywania danych zwiastujących katastrofy295.

293 Nowy system ma potencjał zintegrowania istniejących już technologii związanych między 
innymi z zaawansowaną komunikacją maszyn (M2M communication), automatycznym wykrywaniem 
sieci i ustalaniem połączeń (automatic networking), eksploracją danych (data mining), podejmowaniem 
decyzji, ochroną bezpieczeństwa i prywatności, chmurami obliczeniowymi (cloud computing) czy 
z technologiami zaawansowanego wykrywania i uruchamiania. Zob.: Next Generation Networks 
– Framework and Functional Architecture Models – Overview of the Internet of Th ings, International 
Telecommunication Union, ITU-T Y.2060, 6/2012, s. 2–3.

294 H. Viswanathan, M. Lenney, G. Woysch, IoT – Going Horizontal to Win in Verticals! 
[w:] Th e Internet of Th ings 2012 New Horizons, red. I.G. Smith, IERC, Halifax, UK 2012, s. 323–324.

295 H. Sundmaeker, P. Guillemin, P. Friess, S. Woelffl  e, Vision and Challenges for Realising the 
Internet of Th ings, CEPR IoT, Cluster of European Research Projects on the Internet of Th ings, 
Luxemburg, Publication Offi  ce of the European Union 2010, s. 14.
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Obiecującą perspektywą związaną z rozwojem nowej technologii jest reali-
zacja koncepcji „inteligentnego miasta” (smart city)296. Zarządzanie przestrzenią 
miejską przy wykorzystaniu nowych możliwości internetu przedmiotów ma szan-
sę spowodować, że miasta będą bezpieczniejsze, bardziej przyjazne i ekologiczne, 
tworzące korzystne środowiska do życia, rozwoju oraz wykorzystywania poten-
cjału ludzkiego297. Szacuje się, że do 2050 roku 70% ludności świata zamieszki-
wać będzie tereny miejskie. Intensywna urbanizacja, szczególnie w rejonach słabo 
rozwiniętych, niestabilnych powoduje szereg problemów, zwłaszcza z zakresu 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Infrastruktura „inteligentnych miast” po-
zwolić ma na sprawniejsze zarządzanie przestrzeniami miejskich slumsów i elimi-
nację niektórych z najbardziej palących problemów.

Ostatecznym argumentem przemawiającym na rzecz realizacji projektu IoT 
jest jego potencjalny wpływ na rozwój cywilizacyjny. System dostarczyć może 
ogromnych ilości danych, które jeśli umiejętnie zostaną przekształcone w wiedzę, 
spowodują znaczący rozwój wielu dziedzin nauki, zmienią kształt życia społecz-
nego i stworzą nowe perspektywy dla ludzkości298. Skala tego procesu nie jest bez 
znaczenia – im więcej danych jesteśmy w stanie zgromadzić, tym większa jest 
możliwość efektywnego ich przetworzenia z korzyścią dla ogółu społeczeństw.

Zagrożenia. Jednym z największych i najłatwiejszych do zidentyfi kowania 
zagrożeń, jakie potencjalnie przynieść może zrealizowanie projektu internetu 
przedmiotów, jest kwestia bezpieczeństwa danych, które będą pobierane i przesy-
łane za pomocą sieci. Ustanowienie komunikacji pomiędzy przedmiotami niesie 
z sobą szereg implikacji o charakterze etycznym, dotyczących standardów prywat-
ności i konieczności zarządzania zupełnie nowym, bardzo złożonym poziomem 
sieci internetowej. Wdrożenie systemu zakładającego autonomię przedmiotów 
w pobieraniu danych umożliwia daleko idącą inwigilację – możliwość odtworze-
nia przebiegu i stylu życia jednostki na podstawie cyfrowych śladów zapisanych 
w otaczających ją przedmiotach codziennego użytku. Sieć grupująca przedmio-
ty stanowi gigantyczne pole działania dla cyberprzestępców i cyberterrorystów. 
Przewiduje się, że w miarę zwiększania się liczby urządzeń podłączonych do sieci 
przestępcy będą coraz częściej przeprowadzać ataki na internet rzeczy i stosować 
zaawansowane techniki utajniania swojej ingerencji. Jednocześnie będą nadal wy-
korzystywać luki w zabezpieczeniach serwerów w celach zarobkowych.

296 Do najbardziej znanych inicjatyw w tym zakresie zalicza się projekty: IBM „Smarter Planet”, 
Cisco „Intelligent Urbanization”, General Electric „Ecomagination”.

297 Zob. np.: M. Batty, Th e New Science of Cities, Th e MIT Press, Cambridge, MA 2013; From 
Social Butterfl y to Engaged Citizen: Urban Informatics, Social Media, Ubiquitous Computing, and 
Mobile Technology to Support Citizen Engagement, red. M. Gibbs, MIT Press, Cambridge 2011; 
A. Townsend, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, W.W. Norton 
& Company, New York 2013.

298 D. Evans, Th e Internet of Th ings – How the Next Evolution of the Internet Is Changing 
Everything, CISCO Internet Business Solutions Group (IBSG) White Paper, 04.2011, s. 2, http://
www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (5.01.2015).



M
ec

ha
ni

zm
y 

w
pł

yw
u 

w
 za

rz
ąd

za
ni

u 
cy

be
rp

rz
es

trz
en

ią

180

Internet przedmiotów postrzegany jest jako szansa na dynamizację rozwoju 
gospodarczego – tworzenie milionów nowych miejsc pracy, powstanie całkiem 
nowych sektorów rynku. Nie jest jednak jasne, na jakim modelu biznesowym będą 
się opierać przyszłe fi rmy działające w tej sferze. Trudno ocenić, w jakim stopniu 
ta gigantyczna przestrzeń rynkowa zostanie udostępniona dla chętnych użytkow-
ników, a w jakim może zostać zdominowana przez globalnych liderów rynków 
technologicznych. Nie wiadomo, jakie skutki społeczne przyniesie system, które-
go zasięg będzie nieograniczony, od którego nie będzie można się odciąć, na przy-
kład wyłączając telefon czy komputer. Niewiadome te nie powstrzymują jednak 
badań nad rozwojem nowej technologii. Państwa, które rozpoznały strategiczne 
znaczenie nowej formuły komunikacji pomiędzy obiektami, uczestniczą w wyma-
gającym wyścigu konkurencyjnym. Chiny ogłosiły badania nad tym projektem 
jako cel o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i modernizacji państwa. 
Raport dotyczący technologii niezbędnych do realizowania interesów Stanów 
Zjednoczonych w przyszłości wymienia wśród nich internet rzeczy299. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Unia Europejska również aktywnie uczestniczy w pracach badaw-
czych, powstaje sytuacja, w której wszystkie największe gospodarki świata zorien-
towane są na urzeczywistnienie wizji internetu przyszłości.

299 Disruptive Civil Technologies: Six Technologies with Potential Impacts on US Interests Out to 
2025, Conference Report, National Intelligence Council, 04.2008.
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4. Studium przypadku. Zarządzanie siecią WWW

Internet to przestrzeń komunikacyjna, która niewątpliwie zrewolucjonizowała 
sposób życia ludzi na przełomie XX i XXI wieku. W dużej mierze to powstanie 
i charakter globalnej sieci umożliwiły „przekroczenie barier czasu i przestrzeni”, 
co uznaje się za podstawową cechę globalizacji. O wartości internetu jako tech-
nologii komunikacyjnej i forum współpracy międzynarodowej stanowi wielość 
połączeń, „gęstość” sieci oraz intensywność interakcji, które w tej sieci zachodzą. 
Cyberprzestrzeń stanowi zupełnie nową rzeczywistość budowania różnego rodza-
ju relacji – w jej ramach powstał system ekonomiczny i fi nansowy, jej narzędzia 
przekształciły tradycyjne formuły obiegu informacji i korzystania z danych. Jedną 
z charakterystycznych cech internetu jako fenomenu społecznego i technologicz-
nego jest dynamika jego rozwoju. Pierwsza strona www powstała w 1991 roku, 
a w roku 2014 ich liczba przekroczyła miliard300.

Internet nie stanowi jednej technologii, ale raczej ściśle powiązany kon-
glomerat różnych technologii, które kreują niejednorodną, fragmentaryczną 
rzeczywistość sieci komunikacyjnej. Chociaż brakuje jej ustalonej defi nicji, czę-
sto mówi się o sieci grupującej w sobie sieci (network of networks). Powstała 
jako produkt rozwijany na potrzeby militarne, a obecnie stanowi podstawową 
płaszczyznę porozumiewania się zarówno w wymiarze lokalnym, jak i global-
nym301. Internet został stworzony w wyniku prac badawczych prowadzonych 
przez amerykański Departament Obrony w kontekście zimnowojennego wyści-
gu zbrojeń. Amerykańską odpowiedzią na umieszczenie na orbicie pierwszego 
sztucznego satelity Sputnik przez Związek Radziecki było powołanie Agencji 
do spraw Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych (Advanced Research 
Projects Agency – ARPA).

Tym samym zainicjowano badania nad zaawansowaną technologią łączno-
ści, która dostosowana byłaby do zagrożeń związanych z atakiem nuklearnym. 
Główną wytyczną dla projektu było kryterium decentralizacji – sieć miała być 

300 Total Number of Websites, http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ 
(12.11.2014).

301 Zob. np.: B. Caillaud, B. Jullien, Chicken & Egg: Competition Among Intermediation Service 
Providers, „RAND Journal of Economics” 2003, vol. 24, s. 309–328.
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odporna na zniszczenia jej części składowych według modelu architektury siecio-
wej Peer-to-Peer (P2P)302. Joseph C.R. Licklider po raz pierwszy opisał wówczas 
ideę „intergalaktycznej sieci komputerowej” – połączonego systemu komputerów, 
za pomocą którego każdy mógł mieć dostęp do danych z każdego zakątka świata. 
Podstawowym problemem na tym etapie była technologia przesyłu informacji, 
zatem milowym krokiem do realizacji projektu sieci stało się wynalezienie moż-
liwości transferowania danych w pakietach, które to rozwiązanie rozwijał w USA 
Paul Baran z RAND Corporation, oraz równolegle z nim badacze z kilku ośrod-
ków naukowych w Europie.

Internet powstał niemal równocześnie po obu stronach Atlantyku. To jednak 
w USA w 1969 roku utworzono eksperymentalną, kluczową dla jego rozwoju we 
współczesnym kształcie, sieć ARPANET, złożoną z czterech komputerów. Każdy 
z nich zlokalizowany był w innej jednostce akademickiej, w skład pierwszej sie-
ci wchodziły: Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Uniwersytet Kalifornijski 
w Santa Barbara, Instytut Stanforda (Stanford Research Institute) oraz Uniwer-
sytet Stanowy Utah. W 1969 roku została przeprowadzona pierwsza, częściowo 
tylko udana, próba zdalnego połączenia pomiędzy komputerami w Los Angeles 
i Stanford. Wówczas przygotowano również formalny opis reguł, które muszą 
realizować komunikujące się z sobą komputery, oraz opis formatu przesyłanych 
komunikatów. Zasady te w postaci Request for Comments do dzisiaj stanowią pod-
stawową formę dokumentowania standardów w internecie. Pierwsze dostępne 
usługi sieciowe obejmowały zdalne logowanie (Telnet) i transmisję plików (File 
Transfer Protocol – FTP).

Po raz pierwszy nowatorskie rozwiązanie zaprezentowano w 1972 roku w trak-
cie międzynarodowej konferencji poświęconej komunikacji pomiędzy kompute-
rami. Sieć liczyła wówczas 23 hosty (serwery) oraz 15 węzłów, na które składały 
się instytucje akademickie i rządowe, w tym węzeł na Hawajach, który został pod-
łączony przez łącze satelitarne.

Od tego momentu nastąpiło gwałtowne umiędzynarodowienie sieci. Pojawiają 
się połączenia z węzłami w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Mnożą się przełomowe 
wynalazki – w 1976 roku brytyjska królowa Elżbieta II wysyła jeden z pierwszych 
w historii listów elektronicznych e-mail, w 1979 roku powstają zaś pierwsze grupy 
dyskusyjne (Usenet – User Network), których inicjatorami byli studenci. Powstają 
równoległe sieci – CSNET (Computer Science Network) – sieć przeznaczona dla 
naukowców niemających połączenia z ARPANET-em; BITNET (Because It’s Time 
Network) – łącząca City University of New York z Uniwersytetem w Yale; oraz 
europejska EUnet (European Unix Network) – pozwalająca na korzystanie z usług 
poczty elektronicznej oraz Usenetu.

302 Peer-to-Peer oznacza sieć równorzędną, sieć typu każdy z każdym. Jest to model architektury 
sieciowej oparty na równoważności wszystkich jej węzłów. Nie ma ośrodka centralnego, każdy węzeł 
może pobierać dane, ale też je dostarczać.
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Za początek internetu w jego współczesnym kształcie uznaje się połączenie 
sieci ARPANET i CSNET, które swoim zasięgiem objęły wszystkie kontynenty303. 
W 1990 roku ARPANET kończy swoją działalność, zarząd nad internetem przej-
muje NSFnet. Liczba serwerów przekracza 300 tysięcy, a grup dyskusyjnych jest 
już około tysiąc. W następnym roku dzięki naukowcowi ze szwajcarskiego ośrod-
ka CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) w Genewie 
Timowi Berners-Lee, który chciał przybliżyć międzynarodowej społeczności aka-
demickiej wyniki prowadzonych tam badań, powstaje pierwsza strona www.

Lawinowo rozwija się sfera łączności i wykorzystywania sieci do różnorod-
nych celów komunikacyjnych i popularyzatorskich – staje się ona najbardziej 
umiędzynarodowionym obiegiem informacji.

Wczesny etap rozwoju internetu – cele, wyobrażenia, idee, które były wów-
czas obecne, bardzo mocno zaważyły na charakterze tego medium. Projekt sieci 
odzwierciedlał nastawienie jej twórców. Założeniem nie była starannie zaplano-
wana i dopracowana struktura; pracowano nad projektem o eksperymentalnym 
charakterze, którego rozwój był raczej chaotyczny i nieprzewidywalny. Koncen-
trowano się na warstwie technologicznej, a kwestie kontroli sieci, monitorowania 
jej użytkowników czy nakładania na nich ograniczeń miały wówczas charakter 
drugorzędny. Wzrost zasięgu sieci był wprost proporcjonalny do wzrostu jej zna-
czenia, zatem w początkowym okresie wdrażania i popularyzowania nowego me-
dium najistotniejszym celem było usuwanie barier dla dołączających się do sieci. 
Taka strategia, stosowana intencjonalnie, miała też pobudzić dalszy rozwój inter-
netu – otwartość i swoboda użytkowania ułatwiały rozbudowę projektu, pobu-
dzały inwencję użytkowników i technologów, czego rezultatem stawały się coraz 
to nowe funkcje i sposoby używania sieci.

Z formalnego punktu widzenia to Stany Zjednoczone stworzyły, upowszechniły 
i uczyniły sieć globalną. Nadzór nad jej rozwojem sprawuje rząd Stanów Zjednoczo-
nych: agencja rządowa NTIA (National Telecommunications and Information Ad-
ministration), która podlega Departamentowi Handlu USA. Agencja ma w swoich 
kompetencjach kontrolowanie Internetowej Korporacji do spraw Nadanych Nazw 
i Numerów ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – 
głównego ciała decyzyjnego w obszarze kształtowania ruchu w internecie. ICANN 
powołano w 1998 roku specjalnie do zarządzania internetem, a podstawowe zasady 
funkcjonowania tego ciała zostały określone w porozumieniu zawartym z amery-
kańskim Departamentem Handlu – Affi  rmation of Commitments (AoC). Wcześniej 
rząd amerykański uprawnienia związane z przyznawaniem domen powierzał pry-
watnej fi rmie Network Solutions, ale wobec gwałtownego rozwoju sieci uznano, że 
formuła organizacji non-profi t, pozostającej pod nadzorem rządu, będzie lepszym 
sposobem zarządzania medium o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa 
amerykańskiego i społeczeństwa globalnego.

303 K. Hafner, M. Lyon, Where Wizards Stay up Late: Th e Origins of the Internet, Touchstone, 
New York 1998.
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Wydaje się, że można wskazać kilka (scharakteryzowanych poniżej) cech ja-
kościowych, które wyznaczają charakter architektury sieciowej kształtujących ją 
od samego początku.

Otwartość – brak punktu centralnego, systemu kontroli, który stałby na straży 
dostępu dla użytkowników i mógłby sprawować nadzór nad ich aktywnościami, 
nad sposobem wykorzystywania przez nich zasobów sieciowych. Internet opisy-
wany jest w kategoriach otwartości – w debacie oscylującej wokół istoty działal-
ności sieciowej padają takie terminy, jak „otwarte sieci”, „wolne oprogramowanie”, 
„otwarta tożsamość” czy wręcz „otwarta demokracja”. Tak postrzegana swobo-
da staje się kluczowym zagadnieniem nie tylko w sensie technicznym, ale niesie 
z sobą konsekwencje dla sfery społecznej. Internet jako technologia jest otwar-
ty, teoretycznie dostępny dla każdego, a i jego użytkownicy również defi niują się 
przez ideę otwartości, kontestując próby kontroli czy regulacji.

Interoperacyjność – kategoria ta ma przede wszystkim wymiar techniczny. 
Wszelkie nowe urządzenia bądź systemy przeznaczone do stosowania w sieci pro-
jektowane są tak, aby stanowiły uzupełnienie lub alternatywę dla już istniejących. 
Interoperacyjność jest postrzegana jako krytyczny komponent rozprzestrzenia-
nia się sieci, techniczne uwarunkowanie łączności, możliwości kontaktowania się 
w jej ramach. Jest to nieformalna reguła, dzięki której możliwe jest konstruowanie 
nowych węzłów i poszerzanie zasięgu bez obecności centralnego planisty. Pro-
ces ten ma charakter spontaniczny, oddolny i chociaż opisywany jest w katego-
riach technicznych, jego przebieg ma fundamentalne znaczenie dla dostępu do 
zasobów informacyjnych świata i możliwości ich wykorzystania. Kreuje również 
trendy wpływające na sposób funkcjonowania internetu, które budują jego inno-
wacyjną, wspólnotową specyfi kę.

Redundancja – oparta jest na przekonaniu, że pewne funkcje sieci mogą być 
realizowane przez różne jej części. Nie oznacza to najlepszego wykorzystania 
zasobów sieciowych, ale zapewnia strukturze większą wiarygodność i bezpie-
czeństwo. Dobrą ilustracją tej kategorii stanowi pomysł przesyłania danych w pa-
kietach – autorstwa Barana i Daviesa – który stał u początków internetu. Zamiast 
opierać się na jednym stabilnym połączeniu pomiędzy nadawcą a odbiorcą, cząst-
ki informacji rozprzestrzeniono w sieci, tak że układają się one w całość dopiero 
po dotarciu do portu docelowego. Powoduje to zwiększenie autonomii sieci, jest 
warunkiem jej swobodnego rozrostu. Dane, treści, informacje nie mają jednego 
źródła ani jednego miejsca. Są multiplikowane, powielane, cyrkulują wolno w glo-
balnym obiegu, co uniemożliwia poddanie ich systematycznej kontroli304.

End-to-End – najbardziej rozpowszechnione założenie architektury sieci, od-
noszące się początkowo do technicznego poziomu jej funkcjonowania, aby stop-
niowo wyznaczać sposób postrzegania natury całego internetu. Jest to formuła, 
według której sama struktura sieciowa służyć ma wyłącznie najbardziej efektyw-

304 D. Drezner, Th e Global Governance of the Internet: Bringing the State Back In, „Political 
Science Quarterly” 2004, no. 119(3), s. 477–498.
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nemu przesyłaniu danych, a wszelkie inne funkcjonalności usytuowane mają być 
na krańcach sieci. Sieć traktowana jako struktura przesyłowa, ma wymiar tech-
niczny, wszelkie zaś starania regulacyjne dotyczyć będą tego, co zostaje przesy-
łane i kto przesyła (czyli koncentrować się będą na końcach sieci)305. Taki sposób 
zaprojektowania sprawia, że internet stanowi horyzontalną merytokrację. Jakkol-
wiek zasada ta nie jest obecnie w pełni stosowana, to nadal ma wpływ na kształt 
internetu, utrudniając tworzenie różnych szczebli kontroli dostępu306.

Złożenie lokalności i globalności w formule określającej specyfi kę globalnej 
sieci to jeden z powodów, dla których zarządzanie tą przestrzenią niesie z sobą 
pewną zasadniczą sprzeczność. Jego charakter i istota wyrosła na idei nieskrępo-
wanej wolności użytkowników, braku struktury nadrzędnej, która wprowadzała-
by reguły postępowania i miałaby możliwość egzekwowania ich wykonania. Jak 
ujmuje to Michael Froomkin, system jest „współczesną hydrą” zdolną omijać re-
gulacje307. Miliardy użytkowników na całym świecie traktują sieć jak dzisiejszą 
agorę – przestrzeń nieskrępowanej wolności słowa, politycznej kontestacji, zde-
rzania opinii, ale i budowania współpracy. Internet stworzył epokę bezpreceden-
sowego dostępu do informacji: eklektycznych, pochodzących z różnych źródeł, 
wiarygodnych i nie. Stworzył też przestrzeń interakcji gospodarczych, okazał się 
medium oferującym niezwykły potencjał komercyjny, co z kolei niejednokrotnie 
koliduje z ideałami wolności w sieci.

Internet od początku swojego istnienia rozwijał się oddolnie, nie posiada-
jąc scentralizowanego ośrodka zarządzania. Jak gdyby odzwierciedlając naturę 
systemu – układ sterowania nim również ma charakter sieciowy – w jego skład 
wchodzą agendy o różnym charakterze: rządy, fi rmy, organizacje pozarządowe, 
mające różnorodne kompetencje. Taki model funkcjonowania zapewnił sieci nie-
skrępowany rozwój powiązań, co stanowi o jej wartości. Zarządzanie jest tu pro-
cesem, w ramach którego powstają normy, decyzje, regulacje określające sposoby 
wykorzystywania globalnego systemu informacyjnego. Dotyczą one potężnej 
społeczności internautów liczącej około 3 miliardów osób oraz fi rm, organizacji 
i indywidualnych użytkowników, którzy korzystają z usług, rozrywki, informacji 
i łączności za pomocą sieci308.

Funkcjonujący obecnie system monitorowania i kontroli aktywności w interne-
cie ze względu na charakter tego medium zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność. 
Istota globalnej sieci sprowadza się do jej pozageografi cznego wymiaru, stanowi 

305 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro…, s. 112.
306 D. MacLean, Herding Schrödinger’s Cats: Some Conceptual Tools for Th inking about Internet 

Governance, [w:] Internet Governance: A Grand Collaboration, red. D. McLean, United Nations ICT 
Task Force, New York 2004, s. 73–99.

307 M. Froomkin, A Commentary on WIPO’s Th e Management of Internet Names and Addresses: 
Intellectual Property Issues, Version 1.0, 17.05.1999, s. 129, hhttp://www.law.miami.edu/amf/
commentary.html (7.04.2015).

308 Dane na 2014 r. Istotne jest, że 75% zarejestrowanych stron to strony nieaktywne, http://
www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ (27.09.2014).
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model komunikacji oderwany od barier przestrzennych309. Tymczasem obecne 
formy kontroli ściśle związane są z terytorialnym podziałem na państwa i pod-
porządkowane terytorialnie obowiązującym systemom prawnym. Nadzór nad 
działaniami internautów sprawują jedynie struktury narodowych wymiarów spra-
wiedliwości. Kontrolę umożliwia tu nie tyle nadrzędny system regulacji dotyczący 
internetu jako systemu ponadnarodowego, ile fakt, że poszczególnych użytkowni-
ków cechuje przynależność narodowa – ich działania, również w cyberprzestrzeni, 
muszą być zgodne z ograniczeniami nakładanymi przez lokalnego ustawodawcę.

Trzeba jednak zauważyć, że reguły postępowania mogą być skutecznie wdra-
żane tylko w jednym z obszarów funkcjonowania tej złożonej przestrzeni. Inter-
net to w istocie dwie sfery: sfera komunikacji oparta na protokołach TCP/IP oraz 
sfera porządkowana przez system DNS (domain name system). Pierwsza z nich 
jest zupełnie zdecentralizowana, niespójna, trudno- lub w ogóle niepoddająca się 
wpływom ośrodków zarządczych. Druga umożliwia wpływ na przestrzeń adre-
sową, która powstaje w rezultacie wykorzystania protokołu komunikacyjnego IP 
(internet protocol).

Z formalnego punktu widzenia największy zakres władzy w strukturze zarząd-
czej posiada ICANN projektujący właśnie tę drugą sferę, oznakowując uczestni-
czące w sieci komputery, tak by mogły być odnajdywane przez innych uczestników 
cyberprzestrzeni, zatem by stawały się jej częścią. W kształtowaniu zasad, według 
których rozwija się globalna sieć, uczestniczy jednak wiele podmiotów, a debata 
na temat zasadności wdrażanych czy prezentowanych rozwiązań toczona jest na 
wielu płaszczyznach.

Przedmiotem szczególne intensywnych rozważań jest kwestia otwartości inter-
netu, demokratycznych reguł korzystania z niego, problem cyfrowego wykluczenia, 
które stanowi potężną barierę rozwojową. Od kiedy w 1992 roku rząd Stanów Zjed-
noczonych zniósł zakaz używania sieci do celów komercyjnych, jednym z podsta-
wowych aspektów rozwoju sieci stał się też jej aspekt ekonomiczny. Internet uosabia 
dwa rodzaje rynków – towarowy i nietowarowy. Pierwszy z nich wydaje się zakorze-
niony w tradycji sieci, która zainicjowana została jako projekt badawczy, jej pierw-
szymi uczestnikami były instytucje naukowe, a podstawowym celem niemilitarnego 
internetu u jego początków było dostarczanie informacji i dzielenie się rezultatami 
badań. Na tym gruncie wyrosła trwała kultura otwartości i dostępności sieci. Opiera 
się ona na przekonaniu, że podstawowymi wartościami tej przestrzeni są możliwość 
dzielenia się, możliwość tworzenia oraz nieskrępowana komunikacja. Stały się one 
punktem wyjścia tak istotnych przedsięwzięć jak projekty Wikipedia czy Linux310. 

309 D. Johnson, D. Post, Th e Rise of Law on the Global Network [w:] Borders in Cyberspace, red. 
B. Kahin, Ch. Nesson, MIT Press, Cambridge, MA 1997, s. 3–47; L. Lessing, Code and Other Laws in 
Cyberspace, Basic Books, New York 1999.

310 D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin, 
New York 2006; B. Xu, D. Jones, B. Shao, Volunteers’ Involvement in Online Community Based 
Soft ware Development, „Info Manager” 2009, no. 46(3), s. 151–158.
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Kultura otwartości sieci jest mocno utrwalona wśród jej użytkowników, czego po-
średnim skutkiem jest najpopularniejszy model biznesowy przedsięwzięć realizo-
wanych w sferze wirtualnej. Podstawowy dostęp do usług jest bezpłatny (gry online, 
portale społecznościowe), źródłem zaś pozyskiwania środków od konsumentów są 
usługi zaawansowane (premium), takie jak nabycie wirtualnych pieniędzy czy na-
rzędzi, które pozwalają na szybsze pokonanie kolejnych poziomów gry.

Internet stanowiący rynek towarowy nastawiony jest z kolei na realizację ce-
lów komercyjnych. Odgrywa wówczas rolę pośrednika w sprzedaży dóbr lub 
usług, dostarcza przestrzeni reklamowej albo staje się platformą wymiany. Inte-
resujący jest fakt, że najbardziej rozpoznawalne marki internetowe oparły swój 
model biznesowy na formule bezpłatnych usług dla użytkowników, których liczba 
przekłada się na wpływy z reklamy i skalę świadczenia usług innym podmiotom 
komercyjnym. Tak zarabiają YouTube, Facebook, Google.

Reprezentują one pewną szczególną kategorię fi rm w najnowszej historii go-
spodarczej. Ich sukces oparty jest przede wszystkim na walorach niematerialnych 
– pomyśle, kreatywnej, umiejętnie wdrożonej i opatrzonej sugestywną narracją 
idei. Skupiają w sobie cechy specyfi czne dla uprawniania biznesu w gospodarce 
opartej na informacji, gdzie kapitał czy technologia są przede wszystkim środ-
kiem do osiągnięcia celu biznesowego, ale nie stanowią istoty przedsięwzięcia.

Współczesne giganty ekonomii internetowej to inicjatywy, których mity za-
łożycielskie rozpoczynały się w garażach, a ich siłą napędową był intelekt. Są to 
przedsięwzięcia pionierskie, a fakt, że ich naturalnym środowiskiem działania jest 
sieć, nie musi stanowić kluczowego czynnika ich sukcesu. Weryfi kacji rynku nie 
przebrnęło przecież wiele fi rm powstałych w okresie tzw. boomu dot-com. Wów-
czas to komercyjny sukces pierwszych potentatów cyberprzestrzeni, jak Ebay 
i Amazon, zachęcił inwestorów do stosowania bardzo ograniczonego kryterium 
wyboru przedsięwzięć, które otrzymywały wsparcie. Jeśli tylko fi rma nastawiała 
się na ekspansję w internecie, to niezależnie od doświadczenia jej twórców czy 
rzeczywistego potencjału pomysłu, była sowicie dotowana. W rezultacie wytwo-
rzył się mechanizm bańki spekulacyjnej, który w latach 2000–2001 doprowadził 
do dużych spadków wartości giełdowej przedsięwzięć internetowych311.

Poziom komercyjny jest jednym z kilku poziomów zarządzania internetem, 
lecz to właśnie w tym aspekcie skupiają się największe kontrowersje, ścierają się 
wizje zaangażowanych w procesy zarządcze stron.

Drugim obszarem szczególnie intensywnej debaty nad ewolucją modelu za-
rządzania siecią są obawy o jej bezpieczeństwo i kierunek jej rozwoju. Rośnie licz-
ba użytkowników, ale zwiększa się także odsetek cyberprzestępców i charakter 
systemowych zagrożeń w obrębie sieci, a cyberprzestrzeń jest przecież ważnym 
poziomem kształtowania bezpieczeństwa, debaty politycznej i oddziaływań wład-
czych państw, organizacji oraz rozmaitych grup interesu. Jako że coraz więcej 

311 Zob. J. Cassidy, Dot.com: How America Lost Its Mind and Money in the Internet Era, Harper, 
New York 2002.
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podmiotów swoje żywotne interesy identyfi kuje w aktywnościach sieciowych lub 
realizuje w cyberprzestrzeni, rośnie przekonanie o potrzebie rekonstrukcji istnie-
jącego systemu zarządzania internetem.

Postulat otwartości i elastyczności ściera się tu z dążeniami do bardziej scen-
tralizowanej formuły sprawowania kontroli nad tą przestrzenią. Międzynarodowa 
debata na ten temat oscyluje wokół dwóch spolaryzowanych stanowisk: pryma-
tu wolności oraz prymatu bezpieczeństwa. Pierwsze z nich jest wpisane w nar-
rację państw zachodnich, demokratycznych, które uzależniają rozwój internetu, 
jako przestrzeni komunikacji, od daleko posuniętej swobody użytkowników oraz 
przejrzystości reguł, którym poddana ma być aktywność w globalnej sieci. Reguły 
te ustalane mają być w sposób wielostronny, z uwzględnieniem zarówno dążeń 
powstałych na gruncie politycznym, jak i tych pochodzących ze świata nauki czy 
wykształconych przez środowiska internautów. Drugie stanowisko przewiduje 
objęcie cyberprzestrzeni systematycznym nadzorem przez państwa oraz rozma-
ite grupy interesu – na przykład posiadaczy praw własności intelektualnej. Taki 
model budzi z kolei uzasadnione obawy o zahamowanie rozwoju innowacyjności 
sieci, której obecny kształt jest rezultatem wolności jej użytkowników312.

4.1. Państwa

W ukształtowanym pod koniec lat 90. XX wieku układzie zarządzania technicz-
nymi aspektami rozwoju internetu (domenami najwyższego poziomu) państwa 
nie zostały uwzględnione jako aktorzy podejmujący decyzje pomimo faktu, że 
reguluje się tu dobro publiczne. Wykluczone z uprawnień zarządczych w najważ-
niejszym obszarze technicznym rządy aktywne są jednak na wielu poziomach 
kontroli i nadzoru aktywności internautów, szczególnie w obszarze monitorowa-
nia treści i aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Chociaż istotą sieci jest jej globalny zasięg, jedynie złożona mozaika regulacji 
narodowych ogranicza aktywność internautów – brakuje tu reguł o powszech-
nym charakterze. Podstawową zasadą kształtującą interakcje zachodzące w sieci 
jest odpowiedzialność jej użytkowników, ale państwa, realizując swoje interesy 
i uznaną przez siebie fi lozofi ę działania, usiłują kształtować te fragmenty sieci, 
w których aktywność ich obywateli jest największa. Motywacje polityczne odgry-
wają coraz większą rolę w debacie zmierzającej do ustalenia nowego sposobu za-
rządzania internetem. Wiele państw, między innymi Rosja, Chiny, Tadżykistan, 
Uzbekistan, uznaje, że obecny – oparty głównie na władzy prywatnej – sposób 
zarządzania siecią godzi w sferę ich interesów bezpieczeństwa. Te stanowiska wpi-
sują się w coraz powszechniej omawiany koncept cybersuwerenności. Zakłada 
on, że najlepszym sposobem zabezpieczania interesu publicznego oraz względów 

312 J. Walker, Th e Digital Imprimatur: How Big Brother and Big Media Can Put the Internet Genie 
Back in the Bottle, „Knowledge, Technology and Policy” 2003, no. 16(3), s. 24–77.
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bezpieczeństwa jest wprowadzenie uprawnień zarządczych i monitorujących cy-
berprzestrzeń do kompetencji państw narodowych.

Dotychczasowa formuła działania sieci – jej otwartość i demokratyczny cha-
rakter – jest odzwierciedleniem norm obowiązujących w społeczeństwach liberal-
nych. Filozofa działania rządów państw ze społeczeństwami o takim charakterze 
wpisuje się w formuły obowiązujące w globalnej sieci, niejako się z nimi stapiając. 
O ile jednak państwa nie ingerują w wolnościowy wymiar komunikacji w sieci, 
o tyle wciąż starają się zachować wpływy w tych obszarach, które zachodzą na sfe-
ry ich strategicznie ważnych interesów. W niektórych przypadkach będzie to pra-
wo do wypowiedzi, rozpowszechniania antyrządowych treści, w innych – kwestie 
związane z bezpieczeństwem czy też zakazanymi praktykami. Nie tylko władze 
państw autorytarnych traktują otwartość i łatwość dostępu do sieci jako element 
godzący w ich strategiczne interesy, chociaż wśród takich przypadki ograniczania 
dostępu do sieci są najczęstsze. Na Kubie zabroniono sprzedaży komputerów do 
użytku prywatnego. Reżim rządzący w Birmie aż do 2002 roku zabraniał posiada-
nia modemów. Państwa bliskowschodnie blokują dostęp do niepożądanych treści, 
tak samo zresztą jak Białoruś, Chiny czy Australia. Zestaw ograniczeń zależy od 
uwarunkowań kulturowych, ale przede wszystkim fi lozofi i sprawowania władzy. 
W przypadku autorytarnych systemów politycznych blokowane są witryny orga-
nizacji opozycyjnych, zagraniczne serwisy informacyjne, portale społecznościowe 
– w ten sposób próbuje się redukować społeczną zdolność wyrażania sprzeciwu 
i dążenia do intelektualnej i politycznej autonomii. W Chinach w wyszukiwar-
kach nie ma haseł „prawa człowieka” czy „demokracja”, w Australii użytkownicy 
nie natrafi ą na treści promujące rasizm czy poruszające temat dobrowolnej euta-
nazji, w Turcji tematem tabu w internecie są strony kurdyjskich separatystów lub 
portale pośredniczące w spotkaniach osób homoseksualnych313.

W walce politycznej w wielu regionach świata prominentnymi postaciami stali 
się blogerzy, często występujący w rolach przeciwników systemu, kontestatorów 
zastanego porządku. Na tworzonych przez nich kanałach informacji skupia się 
uwaga międzynarodowych mediów, formułowany przekaz jest narzędziem we-
wnętrznej gry politycznej, a prowadzący internetowe dzienniki uznawani są za 
niebezpiecznych wrogów lub cennych sojuszników.

Powyższe przykłady sugerują, że państwa narodowe skłonne są kształtować 
cyberprzestrzeń zgodnie z wyznawaną przez siebie fi lozofi ą – staje się ona are-
ną walki politycznej oraz wewnętrznym rynkiem idei. Instrumentarium, które 
umożliwia państwom wpływanie na stan komunikacji internetowej, uznać jednak 
należy za skromne. Kontrola rządów jest nominalna, ale w przypadku medium 
o globalnym zasięgu rzadko może być skuteczna, to znaczy nie ma możliwości 
wprowadzenia rzeczywistej cenzury, brak środków, które zupełnie uniemożliwią 
obywatelom dostęp do pewnych – postrzeganych przez państwa za niepożądane – 

313 D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration…, s. 20–45.
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treści. Można ten dostęp ograniczyć, ale nie wyeliminować. Monitoring internetu 
sprawowany z pozycji państwa narodowego nie jest przystosowany do specyfi ki 
cyberprzestrzeni. Dowodzą tego przykłady nakładania sankcji prawnej na łamią-
cych ustalone prawem krajowym reguły.

W procesie z 2000 roku dotyczącym ścigania sprzedawców pamiątek po syste-
mie nazistowskim – co zakazane jest prawem obowiązującym we Francji – sąd, 
działając na podstawie prawa lokalnego, wydał rozstrzygnięcie dotyczące fi rmy 
działającej poza obszarem jurysdykcji prawa Francji. Uznano, że działania ame-
rykańskiej fi rmy Yahoo, która zezwala na wystawianie na aukcje przedmiotów 
zakazanych prawem krajowym, a tym samym umożliwia obywatelom francuskim 
nabycie tych przedmiotów, wpływa na sytuację prawną w państwie314.

Sprawę wniosła League against Rasism and Anti-Semitism (fr. Ligue Inter-
nationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme – LICRA), która uznała, że obywa-
telom Francji należy zablokować dostęp do wspomnianych aukcji, stanowić one 
bowiem mogą naruszenie kodeksu karnego tego państwa. Platforma Yahoo argu-
mentowała, że aukcje, na których wystawiane są na sprzedaż pamiątki nazistowskie, 
należy traktować jako bezpośrednio skierowane do obywateli Stanów Zjednoczo-
nych, na co wskazuje język oraz waluta tam stosowane. Serwery, na których składo-
wane są informacje, także znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sąd 
we Francji uznał, że fi rma, aby uniemożliwić dostęp francuskim internautom do 
zakazanych aukcji, musi identyfi kować lokalizację adresu IP komputera każdego 
użytkownika, który łączy się ze stroną Yahoo315. Niejako odpowiadając, sąd ame-
rykański uznał, że francuski wymiar sprawiedliwości nie jest władny regulować 
działalności fi rmy amerykańskiej, która prowadzona jest w internecie, a więc ma 
charakter transgraniczny. Punktem wyjścia było przekonanie, że aukcje interneto-
we są prowadzone przez fi rmę mającą siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, 
podlegają zatem prawodawstwu Stanów Zjednoczonych, a nie obowiązującym we 
Francji przepisom dotyczącym treści umieszczanych w internecie. W związku z tym 
nie muszą się stosować do orzeczenia francuskich sądów. W rozstrzygnięciu powo-
łano się na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która chroni 
wolność słowa316. Ostatecznie – po zaostrzeniu debaty na ten temat we Francji, po 
kolejnym rozstrzygnięciu w Stanach Zjednoczonych sądu apelacyjnego i po apelacji 
fi rmy Yahoo od tego wyroku – zapadł następny wyrok, odrzucający apelację Yahoo.

Ta sprawa wyraźnie obrazuje stopień skomplikowania, jaki niesie zderzenie ak-
tywności globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz cech narodowych syste-
mów sprawiedliwości. Pojawiają się pytania o to, jaki sąd jest właściwy w kwestii 

314 Sprawa dotyczyła serwisu Yahoo! Auctions, którego amerykańska odsłona została 
zlikwidowana w 2007 r. Zamknięto też inne narodowe strony aukcyjne Yahoo.

315 Witryna www.yahoo.fr zastosowała się do zaleceń sformułowanych w orzeczeniu.
316 W USA rozpowszechnianie pamiątek nazistowskich i innych materiałów tego rodzaju 

(np. posiadanie wydań Main Kampf jest dozwolone, a w państwach europejskich uważane jest za 
przestępstwo).
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orzekania o praktykach internetowych? Czy w każdym przypadku można spro-
wadzić je do wymiaru terytorialnego? Czy potencjalny konfl ikt systemów praw-
nych państw, opartych na różnych fi lozofi ach w pewnych obszarach (na przykład 
systemu Stanów Zjednoczonych i Chin w odniesieniu do standardów ochrony 
praw człowieka), nie powoduje bezkarności podmiotów funkcjonujących za po-
średnictwem sieci?317

Wyjątkowy wpływ na utworzenie i rozwój globalnej sieci miał rząd Stanów Zjed-
noczonych, zatem rola tego państwa w sprawowaniu kontroli nad rzeczywistością 
wirtualną jest szczególnie istotna318. Do 1999 roku władze Stanów Zjednoczonych 
dysponowały uprawnieniem nadawania nazw i numerów (domen i adresów IP), 
a zatem w rzeczywistości kreowały „książkę telefoniczną internetu”. Zadania te reali-
zowane były zarówno przez organizacje non profi t (IANA, ICANN) oraz te zoriento-
wane komercyjnie (fi rma Network Solutions, NSI) przez kontrakty, na bazie których 
rząd Stanów Zjednoczonych delegował uprawnienia innym podmiotom. Były one 
zobowiązane działać w ramach polityk wyznaczonych przez kolejne administracje. 
Wprawdzie od lat 90. XX wieku podkreślano konieczność samoregulacji sektora in-
ternetowego, co zresztą stało się głównym powodem przekazania kompetencji nad 
systemem domen ICANN, ale rząd Stanów Zjednoczonych konsekwentnie utrzy-
mywał wpływy w strukturze kontroli. Neoliberalne nurty polityki administracji Billa 
Clintona mocno obecne były w stworzonej wówczas wizji nadzoru nad siecią. Jak re-
lacjonowała jedna z doradczyń prezydenta USA, odpowiedzialna za tę problematykę:

W miarę jak internet poszerza się i staje się bardziej międzynarodowy, zarządzanie jego 
bazą techniczną powinno zostać sprywatyzowane i oddane w ręce prywatnej, międzynaro-
dowej organizacji opartej na współpracy interesariuszy. W obszarze nazw domen powin-
niśmy – tam, gdzie tylko jest to możliwe – stworzyć konkurencyjny rynek, który zastąpi 
monopol istniejący obecnie319.

Wdrażany system miał się opierać na czterech głównych komponentach: stabilno-
ści, konkurencyjności, prywatnej, oddolnej koordynacji oraz reprezentacji320. Re-
zultatem wprowadzania w życie tej strategii stało się powstanie ICANN, któremu 
rząd Stanów Zjednoczonych przy pośrednictwie National Telecommunications 
and Information Administration (NTIA) powierzył sprawowanie funkcji IANA.

Debata na temat przyszłego kształtu struktury zarządczej przybrała na inten-
sywności około roku 2009, kiedy to wygasła umowa rządu Stanów Zjednoczonych 
z ICANN – Joint Project Agreement (JPA)321. Kolejna jej wersja osłabiła uprawnie-

317 Praktykowanym przez użytkowników sieci sposobem uniknięcia odpowiedzialności prawnej 
jest umieszczanie informacji, przenoszenie aktywności na serwery ulokowane za granicą.

318 J. Goldsmith, T. Wu, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, Oxford 
University Press, Oxford 2006.

319 Cyt. za: D.W. Drezner, Th e Global Governance…, s. 424.
320 Ibidem, s. 495.
321 Umowa pomiędzy władzami USA a ICANN na realizowanie funkcji IANA jest zawierana 

i odnawiana co trzy lata.
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nia nadzorcze Departamentu Handlu USA, a rząd Stanów Zjednoczonych coraz 
wyraźniej opowiadał się za zwiększeniem transparentności systemu.

14 marca 2014 roku władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły, że o tym, jak 
będą zarządzane domeny sieciowe (podstawowy zasób systemu), zadecydować 
ma globalna społeczność – użytkownicy, rządy, przedsiębiorcy. Powołano Grupę 
Koordynującą, w skład której wchodzą między innymi przedstawiciele rządów, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z branży domen, rejestrów domen 
generycznych i krajowych oraz organizacji technicznych322. Jej celem będzie wy-
pracowanie i przedstawienie NTIA propozycji nowego modelu sprawowania 
nadzoru nad wykonywaniem funkcji IANA. Trzeba zaznaczyć, że chociaż agen-
da rządu Stanów Zjednoczonych sprawująca nadzór nad ICCAN każdorazo-
wo zatwierdza zmianę w root zone fi le, nie zdarzyło się jeszcze, aby ingerowała 
w postanowienia przyjęte na forum ICCAN. Władza Stanów Zjednoczonych nad 
technicznymi aspektami rozwoju sieci jest zatem jedynie potencjalna, chociaż ar-
gument uprawnień zarządczych pojawia się przy okazji międzynarodowej debaty 
nad praktykami inwigilacyjnymi rządu tego państwa.

W tym kontekście należy pamiętać, że technologiczne podstawy global-
nej sieci powstały w ramach projektu militarnego, fi nansowanego przez rząd 
Stanów Zjednoczonych. Sieć mogła być potraktowana jako strategiczny zasób 
państwa, nad którym rząd sprawuje funkcje koordynujące i kontrolujące, utrzy-
mując monopolistyczną władzę w cyberprzestrzeni. Gdyby ten scenariusz został 
zrealizowany, globalna sieć zapewne nie byłaby dzisiaj globalna – wiele państw 
ze względów ideologicznych i politycznych dążyłoby do wycofania amerykań-
skiego wynalazku ze swojego terytorium, traktując go jako formę wpływu rządu 
Stanów Zjednoczonych.

4.1.1. Analiza CoG

Zarządzanie internetem jako sfera realizowania przywództwa w przestrzeni międzynarodowej

Cel
Budowanie międzynarodowego konsensusu w sprawie modelu zarządzania globalną siecią www, opar-
tego na zasadach i wartościach zapewniających realizację interesu narodowego oraz rozwój cyber-
przestrzeni.
Warunki do jego osiągnięcia
Aktywność na forum debaty o zarządzaniu internetem, wykorzystywanie wpływów politycznych i eko-
nomicznych dla neutralizowania propozycji niezgodnych z interesami USA, wzmacnianie wizerunku 
Stanów Zjednoczonych w cyberprzestrzeni.

322 Sposób funkcjonowania grupy jest pewnym novum w sferze procesów decyzyjnych – 
podstawową formułą jest transparentność, jej pierwsze posiedzenie transmitowane było na stronie 
internetowej, każdy może przekazać temu podmiotowi opinię na temat kształtu, nadzór nad 
dokonywaniem zmian w bazie domen internetowych na najwyższym poziomie. Zob.: https://www.
icann.org/stewardship.
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CoG
Władze Stanów Zjednoczonych

Zdolności krytyczne
Nadzór nad internetowym systemem adre-
sowym, wpływ na proces decyzyjny, skład, 
przekształcenia zarządcze głównego forum 
administrującego techniczny poziom global-
nej sieci – ICANN.
Wyznaczanie kierunków rozwoju globalnej 
sieci, tak by jej ewolucja odpowiadała potrze-
bom politycznym, społecznym i ekonomicz-
nym rządu amerykańskiego.
Wykorzystywanie debaty na temat zarządza-
nia internetem jako sfery efektywnego przy-
wództwa – prowadzenie otwartego dialogu 
w tej sprawie, proponowanie rozwiązań, pro-
mowanie własnej wizji.

Krytyczne punkty
Rozpowszechnione praktyki inwigilacji i monitorowania 
treści zamieszczanych w internecie (afera PRISM, a wcześ-
niej Echelon), negatywnie wpływające na wiarygodność 
ofi cjalnej narracji rządu Stanów Zjednoczonych, promują-
cej swobodę komunikacji w sieci.
Polityczne uwarunkowania wspierania globalnej eks-
pansji amerykańskich fi rm technologicznych, których 
rozwój uzależniony jest od zdobycia rynków azjatyckich.
Szerokie spektrum interesariuszy zaangażowanych w pro-
ces decyzyjny, dysponujących możliwością prezentowania 
swoich racji w internecie, wysuwania zarzutów i oskar-
żeń wobec rządu Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do 
utrwalenia przekonania o jego negatywnej roli w procesie 
decyzyjnym związanym z zarządzaniem siecią.
Brak zgody na wewnętrznej scenie politycznej co do moż-
liwości pełnego przekazania uprawnień nadzorczych spo-
łeczności międzynarodowej.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie wpływów na forum ICANN lub 
w innym czołowym organie zarządzania in-
ternetem.
Stworzenie spójnej, możliwej do realizacji 
wizji zarządzania internetem, która uzyska 
akceptację społeczności międzynarodowej.
Utrzymanie globalnego wymiaru sieci, usta-
nowienie systemu zarządzania wspierającego 
innowacje, handel i wymianę informacji.
Wyważone prowadzenie procesu umiędzyna-
rodowienia zarządzania siecią z jednoczesnym 
utrzymaniem wpływów w strategicznych ob-
szarach.
Zdolność do utrzymania stanu, w którym na-
wet bez formalnego uregulowania procesów 
decyzyjnych interesariusze mogą łatwo do-
stosowywać się do zmieniających się warun-
ków i promować dobre praktyki.

Wnioski
Globalna sieć przynosi korzyści uczestnikom procesów w niej zachodzących, generuje zagrożenia, a nade 
wszystko dynamicznie się przekształca. System zarządzania siecią musi spełniać wymogi skuteczności 
działania w środowisku o takiej charakterystyce, w tym przede wszystkim wymóg szybkości reakcji. Peł-
ne otwarcie procesu decyzyjnego dotyczącego internetu może sparaliżować szereg decyzji istotnych dla 
rozwoju tego medium. Praktyczna realizacja postulatów otwartego systemu zarządzania wymagałaby 
konsensusu wszystkich państw, których obywatele są jego użytkownikami w sprawie wolności jednost-
ki, wolności wypowiedzi i sposobów ograniczania przestępczości internetowej. Tego typu uniwersalne 
porozumienie nie jest oczywiście w praktyce możliwe. Stany Zjednoczone, ustanawiając pewien model 
zarządzania głównym globalnym medium i stopniowo poddając go umiędzynarodowieniu, zabiegały 
przede wszystkim o stworzenie i utrzymanie warunków skutecznego działania w cyberprzestrzeni, co 
należy uznać za projekt zakończony powodzeniem. Sama debata na temat przekształcającego się modelu 
zarządzania internetem jest dla rządu amerykańskiego pewnym testem przywództwa – okazją do zapre-
zentowania swego stanowiska oraz konfrontacji poglądów na optymalny sposób działania sieci, z innymi 
pretendującymi do odgrywania istotniejszej roli w procesie zarządczym. Jednocześnie jest to również pole 
ataków na rząd amerykański, w związku z przyjęciem przez niego – czy też uzurpowaniem, jak chcą 
kontestatorzy tego stanu rzeczy – funkcji globalnego zarządcy. Podziały wzmacnia fakt, że prezentowane 
na zewnątrz stanowisko USA nie jest rezultatem konsultacji prowadzonych na poziomie wewnętrznym 
– w Kongresie USA republikanie zgłosili propozycję ustawy, która zakazuje rządowi USA przekazywania 
nadzoru nad wykonywaniem przez ICANN funkcji IANA wspólnocie wielostronnej. Głównym z pod-
noszonych argumentów jest ten, że wycofanie się władz USA z odgrywania aktywnej roli w systemie 
zarządczym spowoduje ostatecznie zwiększenie możliwości wpływu na rzeczywistość sieciową krajów 
o odmiennych od amerykańskich strategiach zarządzania nim, jak Rosja czy Chiny.

Źródło: opracowanie własne.
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4.2. Unia Europejska

Pozycja Unii Europejskiej na światowej mapie politycznej powoduje naturalne 
zainteresowanie uczestnictwem we wszystkich głównych strukturach zarządza-
nia globalnego, w tym również zarządzanie internetem. Jest to jeden z obszarów, 
w których UE promuje multilateralizm i konsensus, uznając sieć za globalne 
dobro wspólne. Wzywając do stworzenia nowego modelu kooperacji w sprawie 
kluczowych aspektów zarządzania cyberprzestrzenią, akcentuje konieczność 
wzmocnienia struktury zarządzania tym medium, co ma obejmować systematy-
zację uprawnień i rozszerzenie niektórych z nich na skalę globalną.

Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie internetu, międzynarodowa kooperacja [w spra-
wach z nim związanych – przyp. M.Z.] jest kluczowa. Internet jest nadzwyczajnym narzę-
dziem służącym idei wolności słowa na całym świecie. (…) Komisja Europejska traktuje 
internet jako ważną zmienną demokracji i wolności. Sieć powinna być otwarta dla wszyst-
kich, neutralna i umożliwiająca korzystanie z różnych technologii i urządzeń (interopera-
cyjność). Unia Europejska opowiada się zatem za demokratyczną i transparentną kontrolą 
DNS i ONS323.

W debacie na ten temat pojawiają się też odniesienia do „europejskich wartości”, 
które powinny zostać uwzględnione w nowym systemie zarządzania. Akcentu-
je się konieczność zachowania otwartości, przejrzystości sieci oraz potrzebę ne-
gocjowania rozwiązań w tym obszarze w sposób transparentny i z udziałem jak 
największej liczby podmiotów. To stanowisko dominowało w czasie negocjacji 
prowadzących do powstania ICANN, wówczas jednak inicjatywa i uprawnienia 
regulacyjne pozostawały w rękach rządu Stanów Zjednoczonych, a wpływ Unii 
Europejskiej na formowanie się modelu zarządzania systemem domen był nie-
wielki. Podstawowym obszarem sporów stała się kwestia niedostatecznej repre-
zentacji rządów (rządów europejskich) w ustalonej pod koniec XX wieku struktu-
rze kierowania opartej na ICANN. Stany Zjednoczone ograniczyły oddziaływanie 
władz innych państw do odgrywania roli doradczej w ramach Governmental 
Advisory Committee (GAC), stanowiącego część składową ICANN. W tym ob-
szarze UE nie zdołała skutecznie wynegocjować większych uprawnień i w rezul-
tacie konsekwentnie uznaje, że wobec kluczowego znaczenia obszaru zarządzania 
ICANN oraz IANA należy zglobalizować funkcje przez nie sprawowane324.

Wymiernym rezultatem oddziaływań europejskich stało się za to utworzenie 
w 2007 roku pierwszej regionalnej domeny najwyższego poziomu „.eu”. Pew-
nym paradoksem na tle wątpliwości kierowanych pod adresem ICANN jest 
fakt, że formuła przyjęta przez UE w kwestii administrowania tą domeną od-
zwierciedla formułę realizowaną przez rząd USA i ICANN. Podmiot prywatny 

323 A Digital Agenda for Europe, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2010) 245 fi nal/2, 
Komisja Europejska 2010.

324 M.L. Mueller, Networks and States…, s. 61.
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jest głównym aktorem zarządczym na poziomie operacyjnym, ale jego upraw-
nienia w tym obszarze stanowią rezultat strategii uzgodnionej na politycznym 
forum UE325.

Jako że proces kształtowania się nowego system zarządzania internetem w co-
raz większym stopniu się umiędzynarodawia, Komisja Europejska wysuwa postu-
laty zwiększenia uprawnień zarządzania cyberprzestrzenią dla rządów, których 
podstawową rolą jest zabieganie o realizację interesu publicznego – również zwią-
zanego ze społeczną i gospodarczą aktywnością obywateli w sieci326. W istocie 
więc, chociaż akceptuje się rolę podmiotów prywatnych i wielostronną formułę 
zarządzania internetem, w naturalny sposób oczekuje się również wzmocnienia 
roli rządów w tym obszarze.

(…) nie możemy pominąć kluczowej roli rządów, którą mają one do odegrania w zapew-
nieniu otwartości i wolności internetu. (…) Jeśli użytkownicy chcą internetu neutralne-
go i otwartego, powinni zwrócić się do swoich rządów z prośbą o zabezpieczenie tych 
wartości327.

Stanowisko Unii Europejskiej jest klarowne na poziomie wyznaczania ogólnych 
kierunków przyszłego kształtu zarządzania siecią, wewnątrz państw członkow-
skich wciąż jednak toczy się dyskusja, jak dokładnie miałyby wyglądać w przy-
szłości uprawnienia rządów. Brakuje zgody co do zasięgu i konkretnych rozwią-
zań, za sprawą których byłyby one sytuowane wyżej w hierarchii zarządzania 
internetem. Formułując obiekcje wobec obecnej roli i statusu ICANN i wskazu-
jąc kierunki rozwoju tej lub alternatywnych formuł zarządzania siecią, Komisja 
Europejska podnosi również problem defi cytu legitymacji dotychczasowego sy-
stemu, uznając, że zbudowanie szerszego forum podmiotów regulujących cyber-
przestrzeń stanie się wyrazem „wielostronnej odpowiedzialności” (multilateral 
accountability)328.

Między innymi ta kwestia była przedmiotem negocjacji prowadzonych w ra-
mach Th e Internet Governance Forum postrzeganego jako platforma redukcji 
„cyfrowego podziału” oraz transferu wiedzy składającej się na różne wizje za-
rządzania internetem329. Głównie dzięki staraniom UE forum to zostało utwo-

325 Zob. G. Christou, S. Simpson, Th e New Electronic Marketplace: European Governance Strategies 
in a Globalising Economy, Edward Elgar, London 2007.

326 European Commission welcomes US move to more independent, accountable, international 
Internet governance, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej IP/09/1397, Bruxelles, 30.09.2009, 
http://europa.eu/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1397 (11.10.2014).

327 V. Reding, Komisarz do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Cyt. za: G. Christou, 
S. Simpson, Th e European Union, Multilateralism and the Global Governance of the Internet, „Journal 
of European Public Policy” 2011, no. 2, vol. 18, s. 255.

328 European Commission welcomes US move to more independent, accountable…
329 Internet Governance Forum zostało ustanowione w 2005 roku jako podstawowa sfera debaty 

i koordynacji polityk w sprawie zarządzania internetem. Interesującym aspektem tej debaty jest 
stanowisko Unii Europejskiej w sprawie „cyfrowego podziału”. Unia uznaje za błędne interpretowanie 
tego zjawiska w kategoriach podziału na linii Globalna Północ – Globalne Południe, wskazując na 
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rzone i utrzymuje swoją rolę w koordynowaniu wielostronnej debaty. Istotnym 
jej aspektem jest negocjowanie stanowisk państw rozwijających się oraz Stanów 
Zjednoczonych, których ogląd kontroli i rozwoju globalnej sieci znacząco się 
różnią.

Gospodarki wschodzące i świat rozwijający się promują pogląd, że najsku-
teczniejszą formułą byłoby ustanowienie międzyrządowego, globalnego porozu-
mienia w tej sprawie. Stany Zjednoczone z kolei uznają istniejące – hybrydowe 
– rozwiązanie za model dla przyszłego systemu. Chociaż Unia Europejska w tym 
akurat obszarze odgrywa rolę mediatora, w miarę prowadzonych rozmów wiele 
z poglądów na potrzeby możliwości w zakresie zarządzania internetem zbliżyło ją 
do stanowiska amerykańskiego. Rozszerza się pole zagadnień dotyczących kształ-
tu zarządzania systemami telekomunikacyjnymi w ogóle, w których również Sta-
ny Zjednoczone uznają europejskich partnerów za sojuszników330.

Całościowy ogląd aktywności UE w ustalaniu nowego systemu zarządczego 
wyraźnie wskazuje, że zajęła ona rolę katalizatora zmian i jednego z głównych 
adwokatów przesunięcia większych uprawnień w kierunku społeczności mię-
dzynarodowej, uznając znaczenie cyberprzestrzeni dla rozwoju cywilizacyjnego. 
W politykach Unii Europejskiej cyberprzestrzeń i możliwości przez nie oferowa-
ne są częstym punktem odniesienia i podstawą formułowania wytycznych co do 
budowania społeczeństw i gospodarek opartych na wiedzy.

4.2.1. Analiza CoG
Zarządzanie internetem jako sfera rywalizacji międzynarodowej

Cel
Budowanie międzynarodowego konsensusu w sprawie modelu zarządzania globalną siecią www, 
opartego na zasadach i wartościach zapewniających realizację interesu wspólnoty europejskiej 
oraz rozwój cyberprzestrzeni.
Warunki do jego osiągnięcia
Aktywność na forum debaty o zarządzaniu internetem, wykorzystywanie wpływów politycznych 
i ekonomicznych dla neutralizowania propozycji niezgodnych z interesami UE, wzmacnianie od-
działywania organów Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni.

istotne różnice w dostępie do internetu i kompetencjach cyfrowych wśród mieszkańców państw 
członkowskich. Jedną z istotnych strategii władz europejskich od lat 90. XX wieku było pokonanie 
cyfrowego podziału wewnątrz Unii. Zob. M. Raboy, N. Landry, Civil Society, Communication and 
Global Governance: Issues from the World Summit on the Information Society, Peter Lang, New York 
etc. 2005.

330 W.J. Drake, Introduction: Th e Distributed Architecture of Network Global Governance [w:] 
Governing Global Electronic Networks: International Perspectives on Policy and Power, red. W.J. Drake, 
E.J. Wilson, MIT Press, Cambridge, MA 2006, s. 41.
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CoG
UE (Komisja Europejska)

Zdolności krytyczne
Możliwość koordynacji i wypracowania spójne-
go stanowiska 26 państw członkowskich;
Możliwość przewodzenia globalnej debacie 
w sprawie modelu zarządzania internetem;
Wyznaczanie kierunków rozwoju globalnej 
sieci, tak aby jej ewolucja odpowiadała potrze-
bom politycznym, społecznym i ekonomicznym 
państw Unii Europejskiej;
Wykorzystywanie debaty na temat zarządzania 
internetem jako sfery efektywnego przywódz-
twa – prowadzenie otwartego dialogu w tej 
sprawie, proponowanie rozwiązań, promowanie 
własnej wizji.

Krytyczne punkty
Rola konsultacyjna i opiniotwórcza, bez rzeczy-
wistych możliwości wpływu na zmianę modelu 
zarządczego;
Ogólny charakter niektórych ze zgłaszanych 
postulatów, promowanie niesprawdzonych roz-
wiązań, sprzeczności w niektórych z propono-
wanych obszarów;
Problem z koordynacją stanowisk wszystkich 
państw UE. Postulowana jako kluczowa zasada 
nowego modelu zarządzania internetem multi-
-stakeholder approach, w ograniczonym zakresie 
testowana jest w wypracowywaniu spójnego sta-
nowiska państw członkowskich;
Duży stopień upolitycznienia debaty i prowa-
dzenia jej w kontekście relacji na linii UE-USA.

Wymagania krytyczne
Konsensus państw zrzeszonych we wspólnocie 
w sprawie modelu zarządzania internetem;
Skuteczne budowania poparcia międzynarodo-
wego dla stanowiska UE w sprawie przekształ-
ceń w modelu zarządzania internetem;
Utrzymanie globalnego wymiaru sieci, promo-
wanie systemu zarządzania wspierającego inno-
wacje, handel i wymianę informacji;
Wyważone prowadzenie procesu umiędzyna-
rodowienia zarządzania siecią z jednoczesnym 
utrzymaniem wpływów w strategicznych ob-
szarach;
Zdolność do utrzymania stanu, w którym na-
wet bez formalnego uregulowania procesów 
decyzyjnych interesariusze mogą łatwo dosto-
sowywać się do zmieniających się warunków 
i promować dobre praktyki.

Wnioski
Unia Europejska zajmuje bardzo wyraziste stanowisko w kwestii zarządzania internetem, dążąc 
do przekształcenia istniejącego modelu. Dowodzi tego charakter uczestnictwa reprezentantów UE 
w debacie na ten temat i podnoszone przez nich postulaty. Kwestie umiędzynarodowienia, pełnej 
prywatyzacji i uniezależnienia ICANN oraz poddania tej organizacji międzynarodowej kontroli, 
podnoszone przez Komisarz UE ds. mediów i społeczeństwa informacyjnego, Vivianne Reding, 
w 2009 roku zapoczątkowały nowy, intensywny rozdział tej debaty. W opinii KE korporacja pry-
watna (ICANN lub jej odpowiednik) powinna nadal sprawować techniczny nadzór nad siecią, pod 
warunkiem jej niezależności i odpowiedzialności, ale nie przed rządem Stanów Zjednoczonych, 
tylko przed globalną społecznością. Zdecydowanie dąży się do utrzymania sieci jako niepodzielnej 
i interoperacyjnej struktury, przeciwstawiając się zwiększeniu jej podatności na naciski indywi-
dualnych rządów, co mogłoby prowadzić do fragmentacji sieci, coraz wyraźniejszych podziałów 
technologicznych i prawnych. Głównym problemem podważającym możliwość skutecznego spra-
wowania przez UE przywódczej roli w tym obszarze decyzyjnym jest problem z aplikacją zaleca-
nego potencjalnie do realizacji w skali globalnej modelu, na terytorium samej Unii – w UE nie ma 
jednego modelu zarządzania internetem, zwłaszcza w odniesieniu do roli rządów, ruchów społecz-
nych czy sektora prywatnego w tym procesie.

Źródło: opracowanie własne.



M
ec

ha
ni

zm
y 

w
pł

yw
u 

w
 za

rz
ąd

za
ni

u 
cy

be
rp

rz
es

trz
en

ią

198

4.3. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN), Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

ICANN i IANA to amerykańskie agendy kierujące systemem nazw domen in-
ternetowych (DNS – domain name system) i przydzielające numery IP. Powią-
zane z sobą, prywatne, mają status organizacji non profi t i działają na podstawie 
prawa stanu Kalifornia331. Zostały powołane dla sprawowania technicznego za-
rządu nad zasadniczymi elementami systemu, na którym opiera się globalna sieć 
– nad przestrzenią numeryczną stanowiącą unikatową bazę danych. W systemie 
zarządzania DNS czołową rolę odgrywa ICANN, która oddziałuje na wszystkich 
użytkowników internetu. Organizacja powstała jako rezultat wpływów środowi-
ska naukowców i pionierów internetu skupionych wokół projektów, które dały 
początek globalnej sieci i doprowadziły do jej rozwoju. Do głównych organizacji 
w tym gronie należały: Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Archi-
tecture Board (IAB), Instytut Nauk o Informacji (Institute for Scientifi c Infor-
mation – ISI) Uniwersytetu Southern California oraz Internet Society (ISOC)332. 
Inicjatorem systemu nadawania nazw i numerów oraz instytucji sprawującej tę 
funkcję był dr Jon Postel z Uniwersytetu Southern California, pomysłodawca In-
ternet Assigned Numbers Authority (IANA). Kontrakt z rządem Stanów Zjed-
noczonych zapewniał IANA techniczną możliwość wprowadzenia zmian w bazie 
domen najwyższego poziomu (root fi le zone), a więc w zbiorze danych zawiera-
jących informacje o najważniejszych elementach systemu DNS, który umożliwia 
komunikację w internecie.

Postelowi – w latach 70. XX wieku, kiedy jeszcze był studentem – powierzo-
no zadanie utrzymywania domen najwyższego poziomu, dodawania kolejnych, 
wyboru administratorów, którzy zarządzali centralnym układem tworzącego się 
internetu. Aby skutecznie realizować te zadania, Postel powołał pierwszą insty-
tucję wyznaczającą kierunki rozwoju technologicznego sieci – Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA), która dzisiaj jest częścią składową struktury ICANN.

W miarę błyskawicznego rozwoju cyberprzestrzeni, już w latach 90. XX wie-
ku, decyzje podejmowane jednoosobowo niosły z sobą konsekwencje odczuwalne 
globalnie. W 1984 roku, w dokumencie oznaczonym RFC 920 (Request for Com-
ments), Jon Postel wraz z Joyce Reynolds zdefi niowali kierunek ewolucji sieciowej 
przestrzeni numerycznej. Podczas kiedy IANA sprawowała kontrolę koncepcyjną 
nad bazą domen najwyższego poziomu, wyznaczając jej strukturę i rozwój, rolę 
ich administratora przyjęła prywatna fi rma – Network Solutions (NSI), działająca 

331 ICANN w rzeczywistości nie jest organizacją non profi t, ponieważ za rejestrację nowych 
domen pobierane są opłaty.

332 B. Leiner, V. Cerf, D. Clark, R. Kahn, L. Kleinrock, D. Lynch, J. Postel, L.G. Roberts, S. Wolff , 
A Brief History of the Internet by Th ose Who Made the History, 08.2000, http:/www.isoc.org/internet/
history/i (2.10.2014).
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na podstawie kontraktu z rządem Stanów Zjednoczonych333. Kontrakt ten uczy-
nił fi rmę bogatą (jako że otrzymała pozwolenie za pobieranie rocznych opłat za 
korzystanie z przydzielanych domen) i wpływową (ze względu na swoją monopo-
listyczną pozycję), kiedy po otwarciu internetu dla celów komercyjnych nastąpiła 
eksplozja rejestracji domen oznaczonych symbolem „.com”. W latach 90. XX wie-
ku te domeny stanowiły ponad połowę wszystkich istniejących w internecie, ich 
liczbę szacowano na ponad 10 milionów334. Domenami krajowymi natomiast 
(IANA zdecydowała o oznaczeniu „lokalnych” sieci nazwami pochodzącymi od 
nazw państw – „.pl”, „.fr”, „.uk” itd.) zarządzały zazwyczaj instytucje niekomercyj-
ne, zorientowane badawczo, które również miały uprawnienia monopolistyczne 
– administrator kodu krajowego TLD (country code Top Level Domain) był jedy-
nym dysponentem tego kodu.

W miarę jak internet stawał się coraz ważniejszą przestrzenią komunikacji i re-
alizacji celów komercyjnych, coraz więcej pojawiało się głosów kwestionujących 
istniejącą strukturę zarządzania. W przestrzeni regulacyjnej szczególnie istotna 
była aktywność technologów – pionierów komunikacji internetowej zrzeszonych 
w organizacji Th e Internet Society (ISOC), którzy od początku lat 90. XX wieku 
usiłowali uzyskać większy wpływ na regulację globalnej sieci, zwłaszcza w obsza-
rze praw własności intelektualnej. Rezultatem interakcji między IANA, ISOC oraz 
agendami rządowymi stało się powstanie ICANN. Odwołując się do początków 
organizacji, jeden z analityków zauważa:

ICANN wywołała kontrowersje przez sposób jej powołania do życia i od razu była obiek-
tem bezpośredniej wrogości krytyków argumentujących, że organizacja – jeśli zostanie 
zalegalizowana przez National Telecommunications and Information Agency (NITA) – 
pozyska ogromną władzę bez mechanizmu odpowiedzialności, będzie łagodnie podcho-
dzić do kwestii praw obywatelskich, a przede wszystkim nie będzie reprezentować pełnego 
spektrum użytkowników internetu335.

ICANN została powołana do życia decyzją Departamentu Handlu Stanów Zjed-
noczonych w 1998 roku. Jest to jedyny podmiot, który w spójny sposób struk-
turalizuje pewien wymiar cyberprzestrzeni. Posiada zdolność narzucania reguł 
i narzędzia ich egzekwowania (odmowa rejestracji domeny, czyli wykluczenie 
z pewnej części uczestnictwa w świecie wirtualnym).

Aby stać się częścią internetu – zyskać rozpoznawalność wśród innych użyt-
kowników sieci, twórcy i zarządzający sieciami prywatnymi, muszą zawrzeć 
umowę z ICANN. Jest to formuła umożliwiająca temu podmiotowi sprawowanie 
kontroli nad postanowieniami umowy. Wdrożone tu zostają mechanizmy zarząd-

333 NSI decydowało o rozwoju domen oznaczonych: .com, .net, .org.
334 H. Klein, ICANN and Internet Governance: Leveraging Technical Coordination to Realize 

Global Public Policy, „Th e Information Society” 2002, no. 18, s. 199.
335 F. Marcus, Governing the Internet: Th e Emergence of an International Regime, Lynne Reinner, 

Boulder, CO 2001, s. 55.
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cze: władza, prawo, egzekucja, jurysdykcja. ICANN ma władzę wynikającą z jego 
unikatowej roli agencji nadającej nazwy i numery umożliwiające uczestnictwo 
w sieci, co dla administratora wiąże się z przyjęciem pewnych reguł zapisanych 
w umowie. Obszarem jurysdykcji ICANN jest przestrzeń internetu. Ustanawiane 
przez nią reguły nie dotyczą jednak korzystających z sieci (użytkowników), a je-
dynie administratorów sieci, które stanowią części składowe internetu (czyli sieci 
zrzeszającej sieci)336.

Źródła powstania organizacji i sposób jej funkcjonowania prowadzą do wniosku, 
że techniczny zarząd globalnej sieci internetowej opiera się na modelu publiczno-
-prywatnym. Na poziomie operacyjnym najważniejszym organem jest organizacja 
prywatna, która jednak realizuje kierunki formułowane na gruncie władzy poli-
tycznej Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzono prywatyzację i umiędzynarodo-
wienie, ale parasol zarządczy w postaci możliwości zakwestionowania decyzji Rady 
Dyrektorów ICANN przez rząd Stanów Zjednoczonych został utrzymany w mocy. 
Szczegóły procesu negocjacyjnego, którego rezultatem stało się powołanie ICANN, 
wskazują, że udział komponentu publicznego w tworzonej strukturze dla przed-
siębiorców był gwarancją stabilności systemu i ochrony znaków handlowych337. 
Państwa miały zapewnić obowiązywanie w cyberprzestrzeni tych samych reguł, 
które obowiązywały na ich terytorium. Projekt ICANN miał być w swym założeniu 
eksperymentem instytucjonalnym: intencją było stworzenie podmiotu prywatne-
go, który byłby zdolny do negocjowania złożonych interesów aktorów operujących 
w internecie, zachowując jednocześnie elastyczność i efektywność338.

Model oparty na zwierzchnictwie ICANN w obszarze administrowania roz-
wojem internetu ewoluuje. Rezultatem deklaracji rządu Stanów Zjednoczonych 
o rozszerzeniu spektrum zarządczego na skalę globalną stała się między innymi 
inicjatywa NetMundial – Global Multistakeholder Meeting on the Future of Inter-
net Governance. Spotkanie szerokiego grona uczestników – reprezentantów rzą-
dów, sektora prywatnego, użytkowników, ekspertów – technologów, odbyło się 
w 2014 roku w São Paulo. ICANN, obok rządu Brazylii, była jednym z inicja-
torów tego etapu debaty o kierunku rozwoju internetu, jej celem było ustalenie 
uniwersalnego konsensusu w sprawie podstawowych reguł, jakimi rządzić się ma 
globalna sieć.

336 M. Mueller, Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace, MIT Press, 
Cambridge, MA 2002.

337 W debacie dotyczącej zasad numerowania przestrzeni internetowej wiele korporacji 
podnosiło kwestię praw autorskich w domenach zawierających w sobie nazwy handlowe, jak np. 
coca-cola.com. Po nacisku grup interesu oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO), a także korporacyjnych grup interesu, ustalono, że ochrona odnosić się będzie również do 
nazw domen. Zob.: R. Shaw, Internet Domain Names: Whose Domain is Th is? [w:] Coordination of 
the Internet, MIT Press, Cambridge, MA 1997.

338 Na temat zawiłości procesu negocjacyjnego, który doprowadził do powstania ICAAN, 
zob. m.in.: M. Mueller, Technology and Institutional Innovation…, s. 1–32; H. Klein, Online Social 
Movements and Internet Governance, „Peace Review” 2001, no. 13(3), s. 403–410.
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4.3.1. Analiza CoG
Zarządzanie internetem według modelu hybrydowego. Aktorzy i kontestatorzy

Cel
Utrzymanie internetu jako niepodzielnej, suwerennej, odpornej na wpływy struktury, stanowiącej 
optymalne środowisko rozwoju innowacyjności i kształtowania dialogu międzykulturowego.
Warunki do jego osiągnięcia
Przekształcanie modelu zarządzania internetem, który zapewni równowagę wpływów interesa-
riuszy, realizację podstawowych wartości, tworzących unikalność sieci oraz pozwoli na neutrali-
zowanie zagrożeń.
CoG
ICANN

Zdolności krytyczne
Uprawnienia do realizowania funkcji IANA.
Kształtowanie głównych kierunków rozwoju 
internetu na poziomie zarządzania przestrzenią 
numeryczną.

Krytyczne punkty
Nadzór agendy rządu Stanów Zjednoczonych, 
co powoduje zarzuty o upolitycznienie i podpo-
rządkowanie interesom tego państwa.
Stopień skomplikowania procesu decyzyjnego.
Niejasne kryteria procesu decyzyjnego, arbitral-
ność rozstrzygnięć Rady ICANN, na przykład 
w sprawie nazw domen.
Słaba transparentność, niejasna odpowiedzial-
ność ICANN.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie czołowego miejsca w strukturze za-
rządzania internetem.
Zdolność do konsekwentnego ograniczania 
i neutralizowania wpływów politycznych w ob-
szarze kompetencji ICANN.
Zdolność do utrzymania stanu, w którym na-
wet bez formalnego uregulowania procesów 
decyzyjnych interesariusze mogą łatwo dosto-
sowywać się do zmieniających się warunków 
i promować dobre praktyki.
Zdolność dopasowywania natury i zakresu de-
cyzji do szybko postępującego rozwoju inter-
netu.

Wnioski
Niewątpliwym atutem obecnej formuły zarządzania internetem, opartej na uprawnieniach 
ICANN, jest fakt, że sprawdziła się ona na poprzednich etapach rozwoju sieci, umożliwiając 
powstanie spójnej i otwartej sieci. Głównym zarzutem kierowanym wobec korporacji jest ten 
o podporządkowanie interesom jednego kraju pomimo faktu, że amerykańska National Telecom-
munications and Information Administration (NTIA) właściwie nigdy nie ingerowała w decyzje 
powzięte na forum ICANN, chociaż sama możliwość wpływu traktowana być może jako oddzia-
ływanie. Dotychczasowa formuła zarządzania internetem oparta jest na organizacji hybrydowej, 
realizującej uprawnienia wyłącznie w warstwie technicznej, i ta formuła dowiodła swojej skutecz-
ności i adekwatności do wymogów globalnej sieci. Planowana reforma ICANN ma uczynić z niej 
ciało zarządzane wielostronnie, co stanie się spełnieniem postulatów zainteresowanych państw 
i organizacji, jednak niesie z sobą niebezpieczeństwo ograniczenia sprawności procesu decyzyj-
nego oraz zwiększenia inercji realizowanych projektów, co w przypadku medium wymagającego 
szybkich reakcji na zmiany może negatywnie odcisnąć się na jego bezpieczeństwie i rozwoju. Dla 
oceny charakteru i konsekwencji planowanych zmian nowy model musi zostać wdrożony i reali-
zowany, co pozwoli zaobserwować jego defi cyty i zalety.

Źródło: opracowanie własne.
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4.4. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International 
Telecommunication Union, ITU)

ITU swoje źródła ma w powstałym w 1865 roku Międzynarodowym Związku Tele-
grafi cznym, który przekształcił się w agendę ONZ do regulowania rynku telekomu-
nikacyjnego. Zrzesza ona 193 państwa oraz główne przedsiębiorstwa funkcjonujące 
na rynku telekomunikacyjnym i radiokomunikacyjnym (tzw. członkowie sektoro-
wi). Rola organizacji rosła w miarę poszerzania się znaczenia telekomunikacji w ży-
ciu społecznym i gospodarczym – stopniowo poszerzała ona swoje uprawnienia, 
włączając w nie na przykład telefonię komórkową czy kwestie związane z satelita-
mi telekomunikacyjnymi. ITU zajmuje się między innymi opracowywaniem zasad 
świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, które to zawarte są 
w ITR, czyli Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych.

W debacie nad kształtującym się modelem zarządzania internetem ITU pre-
tenduje do zajmowania czołowego miejsca wśród ciał decyzyjnych ze względu na 
swój międzynarodowy charakter i ugruntowaną pozycję w obszarze zarządzania 
telekomunikacją. Od lat 90. XX wieku organizacja promuje alternatywną wobec 
istniejącej wersję struktury zarządzania siecią, siebie sytuując w jej centrum. Na 
forum organizacji pojawia się projekt, aby internet uczynić zbiorem sieci pod-
porządkowanych państwom, które będą sprawować nadzór nad fragmentami 
struktury. Taka wizja modelu nadzoru nad internetem jest jednak systematycznie 
marginalizowana z powodu opozycji rządu Stanów Zjednoczonych oraz większo-
ści rządów państw demokratycznych oraz protestów użytkowników sieci, którzy 
w podporządkowaniu sieci państwom widzą poważne zagrożenie wolności.

Kolejne spotkania na forum ITC przynoszą jednak informacje o polaryzacji 
stanowisk pomiędzy państwami oraz coraz większej woli upolitycznienia cyber-
przestrzeni. Coraz częściej proponuje się poddanie kontroli nad ruchem w sieci 
władzom państwowym, czyli zorganizowanie terytorialnie określonego nadzoru 
nad sferą, która ze swej natury jest pozaterytorialna339. Jednym z ważnych impul-
sów do poszukiwania rozwiązań w sprawie nadzoru nad siecią WWW stała się tak 
zwana afera Snowdena (ujawnienie przez Edwarda Snowdena latem 2013 roku in-
formacji o inwigilacji prowadzonej przez NSA, agencję wywiadowczą Stanów Zjed-
noczonych).

Stanowiska państw skoncentrowały się wokół dwóch koncepcji – opartej na 
międzyrządowym modelu kontroli internetu oraz modelu wielostronnym. Ta 
pierwsza wyraża preferencje Rosji, Chin, Iranu, części państw rozwijających się, 
które uznają, że rządy powinny odgrywać dominującą rolę w zakresie polityk 
publicznych dotyczących internetu, co pomniejszy udział społeczeństwa obywa-
telskiego, przedsiębiorców i organizacji technicznych w tej sferze. Przeciwstawna 

339 Proposals Received from ITU Member States for the Work of the Conference, ITU 99, Doc. 
WCIT12/DT/1-E,(2012), http://www.soumu.go.jp/main_content/000188223.pdf (12.01.2015).
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koncepcja oparta jest na założeniu, że w sprawach dotyczących internetu należy 
decydować w sposób możliwie przejrzysty, w ramach równoprawnej współpracy 
przedstawicieli rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, orga-
nizacji naukowych i technicznych.

Odnosząc się do tej debaty, ITU mocno akcentuje potrzebę demokratyzacji 
zarządzania ruchem w sieci, upowszechnienia uprawnień, co miałoby praktycznie 
oznaczać przyznanie poszerzonych kompetencji tej organizacji.

Kiedy wynalazek jest wykorzystywany przez miliardy ludzi na całym świecie, nie jest już 
dłużej własnością jednego narodu, nawet jeżeli to potężny naród. Musi istnieć mechanizm 
zapewniający prawo głosu wielu krajom340.

4.4.1. Analiza CoG
Zarządzanie internetem oparte na państwach

Cel
Utrzymanie internetu jako niepodzielnej, suwerennej, odpornej na wpływy struktury, stanowiącej 
optymalne środowisko rozwoju innowacyjności i kształtowania dialogu międzykulturowego.
Warunki do jego osiągnięcia
Przekształcanie modelu zarządzania internetem, aby ostateczny jego kształt zapewniał równowagę 
wpływów interesariuszy, realizację podstawowych wartości tworzących unikalność sieci oraz po-
zwolił na neutralizowanie zagrożeń.
CoG
ITU

Zdolności krytyczne
Możliwość kształtowania i wdrażania zasad 
funkcjonowania telekomunikacji międzynaro-
dowej.
Główne forum krytyki obecnego sposobu zarzą-
dzania internetem.
Możliwość formułowania alternatywnych wo-
bec dotychczas realizowanych scenariuszy za-
rządzania internetem.

Krytyczne punkty
Brak akceptacji wielu ważnych aktorów społecz-
ności międzynarodowej na rozszerzenie man-
datu ITU o kwestie związane z zarządzaniem 
internetem, m.in.: zarządzanie systemem nazw 
domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, 
regulowaniem peeringu.
Wizerunek organizacji, która potencjalnie może 
zostać poddana wpływom państw niedemokra-
tycznych, które za jej pośrednictwem mogłyby 
realizować strategie zarzadzania siecią godzące 
w jej otwartość.

Wymagania krytyczne
Akceptacja mandatu ITU do sprawowania ca-
łościowego zarządu lub pewnej roli zarządczej 
w obszarze internetu.
Konsensus na arenie międzynarodowej w spra-
wie uznania internetu za usługę telekomunika-
cyjną.

340 P. Kościelniak, Kto rządzi Internetem, „Rzeczpospolita”, 23.12.2012, http://www.rp.pl/
artykul/963863.html (27.09.2014).
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Wnioski
Możliwość uczynienia ITU głównym forum zarządzania najważniejszym globalnym medium jest 
oceniana negatywnie przez reprezentantów sektora pozarządowego i wiele państw. Głównym ar-
gumentem jest to, że mechanizmy decyzyjne w ramach ITU powodować mogą zbyt duży wpływ 
Rosji czy Chin na problem zarządzania globalną siecią, a ponadto dokonanie takiej zmiany nie 
gwarantuje, że nieprawidłowości dzisiejszego modelu, który daje przewagę państwom rozwi-
niętym w kwestii przyznawania nazw domen internetowych, ustalania ich struktury i ogólnego 
nadzoru nad działaniem serwerów DNS zostaną zniwelowane. Wobec sprzeciwu społeczności 
międzynarodowej nie ma większych szans na to, aby ITU zajęła bardziej znaczącą rolę w struk-
turze decyzyjnej wyznaczającej kierunki rozwoju tego medium. Charakter jej oddziaływań w tej 
debacie jest jednak interesującym polem refl eksji, obrazującym defi cyty układów władzy w sferze 
transnarodowej. Proces decyzyjny w tej organizacji opiera się na zasadzie „jedno państwo, jeden 
głos”. Taka konstrukcja pozwala wyeliminować zarzuty o niedemokratyczność i nierówne trak-
towanie państw członkowskich, stwarzając jednak pole do nadużyć objawiających się w niemal 
wszystkich strukturach ONZ – duże państwa, za pomocą koalicji i aliansów, zyskują nieproporcjo-
nalny zakres władzy. Jeśli zatem defi cytem systemu zarządzania internetem opartym na ICANN 
jest brak legitymacji, demokratycznej kontroli i nieproporcjonalne wpływy rządu Stanów Zjedno-
czonych, to oparcie go na ITU może z kolei prowadzić do upolitycznienia i paraliżu decyzyjnego.

Źródło: opracowanie własne.

4.5. Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance 
Forum – IGF)

Jedną z głównych otwartych platform współczesnej debaty nad modelem koor-
dynacji globalnej sieci jest Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance 
Forum – IGF), które powstało podczas obrad Światowego Szczytu Społeczeństwa 
Informacyjnego w latach 2003–2005 jako wspólna, ogólnoświatowa i wielostron-
na przestrzeń budowania porozumienia. Forum ma charakter neutralny i niewią-
żący, a jego działania nie powielają działań podejmowanych przez inne gremia. 
W IGF uczestniczą setki osób reprezentujących organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego, rządy, przedsiębiorców, organizacje techniczne i świat nauki. Pierw-
sze Forum Zarządzania Internetem odbyło się w Atenach w 2006 roku. Od tego 
czasu spotkania odbywają się co roku. Na Forum omawiane są najważniejsze za-
gadnienia związane z funkcjonowaniem sieci – od kwestii prawnych przez tech-
niczne i ekonomiczne do społecznych. Ma ono charakter nieformalny, działa pod 
auspicjami ONZ, zabiega o uzyskanie wsparcia politycznego, które zapewniłoby 
mu stałe miejsce w międzynarodowej sieci zarządzania internetem. O wzmocnie-
nie jego roli zabiega między innymi Komisja Europejska, uznając forum za obszar 
kształtowania wielostronnego dialogu, który stanowi niezbędny wymóg nowego 
modelu zarządzania siecią.
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4.5.1. Analiza CoG
Rola wielostronnego, otwartego dialogu w procesie decyzyjnym

Cel
Utrzymanie internetu jako niepodzielnej, suwerennej, odpornej na wpływy struktury, stanowiącej 
optymalne środowisko rozwoju innowacyjności i kształtowania dialogu międzykulturowego.
Warunki do jego osiągnięcia
Przekształcanie modelu zarządzania internetem, oby ostateczny jego kształt zapewniał równowagę 
wpływów interesariuszy, realizację podstawowych wartości tworzących unikalność sieci oraz po-
zwolił na neutralizowanie zagrożeń.
CoG
IGF

Zdolności krytyczne
Możliwość debaty szerokiego grona interesariu-
szy zainteresowanych uczestnictwem w struktu-
rach zarządzania internetem.
Możliwość formułowania alternatywnych wo-
bec dotychczas realizowanych scenariuszy za-
rządzania internetem.

Krytyczne punkty
Brak stałego miejsca w sieci interesariuszy, brak 
instytucjonalizacji, stałego fi nansowania.

Wymagania krytyczne
Rozpoznawalność i uznanie międzynarodowe-
go środowiska aktorów uczestniczących w pro-
cesie przekształcania formuł zarządczych.

Wnioski
Internet Governance Forum (IGF) w pewien sposób jest spełnieniem idealnej wizji zarządzania 
globalną siecią, która pojawia się w postulatach agend rządowych i innych aktorów zainteresowa-
nych wpływami w tym obszarze. Dominującą narracją związaną z pożądanymi strukturami wła-
dzy jest system wielostronny, uniemożliwiający przewagę któregokolwiek z uczestników. System, 
który będzie autonomiczny, odporny na wpływy zewnętrzne. Na spotkaniach IGF ścierają się gło-
sy największego spektrum interesariuszy, forum nie tworzy barier dostępu, kształtuje dialog tak, 
by niwelować głęboko zakorzenioną dysproporcję reprezentantów głosów Globalnego Południa 
i Globalnej Północy. IGF nie posiada jednak rzeczywistych możliwości sprawczych, nie wykształ-
ciło mechanizmów zinstytucjonalizowanego procesu decyzyjnego, obrady prowadzone w jego 
ramach nie mają przełożenia na decyzje interesariuszy podejmowane w ich spektrum oddziały-
wania. IGF należy zatem uznać za sferę interakcji i ścierania się interesów. Realizuje ono potrzebę 
wyrażania opinii szerokiego grona interesariuszy, co jednak nie przekłada się na ich rzeczywiste 
oddziaływanie na kształtujący się system decyzyjny.

Źródło: opracowanie własne.

4.6. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (World 
Summit on Information Society, WSIS)

WSIS to najszersze forum debaty na temat kształtowania globalnych reguł ko-
rzystania z internetu oraz wykorzystywania infrastruktury komunikacyjnej dla 
wzmocnienia rozwoju. Szczyt przybiera formę konferencji odbywających się pod 
patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, pierwsza z nich odbyła się 
w Genewie w 2003 roku. WSIS stanowił trzecią w historii ONZ próbę ustalania 
standardów przepływu informacji na skalę globalną. Za pierwszy krok w tym kie-
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runku uznać można przyjętą w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Czło-
wieka, w której uznano prawo do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania 
ważnych informacji za podstawowe prawo człowieka.

W latach 70. XX wieku na forum organizacji zainicjowano debatę nad zagad-
nieniem „Ładu komunikacyjnego i informacyjnego Nowego Świata”. Proces de-
kolonizacji wywołał debatę nad kondycją uniezależniających się państw, brakiem 
infrastruktury telekomunikacyjnej w regionach Trzeciego Świata, nierównościa-
mi w dostępie i przepływie informacji.

Zamierzeniem szczytu, który odbył się na początku XXI wieku, było ustalenie 
sposobu, w jaki współpraca międzynarodowa może przynieść rezultaty w postaci 
zmniejszenia globalnego podziału cyfrowego (digital divide).

Uczestnicy pierwszego spotkania przyjęli Deklarację Zasad – zawierającą pew-
ną uzgodnioną wizję działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Towarzy-
szył jej plan działań określający środki do realizacji tej wizji341. Oba dokumenty 
koncentrują się na konieczności podjęcia współpracy społeczności międzynaro-
dowej na rzecz zapewnienia krajom słabo rozwiniętym technologicznie dostępu 
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)342. Budowanie infra-
struktury telekomunikacyjnej i zapewnienie równego dostępu do niej postrzega-
ne jest tutaj jako jedna z najbardziej efektywnych platform rozwojowych, dzięki 
którym dokonuje się postęp gospodarczy oraz cywilizacyjny. Główne rezultaty 
szczytu to rozpoznanie konieczności:

– budowania inkluzywnego społeczeństwa informacyjnego;
– wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

do rozwoju;
– promowania możliwości osiągania ustalonych na forum międzynarodowym 

celów rozwojowych, z wykorzystaniem dostępu do informacji i wiedzy;
– włączenia do agendy realizowanych celów stawianych w Deklaracji Milenij-

nej z 2000 roku, które związane były z tematyką ICT343.

Druga z konferencji WSIS, która odbyła się w Tunisie w 2005 roku, była jednym 
z największych zgromadzeń w historii ONZ i odegrała istotną rolę w usankcjono-
waniu wielostronnego modelu nadzoru nad najważniejszą technologią komuni-
kacyjną współczesności. Dane na temat procesu wdrożenia postanowień WSIS 
nie są w pełni dostępne – całościowy przegląd wdrażania postanowień szczytu 
zaplanowany został na 2015 rok. Kilka czynników dostrzegalnych w obszarze 
zarządzania globalnego (między innymi słabe postępy w realizacji Milenijnych 

341 Declaration of Principles. Building the Information Society: A Global Challenge in the New 
Millennium, World Summit on Information Society (WSIS), 2003, http://www.itu.int/dms_pub/
itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-E.doc (13.02.2015).

342 A. Peake, Internet Governance and the World Summit on the Information Society, 2004, http://
rights.apc.org/documents/governance.pdf (13.02.2015).

343 M. Kummer, Th e Results of the WSIS Negotiations on Internet Governance [w:] Internet 
Governance: A Grand Collaboration…, s. 53–57.
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Celów Rozwoju) może wskazywać na to, że postanowienia nie są wprowadzane 
według przyjętych założeń344.

4.6.1. Analiza CoG
Internet jako narzędzie realizowania celów rozwojowych. Rola problematyki rozwoju 
w kształtowaniu modelu zarządzania siecią WWW

Cel
Utrzymanie internetu jako niepodzielnej, suwerennej, odpornej na wpływy struktury, stanowiącej 
optymalne środowisko rozwoju innowacyjności i kształtowania dialogu międzykulturowego.
Warunki do jego osiągnięcia
Przekształcanie modelu zarządzania internetem, tak by ostateczny jego kształt zapewniał równo-
wagę wpływów interesariuszy, realizację podstawowych wartości tworzących unikatowość sieci 
oraz pozwolił na neutralizowanie zagrożeń.
CoG
Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego

Zdolności krytyczne
Możliwość kształtowania opinii, wypracowywa-
nia rozwiązań w obszarze zastosowania interne-
tu w celu przełamywania różnic rozwojowych.
Możliwość tworzenia fundamentów pod wielo-
stronny model zarządzania siecią.

Krytyczne punkty
Brak możliwości sprawczych, narzędzi oddzia-
ływania na rzeczywistość. Zarzuty o fasadowy 
charakter, tworzenie forum dialogu, w ramach 
którego organizacje o słabszym wpływie (NGO, 
INGO) mają możliwość formułowania opinii, 
ale ich głos nie jest brany pod uwagę.

Wymagania krytyczne
Akceptacja państw, organizacji związanych 
z zarządzaniem internetem i innych podmiotów 
zainteresowanych wpływem na tę przestrzeń re-
gulacyjną.

Wnioski
Kwestie zróżnicowań regionalnych i wpływ internetu na rozwój społeczeństw przynależą do zagad-
nień na stałe wpisanych w debatę nad kierunkami rozwoju globalnej sieci. To, jak rozdysponowana 
zostanie władza w kształtującej się strukturze zarządzania, determinuje zakres, w jakim internet 
będzie w stanie przyczyniać się do rozwoju cywilizacyjnego regionów, które w tej chwili znajdują 
się w zapaści. Zdecydowana większość wykluczonych cyfrowo żyje w państwach rozwijających 
się, zatem korzystanie z globalnej sieci stało się jednym z wyznaczników poziomu rozwoju. Tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne niewątpliwie stanowią czynnik transformacji społeczno-
-gospodarczej i odgrywają rolę katalizatora w osiąganiu celów rozwojowych. Podstawowym uwa-
runkowaniem dla zachowania tej relacji przyczynowo-skutkowej jest rozszerzanie taniego dostępu 
do sieci, a także zachowanie otwartości i swobody przepływu informacji w jej ramach. Postu-
laty formułowane na forum szczytu mają zatem dwa wymiary: techniczno-fi nansowy, związany 
z przekraczaniem barier w rozwijaniu infrastruktury teleinformatycznej, oraz jakościowy, zwią-
zany z możliwościami systemu komunikacyjnego, który poddany zostanie zarządowi na nowych 
zasadach. W obu tych wymiarach ujawni się skala indywidualnych interesów pierwszoplanowych 
aktorów międzynarodowej sceny politycznej – państw i organizacji przez nie tworzonych. Po-
twierdza to fakt sprzeciwu wobec uznania „prawa do komunikowania” za prawo człowieka (do 
katalogu praw człowieka weszło jedynie „prawo dostępu do informacji”).

Źródło: opracowanie własne.

344 Opracowany w 2013 r. raport, którego celem było zbadanie stopnia realizacji wytycznych 
ustalonych podczas konferencji szczytu przez reprezentantów sfery pozarządowej, ujawnia, że 
1/3  badanych osób nie zauważyła, aby wytyczne ONZ były punktem odniesienia dla polityk ich 
państw, http://www.apc.org/en/system/fi les/APC_SurveyWSIS_EN-2013.pdf (20.03.2015).
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4.7. Podsumowanie

Globalne zarządzanie przestrzenią komunikacji, nie mniej niż inne procesy de-
cyzyjne odnoszące się do spraw globalnych, opiera się na interakcjach szerokiej 
gamy aktorów. Wobec prymatu technologicznego państw Zachodu i roli, jaka 
w procesie decyzyjnym w kwestiach zarządzania cyberprzestrzenią przypada or-
ganizacjom kontrolowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych, trudno tu mówić 
o równowadze w dystrybucji władzy. Zresztą powszechną praktyką władz naro-
dowych jest rozszerzenie uprawnień władczych dotyczących terytorium państwa 
na sferę cyberprzestrzeni, pomimo że przestrzeń ta nie posiada wymiaru teryto-
rialnego. W tym przypadku obserwujemy, jak forum debaty formalnie się rozsze-
rza, przyznając miejsce przy stole negocjacyjnym organizacjom pozarządowym 
(jak podczas szczytu WSIS) czy uznając, że „społeczeństwo sieciowe” jest rzeczy-
wistym aktorem w przestrzeni decyzyjnej (jak w przypadku ACTA). Wydaje się, 
że w tym obszarze model wielostronnej otwartej debaty z udziałem wielu intere-
sariuszy został zaakceptowany przez wszystkich uczestników procesu decyzyjne-
go. Wątpliwe jest jednak to, czy ta gotowość do wysłuchania wszystkich głosów 
z sali przekłada się na ich uwzględnienie w przyjmowanych rozstrzygnięciach. 
Wątpliwości tego rodzaju podsyca polityczna narracja, w której słychać zarówno 
zrozumienie dla nieuchronności globalnego konsensusu w sprawie technologii 
kluczowej dla rozwoju globu, jak i opinie w rodzaju „Internet jest nasz”. Forum 
międzynarodowej debaty nad pożądanym kształtem zarządzania internetem jest 
zatem niezwykle szerokie – obejmuje aktorów pozapaństwowych, aktywistów, 
przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego, państwa wciąż jednak pozostają 
jedynymi reprezentantami społeczeństw formalnie uprawnionymi do przyjmo-
wania zobowiązań w ich imieniu.

Powierzenie centralnej roli w zarządzaniu nowym medium podmiotowi 
o hybrydowej naturze – ICANN sygnalizowało znaczące przekształcenie obowią-
zującej od lat 40. XX wieku struktury zarządzania międzynarodową sferą teleko-
munikacyjną. Dokonało się przesunięcie władzy i pewnego rodzaju zawłaszczenie 
uprawnień regulacyjnych przez rząd Stanów Zjednoczonych, motywowane do-
minującą rolą tego państwa w rozwijaniu nowego medium. Ewolucja krajobrazu 
instytucjonalnego, na który składają się podmioty regulujące cyberprzestrzeń, 
w wielu swych aspektach ilustruje przejście od zarządzania na poziomie naro-
dowym do tych jego form, które obejmują rzeczywistość międzynarodową. Za 
przykład tego typu praktyk – wywołanych przekształcaniem się środowiska mię-
dzynarodowego, a co za tym idzie zmianą konfi guracji aktorów w nim obecnych 
– służy kwestia ochrony znaków fi rmowych w cyberprzestrzeni.

Pod koniec lat 90. XX wieku domeny oznaczone nazwami fi rm lub produk-
tów stały się istotnym zasobem rynkowym. W miarę jak rozszerzała się prakty-
ka rezerwowania charakterystycznych nazw domen przez osoby prywatne, które 
potem odsprzedawały je właścicielom znaków towarowych, do których te nazwy 
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się odnosiły, pogłębiała się debata na temat ochrony praw intelektualnych w sieci. 
Z jednej strony uprawnionej argumentacji znalazło się prawo własności (znaku 
towarowego, który pojawiał się w nazwie domeny), a z drugiej swoboda działa-
nia w przestrzeni wirtualnej czy wolność słowa pozwalająca rezerwować dowolne 
zestawienia słów jako domeny internetowe. Rozwój technologiczny i pojawiające 
się na jego gruncie praktyki komercyjne znalazły się poza zakresem obowiązy-
wania dotychczasowych regulacji. Prawa chroniące znaki towarowe miały cha-
rakter narodowy – ochrona ograniczona była do określonego terytorium, zatem 
nie mogły skutecznie zostać przeniesione na grunt niezdefi niowanej terytorialnie 
cyberprzestrzeni.

Organizacja ICANN okazała się w tym przypadku skutecznym regulatorem, 
który stworzył globalnie obowiązującą formułę decydowania o prawach własności 
intelektualnej w odniesieniu do nazw domen internetowych (dokument Uniform 
Dispute Resolution Policy – UDRP)345. ICANN opracowała procedurę rozstrzyga-
nia sporów dotyczących nazw domen, której rezultatem miało być decydowanie 
o prawach własności, dokonywane przez certyfi kowanych arbitrów zgodnie z re-
gułami spisanymi w przyjętym dokumencie. Konsekwencją rozstrzygnięcia było 
przeniesienie lub usunięcie spornej domeny.

Wdrożony system jest dobrowolny, a strona nieusatysfakcjonowana rezulta-
tem może skorzystać z istniejących ścieżek prawnych. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że koszty każdego postępowania poza ICANN są ogromnie wysokie, za-
tem regulacja UDRP stosowana jest w odniesieniu do zdecydowanej większości 
toczonych sporów. Prywatna organizacja pozostająca pod kontrolą rządu Stanów 
Zjednoczonych odgrywa zatem w tym procesie rolę arbitra, którego rozstrzygnię-
cia dla zainteresowanych stron właściwie mają charakter prawa, jako że ICANN 
włączyła zapisy o procedurach dotyczących praw intelektualnych w nazwach 
domen do kontraktów z użytkownikami. Potwierdzeniem wagi i powszechności 
tych rozwiązań może być również fakt, że niektórzy z administratorów domen 
krajowych dobrowolnie przejęli zapisy ICANN.

Przykład ten daje pewne wyobrażenie o wielości interesów, jakie ścierają się na 
gruncie regulacyjnym, o konsekwencjach próżni, która pojawia się wówczas, gdy 
istniejące regulacje są niewłaściwe, oraz o sile wpływu interesariuszy będących 
istotnym czynnikiem w procesie decyzyjnym. Dotyczy to sytuacji, która rodzi wy-
mierne skutki w obszarze władzy i zasad obecnych w cyberprzestrzeni, a stworze-
nie i ukierunkowanie wymaga sformułowania kryteriów działania.

Wszędzie tam, gdzie istnieją rozbieżne interesy, potrzebny jest koordynator 
procesu negocjacyjnego. W przypadku opisanym wyżej okazała się nim instytucja 
prywatna, zdolna jednak do implementacji reguł na skalę globalną i uczestnictwa 
w zarządzaniu interesem publicznym, bo za takie należy uznać respektowanie 
prawa własności. Niezależnie od faktu, że prawo własności intelektualnej w na-

345 Uniformdispute Resolution Policy (UDRP), ICANN, 24.10.1999, http:/www.icann.org/udrp/
udrp-policy-24oct99.htmi (3.10.2014).
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zwach domen jest relatywnie wąskim obszarem regulacyjnym, wypracowano tam 
ogólną regułę postępowania, a zatem omawiany przypadek ilustruje pewną pra-
widłowość, dookreślając rolę ICANN w strukturze regulacyjnej. Jest on podsta-
wą pewnego reżimu międzynarodowego, którego oddziaływanie wykracza poza 
kwestie techniczne i wpływa na klasyfi kowanie możliwości korzystania z sieci. Jak 
stwierdza Milton Mueller: „Jego zadaniem jest określanie praw własności do iden-
tyfi katorów internetowych i regulacja ich konsumpcji i podaży”346. Organizacja ta 
dysponuje zatem dostępem do internetu jako dobrem prywatnym – jest mono-
polistą w udzielaniu zgody na użycie nazw identyfi kujących, każdy, kto zechce 
z takiej nazwy korzystać, musi ponieść związane z tym koszty.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten złożony krajobraz kompetencji, stref wpły-
wu i oczekiwań dotyczących poddawania kontroli różnych obszarów funkcjono-
wania sieci i działań jej użytkowników odpowiada właściwej jej naturze. Internet 
to duży, złożony system, który posiada wewnętrzną dynamikę i zdolność do prze-
kształcania zarówno w sensie technologicznym, jak i społecznym. Sieć ewoluuje, 
jest obszarem ciągłych eksperymentów, cyrkulacji idei i przekraczania granic nie 
tylko technologicznych, ale i kulturowych. Jest przestrzenią ciągłej transgresji347. 
Proces kształtowania uprawnień zarządczych również ma charakter prowadzo-
nych w sposób ciągły negocjacji, chociaż opisane wyżej sfery zaangażowania po-
szczególnych aktorów nie pozostawiają złudzeń, że w tym punkcie zderzają się 
z sobą strategiczne interesy aktorów międzynarodowych.

„Dyplomaci internetowi”, jak nazywają uczestników tego procesu analitycy, 
zabiegają głównie o zaspokojenie potrzeb grupy, którą reprezentują, ale ogólnym, 
dobrze ugruntowanym podłożem tego procesu jest przekonanie, że globalna sieć 
ma charakter dobra wspólnego – nie należy do nikogo i przez nikogo nie może 
być kontrolowana. Sposób kształtowania się modelu zarządczego wywołuje rów-
nież głosy krytyki.

Manuel Castells pisze o tym, że przedmiotem debaty w sprawie internetu 
w coraz większym zakresie stają się kwestie, które nie stanowią istoty zarządzania 
tym medium, jak dążenie rządów do rozszerzenia praktyk cenzorujących treści 
czy prywatyzacja globalnej architektury umożliwiającej użytkowanie medium348. 
Z pewnością zatem cyberprzestrzeń jest kolejnym obszarem walki o władzę. Zna-
mienne jest, że organizacje pozarządowe czy inne grupy zajmujące się problemami 
związanymi z wolnością internetu (np. Patrie Piratów) największego zagrożenia 
dla wolności i otwartości sieci upatrują nie w ograniczeniach narzucanych przez 
reżimy autorytarne, ale w politykach dominujących aktorów, jak Stany Zjedno-
czone czy Unia Europejska. Polityki publiczne prezentuje się tu jako podporząd-

346 M. Mueller, Ruling the Root: Internet Governance…, s. 2018–2019.
347 Według Kozieleckiego: zjawisko innowacyjne, przekraczające dotychczasowe granice 

ludzkiego działania społecznego i kulturowego. Zob. J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. 
Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

348 M. Castells, Communication Power, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 115.
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kowane interesom korporacyjnym, potrzebom właścicieli znaków towarowych, 
nie zaś ogółowi społeczeństwa utożsamianego ze statystycznymi użytkownikami 
sieci349.

Internet jest sferą ostrej konkurencyjności państw i aktorów niepaństwowych 
– o uprawnienia kontrolne, o możliwość monitorowania treści, o udział w syste-
mie decyzyjnym. Natura i charakter tego medium sprawiają jednak, że stanowi 
ono również naturalną płaszczyznę współpracy – korzyści z obecności w sieci 
uzyskuje się przede wszystkim przez interakcję z innymi użytkownikami, zatem 
w pewnym sensie narzuca ona współpracę. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że 
w miarę rozrastania się zasięgu tego medium maleje poziom wzajemnego zaufa-
nia jego użytkowników. Wzrost użytkowników sieci, stosowanie sieci do inwigi-
lacji, zwiększenie praktyk o charakterze przestępczym – wszystko to sprawiło, że 
ludzie i organizacje, chociaż sieć jest najbardziej naturalnym miejscem realizacji 
ich potrzeb i interesów, postrzegają ją również jako miejsce potencjalnie niebez-
pieczne. Komercjalizacja sieci sprowadza natomiast użytkownika do roli odbiorcy 
przekazów reklamowych – jego obecność w sieci jest ściśle monitorowana i służy 
wyłącznie stworzeniu profi lu konsumpcyjnego. Rośnie liczba pośredników, usług 
dodatkowych, którymi obudowane są podstawowe funkcje sieci komunikacyjnej, 
potencjalnych narzędzi kontroli. Ten brak zaufania jest cechą charakterystyczną 
także dla uczestników procesu decyzyjnego w sprawie regulacji internetu, a jed-
nocześnie stanowi podstawową motywację do rozszerzania sfery regulacyjnej. 
Lawrence Lessing twierdzi, że jest to proces napędzany działalnością komercyjną 
w cyberprzestrzeni. Podmioty uzyskujące korzyści ze względu na obecność w sie-
ci zabiegają o tworzenie „infrastruktury zaufania”, która nieuchronnie wiąże się 
z ograniczeniami i kontrolą350.

349 P. Burkhart, J. Andersson, Inside the ACTA Negotiations: A Stakeholder Enumeration, 
wystąpienie zaprezentowane na ECREA Workshop Communication and Media Policy in the Era of 
the Internet and Digitization, Monachium, 15–17.03.2012.

350 L. Lessing, Code and Other Laws in Cyberspace, Basic Books, New York 1999, s. 30.
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1. Wstęp

Praktyka dyplomatyczna, sposoby budowania relacji dyplomatycznych wydają się 
naturalną przestrzenią badania mechanizmów wpływu w stosunkach międzyna-
rodowych. Sfera dyplomatyczna jawi się tu jako utrwalony tradycją i powszechnie 
rozpoznawany zespół narzędzi oddziaływania na innych aktorów w środowisku 
międzynarodowym państwa. W tym tradycyjnym ujęciu nie mieszczą się współ-
czesne praktyki dyplomatyczne podejmowane przez aktorów niepaństwowych – 
fi rmy, organizacje pozarządowe, grupy militarne, organizacje międzynarodowe. 
Ich rosnąca rola w stosunkach międzynarodowych przejawia się między innymi 
w działaniach względem państw, przyjęciu aktywnej roli w stosunkach międzyna-
rodowych. Do czynników wyznaczających jakościowe zmiany w sposobie realizo-
wania praktyki dyplomatycznej zaliczono:

a) rozwój cyfrowych środków komunikacji;
b) wzrost znaczenia dyplomacji publicznej jako mechanizmu wpływu w sto-

sunkach międzynarodowych;
c) rozwój formuł dyplomacji ekonomicznej jako mechanizmu wpływu w sto-

sunkach międzynarodowych;
d) rozszerzone możliwości oddziaływania jednostek na kształt stosunków 

międzynarodowych.

Niniejsza część książki przybliża specyfi kę tych przekształceń, identyfi kując 
najważniejsze tendencje we wspomnianych obszarach współczesnej dyplomacji. 
Poszerzone instrumentarium kształtowania wizerunku państw i aktorów niepań-
stwowych aktywnych na arenie międzynarodowej, połączone z coraz bardziej 
intensywnymi wysiłkami na rzecz budowania i rozpowszechniania pożądanego 
wizerunku, zderza się ze specyfi cznymi uwarunkowaniami środowiska komu-
nikacji politycznej. Stąd mowa o erze „nadawcy bez publiczności”, charaktery-
zującej się świadomością konieczności starannego formułowania komunikatu 
dyplomatycznego przez państwa i aktorów pozapaństwowych, który jednak coraz 
rzadziej znajduje zainteresowanie wśród grup odbiorców zdolnych przekształ-
cać go w narzędzie wpływu. Szczegółowo omawia się również zagadnienie dy-
plomacji osób publicznych opartej na wizerunku. Przedmiotem case study jest 
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aktywność znanych postaci światowej popkultury – muzyków Bono i Boba Gel-
dofa na międzynarodowej scenie politycznej. Wydaje się, że nurt zaangażowania 
dyplomatycznego osób o ugruntowanej pozycji w innej niż polityka dziedzinie, 
rozpoznawalnych dla wielomiliardowej publiczności globalnej, jest wyrazem ja-
kościowych przekształceń środowiska międzynarodowego i stanowi jedną z kon-
sekwencji transnarodowości. Istotą rozważań prowadzonych na podstawie case 
study było również przeanalizowanie możliwości rzeczywistego wpływu jednostki 
na stosunki międzynarodowe. W tym aspekcie wpisują się one w debatę na temat 
jednostkowego, indywidualistycznego poziomu analizy w stosunkach międzyna-
rodowych. W publikacji Kennetha N. Waltza z 1954 roku zatytułowanej Man, the 
State and War: A Th eoretical Analysis poziom jednostki był jednym z trzech (obok 
poziomu państwa i systemu międzynarodowego) rozpoznanych perspektyw ba-
dawczych351. Uznanie wpływu jednostek na bieg spraw międzynarodowych w uję-
ciu historycznym wynikało z personifi kacji formalnej – uznania głowy państwa za 
szczególny podmiot stosunków międzynarodowych. Tradycyjnie zatem przywód-
ca występował jako podmiot decyzyjny oraz siła sprawcza reprezentująca pań-
stwo lub grupę realizującą interesy na arenie międzynarodowej (ruch narodowy, 
diasporę itp.). Zaprezentowane studium przypadku ujawnia jednak inną formę 
oddziaływania jednostek na międzynarodową opinię publiczną oraz międzyna-
rodowy proces decyzyjny. Nie występują oni jako reprezentanci państw, których 
są obywatelami, ale jako adwokaci idei, formując przekaz na poziomie transnaro-
dowym. Mamy więc do czynienia z odrębną od opisywanych w literaturze przed-
miotu formą oddziaływania jednostek na stan stosunków transnarodowych.

351 K.N. Waltz, Man, the State and War: A Th eoretical Analysis, Columbia University Press, New 
York 1959, s. 5–6, 160.
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2. Charakter przekształceń współczesnej 
dyplomacji

Siec iowość i wysoki poziom współzależności na scenie międzynarodowej po-
wodują, że gruntownemu przeobrażeniu ulegają formy komunikacji politycznej. 
Nowe narzędzia porozumiewania się, przekształcone sposoby percepcji, korzy-
stania z informacji w ogromnym zakresie wpływają również na sposób prowa-
dzenia komunikacji dyplomatycznej. Nie sprowadza się ona już do negocjowania 
porozumień przez reprezentantów suwerennych państw, nie jest ograniczona do 
kształtowania wizerunku na forach o stałym składzie i rozpoznanych interesach352.

Nowa historia dyplomacji poszerza i pogłębia analizy międzynarodowych interakcji w ra-
mach trzech planów: przestrzennego – w sensie przyznania bardziej znaczących ról jed-
nostkom i organizacjom międzyrządowym; czasowego – jako że analiza działalności szer-
szego spektrum aktorów międzynarodowych podważa standardowe ujęcie przedziałów 
czasowych; behawioralnego – przekształceniu ulega natura praktyki dyplomatycznej oraz 
funkcji dyplomaty w coraz bardziej złożonym i dynamicznym środowisku wielostronnych 
porozumień i transakcji353.

Nowy kontekst prowadzenia dialogu obejmuje nie tylko ograniczenie barier prze-
strzennych, ale przede wszystkim zatarcie się jasnych hierarchii i struktur wła-
dzy w sferze międzynarodowej. O ile zdolność przekształcania rzeczywistości 
ciągle przynależy do państw narodowych i organizacji, do których delegują one 
suwerenne uprawnienia, o tyle sfera dialogu dyplomatycznego z coraz większą 
wyrazistością zaczyna być dominowana przez aktorów niepaństwowych. Kwestie 
legitymizacji czy formalnego umocowania dla reprezentacji tracą na znaczeniu, 
zdolność do realnego wywierania wpływu mają aktorzy nieposiadający formal-

352 Zob. np.: O.J. Sending, V. Pouliot, I.B. Neumann, Th e Future of Diplomacy: Changing 
Practices, Evolving Relationships, „International Journal” 2011, no. 66(3), s. 527–542; A.M. Slaughter, 
A New Th eory…; G. Wiseman, “Polylateralism” and New Models of Global Dialogue [w:] Diplomacy, 
red. C. Jonsson, R. Langhorne, Leicester Diplomatic Studies Program, Leicester 1999, s. 36–57.

353 G. Scott-Smith, Introduction: Private Diplomacy, Making the Citizen Visible, „New Global 
Studies” 2014, no. 1(8), s. 1. Por. B. Surmacz, Kto jest dziś dyplomatą [w:] Nowe oblicze dyplomacji, 
red. B. Surmacz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 21–42.
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nego mandatu do działania. Jest to jeden z czynników obrazujących mechanizm 
funkcjonowania areny międzynarodowej, obecny w neoliberalnym oglądzie sto-
sunków międzynarodowych.

Ewoluuje zjawisko dyplomacji globalnej – w sferze decyzyjnej pojawiają się 
rzecznicy reprezentujący nie państwa czy zorganizowane grupy, ale kwestie do 
rozwiązania. W pewnym sensie prezentują oni swoją działalność w kategoriach 
zysku dla całej ludzkości lub na przykład społeczności regionalnej, nie zaś jako 
realizacje interesów państwowych. Pełnią oni funkcje wpisane w charakter za-
dań dyplomacji: reprezentują, negocjują, komunikują się, aby realizować cele 
polityczne. Wydaje się, że nigdy wcześniej kwestie globalne nie były tak mocno 
obecne w przestrzeni debaty międzynarodowej. Projekty, które miały przynieść 
korzyść całej ludzkości – zapewnić jej dobrobyt czy stabilizację, dopiero wraz 
z nastaniem wieku globalnego na stałe weszły do katalogu spraw analizowanych 
na poziomie państwowego procesu decyzyjnego. Projekt Milenijny ONZ jest bez-
precedensową inicjatywą tego typu, rozbudowane negocjacje w sprawie zmian 
klimatu czy eliminacji pewnych rodzajów broni (na przykład min przeciwpie-
chotnych) również dobrze obrazują opisywaną tendencję.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe skupiają uwagę globalnej publicz-
ności na kwestiach wcześniej nieujawnianych, dotyczących społeczności pozba-
wionych reprezentacji. Istnieje oczekiwanie społeczne, aby sterujący procesami 
globalnymi w zakres spektrum swojego zainteresowania wpisali interesy niejed-
nokrotnie wąskich grup społecznych, których prawa są łamane, a standardy życia 
drastycznie odbiegają od przyjętych norm. Na bazie tego mechanizmu w sferze 
zarządzania globalnego pojawiają się kwestie rytualnego obrzezania nieletnich, 
niewolnictwa, niedostatku wody pitnej, handlu ludźmi. Odbiorcami tych komu-
nikatów są zarówno globalne grona decyzyjne, jak i odbiorcy w świecie wysoko 
rozwiniętym. Tworzy się kanał komunikacji zbliżający do siebie mieszkańców 
Globalnego Południa i Globalnej Północy przez edukację, budowanie świadomo-
ści istniejących różnic i konieczność dokonywania zmian.

Rewolucja komunikacyjna zmieniła też postrzeganie prawa do informacji 
– obywateli, reprezentantów państw i grup interesów. Tajność – stanowiąca 
wartość w tradycyjnym ujęciu praktyk dyplomatycznych – współcześnie po-
strzegana jest jako bariera w kształtowaniu otwartej, nieskrępowanej debaty, 
której rezultatem są idee i projekty będące przedmiotem zainteresowań sfery 
dyplomatycznej354. Transparentność dialogu dyplomatycznego znacząco się 

354 Zob. np.: S. Kalathil, S. Arsène, D. Faris, S. Granger, J. Herlong et al., Diplomacy, Development, 
and Security in the Information Age, Institute for the Study of Diplomacy, Washington, DC 2013; 
C. Archetti, Th e Impact of New Media on Diplomatic Practice: An Evolutionary Model of Change, 
„Th e Hague Journal of Diplomacy” 2012, no. 7(2), s. 184; P.N. Howard, M.R. Parks, Social Media 
and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence, „Journal of Communication” 2012, 
no. 62(2), s. 359–362; C. Causey, P. Howard, Delivering Digital Public Diplomacy: Information 
Technologies and the Changing Business of Diplomacy. Relational, Networked and Collaborative 
Approaches to Public Diplomacy: Th e Connective Mindshift , Routledge, New York 2013, s. 144–156.
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zwiększyła, jest to przede wszystkim zasługa zastosowania narzędzi komunika-
cji cyfrowej, ale również poszerzenia grona aktorów zaangażowanych w proces 
dyplomatyczny. Jest on kształtowany przez większą liczbę uczestników, którzy 
domagają się łatwego dostępu do informacji. Zdolność do ogniskowania uwagi 
mediów tradycyjnych oraz umiejętne wykorzystywanie mediów cyfrowych de-
cydują o zakresie wpływu niepaństwowych uczestników polityki międzynaro-
dowej na proces decyzyjny.

Większa transparentność życia publicznego w ogóle wiąże się z powstawa-
niem wielu wyzwań, na które odpowiedzieć muszą przekształcające się standardy 
praktyki dyplomatycznej. Postępuje dewaluacja klasy politycznej, zauważalne jest 
odejście od elitarności w reprezentowaniu narodów czy innych grup zaangażowa-
nych w dialog międzynarodowy, przejrzystość wyostrza również szereg zagadnień 
z zakresu bezpieczeństwa przekazywanych danych, mechanizmów powstawania 
chaosu informacyjnego, utrudnień w komunikacji i budowaniu zaufania na are-
nie międzynarodowej.

Jeśli globalny proces decyzyjny podlegać ma takim samym prawom obserwa-
cji medialnej jak czołowe wydarzenia współczesnej polityki międzynarodowej, 
zapewne zmieni to charakter uzyskiwanych rezultatów. Operacje wojskowe czy 
obrady lokalnych ciał ustawodawczych oglądane są dzisiaj w czasie rzeczywistym 
przez miliony widzów wyposażonych w możliwość formułowania komentarzy, 
wywierania presji, wyrażania swojej woli. Globalna publiczność nieuchronnie 
staje się dodatkowym aktorem negocjacji dyplomatycznych, co niesie z sobą wy-
mierne praktyczne konsekwencje: może wywoływać lub zaostrzać już istniejący 
konfl ikt, powodować usztywnienie stanowisk lub sprzyjać ich niedookreśloności. 
Trudno oszacować, czy korzyści z ujawnienia szczegółów procesu równoważą za-
grożenia związane ze zbyt wczesnym upublicznieniem informacji i poddaniem 
uczestników obrad presji opinii publicznej.

Polityka zagraniczna kształtowana jest teraz w środowisku o radykalnie zwiększonej trans-
parentności, jawności i w warunkach natłoku informacji, co nieuchronnie prowadzi do 
sporów o dyscyplinę informowania, zaangażowania i tworzenie polityki w coraz bardziej 
niestabilnym świecie355.

Wpływowi aktorzy polityki międzynarodowej promują ideę otwartości da-
nych, jawności procesów politycznych i dostępności kanałów reprezentacji dla 
wszystkich grup zainteresowanych wzmacnianiem swoich interesów na po-
ziomie ponadnarodowym. Otwartość stała się główną linią retoryczną debaty 
międzynarodowej, ale praktyka kształtowania procesów zachodzących w tej 
sferze dowodzi, że czynnikiem zwiększającym skuteczność działania i formu-
łowania wniosków jest ograniczona liczba aktorów i komfort tajności. Dowo-

355 D. Faris, From the Age of Secrecy to the Age of Sharing: Social Media, Diplomacy, and Statecraft  
in the 21st Century [w:] Diplomacy, Development and Security in the Information Age, red. K. Shanthi, 
Georgetown Institute for the Study of Diplomacy, Washington 2013, s. 36.
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dzą tego formuły decyzyjne Światowej Organizacji Handlu („pokój zielony”) 
czy powstawanie coraz to nowych nieformalnych ciał decyzyjnych, tworzonych 
przez liderów społeczności międzynarodowej. To elastyczna struktura i brak re-
guł wiążących uczestników G20 czy członków BRIC pozwalają im na swobodę 
i tworzą warunki budowania zaufania. Paradoksalnie brak formalnej legityma-
cji do działania – bo nie są to ciała wyłonione w rezultacie demokratycznych 
procesów – podnosi skuteczność prowadzonych prac – zasady mogą być łatwo 
przekształcane, a intencje i przebieg obrad nie muszą być przedmiotem publicz-
nej dyskusji. W odtajnionych w 2006 roku protokołach pierwszych obrad grupy 
najbogatszych państw świata nieprzypadkowo pojawiają się adnotacje odno-
szące się do potrzeby dyskrecji, a jednocześnie dające uczestnikom swobodę 
kształtowania opinii we własnych państwach:

Uzgodnione zostało, że komentarze prasowe podczas trwania spotkań będą ograniczone 
do minimum. Stosowne będzie jedynie wyliczenie listy dyskutowanych spraw i przyznanie, 
że toczyły się one w atmosferze otwartości, co okazuje się owocne. Oczywiście nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby poszczególne głowy rządów ujawniły istotę swoich uwag wprowadza-
jących356.

356 Nota z pierwszego posiedzenia konferencji szefów rządów Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Château de Rambouillet, 18 listopada 1975 roku, 
http://www.margaretthatcher.org/document/110941 (26.08.2014).
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3. Technodyplomacja

Przekształceniom ulega sposób komunikowania się na forum międzynarodowym 
– dyplomacja rozszerza swoje tradycyjne formuły o nowe, innowacyjne ujęcia 
i sposoby kształtowania dialogu. Mają one swoje źródło w próbach zyskania więk-
szego oddziaływania na procesy decyzyjne niepaństwowych uczestników stosun-
ków międzynarodowych, są rezultatem oddolnie kształtujących się ruchów poli-
tycznych, ale również wyrazem inicjatywy tradycyjnych aktorów, poszukujących 
metod skuteczniejszego realizowania swoich interesów. Podejmuje się próby wy-
pracowywania nowego rodzaju przywództwa, zwiększenia wpływu na bieg spraw 
międzynarodowych za pomocą aliansów, rozbudowywania sieci sojuszników, 
stosowania narzędzi nowoczesnej komunikacji cyfrowej. Fenomeny dyplomacji 
wielostronnej i dyplomacji cyfrowej są wobec siebie komplementarne, to właśnie 
nowoczesne platformy komunikowania umożliwiają grupom niezwiązanym for-
malnie z głównym nurtem polityki światowej uczestnictwo, wyrażanie woli, aspi-
rowanie do zajmowania istotniejszego miejsca w procesach decyzyjnych. Ważnym 
symptomem zmiany w tej sferze było uczestnictwo 2400 aktywistów, reprezentan-
tów organizacji pozarządowych, grup interesów na Szczycie Ziemi ONZ w Rio 
de Janeiro w 1992 roku357. Internet stał się dla tych grup kanałem komunikacji, 
porozumienia, współpracy, a wreszcie wywarcia skutecznego nacisku na najwyż-
szym forum debaty w sprawach globalnych. Nowe technologie komunikacyjne są 
impulsem do zmiany praktyk i punktem wyjścia ewolucji, której podlega dyplo-
macja. W rzeczywistości sieciowej dyplomacja „istnieje ponad państwem, poniżej 
państwa i w państwie”358, przestrzeń komunikacji dyplomatycznej rozszerza się, 
funkcje reprezentacji i komunikacji nie ograniczają się do oddziaływań kreowa-
nych przez zawodowych dyplomatów i polityków. Cyberprzestrzeń tworzy nowe 
sfery kreowania tożsamości państw, regionów, społeczeństw, która to tożsamość 
budowana jest przez użytkowników sieci, amatorów, reprezentantów różnych 
grup społecznych, poza i ponad zasięgiem państwa. Przekształca ona funkcje tra-
dycyjnej dyplomacji, wywołując różnorodne konsekwencje:

357 Materiały prasowe ONZ, Earth Summit: UN Conference on Environment and Development, 
1992, http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (23.08.2014).

358 A.-M. Slaughter, America’s Edge…, s. 4.
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– tworzy możliwość oddziaływania, kierowania przekazu bezpośrednio i re-
gularnie do dużych grup odbiorców, które mogą budować wpływy poli-
tyczne;

– umożliwia segmentowanie odbiorców i kierowania przekazu do wybranych 
grup;

– poszerza świadomość dyplomatów i osób publicznych w kwestii pojawiania 
się nowych oddolnych ruchów politycznych i społecznych;

– zwiększa szanse dotarcia do informacji i wysłuchania głosów, wcześniej 
trudnych do uchwycenia w praktyce dyplomatycznej;

– daje możliwość pełniejszego zrozumienia złożoności rzeczywistości relacji 
społecznych i międzynarodowych, które wychodzą poza zasięg oddziaływa-
nia elit jako dominujących aktorów tradycyjnej dyplomacji;

– zwiększa ryzyko utraty reputacji państwa, która może się dokonywać w nie-
zwykle szybkim tempie, wywołując istotne konsekwencje ekonomiczne, na 
przykład wycofanie się z kraju najważniejszych inwestorów;

– odpowiada za nowe wyzwania w związku z poszerzeniem rynku opinii – 
w rzeczywistości, w której technologia znacznie poszerza grono aktorów za-
angażowanych w formułowanie przekazu, pojawia się potrzeba zabiegania 
o uwagę, rośnie konkurencyjność wśród nadawców z jednoczesnym ograni-
czeniem możliwości kontrolowania nadawanego przekazu359.

Koncepcja „sieciowej sfery publicznej” proponowana przez Yochai Benklera 
daje pewne wyobrażenie o mechanizmach kształtujących debatę na platformach 
cyfrowych i za pomocą urządzeń mobilnych360. Wskazuje on na dwa poziomy do-
konującej się zmiany:

Pierwszym elementem jest przejście z centryczno-radialnej (hub-and-spoke) architektury 
charakteryzującej się jednokierunkowymi połączeniami z punktami krańcowymi, które 
stanowiły mass media, do architektury dystrybucyjnej z wielokierunkowymi połączeniami 
pomiędzy wszystkimi węzłami w sieciowym środowisku informacyjnym. Drugi element 
stanowi w zasadzie wyeliminowanie kosztów komunikacji jako przeszkody porozumiewa-
nia się ponad asocjacyjnymi granicami361.

Odpowiedzią na te zmiany nowego środowiska technologicznego staje się wpro-
wadzanie nowych standardów postępowania: dyplomaci amerykańscy szkolą się 

359 F. Hanson, Baked In and Wired: eDiplomacy@State, Brookings Institute, 10.2012, http://www.
brookings.edu/research/reports/2012/10/25-ediplomacy-hanson (23.08.2014); F. Hanson, Revolution 
@State: Th e Spread of eDiplomacy, Lowy Institute for International Policy, 03.2012, s. 22, http://www.
brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/3/ediplomacy%20hanson/03_ediplomacy_
hanson.pdf (23.08.2014); P. Seib, Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era, 
Palgrave MacMillan, New York 2012.

360 Y. Benkler, Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, 
Yale, New Haven 2006.

361 J. Goldstein, J. Rotich, Digitally Networked Technology in Kenya’s 2007–2008 Post-Election 
Crisis, Working Paper, Berkman Center for Internet and Society, 2008, s. 3.
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w stosowaniu mediów społecznościowych do realizacji celów polityki zagranicz-
nej, powstają biura e-dyplomacji, sfera dyplomacji publicznej znacząco się roz-
szerza dzięki komunikacji cyfrowej. Są to strategie uzasadnione przekształcaniem 
się środowiska międzynarodowego, ale również wymuszone pojawieniem się 
nowego sposobu defi niowania funkcji dyplomatycznych, których sprawowanie 
należy obecnie również do aktorów nieformalnych, pozostających poza kontrolą 
rządu, niezwiązanych wymogami przyjętych kierunków polityki międzynarodo-
wej. Obywatele korzystają z wolności do pozostawania w kontakcie – z sobą na-
wzajem, z władzą, ze światem.

W tej przestrzeni dyplomatycznej sfery autoryzowane przez władze, i te po-
wstające oddolnie, spontanicznie z inicjatywy aktywistów, przeplatają się z sobą, 
na równi oddziałując na wyobrażenia odbiorców362. Co więcej, technologicznie 
zaawansowane środki komunikacji sprawiają, że coraz więcej jest poziomów bu-
dowania relacji międzynarodowych. Tę tendencję ilustruje chociażby obecność 
ambasad rzeczywistych państw w cyfrowej rzeczywistości gry Second Life – swoje 
przedstawicielstwa mają tam Malediwy i Szwecja, a platforma wykorzystywana 
jest jako kanał dotarcia do użytkowników i kształtowania relacji przez wpływowe 
instytucje budujące wizerunek państw, jak Instytut Cervantesa czy British Coun-
cil. Rezydenci Second Life w 2008 roku protestowali przeciwko okupacji Strefy 
Gazy i łamaniu praw człowieka przez wojska Izraela. Wyobrażone światy stały 
się przestrzenią, w której zachodzi dialog międzykulturowy, tworzy się normy 
i formuły współpracy dla użytkowników, niezależnie od ich rzeczywistego miej-
sca pochodzenia, poglądów politycznych, religii czy stanu stosunków dyploma-
tycznych między ich ofi cjalnymi przedstawicielstwami363. Centrum Dyplomacji 
Publicznej Uniwersytetu Kalifornijskiego utrzymuje, że zakupione w Second Life 
posiadłości oferują zespołowi „różnorodne możliwości bezpośredniego zaanga-
żowania, ułatwiania i promowania dialogu i wymiany międzykulturowej, które 
istnieją w Second Life”364. Obserwując rozwój i naturę inicjatyw z zakresu komuni-
kacji politycznej w rzeczywistości cyfrowej, trudno nie przyznać racji Josephowi 
Nye, który przewidywał, że:

362 J. Kurbalija, E-diplomacy: Th e Challenge for Ministries of Foreign Aff airs [w:] Foreign Ministries: 
Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value, red. K. Rana, J. Kurbalija, DiploFoundation, 
Msida 2007, s. 305–338.

363 D. Carter, Living in Virtual Communities: An Ethnography of Human Relationships in 
Cyberspace, „Information, Communication & Society” 2005, no. 2(8), June, s. 148–167; C.E. Porter, 
A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary Foundation for Future Research, „Journal 
of Computer-Mediated Communication” 2004, no. 1(10), November, http://jcmc.indiana.edu/
vol10/issue1/porter.html (12.03.2015); C. Shirky, Technology, the Public Sphere, and Political Change, 
„Foreign Aff airs” 2011, January/February, s. 28–41; M.A. Wall, Social Movements and Email: 
Expressions of Online Identity in the Globalization Protests, „New Media & Society” 2007, no. 2(9), 
s. 258–277.

364 Zob. http://uscpublicdiplomacy.org/research_project/public-diplomacy-and-virtual-worlds 
(23.08.2014).



M
ec

ha
ni

zm
y 

w
pł

yw
u,

 n
ow

e 
fo

rm
uł

y 
i u

cz
es

tn
ic

y 
dy

pl
om

ac
ji n

a 
po

zio
m

ie
 g

lo
ba

ln
ym

224

(…) cyberprzestrzeń nie zastąpi geografi cznej przestrzeni, nie zagrozi suwerenności 
państw (…) będzie z nimi koegzystować, w dużym stopniu przyczyniając się do większej 
złożoności tego, co przesądza o tym, że państwo jest suwerenne lub potężne365.

Technologie tworzą nowe poziomy dialogu dyplomatycznego, realizowania funk-
cji dyplomacji publicznej, komunikowania pożądanych treści do publiczności 
w państwie i za granicą, ich rosnący wpływ oprócz znaczących szans przynosi 
jednak również wiele wyzwań. Nowe media pogłębiają chaos informacyjny, unie-
możliwiają kontrolę nad przekazem dyplomatycznym, sprawiają, że metodyczne, 
podporządkowane jasnym regułom strategie działania w sferze cyfrowej dyploma-
cji nie są współcześnie skuteczne. Komunikacja w cyberprzestrzeni narażona jest 
na ataki hakerów, pogłębia się groźba wprowadzenia do obiegu informacyjnego 
wrażliwych danych czy tajnych dokumentów. Wielość aktorów zaangażowanych 
w proces dyplomatycznych powoduje, że standardy komunikacji dyplomatycznej, 
szczególnie w obszarze zachowania poufności czy realizowania misji specjalnych, 
są dziś niezwykle trudne do utrzymania. Zderzają się konkurujące logiki budo-
wania porozumienia, działania na rzecz większej przejrzystości życia publicznego, 
w tym praktyk dyplomatycznych, mogą zarazem godzić w ich skuteczność czy 
powodować kryzys zaufania do pełniących funkcje dyplomatyczne. Dowodzić 
tego mogą konsekwencje największych skandali dyplomatycznych ostatnich de-
kad. Trudno pozbyć się wrażenia o głębokim związku kryzysów w stosunkach 
międzynarodowych i kształtowaniu wizerunku krajów z nowymi technologiami. 
Cały projekt WikiLeaks oparty był na idei suwerenności internetu jako kanału 
wywoływania zmiany społecznej. Wcześniej fotografi e więźniów torturowanych 
w Abu Ghraib obiegły świat, po tym jak amerykańscy strażnicy zaczęli załączać je 
do prywatnych wiadomości przesyłanych elektronicznie. Pracownik Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Edward Snowden ujawnił istnienie programów zbiera-
jących telefoniczną inwigilację milionów obywateli. W 2013 roku okazało się, że 
praktyki podsłuchowe NSA dotyczą również najwyższych rangą polityków innych 
państw, co wywołało głęboki kryzys zaufania w stosunkach transatlantyckich, 
stając się impulsem do kolejnej odsłony debaty o zagrożeniach i możliwościach 
stwarzanych przez rozwój nowych technologii.

Jednym z istotnym aspektów technodyplomacji czy też cyberdyplomacji jest 
kwestia neutralności środków przekazu. Internet został stworzony na potrzeby 
wojska Stanów Zjednoczonych i do dnia dzisiejszego największy udział własnoś-
ciowy w cyberprzestrzeni jest udziałem tego państwa. Powoduje to uzasadnione 
pytanie o to, czy i do jakiego stopnia cyberprzestrzeń może zostać zawłaszczona 
przez potrzebę realizacji partykularnych interesów głównego gracza – rządu Sta-
nów Zjednoczonych. Coraz częściej możliwości oddziaływania na sferę cyfrową 
decydują o zwiększonej skali oddziaływania w sferze realnej: podczas rewolucji 

365 J.S. Nye, Th e Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It 
Alone, Oxford University Press, Oxford–New York 2002, s. 62.
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irańskiej amerykański Departament Stanu nakłonił właścicieli Twittera do wpro-
wadzenia przerwy konserwacyjnej w godzinach nocnych, tak by opozycjoniści 
zachowali możliwość kontaktowania się w czasie decydujących zdarzeń366.

Nawet jednak najbardziej rozbudowane narzędzia do kreowania i podtrzymy-
wania kontaktów stanowią jedynie wsparcie głównego nurtu dyplomacji, oparte-
go na bezpośrednim kontakcie. Wysocy rangą dyplomaci i politycy wciąż bardzo 
dużo podróżują, jakby potwierdzając przekonanie, że kontakt twarzą w twarz 
jest pełniejszy, niesie z sobą więcej możliwości niż komunikacja utrzymywana za 
pomocą elektronicznych środków przekazu. Tę prawidłowość odzwierciedloną 
w praktyce dyplomatycznej potwierdzają dzisiaj badania uwarunkowań współ-
pracy oraz neurologicznego podłoża komunikacji.

Interakcja „twarzą w twarz” stanowi unikatowy mechanizm sygnalizujący, obecny w poli-
tyce międzynarodowej. Jego istotą jest fi zyczna symulacja intencji innych osób. Umożliwia 
ją reakcja zespołu neuronów, ogólnie nazywanych neuronami lustrzanymi, których rolą 
jest odzwierciedlanie reakcji zachodzących w mózgu drugiego człowieka w czasie inter-
akcji społecznej. W komunikacji „twarzą w twarz” mózgi jednostek aktywnie imitują to, co 
dzieje się w głowie partnera367.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że dyplomacja cyfrowa nie sprowadza się wyłącznie 
do stosowania nowoczesnych platform komunikacji w praktyce dyplomatycznej. 
Narzędzia mobilne i cyberprzestrzeń to technologiczny aspekt kształtowania re-
lacji ze światem, który określa jakość, treść i charakter przekazywanych treści. 
Rewolucja cyfrowa zmieniła przede wszystkim odbiorców formułowanych na 
forach dyplomatycznych treści. Sprawiła, że są oni czynnymi uczestnikami de-
baty, aktywnie wpływają na jej kształt. Hipermedialne pokolenie, które wyrosło 
w świecie rzeczywistości cyfrowej, posiada również specyfi czne potrzeby w za-
kresie odbioru treści, wzorców percepcyjnych, przyswajania informacji. Inaczej 
tworzy się świadomość, przywiązanie, relacja, a co za tym idzie przekształceniu 
ulegają sposoby realizowania funkcji dyplomatycznych368.

366 N. Westcott, Digital Diplomacy: Th e Impact of the Internet on International Relations, Oxford 
Internet Institute, Research Report No. 16, July 2008, s. 14–15.

367 M. Holmes, Th e Force of Face-to-Face Diplomacy: Mirror Neurons and the Problem of 
Intentions, „International Organization” 2013, no. 4(67), s. 829–861.

368 Zob.: M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” 2001, no. 9(5), s. 1–6. 
http://www.scribd.com/doc/9799/Prensky-Digital-Natives-Digital-Immigrants-Part1 (13.04.2015); 
M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, part 2: Do Th ey Really Th ink Diff erently?, „On the 
Horizon” 2001, no. 9(6), s. 1–6, http://www.twitchspeed.com/site/Prensky%20-%20Digital%20
Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.htm (24.08.2014).
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4. Informacja w procesie decyzyjnym. 
Era nadawcy bez publiczności

Rewolucja komunikacyjna oraz rozszerzenie sfery debaty politycznej przekształ-
ciło sposoby uczestnictwa w procesach nakierowanych na realizację celów poli-
tycznych, wyrażanie opinii, demonstrację woli, zarówno na lokalnym, jak i glo-
balnym poziomie. Niemal każdy może być współcześnie zaangażowany w dialog 
dotyczący spraw międzynarodowych w cyberprzestrzeni. Wydarzenia komen-
towane są na prywatnych forach społecznościowych, dyplomatyczne skandale 
rozgrywają się za sprawą wpisów na Tweeterze, nieprofesjonalni analitycy spraw 
międzynarodowych stają się wpływowymi w kształtowaniu opinii publicznej ak-
torami, w depeszach informacyjnych cytaty z blogów mieszają się z pochodzą-
cymi z najlepszych redakcji369. Dyplomacja przestała być sferą, w której „(…) 
mężczyźni w czarnych garniturach, białych koszulach i czerwonych krawatach 
rozmawiają z innymi mężczyznami w czarnych garniturach, białych koszulach 
i czerwonych krawatach”370.

Robert Putnam w słynnym artykule o naturze polityki wewnętrznej i zagra-
nicznej nazwał prowadzenie tej drugiej „grą o dwóch poziomach”371. Pierwszy 
poziom dotyczył negocjacji na linii państwo–państwo, uzgodnień czynionych 
przez polityków i służby dyplomatyczne. Drugi zaś wymagał testowania uzgod-
nionych reguł na gruncie wewnętrznym. W myśl zasady, że „każda polityka za-
graniczna zaczyna się w domu”, ustalenia z zakresu spraw międzynarodowych 

369 S. Bikhchandani, D. Hirshleifer, I. Welch, A Th eory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural 
Change as Informational Cascades, „Journal of Political Economy” 1992, no. 5(100), October, 
s. 992–1026.

370 Alec Ross, cyt. za: J. Leach, Digital Diplomacy: Facing a Future without Borders, „Th e 
Independent”, 19.07.2013, http://www.independent.co.uk/voices/comment/digital-diplomacy-facing 
-a-future-without-borders-8714293.html (12.02.2014); zob. również: M. Zachara, Private Voices 
in Public Diplomacy: How Digital Technology Shapes the Image of States and Societies [w:] Digital 
Diversities: Social Media and Intercultural Experience, red. G. Robson, M. Zachara, Cambridge 
Scholars, Cambridge 2014.

371 R. Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: Th e Logic of Two-Level Games, „International 
Organization” 1988, no. 42(3), s. 427–460.
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poddane być muszą demokratycznej weryfi kacji lokalnych wyborców. Współ-
czesne media wydają się trzecim poziomem w procesie decyzyjnym dotyczącym 
polityki zagranicznej. Prawidłowość, według której nacisk opinii publicznej wy-
kształcony na podstawie intensywności i charakteru przekazu medialnego (tzw. 
efekt CNN) zmienia sposób postrzegania przyjętej wśród decydentów linii po-
litycznej, z coraz większą wyrazistością ujawnia się w kształtowaniu spraw glo-
balnych, począwszy od interwencji militarnych, a skończywszy na ustaleniach 
dotyczących zmian klimatu.

Na ten stan rzeczy nakłada się znaczące przekształcenie środowiska medial-
nego w świecie wysoko rozwiniętym. Koncerny medialne uległy koncentracji, ich 
komercyjna orientacja wpływa na zawartość przekazu i jego jakość. Media głów-
nego nurtu zatraciły umiejętność budowania odbiorcom szerokiego tła spraw 
globalnych, interpretacji tych faktów, którymi wypełniają czas antenowy. Wyso-
ka dynamika rozgrywania się spraw międzynarodowych pogłębia wdrażanie po-
wierzchowności i nieadekwatności komunikatów, na których podstawie odbiorca 
budować ma przekonanie na temat stanu porządku globalnego. Reakcją na te 
przekształcenia stał się gwałtowny rozwój mediów amatorskich, nieformalnych, 
opartych na oddolnej inicjatywie i dziennikarstwie obywatelskim. W rosnącym 
stopniu dynamika przekonań i opinii społecznej opiera się na komunikacji za-
chodzącej na linii obywatel–obywatel, a nie tylko instytucja–obywatel. Zjawiska 
te mogą być traktowane jako nowy wymiar demokratyzacji życia politycznego, 
ale ich skala jest też sygnałem do przyjęcia nowych założeń kształtowania relacji 
wewnętrznych i zewnętrznych.

Najbardziej wyraźnie dostrzegalnym sposobem reagowania na zasadnicze 
przekształcenia mechanizmów komunikacji masowej i formowania opinii stał 
się bezprecedensowy rozwój i wzrost znaczenia dyplomacji publicznej372. Nie 
sposób strategii wywierania wpływu na innych aktorów stosunków między-
narodowych oprzeć współcześnie wyłącznie na dotarciu i formułowaniu prze-
kazu do elity reprezentującej zintegrowane grupy, niezbędne są umiejętności 
porozumienia z opiniotwórczymi członkami samych grup, którzy mogą przyjąć 
rolę pośredników w rozbudowanym procesie budowania percepcji społecznej. 
Wydaje się, że najważniejszym rysem dokonującej się zmiany jest fakt, że deba-
ta społeczna wciąż podlega mediacji – na szczeblu politycznym, instytucjonal-
nym, ale i nieformalnym, dynamicznie wzrasta liczba mediatorów. Większość 
z nich nie jest zakorzeniona w żadnej strukturze, niejednokrotnie pojawiają się 
w przestrzeni publicznej efemerydalnie, nie proponują całościowego opisu zja-

372 Na temat charakteru i znaczenia dyplomacji publicznej w wieku globalnym zob. np.: 
N.J. Cull, Waiting for Public Diplomacy 2.0: Th e Slow Digital Dawn in U.S. Public Diplomacy, wykład 
zaprezentowany na forum International Studies Association, San Diego, CA 2012; A. Fisher, Looking 
at the Man in the Mirror: Understanding of Power and Infl uence in Public Diplomacy [w:] Trials of 
Engagement: Th e Future of US Public Diplomacy, red. S. Lucas, A. Fisher, Martinus Nijhoff  Publishers, 
Leiden–Boston 2010, s. 271–296.
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wisk, są raczej adwokatami jednej wybranej kwestii, pojedynczego wycinka rze-
czywistości społecznej. Wartość nowych mediatorów – aktywistów, blogerów, 
reprezentantów rozmaitych inicjatyw obywatelskich – polega na zdolności do 
rozwijania bezpośredniej, bliskiej relacji z grupą odbiorców. Relacji niemożliwej 
do uzyskania narzędziami pozostającymi do dyspozycji formalnych struktur 
polityczno-dyplomatycznych.

Epoka chaosu informacyjnego, przesycenia sfery publicznej treściami o cha-
rakterze rozrywkowym (infotainment), powierzchownymi i uproszczonymi diag-
nozami złożonych procesów i zjawisk powoduje ograniczoną zdolność do 
przyswajania informacji. Dyktatura komunikacji masowej opartej na „newsie”, 
nastawiona na spektakularność i podwyższoną dramaturgię opowiadania o świe-
cie, stępiła wrażliwość odbiorców, wywołała bierność i dezorientację. Informacja 
nie kształtuje już świadomości, kształtuje ją relacja – kreowana na podstawie war-
tości, podtrzymywana w interesie zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Taka kon-
strukcja środowiska informacyjnego znacznie utrudnia efektywną komunikację, 
nawet jeśli rozbudowane technicznie narzędzia umożliwiają niemal natychmia-
stowe przekazanie danych czy informacji373.

Dostęp do środków przekazu do pewnego stopnia przestał być barierą, ale wy-
tyczają ją nowe granice: nadawcy muszą nieustanie, wciąż na nowo, potwierdzać 
swą wiarygodność i systematycznie budować publiczność. Rzadko tworzy się ona 
spontanicznie, generowana wolą uczestnictwa i potrzebą świadomości wydarzeń. 
Wydaje się, że splot czynników wytyczających kierunek przekształceń środowiska 
komunikacji politycznej sprawił, że weszła ona w etap „nadawcy bez publiczności”. 
Staranna selekcja grup odbiorczych według kryteriów ich potencjalnego wpływu 
na sprawy istotne z punktu widzenia państwa nie powoduje automatycznie, że 
grupy te są zainteresowane przekazem, że wyłowią go z natłoku innych informa-
cji. Stąd też znacznie większa niż kiedykolwiek wcześniej potrzeba dostosowania 
kanałów i treści do oczekiwań odbiorców. A to niejednokrotnie oznacza wkrocze-
nie w sferę znaczeniową odległą od tradycyjnie przyjętych wzorców, właściwych 
dwudziestowiecznej dyplomacji.

Czy nie chcemy sprawować kontroli nad naszą wiadomością? Być może. Ale w tym no-
wym świecie komunikacji każdy rząd, który opiera się nowym technikom właściwym dla 
internetu, staje przed daleko większym wyzwaniem: bycia ignorowanym. Nasze główne 
grupy docelowe, szczególnie młodzież, nie chcą, żebyśmy ich pouczali, mówili im, co mają 
myśleć, albo jak jesteśmy wspaniali (…). Nasz szeroko pojęty mandat w odniesieniu do sfe-
ry dyplomacji publicznej obejmuje rozumienie, informowanie, angażowanie i wywieranie 
wpływu na publiczność zagraniczną. Wszystkie te aktywności lepiej urzeczywistniać przez 
rozmowę niż przez dyktowanie prawd374.

373 Więcej zob. J.G. Webster, Th e Duality of Media: A Structurational Th eory of Public Attention, 
„Communication Th eory” 2011, no. 21(1), s. 43–66.

374 J.K. Glassman, Public Diplomacy 2.0: A New Approach to Global Engagement, wykład 
zaprezentowany na forum New America Foundation, 1.12.2008, Washington, DC.
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Nawet zastosowanie wyrafi nowanych technik perswazyjnych i sprawność w wy-
korzystywaniu nowoczesnych kanałów przekazu nie gwarantują, że dotrze on do 
odbiorcy, że zostanie odczytany, co więcej – że zostanie odczytany zgodnie z in-
tencją nadawcy. O ile problem szumów informacyjnych i defi cyty kodów komuni-
kacyjnych wpisane są w naturę procesu komunikacji w ogóle, o tyle natłok infor-
macyjny, równoległość, multiplikacja i zniekształcenia odbieranych treści jeszcze 
pogłębiają te ograniczenia. Wyznaczają nowe bariery do pokonania w kształto-
wania dialogu z poziomu struktur dyplomatycznych. Pewną ilustrację tego zjawi-
ska może stanowić wypowiedź Karen Hughes, podsekretarz stanu rządu Stanów 
Zjednoczonych do spraw dyplomacji publicznej i spraw publicznych:

Mamy do czynienia z eksplozją informacji i nikt nie jest tej informacji głodny. Konkurujemy 
o uwagę i wiarygodność w czasie, w którym plotki mogą się stać iskrą zapalną dla zamie-
szek, a informacja, niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy fałszywa, rozprzestrzenia 
się po całym świecie, po całym internecie dosłownie błyskawicznie375.

Komunikacja dyplomatyczna, przynajmniej dotycząca obszarów strategicznych, 
ze swej natury jest procesem, który nieustannie się odtwarza, ale dynamika tych 
procesów w dyplomacji tradycyjnej – koncentrującej się na elitach i dyplomacji 
publicznej, jest znacząco różna. Gruntownie poszerzyło się środowisko mające 
zdolność reagowania na posunięcia z zakresu polityki międzynarodowej i aktyw-
nie występujące w roli gracza wywierającego wpływ. Rośnie jego nieprzewidywal-
ność i fragmentaryczność, a równocześnie zwiększa się potrzeba do rozwijania 
znaczących interakcji, które stanowić mogą wartość w politycznym procesie de-
cyzyjnym.

Nowa dyplomacja publiczna zmuszona jest zmagać się z podlegającym transformacji syste-
mem mediów globalnych, charakteryzowanym przez sieci mediów selektywnego odbioru, 
rozszerzeniem spektrum zainteresowania dyplomacji „na zewnątrz”, tak by obejmowały 
aktorów niepaństwowych i fragmentyzacją narracji medialnych, które kształtują działania 
państw376.

Wśród odpowiedzi na taki stan rzeczy formułowanych na gruncie naukowym, ale 
również przez praktyków realizujących stosunki dyplomatyczne, dominują głosy 
wzywające do wyprzedzania lub kreowania trendów w komunikacji międzynarodo-

375 Cyt. za: K. Nakamura, S. Epstein, Diplomacy for the 21st Century: Transformational 
Diplomacy, Congressional Research Service, Washington, DC 2007, s. 10.

376 Określenie „nowa dyplomacja publiczna” stosowane jest na użycie pełniejszych, bardziej 
rozbudowanych formuł porozumienia i budowania dialogu społecznego przez rząd Stanów 
Zjednoczonych. Jest to koncepcja przeciwstawiana „starej” – jednostronnej, asymetrycznej 
komunikacji politycznej Stanów Zjednoczonych, prowadzonej do 1999 r. pod kierownictwem 
United States Information Agency (USIA). C. Hayden, Social Media at State: Power, Practice, and 
Conceptual Limits for US Public Diplomacy, „Global Media Journal-American Edition” 2012, no. 
11(21), s. 1–20. Zob. również: B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków 
międzynarodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny” 2001, nr 1, s. 129–139.
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wej zamiast instrumentalnego traktowania nowoczesnych narzędzi. Ali Fisher pro-
ponuje strategię realizowania dyplomacji publicznej opartą na idei open source377. 
Opierając się na przykładach organizacji komercyjnych, które z sukcesem zbu-
dowały sieci oparte na preferencjach klientów, użytkowników, obserwatorów, jak 
Amazon czy E-Bay, Fisher identyfi kuje skalę korzyści, którą przynieść może zbu-
dowanie platformy komunikacji służącej indywidualnym aktorom do realizowania 
ich interesów. Uznaje, że zdolność do kreowania społeczności umożliwiającej kreo-
wanie innowacji, kształtowanie się norm społecznych i wywoływanie zmiany może 
stanowić klucz do budowania relacji w obszarze dyplomacji publicznej.

Za odzwierciedlenie nowych tendencji możemy uznać standard tworzenia po-
lityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych ustalony przez sekretarz stanu Hillary 
Clinton w dokumencie 21st Century Statecraft 378.

Najważniejszą konsekwencją przekształceń w tym obszarze jest realizowa-
nie zadań, wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla dyplomatów, jako agentów 
państw narodowych, przez podmioty niepaństwowe, nieposiadające legitymacji 
do pełnienia tego rodzaju funkcji, ale w swym działaniu skutecznie realizujące 
założone cele. Jednocześnie, jako że aktorzy niepaństwowi zyskują coraz więk-
sze znaczenie w kształtowaniu procesów międzynarodowych, do podstawowych 
obowiązków służb dyplomatycznych weszły zadania z zakresu mediowania relacji 
na linii państwo macierzyste – obywatele obcego państwa, czy na linii obywatele 
państwa macierzystego – obywatele obcego państwa. Dialog zastępuje monolog, 
ofi cjalne oświadczenia zamieniane są na próbę mediowania relacji z różnorod-
nymi uczestnikami za pomocą różnorodnych platform. Trzonem komunikacji 
dyplomatycznej pozostaje utrzymanie formalnego dialogu, aczkolwiek sposób 
budowania obrazu państwa czy organizacji na arenie międzynarodowej już się 
na nim nie koncentruje. Sztywne reguły sformalizowanych kanałów komunikacji 
politycznej, mało przejrzyste, ukryte przed wpływem opinii publicznej negocjacje 
dyplomatyczne przestały wpisywać się w nowe kanony życia publicznego państw 
wysoko rozwiniętych. Tu istotna jest skuteczność, szybkość działania i przejrzy-
stość, o którą w tradycyjnych formułach dyplomatycznych niekiedy trudno.

Wzrost współzależności i znacząco większa niż przed kilkoma dekadami po-
trzeba negocjowania spraw wspólnych nie doprowadziła do rozrostu służb dyplo-

377 A. Fisher, Standing on the Shoulders of Giants: Building Blocks for a Collaborative Approach to 
Public Diplomacy, wykład zaprezentowany na forum International Studies Association, San Diego, 
CA 2012; idem, Looking at the Man in the Mirror: Understanding of Power and Infl uence in Public 
Diplomacy [w:] Trials of Engagement: Th e Future of US Public Diplomacy…, s. 271–296; idem, Music 
for the Jilted Generation: Open-Source Public Diplomacy, „Th e Hague Journal of Diplomacy” 2008, 
no. 3(2), s. 129–152.

378 H. Clinton, Leading Th rough Civilian Power: Redefi ning American Diplomacy and 
Development, „Foreign Aff airs” 2010, no. 6(89), November–December, s. 13–24; zob. również: 
J. Comenetz, Innovating Public Diplomacy for a New Digital World, „Th e Washington Diplomat”, 
27.07.2011, http://www.washdiplomat.com/index.php?Itemid=428&catid=1476&id=7955:innovat
ing-public-diplomacy-for-a-new-digital-world&option=com_content&view=article (26.08.2014).
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matycznych, nie wywołała dyplomatycznej rewolucji. Wśród przyczyn tego stanu 
rzeczy można wymienić zarówno zbyt małą elastyczność formuł dyplomacji, 
które przestały odpowiadać potrzebom komunikacji sieciowej, jak i coraz bar-
dziej rozbudowany model dyplomacji realizowanej na szczytach politycznych – 
w bezpośrednim kontakcie liderów, bez pośrednictwa służb dyplomatycznych379. 
Potrzeba koordynacji i zarządzania coraz to nowymi procesami i problemami 
w przestrzeni ponadnarodowej powoduje umiędzynarodowienie polityki w ogóle. 
I chociaż dla lokalnych wyborców najbardziej istotnym kryterium oceny efektyw-
ności politycznej jest stan spraw krajowych, narodowych, to jednak globalizacja 
nieuchronnie poszerza spektrum tematów z zakresu spraw międzynarodowych, 
które stają się ważnymi tematami debaty publicznej380.

Dzisiejsza rola służb dyplomatycznych polega zatem również na wskazywaniu 
okoliczności i zjawisk w przestrzeni międzynarodowej istotnych z punktu widze-
nia interesów państwa, które reprezentują. Należą do nich: poszukiwanie okazji 
do wykorzystania w złożonych konfi guracjach władzy globalnej, formułowanie 
strategii zaangażowania na arenie międzynarodowej, wybór spośród licznych 
możliwości tworzących mozaikę polityki światowej.

Polaryzacja źródeł komunikacji wzmocniła rolę dyplomacji publicznej na 
arenie międzynarodowej – wyobrażenia, pożądany wizerunek, marka budowane 
są świadomie w obrębie całych społeczeństw. Opinia publiczna innych państw 
stała się odbiorcą komunikatów dyplomatycznych i wysiłków zmierzających do 
wytworzenia i wzmacniania pozytywnych skojarzeń. Dyplomacja stała się mniej 
ofi cjalna, bardziej zróżnicowana i wielowątkowa. Model klubowy – oparty na 
hierarchicznych interakcjach formalnych – przekształcił się w model sieciowy, 
w którym odbiorcą przekazu dyplomatycznego stają się wszyscy aktorzy, którzy 
potencjalnie mogą wpływać na stan relacji między dwoma podmiotami381. Liczą 
się więc nie tylko aktualni liderzy, ich typowani następcy, twórcy obecnego kursu 
politycznego, ale też jego kontestatorzy, aktywiści i przedstawiciele prywatnych 
grup wpływu.

Dyplomacja coraz bardziej i bardziej staje się „kompleksowym zarządzaniem” w stopniu, 
którego jej mistrzowscy wcześniejsi praktycy, jak kardynał Richelieu, nie byli sobie w sta-
nie wyobrazić. Wciąż jednak, chociaż środowisko, w którym rozgrywa się komunikację 
dyplomatyczną, drastycznie się przekształciło, daje się dostrzec wyraźną lukę pomiędzy 
tymi zmianami a zdolnością adaptowania się do nich wielu dyplomatów, misji dyploma-
tycznych, ministrów spraw zagranicznych382.

379 J. Melissen, Summit Diplomacy Coming of Age, „Discussion Papers in Diplomacy” 2003, 
no. 86, www.nbiz.ni/pubiications/2003/20030500_cii_paper_dip_issue86.pdf (12.02.2015).

380 G.S. Smith, A. Sutherland, Th e New Diplomacy: Real-Time Implications and Applications 
[w:] Cyber Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century, red. E.H. Potter, McGill-
-Queen’s University Press, Montreal–Kingston 2002.

381 J. Heine, On the Manner of Practising the New Diplomacy, CIGI Working Paper no. 11, 
10.2006, s. 4.

382 Ibidem, s. 5.
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Do najważniejszych czynników kształtujących współczesny wymiar dyplomacji 
zaliczyć należy wielostronność i wielobiegunowość.

Charakterystyczną cechą współczesnych stosunków globalnych jest fakt, że 
aktorów zaangażowanych w dialog dyplomatyczny zaczyna być zdecydowa-
nie więcej niż w realiach polityki międzynarodowej XX wieku – potrzebę pro-
wadzenia intensywnego dialogu dyplomatycznego mają nie tylko państwa, ale 
również niemal wszyscy inni aktorzy kształtujący sferę transnarodową. Klubo-
we modele relacji krzyżują się z modelami sieciowymi, wielopoziomowość sto-
sunków między różnymi aktorami ilustrują próby strukturalizacji przestrzeni 
debaty międzynarodowej. W kontekście złożoności relacji mowa jest współcześ-
nie o „wielobiegunowości”, „asymetrycznej wielobiegunowości”, „biegunowości 
regionalnej”, „multilateralnej wielobiegunowości” czy „multi-multilateralizmie”. 
Największa zgoda panuje jednak w odniesieniu do dwóch kategorii opisowych: 
wielobiegunowości oraz multilateralizmu.

Wielobiegunowość jest terminem opisującym charakter systemu międzynaro-
dowego opartego na kilku centrach (biegunach) władzy, określa model dystrybu-
cji władzy, mocy sprawczych w przestrzeni międzynarodowej. Wielobiegunowość 
uznawana jest za cechę trafnie opisującą rzeczywistość międzynarodową, która 
nastąpiła po erze dwubiegunowości (zimna wojna) oraz okresie jednobiegunowo-
ści (hegemonia USA po zakończeniu zimnej wojny). O ile jednak poprzednie eta-
py historii stosunków międzynarodowych łatwo identyfi kowały bieguny władzy 
międzynarodowej, o tyle era wielobiegunowości zakłada płynność zajmowanych 
pozycji, aliansów i układów sił, które sprawiają, że wpływ poszczególnych akto-
rów/stronnictw na bieg procesów globalnych podlega stałej zmianie.

Dobrą ilustracją dla tej tendencji jest wzrastająca liczba biur obserwacyjnych 
organizacji pozarządowych, które powstają przy organizacjach międzynarodo-
wych. Standardem w praktyce IGO (Intern-Governmental Organizations) jest 
wnioskowanie o status obserwacyjny. W rezultacie na przykład Światowa Orga-
nizacja Handlu (WTO) ma status członka obserwatora w 31 innych agendach 
międzyrządowych, a ponad 60 innych podmiotów międzyrządowych posiada 
ten status w jednej lub kilku agendach WTO383. Rozszerzająca się sieć powiązań 
powoduje potrzebę intensywnego uczestnictwa, akcentowania stanowiska na 
różnorodnych forach i śledzenie złożonych procesów decyzyjnych. Znajduje to 
swoje odzwierciedlenie w charakterze funkcjonowania ciał decyzyjnych.

383 A. Orsini, J.F. Morin, O. Young, Regime Complexes: A Buzz, a Boom, or a Boost…, s. 28.
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4.1. Soft power / smart power i budowanie wizerunku

Tradycyjne obszary kształtowania wpływów i poszerzania potęgi aktorów 
międzynarodowych pozostają niezmienne i koncentrują się wokół ustalonych 
czynników potęgi – gospodarki, wielkości państwa, jego potencjału militar-
nego. W praktyce kształtowania relacji zagranicznych wyraźnie jednak rośnie 
rola miękkich środków oddziaływania, które przesądzić mogą o atrakcyjności 
państwa jako partnera politycznego, inwestycyjnego, destynacji turystycznej. 
Przetasowania na globalnej arenie dowodzą znaczenia instrumentów soft  power 
w prowadzeniu polityki międzynarodowej, chociaż uznawane są one głównie za 
uzupełnienie głównego potencjału lub – jeśli państwo nie posiada znaczącego 
potencjału ekonomicznego czy wojskowego – za sposób na złagodzenie tego 
defi cytu384.

Umiejętność stworzenia unikatowej konfi guracji twardych i miękkich środ-
ków oddziaływania określa się mianem smart power. Ta kategoria akcentuje 
przede wszystkim umiejętność stosowania różnorodnych form wpływu, nacisku, 
perswazji i taktyki dyplomatycznej, w zależności od celu i okoliczności, w jakich 
znalazło się państwo. Posiadanie i zdolność mnożenia zasobów są podstawą do 
efektywnego budowania potęgi, ale kluczem jej rozwoju staje się połączenie tych 
środków, które najlepiej pozwalają odpowiadać na wyzwania aktualnej sytuacji 
i ich przekształcanie, w miarę jak ta sytuacja ulega zmianie. Do czynników uzna-
wanych za kluczowe w tworzeniu i aplikacji smart power należą:

– cel, wobec którego zastosowana ma być siła – jego wewnętrzny charakter 
oraz kontekst globalny, w którym się znajduje; nie sposób skutecznie oddzia-
ływać smart power wobec jednostek i grup, które nie dostrzegają wartości 
w komponentach, na których jest ona zbudowana;

– samoświadomość – zrozumienie własnych ograniczeń, celów, dążeń; kumu-
lacja smart power wymaga dobrego wglądu w oczekiwania i nastroje spo-
łeczne czy środowisko zewnętrzne, zrozumienia uwarunkowań i okoliczno-
ści, które wpłynąć mogą na realizację obranych celów i, przede wszystkim, 
wymaga woli ich realizacji;

– znajomość i zrozumienie szerszego – regionalnego i globalnego – kontekstu, 
w którym rozgrywa się działania;

– dobór stosowanych narzędzi – pojedynczych, jak również w określonych ze-
stawieniach385.

384 J.S. Nye, Soft  Power: Th e Means to Success in World’s Politics, Public Aff airs, New York 2004; 
idem, Bound to Lead: Th e Changing Nature of American Power, Basic Books, New York 1990; 
K.M. Campbell, M. O’Hanlon, Hard Power: Th e New Politics of National Security, Basic Books, New 
York 2006.

385 E.J. Wilson III, Hard Power, Soft  Power, Smart Power, „Th e ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science” 2008, no. 616, s. 115.
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Miarą skuteczności działania w środowisku międzynarodowym jest zdolność 
rozpoznawania możliwości i oczekiwań poszczególnych aktorów oraz taki dobór 
narzędzi, który pozwala odpowiadać na potrzeby innych przy okazji realizowania 
własnych dążeń.

Prawdziwie wyrafi nowane podejście oparte na „smart power” zawiera w sobie świadomość, 
że miękkie i twarde środki oddziaływania to nie tylko neutralne instrumenty, które stoso-
wane mogą być przez neutralnego, oświeconego, posiadającego pełną wiedzę i niezależność 
władcę fi lozofa. One same stanowią odrębne instytucje i kultury instytucyjne (…). Nie ma 
ani jednego Ministerstwa Twardych Środków Oddziaływania, ani osobnego Departamentu 
Miękkich Środków Oddziaływania, a już na pewno nie ma Wydziału Mądrych Środków 
Oddziaływania. We wszystkich państwach, w rzeczywistym świecie kształtowania polityki 
publicznej, władza perswazyjna i władza przymusu są rozproszone386.

Polityka zagraniczna oparta na wyważonym osądzie możliwości i ograniczeń, rea-
gująca na nawet subtelne zmiany otoczenia międzynarodowego, przynosi rezultat 
w postaci zdolności do uzyskiwania poparcia, posłuszeństwa, korzyści, ale przede 
wszystkim kreuje zrozumienie, zamieniając konfl ikt we współpracę.

4.1.1. Marka narodowa jako narzędzie budowania wpływu

Popularną wytyczną dla działań zmierzających do wzmocnienia pozycji państw 
na arenie międzynarodowej jest tworzenie marki narodowej. Nation branding 
sprowadza się do przeniesienia wytycznych marketingu – stosowanych w zakre-
sie budowania tożsamości marki handlowej – do sfery promocji i identyfi kacji 
państw oraz narodów. Marki traktuje się jako zbiory cech i wartości o charakterze 
zarówno funkcjonalnym, jak i emocjonalnym, zapewniające unikatowe i pożąda-
ne relacje między oferentem i konsumentem387.

W perspektywie politologicznej tendencja ta wyrasta z założeń dyplomacji 
i roli, jaką informacja i rozpowszechnianie przekonań na temat roli państwa, jego 
specyfi ki oraz powołania odgrywała w budowaniu opinii publicznej. Jak przeko-
nuje Wally Olins, w sferze dzisiaj nazywanej brandingiem narodowym:

Tylko samo słowo „branding” jest nowe. Narodowy wizerunek, tożsamość narodowa, re-
putacja narodu – wszystko to są słowa tradycyjnie w tym kontekście używane i nie wydają 
się budzić tak organicznej wrogości jak słowo „marka”388.

Owa „organiczna wrogość” wynika zapewne z faktu, że marketing w samej swej 
naturze zakłada brak autentyczności, wyolbrzymienie, tworzenie iluzji – kategorie 
obecne przecież w przekazach politycznych, które jednak opisywano w kontek-

386 Ibidem.
387 J. Lynch, L. de Chernatony, Th e Power of Emotion: Brand Communication in Business-to-

-Business Markets, „Journal of Brand Management” 2004, no. 11.
388 W. Olins, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 149.
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ście autentyczności, wiary, przywództwa. Marketing zakłada kreowanie rzeczy-
wistości, polityka zaś stanowić ma dziedzinę realną, w której wizje i wyobraże-
nia opierają na przekonaniach i rzeczywistym przywiązaniu do ludzkich potrzeb 
oraz – w systemach demokratycznych – ich reprezentacji na scenie politycznej. 
Kreowanie marek narodowych jest powszechną praktyką w realizowaniu polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej, charakter i naturę tego zjawiska trudno jednak spro-
wadzić do kategorii wyłącznie marketingowych. Jego ewolucję można postrzegać 
w kategoriach procesu społecznego, świadomego zarządzania komunikacją, for-
my manifestacji tożsamości narodowej i patriotyzmu, zarządzania wizerunkiem, 
budowania reputacji czy też bazy dla strategii marketingowych miejsc389.

Tworzenie marki narodowej nie jest wyłączną domeną instytucji państwa. 
Na poziomie centralnym i lokalnym współuczestniczą w tym procesie podmioty 
prywatne oraz stowarzyszenia, grupy społeczne czy zawodowe oraz indywidualni 
obywatele. Podejmują oni działania dla tworzenia, eksponowania i informowa-
nia o przewagach konkurencyjnych kraju. Te działania mają charakter wielo-
wątkowy i długofalowy, stanowiąc spójny projekt o charakterze konceptualnym 
oraz praktycznym. Jest on zorientowany na wypracowanie marki – połączenie 
wartości symbolicznych w konstrukt obecny na międzynarodowych rynkach in-
formacji oraz w systemie ekonomicznym, zapewniający identyfi kację i korzystne 
reakcje odbiorców marki. Jednym z fundamentalnych wymiarów państwa jest 
wymiar terytorialny, którego charakter oznacza się lub uświadamia za pomocą 
narzędzi marketingu miejsc390. Składowymi marki są również skojarzenia, obra-
zy, treści symboliczne identyfi kujące państwo i naród. Ten katalog pozytywnych 
treści symbolicznych oddziałuje na wyobraźnię, emocje, a ostatecznie na dzia-
łania ludzi podejmujących decyzję z uwzględnieniem czynnika reputacji. Marki 
narodowe zabiegają o uwagę i uznanie inwestorów, wpływowych klubów decy-
zyjnych, organizacji międzynarodowych, turystów czy osób rozważających emi-
grację. Stają się skutecznym narzędziem, za pomocą którego rządy i organizacje 
realizują swoje interesy.

Ocena przydatności instrumentów wpływu oparta jest na realiach polityki 
międzynarodowej, działaniach poszczególnych aktorów, ich rezultatach i spe-
kulacjach dotyczących alternatywnych scenariuszy postępowania. Szeroko oma-
wianym przykładem w tym kontekście jest międzynarodowy odbiór interwencji 
Stanów Zjednoczonych w Iraku z 2003 roku. Na gruncie wizerunkowym znamio-
nowała ją fala antyamerykanizmu, rozlewająca się na świecie po inwazji dokona-
nej bez mandatu ONZ w ramach wojny prewencyjnej. Administracja prezydenta 
Busha – skoncentrowana na bilansie militarnym i ekonomicznym wojny z terro-
ryzmem – kwestie wizerunku i zaufania traktowała drugoplanowo, co spowodo-

389 M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, 
Warszawa 2011, s. 20–23.

390 P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism 
to Cities, States, and Nations, Th e Free Press, New York 1993, s. 345–346.
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wało głęboką rysę na sposobie postrzegania USA na świecie391. W ciągu ostatniej 
dekady ostro wytykano Stanom Zjednoczonym rozbieżność głoszonych przez nie 
ideałów z rzeczywistymi posunięciami na arenie międzynarodowej.

Interesująco na tym tle prezentuje się wzmożona dbałość o wizerunek Chin 
pretendujących do zajęcia miejsca Stanów Zjednoczonych – do tej pory pierwszej 
ekonomicznej potęgi świata. Chiny konsekwentnie wdrażają program rozwijania 
relacji oparty na miękkich źródłach potęgi – kulturze, ideologii, nauce. Analitycy 
podkreślają rezultaty tego projektu wizerunkowego – pomimo standardów dzia-
łania wciąż odległych od tych akceptowanych w państwach Zachodu i niegasnącej 
krytyki przez organizacje zajmujące się problematyką łamania praw człowieka czy 
ochrony wolności słowa, Chiny zdołały wzmocnić atrakcyjność swojego państwa 
w oczach globalnej opinii publicznej. Spektakularne rysy tradycji i kultury Chin 
przyciągają światową publiczność, która pozostaje w orbicie wpływów tego pań-
stwa, chińska narracja opiera się na unikatowości, na przekonaniu o przewadze 
cywilizacyjnej, która legitymuje do podążania własną ścieżką, pozwala z wyższoś-
cią spoglądać na wielostronnie negocjowany ład reszty świata.

Celem realizowanych zabiegów „kampanii oczarowania” są nie tylko liderzy 
państw sojuszniczych, we współpracy z którymi Chiny budują swoje bezpieczeń-
stwo energetyczne czy żywnościowe, ale również społeczeństwa: odbiorcy me-
diów, elity intelektualne, liderzy opinii392.

Co charakterystyczne dla kierunku przekształceń współczesnej sceny między-
narodowej, państwa i pozostali aktorzy pracują nad wzmacnianiem swojej „siły 
przyciągania”, sięgając po narzędzia typowe dla instrumentarium podmiotów ko-
mercyjnych. Raport Center for a New American Security dotyczący wyzwań bu-
dowania relacji w świecie ponowoczesnym zaleca wprost, że Departament Stanu 
Stanów Zjednoczonych powinien zapożyczyć pewne formuły działania od mię-
dzynarodowych fi rm, które zdołały wykreować rozpoznawalne na świecie mar-
ki, takie jak McDonald’s czy General Electric393. Terminy „Stany Zjednoczone”, 
„Francja”, „Polska”, „Szwecja” funkcjonują na międzynarodowych rynkach jako 
marki zawierające w sobie pewne treści, znaczenia, wywołujące emocje w grupie 
odbiorców, którą stanowią zarówno politycy innych krajów, jak i ich obywatele, 
liderzy opinii czy potencjalni inwestorzy.

O państwach w kategoriach stricte marketingowych mówi się od niedawna – 
chociaż od zawsze duże organizacje polityczne próbowały sterować swoją reputa-
cją – aby lepiej realizować strategiczne cele. Jeszcze jednak w latach 80. XX wieku 

391 A. Kohut, B. Stokes, America against the World: How We Are Diff erent and Why We Are 
Disliked, Henry Holt, New York 2006; S. Halper, J. Clarke, American Alone: Th e Neo-Conservatives 
and the Global Order, Cambridge, University Press, Cambridge 2004.

392 Zob. J. Kurlantzick, Charm Off ensive: How China’s Soft  Power is Transforming the World, Yale 
University Press, New Haven, CT 2007.

393 K.M. Lord, R. Fontaine, Managing 21st Century Diplomacy: Lessons from Global Corporations, 
Center for a New American Security, 2008, s. 10, http://www.cnas.org/node/5436 (23.08.2014).
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koncept „marki państwa” był niepopularny i niezrozumiały. Kiedy wówczas Wiel-
ka Brytania zaprezentowała pierwszy spójny program budowania swojej marki na 
arenie międzynarodowej, został on zmiażdżony przez wewnętrzną opinię publicz-
ną. Budowanie marki daje możliwość świadomego kreowania wrażeniami, aso-
cjacjami pojawiającymi się w odniesieniu do kompleksu pojęciowego związanego 
z państwem lub miejscem. W skład tego kompleksu wchodzą zarówno obiektyw-
ne dane, jak i subiektywne opinie, powierzchowne, uproszczone sądy oraz katego-
rie wyobrażone, oparte na odniesieniach literackich, kulturowych, historycznych. 
Marketing miejsc w odniesieniu do państw i regionów wzmacnia te cechy, które 
pozwalają na identyfi kację danego miejsca przez globalną publiczność i reagowa-
nie na sygnały wysyłane przez symbole związane kompleksem pojęciowym da-
nej marki. Wgląd w mechanizmy tworzenia i funkcjonowania marek na rynku 
globalnym przynosi konkluzje, że pomimo postępującej integracji gospodarczej 
i autonomizacji dużych, transnarodowych przedsiębiorstw symbole komercyj-
ne wciąż są ważną częścią kompleksów pojęciowych składających się na marki 
państw. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być projekt zbudowania plat-
formy komunikacji angażującej największe amerykańskie marki komercyjne – 
McDonald’s, Coca-Cola, Microsoft , MTV, które w czasie kryzysu wizerunkowego 
Stanów Zjednoczonych i narastającego antyamerykanizmu chciały wdrożyć środ-
ki służące wzmocnieniu marki „Stany Zjednoczone”394. U źródła tego pomysłu 
stał fakt negatywnych konsekwencji osłabienia wizerunku państwa, jakie odno-
towywane były między innymi w przychodach największych amerykańskich pro-
ducentów. Te reperkusje nie sprowadzały się jedynie do incydentalnych kampanii 
politycznych zawierających wezwanie do bojkotowania produktów pochodzących 
ze Stanów Zjednoczonych, jak się to działo podczas rozłamu transatlantyckiego 
na tle wojny w Iraku, kiedy Francuzi przestali pić coca-colę, a Amerykanie jeść 
francuskie sery.

Reputacja jest wartością, która przekłada się na zyski w długoterminowej per-
spektywie. Raz nadszarpnięta, niełatwo odbudowuje swoje wpływy. Straty wi-
zerunkowe związane z osłabieniem pozycji państwa czy deprecjacją jego roli na 
arenie międzynarodowej mogą być zdecydowanie głębsze i nieść z sobą znacznie 
bardziej długofalowe skutki, odczuwalne nie tylko w sferze politycznej, ale rów-
nież w wartości akcji jego przedsiębiorstw oraz możliwościach jego obywateli.

394 America’s New Brand of Anger and Resentment, „Th e Financial Times”, 24.06.2004.
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5. „Dyplomacja biznesowa”

W konsekwencji znaczących przesunięć w ekonomii światowej zadaniem polityki 
zagranicznej, bardziej niż kiedykolwiek, stało się zabieganie o jak najwyższy stopień 
uczestnictwa w globalnym systemie gospodarczym i prezentacja państwa w katego-
riach rynkowych. Cele współczesnej dyplomacji ekonomicznej powielają odwieczne 
dążenie podmiotów politycznych do budowania pozycji w obszarze oddziaływania 
ekonomicznego, ale zmiana konfi guracji, w ramach której aktorzy są zdolni do po-
zyskiwania korzyści, przyniosła istotne przekształcenia. Warunki hiperkonkurencji 
dotyczą dziś nie tylko podmiotów gospodarczych, ale również państw, które pomi-
mo utraty znacznej części kontroli nad procesami ekonomicznymi wciąż defi niowa-
ne być muszą w kategoriach ekonomicznych. Rządy zabiegają o zagranicznych in-
westorów, świadomie tworzą wizerunek swojego terytorium jako sfery atrakcyjnej 
inwestycyjne, za pomocą narzędzi kształtowania edukacji czy wspierania kultury 
przedsiębiorczości kreują wartości cenione przez globalne rynki.

Współcześnie jednak to nie państwa, lecz przede wszystkim fi rmy poszerzają 
swe wpływy w globalnym systemie ekonomicznym. W rezultacie służby dyploma-
tyczne wspierają inne podmioty (regiony, miasta, przedsiębiorstwa) realizujące 
interesy państwa w zabieganiu o korzystne dla nich uwarunkowania na arenie 
międzynarodowej – wzmacniają partnerstwa, inwestorów, a także dbają o pozy-
tywny wizerunek, który przekłada się na zaufanie.

Aktywność podmiotów publicznych, które realizują swoje interesy z pomocą 
służb dyplomatycznych państwa, ma nieco inny, mniej wyodrębniony charakter 
niż tożsama aktywność fi rm. Wykorzystuje ona narzędzia i kanały dyplomacji, 
stąd też w literaturze określana jest mianem „dyplomacji biznesowej”, „dyploma-
cji sektora prywatnego”, „dyplomacji korporacyjnej”395.

Kształtowanie dogodnych uwarunkowań dla realizacji interesów komercyj-
nych w przestrzeni międzynarodowej wymaga równoległej aktywności aktorów 

395 R. Saner, L. Yiu, M. Sondergaard, Business Diplomacy Management: A Core Competency for 
Global Companies, „Academy of Management Executive” 2000, vol. 14, no. 1, s. 80–92; S. Strange, 
State, Firms and Diplomacy, „International Aff airs” 1992, no. 68(1), s. 1–15; R. Saner, L. Yiu, 
International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times, Clingendael Discussion Paper 
in Diplomacy, 2003, no. 84, s. 1–41.
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politycznych oraz aktorów biznesowych – liderów, którzy w tym wycinku budo-
wania relacji odgrywają rolę zbliżoną do ról dyplomatów. Formalna defi nicja dy-
plomacji biznesowej akcentuje zbieżność funkcji i charakteru tej działalności:

Dyplomacja biznesowa jest to rodzaj dyplomacji praktykowany przez indywidualne fi r-
my. Jest to mechanizm realizacji kluczowych celów, w niektórych przypadkach zapewnia-
jących istnienie fi rmy przez reprezentację, komunikację, negocjację z innymi (często nie 
ekonomicznymi) interesariuszami obecnymi w sferze zdefi niowanych interesów fi rmy. 
Zarządzanie takim typem relacji postrzegane jest jako użyteczne ze względu na możliwość 
uniknięcia w ten sposób niepotrzebnych i niechcianych konfl iktów. Co więcej, środowisko 
zewnętrzne, w którym funkcjonuje fi rma, przekształcane jest tak, aby stawało się bardziej 
adekwatne dla realizacji partykularnych interesów organizacji396.

Charakter dyplomacji biznesowej bardzo zbliżony jest w swej formie do dyplo-
macji ekonomicznej – przedstawiciele państwa, jak i przedstawiciele biznesu 
równolegle zabiegają o jak najbardziej dogodny kontekst budowania pozycji mię-
dzynarodowej. Co więcej, konieczność poszerzonej interakcji z aktorami między-
narodowymi i funkcjonowania w ramach międzynarodowego rynku – elementy, 
które przynoszą fi rmom największe benefi ty – powoduje, że muszą one w swych 
długoterminowych strategiach rozwoju ujmować całą gamę czynników wpływa-
jących potencjalnie na budowanie ich przewagi konkurencyjnej. Inne są skala, 
narzędzia i cele, ale dominujące organizacje gospodarcze stają się w pełnionych 
funkcjach podobne do państw397.

Globalizacja ekonomiczna pogłębia potrzebę uczestnictwa w procesach de-
cyzyjnych, których wynikiem jest tworzenie regulacji na szczeblu lokalnym, 
narodowym i ponadnarodowym. Podmioty gospodarcze reprezentowane są na 
najwyższych forach debaty globalnej – ONZ czy światowe szczyty ekonomiczne 
podejmują negocjacje z rządami państw (na przykład zabiegając o korzystne usta-
wodawstwo czy wsparcie własnych inwestycji) lub też same tworzą środowisko 
regulacyjne dla innych podmiotów (na przykład w zakresie tworzenia standardów 
branżowych)398.

Są jednak obszary, w których nawet liderzy globalnego rynku ubiegają się 
o wsparcie państwa macierzystego lub padają ofi arą rozgrywek o naturze i moty-
wacjach politycznych. Obraz takiego stanu rzeczy dobrze oddaje polityka elimino-

396 P. Sharp, H. Butterfi eld, Th e English School and the Civilizing Virtues of Diplomacy, 
„International Aff airs” 2003, vol. 79, no. 4, s. 855–878.

397 Przykładem takiego stanu rzeczy może być między innymi koncept „obywatelstwa 
korporacyjnego” silnie obecny w rzeczywistości dużych zachodnich, a szczególnie amerykańskich 
fi rm. Uczestnictwo w strukturze korporacyjnej tworzy dla członka dużo szerszą gamę korzyści 
niż tradycyjna relacja pracownicza. Świadczenia opieki medycznej, emerytalnej, rozwoju 
indywidualnego, szkoleń zabezpieczane są tu przez fi rmę, nie przez pastwo.

398 Zob.: J. Boddewyn, T. Brewer, International-Business Political Behavior: New Th eoretical 
Directions, „Academy of Management Review” 1994, vol. 19, no. 1, s. 121; D. Schuler, K. Rehbein, 
R. Cramer, Pursuing Strategic Advantage Th rough Political Means: A Multivariate Approach, 
„Academy of Management Journal” 2002, vol. 45, no. 4, s. 659–672.
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wania z przestrzeni ekonomicznej Chin fi rm zachodnich. Jedną z głównych linii 
strategicznych prezydentury Xi Jinpinga jest zarówno promowanie rodzimych 
producentów z sektorów wysoko rozwiniętych technologii w gospodarce lo-
kalnej, jak i wzmacnianie ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. 
Dążenia te realizowane są za pomocą całej gamy różnorodnych środków: 
rozbudowanych subsydiów rządowych, wywiadu technologicznego, kradzie-
ży danych, wymuszania transferu technologii w zamian za udostępnienie 
zachodnim fi rmom dostępu do chińskiego rynku. Rząd otwarcie zachęca ro-
dzime przedsiębiorstwa do zastępowania produktów i usług pochodzących od 
zachodnich dostawców tymi dostarczanymi przez chińskie fi rmy399.

Nie bez znaczenia jest fakt, że najbardziej rozbudowane formy dyplomacji bi-
znesowej wykształcone zostały przez największe podmioty gospodarcze – duże 
fi rmy, które swoje interesy strategiczne zabezpieczają przez uczestnictwo w prze-
strzeni międzynarodowej i kształtowanie tej przestrzeni. Dążenie do realizacji ce-
lów ekonomicznych państwa jest jednym z obszarów oddziaływania dyplomacji 
w ogóle, celów dobrze wpisanych w tradycyjne strategie kształtowania wizerun-
ku na arenie międzynarodowej. Istotną zmianą w tym obszarze jest jednak ska-
la, w jakiej niedostatecznie dopracowany wizerunek państwa (na przykład jako 
partnera inwestycyjnego) lub też kryzysy dyplomatyczne, wpłynąć mogą na sferę 
ekonomiczną państw. Znaczące reperkusje pojawiają się nie tylko wówczas, kiedy 
zagrożona jest stabilizacja państw i regionów, w wyniku której w naturalny spo-
sób obniża się zaufanie rynków wobec tej części świata. Szereg innych aspektów 
kształtowania relacji międzynarodowych oddziałuje na ekonomię państw: bu-
dowanie relacji politycznych często przekłada się na zyski ekonomiczne, sojusze 
przypieczętowywane są transakcjami, podstawowe wartości z punktu widzenia 
systemu międzynarodowego, takie jak pokój czy równowagę, zwykło się budować 
również przez handel. Wymowną ilustracją bezpośredniego wpływu praktyki dy-
plomatycznej na stan gospodarki może być suma strat amerykańskich fi rm dzia-
łających w sektorze gromadzenia danych w chmurach, szacowana na 22–35 mld 

399 Taką formułę działania promuje m.in. kampania De-IOE. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
jako że każdy rząd zabiega o interesy rodzimych przedsiębiorców i właściwe wykorzystanie przez 
nich potencjału rynku wewnętrznego, gdyby nie fakt, że narzędzia stosowane przez chińskie 
władze rozciągają się od wrogiej propagandy dezawuującej produkty zachodnie do ataków i represji 
stosowanych wobec zachodnich fi rm. Ich listę otwiera seria cyberataków na fi rmy Google (a wcześniej 
Adobe Systems i Juniper Networks) w 2010 roku, które, jak wykazało dochodzenie, zostały 
przeprowadzone przez serwery należące do rządu Chin. W rezultacie fi rma przeniosła swoje serwery 
na terytorium autonomicznej prowincji Hongkong, w której nie obowiązuje cenzura (użytkownicy 
korzystający z wyszukiwarki Google, logujący się z Chin, ciągle mają ograniczoną swobodę 
pozyskiwania informacji – ich internet jest ocenzurowany). Tego rodzaju utrudnień i ograniczeń 
doświadczyły Apple, Qualcomm i Cisco. W 2013 roku surowym kontrolom w kontekście łamania 
przepisów antymonopolowych poddane zostały z kolei siedziby Microsoft u w czterech chińskich 
miastach. Władze chińskie aktywnie wspierają konkurencyjność swoich przedsiębiorstw na rynku 
wewnętrznym i rynkach międzynarodowych, co ma wymiar zarówno ekonomiczny, jak i polityczny 
i staje się obszarem debaty dyplomatycznej.
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USD w ciągu kilku lat po ujawnieniu wrażliwych danych przez Edwarda Snow-
dena400. Badania na temat decyzji zakupowych największych aktorów międzyna-
rodowego rynku usług w chmurze wskazują, że nastąpił odwrót od współpracy 
z fi rmami amerykańskimi na rzecz konkurencyjnych usługodawców z Europy 
i Azji401. Raport Th e Information Technology and Innovation Foundation infor-
muje, że największa szwajcarska fi rma hostingowa Artmotion zwiększyła o 45% 
swoje zyski w ciągu zaledwie miesiąca po tym, jak wyciekły szczegóły na temat 
amerykańskiego programu Prism402. Po ujawnieniu informacji na temat podsłu-
chiwania zagranicznych polityków, w tym kanclerz Niemiec, rząd tego państwa 
wycofał się z kontraktu z fi rmą Verizon Wireless, dotyczącego budowy infrastruk-
tury sieciowej. Za powód podano obawy o bezpieczeństwo danych strategicznych 
dla Niemiec403. Władze Brazylii, w konsekwencji tego samego skandalu, przestały 
korzystać z programu pocztowego amerykańskiego potentata Microsoft , rozwija-
jąc własny produkt stworzony na potrzeby obsługi korespondencji agend rządo-
wych. Na forum Unii Europejskiej pojawił się pomysł zbudowania europejskiej 
sieci komunikacyjnej, co eliminowałoby konieczność przesyłu danych przez ser-
wery zlokalizowane po drugiej stronie Atlantyku.

Rozmiary i złożoność form, które zaliczone być mogą do aspektów dyplomacji 
biznesowej, tworzą obraz ścisłych, nierozerwalnych relacji sfery polityki i ekono-
mii. Chociaż wzajemnie się przenikają, procesy polityczne i ekonomiczne częś-
ciowo rozgrywają się w odrębnych przestrzeniach. Podczas gdy polityka wciąż 
jest terytorialna, określana według potrzeb i interesów zdefi niowanego narodu, 
ekonomia w coraz większym stopniu tworzona jest na bazie procesów ponadna-
rodowych, których nie sposób objąć kontrolą ani nawet poddać systematycznej 
obserwacji. Pomimo jednak tych rozbieżności państwa wciąż występować będą 
w roli adwokatów fi rm zlokalizowanych na swoim terytorium. Jest to element 
wzmacniania ich pozycji, którego wagi nie umniejsza nawet rosnąca autonomia 
przedsiębiorstw, dla których podstawowym kryterium budowania struktury tery-
torialnej, ulokowania fi lii czy fabryk jest optymalizacja ekonomiczna.

400 D. Castro, How Much Will PRISM Cost the U.S. Cloud Computing Industry?, Th e Information 
Technology and Innovation Foundation, 08.2013, http://www2.itif.org/2013-cloud-computing-
costs.pdf (24.08.2014).

401 CSA Survey Results: Government Access to Information, Cloud Security Alliance, 07.2013, 
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/initiatives/surveys/nsa_prism/CSA-govt-access-
survey-July-2013.pdf (24.08.2014); zob. również: German Minister: Drop Google If You Fear US 
Spying, Associated Press, 3.07.2012, http://news.yahoo.com/german-minister-drop-google-fear-us-
spying-105524847.html (24.08.2014).

402 D. Castro, How Much Will…, s. 4.
403 J. Vasagar, Berlin Drops Verizon over US Spying Fears, „Th e Financial Times”, 26.06.2014, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93f6b66e-fd4f-11e3-96a9-00144feab7de.html#axzz3BIIGPytx 
(24.08.2014).
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6. „Dyplomacja” osób prywatnych

Historia świata pisana w perspektywie zbiorowej to historia narodów, społecz-
ności etnicznych, grup wyznaniowych, a jednak najbardziej interesującym jej 
wymiarem jest wymiar jednostkowy. W tym kontekście dokonania „dyploma-
tów z powołania” – nieprofesjonalnych polityków, którzy poświęcili się służbie 
dyplomatycznej – rzucają nowe, autentyczne spojrzenie na rozdziały wielkiej 
historii. Na rolę czynnika ludzkiego w stosunkach międzynarodowych zwracał 
uwagę Winston Churchill, odnosząc się do spotkania przywódców Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Francji na szczycie w Ge-
newie w 1953 roku. Określił on ten rodzaj bezpośredniego kontaktu „dyplomacją 
na najwyższym poziomie”404. Specyfi ka tego typu spotkań dyplomatycznych nie 
sprowadza się jedynie do rangi politycznej osób w nie zaangażowanych, central-
ny charakter zjawiska polega na kontakcie bezpośrednim, kiedy lęki, motywacje 
i wola zainteresowanych stron są dostrzegalne wyraźniej niż w okolicznościach 
kontaktu zapośredniczonego. Obserwacje środowiska międzynarodowego wska-
zują na to, że bliskie, personalne relacje łączące liderów państw, reprezentantów 
grup interesów przekształcają proces decyzyjny i ułatwiają uzyskanie porozumie-
nia. Uprawianie dyplomacji na najwyższym szczeblu – bezpośrednich negocjacji 
najwyższych rangą reprezentantów – jest czynnikiem transformującym konfl ikty 
między aktorami stosunków międzynarodowych ze względu na rodzące się w tym 
procesie zaufanie do adwersarza405.

Polityka zagraniczna państwa często wykorzystywała wybitne postacie kultury 
i sztuki, których dokonania stanowić miały o znaczeniu państwa na arenie mię-
dzynarodowej.

Dyplomacja sportowa i kulturalna od stuleci miały udział w kształtowaniu 
obrazu narodu i społeczności za granicą, osobowości i ich dokonania miały świad-
czyć o wielkości narodu, potwierdzać wyjątkowość kultury, na gruncie której wy-

404 D. Reynolds, Summits: Six Meetings Th at Shaped the Twentieth Century, Penguin, London 
2007, s. 7; D.H. Dunn, Diplomacy at the Highest Level: Th e Evolution of International Summitry, 
Palgrave Macmillan, Basingstoke 1996.

405 N.J. Wheller, Investigating Diplomatic Transformations, „International Aff airs” 2013, 
no. 2(89), s. 477–496.
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rosła ich twórczość. Te środki oddziaływania na międzynarodową publiczność 
szczególnie szeroko wykorzystywały supermocarstwa uwikłane w zimną wojnę, 
traktując dyplomatyczne narzędzia kształtowania wizerunku jako wsparcie w re-
alizowaniu celów politycznych.

Jeśli weźmie się pod uwagę kontekst historyczny, wzrost oddziaływania jed-
nostek na procesy dyplomatyczne może być traktowany jako rozszerzenie zja-
wiska znanego od dziesięcioleci. Wydaje się jednak, że rola osób prywatnych 
w praktyce dyplomatycznej uległa zasadniczej zmianie, dużo częściej i w dużo 
większy sposób wpływają one na globalną scenę wydarzeń i intencjonalnie 
kształtują ich bieg.

Rozszerza się kategoria problemów globalnych, których rozwiązywania i mo-
nitorowanie wymaga aktywności „globalnych ambasadorów” występujących w tej 
roli niezależnie od przynależności narodowej, państwowej czy religijnej. W prze-
szłości niezawodowi dyplomaci realizowali przede wszystkim misje związane 
z interesami własnego państwa, wzmacniając jego pozycję na arenie międzyna-
rodowej. Jednocześnie najbardziej spektakularne przykłady aktywności z zakre-
su prywatnej dyplomacji dotyczyły obywateli demonstrujących niezgodę wobec 
polityki własnego rządu. W ten nurt wpisuje się chociażby projekt amerykańskie-
go dziennikarza Normana Cousinsa, którego założeniem było sprowadzenie do 
Stanów Zjednoczonych grupy ofi ar ataku atomowego na Hiroszimę i Nagasaki. 
Japończycy mieli uzyskać pomoc medyczną, ale też swoją obecnością pobudzić 
debatę publiczną nad humanitarnym wymiarem zastosowanych środków, dąże-
niami, ambicjami i konsekwencjami polityki Stanów Zjednoczonych406.

Komunikaty formułowane przez liderów opinii mają na celu pobudzenie świa-
domości społecznej, poszerzanie forum debaty publicznej. Ich oddziaływanie 
ujawnia się zarówno na gruncie wewnętrznym, jak i w komunikacji międzyna-
rodowej. W tym ostatnim obszarze wyraża się ono w rozwoju form i znaczenia 
dyplomacji publicznej wykorzystującej potencjał szerokiej publiczności zdolnej 
do formułowania swojego stanowiska w sprawach międzynarodowych. Rośnie 
również oddziaływanie tak zwanego globalnego społeczeństwa obywatelskiego – 
skomunikowanych grup aktywistów i organizacji pozarządowych, które aktywnie 
kształtują debatę na poziomie międzynarodowym407. Kwestie legitymacji uczest-
nictwa w dyskursie politycznym zeszły na plan dalszy – nieformalni uczestnicy 
sceny politycznej mają taki sam wpływ na bieg spraw jak ci, którzy zajmowali 
pierwszoplanowe miejsca w dyplomatycznej grze prowadzonej w XX wieku408.

406 A. Pietrobon, Humanitarian Aid or Private Diplomacy? Norman Cousins and the Treatment 
of Atomic Bomb Victims, „New Global Studies” 2014, no. 1(8), s. 121–140.

407 Zob. M. Zachara, Global governance…, s. 148–156.
408 R. Rosecrance, Th e New Great Power Coalition: Toward a World Concert of Nations, 

Rowman and Littlefi eld, Boulder, CO 2001, s. 311–364; N. Woods, D. Lombardi, Uneven Patterns 
of Governance: How Developing Countries Are Represented at the IMF, „Review of International 
Political Economy” 2006, no. 3(13), s. 480–515.
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Kolejną charakterystyczną tendencją współczesnej debaty jest mocne zaakcen-
towanie stanowisk państw rozwijających się w głównym nurcie globalnej narracji 
politycznej. Interpretacja celów polityki międzynarodowej, jej charakter i dążenia 
w jej obrębie przestały być już wyłączną domeną państw zachodnich. Jednym ze 
skutków wzrostu oddziaływania mocarstw wschodzących na scenę polityki świa-
towej jest otwarte wyrażanie przez nich stanowisk – niejednokrotnie rewidują-
cych utrwalone już poglądy i retoryki – w odniesieniu do najważniejszych kwestii 
współczesności.

Wydaje się więc, że główną cechą współczesnego procesu dyplomatycznego 
jest jego fragmentaryczność i zaangażowanie wielu aktorów. Komunikacja na 
arenie międzynarodowej odzwierciedla skład, system powiązań, konfi guracje, 
w jakich poszczególne podmioty zabiegają o realizacje swoich interesów. Jako że 
proces polityczny obejmuje coraz więcej zaangażowanych stron, zakres aktyw-
ności dyplomatycznych się poszerza. Każdy z aktorów procesu – państwowych 
i niepaństwowych uczestników debaty międzynarodowej – prowadzi własny ro-
dzaj komunikacji zewnętrznej, kształtuje wizerunek, zabiega o uwagę partnerów, 
usiłuje zbudować pożądany przez siebie obraz rzeczywistości. Równocześnie sfera 
dyplomacji w układzie multipolarnym zachowuje tradycyjną, wertykalną struk-
turę, opartą na służbach dyplomatycznych państw. Skala i możliwości działania 
wielu z tych państw zmieniły się, powodując konieczność intensywniejszych nego-
cjacji kwestii fundamentalnych. Spośród niemal 200 suwerennych państw około 
50 to państwa określane terminami „słabe”, „wrażliwe”, „upadłe”. Status niektórych 
z nich nie uległ przekształceniu od ery przedglobalnej, ale zakres i charakter ich 
oddziaływania stanowi jeden z wymiarów współzależności. Somalia mogła być 
uznawana za państwo upadłe niemal przez cały XX wiek, lecz w zintegrowanym 
świecie jej niestabilność wywołuje potrzebę grupowej, zorganizowanej interwen-
cji innych podmiotów, które na przykład w praktykach pirackich uprawianych na 
wybrzeżu Somalii upatrują zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa409. 
Demokratyczna Republika Konga od dziesięcioleci zmaga się z rozdarciem we-
wnętrznym, rzadko jednak wewnętrzne problemy tego państwa wykraczały poza 
sferę regionalną. Krwawy konfl ikt prowadzący do ludobójstwa w Darfurze z ko-
nieczności stał się przedmiotem wytężonych wysiłków dyplomatycznych i poli-
tycznych.

Zmienia się również struktura grupy liderów społeczności międzynarodowej – 
status mocarstwa jest nietrwały, dotychczasowi pierwszoplanowi aktorzy schodzą 
ze sceny, ustępując miejsca nowym potęgom. Poza tym wzrostowi dynamiki mię-
dzypaństwowych interakcji towarzyszy przekształcanie się i ciągły rozwój struktu-

409 W związku ze wzrastającą liczbą ataków pirackich, szczególnie w rejonie Somalii, na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęto próbę rozwiązania tego problemu na obszarze 
zagrożonego regionu. Istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa wód Rogu Afryki miały operacje 
wojskowe „Atalanta”, prowadzona z inicjatywy Unii Europejskiej, oraz „Ocean Shield”, realizowana 
z inicjatywy NATO.
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ry horyzontalnej – niezliczonych, przeplatających się z sobą kanałów komunikacji 
prowadzonej przez coraz szerszą liczbę uczestników międzynarodowego procesu 
decyzyjnego. Siatka kontaktów dyplomatycznych jest coraz bardziej złożona, w jej 
ramach powstają wewnętrzne hierarchie i stronnictwa. Efemeryczne i bardziej 
trwałe układy sił decyzyjnych mają na celu realizację interesów zaangażowanych 
w nie stron, ale wydaje się, że ich konsekwencją jest również ogólny wzrost pozio-
mu zaufania w przestrzeni międzynarodowej.

Nurt prywatnej dyplomacji niesie jednak z sobą wiele zagrożeń związanych 
z naturą relacji społecznych – krzewieniem antagonizmów, nieproporcjonalną 
aktywnością grup reprezentujących skrajne odłamy i poglądy, nieumiejętnym ne-
gocjowaniem kwestii drażliwych dla partnerów dialogu. Przebieg i źródła drama-
tycznych konfl iktów w Ruandzie czy na Bałkanach wskazuje na fundamentalną 
rolę komunikacji w eskalowaniu agresji, podżeganiu do brutalności i akcentowa-
niu podziałów. Mowa nienawiści przesyłana była wówczas tradycyjnymi środka-
mi komunikacji masowej, do których dostęp był ograniczony, przysługiwał tylko 
wąskiej grupie nadawców. Możliwości kształtowania medialnego spektaklu były 
jednym z atrybutów władzy rządzących, którzy realizowali w ten sposób poli-
tyczną strategię kreowania nienawiści i polaryzowania zwaśnionych grup. Dzisiaj 
zaś media cyfrowe stanowią nieograniczone forum przekazu dla wszystkich po-
tencjalnych uczestników debaty, jedynym kryterium jest tu wola kształtowania 
opinii publicznej410. Wydaje się, że aktywność stronnictw zorientowanych na cel, 
dążących do wywołania fermentu społecznego statystycznie przeważa nad ak-
tywnością grup umiarkowanych. Siłę komunikatów generujących przemoc wciąż 
demonstruje wydłużający się katalog konfl iktów, incydentalnych starć, których 
natężenie wzrasta wraz z intensywnością wykorzystywania środków komunika-
cji. Tworzy się pewna tendencja, która prywatne narzędzia komunikacji (telefony 
komórkowe, tablety) traktuje jako arenę rozgrywki politycznej.

Rozrost poziomów komunikacji dyplomatycznej powoduje obniżenie profe-
sjonalnych standardów w obszarze kontaktów międzynarodowych, których dy-
namika powoduje niemożność kontroli treści i emocji, jakie w danym momencie 
kształtują dyskurs publiczny. Pojawiają się zasadnicze pytania o rozłożenie akcen-
tów w budowaniu relacji: Czy komunikacja oddolna, spontaniczna jest w stanie 
zdominować tę kształtowaną na szczeblu ofi cjalnym? Jak rozbieżności w formu-
łowanych komunikatach przekładają się na relacje między podmiotami? Czy nie-
ofi cjalny nurt komunikacji może zdominować ten ofi cjalny, w jakich obszarach 
mogą się one zazębiać, wspierać, a w jakich pozostają z sobą w sprzeczności?

410 Zob. np.: M.Y. Dartnell, Insurgency Online: Web Activism and Global Confl ict, University of 
Toronto Press, Toronto–Buff alo, NY 2006; J. Earl, Th e Dynamics of Protest-Related Diff usion on the 
Web, „Information, Communication & Society” 2010, no. 13(2), s. 209–225.
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7. Studium przypadku: Live Aid i Live 8. 
Dyplomacja oparta na wizerunku

Jednym z symptomów ewolucji władzy w przestrzeni międzynarodowej jest bez-
precedensowe zwiększenie możliwości oddziaływania jednostek w kształtowaniu 
sfery międzynarodowej. Raport Narodowej Rady Wywiadu USA Global Trends 
2030: Alternative Worlds, prezentujący istotne kierunki przemian globalnych, jako 
jeden w czterech „megatrendów przyszłości” wskazuje właśnie wzrost roli jedno-
stek i małych podmiotów gospodarczych w stosunkach międzynarodowych411.

Podstawowym uwarunkowaniem takiego stanu rzeczy jest dostępność środ-
ków komunikacji, które pozwalają na poszerzenie wpływu na bieg spraw, bez 
konieczności reprezentacji czy też pośrednictwa instytucjonalnego. Jedną z naj-
bardziej wyrazistych cech skutecznego oddziaływania w warunkach globalizacji 
jest z kolei zdolność do wywierania wpływu na wyobraźnię masową – kultura me-
diów stała się kluczowym składnikiem działania politycznego. Wizerunek i aspekt 
propagandowy od starożytności były ważnym elementem aktywności na forach 
publicznych, a ich wpływ na kształtowanie nastrojów wyborców stopniowo po-
szerzał się w miarę rozwoju poszczególnych mediów. Obecnie politycy są posta-
ciami zawłaszczonymi przez popkulturę, świadomie budującymi swoją markę na 
rynku lokalnym i międzynarodowym412. Jednocześnie osoby, których głównym 
atutem jest rozpoznawalność, zdolność wywoływania określonych emocji i skoja-
rzeń wśród milionów telewidzów, internautów czy kinomanów, coraz powszech-
niej angażują się w działalność publiczną na pograniczu polityki. Role uległy 
przemieszaniu, spektrum współpracy rozszerza się – niejednokrotnie zawodowi 
politycy zabiegają o współpracę z artystami, gwiazdami wykreowanymi w nur-
cie kultury popularnej, aby wzmocnić przekaz medialny, co ma się przekładać na 
poparcie dla promowanej inicjatywy. Z coraz większą wyrazistością na gruncie 
polityki międzynarodowej wyłania się nurt „dyplomacji gwiazd” (celebrities diplo-

411 Global Trends 2030: Alternative Worlds…
412 D. Kellner, Media Spectacle and the Crisis of Democracy, Paradigm Press, Boulder, CO 2005; 

D. Kellner, Barack Obama and Celebrity Spectacle, „International Journal of Communication” 2009, 
no. 3(1), s. 1–20.
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macy), którego esencją jest zaangażowanie gwiazd popkultury w działalność na 
rzecz poprawy stanu świata413.

Artyści jako adwokaci zmiany pojawiali się na scenie międzynarodowej przez 
cały wiek XX. Od lat 50. agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych promują 
swoje misje za pośrednictwem ambasadorów dobrej woli – znanych postaci ży-
cia publicznego, skupiających na sobie uwagę mediów i wykorzystujących swój 
wizerunek do pogłębienia wiedzy i zaangażowania odbiorców w różnorodne 
problemy społeczne i rozwojowe. Do ikonicznych postaci wśród grupy dotych-
czasowych ambasadorów zaliczani są Danny Kaye – amerykański aktor komedio-
wy, pierwszy ambasador dobrej woli UNICEF, który swojej misji poświęcił 30 lat 
życia, oraz Audrey Hepburn, która doświadczywszy głodu, mieszkając w Holandii 
w czasie trwania II wojny światowej, zaangażowała się w prace na rzecz likwida-
cji niedożywienia w państwach rozwijających się. Amnesty International szeroko 
wykorzystywała muzyków rockowych, aby trafi ć ze swoim przesłaniem do wyma-
gającej, wykluczonej z dyskursu politycznego szerokiej grupy młodzieży. W la-
tach 80. minionego wieku zorganizowano dwie trasy koncertowe z udziałem 
największych ówczesnych osobowości muzycznych, aby za ich pośrednictwem 
podnieść świadomość ochrony praw człowieka i zaangażowania na rzecz ofi ar 
prześladowania i represji. Ikony popkultury wspierały swoją działalnością ważne 
z punku widzenia interesu publicznego procesy: ruch praw obywatelskich w Sta-
nach Zjednoczonych, walkę o prawa zwierząt, wolność Tybetu i inne.

Obecnie wydaje się, że zjawisko to wpisuje się w nurt przekształceń struk-
tur władzy międzynarodowej opisywany przez global governance414. Po pierwsze 
dotyczy osób prywatnych, niereprezentujących instytucjonalnie powołanych 
struktur czy zorganizowanych grup interesów, nieposiadających formalnej le-
gitymizacji do pełnienia funkcji publicznych, a jednak istotnych w zarządzaniu 
inicjatywami na rzecz dobra publicznego.

Po drugie w katalog zainteresowań osób publicznych, aktywnych w sferze po-
lityki międzynarodowej, najczęściej wpisane są tak zwane problemy globalne – te, 
które dotyczą, choć w różnym stopniu, wszystkich mieszkańców globu, a których 
żaden podmiot polityczny nie potrafi  rozwiązać samodzielnie. Na rynku dyplo-
macji gwiazd – Angelina Jolie kojarzona jest z problemem uchodźstwa i różnych 
form migracji, Richard Gere upowszechnia problematykę Tybetu, George Cloo-
ney stał się ekspertem do spraw Darfuru, będąc adwokatem tej kwestii w mediach, 
na spotkaniach eksperckich w Białym Domu i w świecie show-businessu.

Po trzecie osoby publiczne odgrywają w kontekście zarządzania globalnego 
role wykreowane przez nowe formy komunikacji pojawiające się jako efekt rewo-
lucji komunikacyjnej, a ich władza defi niowana jest przede wszystkim w kategorii 
„miękkich środków oddziaływania”, które sprowadzają się do możliwości dotarcia 
i kształtowania wyobrażeń milionów czy miliardów osób stanowiących globalną 

413 A.F. Cooper, Celebrity Diplomacy, Paradigm Publishers, Boulder 2009.
414 K. McDonald, Global Movements: Action and Culture, Blackwell, Oxford 2006, s. 81–83.
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publiczność. Bohaterowie wyobraźni masowej mają realną możliwość oddziały-
wania na świadomość, postawy, podejmowanie aktywności widzów w spektaklu 
politycznym rozgrywanym na scenie globalnej. Skala zaangażowania gwiazd pop-
kultury w działalność na rzecz rozwiązywania problemów globalnych i osiągane 
przez nich rezultaty skłaniają do opinii, że są oni liderami posiadającymi realne 
możliwości oddziaływania. Reprezentują typ przywództwa publicznego oparty na 
charyzmatycznym wpływie, zdolności do kreowania wyobrażeń, kształtowania 
opinii i postaw. Zdolność dotarcia z określonymi komunikatami do kilkumiliar-
dowej publiczności z pewnością należy uznać za pewną formę władzy na współ-
czesnej arenie międzynarodowej415.

Jak pisze badacz tego fenomenu Andrew F. Cooper:

Znane postaci, zarówno ze świata rozrywki, jak i przedsiębiorczości, są dynamicznymi, 
mocno osadzonymi aktorami sceny globalnej i jako tacy muszą być traktowani serio, jako 
element stosunków międzynarodowych. Jednym z najbardziej znaczących cech tego fe-
nomenu jest jego hybrydowość. Na przykład instytucjonalne powiązania z ONZ dostar-
czają niektórym z najbardziej znanych gwiazd dyplomatów możliwości i legitymację. 
Aktor George Clooney jako Posłaniec Pokoju ONZ zrealizował ambitną misję pokojową 
w Darfurze, Czadzie i Demokratycznej Republice Konga416.

Chociaż zaangażowanie osób publicznych w działalność na rzecz interesów glo-
balnych ciągle jeszcze napotyka – niejednokrotnie uzasadniony – krytycyzm ko-
mentatorów, ich osiągnięcia w tym obszarze również zaczynają być dostrzegane. 
W debacie zorganizowanej na łamach „New York Timesa”, której punktem wyjścia 
było pytanie „Czy dyplomacja potrzebuje siły gwiazd?” (Does Diplomacy Needs 
Star Power?) głosy zaciekłej krytyki mieszały się z opiniami upatrującymi korzyści 
z zaangażowania osób publicznych w ważne inicjatywy globalne. Analitycy przy-
znają, że wąska liczba osób publicznych od dziesięcioleci zaangażowana w działa-
nia dyplomatyczne osiągnęła w swoich obszarach wpływu znaczące kompetencje.

Najbardziej rozpoznawalną inicjatywą wpisującą się we współczesny kontekst 
celebrity diplomacy jest projekt pomocy głodującej Etiopii pod nazwą Live Aid, pod 
koniec lat 80. zainicjowany przez Boba Geldofa – brytyjską gwiazdę muzyki rocko-
wej, lidera grupy Th e Boomtown Rats, oraz producenta muzycznego Midge’a Ure’a.

Projekt miał swoją kontynuację w 2005 roku pod nazwą Live 8. Porównanie 
obydwu inicjatyw umożliwia ukazanie obrazu ewolucji, jaka dokonała się w sferze 
aktywności dyplomatycznej osób publicznych od końca XX wieku do pierwszej de-
kady wieku XXI. Zabieg ten pozwala również na formułowanie wniosków na temat 
sposobów realizowania założonych celów dobroczynnych, aktywizujących, poli-
tycznych w realiach polityki międzynarodowej ery przedglobalnej i ery globalnej.

415 International Commissions and the Power of Ideas, red. R. Th akur, A.F. Cooper, J. English, 
United Nations University Press, Tokyo 2005.

416 A.F. Cooper, Taking Celebrity Diplomacy Seriously in International Relations, 14.09.2009, 
http://www.e-ir.info/2009/09/14/taking-celebrity-diplomacy-seriously-in-international-relations/ 
(3.08.2014).
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W przypadku Live Aid impulsem do podjęcia działań były przekazy telewi-
zyjne z dotkniętej klęską głodu Etiopii. Panująca w 1984 roku susza zmusiła dzie-
siątki tysięcy Etiopczyków do migracji w poszukiwaniu możliwości przetrwania; 
najbardziej dotkniętymi obszarami były prowincje Tigraj, Erytrea i Wollo na pół-
nocy państwa. W obozie wokół stolicy zgromadziło się 50 tysięcy głodujących 
ludzi, każdego dnia umierało około 100 osób. Całościowa liczba ofi ar głodu sza-
cowana jest w granicach od 700 tysięcy do miliona osób417.

Poruszony rozmiarami tragedii przekazywanej w relacjach stacji BBC z obozu 
w Korem Bob Geldof uformował grupę Band Aid złożoną z najpopularniejszych 
wówczas postaci brytyjskiej sceny muzycznej. Pierwszym krokiem projektu było 
wyprodukowanie singla Do Th ey Know It’s Christmas, z którego dochód przekaza-
ny został na pomoc głodującemu społeczeństwu Etiopii. Piosenka zyskała olbrzy-
mią popularność, a wpływy ze sprzedaży singla osiągnęły pułap 5 mln funtów. 
Odpowiedzią muzyków po drugiej stronie Atlantyku była inicjatywa USA for 
Africa i wyprodukowanie w następnym roku piosenki We Are the World. Utwór 
autorstwa Michaela Jacksona i Lionela Richie na stałe zapisał się na kartach histo-
rii muzyki popularnej.

Inicjatywa Live Aid przyniosła rezultaty wykraczające poza spontaniczne 
działania grupy muzyków wywołane nastrojem chwili. Punktem kulminacyjnym 
projektu stały się megakoncerty Live Aid z 13 lipca 1985 roku (będące częścią 
kampanii Feed the World), odbywające się równolegle na stadionie Wembley 
w Londynie i stadionie JFK w Filadelfi i. Na koncertach, nazywanych „Wood-
stockiem lat 80.”, wystąpiły charytatywnie największe gwiazdy współczesnej mu-
zyki popularnej – maraton muzyki trwał tam 16 godzin. Po raz pierwszy zasto-
sowano połączenie satelitarne, a transmisja Live Aid (do 150 państw) uzyskała 
największą w dotychczasowej historii publiczność telewizyjną. Koncerty zgro-
madziły przed telewizorami niemal 2 miliardy ludzi, którzy przeznaczyli na 
pomoc bezprecedensową sumę 150 mln USD418. Organizacyjną konsekwencją 
sukcesu medialnego było powołanie Band Aid Trust, który przejął zadanie admi-
nistrowania środkami pozyskanymi w trakcie akcji charytatywnej i miał rozwijać 
ideę pomocy humanitarnej.

Pomimo szerokiego zaangażowania publiczności zachodniej w akcję pomocy 
Etiopii dostarczanie żywności do poszkodowanych utrudniano i opóźniano z po-
wodów politycznych. BBC poinformowała, że 95% środków zebranych w trakcie 
akcji Live Aid przeznaczone zostało na między innymi na zakup broni dla rebe-

417 Nie da się wskazać precyzyjnej liczby ofi ar wielkiego głodu w Etiopii, ponieważ umierający 
nie byli w żaden sposób ewidencjonowani. Relacje medialne sugerowały liczby przekraczające 
milion osób, badający te wydarzenia Asmerom Kidane wskazuje za 700 tysięcy ofi ar głodu. Zob. 
A. Kidane, Mortality Estimates of the 1984–1985 Etiophian Famine, „Scandinavian Journal of Social 
Medicine” 1990, no. 18(4), s. 281–286.

418 S. Huddart, Do We Need Another Hero? Understanding Celebrities’ Roles in Advancing Social 
Causes, prezentacja mimeo, McGill University, Montreal 2005.
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liantów z Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigre. Pieniądze pozyskane od zachodniej 
publiczności pomogły w niewielkim stopniu i tylko doraźnie głodującym Etiopczy-
kom, a głód wciąż jest jednym z istotnych problemów społecznych tego państwa, 
utrzymującego się na szczycie listy najbiedniejszych państw świata. W masowej 
pamięci Zachodu Live Aid stanowi jednak symbol bezprecedensowej mobilizacji 
społecznej niesienia pomocy na rzecz Etiopii – mobilizacji, dzięki której narodziło 
się jedno z najważniejszych wydarzeń w historii muzyki popularnej. Jego istotą 
było przekształcanie idei, emocji wywołanych w trakcie gigantycznego spektaklu 
muzycznego – w działanie. Jasnym celem było pozyskiwanie jak największej ilo-
ści środków pomocowych. Komunikacja opierała się na argumentacji moralnej, 
odwoływano się do indywidualnego poczucia obowiązku moralnego, co ilustruje 
często powtarzany wówczas apel Boba Geldofa: „Nie idź do pubu dziś wieczorem. 
Zostań w domu i przekaż nam pieniądze. Tam są ludzie, którzy umierają”419.

W 20. rocznicę legendarnego koncertu Live Aid – dzięki projektowi Live 8 – do 
puli środków na rzecz pomocy Afryce dołączono kolejne 10 mln funtów. Kampania 
Live 8, chociaż wykorzystała dziedzictwo akcji z lat 80., wprowadziła nowy kon-
tekst uprawiania polityki globalnej, za pomocą niekonwencjonalnych, pozaformal-
nych narzędzi. Celem nie było jedynie kształtowanie świadomości publiczności, ale 
przede wszystkim networking i oddziaływanie na liderów społeczności międzyna-
rodowej, aby uzyskać polityczną deklarację zwiększenia pomocy rozwojowej dla 
kontynentu afrykańskiego. Dążenia Live 8, zgodnie z hasłem „Sprawiedliwość za-
miast dobroczynności”, wpisywały się w kontekst Projektu Milenijnego ONZ z 2000 
roku, który miał stanowić wszechstronną, usystematyzowaną odpowiedź na najdo-
tkliwsze problemy globu420. Do oczekiwań związanych z projektem Live 8 należało:

– uzyskanie zobowiązania do zwiększenia wartości pomocy rozwojowej, aby 
zbliżyć ją do określonego w Deklaracji Milenijnej pułapu 0,7% PKB;

– redukcja 100% długu wobec międzynarodowych instytucji fi nansowych kra-
jów zaliczanych do grona poważnie zadłużonych państw ubogich (heavily 
indebted countries), rozszerzenie kryteriów umożliwiających zredukowanie 

419 Cyt. za: L. Chouliaraki, Th e Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-Humanitarianism, 
Polity Press, Malden, MA–Cambridge 2013, s. 54.

420 Projekt Milenijny, realizowany na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest największą 
w dotychczasowej historii stosunków międzynarodowych inicjatywą nakierowaną na walkę 
z problemami rozwojowymi. Po raz pierwszy w sposób mierzalny określono najistotniejsze problemy 
rozwojowe ludzkości, ustalając również szczegółowy, osadzony w czasie i oparty na wytycznych 
budżetowych, plan ich realizacji. Udało się także zbudować szeroką platformę politycznego poparcia 
dla realizacji celów – w 2000 roku reprezentanci 189 krajów podpisali Deklarację Milenijną, stanowiącą 
zobowiązanie do systematycznej pomocy rozwojowej na rzecz realizacji 8. celu milenijnego: eliminacji 
skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienia powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, 
promowania równości płci i awansu społecznego kobiet, ograniczenia umieralności niemowląt 
i małych dzieci, poprawienia opieki zdrowotnej nad matkami, ograniczenia rozprzestrzeniania 
się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych, zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, 
stworzenia globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju.
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tych długów oraz wprowadzenie przejrzystych kryteriów spłaty lub unie-
ważnienia pozostałych długów;

– zapoczątkowanie działań na rzecz sprawiedliwego handlu, umożliwienie 
państwom rozwijającym się kontroli nad ich eksportem przez zaprzestanie 
subsydiowania rolnictwa państw wysoko rozwiniętych, redukcji ceł na towa-
ry sprowadzane z państw Globalnego Południa.

W rezultacie wysiłków aktywistów szefowie rządów najwyżej uprzemysłowio-
nych państw świata ponowili zobowiązania Deklaracji Milenijnej, których reali-
zacja systematycznie monitorowana jest przez organizacje pozarządowe, w tym 
fundację DATA. W odniesieniu do Afryki na szczycie G8 z 2005 roku przyjęto 
następujące postanowienia:

– podwojenie ofi cjalnej pomocy rozwojowej do 50 mld USD rocznie, z czego 
przynajmniej 25 mld USD rocznie miało być przeznaczone na kontynent 
afrykański;

– kontynuacja wysiłków zmierzających do intensyfi kacji pomocy rozwojowej, 
między innymi w ramach International Financing Facility – koncepcji pro-
ponowanej przez rząd brytyjski, oraz podniesienia podatku lotniczego, który 
miałby fi nansować pomoc rozwojową421;

– unieważnienie wszystkich długów (szacowanych na 40 mld USD grupy 
poważnie zadłużonych państw ubogich wobec Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Rozwoju (IDA) wchodzącego w skład Grupy Banku Światowego, 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) oraz Afrykańskiego Ban-
ku Rozwoju (AfDB);

– wspieranie inwestycji w sferę zdrowia publicznego i edukacji w Afryce, 
szczególnie w odniesieniu do zwalczania HIV i AIDS, malarii, gruźlicy i in-
nych chorób zakaźnych422.

Deklaracja poczyniona na gruncie dyplomatycznym nie oznacza zrealizowania 
projektu w takim kształcie, w jakim został on zaprezentowany na forum G8. Speł-
nienie najbardziej konkretnego ze zobowiązań – przekazywanie pomocy rozwojo-
wej na poziomie 0,7% przychodu krajowego brutto państw wysoko rozwiniętych, 
wciąż dla większości z nich – w tym największych gospodarek świata – jest tylko 
dążeniem. Błędnym, choć może w kontekście przejrzystości formułowania maso-
wego przekazu koniecznym, uproszczeniem było prezentowanie skomplikowanych 
problemów kontynentu afrykańskiego, tak jak by szczyt G8 mógł je rozwiązać.

Jednocześnie w wielu obszarach polityki rozwojowej notuje się postęp: Wielka 
Brytania w 2013 roku po raz pierwszy przeznaczyła na pomoc rozwojową obieca-
ne 0,7% przychodu krajowego brutto, dołączając do wąskiego grona państw, które 

421 Francja wprowadziła tzw. podatek solidarnościowy od biletów lotniczych w 2006 roku. 
Wyższe stawki obowiązują od 2014. Jej wzorem podążyły też Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia.

422 A. Payne, Blair, Brown and the Gleneagles Agenda: Making Poverty History, or Confronting the 
Global Politics of Unequal Development?, „International Aff airs” 2006, no. 82, s. 920.
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realizują złożoną na międzynarodowym forum deklarację (do Norwegii, Szwecji, 
Danii, Luksemburga i Zjednoczonych Emiratów Arabskich423. W 2013 roku, po 
dwunastu latach trwania rundy negocjacyjnej z Dohy, przyjęto pewne kompromi-
sowe porozumienie w zakresie liberalizacji handlu (uregulowano między innymi 
kwestię ułatwienia procedur celnych)424.

Czy zatem zaangażowanie sławnych postaci popkultury, które wywołały ma-
sową mobilizację międzynarodowej publiczności na rzecz rozwiązywania proble-
mu biedy, można uznać za skuteczne? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie 
jednoznaczna, ale podnoszenie znaczenia problemów rozwojowych w debacie 
międzynarodowej na pewno przyczynia się do umacniania standardów odpo-
wiedzialności wpisanych w specyfi kę zarządzania globalnego. Natura problemów 
wysuniętych przez kampanię Live 8 jest bardzo złożona i dotychczas brakowało 
woli politycznej do ich całościowego wdrożenia. Utrwalanie wyobrażeń na temat 
powinności w zakresie polityki rozwojowej w debacie międzynarodowej nie tyle 
jest przejawem politycznej naiwności, ile raczej kształtowaniem spektrum dzia-
łania, tworzeniem katalogu spraw do załatwienia, spraw długofalowo kształtują-
cych relacje międzynarodowe425. Podtrzymywanie stałego zainteresowania opinii 
publicznej problemami globalnymi stanowi punkt odniesienia, co przekłada się 
na podejmowanie, przynajmniej cząstkowych, działań zmierzających do ich roz-
wiązania426. Podsumowując realizację projektu, Bob Geldof oceniał:

Jeśli chodzi o pomoc, osiągnęliśmy rezultat 10 na 10 możliwych; w kwestii długu: 8 na 10, 
jeśli chodzi o sprawiedliwy handel (…), no cóż, jest całkiem jasne, że ten szczyt w wyjąt-
kowy sposób zadecydował o tym, że podążanie za liberalizmem rynkowym nie może już 
dłużej trwać (…). Zadanie wykonane427.

Premier Wielkiej Brytanii twierdził natomiast w komunikacie podsumowującym 
szczyt:

423 L. Booth, Th e 0,7% Aid Target, Standard Note no. SN/EP/3714, House of Commons Library, 
28.07.2014, fi le:///C:/Users/M.%20Zachara/Downloads/SN03714.pdf (12.09.2014).

424 Days 3, 4 and 5: Round-the-Clock Consultations Produce ‘Bali Package’, komunikat 9th WTO 
Ministerial Conference, 5–7.12.2013, http://wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.
htm#decisions (12.09.2014).

425 W opinii analityków pobrzmiewa również pogląd, że kampania Life 8 poniosła zdecydowaną 
klęskę z powodu defi cytu strukturalnego. Popełniono zasadniczy błąd, usiłując budować platformę 
globalnej sprawiedliwości w ramach istniejących struktur zarządzania globalnego, które – jak 
uznają radykalni publicyści – czerpią korzyści w związku z upośledzeniem rozwojowym Globalnego 
Południa. Jeśli przyjmiemy to założenie, kampania Make Poverty History obnażała brak kompetencji 
politycznej swych twórców oraz brak zrozumienia relacji społecznych na linii biedni–bogaci.

426 Milenijne cele rozwoju nie zostały zrealizowane według ustalonego w 2000 roku grafi ku, 
ale ich wdrażanie jest ciągle monitorowane i w wielu obszarach odnotowano postęp. Nie jest 
on wprawdzie adekwatny do oczekiwań, dokonuje się powoli i nie bez przeszkód, lecz zarówno 
Deklaracja Milenijna, jak i kampania Jubilee 2000 stanowią przykłady aktywowania potencjału 
politycznego na rzecz, przynajmniej fragmentarycznego, rozwiązywania problemów globalnych.

427 Cyt. za: G. Monbiot, And Still He Stays Silent, „Guardian”, 6.09.2005. Na zarzuty postawione 
w tym tekście Bob Geldof odpowiada: What did 2005 Achieve for Africa?, „Th e Guardian”, 28.12.2005.
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(…) w naturze polityki leży to, że nigdy nie jesteś w stanie osiągnąć absolutnie wszystkiego, 
czego chcesz (…) nie możemy przez ten komunikat po prostu uczynić ubóstwo historią 
(…), ale pokazaliśmy, jak to może być zrobione, i zademonstrowaliśmy polityczną wolę do 
zrobienia tego428.

W długoterminowej perspektywie deklarację poczynioną podczas szczytu 
G8 można uznać za symptom postępującej zmiany, ale w kategoriach charakteru 
procesu decyzyjnego, w sprawach międzynarodowych, realizacja postawionych 
celów politycznych nie wydaje się jedyną miarą sukcesu lub porażki projektu. 
Istotne znaczenie ma również sekwencja działań o charakterze wywierania wpły-
wu – zarówno na globalnych decydentów, jak i na globalną publiczność – które 
noszą znamiona nowej jakości politycznej. Mogą być uznane za symptom wy-
kształcania się nowych procesów współdziałania.

Podczas Live 8 lobbing prowadzony przez osobowości medialne – przede 
wszystkim Bono i Boba Geldofa – cechowała drobiazgowość, wyczucie polityczne 
i przemyślana strategia. Były to działania polityczne, wyraźnie zorientowane na 
media, wyrosłe z natury nowoczesnej komunikacji, nie zaś po prostu zwiększające 
zasięg działania przez użycie tych mediów. Czołowe organizacje medialne spon-
tanicznie wyrażały poparcie dla kampanii Make Poverty History, zamieszczając 
dane kontaktowe, zachęcając do uczestnictwa czy wzmacniając przekaz kierowa-
ny „do globalnych liderów”, jak to uczynił „Th e Financial Times”, ogłaszając pety-
cję online429.

Strategia działania obejmowała również działania przygotowawcze: nawiązy-
wanie relacji i wprowadzanie problemu pomocy Afryce w obszar zainteresowań 
członków G7. Bono uczestniczył w szczycie G7 w Genui w 2001 roku, gdzie zdo-
łał wypracować poparcie Condoleezzy Rice, brał udział w co najmniej jednym 
spotkaniu tak zwanych szerpów, aby upewnić się, że wysuwane przez niego za-
gadnienia znajdą się w agendzie szczytu G8 w Wielkiej Brytanii430. Organizatorzy 
zgromadzili ponad 170 osobistości życia publicznego, które wystąpiły w roli ad-
wokatów idei, zdołali również przekonać członków legendarnej grupy Pink Floyd, 
aby z okazji Live 8 wystąpiła razem po raz pierwszy od 1981 roku431. Drobiazgowo 
analizowano warunki uzyskania największego możliwego poparcia dla prezento-
wanych idei.

428 Wypowiedź brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira na konferencji prasowej podczas szczytu 
G8, 8.07.2005, www.g8.gov.uk (12.09.2014).

429 Zob. www.g8rally.com.
430 Szefowie zespołów przygotowujących szczyty G8, ustalający przedmiot obrad 

i ich harmonogram, nazywani są umownie szerpami. Źródłem dla tego określenia jest nazwa 
himalajskiego plemienia, które wyspecjalizowało się w przewodzeniu wyprawom wysokogórskim. 
Tak jak w Himalajach Szerpowie są przewodnikami i tragarzami, tak w polityce międzynarodowej 
przygotowują oni grunt pod negocjacje i pełnią funkcję koordynatorów procesu politycznego, który 
swoją kulminację ma podczas spotkania głów państw i przywódców rządów.

431 Live 8 Puts Pressure on G8 Leaders, CNN.com, 3.07.2005, http://edition.cnn.com/2005/
WORLD/europe/07/03/g8live8/ (12.09.2014).
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Centralnym punktem dążeń był sam szczyt, któremu towarzyszył spektakl me-
dialny. Zorganizowano w sumie 11 koncertów największych gwiazd muzyki popu-
larnej, występujących charytatywnie na rzecz działań opatrzonych hasłem „Make 
poverty history”. Odbyły się one w każdym kraju członkowskim G7 oraz w RPA. 
Występ w londyńskim Hyde Parku zgromadził 200 tysięcy osób432. Dążono do po-
wtórzenia fenomenu globalnej oglądalności, którą uzyskały w 1985 roku koncerty 
Live Aid. Tym razem widowisko zgromadziło około trzymiliardową publiczność. 
Zaangażowanie muzyków, polityków i publiczności generowane było pod hasłem 
stworzenia „największej w historii koalicji na rzecz walki z biedą”433.

Kontekst globalnej odpowiedzialności i solidarności był mocno podkreślany 
w przekazie projektu Make Poverty History, tak samo zresztą jak podnoszenie 
doniosłości problemu ubóstwa i zasadności walki z nim. Charakterystyczny dla 
tego przekazu ton pobrzmiewa między innymi w przemówieniu Nelsona Mandeli 
podczas koncertu Live 8. Mandela, przedstawiony przez prowadzącego Boba Gel-
dofa jako „prezydent całego świata”, mówił:

(…) tak długo, jak bieda, niesprawiedliwość i głębokie nierówności trwają na naszym świe-
cie (…), nikt z nas nie może tak naprawdę spocząć w wysiłkach. Th e Global Call for Action 
against Poverty zajmuje miejsce wśród wielkich ruchów społecznych obok wysiłków na 
rzecz zniesienia niewolnictwa czy międzynarodowej solidarności w dążeniu do likwidacji 
apartheidu434.

Tego typu narracja jest modelowym przykładem oddziaływania na świadomość 
globalnej publiczności za pośrednictwem konceptu „globalnego obywatelstwa”. 
Koalicja w swych szeregach grupować ma nie tylko przywódców i elity decyzyjne, 
ale każdego, kto skłonny jest poprzeć jej założenia i przyczynić się do osiągnięcia 
efektu skali – pomnożenia siły nacisku pojedynczych osób i grup przez milio-
ny tych, którzy zdecydują się zademonstrować swoje poparcie. Dla osiągnięcia 
zaplanowanego rezultatu nie wystarczyło jednak samo uczestnictwo – należało 
uczestniczyć w sposób zgodny z formułą narzuconą przez organizatorów, wejść 
w rolę, którą rozpisali dla aktywnego tłumu, obejmującą cały katalog pożądanych 
czynności i zachowań (określony strój, mobilizowanie większej liczby uczestni-
ków przez wysyłanie wiadomości tekstowych czy e-maili, sposób demonstrowa-
nia – fl ash moby itd.)435. Twórcy kampanii w przekazie do uczestników akcento-

432 Th ousands Flock to Poverty March, BBC News, 2.07.2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/
uk/4642053.stm (13.03.2014).

433 Ibidem.
434 Ibidem.
435 Ponad 26 milionów ludzi na całym świecie przesłało wiadomość tekstową, aby wyrazić 

poparcie dla idei Live 8, co stanowiło dzienny rekord świata tak manifestowanej reakcji na 
pojedyncze wydarzenie. Demonstracje prowadzone były w zgodzie z pewną spójną wizją przekazaną 
uczestnikom demonstracji: „Protestujący będą szli po linii koła (…) do późnego popołudnia marsz 
powinien okrążyć centrum miasta i utworzyć gigantyczną ludzką białą wstęgę wokół Edynburga, 
wysyłając do liderów G8 przesłanie, że dość to znaczy dość”. Materiały prasowe kampanii Make 
Poverty History, 2005, s. 5.
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wali potrzebę zaangażowania, co wyrażać miało również postępowanie według 
z góry ustalonych instrukcji: „Nie chcemy twoich pieniędzy. Chcemy odrobinę 
twojego czasu i pasji, bo razem możemy uczynić biedę historią”436.

Czynnikiem pobudzającym aktywność publiczności był udział znanych osób, 
artystów, ale również autorytetów społecznych w roli ambasadorów kampanii. 
W rezultacie stała się ona znakomitą kreacją medialną, zorientowaną na wywo-
ływanie gwałtownych emocji, przechodzących w zaangażowanie wśród jak naj-
większej grupy widzów/uczestników. Jak wyjaśniał w jednym z wywiadów Bono:

To jest show-biznes, tworzymy dramaturgię (…). Lata temu byliśmy bardzo świadomi fak-
tu, że aby pomóc Afryce, musimy stać się lepsi w kreowaniu sytuacji, aby ukazywać Afrykę 
mniej jako obciążenie, a bardziej jako wyzwanie437.

Skala wrażenia, którą niósł z sobą spektakl publiczny wykreowany przez Live 8, 
przekłada się na rezultaty w postaci zdolności inicjatorów do kształtowania dialo-
gu międzynarodowego. Skutkiem wdrożenia tej strategii były nie tylko zobowią-
zania polityczne podjęte przez przywódców G8, ale również pokrycie medialne 
oraz legitymizacja przywódców kampanii, którzy dowodząc zdolności mobilizacji 
setek tysięcy ludzi, uwiarygadniają swoją obecność w globalnym procesie decy-
zyjnym438.

O ile dla inicjatywy Live Aid głównym czynnikiem sprawczym było zaangażo-
wanie liderów – Boba Geldofa i Midge’a Ure’a – o tyle koalicja utworzona w 2004 
roku jako platforma lobbystyczna (Global Call to Action against Poverty) miała 
charakter sieciowy. Na początku działalności uczestniczyło w niej niemal sto or-
ganizacji dobroczynnych, związków zawodowych, kampanii o zbliżonym profi -
lu, grup wyznaniowych osób publicznych. Intensywność prowadzonych działań 
spowodowała, że w momencie kiedy rozpoczynał się szczyt G8 w Gleneagles, sieć 
obejmowała już pięćset różnorodnych organizacji. W marszu poprzedzającym 
szczyt G8 uczestniczyło około 225 tysięcy osób439. W skład sieci wchodziły profe-
sjonalnie działające organizacje, decyzje podejmowane były w ustrukturyzowany 
sposób, wyraźnie określono cele i warunki ich realizacji, stosując różnorodne ele-
menty wpływu – spektakl medialny, zarządzanie zachowaniem tłumu, networking, 
masowa demonstracja woli politycznej, kuluarowe negocjacje dyplomatyczne.

Co interesujące – jednym z kluczowych elementów planu było zorganizo-
wanie wiecu poparcia dla idei „Make poverty history” podczas trwania szczytu 

436 Materiały prasowe kampanii Make Poverty History, 2004.
437 Global Citizenship as Showbusiness: Th e Cultural Politics of Make Poverty History, „Th e 

Guardian”, 16.06.2005.
438 Zob. również: N. Bayne, Staying Together: Th e G8 Summit Confronts the 21st Century, Ashgate 

Publishing, London 2005; R.D. Benford, S.A. Hunt, Dramaturgy and Social Movements: Th e Social 
Construction and Communication of Power, „Sociological Inquiry” 1992, no. 62(2), s. 36–55; 
A Movement of Movements: Is Another World Really Possible, red. T. Mertes, Verso, London 2004.

439 Listę uczestników projektu znaleźć można na jego stronie internetowej: http://www.
makepovertyhistory.org/whoweare/members-a.shtml (13.02.2014).
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G8. Spotkania reprezentantów najbardziej rozwiniętych państw świata od lat 90. 
odbywają się w atmosferze alterglobalistycznych demonstracji i protestów prze-
ciwko kierunkom politycznym ustalanym na forach zarządzania globalnego440. 
Zgromadzenie zwolenników programu działań na rzecz naprawy świata pozwoli-
ło wykorzystać dotychczasowe formuły prowadzenia sporu ideologicznego (elita 
vs. globalna publiczność) i środki nacisku, a jednocześnie konstruktywnie ska-
nalizować emocje tłumów. Celem zgromadzonych był lobbing, a nie krytyka G8.

Live 8 jest przykładem demonstracji woli i pozyskiwania wpływu w warun-
kach wieku globalnego. Brak mu spontaniczności inicjatywy, która wydarzyła 
się 20 lat wcześniej, ale przyjęta formuła działania tworzy długoterminową per-
spektywę w kategoriach możliwości oddziaływania na procesy rozgrywające się 
w przestrzeni międzynarodowej.

7.1. Uczestnicy procesu decyzyjnego. Osoby prywatne: 
Bob Geldof i Bono

Impulsem dla projektu Life Aid – który obecnie uznawany jest za symboliczny 
nie tylko w kategoriach skuteczności wywierania wpływu, ale również w historii 
muzyki popularnej – był odruch współczucia, ten sam, który w 1984 roku kazał 
milionom Brytyjczyków dotować głodujących w Etiopii.

Bob Geldof był wówczas osobą publiczną, rozpoznawalną medialnie, funk-
cjonował w sieci powiązań wraz z osobami o zbliżonym potencjale oddziaływa-
nia – wszystko to spowodowało, że emocje zdołał zamienić na demonstrację woli 
o charakterze politycznym. Dla muzyka projekt Live Aid był początkiem długo-
letniej działalności na rzecz globalnej sprawiedliwości: z zapomnianej gwiazdy 
rocka stał się aktywistą zaangażowanym w działania nakierowane na wyrównywa-
nie szans społeczeństw rozwijających się oraz budowanie nowego porozumienia 
globalnego na rzecz rozwoju i współpracy. Wysiłki Geldofa w budowaniu dialogu 
międzynarodowego w sprawie ochrony praw człowieka przyniosły mu dwukrot-
nie nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, w 1986 roku otrzymał również tytuł 
szlachecki.

Pewnym paradoksem jest fakt, że muzyk stał się prekursorem dyplomacji 
opartej na znanych twarzach, sam nigdy nie będąc przygotowanym do odgry-
wania podobnej roli. O ile ze względu na rozmach i historyczne znaczenie Life 

440 Ruchy anty- i alterglobalistyczny mają charakter ponadnarodowy i układ sieciowy, dzięki 
czemu zdolne są do mobilizacji szerokich mas aktywistów. Ta forma działania (demonstracje, 
zamieszki, blokady) jest szczególnie nośnym elementem formowania przekazu podczas obrad 
czołowych organizacji kształtujących porządek międzynarodowych – Światowej Organizacji 
Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowego Forum Ekonomicznego. Zob. 
również: D.C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, przeł. H. Goworowska-
-Adamska, Stowarzyszenie „Obywatel”, Łódź 2002.
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Aid zaangażowanie Boba Geldofa w inne inicjatywy jest formą ich legitymizacji 
w oczach opinii publicznej, o tyle sam twórca nie reprezentuje kompetencji właś-
ciwych praktyce dyplomatycznej – hołduje szorstkiemu, rockowemu stylowi, jest 
bezkompromisowy w sądach, czemu niejednokrotnie publicznie daje wyraz.

(…) Bob Geldof uważany jest za kwintesencję antydyplomaty. Nigdy nie mówi, wygląda 
czy zachowuje się jak ktoś, kto traktuje kulturę dyplomatyczną na serio, przyswoiwszy so-
bie jednak jej sposób działania441.

Nieprzystający do dyplomatycznych kanonów wizerunek nie jest przeszkodą 
w skutecznym kierowaniu przekazu do elit i uzyskiwaniu dostępu do światowych 
liderów politycznych. Wiarygodność Geldofa opiera się na medialnym i popula-
ryzatorskim sukcesie Live Aid oraz Live 8, wywiedziona jest z zaangażowania na 
rzecz problemów rozwojowych, a w oczach opinii publicznej daje mu mandat do 
reprezentowania odbiorców medialnego spektaklu, który stworzył. W obrębie de-
baty politycznej Bob Geldof odgrywa rolę nie tylko adwokata pewnej idei, ale jest 
też przedstawicielem wielomilionowej społeczności widzów i słuchaczy identyfi -
kujących się z ideałami, które muzyk promuje w obrębie globalnej polityki i pop-
kultury. Równocześnie jednak konsekwencja w działaniu na rzecz rozwoju kon-
tynentu afrykańskiego, rozbudowane zaplecze instytucjonalne oraz efektywność 
docierania z przekazem do decydentów dowodzą wysokich kompetencji w poru-
szaniu się na dyplomatycznej arenie współczesności. Artysta nie identyfi kuje się 
z dyplomatyczną formą, ale potrafi  kierować procesem zmierzającym do realizacji 
obranych celów, wykorzystywać narzędzia komunikacji, stosować środki nacisku 
i oddziaływania oparte na perswazji, nie tylko z wykorzystaniem machiny me-
dialnej, której jest twórcą i obiektem. Od dziesięcioleci pozycjonuje się – zgod-
nie z oczekiwaniem społecznym – w opozycji do politycznego establishmentu, 
wykorzystując wyrazisty podział na „my” – idealiści, orędownicy dobra, będący 
w posiadaniu moralnego mandatu, i „oni” – politycy, ludzie władzy, pragmatycz-
ni, uwikłani w doraźne interesy, niezdolni do głębokiego zaangażowania. Podczas 
szczytu G8 w Gleneagles w 2005 roku, kiedy pojawiła się szansa wynegocjowania 
realnej korzyści wyjścia poza schemat sporu decydentów i kontestatorów, ryzyku-
jąc spójność wizerunku, Geldof sprzymierzył się jednak z ówczesnymi liderami 
brytyjskiej sceny politycznej442.

Wyrazem świadomego kreowania aliansów jest też z pewnością model i ewo-
lucja współpracy Geldofa i Paula Davida Hewsona, znanego jako Bono, która 
doprowadziła obu muzyków do uzyskania statusu ikon w obszarze politycznego 
aktywizmu. Lider irlandzkiej grupy U2 uczestniczył w Live Aid w 1985 roku, aby 

441 A.F. Cooper, Celebrity Diplomacy and the G8: Bono and Bob as Legitimate International 
Actors, Th e Centre for International Governance Innovation Working Papers, no. 29, 09.2007, s. 9.

442 P. Vallely, Two Decades aft er Live Aid, Bob Geldof Explaining Why the New, „Th e Independent”, 
27.02.2004; Lawson, Max, Duncan Green, Gleneagles: What Really Happened at the G8 Summit?, 
Oxfam, 29.07.2005.
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stać się twarzą kampanii na rzecz redukcji długów państw biednych, Jubilee 2000, 
i ugruntować swoje zaangażowanie w pomoc Afryce, zakładając fundację DATA 
(Debt, Africa, Trade, Aid). Obecnie służy ona za centralny punkt konsekwentnie 
budowanej sieci współpracy osób zmierzających do realizowania celów o charak-
terze charytatywnym i politycznym.

Bono zyskał obecnie pozycję instytucji zaufania publicznego na skalę globalną, 
skutecznie budując system medialno-polityczny, który wykorzystuje do osiągania 
celów w obszarze dyplomacji rozwojowej. Zakres działań podejmowanych pod 
auspicjami irlandzkiego muzyka i z jego udziałem jest znaczący: od wspierania 
własnym wizerunkiem kampanii społecznych do kreowania największych wyda-
rzeń o charakterze demonstracji politycznej. Punktem wyjścia tej aktywności jest 
kompleksowe zrozumienie problematyki rozwojowej, konsekwentne budowanie 
pozycji eksperta w tym obszarze i wielowymiarowa działalność na rzecz wypraco-
wanej we współpracy z innymi koncepcji rozwiązywania problemów globalnych. 
Obraz zaangażowania społecznego i ideologicznego muzyka jest wielowątkowy 
– za pomocą środków artystycznego wyrazu tworzy przesłanie społeczne i buduje 
pewną wizję świata, władzę wywierania wpływu na globalną publiczność łączy 
z profesjonalizmem i umiejętnością negocjowania różnic443.

Istotą uprawianej przez niego formuły networkingu jest budowanie płaszczy-
zny porozumienia nawet z politykami, z którymi różnią go głębokie podziały 
ideologiczne – jak prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush czy re-
publikański senator Jesse Helms. Sprawnie przyjmuje rolę recenzenta stanowisk 
liderów międzynarodowych wobec polityki rozwojowej, publicznie piętnując te 
postacie, które nie dotrzymały formułowanych w tej sferze obietnic. Pozycjonu-
je się również w obszarze pośredniczenia pomiędzy światem globalnej Północy 
i globalnego Południa, tworząc spersonalizowany obraz Afryki.

W dyskursie publicznym Bono sprawnie żongluje odwołaniami do powin-
ności moralnej, oskarżeniami, zachętami, komplementami, a na płaszczyźnie 
organizacyjnej jego misja przepojona jest daleko idącym pragmatyzmem. Jest zo-
rientowanym na cel, charyzmatycznym przywódcą, z którego muzyką i postawą 
identyfi kują się miliony ludzi.

Bono jest nie tyle twarzą problemów rozwojowych i ich adwokatem, ile siłą 
napędową globalnego ruchu na rzecz zmieniania świata444. Aktywność muzyka 
nie ogranicza się już do wywierania wpływu na liderów, ale do tworzenia własne-
go typu przywództwa, zawierającego w swej charakterystyce komponenty władzy 
zarówno charyzmatycznej, jak i formalnej. Wieloletnie zaangażowanie sprawiło, 
że zyskał status autorytetu, czego potwierdzenie stanowią chociażby dowody mię-
dzynarodowego uznania: dwukrotna nominacja do pokojowej Nagrody Nobla, 

443 Zob. np. V. Cogan, “Love and Peace or Else”: U2 and the Development of Social Consciousness 
Inside and Outside the Framework of Rock, „Public Voices” 2007, no. 11(1), s. 44–57.

444 K. Nash, Global Citizenship as Show Business: Th e Cultural Politics of Make Poverty History, 
„Media, Culture and Society” 2008, no. 30(2), s. 167–181.
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tytuł Człowieka Roku magazynu „Time”, tytuł Rycerza Komandora Orderu Impe-
rium Brytyjskiego.

Ewolucja tej postaci na gruncie globalnego aktywizmu dokonała się w kilku 
wymiarach:

– charakter i skala zaangażowania – od entuzjastycznego amatora do uznane-
go gracza politycznego, świadomie wykorzystującego swoje atuty;

– tożsamość publiczna – od rockmana zaangażowanego w walkę ideologiczną 
i polityczną do rzecznika spraw Afryki, który działalność sceniczną wyko-
rzystuje tak samo intensywnie do promowania muzyki jak i do budowania 
poparcia dla realizowanych celów;

– od kontestacji do współpracy – na początkowym etapie swojej działalności 
publicznej Bono pozycjonował się w roli krytyka zastanego porządku, aby 
przeobrazić się w kompetentnego aktora międzynarodowej polityki, współ-
tworząc procesy globalne we współpracy z zawodowymi dyplomatami i po-
litykami, z wykorzystaniem narzędzi im dostępnych;

– scena działania – od wywierania wpływu w środowisku lokalnym, ograni-
czonym do brytyjskich kręgów politycznych do wykształcenia potencjału 
oddziaływania na centralne procesy decyzyjne globu.

Działalność społeczna i rozwojowa jest dla tej postaci światowej sceny dziś 
lepszym znakiem identyfi kacyjnym niż kariera muzyczna, ale narzędzia budowa-
nia oddziaływania globalnego bezpośrednio związane są z popularnością zespołu, 
z którym jest identyfi kowany. U2 od lat 70. XX wieku jest jedną z największych 
światowych marek muzycznych. 21 przyznanych zespołowi nagród Grammy 
i 130 milionów albumów sprzedanych na całym świecie stawia go w gronie naj-
popularniejszych zespołów w historii muzyki445. Bono jest twarzą potężnego 
przedsięwzięcia medialnego, które uczynił podstawą aktywności globalnej, two-
rząc przy okazji atrakcyjną dla widzów mitologię. Cechy jego działalności po-
zwalają mówić o nowym modelu dyplomacji osób publicznych. Jego istotą jest 
głębokie, konsekwentne zaangażowanie i kompleksowość wdrażanych działań. 
Łączą one zdolność do pobudzania masowej wyobraźni, ale również mobilizo-
wania do aktywności – władza charyzmatyczna idzie w parze z innowacyjnym 
stosunkiem do prezentowanych publicznie kwestii i zdolnością budowania relacji 
w polityce międzynarodowej.

445 F. Johnson, U2, Mythology, and Mass-Mediated Survival, „Popular Music and Society” 2004, 
no. 27(1), s. 79–99.
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7.1.1. Analiza CoG

Bono jako uczestnik dyplomacji rozwojowej

Cel
Zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy światem wysoko rozwiniętym i najniżej rozwiniętymi 
częściami Afryki.
Warunki do jego osiągnięcia
Zwiększenie pomocy rozwojowej (ODA).
CoG
Rozpoznawalność
Wiarygodność

Zdolności krytyczne
Zdolność oddziaływania na wyobraźnię masową.
Zdolność wydawania sądów, kształtowania opi-
nii publicznej w wymiarze globalnym.
Zdolność mobilizacji tłumów.
Zdolność budowania relacji.

Krytyczne punkty
Brak demokratycznej legitymacji.
Brak realnych uprawnień, możliwości spraw-
czych w polityce globalnej.

Wymagania krytyczne
Dostęp do mediów.
Ugruntowany wizerunek.
Atrakcyjność medialna.
Uznanie w na scenie muzycznej.

Wnioski
Dotychczasowa pozycja Bono w strukturze zarządzania globalnego uzależniona jest od utrzy-
mania jego wizerunku. Na gruncie międzynarodowym odgrywa on rolę lidera w kształtowaniu 
opinii. Zakres jego wpływu uzależniony jest od wiarygodności w oczach globalnej publiczności. 
Jest ona też warunkiem utrzymania zainteresowania mediów i dostępu do decydentów w polityce 
światowej.

Źródło: opracowanie własne.

7.2. Państwa

W przypadku omawianych kampanii, które dzieliły dwa dziesięciolecia, dostrze-
galna jest różna rola rządów w kształtowaniu sfer oddziaływania wyznaczonych 
przez Live Aid i Live 8. W pierwszym przypadku rządy państw wysoko rozwi-
niętych podejmowały autonomiczne działania w celu niesienia pomocy ludności 
Etiopii, których zakres pozostawał w związku, ale nie był bezpośrednio zależny 
od presji opinii publicznej. Działania pomocowe poszczególnych państw reali-
zowane były niezależnie pomimo zaangażowania systemowych struktur pomocy 
humanitarnej – głównie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W pewnym 
sensie stanowi to ilustrację etapu rozwoju, na którym struktury zarządzania glo-
balnego znajdowały się w połowie lat 80.

W 2005 roku natomiast rządy i reprezentanci pastw byli adresatami przesłania 
Live 8, występując w podwójnej roli – decydentów w ramach narodowych struk-
tur politycznych oraz ogniw w międzynarodowym systemie decyzyjnym, mają-
cych możliwość wpływu na innych aktorów sceny globalnej.
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Interesującą w kontekście motywacji projektu z 1985 roku kwestią jest oddzia-
ływanie rządu Etiopii. Analitycy ówczesnego kryzysu humanitarnego zgadzają się 
co do tego, że władze kraju znacząco przyczyniły się do rozmiarów klęski głodu, 
nie współpracując ze społecznością międzynarodową, podsycając nieufność, se-
lektywnie dystrybuując środki pomocowe. Reakcja państw Zachodu była opóź-
niona z przyczyn politycznych – marksistowski rząd Mengystu Hajle Marjam 
oskarżany był o defraudowanie pomocy humanitarnej i wydawanie funduszy po-
zyskanych z międzynarodowych źródeł na zakup broni. Podczas gdy dramatyczne 
relacje telewizyjne błyskawicznie mobilizowały tłumy, ofi cjalne kanały dyploma-
tyczne nie były w stanie przebić się przez bariery stawiane przez reżim w Addis 
Abebie. Polityka państw w odniesieniu do zarządzania kryzysowego zawodziła, 
a tymczasem organizacje pomocowe i prywatni donatorzy wykazywali bezprece-
densową aktywność, której rezultaty mogłyby być znacząco większe, gdyby wła-
dze Etiopii były skłonne dbać o interes własnego narodu. Powstaje pytanie, czy 
w XXI wieku podobna bierność reżimu mogłaby być skutecznie przełamana.

Na pewno od lat 80. XX wieku znacząco przekształciła się infrastruktura reali-
zowania pomocy humanitarnej, a koncepcja „interwencji humanitarnej” stanowi 
znaczące narzędzie oddziaływania w podobnych okolicznościach.

Projekt Boba Geldofa z 1985 roku miał jednak za cel nie tylko reakcję na gwał-
towny kryzys międzynarodowy, ale też wolę zapobiegania podobnym kryzysom. 
Koncentrował się zatem na generowaniu aktywności państw w obszarze polityki 
rozwojowej, który to rzadko łączy się bezpośrednio z bieżącymi interesami naro-
dowymi.

Głównym odbiorcą wysiłków dyplomatycznych Bono i Boba Geldofa w 2005 
roku był natomiast rząd Wielkiej Brytanii, który przez zaangażowanie w projekt 
Live 8 budował wewnętrzny kapitał polityczny, demonstrując jednocześnie wolę 
przywództwa na arenie międzynarodowej. Adwokatami kampanii byli przede 
wszystkim premier Tony Blair i ówczesny minister fi nansów Gordon Brown, któ-
rych Bono podczas konwencji Partii Pracy w 2004 roku określił mianem „Len-
nona i McCartneya globalnej sceny rozwojowej”446. Pomimo nośności tego typu 
etykiet i korzyści wizerunkowych, które politycy osiągnęli dzięki uczestnictwu 
w projekcie, polityczny wymiar koncepcji Live 8 nie był wolny od kontrowersji.

Postulaty formułowane przez reprezentantów rządu Wielkiej Brytanii na 
gruncie międzynarodowym odnosiły się wyraźnie do konfl iktu interesów Glo-
balnej Północy i Globalnego Południa. Zaangażowanie na rzecz rozwiązywania 
problemów globalnych w kontekście politycznego schematu narodowych cyklów 
wyborczych stanowiło pewne ryzyko. Szczególnie że wezwania Blaira odnosiły się 
do spraw, które bardzo głęboko dzieliły społeczność międzynarodową, a w dłu-
goterminowej perspektywie mogą przynieść uszczuplenie uprzywilejowanej po-
zycji społeczeństw zachodnich – w tym społeczeństwa brytyjskiego (na przykład 

446 Za: A. Payne, Blair, Brown and the Gleneagles Agenda…, s. 917.
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liberalizacja handlu światowego przez zakończenie rundy negocjacyjnej z Dohy). 
Przedmiotem debaty były fundamentalne problemy polityki rozwojowej, co do 
których w społeczności międzynarodowej nie osiągnięto konsensusu. Kwestio-
nowana była na przykład zasadność pomocy rozwojowej, a więc trudno było 
oczekiwać wśród stronników opinii, że przyczynia się ona do pogłębiania za-
paści Globalnego Południa, bezwarunkowej deklaracji zwiększenia wkładów447. 
W rezultacie sprzecznych interesów i opinii prezydent Stanów Zjednoczonych, 
chociaż ogłosił zwiększenie nakładów na Ofi cjalną Pomoc Rozwojową w latach 
2005–2010, nie przyjął zobowiązania wyznaczonego przez pułap 0,7% przychodu 
krajowego brutto. Taką samą strategię przyjął rząd Kanady.

Założenia projektu koncentrowały się jednak nie tylko na oddziaływaniach 
w ramach tradycyjnej dyplomacji (wpływanie na zaangażowanie prominentnych 
polityków, lobbowanie na rzecz projektu), ale również dyplomacji publicznej 
(kształtowanie opinii publicznej, generowanie poparcia społeczeństw krajów 
G8 dla podejmowanych działań). Chociaż w sposobie komunikowania wyraźnie 
przewijał się kontekst globalny – globalnych problemów, odpowiedzialności, so-
lidarności, poszczególne przekazy mocno dopasowane były do specyfi ki kulturo-
wej społeczeństw, do których je kierowano. Tę dbałość o optymalizację przekazu 
ilustruje chociażby relacja Bono dotycząca sposobu prezentowania projektu na 
gruncie amerykańskim. W wywiadzie dla „Time” muzyk przyznał, że skorzystał 
z rad, aby odwoływać się do amerykańskiego poczucia wyjątkowości. Na gruncie 
publicznym podkreślał, że „Ameryka to nie tylko państwo, to również idea”, ame-
rykańska część kampanii akcentowała komponenty narodowe – amerykańskie 
poczucie misji, wyjątkowości, amerykańskiego etosu448. Stanowi to potwierdzenie 
wyczucia i profesjonalizmu artysty występującego w roli adwokata spraw global-
nych, który do każdej grupy docelowej dopasowuje właściwy komunikat. Jednak 
forma przesłania, nawet wysoce perswazyjnego, które znajduje dobry odbiór 
wśród krajowej opinii publicznej, nie przekłada się automatycznie na korektę kie-
runków polityki zagranicznej. W przypadku Stanów Zjednoczonych – na większą 
akceptację multilateralizmu i tworzenie strukturalnych podstaw do rozwiązywa-
nia problemów globalnych.

447 Na temat ideologicznej i politycznej debaty wokół zagadnień modelu wspierania rozwoju 
zob. np.: C. Burnside, D. Dollar, Aid, Policies, and Growth, „American Economic Review” 2000, 
no. 4(90), s. 847–868; W. Easterly, R. Levine, D. Roodman, New Data, New Doubts: A Comment 
on Burnside and Dollar’s ‘Aid, Policies, and Growth’, Working Paper No. 9846, National Bureau of 
Economic Research, 07.2003, Cambridge, MA.

448 Q & A with Bono, 22.09.2005, materiał wideo ze strony internetowej Time.com, http://
content.time.com/time/video/player/0,32068,1303537650001_2100980,00.html (12.09.2014).
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7.2.1. Analiza CoG
Działania Wielkiej Brytanii na rzecz realizacji celów rozwojowych

Cel
Zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy światem wysoko rozwiniętym i światem rozwijającym się.
Warunki do jego osiągnięcia
Zwiększenie pomocy rozwojowej (ODA), wprowadzenie kwestii pomocy rozwojowej na stałe do 
agendy spraw dyskutowanych na arenie lokalnej, promowanie kwestii rozwojowych na arenie mię-
dzynarodowej – podnoszenie ogólnych standardów w tym zakresie.
CoG
Rząd Wielkiej Brytanii

Zdolności krytyczne
Ustalenie wysokości pomocy rozwojowej na poziomie 0,7% do-
chodu narodowego brutto.
Możliwość oddziaływania na partnerów w Unii Europejskiej (UE 
jest największym donatorem pomocy rozwojowej na świecie) i in-
nych państwach na arenie międzynarodowej w sprawie zwiększe-
nia pomocy ODA.
Możliwość edukowania, kształtowania postaw, budowania świa-
domości w obrębie własnego społeczeństwa.
Możliwość wzmacniania pozycji w międzynarodowym układzie sił 
przez promowanie problematyki rozwojowej, budowanie wiarygod-
ności w tym obszarze, wyznaczanie trendów, utrwalanie wzorców.
Możliwość utworzenia koalicji wewnętrznej na rzecz globalnego 
rozwoju dzięki dobrze rozwiniętej strukturze NGO i innych grup 
uczestniczących w międzynarodowym obiegu opinii, dostęp do 
wpływowych lokalnych liderów, którzy realizują działania również 
na arenie międzynarodowej.

Krytyczne punkty
Uzależnienie od cyklów wy-
borczych – realizacja polity-
ki rozwojowej w mniejszym 
stopniu buduje przewagę poli-
tyczną na scenie wewnętrznej 
niż rozwiązywanie bieżących 
problemów wyborców.
Niezadowalające rezultaty do-
tychczasowych form świad-
czenia pomocy rozwojowej, 
co poszerza pole do krytyki.

Wymagania krytyczne
Korzystna sytuacja ekonomiczna jako warunek utrzymania wyso-
kości ODA bez społecznego oporu.
Wysoka pozycja Wielkiej Brytanii na globalnej mapie wpływów 
politycznych.
Wysokie pozycjonowanie pomocy rozwojowej w układzie interesów 
globalnych oraz w międzynarodowej debacie politycznej – margi-
nalizowanie tej kwestii w strukturach zarządzania globalnego spo-
woduje marginalizację również na poziomie rządów narodowych.
Utrzymanie i pogłębienie związków społeczeństwa brytyjskiego 
(jednostek, społeczności lokalnych, NGO, grup interesu) z ponad-
narodowymi strukturami zarządzania globalnego.

Wnioski
Uczestnictwo w międzynarodowej polityce rozwojowej stało się już standardem narzuconym i rea-
lizowanym przez wysoko rozwinięte państwa Zachodu. Jakkolwiek jest to obszar niezwykle ważny 
w aspekcie kształtowania się długofalowej równowagi w środowisku międzynarodowym, nie stano-
wi on kluczowej sfery realizacji zadań przez Wielką Brytanię. Stąd też wzmożone wysiłki na rzecz 
podniesienia skuteczności realizacji założonych na arenie międzynarodowej celów rozwojowych 
(Milenijne Cele Rozwoju) rządu Tony’ego Blaira w 2005 roku należy uznać za formę budowania 
wpływów w środowisku globalnym. Pewną determinantą był fakt, że szczyt G8 odbywał się w Szko-
cji, co skłoniło rząd brytyjski do poszukiwania nowych formuł kształtowania wzajemnych stosun-
ków z członkami G8 oraz grupami alterglobalistów, których protesty tradycyjnie są tłem spotkań na 
najwyższym poziomie zarządzania globalnego. Problematyka rozwojowa oraz projekt Live 8 stały 
się platformą demonstrowania pewnej nowej jakości w realizowaniu celów globalnych oraz wzmoc-
nienia własnej pozycji w układzie międzynarodowym. Skala i stopień rozpowszechnienia wydarzeń 
z pewnością stały się istotnym czynnikiem w dążeniu do realizacji zobowiązań przyjętych w 2005 
roku przez rząd brytyjski. Zadziałał tu mechanizm wiarygodności i prestiżu.

Źródło: opracowanie własne.
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7.3. Organizacje międzynarodowe

Głównym punktem odniesienia dla wysiłków kampanii na rzecz międzynaro-
dowego zaangażowania w efektywniejsze kształtowanie polityki rozwojowej był 
szczyt G8 odbywający się w Szkocji w 2005 roku. Stał się on punktem kulmina-
cyjnym rozbudowanej kampanii lobbingowej, która rozgrywała się na wszyst-
kich pierwszoplanowych forach zarządzania globalnego w roku 2005. Spektrum 
oddziaływania obejmowało między innymi Światowe Forum Ekonomiczne 
w Davos w styczniu 2005 roku, Konferencję ONZ dotyczącą Milenijnych Celów 
Rozwoju w sierpniu 2005 roku, Konwencję Ramową ONZ w sprawie Zmian 
Klimatu (UNF CCC) z listopada/grudnia 2005 roku oraz konferencję ministrów 
państw członkowskich Światowej Organizacji Handlu, która odbyła się w grud-
niu 2005 roku w Hongkongu. Przez nasilenie nacisków na różnorodnych pozio-
mach usiłowano podtrzymać zainteresowanie światowych liderów postulatami 
Live 8, wykorzystując kalendarz organizacyjny struktur globalnego zarządzania, 
który układał się, według słów premiera Wielkiej Brytanii, „w unikatowy ciąg 
szans”449.

Sposób zaangażowania organizacji międzynarodowych w postulaty formuło-
wane podczas szczytu w 2005 roku ilustruje znaczenie tych komponentów, które 
stanowią istotę współczesnych stosunków dyplomatycznych – sieciowości i budo-
wania relacji na gruncie politycznym, instytucjonalnym i osobistym. Na przykład 
autorem niekwestionowanego sukcesu porozumienia z 2005 roku, dotyczącego 
redukcji długów państw ubogich, był Gordon Brown pełniący wówczas funkcję 
ministra fi nansów rządu Wielkiej Brytanii, który zasiadając równocześnie w Mię-
dzynarodowym Komitecie Walutowym i Finansowym MFW, skutecznie pilotował 
projekt w łonie tej organizacji, przełamując opozycję wobec niego450. W rezulta-
cie już w grudniu 2005 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił Wielo-
stronną Inicjatywę na rzecz Redukcji Długu, obejmującą pierwsze 19 państw z li-
sty poważnie zadłużonych państw ubogich, które od 2006 roku zostały zwolnione 
z całości długu wobec organizacji.

Rola organizacji międzynarodowych w projekcie Live 8 wydaje się wskazy-
wać na dwie prawidłowości współczesnych stosunków międzynarodowych. Po 
pierwsze, wobec braku dominującej struktury zarządzania globalnego układ sił 
rozkłada się pomiędzy sieć instytucji zarządczych, władnych szczególnie w ob-
szarze gospodarki międzynarodowej. Bez ich zaangażowania nie sposób sku-
tecznie kształtować procesów globalnych, w tym procesów rozwojowych. Sieć 
złożona z G8, G2, instytucji Bretton Woods jest centralnym punktem odniesie-
nia global governance. Po drugie, pomimo skali zaangażowania opinii publicznej 

449 T. Blair, Special Address by the Prime Minister of the United Kingdom at the World Economic 
Forum in Davos, 27.01.2005, http://www.g8.gov.uk (12.09.2014).

450 Za: A. Payne, Blair, Brown and the Gleneagles…, s. 929.
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proces negocjacyjny prowadzony w ramach globalnych ciał zarządczych ciągle 
w swej naturze oparty jest na tradycyjnej formule dyplomatycznej, polegającej 
na grze interesów określonych realizmem politycznym451.

7.3.1. Analiza CoG
G7 jako forum zarządzania globalnego

Cel
Zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy światem wysoko rozwiniętym i światem rozwijającym się.
Warunki do jego osiągnięcia
Zwiększenie pomocy rozwojowej (ODA), wprowadzenie problemu pomocy rozwojowej na stałe 
do agendy spraw dyskutowanych na arenie lokalnej, promowanie kwestii rozwojowych na arenie 
międzynarodowej – podnoszenie ogólnych standardów w tym zakresie.
CoG
G7

Zdolności krytyczne
Możliwość kształtowania pozycji polityki rozwo-
jowej w hierarchii celów zarządzania globalnego.
Możliwość oddziaływania na innych aktorów 
międzynarodowych, wytyczania celów, monito-
rowania ścieżek ich realizacji.
Możliwość edukowania, kształtowania postaw, 
budowania świadomości w obrębie społe-
czeństw państw członkowskich.
Możliwość wzmacniania pozycji w międzynaro-
dowym układzie sił przez promowanie proble-
matyki rozwojowej, budowanie wiarygodności 
w tym obszarze, wyznaczanie trendów, utrwa-
lanie wzorców.

Krytyczne punkty
Uzależnienie możliwości realizacji programu 
rozwojowego od woli wszystkich państw człon-
kowskich – konieczność uzyskania konsensusu 
w tej sprawie.
Zarzuty dotyczące braku legitymacji do odgry-
wania roli w obszarze zarządzania globalnego, 
powodowane nieformalnym statusem Grupy.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie pozycji najwyżej rozwiniętych 
państw świata, co przekłada się na skalę wpły-
wów na arenie międzynarodowej.
Rozpoznanie wymiernych korzyści związanych 
z realizacją celów rozwojowych lub zagrożeń, 
które pojawią się w rezultacie zaniechań w tym 
obszarze, co wzmocni motywacje rządów i skalę 
poparcia społeczeństw państw członkowskich.

451 Szczególnie wyraziście dowodzi tej prawidłowości runda w Dosze, gdzie – pomimo 
przyjęcia w 2013 roku deklaracji z Bali – nie udało się uzyskać rezultatów zgodnych z założeniami 
wyjściowymi. Kwestia taryf celnych czy innych instrumentów protekcjonistycznych stosowanych 
na rynkach zachodnich okazała się obszarem zbyt ściśle związanym z żywotnymi interesami 
ekonomicznymi państw, aby te były skłonne do daleko idących kompromisów w imię 
konstruowania globalnego ładu.
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Wnioski
Ewolucja roli G7 w systemie międzynarodowym wskazuje na rosnącą potrzebę debaty i wspólnych 
ustaleń w najbardziej żywotnych problemach współczesności wśród zachodnich liderów społecz-
ności międzynarodowej. Miejsce polityki rozwojowej na mapie celów do realizacji wyznaczających 
działania podmiotów zarządzania globalnego (w tym G7) zależy od tego, jaki status mają kwestie 
rozwojowe w hierarchii interesów poszczególnych państw. Jako że brakuje związków przyczyno-
wo-skutkowych pomiędzy indywidualną pozycją państwa a stanem świata rozwijającego się, jest 
to kategoria zagadnień, w których impuls do działania musi mieć charakter wspólnotowy. Podsta-
wową przeszkodą w szerszym otwarciu na sprawy rozwojowe jest ich małe powiązanie z bieżącymi 
interesami gospodarczo-politycznymi i realny koszt ekonomiczny związany z wdrażaniem polityk 
rozwojowych. Państwa skupione w G8 opierają się na konsensusie zarówno wartości, jak i intere-
sów. Wspólnota wartości była podłożem wyniesienia ochrony praw człowieka do roli pierwszo-
planowej kwestii porządkującej środowisko międzynarodowe. Ustanowienie standardów w tym 
obszarze wiązało się jednak przede wszystkim z kosztami politycznymi, wymiar ekonomiczny ich 
realizacji był albo niewielki, albo mniej czytelny dla wyborców krajowych. Tymczasem problem 
pomocy rozwojowej nie tylko silnie kojarzony jest z zaangażowaniem ekonomicznym, ale też jako 
koncept polityczny obciążony jest stereotypami, sporami kulturowymi i historycznymi. Brakuje 
akcentu na społeczno-polityczne długofalowe korzyści, które przynieść może wsparcie obszarów 
rozwijających się.

Źrodło: opracowanie własne.

7.4. Korporacje międzynarodowe

O ile korporacje międzynarodowe nie były bezpośrednimi odbiorcami projektu 
Life Aid czy Life 8, o tyle stały się partnerami projektu wdrożonego przez Bono 
w 2006 roku pod nazwą Product Red, stanowiąc przykład tendencji, który przez 
analityków został oznaczony etykietą Brand Aid452. Inicjatywa bezpośrednio wpi-
suje się w nurt wysiłków Bono na rzecz dyplomacji rozwojowej, pozycjonując 
duże międzynarodowe organizacje gospodarcze w dialogu na linii Globalna Pół-
noc–Globalne Południe.

Product Red to kampania dobroczynna zainicjowana przez Bono na świato-
wym Szczycie Gospodarczym w Davos w 2006 roku. Jej istotą było zaangażowanie 
producentów najlepiej rozpoznawalnych na światowym rynku dóbr konsumpcyj-
nych – American Express, Apple, Converse, Gap, Emporio Armani, Motorola, 
Hallmark, Dell, Microsoft , Starbucks – do stworzenia produktu dedykowane-
go kampanii charytatywnej453. Dochód ze sprzedaży „produktów czerwonych” 
przeznaczony był na wsparcie Światowego Funduszu na rzecz zwalczania AIDS, 
Gruźlicy i Malarii. Cele kampanii wpisywały się w akcentowaną przez twór-

452 Zob. np. L.A. Richey, S. Ponte, Brand Aid. Shopping Well to Save the World, University of 
Minnesota Press, Minneapolis–London 2001.

453 Th e Sex Appeal of Red, „Th e Sunday Times”, 26.02.2006, women.timesonline.co.uk/
article/0,,18030-2046382,00.html (11.08.2014); Shop with Bono, „Th e Sunday Times”, 26.02.2006, 
http://women.timesonline.co.uk/article/0,,18030-2045580,00.html (11.08.2014).
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ców Live 8 konieczność stworzenia podstawowych uwarunkowań rozwojowych 
w państwach Afryki, z których pierwszoplanowe jest poprawienie stanu zdrowia 
publicznego, a przede wszystkim walka z epidemiami. Kampania kierowana była 
przede wszystkim na rynki brytyjski i amerykański, chociaż niektóre z „produk-
tów Red” można było kupić również w Szwajcarii, Kanadzie, Singapurze i Francji. 
Model biznesowy opierał się na licencji na stworzenie produktu przeznaczonego 
do sprzedaży w ramach kampanii, zobowiązaniu do pięcioletniej współpracy oraz 
odprowadzeniu części dochodu do Światowego Funduszu na rzecz Zwalczania 
AIDS, Gruźlicy i Malarii.

W pierwszym roku prowadzenia kampanii organizację wsparto wpływami 
w wysokości 160 mld USD454. Co równie ważne, w kontekście edukacyjnych ce-
lów tego przedsięwzięcia projekt uzyskał niezwykłe – w stosunku do tradycyjnych 
formuł komunikowania problemów i kampanii rozwojowych – wsparcie medial-
ne. Sygnowany przez jedną z najbardziej znanych twarzy kultury popularnej, li-
dera grupy U2, cieszył się patronatem największych gwiazd anglosaskich mediów. 
W USA kampania została zainicjowana w jednym z najpopularniejszych progra-
mów amerykańskiej telewizji – Th e Oprah Winfrey Show. O kampanii dowiedzieć 
się mogli również widzowie Larry King Life w CNN oraz czytelnicy „Th e Inde-
pendent” dzięki dwóm specjalnym wydaniom pisma edytowanym przez Bono 
i Giorgio Armaniego. Na komercyjny rezultat kampanii pracowała również warta 
25 mld USD kampania marketingowa marki GAP, obejmująca między innymi 
sesje zdjęciowe autorstwa Annie Leibovitz.

Przełamaniem dotychczasowych standardów komunikacji zewnętrznej za-
gadnień rozwojowych i promocji akcji dobroczynnych było pozyskanie przez 
twórców kampanii partnerstwa z redakcją jednego z pierwszoplanowych na-
ukowych tytułów medycznych – „Th e Lancet”. Jedno z wydań 2006 roku ukazało 
się w co-brandingu z kampanią Red, a wydawca przekazał 30 tysięcy USD na 
wsparcie kampanii. Z kolei w 2007 roku specjalny numer „Vanity Fair” miał 
za zadanie przekształcić markę „Afryka” w świadomości czytelników pisma 
i komentatorów tego pomysłu. Niewątpliwym sukcesem twórców projektu było 
pozyskanie tak olbrzymiego zainteresowania i aktywności czołowych marek 
globalnej gospodarki, które dla swoich odbiorców stały się nośnikami informa-
cji i edukacji rozwojowej.

Analitycy mówią o nowym rodzaju zaangażowania korporacyjnego, które 
mogła zwiastować kampania Red. Zniesiono tu dysonans między stylem życia 
zachodnich społeczeństw konsumpcyjnych a ideą solidarności globalnej. Komu-
nikaty promujące akcję wskazywały na potrzebę przekształcenia ekstensywnej 
konsumpcji w zachowanie o pogłębionym znaczeniu, umocowane w kontekście 
pomocy. W ten sposób zwykłego odbiorcę dóbr zamieniało w dobrego Samaryta-
nina, lub też, jak głosiło jedno z haseł użyte w kampanii, miał on się stać dobrze 

454 L.A. Richey, S. Ponte, Brand Aid…, s. 2.
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wyglądającym Samarytaninem (Good Looking Samaritan). Siła nabywcza świa-
ta zachodniego znamionowała tu siłę przekształcania rzeczywistości. Kampania 
Project Red tworzy nowy, innowacyjny wymiar dobroczynności rozwojowej przez 
połączenie kwestii wizerunkowych z budowaniem wartości, i konstruowania plat-
formy komunikowania odpowiedzialności dla wielu fi rm – właścicieli najsłyn-
niejszych marek świata. Może być też uznana za kolejny etap rozwoju społecznej 
odpowiedzialności biznesu, dotychczas traktowanej jako przeciwwaga doniesień 
organizacji pozarządowych o uporczywym łamaniu standardów prawa pracy oraz 
praw człowieka przez fi rmy lokujące produkcję w państwach rozwijających się. 
Do pewnego stopnia aktywność w obszarze CRS była reaktywna, pozwalając oba-
lać czy stawiać opór zarzutom o cynizm i bezpardonową walkę konkurencyjną 
prowadzoną przez korporacje transnarodowe, za pomocą narzędzi marketingo-
wych opartych na celach społecznych. Kampania Red miała tymczasem charakter 
proaktywny, poszukując wspólnych interesów zaangażowanych podmiotów w ra-
mach potrzeb rozwojowych kontynentu afrykańskiego455.

Rola dużych organizacji gospodarczych w kształtowaniu współczesnej polityki 
rozwojowej najczęściej postrzegana jest negatywnie. Korporacje, podtrzymując 
podwójne standardy działania dla świata wysoko rozwiniętego i rozwijającego się, 
przyczyniają się do pogłębienia przepaści pomiędzy nimi. Jednocześnie potrze-
ba coraz bardziej wielowymiarowych działań na rzecz wzmacniania wizerunku 
i budowania tożsamości w oczach konsumentów sprawia, że znacząco poszerza 
się spektrum zabiegów tworzących wizerunek fi rm. Kampania Red może stano-
wić pewną ilustrację nowego podejścia, w którym fi rmy wchodzą w rolę nie tylko 
winnych powstawania problemów globalnych, ale również tych, którzy podejmu-
ją działania na rzecz ich rozwiązywania456.

7.4.1. Analiza CoG
Kształtowanie się nowego narzędzia pomocy rozwojowej na bazie aktywności korporacji 
międzynarodowych

Cel
Usankcjonowanie nowego modelu pomocy rozwojowej opartego na zaangażowaniu korporacji 
międzynarodowych.
Warunki do jego osiągnięcia
Ulokowanie celów rozwojowych w obszarze realizowania interesów korporacyjnych, czyli w ob-
szarze budowania relacji ze społeczeństwami konsumpcyjnymi.

455 Projekt zrywał również poniekąd z dotychczas stosowanymi ideologiami w świadczeniu 
pomocy rozwojowej, łączył pomoc z aspektem handlowym, przełamując formuły „Trade not aid, 
Aid no trade”.

456 Zob. np. Strengthening Implementation of Corporate Social Responsibility in Global Supply 
Chains, World Bank, Washington, DC 2003.
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CoG
Korporacje międzynarodowe

Zdolności krytyczne
Dysponowanie zasobami, które w istotny sposób 
mogą wpływać na stan realizacji wielu kwestii 
rozwojowych: kapitał, potencjał innowacyjny 
i organizacyjny, wiedza i profesjonalne kadry.
Zdolność oddziaływania na wyobraźnię maso-
wą, rozwinięte narzędzia komunikacji z global-
ną społecznością konsumentów.
Znajomość trendów rynkowych, oczekiwań 
klientów.
Zdolność kształtowania stylu życia, kreowanie 
potrzeb i odpowiadanie na potrzeby milionów 
ludzi na całym świecie.
Zdolność do tworzenia rozbudowanych, po-
nadnarodowych struktur, stosowania najnowo-
cześniejszych, najbardziej kreatywnych narzędzi 
wpływu.
Zdolność wytworzenia silnej motywacji skła-
niającej globalnych konsumentów do zakupu: 
korzyść wynikająca z zakupu produktu wzmoc-
niona o świadomość działania charytatywnego.

Krytyczne punkty
Podatność na publiczną krytykę podnoszącą 
wątki podwójnych standardów w działalności 
korporacji, niejasnych motywacji, braku przej-
rzystości praktyk.
Konieczność rozliczania projektów realizujących 
cele rozwojowe według kryteriów komercyjnych.
Wysoki stopień zmienności nastrojów rynko-
wych, utrudniający ugruntowywanie postaw 
konsumenckich, przekształcanie krótkotrwa-
łych trendów w trwały schemat decyzji zakupo-
wych.

Wymagania krytyczne
Wysoka pozycja w hierarchii najsilniejszych ak-
torów ekonomicznych.
Wysokie zdolności kreatywne, utrzymanie sku-
teczności kanałów komunikacji i promocji.
Wysoka innowacyjność, skuteczność w pozyski-
waniu akceptacji dla nowych produktów i ini-
cjatyw.
Szeroki kontekst budowania pozycji marki. 
Budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie 
zróżnicowanych oddziaływań i korzyści dostar-
czanych konsumentom.

Wnioski
Skala oddziaływań podmiotów prywatnych w kontekście globalnym wciąż rośnie. Przedsięwzię-
cia o charakterze charytatywnym i prorozwojowym ufundowane na gruncie CRS oraz wpisujące 
się w tradycje dobroczynności przedsiębiorców osiągają wymiar zbliżony do działań tradycyjnych 
instytucji realizujących działania pomocowe (Global Health Program – jeden z trzech głównych 
obszarów działania Fundacji Billa i Melindy Gates – dysponuje budżetem zbliżonym do budżetu 
Światowej Organizacji Zdrowia). Na tej podstawie można uznać, że sektor korporacyjny kryje w so-
bie znaczący, niewykorzystany potencjał kreowania globalnej zmiany. Przeszkodą w jego wyko-
rzystaniu jest sprzeczność interesów korporacyjnych, zorientowanych na zysk z logiką programów 
pomocowych opartych na formule charytatywnej. Upowszechnienie modelu działań rozwojowych 
korporacji wymaga wpisania ich w siatkę interesów tych podmiotów, co zlikwiduje sprzeczność 
między działaniami for profi t i non profi t. Realizacji takiego modelu sprzyjają warunki hiperkon-
kurencyjności na rynkach wysoko rozwiniętych. Wymagają one, aby markę produktu i wizerunek 
fi rmy budować kompleksowo, zaspokajając precyzyjnie określone i złożone potrzeby klientów. Po-
trzeba działań na rzecz wyższego celu może zostać uznana za jedną z potrzeb konsumenckich, a fi r-
my, dostarczając sposobów na zaspokojenie tej potrzeby, tworzyć będą nowy kontekst dla zachowań 
konsumpcyjnych i poszerzać swój udział w projektach o charakterze rozwojowym.

Źródło: opracowanie własne.
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7.5. Podsumowanie

Ocena aktywności gwiazd popkultury na gruncie publicznym, ich zaangażowa-
nie w kształtowanie debaty w sprawach międzynarodowych są niejednoznaczne. 
Głównym nurtem argumentacji, której celem jest zdyskredytowanie artystów jako 
adwokatów na rzecz globalnej agendy, jest ten, w ramach którego formułowany jest 
zarzut o cyniczne motywacje – chęć wzmocnienia własnego wizerunku przez wy-
kazanie troski o interes społeczny457. Według tej interpretacji działalność publiczna 
jest jeszcze jednym elementem strategii marketingowej artystów i osób publicz-
nych. Zaangażowane to postrzegane jest jako powierzchowne czy wręcz szkodliwe 
dla kwestii podnoszonych na scenie medialnej. Wśród głównych zarzutów można 
wymienić te o braku legitymizacji, kompetencji do prezentowania szerokiej pub-
liczności złożonych problemów związanych z rozwojem bądź bezpieczeństwem 
międzynarodowym. Krytycy zarzucają gwiazdom popkultury nadmierne uprosz-
czenie świata, który prezentują swoim grupom odbiorczym – świata czarno-białego 
bez półcieni czy szarości. Uczestnictwo znanych osób w przedsięwzięciach o cha-
rakterze społecznym często też dezawuowane jest przez porównanie stylu życia im 
przypisywanego – pełnego blichtru, przepojonego komercją – z warunkami życia 
społeczności, na rzecz których prowadzone są działania pomocowe. Nie sposób 
oczywiście dociec motywacji artystów realizujących praktyki z zakresu dyplomacji 
rozwojowej czy też działań na rzecz dobra publicznego – w wielu przypadkach 
zapewne to po prostu element kreowania scenicznego wizerunku.

Jednocześnie przykłady Bono, Angeliny Jolie, Boba Geldofa – konsekwentnie, 
w wymagający sposób zaangażowanych w obszary realizacji celów globalnych – 
uwiarygadniają wartość i funkcje dyplomacji osób prywatnych, których aktyw-
ność opiera się na rozpoznawalności medialnej.

Diagnozy społeczeństw Zachodu sugerują, że wiek globalny przyniósł odda-
lenie centrów decyzyjnych od publiczności wyborczej. Dla ludzi, których potrze-
by dobrobytu i bezpieczeństwa zostały zaspokojone, procesy rozgrywające się na 
scenie politycznej mają znaczenie drugorzędne. Brakuje tu właściwych sposobów 
komunikacji, aktywizowania, interpretacji zjawisk. Osoby publiczne – ze wzglę-
du na swą pozycję w mediach – mogą sprawować funkcje pośredników w tym 
procesie, informując, edukując i kształtując postawy. Są węzłami w sieci, po któ-
rej rozprzestrzeniają się informacje kluczowe dla zrozumienia wagi i złożoności 
problemów globalnych. Są agentami zmiany, których podstawowym zadaniem 
jest oddziaływanie na opinię publiczną, aby wprowadzić zagadnienia spoza za-
kresu bieżących spraw danej zbiorowości do wewnętrznego obiegu politycznego.

Fiasko, czy też opóźnienie w planowej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, 
świetnie obrazuje skalę trudności, jaką napotyka praktyczny wymiar realizowania 

457 J. Hirsen, Hollywood Nation: Left  Coast Lies, Old Media Spin and the New Media Revolution, 
Random House, New York 2005.
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globalnej zmiany w środowisku, którego struktura oparta jest na procesach decy-
zyjnych zachodzących na poziomie państw narodowych. Można uznać, że Projekt 
Milenijny ONZ, który został przyjęty na poziomie politycznych deklaracji liderów 
189 państw, promował przekształcenie fundamentalnych cech ładu światowego, które 
w długofalowej perspektywie byłoby korzystne dla wszystkich uczestników systemu 
międzynarodowego. Milenijne Cele Rozwoju były głęboko zakorzenione nie tylko 
w wartościach, ale i w racjonalności politycznej. A jednak stał on się potwierdze-
niem prawidłowości, według której sprawy świata przegrywają z logiką wewnętrz-
nych cyklów wyborczych. Rządy zdecydowanej większości państw w obliczu kryzysu 
ekonomicznego porzuciły dążenie do przekazywania zadekretowanego w Deklaracji 
Milenijnej ONZ wskaźnika w wysokości 0,7% swojego PKB na pomoc rozwojową, 
co znacząco spowolniło realizację projektu. Wyraźnie ujawnia się tu stała prawidło-
wość obecna w narodowych systemach decyzyjnych: zagadnienia, nawet te o funda-
mentalnym znaczeniu, które nie są jednak bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę 
chwili, na bieżące wyzwania, przed którymi stoją mieszkańcy danego państwa, nie-
uchronnie schodzą na niższy szczebel hierarchii politycznej. Istotnym zagadnieniom 
polityki rozwojowej (szczepionki, infrastruktura, pomoc medyczna) brakowało do-
tychczas reprezentacji, co powodowało ich marginalizację na rynku politycznym, 
brakowało impulsów sprawczych, czynników wyzwalających działanie. Do realizacji 
złożonych celów na arenie międzynarodowej konieczne jest ich zinstytucjonalizo-
wanie przez wielu aktorów procesu. Jednym z czynników umożliwiających instytu-
cjonalizację jest zaangażowanie społeczne. Dlatego tak istotne jest rozszerzenie ram 
debaty publicznej, uczynienie obywateli rzecznikami spraw globalnych, aby nacisk 
międzynarodowej opinii publicznej wpływał na lokalny proces decyzyjny.

Zmiana w obszarze politycznego uczestnictwa nie sprowadza się wyłącznie 
do technocentrycznego ujęcia, które nowe środki komunikacji stawia w centrum 
współczesnego dialogu społeczno-politycznego. Istotne są mechanizmy korzy-
stania z tych środków oraz te, które sprawiają, że ogromna rzesza potencjalnych 
uczestników debaty publicznej wycofuje się z niej. Rzeczywistość, w której możli-
wości wywierania wpływu oferowane są bezprecedensowej liczbie ludzi, przepla-
ta się z realiami wieku bierności, którego cechą jest wycofanie obywateli z życia 
publicznego, zamknięcie w sferze prywatności, budowanie barier poznawczych 
i mała potrzeba kontaktu. Globalna publiczność potrzebuje impulsu, a artyści są 
w stanie go dostarczyć, tworząc przy okazji instytucjonalne zręby działalności na 
rzecz rozwiązywania problemów globalnych. Zdolność do mobilizacji jest tu klu-
czowym potencjałem politycznym, przekładającym się na legitymizację działań 
przedstawicieli show-biznesu w przestrzeni polityki międzynarodowej.

W świetle problematyki zarządzania globalnego przykład kampanii „Make 
poverty history” jest interesujący jako forma kosmopolitycznej, ponadnarodowej 
solidarności, która zyskała wymiar realny, wychodząc poza normatywny wzorzec. 
Skala odzewu na wezwanie do działania pozwala spekulować na temat możliwo-
ści poszerzania się sfery globalnego obywatelstwa, która w perspektywie może 
stanowić ważny element systemu zarządzania globalnego.





Cz
ęś

ć 
pi

ąt
a

PR
ZE

KS
ZT

AŁ
CE

NI
A 

SE
KT

OR
A 

BE
ZP

IE
CZ

EŃ
ST

W
A 

M
IĘ

DZ
YN

AR
OD

OW
EG

O.
 P

RO
DU

KC
JA

 I 
HA

ND
EL

 B
RO

NI
Ą





275275

1. Wstęp

W ostatniej części książki omówiono główne tendencje we współczesnym środo-
wisku bezpieczeństwa, koncentrując się na sferze produkcji i dystrybucji broni. 
Problem ten został wybrany jako przedmiot analizy w tym tomie ze względu na 
perspektywę zobrazowania przekształceń w dziedzinie budowania i wykorzy-
stywania potencjału militarnego państw w warunkach rosnącego umiędzynaro-
dowienia. Sfera militarna należy do kluczowych obszarów realizacji interesów 
państw, stanowiąc ważny czynnik budowania ich pozycji na arenie międzynaro-
dowej. Jednak postępująca integracja procesów gospodarczych dotyczy również 
sektorów zbrojeniowych, ze swej istoty sprzęgniętych ze strategicznymi intere-
sami państw. Diagnoza przekształceń w obszarze międzynarodowej produkcji 
zbrojeniowej oraz jej wpływ na kształt stosunków międzynarodowych stanowi 
tło do formułowania wniosków na temat charakteru i perspektyw wpływu spe-
cyfi cznych cech środowiska międzynarodowego na stosunek rządów do budo-
wania potencjału zbrojeniowego.

Studium przypadku analizuje proces negocjowania międzynarodowego trak-
tatu o handlu bronią uchwalonego w 2013 roku. Taki wybór przedmiotu analizy 
był podyktowany chęcią zbadania mechanizmów wpływu aktorów pozapaństwo-
wych koordynujących proces negocjowania traktatu na zachowania państw. Do 
wyciągnięcia wniosków ogólnych na temat woli państw do modyfi kowania za-
chowań w obszarze uznanym za strategicznie ważny w realizowaniu interesów 
i budowaniu pozycji na arenie międzynarodowej istotna była nie tylko decyzja 
o poparciu lub jego braku dla idei traktatu, ale również stanowiska negocjacyjne 
poszczególnych państw. Wyznaczały one dynamikę procesu negocjacji, decydu-
jąc o ostatecznym kształcie dokumentu, a zatem projektując charakter i zakres 
zmiany, która dokonała się w obszarze międzynarodowego eksportu uzbrojenia. 
Proces negocjowania traktatu o handlu bronią posłużył tu jako punkt odniesienia 
do wyciągania wniosków w kilku obszarach:

– jakościowych zmian w środowisku międzynarodowym potęgujących nega-
tywne oddziaływanie problemu niekontrolowanego eksportu broni na stan 
bezpieczeństwa międzynarodowego;
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cych w przestrzeni transnarodowej;
– form i sposobów interakcji różnorodnych podmiotów uczestniczących 

w procesie negocjowania traktatu o handlu bronią;
– oceny wdrożonego rozwiązania według kryterium rozwiązywania proble-

mów, które legły u podstaw jego powstania.
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2. Oddziaływanie potencjału militarnego na stan 
stosunków międzynarodowych

Uwarunkowania bezpieczeństwa są głównymi zmiennymi wyznaczającymi cha-
rakter i możliwości działania w sferze międzynarodowej. Odwołują się do niej 
podstawowe kategorie opisowe stosunków międzynarodowych – stan wojny, po-
koju, rozbrojenie, zagrożenia agresją, terroryzmem czy przestępczością. Pokój 
jest również najbardziej pożądanym celem współdziałania międzynarodowego, 
stanowi podstawowe ramy rozwoju, umożliwia współpracę oraz wykorzystywa-
nie szans pojawiających się w zglobalizowanym środowisku. Jest to jednak cel 
daleki od pełnej realizacji ze względu na rozprzestrzenianie się niestabilności 
w systemie międzynarodowym, negatywne oddziaływanie państw „upadłych” lub 
„dysfunkcyjnych”458.

Coraz częściej układ sił na peryferiach zachodniego świata staje się głównym 
zagadnieniem w budowaniu architektury systemu międzynarodowego. Histo-
rycznie jest on obciążony zasadniczą nierównowagą – ekonomiczną oraz w zakre-
sie decyzyjności i możliwości wpływania na bieg spraw globalnych. W interesie 
wszystkich aktorów zlokalizowanych na wszystkich kontynentach niezależnie od 
ich historii i obecnego miejsca na mapie wpływów globalnych jest jednak dopro-
wadzenie do powstania przewidywalnego ładu międzynarodowego. Przeciwwagą 
tych dążeń są coraz szerzej rozprzestrzeniające się wpływy podmiotów niepań-
stwowych, które dążą do utrzymania i poszerzania stanu chaosu, niepewności, 
braku kontroli, ponieważ właśnie takie środowisko działania stwarza korzystniej-
sze warunki do realizowania ich celów.

Współzależność aktorów współczesnej sceny międzynarodowej, tempo 
rozprzestrzeniania się negatywnych czynników bezpieczeństwa, łatwość prze-
pływu dóbr, ludzi i kapitału sprawiły, że tradycyjne kategorie strategicznego cen-
trum i peryferii zmieniają swoje znaczenie. Chroniczna niestabilność jednych 
państw promieniuje na inne i jest ważną zmienną bezpieczeństwa globalnego. 

458 Zob. Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. 
R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
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Dla transnarodowych gangów, sieci przestępczych czy przemytniczych procesy 
globalne oznaczają dostępność międzynarodowych kanałów informacji, trans-
portu i wymiany. Ten kierunek transnarodowych przepływów, stanowiący real-
ne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stał się jednym 
z pierwszoplanowych argumentów przemawiających za koniecznością budowa-
nia wspólnego systemu zarządzania w przestrzeni między- i transnarodowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym przyjmuje wiele form, 
z których podstawową jest wprowadzanie w życie konceptu obrony kolektywnej 
w postaci sojuszy wojskowych459. Szerokie spektrum porozumień nieproliferacyj-
nych dotyczących broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, wielostronne ukła-
dy o współpracy wojskowej, reżimy monitorowania bezpieczeństwa na różnych 
poziomach również stanowią wyraz dążenia społeczności międzynarodowej do 
stanu równowagi i stabilności.

W układzie powstałym po II wojnie światowej wykształcono schemat, według 
którego bezpieczeństwo gwarantowane jest przez struktury międzynarodowe – 
organizacje i sojusze tworzące szeroko uzgadniane reguły prowadzenia polityki 
bezpieczeństwa, przestrzegane przez większość aktorów stosunków międzyna-
rodowych. Multilateralizm zatem i tak zwana dyplomacja rozbrojeniowa stano-
wią bazę dla postępującego procesu umiędzynarodowienia bezpieczeństwa. Jego 
istotą jest dobrowolne przyjmowanie ograniczeń na rozwijanie arsenałów i po-
dejmowanie akcji militarnych przez państwa, które warunki prowadzenia swojej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa w coraz większym zakresie negocjują na fo-
rum międzynarodowym.

W obszarze tym wyraźnie ujawnia się pewna sprzeczność współzależności. 
Aby stworzyć optymalne środowisko realizowania celów politycznych, społecz-
nych i ekonomicznych, państwa decydują się na przyjęcie prawnomiędzynarodo-
wych ograniczeń w kwestii budowania i wykorzystywania potencjału militarnego, 
chociaż w ciągu dziejów to agresja, dominacja, wojna stanowiły środek realizo-
wania interesów. Dlatego właśnie czynnikiem, który zawsze miał duże znaczenie 
w budowaniu wpływów, jest potęga militarna państw, dostęp do broni, wykorzy-
stanie arsenałów wszystkich aktorów funkcjonujących w układzie regionalnym 
czy globalnym.

Zasoby zbrojeniowe są niewątpliwie jednym z narzędzi wpływu na are-
nie międzynarodowej, elementem potęgi, która warunkuje pozycję aktora 
w regionalnym i globalnym układzie sił. Szczególnie mocno kategoria potęgi 

459 Obowiązek zgodnego działania w dążeniu do rozszerzania obszarów pokoju i bezpieczeństwa 
nakłada na państwa koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, przyjęta przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych oraz inne organizacje regionalne, powołane w celu ochrony strategicznych 
interesów ich członków. Do podstawowych reguł wypracowanych na forum międzynarodowym 
należy zaliczyć: pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, powstrzymanie się od groźby 
użycia siły lub rzeczywistego użycia siły przeciwko integralności terytorialnej czy niezawisłości 
któregokolwiek z państw oraz nieingerowanie w sprawy, które ze swej istoty przynależą do 
wewnętrznej kompetencji państw.
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zaakcentowana jest w paradygmacie realistycznym nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych, zakładającym, że państwa znajdują się w nieustannym stanie 
zagrożenia. Brak władzy zwierzchniej w systemie międzynarodowym powo-
duje stan ciągłej nieufności i konieczność nieustannego zabezpieczania swo-
ich interesów oraz bezpieczeństwa. Charakter systemu międzynarodowego 
skłania więc państwa do ochrony materialnych zrębów potęgi, w tym również 
rozbudowywania potencjału zbrojnego. Wśród wielu szkół i myślicieli propo-
nujących opartą na założeniach realizmu i neorealizmu wizję systemu między-
narodowego szczególny akcent na kwestię potęgi postrzeganej w kategoriach 
militarnych odnajdujemy w pracach twórcy teorii realizmu ofensywnego Johna 
Mearsheimera460. Opracowane przez tego badacza ujęcie stosunków między-
narodowych pozycję państwa w układzie międzynarodowym wywodzi z zaso-
bów materialnych, które znajdują się w jego posiadaniu. Realną potęgę tworzą 
zasoby militarne – wielkość arsenału i liczba wojska, jaką dysponuje państwo. 
Według Mearsheimera niektóre z państw dysponują jedynie potęgą potencjalną 
– ich terytorium zamieszkuje wystarczająca liczba obywateli, aby móc stworzyć 
potężną armię, a ich bogactwa stwarzają możliwość właściwego wyposażenia 
armii i zapewnienia jej najwyższej klasy technologii militarnych. Wszystkie za-
soby – ludzkie, fi nansowe, technologiczne, które mogą zostać przeznaczone na 
wsparcie potencjału militarnego państwa, stanowią ukryty wymiar potencjalnej 
potęgi aktorów międzynarodowych. Zatem ofensywną potęgę państwa mierzy 
się ilością broni, jej technicznym zaawansowaniem, poziomem wyszkolenia 
armii, która tę broń może zastosować. Jako że możliwość zajmowania najsil-
niejszych pozycji w rywalizacyjnym środowisku międzynarodowym przydaje 
Mearsheimer państwom ludnym i bogatym, pojawia się założenie, że potencjal-
ne wojny prowadzone przez mocarstwa będą się rozgrywać głównie na lądzie. 
Przygotowanie do nich wymaga więc rozbudowy sił lądowych, uznawanych za 
nieodzowny atrybut silnego państwa, które stale dąży do hegemonii w układzie 
międzynarodowym. Wojna postrzegana jest tu jako skuteczny środek realizacji 
celów politycznych oraz budowania pozycji państwa, a skłonność do działań 
agresywnych jest rezultatem określonych cech środowiska międzynarodowe-
go. Kumulacja potęgi militarnej ma służyć zagwarantowaniu bezpieczeństwa, 
którego nie sposób uzyskać bez zgromadzenia środków militarnych lub ich 
zaangażowania. Równowaga sił w ujęciu realizmu ofensywnego to równowa-
ga potencjałów militarnych. Jeśli zatem jakieś państwo zaczyna rosnąć w siłę, 
inne państwa przy wykorzystaniu różnych strategii, oszacowanych na jak naj-
mniejsze zaangażowanie środków własnych, dążą do zrównoważenia rosnącej 
siły rywala. Mimo że sprowadzenie siły państwa wyłącznie do kategorii militar-
nych, co czyni Mearsheimer, jest stanowiskiem skrajnym w oglądzie porządku 
międzynarodowego, to jednak teza o rywalizacyjnym charakterze systemu mię-

460 J. Mearsheimer, Th e Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton & Co., New York 2001, 
s. 34–60; por. A. Wojciuk, Dylemat potęgi…, s. 35–45.



Pr
ze

ks
zt

ał
ce

ni
a 

se
kt

or
a 

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

m
ię

dz
yn

ar
od

ow
eg

o.
 P

ro
du

kc
ja

 i 
ha

nd
el

 b
ro

ni
ą

280

dzynarodowego jest silnie obecna w nauce o stosunkach międzynarodowych 
od początku wykształcania się zrębów tej dyscypliny. Przedstawiciele realizmu 
uznają również, że stan równowagi w układzie międzynarodowym można uzy-
skać albo osłabiając narzędzia wpływu silniejszego podmiotu, albo wzmacnia-
jąc podmiot słabszy. Obowiązywanie tej zasady sprawia, że broń i technologie 
militarne stanowią narzędzie prowadzenia polityki zagranicznej – budowania 
relacji z sojusznikami oraz budowania wizerunku wobec wrogów. Zasoby zbro-
jeniowe wpisują się więc w rzeczywistość stosunków międzynarodowych w wie-
lu aspektach.

Według Michaela W. Doyle’a państwa postrzegają perspektywę utrzymania 
bezpieczeństwa w kategoriach oceny potencjału zbrojeniowego innych państw. 
Jest ona zrelatywizowana do ilości broni posiadanej przez potencjalnych wro-
gów. Dlatego właśnie międzynarodowy handel bronią nie może być postrzegany 
wyłącznie w kategoriach ekonomicznych: nawet jeśli każde z państw szuka spo-
sobów, aby zminimalizować swoje wydatki zbrojeniowe, to wie, że bezbronność 
wobec ataku jest gorsza niż ponoszenie wysokich kosztów na zbrojenia. Zatem 
doskonalenie możliwości obronnych i ofensywnych to najczęstsza strategia reali-
zowania celów na arenie międzynarodowej.

Istotna w omawianym kontekście jest także ewolucja sposobów prowadzenia 
działań zbrojnych, jaka dokonała się na przestrzeni ostatniego stulecia. Pomimo 
powszechnego uznania pierwszoplanowej roli armii w postrzeganiu potęgi na 
arenie międzynarodowej, do rozpoczęcia XX wieku niewiele państw na świe-
cie posiadało rozbudowane armie i systemy produkcji broni. Negatywne skutki 
działań wojennych dotykały głównie aktywnych uczestników walk. Pierwsza 
wojna światowa przyniosła zdecydowaną zmianę proporcji w charakterystyce 
ofi ar konfl iktu – w wyniku prowadzonych działań śmierć poniosło wówczas 
8,5 miliona żołnierzy oraz od 5 do 10 milionów cywilów461. Było to rezultatem 
ewolucji myśli strategicznej, ale przede wszystkim rozwoju coraz doskonalszych 
narzędzi sztuki wojennej, o coraz szerszej skali rażenia. Ukoronowaniem tych 
wysiłków stało się wynalezienie rodzajów broni zdolnej zabijać w bardzo krót-
kim czasie bardzo wiele osób: biologicznej, chemicznej, nuklearnej. W okresie 
zimnej wojny wyścig zbrojeń pomiędzy rywalizującymi mocarstwami był pod-
stawowym wyznacznikiem polityki międzynarodowej. Ograniczanie i moder-
nizowanie budżetów zbrojeniowych, będące następstwem zakończenia zimnej 
wojny, spowodowało z kolei falę transferów broni, której pozbywały się mo-
carstwa, dostosowując swoją koncepcję polityki zbrojeniowej do przekształceń 
na scenie międzynarodowej. Państwa zachodnie przyjęły koncepcję wdrażania 
do produkcji projektów broni, która miała być coraz bardziej precyzyjna i nie-
zawodna, dążąc do ograniczania strat wśród cywilów w prowadzonych przez 

461 M. Leiteberg, Wojny i konfl ikty w latach 1945–2000: ofi ary śmiertelne [w:] Bezpieczeństwo 
międzynarodowe czasu przemian, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, Polski Instytut Spraw Międzynaro-
dowych, Warszawa 2003, s. 161.
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siebie konfl iktach zbrojnych. Państwa rozwijające się przyjęły strategię inten-
sywnego importu broni lub rozwijania własnej produkcji zbrojeniowej. Pomimo 
zmieniających się narzędzi prowadzenia wojny broń wciąż jest zatem istotnym 
zasobem państw, środkiem realizacji ich celów i elementem kształtowania się 
międzynarodowej równowagi.

Nie inaczej rzecz ma się w przypadku oddziaływania niepaństwowych aktorów, 
którzy wpływy w środowisku międzynarodowym uzyskują za pośrednictwem na-
rzędzi przemocy. W miarę erozji możliwości egzekwowania narzucanych przez 
państwo reguł powstaje wiele konkurencyjnych ośrodków, które aspirują do prze-
jęcia kontroli nad częścią lub całością terytorium państwa, jego zasobami i zdol-
nością oddziaływania na stosunki władzy. Grupy paramilitarne, bojówki, zbrojne 
bandy, oddziały partyzanckie, różnego rodzaju milicje i guerille są elementem 
procesu destabilizacji państw, wykształcania się lub trwania stanu rozkładu struk-
tur państwowych. W sytuacji, w której na danym terenie brakuje legitymowanego 
aparatu bezpieczeństwa, walka o władzę najczęściej prowadzona jest z użyciem 
przemocy. Do pełnienia funkcji władczych, czerpania korzyści z chaosu i bezpra-
wia, niezbędna jest broń. Niestabilność również zapewniana jest za pomocą środ-
ków militarnych – wpływ na działania ludności lokalnej, kontrola sytuacji odbywa 
się poprzez stosowanie przemocy lub groźby jej zastosowania. Przewaga budowa-
na jest dzięki utrzymywaniu wyższego od konkurencyjnych ośrodków władzy ar-
senału. Stopniowo mechanizmy władzy oparte na naturze destabilizacji utrwalają 
się i rozszerzają na sąsiadujące terytoria. Erozja władzy państwowej i oddziały-
wanie mechanizmów dysfunkcjonalnych ma charakter śnieżnej kuli, rozszerza-
jąc się w skali regionu. Broń jest więc zarówno czynnikiem budowania potęgi, 
jak i elementem pogłębiającym pauperyzację upadających społeczeństw. Sytua-
cja destabilizacji powoduje też, że obywatele swoje funkcjonowanie i przetrwanie 
uzależniają od narzędzi obrony. Brak systemu prawnego, służb porządkowych, 
legitymowanych mechanizmów bezpieczeństwa sprawia, że ludzie są zmuszeni 
samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Przemoc silnie 
wpisuje się w specyfi kę życia społecznego, utrwalając jednocześnie mechanizmy 
władzy oparte na dominacji za pomocą narzędzi militarnych. „Podstawowy in-
dywidualny brak poczucia bezpieczeństwa” identyfi kowany jest w badaniach 
nad przyczynami pogłębiających się zagrożeń środowiska międzynarodowego 
jako punkt wyjścia fundamentalizmu czy działań terrorystycznych462. Ludzie 
pozbawieni swoich praw, żyjący w stanie permanentnego zagrożenia, poszuku-
ją protektorów – w centrum tej relacji usytuowana jest broń. Ten, kto dysponu-
je szerszym arsenałem, może oferować parasol ochronny w zamian za lojalność 
i poparcie. Nieobecność prawomocnej władzy faworyzuje mechanizmy oparte na 
przemocy w realizacji celów politycznych. Militaryzacja społeczeństw, stanowią-

462 R. Gunaratna, Terrorism in the South before and aft er 9/11: An Overlooked Phenomenon [w:] Re-
sponding to Terrorism: What Role for the United Nations?, Report of the Peace Academy, 2002, s. 23.
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ca nieuchronny rezultat upowszechnienia dostępu do broni, przedłuża istniejące 
konfl ikty i zwiększa prawdopodobieństwo ich przechodzenia w fazy zbrojne463.

Wzrost aktywności transnarodowych uczestników stosunków międzynaro-
dowych obejmuje również aktorów, których działalność zasadniczo przekształca 
stan bezpieczeństwa międzynarodowego. Zorganizowane ugrupowania przestęp-
cze i organizacje terrorystyczne wykorzystują ograniczone znaczenie granic pań-
stwowych w realizowaniu celów swej działalności. Procesy globalizacji wzmocniły 
dostępność międzynarodowych kanałów informacji, transportu i wymiany, po-
wodując coraz większy stopień przenikania zagrożeń do stabilnych, cieszących 
się dobrobytem części świata. Handel ludźmi, przemyt narkotyków i inne formy 
realizowanej na poziomie transnarodowym przestępczości reprezentują cechy ty-
powe dla procesów transnarodowych: wyrastając z wnętrza państw o niewydol-
nym systemie prawnym, niezdolnym do zwalczania przestępczości czy kontroli 
nad terytorium, jednocześnie funkcjonują na poziomie środowiska międzyna-
rodowego. W konsekwencji tego rodzaju działań zniesiony zostaje wcześniejszy, 
bardzo wyraźny podział między tym, co wewnątrzpaństwowe, a tym, co między-
narodowe. Tę charakterystykę posiadają także nielegalne przepływy broni, sta-
nowiącej narzędzie kreowania i utrzymywania destabilizacji w państwach, która 
„przenoszona” jest na poziom międzynarodowy. Skala tego zjawiska zasadniczo 
wpływa na stan bezpieczeństwa międzynarodowego: szacunki mówią, że 10–20% 
całej dystrybuowanej na świecie broni sprzedawane lub przekazywane jest nie-
legalnie464.

W tym obszarze obserwujemy pewną erozję funkcji kontrolnych państwa. 
W późnowestfalskim systemie międzynarodowym państwa nie są już głównymi 
sprawcami i uczestnikami konfl iktów zbrojnych. Podstawową formą konfl iktu jest 
współcześnie konfl ikt wewnętrzny, długoterminowy, w którym przewaga militar-
na rzadko prowadzi do rozstrzygnięcia sporu, przedłużając stan niestabilności. 
„Nowe wojny” prowadzone są przy użyciu broni wytworzonej w państwach wy-
soko rozwiniętych – nieprzypadkowo grupa największych eksporterów broni na 
świecie obejmuje stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

463 Badania poziomu wydatków zbrojeniowych i częstotliwości występowania konfl iktów 
w 40 państwach afrykańskich w latach 1960–1991 wykazały, że w 71% ogólnej liczby tych krajów 
zwiększanie nakładów na wydatki wojskowe zwiększyło prawdopodobieństwo zaistnienia wojny. 
Zob. N. Mohammed, What Determines Military Allocation in Africa: Th eoretical and Empirical Inve-
stigation, „Defence and Peace Economics” 1996, vol. 7, no. 3.

464 M. Schroeder, G. Lamb, Th e Illicit Arms Trade in Africa: A Global Enterprise, „African Ana-
lysts” 2006, s. 69–70.
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3. Broń mała i lekka (Small Arms and Light 
Weapons – SALW)

Jednym z największych paradoksów bezpieczeństwa międzynarodowego we 
współczesnym świecie jest fakt, że niestabilność i chaos, przed którym państwa 
pragną się uchronić za pomocą rozwijania sfery militarnej, do pewnego stopnia są 
produktem ubocznym praktyk eksportowych i rozwoju technologii militarnych. 
Dobrym potwierdzeniem tej tezy jest skala oddziaływania broni lekkiej i ręcznej 
oraz jej rola w utrzymywaniu i rozprzestrzenianiu destabilizacji w nisko rozwinię-
tych rejonach świata465. Ta kategoria stała się znakiem rozpoznawczym bojówek 
i grup militarnych uczestniczących w konfl iktach wewnętrznych i międzynarodo-
wych, prowadzonych ze szczególną intensywnością od lat 90. XX wieku. Transfor-
macja sposobu prowadzenia wojen po zakończeniu zimnej wojny przekształciła 
broń lekką z pomocniczego narzędzia przemocy w środek masowej dewastacji. 
Współcześnie to właśnie kategoria SALW (Small Arms and Light Weapons) nazy-
wana jest bronią masowej zagłady, bo skutki jej rozpowszechnienia są porówny-
walne z tymi, które wywołuje broń nuklearna.

Broń mała/ręczna według klasyfi kacji ONZ to przede wszystkim rewolwe-
ry, półautomatyczne karabinki, karabiny, lekkie karabiny maszynowe – wszyst-
kie kategorie broni, do których użycia wystarczy jedna osoba (kaliber niższy od 
12,5 mm). Do kategorii broni lekkiej zaliczane są karabiny maszynowe, wyrzutnie 
granatów, przenośna broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza, działa bezodrzuto-
we, przenośne wyrzutnie rakiet oraz wszelkie rodzaje broni, do których obsługi 

465 Dane liczbowe zaprezentowane w części „Broń mała i lekka (Small Arms and Light Weapons 
– SALW)” oraz charakterystyka praktyk eksportowych i skutków rozprzestrzeniania broni kategorii 
SALW zostały wcześniej zaprezentowane w opracowaniu: M. Zachara, Międzynarodowy handel 
bronią jako czynnik destabilizujący sytuację państw dysfunkcyjnych [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich 
destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 195–224; oraz eadem, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia 
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2010, s. 156–167.
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wystarczą dwie osoby466. Jest to podstawowy rodzaj broni używanej we współ-
czesnych konfl iktach, stanowiący istotny czynnik rzutujący na stan międzynaro-
dowego pokoju i bezpieczeństwa. Opisywana kategoria broni konwencjonalnej 
została stworzona na potrzeby debaty politycznej inicjowanej głównie na forum 
ONZ i międzynarodowych agencji pozarządowych, nie funkcjonuje on natomiast 
w obszarze prawa międzynarodowego. Impulsem do analizowania wpływu bro-
ni małej i lekkiej na sposób prowadzenia wojen i ich konsekwencje był rosnący 
współczynnik ofi ar wśród ludności cywilnej w konfl iktach zbrojnych toczonych 
po zakończeniu zimnej wojny. Skalę zjawiska obrazują m.in. raporty przygoto-
wane na podstawie doświadczeń zebranych przez Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż. Zaobserwowano, że w 96% przypadków za obrażenia przyjmowanych do 
szpitali ofi ar działań wojennych w Kambodży w latach 1991–1995 odpowiedzial-
ne było podstawowe wyposażenie militarne467. Prawidłowość tę potwierdzały 
dane zebrane w jednym ze szpitali podczas wojny w Afganistanie. Wyniki badań 
wskazywały również na obniżenie poziomu przemocy po zakończeniu działań 
wojennych w Afganistanie jedynie o 33% w porównaniu ze stanem czynnego kon-
fl iktu468. Współcześnie trendy w rozprzestrzenianiu i użyciu broni małej i lekkiej 
są bacznie obserwowanym aspektem międzynarodowego środowiska bezpieczeń-
stwa. Systematyczne badania dowodzą, że jest to broń wyboru w konfl iktach to-
czonych w państwach rozwijających się – nieskomplikowana w użyciu, łatwa do 
transportu i ukrycia, trwała. Chociaż ze względu na ogromną dynamikę handlu 
bronią małą i lekkim uzbrojeniem trudno ustalić skalę oddziaływania tej kategorii 
na stan bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, szacuje się, że w obrocie 
znajduje się współcześnie od 600 do 850 milionów sztuk tego rodzaju militariów. 
Small Arms Survey, podstawowe źródło danych w obszarze tej problematyki, 
uznaje, że wartość globalnego handlu bronią małą i lekką w okresie od 2001 do 
2011 roku podwoiła się469. Liderem na rynku eksportu uzbrojenia SALW są Stany 
Zjednoczone. W latach 2001–2012 kolejne miejsca na liście głównych eksporte-
rów zajmowały kolejno: Włochy, Niemcy, Brazylia oraz Austria. Łącznie państwa 
te odpowiadają za 53% światowego eksportu uzbrojenia SALW470. Listę państw 
importujących największe ilości broni lekkiej również otwierają Stany Zjedno-
czone, odpowiadając za 30% światowego importu produktów tej kategorii w oma-
wianym okresie. Kolejne pozycje na tej liście zajmują Kanada, Niemcy, Francja 
i Wielka Brytania471. Należy przy tym zastrzec, że wartości sprzedaży i zakupu 

466 General and Complete Disarmament: Small Arms, Panel of Governmental Experts on 
Small Arms, UN 1997, za: http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html 
(12.12.2012).

467 Arms Availability and the Situation of Civilians in the Armed Confl icts, International Com-
mittee of the Red Cross, ICRC, Geneva 1999, s. 33–35.

468 Ibidem.
469 Small Arms Survey 2015, Th e Graduate Institute, Geneva 2015, s. 88.
470 Ibidem.
471 Ibidem, s. 89–92.
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nie do końca oddają istotę dystrybucji tego typu militariów. Jako że amunicja jest 
podstawowym artykułem zaliczanym do kategorii SALW, w statystykach przodują 
państwa dysponujące rozbudowanymi, nowoczesnymi armiami. Nie doświadcza-
ją one negatywnych konsekwencji oddziaływania tego typu broni, które głęboko 
przekształcają środowisko bezpieczeństwa w regionach rozwijających się. Tam, 
gdzie transporty broni lekkiej najbardziej negatywnie oddziałują na stan bez-
pieczeństwa, nie używa się też rozwiniętej technologicznie, niedawno wyprodu-
kowanej, a zatem i droższej broni nowego typu. Prowadzone na terenie Iraku, 
Afganistanu i Somalii badania dowodzą, że najpopularniejsze używane na tych 
terenach rodzaje amunicji zostały zaprojektowane i zaadaptowane przed rozpo-
częciem lub w czasie trwania zimnej wojny. Nie udokumentowano żadnych ro-
dzajów amunicji, która zostałaby wprowadzona do obrotu militarnego w ciągu 
ostatnich 30 lat472.

System bezpieczeństwa państwa niestabilnego, uwikłanego w konfl ikt, zmilita-
ryzowanego ulega postępującej degradacji za sprawą transferów broni o relatywnie 
niewielkiej wartości. W wojnach o niskiej intensywności, toczonych na konty-
nencie afrykańskim czy w niektórych regionach Azji, w obiegu wciąż pozostaje 
broń dostarczona tam w okresie rozmontowywania zimnowojennych arsenałów. 
Szeroko dostępna broń jest jednym z powodów narastania przemocy wśród cywi-
lów w rejonach zdestabilizowanych, zagrożonych konfl iktem, pokonfl iktowych473. 
Uznaje się, że rozprzestrzenianie broni lekkiej i małej w rejonach wrażliwych zna-
cząco przyczyniło się do przekształcenia sposobu prowadzenia konfl iktów zbroj-
nych po zakończeniu zimnej wojny. Zmiana dotyczy przede wszystkim wzrostu 
zaangażowania ludności cywilnej w działania militarne lub służące utrzymaniu 
władzy. Podporządkowanie sobie ludności cywilnej, kontrola nad nią, terror sta-
ły się celem i stroną współczesnych konfl iktów. Liczba ofi ar wśród cywilów nie 
może stanowić wymiernego obrazu negatywnego oddziaływania przemocy z uży-
ciem broni na ludność zamieszkującą rejony konfl iktu. Długotrwały stan zagro-
żenia, terroru, braku zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych głęboko 
przekształca sposób myślenia i działania grup będących świadkami lub biernymi 
uczestnikami wojen. Stosunki społeczne niejednokrotnie zdominowane są przez 
kulturę przemocy, która pozostaje zakorzeniona w postawach i zachowaniach 
długo po zakończeniu działań zbrojnych. Broń jest symbolem, ale i głównym na-
rzędziem budowania relacji w tej kulturze: pozwala przetrwać, zdobyć niezbędne 
zasoby. Poczucie bezpieczeństwa indywidualnego zaczyna opierać się niemal wy-
łącznie na fakcie posiadania broni. Znaczący w tym kontekście jest fakt trzykrot-
nego wzrostu ceny najpopularniejszego modelu karabinu AK-47 na terytorium 
Afganistanu w okresie, kiedy ogłoszono wycofanie wojsk NATO z tego kraju. 
Zwiększony popyt na broń, wpływający na wzrost cen, był podyktowany obawami 

472 Feeding the Fire, Illicit Small Arms Ammunition in Afghanistan, Iraq, and Somalia, Small 
Arms Survey Issue Brief, no. 8, 2014, s. 1.

473 Ibidem, s. 71.
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cywilów o możliwość zaistnienia kryzysu bezpieczeństwa, w konsekwencji które-
go – wobec nieobecności wojsk koalicji – każdy z nich zmuszony będzie bronić 
swojej rodziny i własności474. Militaryzację stosunków społecznych utrwala dys-
funkcja struktur państwa: niewydolność lub brak systemu edukacyjnego, systemu 
ochrony zdrowia i zabezpieczeń społecznych, degradacja infrastruktury, szlaków 
transportowych, eksploatacja zasobów. W konsekwencji trwających całe dekady 
wojen o niskiej intensywności w wielu miejscach świata wyrosły całe pokolenia, 
którym obcy jest stan pokoju475. Jako że kultura przemocy mocno wpisana jest 
tam we wzorce społeczne, coraz częściej przywoływana jest zależność pomiędzy 
intensywnością przepływów broni w danym rejonie, jej niską ceną i dostępnością 
a zwiększonym prawdopodobieństwem wybuchu wojny domowej, zamieszek czy 
innego typu zagrożeń bezpieczeństwa476.

Długotrwały stan konfl iktu powoduje degradację materialnych i społecznych 
podstaw funkcjonowania ludności cywilnej oraz katastrofalnie ogranicza możli-
wości jej rozwoju przez wiele lat po zakończeniu działań zbrojnych.

474 Everyday Dangers, Small Arms Survey 2013, Th e Graduate Institute, Geneva, s. 251.
475 W minionej dekadzie w rejonie Wielkich Jezior walczyło od 30 do 35 tys. żołnierzy-dzieci. 

Zob. Th e Call for Tough Arms Controls: Voices from the Democratic Republic of the Congo, raport 
Amnesty International, International Network on Small Arms (IANSA) oraz Oxfam, 9.07.2006, s. 7.

476 Ph. Killicoat, What Price the Kalashnikov? Th e Economics of Small Arms [w:] Small Arms 
Survey. Small Arms Survey 2007: Guns and the City, Cambridge University Press, Cambridge 2007, 
s. 258.
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4. Międzynarodowy rynek broni. Cechy 
charakterystyczne

Całościowe wydatki na zbrojenia w 2013 roku szacowane są na 1747 mld USD, 
co stanowi 2,4% globalnego produktu brutto i oznacza, że statystycznie na każde-
go mieszkańca Ziemi przypada 248 USD wydanych na ten cel477. Dominującym 
trendem obserwowanym w ciągu ostatnich lat jest spadek nakładów na zbrojenia 
państw wysoko rozwiniętych – Stanów Zjednoczonych, państw Europy Zachod-
niej i Środkowej, i jednocześnie wzrost sum przeznaczanych na zakupy militarne 
przez państwa z pozostałych części świata. Szczególnie stabilny wzrost dostrzegal-
ny jest w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki. Podczas gdy państwa zachodu 
dążą do większej kontroli budżetów militarnych, niestabilność w wielu innych 
regionach świata, geopolityczne ambicje nowych graczy powodują zwiększone 
ich zainteresowanie zakupami na rynku broni. Na tle tych danych interesująca 
jest kwestia zmieniającej się dynamiki przepływów broni. Z porównania danych 
z okresów 2004–2008 oraz 2009–2013 wynika, że ilość transferowanej na świecie 
broni zwiększyła się o 14%.

Niekwestionowany prymat na światowym rynku broni sprawują Stany Zjed-
noczone – największy producent, eksporter i konsument uzbrojenia. W pierw-
szej dziesiątce największych fi rm na świecie produkujących sprzęt wojskowy 
znajduje się 8 fi rm amerykańskich. Pomimo że wskaźniki eksportu broni obra-
zują oddziaływanie negatywnych konsekwencji światowego kryzysu gospodar-
czego na sferę produkcji i sprzedaży uzbrojenia, amerykański sektor militarny 
jest liderem rynku478.

Obecnie na drugiej pozycji wśród eksporterów uzbrojenia jest Rosja – produ-
cent raczej mniej zaawansowanych technologicznie systemów i elementów wy-
posażenia, które utrzymują dobrą relację ceny do jakości. Rosja wyspecjalizowała 
się również w transferach używanej broni, szczególnie do państw Afryki i Azji. 
Wydaje się, że państwo to traci stopniowo rynek na rzecz Chin.

477 Th e Financial Value of the Global Arms Trade, Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), 2014.

478 Ibidem.
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Dane ekonomiczne nie mogą stanowić jedynego źródła określającego zna-
czenie produkcji i handlu bronią. Jest to czynnik głęboko zakorzeniony w uwa-
runkowaniach polityczno-prawnych i w znaczący sposób oddziałujący na stan 
bezpieczeństwa na świecie, pozycję państw na arenie międzynarodowej, a niejedno-
krotnie również na bieg historii. Na strukturze i możliwościach tego sektora zna-
cząco odcisnęły się tendencje kształtujące współczesną cywilizację zachodnią: 
rozwój kapitalizmu, industrializacja, komercjalizacja wojny. Produkcja broni 
w wielu państwach była czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gospodar-
czo-społecznego – niemal dla wszystkich znaczących producentów broni na świe-
cie sektor zbrojeniowy jest sektorem strategicznym. Znaczenie produkcji broni 
w stosunkach międzynarodowych nie ogranicza się jednak do jej rzeczywistego 
oddziaływania na sytuację i możliwości poszczególnych aktorów. Równie istotne 
są potencjalny wpływ posiadanej czy wysyłanej broni na układ bezpieczeństwa, 
stan polityki i uwarunkowania społeczne.

Broń może przedłużać istniejące konfl ikty, prowadzić do ich zaostrzenia, 
jednocześnie jednak może powodować ograniczenie ich zasięgu i szybsze roz-
strzygnięcie – jeśli jedna ze stron uzyska znaczącą przewagę militarną. Wielkość 
arsenałów jest czynnikiem określającym strategie bezpieczeństwa państw i zakres 
ich stref wpływów, równorzędne potencjały mogą zamrozić działania adwersarzy 
w impasie na wiele dziesięcioleci, posiadana broń jest ważnym narzędziem kształ-
tującym relacje, dostęp do technologii zbrojeniowych stanowi kartę przetargową 
w negocjacjach i budowaniu stref wpływów.

Od 2002 roku systematycznie zwiększa się również liczba międzynarodowych 
transakcji handlu bronią. Pomiędzy 2000 a 2004 rokiem 100 największych fi rm 
zbrojeniowych globu zanotowało ponad sześćdziesięcioprocentowy wzrost sprze-
daży broni konwencjonalnej479. Pięć największych państw dostawców broni (Sta-
ny Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania) w okresie 2007–2011 
zwiększyło wartość transferów o dwie trzecie480.

Pięć największych państw-dostawców broni (Stany Zjednoczone, Ro-
sja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania) w latach 2007–2011 zwiększyło war-
tość transferów o dwie trzecie481. Tendencja do pozyskiwania broni z zagranicy 
częściowo jest związana ze stanem bezpieczeństwa międzynarodowego i liczbą 
konfl iktów zbrojnych. Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad 
Pokojem (SIPRI) w 2014 roku na świecie rozgrywało się więcej konfl iktów niż 
w jakimkolwiek wcześniejszym roku, licząc od 2000482. Należy jednak również 

479 SIPRI Yearbook. Armaments, Disarmament and International Security 2006, Stockholm 
International Peace Research Institute, http://yearbook2006.sipri.org/chap8 (12.11.2012).

480 SIPRI Yearbook. Armaments, Disarmament and International Security 2012, http://www.si-
pri.org/yearbook/2012/04 (2.12.2012).

481 SIPRI Yearbook. Armaments, Disarmament and International Security 2012, op.cit., http://
www.sipri.org/yearbook/2012/04 (2.12.2012).

482 SIPRI Yearbook 2015, http://www.sipri.org/yearbook/2015/04 (20.08.2015).
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brać pod uwagę fakt, że broń w polityce państw oraz działaniach aktorów poza-
państwowych pełni różnorodne funkcje: służy budowaniu równowagi, realizacji 
polityki bezpieczeństwa, prawa do samoobrony. Wielkość arsenału może być też 
elementem kreowania wizerunku na arenie międzynarodowej. Z tego właśnie po-
wodu nowe konteksty bezpieczeństwa nie zmieniają w istotny sposób proporcji 
przepływów na międzynarodowym rynku broni. Wyspecjalizowane laborato-
ria pracują nad coraz doskonalszymi systemami zbrojeniowymi, mimo że coraz 
mniej wojen toczonych jest w sposób tradycyjny, przybywa zagrożeń, na które 
nie można odpowiedzieć przy użyciu środków militarnych, a państwa przestały 
być wyłącznymi aktorami decydującymi o stanie wojny lub pokoju483. Skąd więc 
utrzymujący się współczynnik militaryzacji? Percepcja zagrożenia jest istotnym 
czynnikiem oddziałującym na decyzje w sprawie zakupu broni lub rozwijania 
produkcji zbrojeniowej. Współczesne, kompleksowe środowisko bezpieczeństwa, 
wzrost zagrożeń asymetrycznych i ciągła transformacja ładu międzynarodowe-
go potęgują subiektywne poczucie zagrożenia wśród społeczeństw wielu państw 
i ich rządów. Ponadto wszystkie państwa pretendujące do odgrywania ważnej 
roli w układzie regionalnym czy globalnym – „nowe mocarstwa” – rozwijają pro-
dukcję zbrojeniową; lista wpływowych producentów broni poszerza się o Chiny, 
Indie, Turcję, Singapur, Brazylię, Japonię. Innego rodzaju czynnikiem wpływu, 
szczególnie w kontekście regionalnych układów bezpieczeństwa, jest tendencja 
do utrzymywania i poszerzania produkcji zbrojeniowej w państwach, które same 
zmagają się z problemami niestabilności politycznej, jak Nigeria czy Egipt. Na 
kontynencie afrykańskim czołowym producentem broni jest RPA, lista producen-
tów obejmuje również Kenię, Ugandę, Tanzanię, Zimbabwe484. Wzrost ośrodków 
produkcji broni w świecie rozwijającym się nie pozostaje bez konsekwencji dla 
środowiska międzynarodowego bezpieczeństwa. Podmioty o niewydolnych, nie-
demokratycznych strukturach władzy rzadziej skłonne są utrzymywać wysokie 
standardy kontroli eksportu broni, stąd też istnieje zagrożenie, że broń produ-
kowana w fabrykach zbrojeniowych na ich terytorium będzie transferowana do 
rejonów prowadzenia wojny. Stały napływ broni wpływa na dynamikę konfl ik-
tu, poziom przemocy oraz czas jego trwania. Przykładem tego typu mechanizmu 
były praktyki dozbrajania sojuszników realizowane przez reżim Muammara Kad-
dafi ego w Libii. Od lat 80. XX wieku Libia transferowała broń do Sudanu, Soma-

483 Budżety zbrojeniowe przestały być wyłączną lub nawet główną funkcją pojawiających się za-
grożeń zewnętrznych. W rezultacie prześledzenia dynamiki wydatków zbrojeniowych ośmiu krajów 
Azji Południowo-Wschodniej Li stwierdza, że rozrost ich budżetów militarnych nie był spowodo-
wany żadnym zewnętrznym ani wewnętrznym zagrożeniem. Autor uznaje, że korupcja i rozbudo-
wane systemy wsparcia przemysłu militarnego są istotnym czynnikiem w projektowaniu wydatków 
militarnych. L. Chien-pin, Fear, Greed, or Garage Sale? Th e Analysis of Military Expenditure in East 
Asia, „Pacifi c Review” 1997, nr 10, s. 274–288; zob. też: C. Seiglie, P.C. Liu, Arms Races in the Deve-
loping World: Some Policy Implications, „Journal of Policy Modeling” 2002, nr. 24, s. 693–705.

484 Arms Export and Transfers from Sub-Saharian Africa to Sub-Saharian Africa, Africa Europe 
Faith and Justice Network – AEFJN, 2010, s. 5.
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lii, Mauretanii, Algierii, Senegalu. Na przełomie XX i XXI wieku reżim kierował 
transfery do objętych embargiem Liberii i Sierra Leone, wspierając siły Charlesa 
Taylora oraz Zjednoczony Front Rewolucyjny (RUF)485. Wnioskując na podstawie 
zaprezentowanego w tym przykładzie mechanizmu, można stwierdzić, że rozsze-
rzenie ośrodków produkcji broni w państwach nisko rozwiniętych, nieskłonnych 
do rozwijania wysokich standardów kontroli eksportu broni, jest czynnikiem po-
tencjalnie destabilizującym międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa. Pań-
stwa rozwijające się są z kolei zainteresowane rozwijaniem bazy produkcyjnej ze 
względu na korzyści w wymiarze politycznym, jakie wiążą się z uczestnictwem 
w obrocie zbrojeniowym, oraz czynnik ekonomiczny. Motywacje ekonomiczne 
w omawianym obszarze obejmują zysk ze sprzedaży broni, pozyskiwanie know-
-how, tworzenie dostępu do rynków zagranicznych. W wielu systemach gospo-
darczych zaobserwowano również pozytywny wpływ produkcji zbrojeniowej na 
wzrost gospodarczy486. Naturę tej zależności wyjaśnia tzw. militarny keynesizm 
opisany przez Michała Kaleckiego w latach 40. XX wieku487. Rozbudowa zaplecza 
zbrojeniowego jest rozwiązaniem dla rządów modelujących gospodarki według 
zasad wolnorynkowych, a więc odrzucających klasyczny keynesizm. Inwestują 
one zasoby w zbrojenia, co pozwala uzyskać efekt maksymalizacji zatrudnienia 
i poprawia wyniki ekonomiczne. W opinii Kennetha Galbraitha mocna pozycja 
przemysłu zbrojeniowego w obszarze strategicznych interesów Stanów Zjedno-
czonych była bezwzględnym warunkiem utrzymania amerykańskiej pozycji eko-
nomicznej w XX wieku488.

Postępujące umiędzynarodowienie produkcji zbrojeniowej sprawia, że mię-
dzynarodowe koncerny zbrojeniowe – wcześniej narzędzie zaspokajania potrzeb 
państwa w sferze wewnętrznej i zagranicznej – w coraz większym stopniu zy-
skują autonomię. Jednym z dominujących trendów międzynarodowej produk-
cji zbrojeniowej jest koncentracja przedsiębiorstw i konsolidacja kapitału w tej 
branży. Zmniejszanie się liczby liczących się przedsiębiorstw znacząco wpływa 
na poziom konkurencyjności w branży. Im mniej producentów mają do wybo-
ru zainteresowani zakupami zbrojeniowymi, tym silniejsza jest ich pozycja na 
rynku i karta przetargowa w negocjacjach. Zjawisko to od momentu zakończe-
nia zimnej wojny stopniowo przybierało na sile na rynku amerykańskim, a w tej 
chwili obserwujemy je w wymiarze międzynarodowym – coraz częściej dochodzi 
do przejęć producentów broni dokonywanych przez fi rmy zagraniczne. Za dobry 
punkt odniesienia mogą służyć tu plany przejęcia koncernu EADS (Th e European 

485 H. Solomon, G. Swart, Libya’s Foreign Policy in Flux, „African Aff airs”, no. 104 (416), s. 469–492.
486 A. Chowdhury, A Causal Analysis of Defense Spending and Economic Growth, „Journal 

of Confl ict Resolution” 1991, nr 35, s. 80–97; E. Benoit, Defense and Economic Growth in Developing 
Countries, Lexington, MA 1973.

487 A. Mintz, A. Hicks, Military Keynesianizm in  the United States, 1949–1976: Disaggregating 
Military Expenditures and Th eir Determinations, „American Journal of Sociology” 1984, Vol. 90, 
No. 2, s. 411–417.

488 J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Warszawa 2004.



M
ię

dz
yn

ar
od

ow
y 

ry
ne

k 
br

on
i. 

Ce
ch

y 
ch

ar
ak

te
ry

st
yc

zn
e

291

Aeronautic Defence and Space Company) – jednego z najpotężniejszych produ-
centów samolotów myśliwskich (Airbus) i ich komponentów – przez fi rmę BAE 
Systems. Chociaż transakcja nie doszła do skutku ze względu na interwencję kan-
clerz Niemiec Angeli Merkel, przykład ten obrazuje pewną tendencję w sektorach 
zbrojeniowych państw wysoko rozwiniętych. O kontrakty Amerykańskiego De-
partamentu Obrony na równi z przedsiębiorstwami rodzimymi konkurują fi rmy 
brytyjskie489. Przedsiębiorstwa amerykańskie z kolei w latach 90. XX wieku oraz 
w pierwszej dekadzie obecnego stulecia pozyskały kilku istotnych graczy euro-
pejskiego rynku. Europejski przemysł zbrojeniowy wypracował własną formułę 
konsolidacyjną, która ma stanowić element budowania strategii konkurencyjnej 
na rynkach międzynarodowych.

Korporacje zbrojeniowe, wcześniej ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 
państwa macierzystego, przekształciły się w złożone, międzynarodowe struktury, 
zorientowane na poszukiwanie najbardziej sprzyjających warunków do zaspoko-
jenia ich potrzeb ekonomicznych. Internacjonalizacja przemysłu zbrojeniowego 
związana jest z przenoszeniem produkcji do państw, gdzie koszty pracy są niższe, 
z rozwojem systemów join venture, udzielaniem licencji na produkcję zbrojeniową 
oraz z postępującym transferem technologii. Koncepcja europejskiej bazy techno-
logiczno-przemysłowej sektora obronnego (European Defence Technological and 
Industrial Base – EDTIB), wypracowana na forum Unii Europejskiej, zakłada, że 
wchodzące w jej skład fi rmy będą swobodnie transferować technologię – przekazy-
wać sobie wzajemnie zawartość „czarnych skrzynek” i kody źródłowe w przypadku 
nawet najbardziej zaawansowanych systemów490. Zakłada się również prowadzenie 
wspólnych prac badawczo-rozwojowych i otwarcie się przyznaje, że zdolność ist-
niejącej obecnie bazy produkcyjnej zależeć będzie od zdolności państw do intensy-
fi kowania eksportu. Właśnie dlatego przyjęto strategię koncentracji, która prowadzi 
do powstania gigantów o dużych możliwościach rozwojowych, takich jak Airbus, 
czołowy globalny gracz przemysłu lotniczego, i przestrzeni kosmicznej, czy Th ales, 
zajmujący ważne miejsce w obszarze elektroniki i telekomunikacji.

Kierunek przekształceń globalnego przemysłu obronnego skłania do namysłu 
nad modelem relacji państwo–przemysł zbrojeniowy, który właśnie ulega istot-
nemu przekształceniu. Wydaje się, że dobrym obszarem ilustrującym charakter 
tych zmian będzie sfera innowacji. Wykorzystywanie i stymulowanie potencjału 

489 Głównym sposobem na pozyskanie zleceń amerykańskiego rządu jest założenie 
przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych lub przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa 
(w 2008 roku w tym celu włoska Finmeccanica kupiła amerykańskie DRS Technologies, brytyjski 
BAE Systems przejął MTC Technologies itd.). W przypadku fi rm brytyjskich ich ekspansja na 
amerykański rynek zbrojeniowy sprawiła, że sporo z nich prowadzi tak samo dużo projektów 
w Stanach Zjednoczonych jak w kraju pochodzenia.

490 Konsolidacja europejskiego przemysłu obronnego datowana jest od roku 2000, kiedy to 
grupa sześciu państw o największym udziale na regionalnym rynku broni (tzw. grupa LoI) – Francja, 
Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Włochy i Wielka Brytania – podpisała „Porozumienie ramowe” 
o zasadach restrukturyzacji europejskiego przemysłu obronnego.
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innowacyjnego jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej w gospo-
darce opartej na wiedzy. Tego rodzaju założenie zastosowane jako perspektywa 
dla analizy stanu i rozwoju przemysłu zbrojeniowego pozwala zadać interesu-
jące pytania. Czy innowacyjny sektor zbrojeniowy jest narzędziem budowania 
konkurencyjności najwyżej rozwiniętych gospodarek świata? Czy intensyfi kacja 
eksportu broni na świecie jest czynnikiem przyspieszającym rozwój gospodar-
czy, powodując „wewnętrzny wyścig zbrojeń” w państwach producentach? Czy 
współcześnie branża zbrojeniowa wciąż dostarcza przełomowych wynalazków, 
czy raczej absorbuje pomysł i technologie produkcji cywilnej?

Wystarczy spojrzeć na wkład wojskowości do rozwoju cywilizacyjnego, aby 
potwierdzić opinię o wysokim stopniu innowacyjności tego rodzaju produkcji. 
Wiele różnorodnych urządzeń stworzonych lub udoskonalonych przez inżynie-
rów wojskowych ma zastosowanie w życiu codziennym – począwszy od aspiryny 
czy kuchenki mikrofalowej, na dronach skończywszy. Elektronika i technologie 
internetowe rozwijały się początkowo w wojskowych ośrodkach badawczych, 
przede wszystkim publicznych, jako innowacje zastrzeżone. Miały być źródłem 
przewagi strategicznej w czasie zimnej wojny, a rozwijane na potrzeby cywilne 
zrewolucjonizowały współczesny styl życia. Rozwój telekomunikacji, sieci, tech-
nologii kosmicznych nie byłby możliwy bez wsparcia lobby wojskowego, z jakiego 
te dziedziny badań korzystały w okresie konfrontacji mocarstw. Zasługą sekto-
ra zbrojeniowego jest również rozwój przemysłu samochodowego, który dzięki 
współpracy z wojskowymi ośrodkami badawczymi jest w stanie produkować 
sprawniejsze i bezpieczniejsze pojazdy. Przemysł precyzyjny rozwija się także 
dzięki zamówieniom wojskowym. Stymulowany wymaganiami wojskowymi pro-
ces miniaturyzacji pozwolił na olbrzymie oszczędności materiałów i środków 
do produkcji szczególnie kosztownych w warunkach wojennych. Podobnie jest 
z przemysłem chemicznym, farmaceutycznym, mineralnym i kilkoma innymi.

Nieustanne dążenie do unowocześnienia produkcji zbrojeniowej, wyścig dla 
uzyskania coraz sprawniejszych i coraz lepiej dostosowanych do natury współ-
czesnych konfl iktów rodzajów broni i wyposażenia niosą z sobą istotne konse-
kwencje przekształcające mapę wpływów produkcji zbrojeniowej na świecie.

Po pierwsze produkcja bazowych elementów broni i wyposażenia wojskowego 
staje się coraz bardziej dostępna. Wiele państw, które jeszcze kilka dekad temu 
nie miało zaplecza i potencjału intelektualnego, niezbędnego do produkcji broni, 
rozwinęło te zdolności. W konsekwencji rośnie liczba producentów, fabryki loka-
lizowane są w państwach rozwijających się, wiele państw traktuje produkcję broni 
jako sposób na modernizację bazy technologicznej i wzmocnienie potencjału go-
spodarczego przez obecność na lukratywnym rynku uzbrojenia. Taki stan rzeczy 
powoduje konieczność podwyższenia standardów produkcji, a przede wszystkim 
standardów kontroli przepływu broni. Państwa niewydolne instytucjonalnie, któ-
re mają ambicję do zaistnienia na światowym rynku broni, rzadko skłonne są do 
samoograniczania swojej działalności przez wprowadzenie restrykcyjnych pro-
cedur kontrolnych. Obecność nowych producentów na światowym rynku może 
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zatem być przyczyną zagrożenia niekontrolowanej proliferacji. Upowszechnienie 
wielu innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach militarnych po-
woduje, że stają się one dostępne również dla państw czy grup godzących w sta-
bilność międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. W dziedzinach produkcji 
cywilnej największe międzynarodowe korporacje pełnią kluczową rolę w rozprze-
strzenianiu nowoczesnych technologii, powodując, że nowoczesne rozwiązania 
stają się tańsze i szerzej dostępne. Ten pozytywny aspekt globalizacji przybiera 
zupełnie inny wymiar, jeśli rozpatrywać go w kontekście przekazywania tajników 
produkcji broni. Wówczas rozprzestrzenianie innowacyjnych produktów może 
stanowić praktykę osłabiającą międzynarodowy system bezpieczeństwa.

Po drugie, nawet w obszarze specjalistycznych produktów i części uzbrojenia 
następuje fragmentaryzacja produkcji. Złożoność systemów powoduje, że prze-
wagę nad dotychczasowymi liderami rynku, dysponującymi infrastrukturą oraz 
rozwiniętą bazą materiałową, zyskują państwa zaawansowane technologicznie. 
Coraz mocniejszą pozycję, na przykład w produkcji okrętów, mają Szwecja czy 
Singapur, ograniczając możliwości potęg o ugruntowanej pozycji na tym rynku – 
Rosji czy Chin. Takie państwa, jak Holandia, Austria czy Bułgaria, wobec wyczer-
pania możliwości rynku wewnętrznego, rozpoczęły działania na rzecz eksportu 
militariów za granicę491.

Konsekwencją wymienionych tu tendencji jest przemieszczanie się znaczenia 
produkcji zbrojeniowej ze sfery bezpieczeństwa do dziedziny ekonomii. Państwa 
wysoko rozwinięte rywalizują na polu dostarczania coraz nowocześniejszych pro-
duktów opartych na wykorzystaniu zaawansowanych technologii militarnych. 
Koncerny zbrojeniowe do pewnego stopnia zaś podlegają procesom integracji 
rynkowej, tworząc złożone transnarodowe struktury, prowadząc międzynaro-
dowe projekty czy wkraczając w sferę inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony 
produkcja militarna pozostaje głęboko osadzona w konfi guracji strategicznych 
interesów państwa, nie jest działalnością neutralną z punktu widzenia prowadze-
nia polityki zagranicznej czy stabilności systemu międzynarodowego w ogóle.

491 P. Holtom, S.T. Wezeman, P.D. Wezeman, M. Bromley, N. Kelly, C. Buchhold, International 
Arms Transfers, SIPRI, Solna 2012.
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5. Studium przypadku. Traktat o handlu bronią 
(Arms Trade Treaty – ATT)

Kwestia przepływów broni jest jednym z najbardziej złożonych, a zarazem znaczą-
cych obszarów realizacji interesów państw. Międzynarodowy handel uzbrojeniem 
i technologią militarną przynależy zarówno do sfery militarnej, jak i politycznej: 
handel bronią traktowany jest jako narzędzie kształtowania relacji z partnerami 
na arenie międzynarodowej, projekty o charakterze militarnym inicjują i spaja-
ją sojusze, będąc jednocześnie skuteczną metodą oddziaływania na układy sił 
w ważnych regionach świata.

Pomiędzy intensywnością praktyk eksportowych, nasileniem proliferacji 
broni w niestabilnych regionach świata a naruszeniami ich równowagi bezpie-
czeństwa istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Im więcej broni jest w obiegu, 
tym większe prawdopodobieństwo działań negatywnie oddziałujących na system 
bezpieczeństwa przez aktorów go tworzących – podjęcia wyścigu zbrojeń, agresji, 
eskalacji już istniejących konfl iktów492.

Ważnym problemem bezpieczeństwa międzynarodowego pozostaje również 
nielegalny handel bronią oraz szara strefa transferów dokonywanych w rezultacie 
próżni regulacyjnej, słabości struktur państwa przyjmującego lub państw tranzy-
towych. Czarny rynek uzbrojenia stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia dla 
organizacji terrorystycznych oraz wszelkiego rodzaju grup zbrojnych, bojówek 
i organizacji paramilitarnych, powodujących zagrożenie międzynarodowego ładu 
i stabilności.

Biorąc pod uwagę skalę oddziaływania proliferacji broni konwencjonalnej na 
stosunki międzynarodowe, regulacje tego obszaru i wyznaczanie dobrych wzor-
ców dla aktorów biorących udział w kształtowaniu światowego rynku broni należy 

492 Wielkość wydatków zbrojeniowych jest jedną ze zmiennych obrazujących sytuację państw 
w zakresie bezpieczeństwa. Pozwala ona określić, do jakich wyzwań przygotowuje się państwo: 
militarnych czy innego rodzaju. Szybki wzrost wydatków na zbrojenia często może być sygnałem 
zbliżania się wewnętrznego lub zewnętrznego konfl iktu. Zob.: M. Sułek, Programowanie gospodarczo-
-obronne, Bellona, Warszawa 2008; J. Urbański, M. Sułek, J. Płaczek, Potencjał obronno-ekonomiczny 
i wydatki wojskowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1992.
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uznać za wyjątkowo skromne. W 1925 roku na forum Ligi Narodów wypracowa-
no szkic Konwencji o handlu bronią, nigdy jednak nie została ona przyjęta493.

W 1991 roku stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a zarazem najpo-
tężniejsi eksporterzy broni na świecie – Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja 
i Wielka Brytania – przyjęli wytyczne w sprawie handlu bronią konwencjonal-
ną (Guidelines for Conventional Arms Transfers). Zgromadzenie Ogólne ONZ 
poparło wówczas również rezolucję dotyczącą przejrzystości w handlu bronią 
(A/RES/46/36L). Jej rezultatem było powstanie Rejestru broni konwencjonalnej 
Narodów Zjednoczonych, stanowiącego unikatową bazę dobrowolnych danych 
na temat liczby i rodzajów broni konwencjonalnej krążącej na świecie.

Rejestr miał jednak nie tyle korygować praktyki eksporterów broni, ile do-
starczać informacji na temat specyfi ki tego rynku. Na poziomie międzynarodo-
wym przez cały wiek XX nie wypracowano jednolitych zasad obrotu materiałami 
i technologiami zbrojeniowymi, pozostawiając tę sferę w gestii legislatur naro-
dowych. Uzbrojenie konwencjonalne – w przeciwieństwie do broni chemicznej, 
biologicznej czy nuklearnej – było pomijane w wysiłkach regulacyjnych.

Procesy globalne przekształcały produkcję i handel bronią tak samo jak niemal 
wszystkie obszary działalności człowieka. Postępująca komercjalizacja i umiędzy-
narodowienie, systematyczne rozprzestrzenianie coraz bardziej zaawansowanych 
technologii militarnych przekształcały stan bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Rosło przekonanie o potrzebie kontroli tej ważnej sfery ekonomii i polityki mię-
dzynarodowej.

Starania w sprawie przyjęcia jednolitej regulacji ustanawiającej standardy na 
globalnym rynku uzbrojenia rozpoczęły się w latach 90. XX wieku. Stroną ini-
cjującą były organizacje pozarządowe i grupa osiemnastu laureatów Pokojowej 
Nagrody Nobla, którzy opracowali pierwszy projekt prawnie wiążącego, jednoli-
tego dokumentu (Draft  Framework Convention) dotyczącego kryteriów legalno-
ści w sferze międzynarodowego obrotu uzbrojeniem. W skład koalicji na rzecz 
ograniczenia niebezpiecznych form handlu bronią wchodzili między innymi: De-
smond Tutu, Rigoberta Menchú Tum, Jody Williams, Betty Williams, Elie Wiesel, 
Dalajlama, José Ramos-Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Amnesty International, Al-
bert Schweitzer Institute, International Physicians for the Prevention of the Nu-
clear War, American Friends Service Committee, International Peace Bureau.

Rolę lidera koalicji przyjął były prezydent Kostaryki Óscar Arias Sánchez, 
który w 1987 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za stworzenie planu po-
kojowego dla Ameryki Środkowej. Projekt poparła Wielka Brytania, która jako 
pierwsza stała się ofi cjalnym sponsorem Traktatu o handlu bronią na forum Na-
rodów Zjednoczonych.

Inicjatywa zapoczątkowała działania o charakterze edukacyjnym, populary-
zatorskim i medialnym, ale rozpoczęcie procesu decyzyjnego w ramach systemu 

493 S. Bauer, P. Beijer, M. Bromley, Th e Arms Trade Treaty: Challenges for the First Conference of 
States Parties, „SIPRI Insights on Peace and Security” 2014, no. 2, September.
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ONZ datuje się dopiero od 2006 roku494. Zgromadzenie Ogólne ONZ, staraniem 
Wielkiej Brytanii, Argentyny, Australii, Kostaryki, Finlandii, Japonii oraz Kenii 
przyjęło wówczas rezolucję 61/89 (Towards Arms Trade Treaty: Establishing Com-
mon International Standards for the Import, Export and Transfer of Conventional 
Arms, A/RES/61/89) oraz zwróciło się do państw członkowskich o przesłanie pro-
pozycji, jakie powinny być zawarte w traktacie o handlu bronią. Ponad 100 krajów 
dostarczyło stosowne dokumenty, których zapisy zostały uwzględnione w rapor-
cie Sekretarza Generalnego w 2007 roku.

Od 2008 roku rozwijano plan uchwalenia i wdrożenia wszechstronnego, praw-
nie wiążącego instrumentu, który stanowiłby podstawę międzynarodowych stan-
dardów importu, eksportu i transferu broni konwencjonalnej. W kolejnym roku 
odbyły się dwa spotkania w sprawie traktatu o handlu bronią, do uczestnictwa 
w których zaproszone zostały wszystkie państwa członkowskie ONZ. W rezultacie 
Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję o zorganizowaniu w 2012 roku konferen-
cji dotyczącej traktatu o handlu bronią, której celem było szczegółowe omówienie 
warunków przyszłego traktatu, skonfrontowanie stanowisk stron w tej sprawie, 
rozpoznanie szans powodzenia tego projektu, który zyskiwał coraz większą roz-
poznawalność na gruncie międzynarodowym.

Konferencja odbyła się w dniach 2–27 lipca 2012 roku w Nowym Jorku, ale pro-
wadzone w jej ramach intensywne negocjacje nie przyniosły oczekiwanego skut-
ku i nie doszło do konsensusu w sprawie ostatecznego kształtu dokumentu. Stany 
Zjednoczone, Rosja i kilka innych państw wnioskowały o przyznanie więcej czasu 
na szczegółowe zapoznanie się z założeniami projektu i odniesienie się do nich. Re-
zultatem konferencji był za to pierwszy projekt tekstu, który stał się punktem od-
niesienia dla spierających się stron. Drogę do przyjęcia ATT regularnie blokował 
sprzeciw Syrii, Korei Północnej i Iranu. Niedookreślone stanowisko USA, zade-
monstrowane w 2012 roku, stało się pretekstem dla Chin i Rosji do wnioskowania 
o zawieszenie rokowań.

Z tego powodu nie udało się przyjąć dokumentu w formule konsensusu, co 
planowano uczynić na końcowej konferencji w sprawie traktatu, która odbyła się 
w dniach 18–28 marca 2013 roku. Usiłując przełamać blokadę, około 100 państw 
zaproponowało, by dokument przyjąć w Zgromadzeniu Ogólnym w ramach re-
zolucji umożliwiającej podpisanie traktatu. Rozwiązanie to nie wymagało jedno-
myślności i okazało się otwierać drogę do przyjęcia dokumentu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zatem Traktat o handlu bronią konwen-
cjonalną (ATT) w kwietniu 2013 roku. Poparły go 154 państwa, a trzy – Syria, 
Korea Północna i Iran – były przeciw. Rosja oraz 22 inne państwa wstrzymały 

494 Ścieżka regulacyjna ONZ obejmowała następujące rezolucje: United Nations General 
Assembly Resolution 67/234, Th e arms trade treaty 64/48, Th e arms trade treaty 63/240, Towards an 
arms trade treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of 
conventional arms 61/89, Towards an arms trade treaty: establishing common international standards 
for the import, export and transfer of conventional arms.



297

się od głosu. Jego postanowienia weszły w życie w grudniu 2014 roku, po tym 
jak przyjęły go 54 państwa. Niezbędnym warunkiem dotarcia do tego etapu było 
podpisanie dokumentu przez łączną liczbę 50 państw. Traktat po raz pierwszy 
w historii międzynarodowego handlu bronią wyznacza standardy tej praktyki 
w zgodzie z poszanowaniem praw człowieka, tak by przeciwdziałać zbrodniom 
wojennym i chronić cywilów495.

Zakres przedmiotowy ATT. Obejmuje zarówno broń lekką, jak i ciężką. Regu-
lacje traktatu odnoszą się do większości rodzajów broni konwencjonalnej używanej 
obecnie na świecie, w tym szczególnie: czołgów, wozów bojowych, systemów arty-
lerii dużego kalibru, samolotów myśliwskich, śmigłowców szturmowych, okrętów 
wojennych, rakiet, wyrzutni rakietowych oraz broni palnej. Regulacje obejmują 
również amunicję. Zapisy dokumentu nie podają defi nicji rodzajów broni, uznając, 
że ich źródłem są dokumenty UNROCA (United Nations Register of Conventional 
Arms). Treści traktatu odnoszą się wyłącznie do przepływów międzynarodowych, 
reguluje on eksport, import, tranzyt, przeładunek oraz pośrednictwo w handlu 
bronią. Jego postanowienia nie dotyczą transferów broni konwencjonalnej stano-
wiących darowizny, pożyczki, leasing czy pomoc rozwojową.

Dokument nie nakłada żadnych nowych zobowiązań na krajowy handel bro-
nią. Wymaga natomiast, aby przyjęto narodowe regulacje służące kontroli prze-
pływów broni, jakich wciąż nie ma ponad 100 państw na świecie.

Cele i charakter ATT. Traktat ma promować współpracę oraz ustanawiać 
standardy przejrzystości i odpowiedzialności międzynarodowego handlu bronią 
konwencjonalną. Utworzenie przejrzystego, respektowanego międzynarodowo 
systemu przepływu broni ma być też czynnikiem ograniczającym rozmiary czar-
nego rynku broni oraz innych nielegalnych praktyk w tej sferze. W preambule 
dokumentu określono wielowymiarowe znaczenie handlu bronią, podkreślając 
oddziaływanie tej sfery na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.

Warunki dokonywania transferów. Państwa, które ratyfi kowały traktat, zmu-
szone będą do poszanowania ogólnych zasad międzynarodowego współżycia, wy-
nikających z odrębnych przepisów prawa międzynarodowego, jak poszanowanie 
embarga na handel bronią, sankcji gospodarczych ONZ czy praw człowieka. Pań-
stwa eksporterów zobowiązano również do pogłębionej oceny sytuacji państwa 
i regionu, do którego wysyłany jest transport. Ma to służyć zminimalizowaniu 
ryzyka, że broń trafi  w ręce terrorystów lub przestępców albo też zostanie uży-
ta do ludobójstwa i innych zbrodni wobec ludności cywilnej czy do atakowania 
chronionych obiektów cywilnych, jak szkoły bądź szpitale. Eksport jest nielegalny 
w sytuacji, gdy w chwili podejmowania decyzji o sprzedaży władze państwa wy-
syłającego posiadają wiedzę, że uzbrojenie zostanie wykorzystane do dokonania 
zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, znacznego złamania postano-
wień IV Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, do ata-

495 S. Finardi i in., Th e Arms Trade Treaty: Building a Path to Disarmament, „Solutions” 2013, 
no. 3(4), March.
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ku na obiekty cywilne, jak również do innych zbrodni wojennych zdefi niowanych 
w międzynarodowych umowach, których dane państwo importujące jest stroną.

Po wykluczeniu wymienionych wyżej okoliczności eksporter musi ocenić, 
jaki wpływ na stan pokoju i bezpieczeństwa ma wysyłana broń, skontrolować, 
czy może ona zostać użyta niezgodnie z międzynarodowym prawem humanitar-
nym oraz międzynarodowymi prawami człowieka, bądź trafi ć w ręce terrorystów 
lub grup uczestniczących w transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Po 
zaistnieniu takich okoliczności autoryzacja dla transferu nie powinna zostać wy-
dana. Jeśli po jej zatwierdzeniu państwo wysyłające otrzyma nowe dane na temat 
sytuacji w państwie importującym lub w regionie, w którym się ono znajduje, ta-
kie, które wskazują na możliwość zaistnienia ryzyka, autoryzacja powinna zostać 
cofnięta.

Implementacja i sankcja. Traktat nie przewiduje jednolitego sposobu im-
plementacji, pozostawiając tę sprawę w gestii każdego państwa. Nie wprowadza 
ustalonego systemu autoryzacji i licencjonowania brokerów i pośredników. Za 
wymogiem raportowania nie idzie wymóg dostarczenia konkretnych danych, 
które potencjalnie można byłoby porównywać i opracowywać statystycznie. Za-
kres informacji przekazywanych ONZ wyznacza samo państwo. Nie wprowadzo-
no żadnych mechanizmów weryfi kacji przestrzegania postanowień traktatu. Jeśli 
nawet zidentyfi kowane zostaną naruszenia przyjętych zobowiązań, przyjęty tekst 
nie przewiduje sankcji.

Organ monitorujący. Konferencja stron Układu. Powołano również stały se-
kretariat, którego zadaniem ma być udzielanie wsparcia organizacyjnego. Państwa 
sygnatariusze obowiązane są do przedłożenia raportów o implementacji traktatu 
w okresie dwunastu miesięcy od momentu jego wejścia w życie. Każde z nich 
musi stworzyć narodowy system kontroli handlu zbrojeniami konwencjonalnymi 
i prowadzić narodową listę kontrolną, rejestrującą autoryzację, wykonane zlece-
nia eksportowe oraz import. Państwo importujące zobowiązane jest upubliczniać 
informacje o celu zakupu, użyciu oraz ostatecznym użytkowniku danych syste-
mów. Sposób monitorowania pośredników każde państwo ustala we własnym za-
kresie, na przykład przez ich autoryzowanie.

Uzupełniania ATT. Traktat przewiduje możliwość uzupełniania i aktuali-
zowania przyjętego w 2013 roku tekstu. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
państwa członkowskie mogą wnieść poprawki, które będą przyjmowane w trybie 
większości trzy czwartej obecnych i biorących udział w głosowaniu członków.

Dążenie do przyjęcia Traktatu o handlu bronią można traktować w kategoriach 
odpowiedzi społeczności międzynarodowej na zagrożenia wywołane nadmierną 
proliferacją broni. Przyjęcie traktatu można również traktować jako zainicjowanie 
procesu regulacji i większej kontroli przepływów nielegalnej broni, które stano-
wią coraz bardziej istotny problem wpływający na stan światowego bezpieczeń-
stwa. Strony zaangażowane w opracowanie dokumentu i przyjęcie jego treści na 
forum ONZ uznały za zasadne podniesienie w debacie międzynarodowej kwestii 
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oddziaływania transferów broni, szczególnie tych dokonywanych z naruszeniem 
prawa, na stabilność i pokojowe współistnienie w systemie międzynarodowym.

Powstają jednak pytania: Czy traktat w takim kształcie, w jakim został uchwa-
lony, potrafi  przekształcać rzeczywistość w pożądanym przez sygnatariuszy kie-
runku? Czy jego zapisy mogą realnie wpłynąć na prowadzone przez państwa 
polityki?

Odpowiedzi na te pytania budzą wątpliwości ze względu na:
1) Ograniczony zakres celowy przyjętych regulacji. W przypadku wysoko roz-

winiętych państw eksporterów nie wykraczają one poza przepisy przyjęte w pra-
wodawstwie wewnętrznym, nie zaostrzają ich, nie stanowią zatem impulsu do 
zmiany procedur czy podniesienia standardów.

Zapisy traktatu można uznać za kształtowanie podstawowych ram dla coraz 
szerzej rozwijającej się praktyki handlu bronią, w której uczestniczą zarówno pań-
stwa demokratyczne i wysoko rozwinięte, jak i te rządzone totalitarnie, niestabil-
ne, zorientowane wyłącznie na realizowanie własnych interesów komercyjnych 
i militarnych bez względu na ich konsekwencje dla otoczenia międzynarodowego. 
Za wyraz woli ustanowienia i akceptacji ogólnych ram handlu bronią należy zatem 
uznać zapisy o zakazie naruszenia embarga na handel bronią, ochronie cywilów, 
konieczności poszanowania praw człowieka we wszelkich aspektach transakcji, 
których przedmiotem jest broń i technologie militarne.

2) Brak wyraźnych kryteriów oceny sytuacji. Państwa eksportujące zobo-
wiązane są do zaniechania transferu, w przypadku zaistnienia dużego prawdo-
podobieństwa, że dostarczona broń zwiększy przemoc wobec kobiet i dzieci czy 
znacząco wpłynie na sytuację bezpieczeństwa państwa przyjmującego, ale oceny 
dokonać ma państwo wysyłające według przyjętych przez siebie kryteriów.

3) Zbyt duże możliwości interpretacyjne głównego zapisu, który ograniczać 
ma możliwości eksportu w przypadku jego negatywnych konsekwencji dla stanu 
bezpieczeństwa i stabilności. Artykuł 7 traktatu mówi, że:

(…) jeśli po przeprowadzeniu oceny i przeanalizowaniu zastosowania środków łagodzą-
cych państwo eksportujące uzna, że istnieje nadrzędne ryzyko, mogące spowodować ja-
kiekolwiek konsekwencje wymienione w punkcie 1, państwo eksportujące nie powinno 
wyrazić zgody na autoryzację eksportu.

W punkcie 1 tego artykułu wymienia się okoliczności, których prawdopodobień-
stwo zaistnienia powinno spowodować wstrzymanie eksportu. Dzieje się tak, jeśli 
wysyłana broń:

a) przyczyni się do osłabienia lub spowoduje osłabienie pokoju i bezpieczeństwa;
b) może zostać użyta do:

– popełnienia lub ułatwienia czynów stanowiących znaczące naruszenie 
międzynarodowego prawa humanitarnego;

– popełnienia lub ułatwienia czynów stanowiących znaczące naruszenie 
międzynarodowych praw człowieka;
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– popełnienie lub ułatwienie czynu stanowiącego naruszenie międzynaro-
dowej konwencji lub protokołów odnoszących się do terroryzmu, których 
państwo eksportujące jest stroną;

– popełnienie lub ułatwienie czynu stanowiącego naruszenie międzyna-
rodowej konwencji lub protokołów odnoszących się do transnarodowej 
przestępczości zorganizowanej, której państwo eksportujące jest stroną496.

Eksport broni w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa może wywoływać dwo-
jakiego rodzaju skutki: powodować wzrost prawdopodobieństwa agresji lub też 
oddalać to prawdopodobieństwo za sprawą tzw. efektu odstraszania. Państwo wy-
syłające zawsze zatem będzie w stanie uzasadnić aprobatę transferu, powołując się 
na oczekiwany efekt odstraszania, który powodować może wysłana broń.

4) Ograniczony zakres przedmiotowy. Postanowienia traktatu odnoszą się 
wprost do ośmiu kategorii broni, opisanych i zdefi niowanych w UNROCA. Wobec 
szybkiego tempa przekształceń technologii militarnej rośnie jednak niebezpie-
czeństwo nieadekwatności przyjętych defi nicji do najnowszych kategorii uzbroje-
nia. Raport sporządzony przez International Committee for Robot Arms Control 
(ICRAC) zwraca uwagę na to, że traktat nie obejmuje swoim zasięgiem wszyst-
kich autonomicznych i sterowanych bezzałogowo rodzajów broni. Wskazuje się 
tam na przykład iRobot 710 Warrior – potężnego robota do przenoszenia ciężkich 
ładunków, którego nie obejmuje żadna z defi nicji broni przyjętych w traktacie. 
Zdalnie sterowane statki powierzchniowe, chociaż mogą być uzbrojone, również 
nie zostaną objęte żadną z kategorii wskazanych w traktacie, ponieważ nie osią-
gają rozmiarów podanych w defi nicjach497. Switchblade – miniaturowy bezzało-
gowy statek latający wystrzeliwany z tuby startowej, według istniejących opisów, 
traktowany będzie jak amunicja, nie jako broń. Robotyka i miniaturyzacja zaj-
mują coraz ważniejsze miejsce w produkcji zbrojeniowej, zatem istnieje obawa, 
że kategorie broni wchodzące w zakres przedmiotowy Traktatu o handlu bronią 
w coraz mniejszym stopniu będą odpowiadać narzędziom rzeczywiście używa-
nym w operacjach militarnych. Jego treść nie obejmuje również broni podwójne-
go zastosowania (cywilno-wojskowego), chociaż transfer technologii cywilnej do 
sfery zbrojeniowej, i na odwrót, zyskują na intensywności.

496 Art. 7, pkt 1. Traktatu o handlu bronią, Dziennik Ustaw RP, poz. 40, Warszawa, 9 stycznia 
2015 r.

497 M. Bolton, W. Zwijnenburg, Futureproofi ng is Never Complete: Ensuring the Arms Trade 
Treaty Keeps Pace with New Weapons Technology, ICRAC Working Paper, 10.2013, no. 1, http://bit.
ly/1tyu2v0 (15.05.2015).
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5.1. Państwa

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wypracowały własną wizję traktatu, któ-
ry niezwykle precyzyjnie miał regulować główne aspektu międzynarodowego hand-
lu bronią498. To jednak polityka rządów wobec treści dokumentu w zasadniczym 
stopniu wpłynęła na jego ostateczny kształt. Państwa są sygnatariuszami traktatu, 
pierwszoplanowymi aktorami zobowiązanymi do wdrożenia i respektowania jego 
postanowień. Trwający niemal dwie dekady proces negocjacyjny obrazuje swoistą 
grę sił poszczególnych państw, przestrzeń negocjacyjna w sprawie regulacji handlu 
bronią stała się dla nich przestrzenią demonstracji siły, słabości, woli uczestnictwa 
lub kontestacji systemu międzynarodowego. Interesującą rolę w tym kontekście od-
grywała Wielka Brytania jako lider kampanii „Broń kontrolowana”. Reprezentan-
ci rządu tego państwa aktywnie współpracowali z organizacjami pozarządowymi 
w sprawie tworzenia międzynarodowej koalicji na rzecz uchwalenia traktatu, a tak-
że zaangażowali w prace przedstawicieli brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego. 
Dzięki inicjatywie Wielkiej Brytanii udało się zgromadzić grupę siedmiu państw 
popierających przeprowadzenie uchwalenia traktatu na forum ONZ.

W kontekście regulacji narodowych polityk handlu bronią interesujące jest 
pytanie, do jakiego stopnia jego przyjęcie i ewentualna ratyfi kacja wpływają na 
kształt polityki międzynarodowej i stosunki wewnętrzne danego państwa. Obra-
zowym przykładem w tym kontekście będzie niewątpliwie stanowisko Stanów 
Zjednoczonych – największego producenta i eksportera broni na świecie. W przy-
padku lidera międzynarodowego rynku uzbrojenia dokonała się istotna ewolucja. 
Od odrzucenia idei traktatu i odmowy podjęcia negocjacji do jego ostatecznego 
podpisania. Jej przebieg znaczyły zabiegi dyplomatyczne, których zadaniem było 
nadanie traktatowi pożądanego przez stronę amerykańską kształtu.

Przeciwwagą wysiłków amerykańskich organizacji popierających przyjęcie 
traktatu jest działalność największej organizacji lobbującej za prawem do posia-
dana broni na świecie – Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (National Rifl e 
Association – NRA). Główna organizacja producentów, handlarzy i właścicieli 
broni palnej prowadziła kampanię podtrzymującą obawy o to, że nowy traktat 
naruszy prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do swobody posiadania broni 
wynikające z drugiej poprawki do konstytucji USA. Podstawowe zastrzeżenie 
formułowane przez NRA dotyczyło projektu powszechnej weryfi kacji nabywców 
broni. Traktat przewidywał weryfi kację nabywców zagranicznych, ale amerykań-
skie lobby strzeleckie uznało, że stanowić to może otwarcie drogi do stworzenia 
wewnętrznego rejestru posiadaczy broni. Amerykańskie stowarzyszenie obawiało 
się również, że wprowadzenie standardów dotyczących przepływu broni – cho-
ciaż miały one dotyczyć wyłącznie rynku międzynarodowego – spowoduje roz-
szerzenie narzędzi kontrolnych na rynku wewnętrznym.

498 R. Acheson, Underneath it All, „Arms Trade Treaty Monitor” 2013, no. 3(5), s. 1; Reaching 
Critical Will of WILPF, GAPW, IANSA and WCC, 6.07.2012, http://bit.ly/1ptFeoK (16.05.2015).
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Tego rodzaju argumenty wpisywały się w pewną narrację wypracowaną przez 
dziesięciolecia umacniających się wpływów NRA w społeczeństwie amerykań-
skim i promocję swobodnego noszenia broni, który to przywilej stanowić ma re-
alizację etosu republikańskiego. Linia krytyki NRA wobec traktatu obejmowała 
jednak również argumenty o pragmatycznym charakterze, które nie zostały pod-
niesione w toku negocjacji dokumentu. Do takich należały zastrzeżenia dotyczące 
zawartego w dokumencie podziału rodzajów broni – do użytku militarnego i do 
użytku cywilnego. Jak dowodziło NRA i inni krytycy tego rozwiązania, przepro-
wadzenie ścisłego podziału pomiędzy bronią cywilną a militarną nie jest możliwe, 
zatem zapis w takiej formie stwarza pole do nadużyć i nadinterpretacji499.

Kampania negująca zasadność podporządkowania się wymogom Traktatu 
o handlu bronią na pewno miała pewien wpływ na negatywne stanowisko admi-
nistracji George’a W. Busha wobec traktatu (Stany Zjednoczone w 2006 roku były 
jedynym państwem głosującym przeciwko rezolucji 61/89). W ostatecznym przy-
jęciu jego postanowień odgrywała rolę zmiana administracji na demokratyczną 
oraz ustępstwa, jakie dyplomacja amerykańska zdołała uzyskać w toku negocjo-
wania zapisów porozumienia. W konsekwencji oddziaływania NRA w ostatecznej 
wersji tekstu pojawia się zapis o prawie do handlu, posiadania oraz użycia broni 
konwencjonalnej w celach rekreacyjnych, kulturowych, historycznych oraz spor-
towych wszędzie tam, gdzie prawo na taką działalność zezwala.

Fakt, iż Stany Zjednoczone odpowiadają za 30% światowego eksportu broni 
konwencjonalnej, sprawia, że ich poparcie jest szczególnie istotne dla wypraco-
wania sytuacji, w której przyjęte regulacje będą miały moc prawdziwego prze-
kształcania rzeczywistości międzynarodowej. Na tej podstawie, wzmocnionej 
silną pozycją tego państwa na arenie międzynarodowej, udało się uzyskać Stanom 
Zjednoczonym wiele ustępstw, które złagodziły ich obawy wobec dokumentu. 
W rezultacie nacisków z ich strony przyjęto założenie, że handel amunicją będzie 
traktowany nieco mniej restrykcyjnie niż handel bronią i będzie podlegał mniej 
rozległym kontrolom. Ostatecznie dokument zawiera też możliwość wyłączenia 
spod traktatu dwustronnej pomocy wojskowej. Strona amerykańska w toku ne-
gocjacji poszukiwała sposobów, aby uczynić przygotowywany system regulacyj-
ny pewną formą usankcjonowania wypracowanego na poziomie wewnętrznym 
stanu rzeczy. Traktat miał być formą potwierdzenia stosowanych „najlepszych 
praktyk” w obszarze handlu bronią. Niezależnie od faktu, że amerykański system 
kontroli eksportu należy do najbardziej przejrzystych na świecie, przyjęcie takie-
go stanowiska negocjacyjnego można traktować jako dążenie do bezwzględnej 
ochrony zasobów strategicznych Stanów Zjednoczonych.

Próba sprowadzenia zapisów traktatu do potwierdzenia istniejącej sytuacji 
wspierana była przez kilka państw eksporterów, między innymi Francję500. Państwa 

499 P. Finn, NRA Opposes U.N. Arms Treaty, „Th e Washington Post”, 16.03.2013, http://wapo.
st/1pIZRuq (15.05.2015).

500 R. Acheson, Underneath it All…, s. 1.
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grupy arabskiej dążyły do takiego przekształcenia dokumentu, aby ułatwiał trans-
fer broni do państw rozwijających się. Chiny z kolei promowały pogląd, że traktat 
powinien koncentrować się na przeciwdziałaniu nielegalnym transferom broni 
oraz sytuacjom przemocy, nadużyć, zbrodni popełnianych z użyciem broni501. Do 
zapisów dokumentu wprowadzono również artykuł wyrażający poszanowanie su-
werenności państw w czasie prowadzenia przez nich działań międzynarodowych. 
Artykuł 2 w punkcie 3 mówi, że „Traktat nie stosuje się do przypadków międzyna-
rodowych transferów broni konwencjonalnej dokonywanych przez państwo stro-
nę albo w imieniu państwa strony, przy założeniu że transferowana broń pozostaje 
własnością państwa strony”502.

Rozbieżność wyobrażeń na temat treści i funkcji traktatu może być uznana za 
wyraz dążenia państw do zabezpieczenia, a nawet wzmocnienia swoich interesów 
za pomocą nowego rodzaju regulacji. Pomimo ofi cjalnych deklaracji rozpoznają-
cych konieczność wzmocnienia regulacji dotyczących międzynarodowego obrotu 
uzbrojeniem rządy traktowały proces legislacyjny jako obszar kształtowania się 
narzędzia, które potencjalnie może osłabić lub wzmocnić ich wpływy. Ostatecz-
nie, po uchwaleniu kompromisowej wersji traktatu, wiele rządów w ofi cjalnych 
komunikatach zapewniało, że uzyskane rozstrzygnięcie odpowiada ich oczekiwa-
niom. Zapewnienia o tym, że „powstał mocny tekst”, przeplatały się z głosami 
krytyki formułowanymi zarówno przez reprezentacje rządów, jak i przez przed-
stawicieli innych stron zaangażowanych w proces negocjacji503. Egipt wskazywał 
na „brak zdefi niowania ważnych koncepcji, niezbędnych do skutecznej imple-
mentacji traktatu”, Białoruś podkreślała ryzyko związane z tym, że „zapisy po-
zostawiły szeroki margines dla subiektywnych ocen kryteriów eksportowych”504.

Ocena skutków przyjęcia traktatu dla kształtowania przyszłych relacji handlo-
wych pomiędzy państwami eksportującymi i importującymi może sprowadzić się do 
stwierdzenia, że w przypadku największych eksporterów broni konwencjonalnej za-
pisy dokumentu powielają mechanizmy kontrolne już istniejące w wewnętrznych sy-
stemach kontroli państw. W tych zaś, w których tych mechanizmów brakuje, zostaną 
one wprowadzone. Brak klarowności w wielu kluczowych aspektach traktatu powo-
duje jednak, że w sytuacji, w której zabraknie dobrej woli państwa eksportującego, 
jego zapisy nie powstrzymają nadużyć czy łamania przyjętych na gruncie międzyna-
rodowym zasad. Pozostawiono zatem państwom duży zakres swobody w kształto-
waniu ich polityk eksportowych. Zdaniem Wendeli de Vries w następstwie przyjęcia 
traktatu: „(…) broń nie przestanie być wysyłana do kontrowersyjnych odbiorców, 
polityka eksportu broni jest funkcją polityki zagranicznej każdego państwa”505.

501 Ibidem.
502 Art. 2, pkt 3 Traktatu o handlu bronią…, s. 5.
503 United Nations General Assembly Offi  cial Records of the 67th Session, 71st plenary meeting, s. 20.
504 Ibidem, s. 14–15.
505 W. de Vries, We Have an Arms Trade Treaty: What Diff erence Does It Make?, „War Profi teers’ 

News” 2013, no. 38, April, „War Resisters’ International”, http://bit.ly/WPI5zf (16.05.2015).
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Postanowienia traktatu w niewielkim zakresie, jeśli w ogóle, odgrywać będą 
rolę zewnętrznego czynnika nacisku, który wpłynie na dążenie państw do samo-
ograniczania praktyki ryzykownych transferów. Ci z eksporterów, którzy rozpo-
znają potrzebę wzmocnionej kontroli wysyłanej broni, w zapisach traktatu znajdą 
potwierdzenie zasadności takiej strategii. Dla tych jednak, którzy nie są skłonni 
ograniczać praktyk eksportowych, zapisy prawa międzynarodowego nie będą sta-
nowić istotnego czynnika wywołującego zmianę.

5.1.1. Analiza CoG
Rola Stanów Zjednoczonych w uchwaleniu i wdrożeniu postanowień Traktatu o handlu bronią

Cel
Stworzenie powszechnego systemu regulacyjnego, który byłby w stanie narzucić podstawowe 
standardy kontroli i monitorowania transferów broni.
Warunki do jego osiągnięcia
Przyjęcie wiążącego prawnie uregulowania, które będzie respektowane przez państwa w najwięk-
szym stopniu uczestniczące w międzynarodowym obrocie bronią.
CoG
USA

Zdolności krytyczne
Możliwość kontrolowania dużej części między-
narodowego rynku uzbrojenia.
Możliwość produkcji najnowocześniejszych ro-
dzajów broni.
Możliwość kształtowania wpływów na arenie 
międzynarodowej z użyciem darowizn, poży-
czek i sprzedaży broni.
Możliwość samodzielnego kształtowania stan-
dardów rynku broni wewnątrz sieci państw od-
biorców.

Krytyczne punkty
Negatywny wizerunek mocarstwa, które za 
pomocą potencjału militarnego prowadzi im-
perialną politykę podporządkowywania sobie 
krajów i regionów.
Żelazny trójkąt władzy, kompleks militarno-
-przemysłowy – powiązania na linii Pentagon–
Kongres–sektor zbrojeniowy, które pozwalają 
na domysły dotyczące stopnia sterowania ame-
rykańskiej polityki przez lobby zbrojeniowe.
Silna pozycja National Rifl e Association na we-
wnętrznej scenie politycznej. Organizacja ze 
względu na szerokie poparcie społeczne rozwija 
swoje wpływy zarówno w USA, jak i za granicą, 
promując polityki oparte na etosie broni i wol-
ności jej posiadania.
Duży stopień zależności amerykańskich fi rm 
zbrojeniowych od wymogów bardzo konkuren-
cyjnego rynku globalnego.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie pozycji największego producenta 
i eksportera broni na świecie.
Utrzymanie czołowego miejsca w strukturze 
władzy międzynarodowej.
Utrzymanie wysokiej przejrzystości wewnętrz-
nego systemu kontroli eksportu broni. Zacho-
wanie i doskonalenie istniejących standardów.
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Wnioski
Rola Stanów Zjednoczonych w powodzeniu projektu efektywnej implementacji postanowień 
Traktatu o handlu bronią w środowisku międzynarodowym jest bezsprzeczna. Przede wszyst-
kim ze względu na to, że państwo to jest aktorem mającym największą możliwość samodzielnego 
kształtowania charakteru międzynarodowego rynku broni i zasad na nim panujących. Broń i tech-
nologie militarne są szeroko wykorzystywanym narzędziem prowadzenia polityki zagranicznej, 
co stwarza szanse na promowanie dobrych praktyk i narzucanie standardów dotyczących kontroli 
handlu uzbrojeniem w gronie partnerów handlowych. Pomimo faktu, że wewnętrzny system kon-
troli eksportu broni w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najlepiej rozwiniętych na świecie 
i zawiera w sobie wszystkie elementy niwelowania ryzyka proponowane przez ATT, ratyfi kacja 
traktatu przez Stany Zjednoczone jest wątpliwa. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest we-
wnętrzna opozycja wobec traktatu: po jego przyjęciu ponad połowa senatorów zasygnalizowała 
sprzeciw wobec dalszego zaangażowania strony amerykańskiej w tworzenie międzynarodowego 
systemu kontroli handlu bronią. Również NRA prowadzi zdecydowaną kampanię przeciwko ra-
tyfi kacji traktatu. Drugim z istotnych powodów wstrzemięźliwości władz Stanów Zjednoczonych 
w tej sprawie są obawy o możliwość rozwijania coraz bardziej restrykcyjnych uregulowań, co ne-
gatywnie wpłynęłoby na konkurencyjność amerykańskich produktów na globalnym rynku broni. 
Jeśli Stany Zjednoczone dobrowolnie przyjmą międzynarodowe ograniczenia, a ich bezpośredni 
konkurenci, jak Chiny czy Rosja, zadecydują o zachowaniu autonomii w sprawie standardów eks-
portowych, pozycja Stanów Zjednoczonych ulegnie osłabieniu.

Źródło: opracowanie własne.

5.2. Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGO)

Niekontrolowany przepływ niebezpiecznych rodzajów broni, luki regulacyjne, 
militaryzacja społeczeństw, wpływ proliferacji broni na stan bezpieczeństwa i po-
koju na świecie – to tradycyjne obszary oddziaływania organizacji pozarządo-
wych506. Wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych znacząco poszerzyły się 
struktury międzynarodowych grup aktywistów tworzących pewien fundament 
oddziaływania „globalnego społeczeństwa obywatelskiego”. Rewolucja technolo-
giczna, rozpowszechnienie nowych środków komunikacji wyposażyły te grupy 
w narzędzia oddziaływania, które zostały właściwie wykorzystane w budowaniu 
świadomości wpływu handlu bronią na równowagę systemu międzynarodowego 
i przekształcaniu tej sfery. Sukcesem zakończyła się szeroko prowadzona kampa-
nia na rzecz zakazu produkcji, transportu i używania min przeciwpiechotnych 

506 Szczególnie aktywne w obszarze handlu i oddziaływania broni są: Amnesty International 
(AI), British American Security Information Council (BASIC), Campaign Against Arms Trade 
(CAAT), International Action Network on Small Arms (IANSA), International Alert, Oxfam, 
Saferworld, Human Rights Watch (HRW), Centre for Humanitarian Dialogue (CHD), War on 
Want, Safer Africa (Pretoria). Obok organizacji NGO w debacie dotyczącej rozbrojenia i ściślejszej 
kontroli handlu bronią uczestniczą organizacje na rzecz pokoju, między innymi: Campaign for 
Nuclear Disarmament (CND), Peace Pledge Union and Fellowship of Reconciliation czy instytuty 
badawcze, np.: Small Arms Survey, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
Federation of American Scientists, International Peace Research Institute Oslo (PRIO).
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(International Campaign to Ban Landmines – ICBN), tworząc zarys pewnego mo-
delu współpracy międzynarodowej, obejmującego organizacje INGO oraz rządy, 
których zdecydowane działania pozwoliły na realizację celów zakładanych przez 
twórców kampanii507. Zaangażowanie transnarodowych organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego było bazą dla wszystkich porozumień służących zwiększeniu 
bezpieczeństwa i przejrzystości międzynarodowego handlu bronią.

INGO odgrywały kluczową rolę w przyjęciu programu działania na rzecz zwal-
czania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką (UN Programme of Action on 
Small Arms and Light Weapons) w 2001 roku czy też Konwencji przeciwko broni 
kasetowej z 2008 roku. Międzynarodowe organizacje pozarządowe prowadzą mo-
nitoring bezprawnego użycia broni przeciwko cywilom, ujawniają przypadki ła-
mania praw człowieka, naruszenia prawa humanitarnego, wykorzystywania broni 
przez reżimy i międzynarodowe siatki przestępcze. INGO systematycznie zbierają 
dane na temat różnorodnych przejawów oddziaływania legalnych oraz nielegal-
nych przepływów broni, tworzą międzynarodowy obieg informacji, ujawniając 
charakter tej sfery stosunków międzynarodowych.

Wysiłki transnarodowych grup i organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
lobbujących za wprowadzeniem traktatu regulującego handel bronią opierały 
się więc na mocnych podstawach508. Zgodnie z przyjętym wcześniej schematem 
kwestię niekontrolowanych przepływów broni, militaryzacji i proliferacji umiesz-
czono w kontekście zagadnień humanitarnych, ujawniając ich konsekwencje spo-
łeczne i rozwojowe509. Od 2003 roku w ramach międzynarodowej kampanii Broń 
kontrolowana (Control Arms) prowadzono wysiłki nakierowane na wzmocnienie 
świadomości znaczenia przepływów broni dla bezpieczeństwa międzynarodowe-
go, przybliżając prawidłowości tego rynku i wzywając do poparcia starań o uregu-
lowanie globalnego handlu bronią.

Pod petycją w sprawie przyjęcia traktatu zdołano zgromadzić milion pod-
pisów, rozbudowane działania medialne i edukacyjne sprawiły, że kwestia 
handlu bronią weszła do międzynarodowej debaty publicznej510. Organizacje trans-
narodowego społeczeństwa obywatelskiego w procesie negocjowania traktatu 

507 Rozpoczęta w 1992 roku Kampania przeciwko minom przeciwpiechotnym ujawniała skalę 
oddziaływania min pozostawionych w ziemi przez strony walczące, przez całe dziesięciolecia 
narażając ludność cywilną na terenach pokonfl iktowych na utratę życia lub zdrowia. Liczba ofi ar 
min każdego roku to około 15–20 tysięcy osób. Kampania zdołała zgromadzić w swych szeregach 
około 1400 organizacji i stowarzyszeń obywatelskich z 90 państw świata, ale najważniejszym 
czynnikiem sukcesu tej inicjatywy było poparcie rządu Kanady. Jej rezultatem było przyjęcie w 1997 
roku na forum ONZ Konwencji Ottawskiej. W tym samym roku kampanii i jej liderce Jody Williams 
przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.

508 P. Muños, Mind the Gap: Private Sector in the Arms Trade Treaty, „Revista Humanum Blog”, 
13.12.2012.

509 D. García, Norm Building in the Evolution of the Control of Small Arms in the International 
Agenda, „Security and Defense Studies Review” 2005, no. 2(5), Autumn.

510 M. Finaud, Th e Arms Trade Treaty: Half Full or Half Empty?, GCSP Policy Paper 2013/6, 
Geneva Centre for Security Policy, 3.08.2013, s. 2–3.
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zademonstrowały zdolność skutecznego oddziaływania na globalną scenę poli-
tyczną, z użyciem całego instrumentarium narzędzi służących do budowania po-
parcia. Do najważniejszych cech budujących sprawczość INGO należą:

1) Bardzo dobrze rozwinięta zdolność działania transnarodowego. Organizacje, 
takie jak Oxfam czy Amnesty International, zajmujące czołowe pozycje w kampanii 
na rzecz traktatu, w naturę swojego działania mają wpisaną ponadnarodowość. Po-
trafi ą budować przekaz zrozumiały dla odbiorców różnych kultur, tworzyć pewien 
spójny, realizowany na wielu poziomach i w długim okresie, projekt.

2) Zdolność budowania szerokiej koalicji. Wpływy kampanii prowadzonej na 
rzecz uchwalenia traktatu wyraźne były nie tylko wśród społeczeństw świata; ich 
pośrednim adresatem stały się rządy. Edukując i rozbudowując świadomość na 
poziomie oddolnym, liczono na mechanizm demokracji, który spowoduje nacisk 
wyborców na polityczne reprezentacje ich krajów. W celu realizacji tego zadania 
sięgnięto po szeroką gamę autorytetów, obudowano promowany cel merytorycz-
nie i wizualnie, nie pozostawiając żadnej wątpliwości, że kwestia handlu bronią 
jest jednym z najbardziej palących zagadnień wymagających interwencji społecz-
ności międzynarodowej.

INGO uznać można za spiritus movens międzynarodowego ruchu na rzecz 
uchwalenia Traktatu o handlu bronią, decydującym dla powodzenia tego przed-
sięwzięcia czynnikiem był jednak stosunek rządów dla tej inicjatywy – poparcie 
i sprzeciw jej okazywane. Najważniejszym aspektem budowania relacji na linii 
inicjatorzy–rządy było balansowanie nastrojów i oddziaływanie na przyjmowane 
polityki grupy największych eksporterów broni na świecie. Uznanie rządów za 
najważniejszą grupę docelową ilustrują konkretne działania podejmowane w ra-
mach kampanii, nierzadko o innowacyjnym charakterze.

Za przykład może posłużyć tu „wyścig do Traktatu o handlu bronią” (Race for 
Arms Trade Treaty) w 2006 roku, którego celem było odbycie spotkań aktywistów 
kampanii Control Arms z delegacjami 192 rządów w ciągu 192 minut. Maraton 
lobbystyczny był jednym z czynników, które spowodowały rozszerzenie się po-

St
ud

iu
m

 p
rz

yp
ad

ku
. T

ra
kt

at
 o

 h
an

dl
u 

br
on

ią
 (A

rm
s 

Tr
ad

e 
Tr

ea
ty

 –
 A

TT
)Schemat 1. Struktura organizacyjna kampanii Control Arms

Komitet Sterujący w sprawie Traktatu o handlu bronią (ATT)

Sekretariat IANSA Amnesty International OXFAM

700 organizacji pozarządowych i grup aktywistów z całego świata
wchodzących w skład International Action Network for Small Arms

Źródło: opracowanie własne.
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parcia dla inicjatywy – z 60 państw popierających traktat w połowie 2006 roku do
139  państw, które zagłosowały za jego przyjęciem w październiku 2006 roku. 
Przebieg kampanii dowiódł zdolności do realizacji skutecznej, rozwijanej w dłu-
gim czasie strategii budowania poparcia. Pierwszym ogniwem, na którym kon-
centrowały się wysiłki aktywistów we wstępnym okresie prowadzonych działań, 
były państwa, które miały odgrywać rolę liderów regionalnych i wraz z INGO 
rozbudowywać poparcie dla inicjatywy wśród państw, z którymi współpracowały. 
Zastosowano sieciowy model wypracowywania porozumienia na bazie regionów, 
co ostatecznie złożyło się na globalną akceptację dla zmiany.

3) Umiejętność budowania wizji. INGO stały się głównymi agentami zmiany 
w obszarze regulacji międzynarodowego handlu bronią, skutecznie odgrywając 
w tym zakresie rolę promotorów, lobbystów wytyczających kurs polityczny, bu-
dujących poparcie na poziomie społecznym i wśród elit. Skuteczna, zorientowana 
na cel komunikacja była jednak jedynie narzędziem do prezentowania pewnych 
wizji związanych z budowaniem wyobrażenia stanu polityki światowej, między-
narodowego procesu decyzyjnego, globalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Można wyróżnić dwa rodzaje postaw reprezentowane przez poszczególne or-
ganizacje wobec sprawy, o którą zabiegały. Reformistyczna, której zwolennikami 
były między innymi Oxfam, Amnesty International, Saferworld, wskazywała po-
trzebę zmiany na poziomie regulacyjnym, w obszarze oddziaływań gremiów poli-
tycznych511. Nie kwestionowano prawa państw do prowadzenia handlu bronią, nie 
podawano w wątpliwość jego legalności. Przekaz koncentrował się na słabościach 
obecnego systemu kontroli, które mogły być wyeliminowanie przez poprawę 
przejrzystości praktyk eksportowych, czytelniejsze i powszechnie respektowane 
regulacje, zwiększoną świadomość negatywnych konsekwencji nieodpowiedzial-
nych transferów. Główny problem dotychczasowego systemu identyfi kowano 
w sferze niekontrolowanych przepływów broni w regionach Globalnego Połu-
dnia, przyczyniających się do poszerzania i pogłębiania destabilizacji.

Nurt transformacyjny reprezentowany przez Campaign Against Arms Trade 
(CAAT) czy British American Security Information (BASIC) dąży natomiast do 
przekształcenia charakteru międzynarodowego handlu bronią. CAAT kładzie na-
cisk na związki przemysłu zbrojeniowego i elit politycznych, których intensyw-
ność każe podawać w wątpliwość ofi cjalne deklaracje państw dotyczące dążenia 
do większej przejrzystości w praktykach eksportowych. BASIC z kolei podnosi 
kwestię nierównowagi w potencjałach zbrojeniowych pomiędzy poszczególnymi 
częściami globu512.

Należy jednak zauważyć, że podstawowa narracja, która w czasie realizacji 
celów kampanii kształtowała świadomość światowej opinii publicznej, była bar-
dzo spójna, wyrażana za pomocą różnorodnych środków, prawdziwie angażująca 

511 A. Stavrianakis, Taking Aim at the Arms Trade: NGOs, Global Civil Society and the World 
Military Order, Zed Books, London 2010, s. 32–33.

512 Ibidem.



309

liderów społecznych i politycznych. Na kampanię składały się niezliczone wy-
darzenia realizowane w cyberprzestrzeni, na forach politycznych, w miejscach 
publicznych. Niewątpliwym sukcesem wizerunkowym projektu była kampania 
Milion twarzy – za pomocą sugestywnych komunikatów medialnych zebrano pe-
tycję składającą się z miliona fotografi i osób pochodzących ze 116 krajów, które 
wyraziły swe poparcie dla ściślejszej kontroli broni513. Angażowano polityków, 
liderów opinii, przywódców religijnych, ofi ary przemocy z użyciem broni, ofi a-
ry konfl iktów i ich rodziny, naukowców, uczestników misji humanitarnych oraz 
organizacji pomocowych. Za ich pomocą budowano mocny, autentyczny przekaz 
oparty na odniesieniach do rzeczywistości, która rzadko znajduje swoje miejsce 
w mediach głównego nurtu. Narracja, której odbiorcą byli przede wszystkim oby-
watele państw wysoko rozwiniętych, odnosiła się do uniwersalnych potrzeb ludz-
kiego bezpieczeństwa, pokoju, stabilności. Komunikaty dostarczały też danych na 
temat rozmiarów rynku broni i negatywnych jego aspektów, zawierały wezwanie 
do działania i wysoki ładunek perswazyjny. Wydarzenia w przestrzeni publicznej, 
z użyciem sugestywnych środków wizualnych, happeningi, spotkania dyskusyjne, 
analizy, raporty, ekspertyzy złożyły się na rezultat końcowy, za który uznać nale-
ży nie tylko przyjęcie ATT, ale przede wszystkim realizowanie misji edukacyjnej 
i umieszczenie problemu nieuregulowanego handlu bronią w globalnej agendzie.

Przedstawiciele międzynarodowego środowiska organizacji pozarządowych 
przyjęty traktat i jego moc sprawczą oceniają jednak niejednoznacznie. Ostatecz-
na wersja dokumentu wzbudziła różne komentarze. Stojąca na czele projektu Arms 
Control Anna McDonald uznała przyjęcie dokumentu za wyjątkowy moment 
i „(…) jasny sygnał wysyłany handlarzom broni sprzedającym wyposażenie dyk-
tatorom i ponoszącym odpowiedzialność za wojny, że ich czas dobiega końca”514.

W podobnym tonie utrzymana była wypowiedź jednej z osób zarządzających 
kampanią, uznającej, że mroczny świat handlu bronią w końcu stał się przedmiotem 
zainteresowania społeczności międzynarodowej515. Na drugim biegunie nastrojów 
umiejscowić można komentarze uznające, że „(…) traktat zawiera w sobie znaczące 
ograniczenia i luki”516. Glenn McDonald ze Small Arms Survey podawał w wątpli-
wość, czy wynegocjowane zapisy są warte, aby marnować na nie papier, na którym 
je spisano”517. Reprezentantka duńskiego oddziału Campaign Against Arms Trade 
uznała, że wypracowane rozwiązanie nie zrobi żadnej różnicy w istniejącym stanie 
rzeczy518. W tej linii komentarzy utrzymany jest również ten Kirka Jacksona z Cam-

513 Control Arms Campaign, Million Faces Petition, http://www.controlarms.org/million_faces/
index.php (16.05.2015).

514 States vote overwhelmingly for ground-breaking Arms Trade Treaty.
515 A. Pytlak, cyt. za: United Nations General Assembly Offi  cial Records of the 67th session…, s. 20.
516 R. Acheson, cyt. za: News in Brief, Arms Trade Treaty Monitor, vol. 6, no. 7, s. 5–6, Reaching 

Critical Will of WILPF and GAPW, 26 March 2013, http://bit.ly/1um1dDA (14.05.2015).
517 G. McDonald, Worth the Paper? Th e Arms Trade Treaty, E-international Relations 

(17.04.2013), http://bit.ly/1o9lcjO (12.05.2015).
518 W. de Vries, We Have an Arms…
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paign Against Arms Trade, który stwierdził, że przyjęcie traktatu stanowi „histo-
ryczną i znaczącą porażkę, jako że bardziej on może zaszkodzić niż pomóc”519.

Wśród aktywistów i analityków powtarza się opinia, że Traktat o handlu bro-
nią w formie przyjętej w 2013 roku stanowi zamknięcie pewnego etapu wysiłków 
na rzecz zwalczania niekontrolowanego handlu bronią, nie stanowi natomiast 
ostatecznej realizacji zakładanych postulatów. Wydaje się również, że nawet jeśli 
ATT nie znaczy nowego rozdziału w historii międzynarodowych relacji militar-
nych, to zróżnicowana, profesjonalna, bardzo efektywna kampania prowadząca 
do jego przyjęcia może sygnalizować zmianę w obszarze tak zwanej dyplomacji 
rozbrojeniowej i sposobie budowania wpływów INGO na scenie globalnej.

5.2.1. Analiza CoG
Rola międzynarodowych organizacji pozarządowych w przyjęciu regulacji międzynarodowego handlu 
uzbrojeniem

Cel
Stworzenie powszechnego systemu regulacyjnego, który byłby w stanie narzucić podstawowe standar-
dy kontroli i monitorowania transferów broni.
Warunki do jego osiągnięcia
Przyjęcie wiążącego prawnie uregulowania, które będzie respektowane przez państwa w największym 
stopniu uczestniczące w międzynarodowym obrocie bronią.
CoG
INGO

Zdolności krytyczne
Możliwość lobbowania na rzecz interesu publicznego.
Możliwość gromadzenia, przetwarzania, upublicznia-
nia informacji o dużym znaczeniu społecznym i wpły-
wie na relacje międzynarodowe.
Kształtowanie wyobrażeń, opinii, tworzenie poparcia, 
angażowanie do działania.
Wpływ na wizerunek i odbiór społeczny innych akto-
rów społeczności międzynarodowej.
Umiejętność tworzenia transnarodowych sieci współ-
pracy i poparcia, zdolność do kreowania fundamen-
tów globalnej tożsamości.

Krytyczne punkty
Uzależnienie od zewnętrznych źródeł fi nanso-
wania i skali poparcia politycznego i społecz-
nego.
Ograniczenie możliwości działania do pro-
wadzenia agendy zagadnień wymagających 
wprowadzenia do procesu politycznego.
Konieczność ciągłego zabiegania o wysoki 
stopień poparcia społecznego i międzyna-
rodowego dla wysuwanych postulatów, bez 
możliwości bezpośredniego wpływu na proce-
sy legislacyjne i polityczne z nimi powiązane.
Niska odporność na ataki i dyskredytację.

Wymagania krytyczne
Wysoka ocena działań NGO w obszarach ich specja-
lizacji.
Utrzymanie wysokiej wiarygodności społecznej, ko-
rzystnego wizerunku i pozytywnych relacji z uczestni-
kami stosunków międzynarodowych.
Zdolność do utrzymania wysokiego poziomu kompe-
tencji kadr w zakresie komunikacji zewnętrznej, zdol-
ności kreacyjnych, dyplomacji, lobbingu.
Utrzymanie i rozszerzanie wpływów w obrębie klasy 
politycznej, co umożliwia implementację wysuwanych 
postulatów do sfery regulacyjnoprawnej.
Dostęp do fi nansowania zewnętrznego.

519 K. Jackson, Th e Arms Trade Treaty: A Historic and Momentous Failure, „Ceasefi re Magazine” 
(29.04.2013), http://bit.ly/1tyDQ8j (16.05.2015).
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Wnioski
Organizacje pozarządowe uczestniczące w procesie realizowania idei uchwalenia uniwersalnej regu-
lacji dotyczącej międzynarodowego obrotu zbrojeniowego wydają się odgrywać w tym procesie rolę 
pomostu pomiędzy rządami – władnymi przyjąć i realizować zobowiązania prawnomiędzynarodowe 
– a społeczeństwami, które ta władza reprezentuje. Mechanizm oddziaływania globalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego ujawnił się tu na kilku poziomach: zarządzania informacją, budowania poparcia, 
tworzenia szerokich, sieciowych struktur współpracy, skutecznego lobbingu na najwyższych szczeb-
lach władzy państwowej i międzynarodowej. Z pewnością za sprawą organizacji pozarządowych dzia-
łających transnarodowo, których cele bardzo mocno identyfi kowane są w kategoriach normatywnych 
jako realizacja interesu wspólnego, dokonuje się istotna zmiana w sposobie sprawowania władzy na 
arenie międzynarodowej. INGO w procesie uchwalania Traktatu o handlu bronią pełniły funkcję bro-
kerów władzy – wprowadzających kwestię kontroli eksportu do debaty międzynarodowej tworzących 
kontekst, w którym była ona prezentowana, skłaniających do współpracy rządy, inicjujących koalicje 
itd. Ich rola pośrednicząca polegała przede wszystkim na prowadzeniu skutecznych działań o cha-
rakterze dyplomatycznym i komunikacyjnym tworzeniu sugestywnej narracji, która stanowiła klucz 
do efektywności prowadzonej kampanii we wszystkich jej wymiarach. Uwzględniając istotny wpływ 
organizacji typu INGO na kształtowanie omawianego procesu, należy jednak podkreślić, że gdyby pro-
mowane inicjatywy nie zyskały poparcia rządów, uchwalenie ATT nie doszłoby do skutku. To rządy 
w tym procesie miały uprawnienia do kreowania zmiany.
Źródło: opracowanie własne.

5.3. Przemysł zbrojeniowy

Interesującym polem badawczym jest stosunek koncernów zbrojeniowych do idei 
uchwalenia międzynarodowych regulacji handlu bronią. Przemysł zbrojeniowy 
nie odgrywał głównych ról w procesie negocjacyjnym, jednak w oczywisty sposób 
przedsiębiorstwa produkujące broń łączono z poruszaną na gruncie międzyna-
rodowym problematyką, co nie tylko wpływało na ich wizerunek, ale również 
niejednokrotnie prowokowało do reakcji520. Chociaż uczestnicy kampanii „Broń 
kontrolowana” nie negowali legalności praktyk eksportowych, realizowanych 
z udziałem koncernów zbrojeniowych, w toku debaty pojawiło się kilka wątków 
dla nich niewygodnych. Rozważano na przykład kwestię powiązań sfery politycz-
nej i zbrojeniowej, skali lobbingu angażowanego w popieranie interesów prze-
mysłów zbrojeniowych, nadużyć przy autoryzacji transferów. Sektor zbrojeniowy 
rzadko odnosił się do tych aspektów, nie komentowano doniesień czy raportów 
przygotowywanych przez aktywistów INGO, ofi cjalne komunikaty zachodnich 
fi rm zbrojeniowych zapewniały o ich poparciu dla zaostrzenia istniejących regu-
lacji i wzmocnienia przejrzystości międzynarodowego handlu bronią.

Charakter transferów nowoczesnej broni, rozprzestrzenianie rozwiązań 
opartych na wysoko rozwiniętych technologiach, łączone projekty produkcyjne, 
przepływ know-how – to cechy rynku, które sprawiają, że podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa całego systemu handlowego jest dla producentów opłacalne. 
Mowa tu o reprezentantach branży zbrojeniowej po obu stronach Atlantyku – 

520 Zob.: P. Lichtenbaum, R. Stohl, A. Wood, Th e Transatlantic Defence Industry and the Arms 
Trade Treaty, International Security Programme Paper, London, 3.07.2011.
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najbardziej rozwiniętej technologicznie, która znaczną część transakcji przepro-
wadza z państwami wysoko rozwiniętymi. Z punktu widzenia interesów tej części 
przemysłu eksport broni lekkiej i strzeleckiej czy mniej zaawansowanych syste-
mów broni konwencjonalnej stanowi niewielki wycinek rynku.

Uszczelnienie tej części systemu, która jest niewydolna, ograniczenie zdol-
ności działania tych państw czy brokerów broni realizujących niebezpieczne dla 
stanu bezpieczeństwa międzynarodowego transakcje sprawi zatem, że przepływ 
innowacyjnych systemów również stanie się bezpieczniejszy521. Właśnie dlatego 
wpływowe brytyjskie stowarzyszenie wytwórców broni (Defence Manufacturers 
Association – DMA) zaangażowało się w kampanię na rzecz uchwalenia ATT. 
W 2006 roku Petycję miliona twarzy na forum UK Foreign Offi  ce prezentowali 
przedstawiciele kampanii Broń kontrolowana wraz z delegacją brytyjskich pro-
ducentów broni. Przemysł brytyjski wypracował pewien wzorzec komunikacji 
dyplomatycznej, który został rozpowszechniony w Europie, jednak – pomimo 
wysiłków aktywistów – nie przyjął się wśród fi rm amerykańskiego sektora obron-
nego, które nigdy publicznie nie poparły traktatu.

Wydaje się, że strategiczne znaczenie przemysłu zbrojeniowego dla większości 
państw eksporterów broni powodowało jego wpływ na stanowisko rządu. Zdol-
ność do produkcji i sprzedaży broni postrzegana jest jako uprawnienie państwa 
o dużym znaczeniu dla jego pozycji w strukturze władzy. Musi być ona analizowa-
na w kategoriach politycznych, jako że dotyczy zdolności państwa eksportującego 
do kształtowania relacji z państwem importującym.

Prywatne fi rmy produkujące broń, z reguły działające jako agenci państwa, oraz 
ich możliwości technologiczne – to zmienne w kształtowaniu tych relacji. Przy-
kładem obrazującym charakter tej zależności jest skandal korupcyjny z udziałem 
największej brytyjskiej fi rmy zbrojeniowej BAE Systems, ujawniony w 2003 roku, 
w okresie intensywnego zaangażowania rządu Wielkiej Brytanii w negocjowanie 
ATT522. Zarzuty dotyczyły praktyk korupcyjnych realizowanych przez BAE za 
wiedzą i zgodą ministra obrony Wielkiej Brytanii523. Środki w wysokości 120 mln 
funtów rocznie przekazywane były jednemu z saudyjskich książąt w zamian za 
jego zaangażowanie w porozumienie dotyczące największego kontraktu brytyj-

521 UK Defence Industry Supports Government Position on Ensuring Legally Binding Arms Trade 
Treaty, komunikat prasowy, 17.05.2012, https://www.adsgroup.org.uk/community/news/download.
asp?a=8652 (17.05.2015); Europe’s Defence Industry Supports Strong, Enforceable UN Arms Trade 
Treaty, EurActive News, komunikat prasowy, 11.02.2011, http://pr.euractiv.com/pr/europes-
defence-industry-supports-strongenforceable-un-arms-trade-treaty-89584 (17.05.2015).

522 F. Bermingham, NGOs Up in Arms as BAE Systems Claims Arms Trade Treaty Won’t Impact 
Its Business, „International Business Times”, 7.05.2014, http://www.ibtimes.co.uk/ngos-arms-bae-
systems-claims-arms-trade-treaty-wont-impact-itsbusiness-1447712 (17.05.2015); zob. również: 
M. Hodges, Dealing in Death: Th e Secrets of Britain’s Arms Trade, „New Statesman”, 10.07.2014, 
http://www.newstatesman.com/2014/07/dealing-deathsecrets-britain-s-arms-trade (17.05.2015).

523 D. Leigh, R. Evans, BAE Accused of Secretly Paying £1bn to Saudi Prince, „Th e Guardian”, 
7.06.2007, http://www.guardian.co.uk/world/2007/jun/07/bae1 (16.05.2015).
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skiego przemysłu zbrojeniowego o wartości 40 mld funtów, którego przedmiotem 
była sprzedaż 100 samolotów bojowych Arabii Saudyjskiej w 1985 roku. Śledz-
two Serious Fraud Offi  ce (SFO) wykazało, że wysokość wypłacanych księciu kwot 
była umieszczana w tajnych aneksach do umów, opisanych jako usługi pomoc-
nicze. Postępowanie jednak nie zdołało doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich 
szczegółów afery, ponieważ w rezultacie nacisków rządu Wielkiej Brytanii zosta-
ło zawieszone ze względu na dobro stosunków między tym państwem i Arabią 
Saudyjską. W odpowiedzi na umorzenie śledztwa CAAT wraz z inną organizacją 
pozarządową – Corner House – złożyły odwołanie przed Sądem Najwyższym, 
kwestionując prawomocność decyzji SFO. W procedurze odwoławczej Izba Lor-
dów potwierdziła jednak, że były podstawy, aby porzucić śledztwo w sprawie ko-
rupcji i powiązań między władzami Wielkiej Brytanii, przemysłem zbrojeniowym 
oraz władzami Arabii Saudyjskiej.

We wrześniu 2003 roku „Th e Sunday Times” ujawnił, że koncern od lat 90. 
XX wieku zatrudnia prywatną fi rmę analityczną, której celem jest infi ltracja ak-
tywistów CAAT i monitorowanie ich zaangażowania w problematykę związaną 
z przemysłem zbrojeniowym oraz regulacjami dotyczącymi handlu bronią524. We-
dług tygodnika do zleconych działań należało:

(…) ściąganie plików z komputerów, przeglądanie treści osobistych dzienników, inwigi-
lacja osób zaangażowanych w kampanię, przesyłanie szczegółów ich rachunków banko-
wych. [Zdaniem dziennikarzy – M.Z.] (…) listy od i do wpływowych polityków Partii Pacy, 
w tym Jacka Strawa, w czasie kiedy był on ministrem spraw wewnętrznych, parlamentarzy-
stów Ann Clwyd oraz Davida Clarka (w czasie kiedy występował on w imieniu opozycji 
w sprawach związanych z obronnością), zostały skopiowane i przesłane do BAE525.

W 2007 roku CAAT powziął kroki prawne w sprawie szpiegowania swoich człon-
ków na zlecenie BAE526.

Zaprezentowane wyżej przykłady z pewnością stanowią argumenty na rzecz 
wprowadzenia większej przejrzystości w międzynarodowym handlu bronią, 
obrazując naturę praktyk realizowanych w tym obszarze. Ukrywanie nieprawid-
łowości eksportu broni do Arabii Saudyjskiej potwierdza też, że podstawową rolę 
w kreowaniu standardów eksportowych odgrywają państwa, których interes ko-
mercyjny związany jest niejednokrotnie z ignorowaniem istniejących zagrożeń, 
zatem wyłącznie państwa mogą efektywnie przekształcać ten obszar stosunków 
międzynarodowych niezależnie od istnienia czy braku uniwersalnych uregulo-
wań handlu bronią.

524 Arms Firm Waged Dirty War on Protesters, „Th e Sunday Times”, 28.09.2003.
525 Ibidem.
526 R. Evans, D. Leigh, BAE Spy Named by Campaigners Is Friend of Leading Tory, „Th e Guardian”, 

19.04.2007; M. Th omas, Martin and Me, „Th e Guardian”, 4.12.2007.

St
ud

iu
m

 p
rz

yp
ad

ku
. T

ra
kt

at
 o

 h
an

dl
u 

br
on

ią
 (A

rm
s 

Tr
ad

e 
Tr

ea
ty

 –
 A

TT
)



Pr
ze

ks
zt

ał
ce

ni
a 

se
kt

or
a 

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

m
ię

dz
yn

ar
od

ow
eg

o.
 P

ro
du

kc
ja

 i 
ha

nd
el

 b
ro

ni
ą

314

5.3.1. Analiza CoG
Przemysł zbrojeniowy a regulacje przepływów na międzynarodowym rynku uzbrojenia

Cel
Stworzenie powszechnego systemu regulacyjnego, który byłby w stanie narzucić podstawowe standardy 
kontroli i monitorowania transferów broni.
Warunki do jego osiągnięcia
Przyjęcie wiążącego prawnie uregulowania, które będzie respektowane przez państwa w największym 
stopniu uczestniczące w międzynarodowym obrocie bronią.
CoG
Korporacje zbrojeniowe ulokowane w państwach 
zachodnich.

Zdolności krytyczne
Możliwość lobbowania na rzecz realizacji włas-
nych interesów.
Możliwość bezpośredniego wpływu na potencjał 
zbrojeniowy państwa, stanowiący element jego 
pozycji w stosunkach międzynarodowych.
Możliwość angażowania dużych środków na rzecz 
budowania poparcia i korzystnego wizerunku.
Ścisłe powiązanie ze strukturami państwa, wyko-
rzystywanie kontaktów dyplomatycznych, infra-
struktury instytucjonalnej, zasobów personalnych 
państwa dla realizacji interesów komercyjnych.

Krytyczne punkty
Uzależnienie rynku zbytu od koniunktury politycz-
nej, wydarzeń na arenie międzynarodowej, realizo-
wanych strategii bezpieczeństwa.
Swoboda działania uzależniona wymogami praw-
nymi i regulacyjnymi, których restrykcyjność jest 
czynnikiem konkurencyjności na globalnym rynku 
obrotu uzbrojeniem.
Wysoki współczynnik nadużyć i korupcji w branży, 
negatywnie wpływający na jej wizerunek i wiary-
godność.
Zwiększona intensywność przepływów globalnych, 
wpływająca na możliwości budowania przewagi kon-
kurencyjnej. Postępująca konkurencyjność rynku ze 
względu na coraz większe możliwości produkcyjne 
krajów rozwijających się.

Wymagania krytyczne
Utrzymanie wysokiej pozycji na konkurencyjnym 
rynku, na którym obowiązują podwójne standar-
dy (przejrzystość reguł handlowych i respekto-
wanie procedur eksportowych zależy od stopnia 
rozwoju państwa i poziomu demokratyzacji).
Utrzymanie bliskich związków ze strukturami 
władzy politycznej.
Utrzymanie wysokiej jakości produkcji – budowa-
nie przewagi konkurencyjnej na międzynarodo-
wym rynku, opartej na innowacyjności i rozwoju 
nowoczesnych technologii.

Wnioski
Europejski, a szczególnie amerykański, przemysł zbrojeniowy pomimo swojej dominującej pozycji na 
rynku sprostać musi licznym wyzwaniom związanym z umiędzynarodowieniem handlu zbrojeniowego 
i zmieniającymi się warunkami utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku. Chociaż rozwój 
przemysłu zbrojeniowego ulokowany jest w obszarze interesów strategicznych państw zachodnich, 
możliwości ich ekspansji czy prac badawczych uzależnione są w dużej mierze od dotacji macierzystych 
rządów. Jednocześnie, walcząc o konkurencyjność na rynkach globalnych, fi rmy zbrojeniowe budują 
transnarodowe struktury, zwiększają swoją zależność od kapitału prywatnego, podejmują wyścig kon-
kurencyjny z nowymi potęgami produkcji zbrojeniowej, które niejednokrotnie związane są dużo mniej 
restrykcyjnymi przepisami w sprawie kontroli eksportu broni. Rozprzestrzenianie negatywnych zjawisk 
bezpieczeństwa międzynarodowego – rozwój ponadnarodowych sieci przestępczych czy poszerzanie 
się możliwości nielegalnej produkcji i przerzutów broni godzą w interesy zaawansowanych przemy-
słów zbrojeniowych. Uchwalenie jednolitych globalnych standardów handlu bronią zgodne jest zatem 
zarówno z interesem komercyjnym zachodnich koncernów, jak i z interesem bezpieczeństwa państw, 
z których się wywodzą.

Źródło: opracowanie własne.
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5.4. Podsumowanie

Przyjęcie Traktatu o handlu bronią stanowi niewątpliwy sukces środowisk zabie-
gających o uregulowanie międzynarodowych transferów broni, których znacze-
nie dla bezpieczeństwa i stabilności w kontekście regionalnym i globalnym bywa 
pomijane. Sukces ten mierzony jest jednak bardziej w kategoriach procesu decy-
zyjnego, którego rezultatem jest przyjęcie regulacji, niż w odniesieniu do zakresu 
i kształtu samej regulacji. Krytycy zapisów traktatu szeroko opisują jego niedo-
statki: brak precyzji, swobodę interpretacyjną, liczne luki, które prowadzić mogą 
do nadużyć. Dodatkowo zapisy traktatu często powielają regulacje już istniejące 
w międzynarodowym systemie lub w systemach wewnętrznych państw, co zna-
cząco ogranicza moc przekształcania rzeczywistości tego narzędzia527.

Jeśli to rozwiązanie prawnomiędzynarodowe nie jest w stanie poprawić 
w istotnym stopniu standardów na światowym rynku broni, być może przyniesie 
ono więcej wiedzy na temat natury i prawidłowości tego fragmentu rzeczywisto-
ści międzynarodowej. Brakuje jednolitego światowego systemu monitorowania 
przepływów broni. Istniejący rejestr broni konwencjonalnej prowadzony przez 
ONZ ma charakter dobrowolny i nie obejmuje wszystkich kategorii broni. Nie 
ma danych o globalnych przepływach broni ręcznej i lekkiej, której znaczenie dla 
destabilizacji i pogłębiania istniejących konfl iktów podnoszone jest przez wielu 
ekspertów. Nie wiadomo, jakie są rozmiary praktyk eksportowych Brazylii, Chin, 
Iranu, Japonii, Korei Północnej, Rosji, Singapuru czy Turcji. Bez tych danych 
trudno oszacować skalę wpływu handlu bronią na stan bezpieczeństwa globalne-
go. Nie sposób ocenić, czy jest on niedoszacowany, czy też przeszacowany.

Traktat – rezultat wielu rozbudowanych kompromisów – został jednak przyję-
ty i ustanawia uniwersalne, akceptowane przez niemal wszystkie zainteresowane 
strony zasady obrotu uzbrojeniem. Traktat operacjonalizuje działania eksporto-
we, wskazuje punkty odniesienia, regulacje w istniejącym systemie prawnomię-
dzynarodowym, które państwa eksportujące muszą uwzględniać, przeprowadza 
wyraźne rozróżnienie na transfery legalne i nielegalne, jako kryterium traktując 
ich cel. Postanowienia dokumentu bardzo mocno wiążą się z celami humanitar-
nymi, bezpieczeństwem indywidualnym oraz ochroną praw człowieka. Jest to 
wypełnienie znaczącej luki w globalnej przestrzeni regulacyjnej i ustanowienie 
standardów, dotąd nieobecnych w obszarze o dużym znaczeniu strategicznym.

Historia powstawania tego dokumentu obrazuje również kilka istotnych pra-
widłowości w obszarze wpływów międzynarodowych, określając role i możliwości 
działania poszczególnych aktorów. Ramą dla negocjacji w sprawie traktatu była 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, która w tym procesie po raz kolejny ukaza-

527 T. Brück, P. Holtom, Will the Arms Trade Treaty Be Stuck in the Past?, Stockholm International 
Peace Research Institute Newsletter, 13.03.2014, http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/
brueck_holtom_March13 (17.05.2015).
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ła zarówno swoją siłę, jak i słabość. W tej pierwszej kategorii mieści się zdolność 
do prowadzenia szerokiej, międzynarodowej debaty. Narody Zjednoczone są je-
dyną organizacją o uniwersalnym zasięgu zobowiązaną do rozstrzygania kwestii 
o istotnym znaczeniu dla globalnych interesów, a do takich należą z pewnością 
międzynarodowe standardy dotyczące handlu bronią. Wprowadzenie tej proble-
matyki na forum ONZ umożliwiło jej instytucjonalizację, utworzenie kolejnej re-
guły porządku międzynarodowego. Ścieżka negocjacyjna traktatu ujawniła jednak 
rozpoznane już słabości systemu ONZ. Do podstawowych przeszkód w tym przy-
padku zaliczyć należy „tyranię mniejszości” – silną opozycję wąskiej grupy państw 
członkowskich ONZ, której sprzeciw wobec negocjowanego dokumentu zdecy-
dowanie zagrażał jego przyjęciu; przewagę na polu negocjacyjnym miały państwa 
duże, o istotnym znaczeniu dla oddziaływania uchwalanych zapisów, a więc Stany 
Zjednoczone, Chiny czy Rosja. Ich negatywny stosunek do ustaleń regulacyjnych 
wpłynął między innymi na zawężenie interpretacji wymogów kontrolnych.

Stronami Traktatu o handlu bronią są państwa – to ich reprezentanci uczest-
niczący w procesie negocjacyjnym opracowali ostateczny tekst, który obrazuje 
rozbieżność pomiędzy dążeniami społeczności międzynarodowej w całym jej 
zróżnicowaniu a państwami z ich partykularnymi interesami. Od początku stu-
lecia na forum ONZ pojawiały się kolejne rezolucje, deklaracje, raporty łączące 
kwestie przepływu broni, agresji z użyciem broni, dostępu do broni z fundamen-
talnymi zjawiskami określającymi stan bezpieczeństwa międzynarodowego – 
chroniczną niestabilnością, częstotliwością pojawiania się konfl iktów zbrojnych, 
terroryzmem, przestępczością międzynarodową. Najszerszym forum debaty nad 
tymi zjawiskami były agendy ONZ, a najbardziej aktywnymi uczestnikami – orga-
nizacje globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Działania te nie miały charak-
teru neutralnego – były wymierzone w praktyki eksportowe konkretnych państw, 
wskazywały na nieprawidłowości i patologie. Stroną w debacie były zatem pań-
stwa – jedyne podmioty zdolne legalnie produkować i eksportować broń, niejed-
nokrotnie uznające sektor zbrojeniowy za niezbywalny fundament swojej potęgi 
i narzędzie budowania wpływów na arenie międzynarodowej. Interesy państw 
eksporterów i inicjatorów procesu prowadzącego do przyjęcia Traktatu o handlu 
bronią były zatem całkowicie rozbieżne.

Płaszczyzna porozumienia i budowania konsensusu okazała się nadzwyczaj 
wąska. Taki stan rzeczy był również konsekwencją faktu, że rynek broni jest ob-
szarem konkurowania państw, które jako aktorzy gospodarczy dążą do wzmoc-
nienia własnej pozycji i osłabienia pozycji innych graczy rynkowych.

Negocjacje Traktatu o handlu bronią były prowadzone właśnie w takim – wy-
soce rywalizacyjnym – środowisku, w którym racje wspólnotowe konfrontowane 
były z racjami indywidualnymi.

Odpowiedź na pytanie, czy przyjęty tekst traktatu jest sukcesem czy porażką, 
jest zatem niejednoznaczna. Nie ma on wyraźnej mocy przekształcania rzeczywi-
stości, ponieważ jest odbiciem złożonych interesów państw – z których najbar-
dziej wpływowe zainteresowane są pozostawieniem dotychczasowego status quo. 



Z pewnością jednak droga do jego przyjęcia znamionuje istotne przekształcenia 
świadomości społeczeństw i przywódców w obszarze humanitarnego oddziały-
wania handlu bronią. Państwa eksporterzy, z których większość jeszcze w latach 
90. XX wieku uznawała próby wprowadzenia wielostronnego systemu kontroli 
broni za atak na własną autonomię, przyznały, że taki system jest niezbędny, aby 
osiągnąć równowagę w międzynarodowym obrocie bronią. Proces negocjowania 
regulacji obrazuje mechanizm rozprzestrzeniania się nowych norm pośród ak-
torów stosunków międzynarodowych – nie wszyscy z nich wyrażają wolę, aby te 
normy zaadaptować, wszyscy jednak są zmuszeni zająć wobec nich stanowisko.
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 Zakończenie Zakończenie

Prowadzone analizy dążyły do zilustrowania, przedstawienia w porządku przy-
czynowo-skutkowym, zjawisk związanych z zarządzaniem procesami na pozio-
mie globalnym. Zaprezentowano uwarunkowania, sposoby ustalania zasad oraz 
zachowania, racje, nastawienia uczestników procesów decyzyjnych w toku ich 
realizacji. W rezultacie udało się potwierdzić zakładane hipotezy i zyskać szerszy 
ogląd mechanizmów rozgrywania spraw międzynarodowych w erze globalnej. 
Spośród poczynionych wniosków pierwszoplanowe znaczenie mają:

Prymat efektywności w kształtowaniu się systemów zarządczych w sferze 
transnarodowej. Uczestnicy stosunków międzynarodowych poszukują nowych 
formuł realizowania swoich interesów, co skłania ich do współpracy i budowa-
nia relacji w szerszych niż obserwowane wcześniej konfi guracjach i bardziej 
różnorodnych układach funkcjonalnych. Punktem wyjścia tych starań są prze-
de wszystkim dążenia do zniwelowania negatywnego oddziaływania problemów 
globalnych i testowanie sposobów na zaspokojenie własnych interesów.

Niewątpliwie sfera transnarodowa przynosi rozmaite szanse wzmocnienia 
wpływów zarówno państw, jak i innych aktorów. Wszyscy oni dążą do zagospoda-
rowania, czyli objęcia kontrolą lub uczynienia sterowalnymi, pewnych wycinków 
rzeczywistości transnarodowej ze względu na oczekiwane korzyści (nowe obszary 
budowania pozycji, realizowania wpływów) lub też ze względu na przekonanie, że 
bierność w omawianych sferach w perspektywie długoterminowej może negatyw-
nie wpłynąć na ich status i możliwości działania. Głównym celem aktywności jest tu 
uzyskanie zakładanego rezultatu, skuteczność działania. Przejawia się ona w różny 
sposób i może być interpretowana na wielu poziomach.

Interesujące w kontekście tych wniosków jest to, czy i w jakim stopniu jest przez 
uczestników procesów decyzyjnych podzielane dążenie, i czy poza poziomem ope-
racyjnym wykształca jakąś formę wspólnotowości. W oglądzie kosmopolitycznym 
– często wiązanym z zagadnieniami zarządzania globalnego – bazą dla działania 
w skali globalnej, które nie ogranicza się do jednorazowych momentów aktywności, 
musi być jakaś forma identyfi kacji z interesami grup, które się wspiera (globalna 
solidarność). Te czynniki według teoretyków kosmopolityzmu pozwalają istniejące 
oraz potencjalne konfl ikty przekształcić we współpracę, otwierając nową perspekty-
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wę budowania porozumienia i działania w warunkach wieku globalnego528. Uznaje 
się, że współczesne obywatelstwo nie jest już określane wyłącznie przynależnoś-
cią do określonego terytorialnie i narodowościowo państwa. Tak zwany wzorzec 
globalizacyjny każe postrzegać obywatelstwo w wielu równych perspektywach, 
określanych i kształtowanych przez wpływy globalne. Składają się nań tożsamości 
tradycyjnie obecne w formule obywatelstwa – jak tożsamość etniczna, religijna – 
ale współczesny jego zakres znacznie się poszerzył i obejmuje również tożsamości 
płciową, rasową, ideową. Pojawia się coś w rodzaju obywatelstwa postnarodowe-
go (post-national citizenship), które wykształciło się w rezultacie wpływów aktorów 
globalnych – korporacji międzynarodowych, nowoczesnych mediów, organów glo-
bal governance, które kształtują zarówno wzorce kontroli, jak i wzorce kulturowe. 
Wzrost mobilności społeczeństw oraz większy dostęp do informacji wzmocniły od-
działywanie tych mechanizmów. Kosmopolita upatruje realizacji swoich interesów 
nie tylko za pomocą narzędzi i procedur w ramach państwa narodowego, ale rów-
nież w sferze ponadnarodowej. Jego identyfi kacja polityczna może zawierać idee 
nośne na gruncie zarządzania procesami globalnymi, a jego aktywność obywatelska 
demonstrowana jest w obrębie polityki międzynarodowej.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest kosmopolityzowanie się państwa, któ-
re opiera się na innych fundamentach niż modele tradycyjne, postwestfalski czy 
też późnowestfalski.

Elementami różnicującymi są:

– suwerenność państwa, która jest dzielona w ramach jego uczestnictwa w in-
stytucjonalnych forach zarządzania oraz różnych formach współpracy glo-
balnej, i zależna jest od ustalonych międzynarodowo norm, postanowień 
traktatowych i porozumień529;

– legitymacja państwa, którą wyznacza stosowanie się aktorów politycznych 
do przyjętych ponadnarodowo postanowień i norm530;

– oddziaływanie państwa, które w coraz większym zakresie związane jest z jego 
aktywnością na arenie międzynarodowej.

Takie spojrzenie na mechanizmy uczestnictwa i tworzenia wpływu poddawa-
ne jest krytyce ze względu na elitarystyczny, indywidualistyczny charakter. Na 
przykład Craig Calhoun pisze, że:

528 Na ten temat zob.: U. Beck, Democracy without Enemies, Polity Press, Cambridge 2007; 
idem, Cosmopolitan Vision, Polity Press, Cambridge 2006; U. Beck, Ulrich, E. Grande, Cosmopolitan 
Europe, Polity Press, Cambridge 2007; A.A. Kwame, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, 
W.W. Norton, New York 2010; G. Delanty, Th e Cosmopolitan Imagination: Th e Renewal of Critical 
Social Th eory, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

529 D. Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 
Governance, Polity Press, Cambridge 1995; idem, Law of States, Law of Peoples: Th ree Models of 
Sovereignty, „Legal Th eory” 2002, vol. 8.

530 D. Beetham, Democracy and Human Rights, Polity Press, Cambridge 2002.
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(…) była to być może słabość tej perspektywy [kosmopolityzmu – M.Z.], że we wszystkich 
spośród niezliczonych wymiarów globalizacji upatrywała potrzeby kształtowania bardziej 
kosmopolitycznego porządku, a w związku z tym istniejące pomiędzy nimi napięcia scho-
dziły na plan dalszy (…). Tak jak protestujący przeciwko Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) często portretują siebie jako antyglobalistów, nie zauważając, że tworzą globalny 
ruch społeczny, tak adwokaci instytucji kosmopolityzmu często brzmią po prostu jak zwo-
lennicy globalizacji, niezupełnie widząc różnicę między jej formami531.

Niezależnie od wątpliwości co do znaczenia kosmopolityzmu jako klucza inter-
pretacyjnego dla przekształceń rzeczywistości międzynarodowej trudno pominąć 
fakt, że zarówno jednostki, jak i grupy oraz państwa coraz szerzej wykorzystują 
sferę międzynarodową i ponadnarodową do realizacji celów. Znajdują tam szan-
se na pełniejsze zagospodarowanie swego potencjału, chcą uczestniczyć w nurcie 
wydarzeń rozgrywających się w tej sferze, który nie tylko stał się dla nich bardziej 
dostępny, ale którego znaczenie rośnie. Kryterium efektywności jest zatem cechą 
spajającą działania aktorów na arenie międzynarodowej, a jednocześnie obecność 
w tej przestrzeni, dotarcie do tego poziomu są wyrazem efektywności w realizo-
waniu ich interesów.

Współpraca jako warunek skutecznego działania. U podłoża prowadzonych 
rozważań znajdują się pytania: Jakie cechy, uwarunkowania i działania aktorów 
kształtujących rzeczywistość międzynarodową decydują o ich pozycji i spektrum 
oddziaływania? Co sprawia, że są one efektywne w realizowaniu zakładanych 
przez siebie celów? W tym kontekście jednoznacznie nasuwa się wniosek mówią-
cy o wzrastającej roli współpracy jako narzędzia oddziaływania. Podejmowanie 
interakcji, budowanie relacji, obecność w pewnych strukturach władzy przynoszą 
państwom i innym podmiotom korzyści w postaci zwiększonej możliwości rea-
lizowania przyjętych strategii i wywoływania zakładanych rezultatów. W kontek-
ście procesów globalnych niejednokrotnie konieczność uczestnictwa w złożonych 
strukturach odziaływań, na forach negocjowania spraw wspólnych prezentuje 
się w kategoriach konieczności – aktorzy obecni w systemie międzynarodowym 
w coraz bardziej ograniczonym zakresie są zdolni do kształtowania rzeczywisto-
ści za pomocą jednostronnych działań, zmuszeni są więc do budowania struktur, 
w ramach których podejmuje się decyzje zbiorowo, a ich realizacja zależna jest 
od woli wielu podmiotów. To negatywne ujęcie współpracy szczególnie mocno 
akcentowane jest w debacie na temat przekształceń suwerenności państwa. Pań-
stwo – wciąż główny aktor stosunków międzynarodowych – traci uprawnienia 
kontrolne, niejednokrotnie monopolistyczne, i zmuszone jest żywotne dla swoich 
obywateli kwestie negocjować na arenie międzynarodowej.

Rezultat przeprowadzonych na potrzeby tego opracowania badań jest odmien-
ny od takiego założenia – realizowanie celów, w kontekście współpracy i koordy-
nacji z innymi aktorami stosunków międzynarodowych, przynosi tym aktorom 

531 C. Calhoun, Th e Class Consciousness of Frequent Travellers: Towards a Critique of Actually 
Existing Cosmopolitanism [w:] Debating Cosmopolitics…, s. 18.



Za
ko

ńc
ze

ni
e 

322

korzyści. Zwiększa ich wpływ na bieg spraw, jest sposobem na poszerzenie włas-
nych możliwości, czyli wzmocnienie władzy. Zdolność do podejmowania współ-
pracy z jak najszerszym gremium, w jak największej liczbie kontekstów, musi być 
zatem dzisiaj uznana za atrybut władzy!

Interesujące są czynniki decydujące o podjęciu, przebiegu czy zaniechaniu tej 
współpracy. Ich katalog rozciąga się od uwarunkowań kulturowych – które za-
wsze wyznaczały zdolność i wolę pozostawania w relacji, a których i dzisiaj nie 
sposób pominąć – do technicznych sposobów zarządzania istotnymi dla uczestni-
ków systemu obszarami, które stawiają wymogi współpracy i koordynacji. Istotne 
dla ujawnienia mechanizmów działania we współczesnej polityce międzynaro-
dowej są też czynniki decydujące o współpracy bądź uczestnictwie, zmieniający 
się sposób postrzegania własnych interesów i zabiegania o ich realizację czy też 
zakres wpływów innych aktorów.

Dobrym odniesieniem do tych kontekstów jest przykład utworzenia grupy 
BRIC. Źródłem dla takiego sposobu identyfi kacji państw była analiza głównego 
ekonomisty jednego z czołowych banków inwestycyjnych na świecie Goldmana 
Sachsa, który stworzył kategorię BRICs, która pierwotnie miała oznaczać pa-
kiet inwestycji w gospodarki Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC)532. Podstawą 
tej koncepcji było założenie, że grupa państw oznaczonych akronimem do 2041 
roku reprezentować będzie największy ekonomiczny potencjał na świecie. Stało 
się to impulsem do podjęcia przez władze tych państw wielostronnych rozmów 
na temat możliwości utworzenia trwałego sojuszu. Na cyklicznych szczytach 
przywódcy grupy omawiają plany pogłębienia integracji, dyskutują również 
o możliwych rozwiązaniach najbardziej palących problemów globalnych. Jest to 
forum zorganizowane według pragmatycznego klucza, nastawione na uzyskanie 
efektu synergii w polityce międzynarodowej. Państwa członkowskie należą do 
grupy dynamicznie rozwijających się wschodzących potęg, reprezentują jednak 
różne kontynenty, fi lozofi e politycznego działania, ich orbita interesów wspól-
nych dotyczy procesów globalnych. Ich charakterystyki ekonomiczne i społecz-
ne są niespójne533.

Ta historia wyznacza pewne prawidłowości w kształtowaniu się układów 
wpływów na arenie międzynarodowej. Może stanowić potwierdzenie przekona-
nia, niejednokrotnie prezentowanego w toku tego wywodu, że te podmioty, któ-
re posiadają zdolność prognozowania i interpretowania rzeczywistości, zyskują 
większy niż kiedykolwiek wcześniej wpływ na bieg wydarzeń międzynarodowych. 
Jeden analityk prywatnego banku zdołał skłonić do podjęcia działań rządy pięciu 
potężnych państw świata, opierając się na interesującej dla nich historii i wiary-
godności stojącej za nim instytucji.

532 D. Wilson, R. Purushothaman, Dreaming with the BRICs: Th e Path to 2050, Global Economics 
Paper 2003, no. 99, October, Goldman Sachs, New York 2003.

533 M. Emerson, Do the BRICS Make a Bloc?, CEPS Commentaries, 30.04.2012, http://www.
ceps.eu/book/do-brics-make-bloc (15.05.2015).
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Przykład ten może być również traktowany jako symptom woli poszukiwania 
nowych sposobów realizacji swoich celów przez państwa i innych aktorów sto-
sunków międzynarodowych. Chcą one budować identyfi kacje na innym niż do-
tychczasowe podłożu, rozszerzają instrumentarium oddziaływania i świadomie 
kształtują procesy oparte na współpracy, aby pomnożyć własne korzyści.

Obecność i kontakt jako warunki efektywności. Poczynione w tej mono-
grafi i analizy potwierdziły rozpowszechnione w wielu poglądach na stosunki 
międzynarodowe przekonanie, że obecność jest jednym z ważnym czynników 
realizacji celów. Krzysztof Szczerski, omawiając podmiotowość geopolityczną 
państw, uznaje że polityka obecności, czyli „polityka bycia branym pod uwagę”, 
to element podmiotowości państw w zglobalizowanym świecie534. Na co jednak 
wskazuje poczyniona analiza oddziaływań w ramach procesów decyzyjnych, by-
cie „decyzyjnie obecnym” dotyczy również pozostałych, niepaństwowych uczest-
ników stosunków międzynarodowych. Kwestia obecności związana jest również 
z terytorialnym wymiarem polityki. Powstawanie globalnych struktur sieciowych 
przekształca inne aspekty, które tradycyjnie odgrywały dużą rolę w polityce mię-
dzynarodowej, jak czynnik sąsiedztwa lub współpraca regionalna. Bo chociaż 
coraz bardziej złożony system połączeń pozwala na realizowanie działań w poro-
zumieniu z partnerami odległymi geografi cznie i kulturowo, to jednak naturalna 
reguła geopolityki każe każdemu z państw poszukiwać związków przede wszyst-
kim z państwami sąsiednimi.

Regionalizacja tworzy nowy poziom zarządzania w przestrzeni międzynaro-
dowej, ale nie stoi w sprzeczności z zarządzaniem globalnym – przeciwnie, jest 
wobec niego komplementarna. Liczba kwestii, których rozwiązanie zależne jest od 
możliwości pojedynczych aktorów, ale i tych pozostających w sojuszach regional-
nych, ciągle się wydłuża. Wydaje się, że struktura zarządzania problemami global-
nymi, która wyłania się z obecnego status quo, ma charakter triady, której części 
oznaczają lokalny, regionalny i globalny podział zagadnień i sfer oddziaływania. 
Poszczególne poziomy pozostają z sobą w łączności, relacji, a wreszcie współpracy. 
Wydaje się, że wobec stopnia dysproporcji rozwojowych i przepaści w dostępie 
do dzisiaj istniejących narzędzi kształtowania rzeczywistości konieczność pozo-
stawania w relacji to dobra prognoza. Kontakt zawsze prowokował transfer idei 
i stanowił wstępny próg dla budowania dialogu międzykulturowego. Kontakt jest 
pierwszym krokiem do zrozumienia, rozpoznania potrzeb, identyfi kacji korzyści 
i interesów. Jeśli intensywność tego kontaktu się zwiększa, rośnie również szansa 
na podjęcie współpracy.

Interesujące jest, że podmioty kształtujące ład międzynarodowy poszukują 
sposobów na wzmocnienie swojej pozycji w sieci, używając narzędzi wcześniej 
zarezerwowanych dla innych typów organizacji – fi rm, grup interesów. Zdobywa-
ją przewagę przez budowanie wizerunku, kreowanie własnej marki na arenie mię-

534 Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, red. K. Szczerski, 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009, s. 18–20.
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dzynarodowej, wysiłki nakierowane na rozpowszechnienie własnych osiągnięć 
i tuszowanie niedostatków. Strategia budowania wizerunku obejmuje obecność 
w punktach węzłowych – na międzynarodowych targach tematycznych, szczytach 
przywódców, uznanych międzynarodowych forach debaty. Aktywność ta jest rea-
lizowana na dwóch równoległych poziomach – politycznym, zarządzanym przez 
instytucje państwa, oraz prywatnym, tworzonym przez interakcje osób prywat-
nych, fi rm, organizacji, które coraz częściej i efektywniej budują sieć kontaktów 
zagranicznych służących realizacji ich celów.

***
W Demokracji i jej krytykach Robert Dahl defi niuje, czym jest rządzenie (za-

rządzanie) i jakie elementy składają się na jego efektywność535. Defi nicja przez 
niego sformułowana mówi o zarządzaniu jako „zestawie założeń dotyczących ładu 
politycznego”. W ramach tej defi nicji mieszczą się cztery mechanizmy zarządza-
nia: władza, prawo, możliwość egzekwowania reguł prawnych oraz jurysdykcja. 
Te części składowe powodują skuteczność zarządzania: prawo (regulacja, norma) 
jest nakładane z pozycji władzy, która jest gwarantem jego egzekucji w ramach 
(terytorialnych, społecznych) objętych jurysdykcją tej władzy. Podmiot zarządczy 
może zatem nałożyć jakieś prawo oraz ukarać sankcją tych, którzy go nie uzna-
ją, kwestionują, nie wykonują. Struktura ta jest tożsama dla zjawiska rządzenia – 
w sensie sprawowania władzy politycznej przez uprawniony do tego podmiot lub 
gremium, oraz zarządzania – sprawiania, że dokonują się procesy nakierowane na 
realizację jakiegoś celu, lub wywołania zmiany. Trudno pozbyć się też wrażenia, że 
demokratyczne systemy polityczne rządzenie utożsamiają z zarządzaniem – przez 
skutecznie wdrażane procesy podmiot rządzący aktywnie przekształca rzeczywi-
stość w interesie ogółu. O tym, czy zmiana się dokonuje, decyduje złożenie sił 
sprawczych rządzących (czy też zarządzających), charakter zasobów i środków 
pozostających do ich dyspozycji oraz sposób ich wykorzystania.

Opisana wyżej formuła jest modelem obowiązującym w różnych układach 
władzy, w organizacjach i społecznościach zorientowanych przestrzennie – 
w państwach, organizacjach międzynarodowych, sojuszach. Jej aplikacyjność 
w obszarze transnarodowym musi być kwestionowana, tak jak kwestionowana 
jest w tej sferze władza. Brakuje nadrzędnego ogniwa normotwórczego, suwerena 
kreującego prawa i stojącego na straży ich wykonania. Nie ma rządu światowego. 
Nie jest zatem jasne, kto, dlaczego i na jakich warunkach zdolny jest do prze-
kształcania rzeczywistości międzynarodowej. Jakie są kryteria tego rodzaju dzia-
łania? Jak i czy uzgadnia się jego przebieg i cel. Trudno też dostrzec inne elementy 
ujęte przez Dahla w defi nicji rządzenia (zarządzania) – zdolność do formułowa-
nia praw i narzędzia jego egzekwowania w przestrzeni międzynarodowej są ogra-

535 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Znak, Kraków 1995, s.
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eniczone, uwarunkowania jurysdykcji są niejasne, brakuje zasady porządkującej, 

czytelnej hierarchii.
Nie znaczy to jednak, że nie zachodzą procesy przekształcające rzeczywistość 

międzynarodową. Przeciwnie – przybierają one na intensywności, powodując 
coraz większą złożoność reżimów, uprawnień regulacyjnych i mechanizmów 
sprawczych. Tworzone są reguły, które składają się na architekturę zarządzania 
przestrzenią ponadnarodową. Brak ustalonego „zestawu przekonań co do ładu 
politycznego”, sprawia, że łatwo je kwestionować, ale nie musi to wpływać de-
strukcyjnie na ich przyjmowanie i respektowanie. Rola rządzącego czy też zarzą-
dzającego jest płynna – sprawują ją podmioty, które zdolne są wypracować obszar 
swojej jurysdykcji. A jedynym kryterium wyznaczającym tryb przekształcania 
rzeczywistości międzynarodowej jest kryterium skuteczności. Nie legitymacja, 
nie władza formalna, ale zdolność uzyskiwania projektowanych rezultatów – bu-
duje najbardziej ogólny kontekst polityki międzynarodowej.
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