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Wstęp 

Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki to 
książka prezentująca diagnozy i interpretacje obecnego stanu stosunków mię-
dzynarodowych w kontekście szans oraz warunków wyłaniania się nowego ładu 
światowego. 

Niniejsza monografi a jest próbą zreferowania i analizy głównych wątków mię-
dzynarodowej debaty na temat kształtu układu międzynarodowego w erze glo-
balnej. Jest to debata o tyle interesująca, że dynamicznie zmieniająca się rzeczy-
wistość międzynarodowa, a także coraz nowsze czynniki przekształcające jej bieg 
sprawiają, iż wszelkie diagnozy na temat stanu świata okazują się bardzo nietrwa-
łe. Kolejne momenty historycznych przełomów zmieniają zarówno perspektywę 
oglądu międzynarodowych realiów, jak i język ich opisywania. 

Taka zmiana dokonywała się w trakcie ostatnich dekad zaskakująco często. 
Wywołało ją zburzenie Muru Berlińskiego − symbolu wyjścia ze świata dwubie-
gunowego − fakt ten przypieczętował umocnienie się Stanów Zjednoczonych na 
pozycji niekwestionowanego lidera społeczności międzynarodowej. „Unipolarny 
moment” w perspektywie historycznej rzeczywiście był jednak tylko momentem 
– ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton w 2001 roku spowodowały ko-
lejną zmianę optyki. Rozpoczęta w ich wyniku wojna z międzynarodowym terro-
ryzmem ponownie kazała przywołać pytania o zderzenie cywilizacji i warunki ak-
ceptacji wartości wykształconych na gruncie kultury Zachodu przez resztę świata. 

Napięcia kulturowe i ideologiczne zostały spotęgowane przez kryzys fi nanso-
wy, który w wymiarze globalnym ujawnił się w 2008 roku. Stany Zjednoczone 
i tym razem stały się motorem napędowym wydarzeń międzynarodowych, nie-
korzystny przebieg tych zajść sprawił jednak, że zaczęto kwestionować słuszność 
wzorców gospodarczych i kulturowych promowanych i reprezentowanych przez 
USA. Dotkliwe skutki kryzysu podważyły neoliberalny paradygmat, na którym 
był oparty model globalizującej się gospodarki. Do puli pytań o wartości, sposób 
organizacji społeczeństwa, religię i wzorce kulturowe dodano tym samym pyta-
nia o słuszność kierunków gospodarczego rozwoju, o drogi, które pozwolą światu 
wydobyć się z chaosu. 
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ęp Czas transformacji z początku XXI wieku skłania do rozmyślań na temat 
kształtu nowego ładu, który zorganizuje relacje międzynarodowe. Jego warunki 
i formuła pozostają jeszcze kwestią otwartą, pewne jest jednak, że świat potrzebu-
je nowego modelu i że po raz kolejny nastał moment przetasowań. 

Niniejsza książka opiera się na tezie, że XXI wiek będzie czasem, w którym 
wyłoni się nowy kształt międzynarodowego układu lub układów – odmiennych 
od tych, które panowały w XX wieku. Ich powstanie będzie odpowiedzią na prze-
kształcenia i warunki stawiane przez nowoczesność − one na nowo porządkują 
również kwestie posiadania i dystrybucji władzy politycznej. Niektóre części skła-
dowe potencjału państw i innych aktorów tracą na znaczeniu, inne zyskują, spra-
wiając, że porządek międzynarodowy ewoluuje, a przyjęte sposoby opowiadania 
o nim tracą na aktualności. 

Historia stosunków międzynarodowych XX wieku była w dużej mierze histo-
rią rosnącej siły Stanów Zjednoczonych, które stopniowo stawały się politycznym 
przywódcą cywilizacji Zachodu. Czas ten słusznie bywa nazywany stuleciem 
Ameryki, ponieważ we wszystkich najważniejszych procesach politycznych XX 
wieku USA odgrywały wiodącą rolę. W politologicznych narracjach występują 
w roli supermocarstwa, globalnego hegemona, policjanta pilnującego porządku 
na kuli ziemskiej, kowboja bezpardonowo wkraczającego na obce, wcześniej nie-
dostępne politycznie i militarnie terytoria. 

Ameryka sterowała procesami znaczącymi z punku widzenia historii świata. 
Poczynając od swojej roli podczas wojen światowych, przez wsparcie powojennej 
rekonstrukcji państw Europy Zachodniej, aby te mogły – wzmocnione gospo-
darczo i politycznie − być partnerem w sojuszu transatlantyckim, na ingerencji 
w układy sił kształtujące się w Azji czy Ameryce Południowej skończywszy. Właś-
ciwie wszystkie wielkie procesy, które stały się podstawą rzeczywistości politycz-
nej, społecznej i kulturowej świata w XXI wieku zawierają w sobie komponent 
amerykański. Powojenna okupacja Japonii i rola, jaką państwo to zaczęło odgry-
wać na amerykańskiej mapie wpływów, przyniosły rezultat w postaci gwałtowne-
go rozwoju ekonomicznego, promieniującego na inne kraje regionu.

Gigantyczna skala rozwoju gospodarczego i społecznego Chin i Indii, które 
wyrosły na liczących się globalnych graczy, mogła się dokonać przez zlikwidowa-
nie podstawowych problemów strukturalnych w tych krajach. Recepty na likwi-
dację wielu z tych problemów powstały w amerykańskich laboratoriach i centrach 
badawczych. „Zielona rewolucja” − w XX wieku wyzwoliła ze skrajnego ubóstwa 
miliony ludzi w krajach Ameryki Południowej i Azji − została sfi nansowana i zre-
alizowana za sprawą amerykańskich fundacji Rockefellera i Forda. Inwestycje za-
graniczne amerykańskich fi rm były podstawą budowania wzrostu gospodarczego 
wielu państw Trzeciego Świata. Internet – narzędzie, które zrewolucjonizowało 
świat społeczny i kulturalny − został wymyślony w laboratoriach badawczych 
Pentagonu. Przejście z gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy 
w sensie praktycznym dokonało się w amerykańskich garażach, na amerykań-
skich kampusach czy wreszcie w Krzemowej Dolinie. W tych miejscach ludzie, 
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których nazwiska urastają obecnie do roli legendy − Steve Jobs, Bill Gates czy Mark 
Zuckenberg − doskonalili najważniejsze dla przemian cywilizacyjnych technologie. 

Niemal wszystkie ważne tendencje, które wpływają współcześnie na przetaso-
wania władzy na poziomie międzynarodowym, mają swe źródła w amerykańskiej 
kulturze politycznej i społecznej. Kultura ta wykształciła model społeczeństwa 
obywatelskiego, realizowany obecnie również w formule ponadnarodowej – or-
ganizacje pozarządowe działające na skalę międzynarodową stały się poważnymi 
partnerami państw i instytucji międzynarodowych. Grupy interesów aktywizu-
jące międzynarodową publiczność przez korzystanie z wirtualnych systemów 
komunikacji swój modus operandi czerpią z wzorców stworzonych przez prężne 
amerykańskie organizacje lobbingowe. Wpływy korporacji międzynarodowych 
w kreowaniu regionalnych czy globalnych procesów gospodarczych są niepodwa-
żalnym elementem nowego podziału ról w światowej gospodarce. Ich aktywność 
i skala działania zostały zbudowane głównie na amerykańskim modelu. I chociaż 
na liście tygodnika „Fortune” − to wpływowy ranking największych fi rm świata 
− z każdym rokiem przybywa przedsiębiorstw chińskich czy indyjskich, ciągle 
dominują tam fi rmy amerykańskie. 

Wymienione czynniki, choć ich lista jest dalece niepełna, pozwalają stwier-
dzić, że potencjał Stanów Zjednoczonych dla skutecznego działania w warunkach 
XXI wieku jest wciąż ogromny. Dlaczego zatem stulecie Ameryki uznaje się za 
zamknięte? Czy obnażenie słabości amerykańskiej fi lozofi i i strategii, jakie doko-
nało się w toku kryzysu gospodarczego i podczas wojny w Iraku i Afganistanie, 
przekreśla możliwość rehabilitacji, każe zapomnieć o powrocie do roli lidera mię-
dzynarodowego? 

Wielu komentatorów tak właśnie widzi fi nał scenariusza o globalnym panowa-
niu USA, które przyniosło światu kryzys pochłaniający stopniowo amerykańską 
potęgę. Warto jednak wspomnieć o przeciwwadze dla tego stanowiska. Nie bez 
racji Niall Ferguson stwierdza, że 

(...) opowiadając tę bajkę [o upadku amerykańskiego imperium – przyp. M.Z.] trzeba 
uważać z morałem. Komentatorzy zawsze powinni się zawahać, zanim przepowiedzą schy-
łek i upadek Stanów Zjednoczonych. Ameryka przeżyła już parę katastrof fi nansowych − 
oprócz Wielkiego Kryzysu była też wielka stagfl acja stagnacja w latach 70. − i wychodziła 
z nich geopolitycznie wzmocniona. Powód? Kryzysy te w jeszcze większym stopniu odbija-
ły się na rywalach Ameryki. Dokładnie to samo obserwujemy teraz1.

Skoro zatem kryzys ma moc oczyszczającą, koryguje destrukcyjne praktyki 
i daje impuls do naprawiania popełnionych błędów, to dlaczego stulecie Ame-
ryki nie miałoby zdarzyć się powtórnie? Może dlatego, że wiele wskazuje na to, 
iż XXI wiek jest czasem działania sieciowego, że zmienił się charakter związku 

1 N.  Ferguson, Amerykańska Nemezis – czy kryzys gospodarczy zwiastuje koniec hegemonii?, 
„Europa”, 27−28.09.2008, s. 10. Wszystkie tłumaczenia cytatów pochodzących z angielskich wydań 
są mojego autorstwa – M.Z.
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ęp przyczynowo-skutkowego w światowej polityce: skończył się czas wyraźnego 
przywództwa, niekwestionowanych liderów, hegemonów. 

Polityka międzynarodowa obecnie jest opisywana innym językiem niż dwie 
czy trzy dekady temu. Wiek XXI, już teraz nazywany „wiekiem Azji”, będzie miał 
swoje mocarstwa, żadne z nich jednak nie odegra w projektowaniu przestrzeni 
międzynarodowej takiej roli, jaka przypadła Stanom Zjednoczonym w wieku XX. 
Tej formuły działania nie zdołają też odtworzyć Stany Zjednoczone. I sami Ame-
rykanie są świadomi tej zmiany. W raporcie National Intelligence Council Global 
Trends 2025: A Transformed World, formułując scenariusze przyszłości świata do 
2025 roku, mówi się o świecie wielopolarnym, z wieloma centrami zarządzania, 
o problemach, których nie sposób wyeliminować działaniem jednego państwa2. 
Przewidywania amerykańskiego wywiadu zmierzają do jednej konkluzji: o ile 
w dotychczasowym porządku globalnym silna Ameryka rozdawała karty, o tyle 
w świecie wielobiegunowym stabilność, bezpieczeństwo i utrzymanie całego sy-
stemu będą zależeć od współpracy, konsultacji, wspólnego działania mocarstw. 

Andrzej Mania we wstępie do pracy poświęconej dziejom amerykańskiego 
Departamentu Stanu przyznaje: 

Jesteśmy w XXI wieku, w którym być może zmieni się rola Ameryki, jej sposób komuniko-
wania się ze światem czy zdolność do wywierania wpływu na kształt stosunków międzyna-
rodowych, kierunki rozwoju kultury masowej i na zjawiska kryzysowe, czy rozwój oraz in-
nowacyjność w nauce. Cokolwiek by się jednak nie stało, warto zrozumieć doświadczenia 
amerykańskie w wielu dziedzinach aktywności w krótkiej historii tego państwa3. 

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że historia Stanów Zjednoczonych jest sta-
le inspiracją i źródłem odniesień w opisywaniu najistotniejszych dla świata pro-
cesów. Problematykę, wokół której koncentruje się ta książka, również można 
umiejscowić w perspektywie amerykańskiej. Zadając zasadnicze pytania dla stanu 
zarządzania globalnego, Joseph Stiglitz ucieka się do interesującej analogii:

Doświadczenia dzisiejszej globalizacji można porównać z doświadczeniem Stanów 
Zjednoczonych w XIX stuleciu, a kontrast między nimi dobrze obrazuje sukcesy w przeszło-
ści i niepowodzenia w teraźniejszości. W XIX wieku, gdy spadły koszty transportu i łącz-
ności i rozszerzyły się lokalne rynki, uformowały się gospodarki narodowe, a wraz z nimi 
powstały spółki o zasięgu ogólnokrajowym, robiące interesy na całym terytorium danego 
państwa. Rynki jednak nie mogły się rozwijać same, tak jak popadnie: państwo odgrywało 
żywotną rolę w nadawaniu kształtu ewolucji gospodarki. W Stanach Zjednoczonych rząd 
federalny uzyskał dużą swobodę w dziedzinie gospodarki, kiedy sądy szeroko zinterpre-
towały zapis konstytucyjny pozwalający rządowi na regulowanie handlu między stanami. 
Rząd federalny zaczął odtąd regulować system fi nansowy, ustalać płace minimalne, okre-
ślać warunki pracy i w końcu wprowadzać systemy opieki społecznej i pomocy dla bez-

2 Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council 2008, http://www.
dni.gov/nic/NIC_home.html (12.10.2009).

3 A. Mania, Department of State 1789−1939 Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej 
USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 9. 
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robotnych, by uporać się z problemami wywoływanymi przez gospodarkę rynkową. (...) 
Rząd federalny odgrywa główną rolę nie tylko w promowaniu wzrostu. Nawet jeśli nie 
angażował się w jakąś aktywną politykę redystrybucyjną, to przynajmniej miał programy, 
które przynosiły korzyści wielu ludziom – nie tylko programy dokształcania pracujących 
i poprawy produktywności rolnictwa, ale także programy nadawania ziemi, zapewniające 
wszystkim Amerykanom minimum szans.

Dzisiaj, przy trwającym nadal spadku kosztów transportu i telekomunikacji oraz obni-
żeniu sztucznych barier ograniczających przepływ dóbr, usług i kapitału, (...) mamy proces 
„globalizacji” analogiczny do wcześniejszych procesów formowania się gospodarek naro-
dowych. Na nieszczęście nie mamy rządu światowego, który by odpowiadał przed ludźmi 
z każdego kraju i nadzorował proces globalizacji. Zamiast tego mamy system, który można 
by nazwać globalnym rządzeniem bez globalnego rządu4. 

O warunkach i ograniczeniach rządzenia bez rządu, o tendencjach, które 
zmieniają środowisko międzynarodowe, o szansach i zagrożeniach, które niosą 
z sobą nowe okoliczności − traktuje niniejsza książka, opierając się jednocześnie 
na konkluzjach oferowanych przez teoretyków global governance. 

Struktura i źródła

Książka składa się z trzech zasadniczych części, które wzajemnie się uzupełniają. 
W pierwszym z rozdziałów zostały zaprezentowane źródła, istota, główne wąt-
ki intelektualnej debaty i opisu świata, które składają się na global governance. 
W skrótowej z konieczności formie przedstawiono charakterystykę podstawo-
wych procesów przyczyniających się do gwałtownych zmian w świecie społecz-
nym, politycznym i gospodarczym – zmian, które gruntownie przekształcają rze-
czywistość międzynarodową, i skłaniają do poszukiwania nowego ładu. 

Opierając się na założeniu zapożyczonym od Jamesa Farra – uznaje on, że „kon-
cepty nigdy nie funkcjonują i nie są używane pojedynczo, ale w konstelacjach, które 
składają się na całe schematy lub systemy wierzeń”5 − przedstawiono ujęcia, wąt-
ki i interpretacje prezentowane w rozdziale wprowadzającym, dotyczące wielu sfer 
rzeczywistości społecznej, politycznej, technologicznej i instytucjonalnej. Zapre-
zentowano podstawowe dla zmieniającego się sposobu kierowania procesami mię-
dzynarodowymi obszary (zasady, normy, procedury). Celem tej części opracowania 
jest dotarcie do istoty global governance, odpowiedź na pytanie, dlaczego poszuki-
wania nowej konfi guracji władzy, budowa struktury zarządzania spawami ludzkości 
zyskują coraz większe znaczenie. Opisano podstawowe dla tej debaty intelektualnej 
spostrzeżenia, interpretacje i diagnozy. Uzupełnieniem tego obrazu są głosy kry-
tyczne wobec sposobu opisywania świata, który proponuje global governance. 

4 J. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 35. 
5 J. Farr, Understanding Conceptual Change Politically [w:] Political Innovation and Conceptual 

Change, red. T. Ball, J. Farr, R.L. Hanson, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 33. 
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ęp W drugim i trzecim rozdziale książki skoncentrowano się na opisaniu proce-
sów i zjawisk ilustrujących omówione teorie. Ich treści są rezultatem trudnych 
wyborów. Szczególnie dotkliwe okazały się one w konstruowaniu części doty-
czącej architektury władzy globalnej. Próba sprecyzowania kto, dlaczego i w jaki 
sposób kształtuje rzeczywistość międzynarodową, jest niezbędnym etapem na 
drodze do stworzenia zarysu nowego modelu układu międzynarodowego, o któ-
rym mówi global governance. Model ten obejmować ma wiele podmiotów i wiele 
poziomów ich wzajemnych oddziaływań, zatem w drugiej części książki zapre-
zentowano grono najważniejszych aktorów decydujących o kształcie i charakterze 
współczesnego krajobrazu władzy międzynarodowej. 

Jako że katalog osób, grup i organizacji, które uczestniczą w najważniejszych 
dla współczesnego kształtu świata procesach uległ w ostatnich dekadach gwał-
townemu poszerzeniu, charakterystyka ich wszystkich nie była oczywiście moż-
liwa. Wobec mnogości konfi guracji tworzących skomplikowaną sieć globalnego 
zarządzania każdy wybór był niedoskonały. Przedstawiono zatem ewolucję tra-
dycyjnych aktorów decydujących o kształcie polityki międzynarodowej, tak aby 
uwypuklić zachodzące w obszarze ich wpływów i w ich charakterze wzajemne 
oddziaływania. W ewolucji roli państw na arenie międzynarodowej istotną rolę 
odgrywa toczona z dużą intensywnością debata o współczesnym kształcie su-
werenności. Tradycyjne wymiary suwerenności w coraz większym stopniu są 
przekształcane w rezultacie postępującej globalizacji. Zmiana zakresu realnego 
oddziaływania państw nie zmienia jednak tego, że pozostają one centralnymi 
aktorami międzynarodowymi, i mimo że wiele podstawowych nurtów współ-
czesności pozostaje poza ich wpływem, wciąż oczekuje się od państw skutecznej 
kontroli i kompetencji regulacyjnych. Aby podołać tym wyzwaniom, wzmacniają 
one swój potencjał przez łączenie się w organizacje. Liczba i różnorodność takich 
organizacji wciąż wzrasta. Nie sposób zatem w próbie naszkicowania globalnej ar-
chitektury zarządzania pominąć charakterystyki jedynej prawdziwie uniwersalnej 
organizacji międzynarodowej – Organizacji Narodów Zjednoczonych − wskazu-
jąc na słabe i silne punkty jej obecnej sytuacji. 

Zarzutem, z którym może się spotkać prezentowany wybór aktorów global-
nego zarządzania, jest bliższe przyjrzenie się jednej tylko spośród kilkunastu or-
ganizacji regionalnych. Uwaga została skierowana na Unię Europejską z kilku 
przyczyn – po pierwsze, jako organizacja jest wymieniana w gronie światowych 
liderów, po drugie, procesy integracji europejskiej są najbardziej zaawansowane 
w porównaniu z jakąkolwiek inną strukturą koordynacji działań politycznych, go-
spodarczych czy militarnych w pozostałych regionach świata. Choć zatem OJA 
czy ASEAN tworzą nową jakość w wymiarze regionalnym, formuła europejska 
okazała się fenomenem w wymiarze globalnym. 

Najbardziej rozbudowane struktury zarządzania ponadnarodowego zostały 
tak skonstruowane, aby świadomie sterować procesami gospodarki światowej. 
Instytucje z Bretton Woods również znajdują się obecnie z sferze zasadniczych 
przekształceń, istotne zatem jest, aby dociec, z jakich przyczyn istniejący system 
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uznaje się za nieadekwatny do wyzwań regulacji na poziomie globalnym, i zadać 
pytanie: co po Bretton Woods? 

W drugiej część pracy podjęto również kwestię wzajemnych relacji tradycyj-
nych i nowych aktorów międzynarodowych w kształtowaniu globalnych wpły-
wów. Szczególnie interesujące i znaczące z punktu widzenia hipotez stawianych 
na gruncie global governance okazały się te kształtowane przez duże, działające 
ponadnarodowo przedsiębiorstwa oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego, 
które w coraz silniejszy sposób zaznaczają swoją obecność w przestrzeni mię-
dzynarodowej. 

Intencją przyświecającą tworzeniu trzeciej części książki była prezentacja ob-
szarów ilustrujących dynamikę i nowe kierunki przekształceń na arenie między-
narodowej. Chodziło o to, aby teoretyczne formuły mechanizmów globalnego 
zarządzania sprowadzić na grunt operacyjny – do działań, które służą jakimś ce-
lom, przez kogoś konkretnego są realizowane, kontrolowane, fi nansowane. Studia 
przypadków stanowią swego rodzaju rozpisanie procesów globalnego zarządzania 
na czynniki pierwsze. Aktorzy społeczności międzynarodowej na różnorodnych 
scenach, na których rozgrywają się globalne dramaty, mają do odegrania pewne 
role, a ich sposób zaangażowania, możliwości sprawcze, umiejętność wpływu na 
innych dają wyobrażenie o ich pozycji w strukturze międzynarodowej. 

Problematyka opisywanych procesów została dobrana tak, aby zaakcentować 
konieczność międzynarodowego współdziałania w coraz większej liczbie znaczą-
cych obszarów. Często powtarzane zdanie opisujące naturę globalnych przemian, 
które znoszą bariery czasu i przestrzeni, nabiera tu wyraźnego kształtu. Państwa 
i organizacje coraz częściej muszą reagować na procesy i zdarzenia pochodzące 
z zewnątrz, takie, na które pojedynczo nie mają większego wpływu, a jednak od-
powiednia reakcja stanowi element obrony ich interesów strategicznych. Taki stan 
rzeczy wymusza kooperacje na różnych poziomach oraz z różnymi aktorami. Ta 
współpraca może mieć znamiona jednorazowej akcji, jak w przypadku działań 
humanitarnych czy klęsk żywiołowych, lub też tworzyć podstawy do systematycz-
nego, skoordynowanego działania, wymaganego chociażby przy projektowaniu 
architektury światowej gospodarki. 

Poszczególne wątki opracowania zostały przygotowane na podstawie szerokiej 
literatury przedmiotu.. Badania nad procesami globalizacji, integracji gospodar-
czej, nowymi formułami komunikacji i organizacji społecznej i nad ich oddziały-
waniem na stan stosunków międzynarodowych i global governance są rozwijane 
w sposób interdyscyplinarny na całym świecie. Wielość wątków istotnych dla pro-
ponowanych przez global governance tez i interpretacji przekłada się na rozmiary 
opracowań tej problematyki. Do najważniejszych autorów w tym obszarze należą: 
James N. Rosenau, Ernst O. Czempiel, Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, David 
Held, Anthony G. McGrew, Timothy J. Sinclair, Mary Kaldor. Punktem wyjścia, 
a inspiracją bądź polem krytyki dla wielu z tych autorów, stały się prace Komisji 
ONZ do spraw global governance, która w latach 90. nadała temu zagadnieniu 
pewien usystematyzowany kształt. 
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współczesnych stosunków międzynarodowych i badają procesy składające się na 
istotę global governance, szczególnie cenne okazały się prace autorstwa Edwarda 
Haliżaka, Teresy Łoś-Nowak, Romana Kuźniara i Marka Pietrasia. 

Ogromne znaczenie w przygotowywaniu tej książki miała również możliwość 
czerpania z dorobku badawczego instytutów monitorujących i poddających ana-
lizie rozwój nowych zjawisk dotyczących przekształceń w sprawowaniu władzy na 
arenie międzynarodowej. Ze względu na aktualność oraz systematyczność cenne 
były raporty z badań prowadzonych w London School of Economics and Political 
Science w ramach działającego w latach 1992−2011 Centre for the Study of Global 
Governance (Global Civil Society). Warte przytoczenia są również dorobki publi-
kacyjne: Global Governance Project (prowadzony w ramach współpracy 13 wio-
dących uniwersytetów europejskich), Department of International Development 
Uniwersytetu w Oksfordzie czy Center on Global Governance, działającego przy 
Columbia Law School. 

Uniwersytet w Bremen prowadzi pięcioletni program badawczy „Changing 
Norms of Global Governance”, dotyczący zmiany w sposobie uzyskania legitymi-
zacji działań w środowisku międzynarodowym. European University Institute we 
Florencji również kilka lat temu zainicjował systematyczne badania problematyki 
global governance. Prowadzony tam program dotyczy czterech komplementarnych 
wobec siebie obszarów analiz: polityk rozwojowych, polityk klimatycznych, spo-
sobów zarządzania globalnego oraz międzynarodowych regulacji ekonomicznych. 

Uzupełnieniem dla wysiłków instytutów naukowych w obszarze zarządzania 
globalnego są raporty organizacji pozarządowych oraz think tanków, które kwestię 
administrowania procesami globalnymi analizują od strony praktycznej. Należą 
do nich przykładowo brukselski Th e Global Governance Institute, kanadyjskie 
Th e Centre for International Governance Innovation (CIGI) czy amerykańskie 
Global Governance Watch i Global Governance Program, rozwijany w ramach 
Council on Foreign Relations. 

Publikacje tych ośrodków badawczych dostarczają regularnie aktualizowanych 
danych i informacji dotyczących najważniejszych procesów ekonomicznych, spo-
łecznych i rozwojowych, stanu istniejących oraz jakości wprowadzanych regulacji 
prawa międzynarodowego. Dokonuje się w nich również analizy i interpretacji 
polityk poszczególnych aktorów międzynarodowych na tle bieżących wydarzeń.

Ważne z punku widzenia poruszanej problematyki wątki znajdują się niemal-
że we wszystkich czasopismach naukowych prezentujących badania nad współ-
czesnymi stosunkami międzynarodowymi. Ze względu na sprofi lowane ujęcie 
poruszanych tematów pierwszorzędne znaczenie dla treści niniejszej książki miał 
kwartalnik naukowy „Global Governance: A Review of Multilateralism and Inter-
national Organizations”.

Jako że monografi a ta w dużej swej części odnosi się do praktyki zarządzania 
sprawami międzynarodowymi, dużą rolę dla precyzji poczynionych analiz od-
grywały opracowania dotyczące jednostkowych przykładów – procesów politycz-
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nych, negocjacji międzynarodowych, wielostronnych projektów. Niezastąpione 
okazały się tu opracowania na temat wpływu problemów globalnych na wielo-
rakie aspekty życia politycznego i społecznego, przygotowane przez organizacje 
międzynarodowe i zespoły badawcze różnych dyscyplin. 

Szczególnie liczne badania empiryczne zostały poczynione w odniesieniu do 
procesów ekonomicznych, w tym ekonomicznych aspektów polityki rozwojowej, 
oraz w związku z kryzysami humanitarnymi czy stanami zagrożenia bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. Ważnym źródłem danych są tu relacje i raporty przygo-
towywane przez organizacje międzynarodowe − w omawianych sytuacjach są to 
misje pokojowe lub akcje humanitarne. W dokumentach tego rodzaju znajdziemy 
wyniki obserwacji, dane statystyczne, wywiady środowiskowe, systematyczne ba-
dania fragmentów zastanej rzeczywistości – z punktu widzenia autorki tej mono-
grafi i jest to bardzo cenny materiał empiryczny, stanowiący w dużej mierze pod-
stawę do opisywania rzeczywistości i wyciągania wniosków. Tego rodzaju źródła 
tworzą między innymi agendy ONZ (DDA, UNIDIR, UNDP, UNICEF, CASA). 

Ciekawych danych dostarczają również analizy Amnesty International, rapor-
ty Banku Światowego oraz opracowania Global Governance Initiative Światowego 
Forum Ekonomicznego. 

Dodatkowym źródłem wiadomości z zakresu omawianych tematów jest akty-
wność wielu organizacji społecznych, grup interesów czy środowisk intelektual-
nych działających na obrzeżach sceny politycznej lub poza nią − ich celem jest 
analiza procesów międzynarodowych, społeczna kontrola gremiów politycznych 
oraz edukacja. Wiele z nich dostarcza ciekawych interpretacji i kompetentnych 
osądów rzeczywistości międzynarodowej. Do najciekawszych inicjatyw tego ro-
dzaj należą: Security Jam – organizowane przez ekspertów NATO i UE skupio-
nych w Security&Defence Agenda (SDA); sesje online poświęcone zagadnieniom 
bezpieczeństwa międzynarodowego; Fair Observer − dynamiczny portal poświę-
cony znaczącym zjawiskom w obszarze polityki regionalnej i globalnej oraz liczne 
materiały zgromadzone na platformach komunikacyjnych Th e Global Governance 
Network czy też w ramach Global Governance Initiative Brooking Institution. 

Wzrost liczby ośrodków podejmujących badania w obszarze zarządzania proce-
sami globalnymi, mechanizmami kooperacji międzynarodowej i warunkami sku-
tecznego działania w nowych warunkach geopolitycznych dowodzi rosnącej wagi 
tych problemów. Co więcej, kwestie globalnej odpowiedzialności są przedmiotem 
żywej debaty publicznej zarówno w najważniejszych ośrodkach decyzyjnych świa-
ta, jak i na głównych forach aktywności obywatelskiej w cyberprzestrzeni. 

Warto zatem przywołać idee, fakty i zdarzenia składające się na intelektualną 
bazę tej debaty, stanowiące fundament dla hipotez na temat przyszłego kształtu 
struktury międzynarodowego zarządzania czy możliwości nastania globalnego 
ładu. Główną motywacją dla napisania tej książki była chęć sięgnięcia po naj-
ważniejsze diagnozy i obserwacje porządku międzynarodowego i sprowadzenie 
najważniejszych procesów współczesności do wymiaru praktycznego. Zmienia-
jący się porządek międzynarodowy jest poddawany bacznej obserwacji licznych 
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aktualnych koncepcji opisujących współczesne stosunki międzynarodowe, a jed-
nocześnie ukazuje praktyczny wymiar procesów międzynarodowych. Okazało 
się, że problematyka global governance tworzy naturalne tło dla realizacji takiego 
zamysłu, jako że główne wątki koncentrują się na opisywaniu warunków koniecz-
nych do realizacji celów, a jednocześnie ważnych z globalnego punktu widzenia. 
Podstawą tak pomyślanej kompozycji jest przekonanie, że wielkich spraw ludz-
kości nie sposób załatwić ad hoc. Mozaika globalnych problemów − globalnych, 
czyli takich, które w mniejszym bądź większym stopniu dotyczą wszystkich i przy 
rozwiązywaniu których w mniejszym bądź większym stopniu muszą uczestniczyć 
wszyscy − zawiera zjawiska długoterminowe, narastające, o nieprzewidywalnych 
konsekwencjach. Do zarządzania tego rodzaju procesami jest konieczna wizja, 
fi lozofi a działania, skoordynowane centra zarządzania i wyraźne przekonanie 
o słuszności przyjętego kierunku. 

Mam nadzieję, że książka ta tworzy pewne ramy, w spójny sposób prezentu-
jąc istotę i znaczenie problematyki global governance. Jest to o tyle istotne, że ta 
perspektywa badawcza w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych jest 
mało znana, prezentowana fragmentarycznie i niejednokrotnie błędnie. Tymcza-
sem moim zdaniem dociekania w obszarze mechanizmów i praktyk zarządzania 
globalnego są jedną z najciekawszych prób konceptualizacji ważnych procesów 
współczesności.

Dostęp do ważnych materiałów i prac, które stały się częścią tej książki, nie 
byłby możliwy bez pobytu badawczego w Genewie, m.in. w United Nations Offi  ce 
at Geneva (UNOG) Library oraz Graduate Institute of International and Develop- 
ment Studies. Dziękuję władzom Wydziału Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych UJ za wsparcie udzielone projektowi badawczemu, którego rezultatem 
jest ta publikacja.

Szczególne podziękowania składam znakomitemu recenzentowi – Panu Pro-
fesorowi Andrzejowi Mani. Moja droga badawcza jest ciągłą rozmową z Profeso-
rem, i bez inspiracji, którą niesie z sobą ten dialog, bez słów krytyki oraz wsparcia 
ani ten, ani żaden inny mój projekt naukowy nie mógłby zakończyć się sukcesem.

Książkę tę dedykuję mojej córeczce – Milenie
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1. Zarys problematyki. Spory terminologiczne

Zarządzanie globalne (global governance1) to termin, który w obszarze stosun-
ków międzynarodowych pojawił się w ostatnich dekadach XX wieku. Chociaż 
zyskał ogromną popularność jako synonim dążenia do bardziej adekwatnego, 
przystającego do rzeczywistości sposobu opisywania realiów międzynarodowych, 
to samo sformułowanie jest bardzo ogólne i nieprecyzyjne. Podstawowe jego uży-
cie nawiązuje do spostrzeżenia Jamesa N.  Rosenau, że w postzimnowojennym 
świecie podejmuje się i wprowadza w życie decyzje pomimo braku centralnego 
organu sprawującego władzę na poziomie globalnym – rządu czy zarządu mię-
dzynarodowego. W książce pod znamiennym, często przywoływanym w omawia-
nym kontekście, tytule Governance without Government autorzy James Rosenau 
i Otto Czempiel precyzują znaczenie określenia governance2. Uznali je za bardziej 
adekwatne do opisywania niehierachicznych struktur i rozproszonych ośrodków 
władzy w środowisku międzynarodowym niż terminy będące wcześniej w użyciu. 

Rozróżniając rządzenie (panowanie) i zarządzanie (government and govern-
ance), stwierdzają, że 

(...) obydwa pojęcia odnoszą się do celowego działania, aktywności nastawionej na efekt, 
określonego systemu reguł, rządzenie jednak sugeruje działania oparte na formalnej władzy, 
gdzie na straży przestrzegania zarządzeń stoją organy siły, podczas gdy zarządzanie to dzia-
łanie oparte na wspólnocie celów (...), zarządzanie jest bardziej pojemnym zjawiskiem niż 
rządzenie. Zawiera w sobie działania organów władzy, ale również nieformalne, pozarządowe 
mechanizmy, za pomocą których jednostki i zbiorowości zaspokajają swoje potrzeby3.

1 W polskiej literaturze przedmiotu pojawiają się różne tłumaczenia tego wyrażenia: kierowni-
ctwo światowe, władztwo światowe, globalne rządzenie, sterowanie itp. W tekście używam określe-
nia „zarządzanie globalne”.

2 Publikacja ta jest jednym z kamieni milowych na drodze do konceptualizacji ujęcia global 
governance, jakkolwiek to określenie nie pada tam ani razu. Governance without Government: Order 
and Change in World Politics, red. J.N. Rosenau, E.O. Czempiel, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1992. Zob. również: R. Keohane, J. Nye, Introduction [w:] Governance in a Globalizing World, 
red. J. Nye, J. Donahue, Brookings Press, Washington 2000; J.N. Rosenau, Toward an Ontology for 
Global Governance [w:] Approaches to Global Governance Th eory, red. M. Hewson, T.J. Sinclair, State 
University of New York Press, Albany 1999. 

3 Governance without Government: Order and Change..., s. 4. 
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Dopełnieniem tego opisu niech będzie stanowisko Nadii Urbinati: 

(...) zarządzanie pociąga za sobą wyraźne odniesienie do „mechanizmów” lub „zorganizo-
wanych” i „skoordynowanych działań” odpowiednich dla rozwiązania jakichś specyfi cz-
nych problemów. Inaczej niż rządzenie, zarządzanie odnosi się raczej do „polityk” (policies) 
niż do „polityki” (politics), ponieważ nie jest ono wiążącą strukturą podejmowania decyzji. 
Jego odbiorcą nie jest „lud” jako zbiorowy podmiot polityczny, lecz „populacja”, na którą 
mogą oddziaływać sprawy globalne, takie jak środowisko, migracje czy zużycie zasobów 
naturalnych4.

Robert Latham zauważa z kolei, że 

(...) zarządzanie (governance) w przeciwieństwie do pojęcia władzy (power) nigdy nie stało 
się przedmiotem kontestacji i analiz w naukach politycznych, lub w szerszym kontekście 
w naukach społecznych. Jego znaczenie traktowane było jako coś oczywistego. Było to 
wszystko, co podejmujący decyzje, administratorzy i zarządy wytwarzają w toku kiero-
wania czy administrowania swoimi organizacjami, działaniami ludzi czy tokiem spraw, za 
które ponoszą odpowiedzialność5.

W literaturze poświęconej zarządzaniu globalnemu z jednej strony są obecne 
opinie, że termin ten może oznaczać dosłownie wszystko, lecz z drugiej strony 
pojawiają się też nadzwyczaj szczegółowe defi nicje6. Panuje jednak zgoda co do 
tego, czym global governance nie jest. 

Klarownie wyjaśnia to Komisja ONZ ds. Global Governance: 

(...) zarządzanie globalne to nie to samo, co rząd globalny. Podobieństwo tych terminów 
[global governance i global government – przyp. M.Z.] nie może prowadzić do nieporozu-
mień dotyczących ich znaczenia. Nie proponujemy, aby zmierzać w kierunku rządu świato-
wego, bo gdybyśmy to uczynili, moglibyśmy znaleźć się w świecie jeszcze mniej demokra-
tycznym niż ten, który mamy obecnie – gdzie podporządkowanie władzy byłoby większe, 
tak samo jak otwartość na hegemoniczne ambicje, a rolę państw i rządów przedkładano by 
ponad prawa społeczeństw7. 

Chociaż nazwa global governance automatycznie wywołuje skojarzenia z wy-
obrażeniami rządu światowego, centralnego organu władzy dla całego globu, któ-
rego ideą od dawna karmią się twórcy rozmaitych teorii spiskowych, to istota tego 
ujęcia tak naprawdę stoi w opozycji wobec tych wizji. 

Global governance analizuje system władzy międzynarodowej, który staje się 
coraz bardziej zdecentralizowany. Jak pisze Roman Kuźniar:

4 N. Urbinati, Can Cosmopolitan Democracy be Democratic [w:] Debating Cosmopolitics, red. 
D. Archibugi, Verso, London 2000, s. 80. 

5 R. Latham, Politics in a Floating World: Toward a Critique of Global Governance [w:] Approa-
ches to Global Governance..., s. 25. 

6 L.S. Finkelstein, What is Global Governance, „Global Governance” 1995, no. 1, s. 367. 
7 Our Global Neighbourhood, Commission on Global Governance, Oxford 1995, http://actrav.

itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/globe/gove.htm (20.05.2009).
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Global governance jest w swoim obecnym kształcie słabo zdefi niowaną koalicją najsilniej-
szych państw, korporacji, koncernów medialnych działających na styku z kilkoma orga-
nizacjami międzynarodowymi, w której ramach w sposób mniej lub bardziej formalny 
zapadają decyzje o podstawowym znaczeniu dla kierunków rozwoju porządku między-
narodowego. Z reguły nie chodzi zresztą o decyzje konkretne, mające status wiążących 
prawnie zobowiązań, lecz o kierunkowe rozstrzygnięcia, o porozumienia odnośnie do naj-
ważniejszych parametrów globalnej gospodarki i polityki8. 

Siatka poziomów decyzyjnych komplikuje się, a jednak system ten funkcjonuje, 
zapewniając światu względną stabilność. Tak powstaje pytanie o sposób rządzenia 
i zarządzania w polityce i ekonomii światowej. Pytanie to dotyczy nie tylko tego, kto 
rządzi czy zarządza, ale również − jak to robi. Jak działalność pojedynczych ośrod-
ków decyzyjnych wpisuje się w logikę międzynarodowej sieci decyzyjnej. Usiłując 
wyrazić to dążenie w kilku zdaniach, obecne w literaturze defi nicje global governance 
najczęściej odnoszą się zatem do reguł, według których jest kształtowany porządek 
międzynarodowy, oraz do rzeczywistych i potencjalnych źródeł tego porządku:

Termin global governance obejmuje wszystkie instytucje, reżimy, procesy, partnerstwa 
i sieci, które występują wspólnie, rozwiązując problemy na arenie międzynarodowej. Ta 
defi nicja odnosi się do formalnych i nieformalnych organizacji, jak również do roli, jaką 
w transnarodowej rzeczywistości odgrywają aktorzy pozapaństwowi9. 
Teoretycznie to znacznie więcej niż jeden z terminów opisowych, tworzy on szeroki analitycz-
ny sposób rozpatrywania centralnych kwestii życia politycznego w warunkach globalizacji; 
a zatem: kto rządzi, w czyim interesie, przy użyciu jakich mechanizmów i dla jakich celów?10.
Nie ma jednego modelu czy formuły zarządzania globalnego, tak jak nie ma jego pojedyn-
czej struktury czy zespołu struktur. Jest to szeroko pojęty, dynamiczny, złożony, interak-
tywny proces decyzyjny, który ciągle ewoluuje, aby lepiej odpowiadać zmieniającym się 
okolicznościom11. 

Zdaniem Marka Pietrasia:

(...) globalne zarządzanie pomyślane jest jako alternatywa dla właściwych procesom glo-
balizacji mechanizmów rynkowych, odwołujących się do idei autoregulacji i jednoczesnej 
deregulacji funkcji współczesnych państw. Jest to także wyraz dążenia do zachowania nad-
rzędności płaszczyzny politycznej nad systematycznie zyskującą w warunkach procesów 
globalizacji płaszczyzną gospodarczą stosunków międzynarodowych12.

8 R.  Kuźniar, Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji [w:] Stosunki międzynarodowe. 
Geneza, struktura, dynamika, red. E.  Haliżak, R.  Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Warszawa 2006, s. 525.

9 Global Governance 2025: At a Critical Juncture, EUISS, Paris 2010, http://www.foia.cia.
gov/2025/2025_Global_Governance.pdf (25.05.2011).

10 D. Held, A.G. McGrew, Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, 
Polity Press, Malden, MA 2002, s. 8. 

11 Ibidem.
12 M. Pietraś, Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w:] Późnowestfalski ład 

międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 72.
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Przedstawione defi nicje dowodzą, że określenie global governance stało się 
swego rodzaju hasłem przewodnim w dyskusjach o optymalnym modelu ładu 
światowego13. Lawrence S. Finkelstein podsumowuje tę kwestię nieco bardziej do-
bitnie:

Ponieważ system międzynarodowy zatracił swą hierarchiczność i jasny schemat rządzenia, 
więc używamy nieokreślonego wyrażenia „zarządzanie”, aby oddać jego naturę. Innymi 
słowy mówimy zarządzanie wówczas, kiedy naprawdę nie wiemy, jak nazwać to, co dzieje 
się wokół14. 

Pod tych hasłem są omawiane właściwie wszelkie kwestie związane z zacho-
dzącymi w globalnym wieku zmianami na forum międzynarodowym. Gwałtowne 
przyspieszenie procesów globalizacyjnych, rewolucji technologicznej i informa-
cyjnej spowodowało konieczność przedefi niowania zarówno podstawowych, jak 
i pobocznych pojęć i kategorii w obszarze stosunków międzynarodowych. Pytania 
o charakter, źródła i konsekwencje zachodzących zmian stawały się coraz bardziej 
naglące, wpływając na sposób widzenia i opisywania rzeczywistości. Uznano, że 
obecne w debacie o stanie spraw międzynarodowych opisy są fragmentaryczne 
i coraz bardziej nie przystają do zmieniających się realiów. W analizach dotyczą-
cych rozwoju przestrzeni międzynarodowej zaczęły pobrzmiewać obawy dotyczą-
ce chaotyczności zjawisk, nieadekwatności systemów pojęciowych i braku propo-
zycji rozwiązań w sferze praktycznej oraz w teorii15. 

Pojawienie się nowych zjawisk, które wpływają na strategiczne obszary polity-
ki państw, a które mają charakter transnarodowy, zmusza państwa do współpracy 
nie tylko z sobą, ale również z innymi aktorami areny międzynarodowej. Zakres 
spraw i procesów, które podlegają skutecznej kontroli rządów, gwałtownie się za-
węża. Zakres ich oddziaływań skutecznie ogranicza postępująca współzależność. 
Świat, bardziej niż kiedykolwiek, jest systemem naczyń połączonych: zbyt ryzy-
kowne kredyty mieszkaniowe w Stanach Zjednoczonych mogą stać się przyczy-
ną bankructw banków na Islandii, infrastruktura ochrony zdrowia w Indonezji 
jest czynnikiem wpływającym na wskaźnik umieralności na grypę w Meksyku, 

13 Należy poczynić tutaj rozróżnienie pomiędzy stanem rzeczywistym – porządkiem międzyna-
rodowym − a stanem normatywnym – ładem międzynarodowym. Porządek to każdy układ relacji 
międzynarodowych niezależnie od aktów i motywów swego powstania. Jego źródłem lub elemen-
tem mogą być: wojna agresywna, bezprawne zajęcie terytorium, władza dyktatorska. Takie pojęcie 
porządku międzynarodowego proponuje realistyczny paradygmat opisu stosunków międzynarodo-
wych. Jego pierwszoplanowym założeniem jest uzyskanie stanu równowagi niezależnie od jej źródeł. 
Podstawą równowagi może być zarówno przemoc hegemona (w układzie jednobiegunowym), który 
pełni dominującą funkcję policjanta, jak i na przykład równowaga strachu (w układzie dwubieguno-
wym) − tu podstawą do budowania równowagi jest widmo wojny atomowej. Ład międzynarodowy 
natomiast to porządek oparty na wspólnych normach postępowania i działania. Najważniejszym 
współcześnie formalnym źródłem ładu międzynarodowego jest Karta Narodów Zjednoczonych. 

14 L.S. Finkelstein, What is Global..., s. 367. 
15 J.N.  Rosenau, Governance in a New Global Order [w:] D.  Held, A.G.  McGrew, Governing 

Globalization..., s. 70. 
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a zwiększająca się liczba samochodów w Chinach wywołuje zmianę powierzchni 
wysp Tuvalu16. 

Wobec stale rosnącej ilości kwestii, które wykraczają poza unilateralne zdol-
ności władcze i kontrolne zarówno państw, jak i organizacji międzynarodowych 
spodziewane jest pojawienie się szerszych struktur zarządzania sprawami mię-
dzynarodowymi, obejmujących również aktorów prywatnych oraz różne rodzaje 
formalnych i nieformalnych inicjatyw.

Zmiana rzeczywistości międzynarodowej powoduje zmianę krajobrazu insty-
tucjonalnego. Charakterystyczną cechą dwudziestowiecznych stosunków mię-
dzynarodowych był wzrost powiązań i układów międzyrządowych. Coraz więcej 
spraw wymagało kooperacji i wspólnych uzgodnień, stąd też sieć struktur mię-
dzyrządowych rozrastała się, aby pod koniec XX wieku liczyć ponad 2 tys. ini-
cjatyw17. Porozumienia wielostronne sięgnęły pułapu 3 tys., a współczesna liczba 
traktatów bilateralnych przekracza 27 tys.18 

Od początku ostatniej dekady XX wieku Rada Bezpieczeństwa ONZ 61 razy 
formalnie ogłaszała stan zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeń-
stwa, podczas gdy w całej swojej wcześniejszej czterdziestopięcioletniej historii 
czyniła to zaledwie 6 razy19. 

Czy oznacza to, że po zakończeniu zimnej wojny, które miało być początkiem 
ery pokoju na świecie, stan bezpieczeństwa międzynarodowego nagle zdecydowa-
nie się pogorszył? Niekoniecznie. Aktywność Rady Bezpieczeństwa jest raczej wy-
razem dążności do przedefi niowania listy zagrożeń, które wymagają interwencji 
międzynarodowej, ponieważ niosą z sobą potencjalne skutki na międzynarodową 
skalę. Tych zagrożeń zdecydowanie przybyło. 

Tak wyraźnie rysujący się nurt kooperacji na arenie międzynarodowej stano-
wi odstępstwo od założeń neorealizmu. Jego reprezentanci wątpili w możliwość 
długotrwałej i konstruktywnej kooperacji międzynarodowej w warunkach braku 
nadrzędnej struktury władzy na poziomie ponadnarodowym20. Dlaczego państwa 
miałyby wystawiać się na ryzyko współpracy z innymi aktorami, uzależniając od 
nich swoje decyzje i posunięcia? 

Rzeczywistość na arenie międzynarodowej zaczęła się jednak rozmijać z głów-
nymi interpretacjami teoretycznymi, do których na pewno zaliczała się interpre-
tacja neorealistyczna. Zmianę perspektywy i częściowe wyjaśnienie zachodzących 

16 Handbook of Transnational Governance. Institutions and Innovations, red. T. Hale, D. Held, 
Polity Press, Cambridge, Malden 2011, s. XXIII. 

17 D. Held, A. McGrew et al., Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford 
University Press, Stanford 1999, s. 18. 

18 B. Simmons, Treaty Compliance and Violations, „Annual Review of Political Science” 2010, 
no. 13, s. 273−296. 

19 P.J. Simmons, Ch. de Jonge Oudraat, Managing Global Issues: An Introduction [w:] Managing 
Global Issues, Lessons Learned, red. P.J. Simmons, Ch. de Jonge Oudraat, Th e Brookings Institution 
Press, Washington 2001, s. 6. 

20 Zob. K. Waltz, Th eory of International Politics, McGraw Hill, New York 1979. 
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przekształceń przyniosła instytucjonalna teoria organizacji międzynarodowych, 
zaprezentowana przez Josepha Nye’a i Roberta Keohane’a w pracy Power and In-
terdependence, rozwijana przez Keohane’a na kartach Aft er Hegemony21. 

Według teorii instytucjonalnych racjonalni aktorzy międzynarodowi są zain-
teresowani rozstrzyganiem wspólnie doświadczanych problemów lub poprawą 
zarządzania pewnymi sferami, tak aby poszerzyć dostępność dób publicznych. 
Właśnie w tym celu powstały instytucje międzynarodowe powołane po to, by 
regulować zachowania aktorów obecnych w kształtowaniu procesów i obszarów 
problemowych. Dążenie do budowania struktur kooperacji jest więc racjonalną 
odpowiedzią na wyzwania współzależności, nawet jeśli postrzegamy aktorów 
międzynarodowych jako byty egoistyczne, nastawione wyłącznie na realizację 
własnych potrzeb. W nowych warunkach geopolitycznych będą − i muszą − one 
współpracować.

Współcześnie oczekuje się przekształcenia międzynarodowego systemu wła-
dzy − który jest oparty w głównej mierze na państwach i inicjatywach będących 
konfi guracjami zaangażowania państw − w system globalny, angażujący wszystkie 
podmioty oddziałujące na strategiczne obszary globu22. Właśnie do tego rodzaju 
przekształceń – ze sfery publicznej do prywatnej, od regulacji ustalanych na grun-
cie politycznym do regulacji ustalanych na gruncie pragmatycznym − odnoszą się 
stwierdzenia o epokowej zmianie w instytucjach politycznych czy tworzeniu się 
postnarodowej konstelacji23. Państwa muszą obecnie sięgnąć do sektora prywatne-
go, zmobilizować potężnych sojuszników i ich zasoby, rozdystrybuować odpowie-
dzialność za skutki globalizacji pośród wszystkich, którzy wpływają na jej procesy. 

Jako koncept analityczny zarządzanie globalne wpisuje się również w neolibe-
ralne teorie kształtowania relacji na arenie międzynarodowej: racjonalni aktorzy 
formują wielostronną koalicję w celu optymalizacji swoich działań i multiplikacji 
korzyści. Zwolennicy konstruktywistycznego poglądu na mechanizmy działające 
w obszarze stosunków międzynarodowych utrzymują z kolei, że transnarodowe 

21 R.O. Keohane, J.S. Nye, Jr., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Addison-
-Wesley, New York 2001. R.O.  Keohane, Aft er Hegemony, Princeton University Press, Princeton 
1984.

22 Na tę prawidłowość wskazują przekształcenia współczesnego systemu stosunków międzyna-
rodowych. Zob. np. J. Bryła, Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe [w:] Stosunki między-
narodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla 2, Wrocław 2000, s. 25−36; T. Łoś-Nowak., 
Nurty i paradygmaty w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:].Współczesne stosunki międzyna-
rodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 25−52; 
Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje−koncepcje−paradygmaty, red. R. Kuźniar, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; A.  Wendt, Społeczna teoria stosunków 
międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

23 Zob. M. Zürn, S. Leibfried, A New Perspective on the State: Reconfi guring the National Con-
stellation, „European Review” 2005, no. 13 (1), s. 1−36. Wyrażenie „postnarodowa konstelacja” po-
chodzi od tytułu książki Jürgena Habermasa, por. J. Habermas, Th e Postnational Constellation, MIT 
Press, Cambridge, MA 2001. Zob. również: T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe – teorie, syste-
my, uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 166−185.
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procesy przekształcające realia globalnego współistnienia nie mają stricte tech-
nicznego charakteru, ale są przesiąknięte ideami i tożsamościami aktorów w nich 
uczestniczących. Idee i symbole defi niują interes aktorów pozapaństwowych. 
Transnarodowe sfery ekonomii, kultury, technologii nie są wyłącznie instrumen-
talne, nie sprowadzają się do poszerzenia możliwości realizowania działań. 

Świat zmienia się również dlatego, że pewne narracje, argumenty nowych ak-
torów stają się lepiej słyszalne, zyskują większy niż wcześniej rezonans. Dyskurs 
publiczny, który występuje w przestrzeni międzynarodowej, zmienia więc rozkład 
sił w jej obrębie. 

Zmiany na globalnym rynku idei zachodzą bardzo szybko. Reguły opisują-
ce główną zasadę organizacyjną społeczności międzynarodowej dezaktualizują 
się szybciej niż kiedykolwiek. Europejski koncert mocarstw przetrwał stulecie, 
równowaga globalna oparta na współpracy transatlantyckiej okazała się równie 
żywotna. Świat dwubiegunowy stanowił podstawową kategorię interpretacji sto-
sunków międzynarodowych przez kilka dziesięcioleci zimnej wojny. Jej zakoń-
czenie było głównym punktem odniesienia w tworzonych i wciąż dyskutowanych 
wizjach rzeczywistości międzynarodowej. Był to moment przejścia ze świata dwu-
biegunowego do świata wielobiegunowego. 

Później sprawy nabrały przyspieszenia. Niemal pół wieku międzynarodowej 
dominacji dwóch supermocarstw zastąpiła hegemonia lub quasi-hegemonia Sta-
nów Zjednoczonych. Uznanie Waszyngtonu za główne centrum decyzyjne świata 
trwało jednak nie dłużej niż dekadę. Rosnące wpływy potęg azjatyckich, kryzysy 
ekonomiczne, wzrost zagrożeń bezpieczeństwa, gwałtowne przemiany technolo-
giczne sprawiły, że struktura władzy międzynarodowej ulegała i ulega ciągłym 
przekształceniom. Coraz trudniej formułować diagnozy, ponieważ muszą one 
uwzględniać perspektywę coraz większej liczby aktorów. 

Ledwie wybrzmiała słynna teza Fukuyamy o „końcu historii”, a już pojawiły się 
dziesiątki nowych interpretacji próbujących uchwycić istotę i kierunek dokonu-
jącej się zmiany. Wizja ładu transatlantyckiego, na której była ufundowana stabil-
ność Zachodu pod koniec XX wieku, została uzupełniona o rosnącą potęgę Chin 
czy Indii, których wpływy zmieniły globalny układ sił. Temat globalnej zmiany 
od kilku dziesięcioleci stanowi przedmiot żywiołowych debat politologicznych. 
Szczególnie intensywnie rozwija się dyskusja dotycząca scenariuszy przyszłego 
porządku międzynarodowego. Idea globalnego ładu, jakiejś formy nowego układu 
światowego jest przeciwstawiana pogłębiającemu się chaosowi. Pisze o tym Niall 
Ferguson w swej wpływowej wizji „świata apolarnego”. Stan dominacji globalnego 
hegemona – Stanów Zjednoczonych − zostanie zastąpiony sytuacją, w której wiele 
konkurujących z sobą potęg o zbliżonych potencjałach nie będzie w stanie poro-
zumieć się co do podstaw budowania nowego ładu międzynarodowego. Nastąpi, 
według słów Fergusona, „koszmar anarchii nowego średniowiecza”24. 

24 Wiek solipsyzmu, Rozmowa z Niallem Fergusonem, „Miesięcznik idei Europa” 2010, nr 3. 
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Nowe konceptualizacje nie są jednak spójnymi, całościowymi opowieściami 
o świecie, w którym żyjemy. Nie ma pewności, czy świat wielobiegunowy już za-
istniał, czy też społeczność międzynarodowa ciągle doświadcza momentu przej-
ścia. Nawet baczna obserwacja sceny międzynarodowej nie dostarcza wystarczają-
cych danych i narzędzi do stworzenia kompleksowej diagnozy aktualnej sytuacji. 
W wielu narracjach odnoszących się do momentów przełomu, symboli zerwania 
ze starym porządkiem − upadku Muru Berlińskiego, ataku terrorystycznego na 
Nowy Jork, fali rewolucji w świecie arabskim – jak mantrę powtarza się zapew-
nienie, że „świat już nigdy nie będzie taki sam”. Niemałych kłopotów dostarcza 
jednak próba odpowiedzi na pytanie o cechy tego świata, który właśnie powstaje. 

Przekształcenia na polu stosunków międzynarodowych prowokują do zada-
wania pytań o kompetencje, legitymację i skuteczność aktorów tworzących glo-
balną politykę. Na tym poziomie interakcji brakuje tradycyjnych instytucji spra-
wowania władzy, działają jednak mechanizmy władzy, podejmowane są decyzje, 
wprowadzane są postanowienia i projektowane są zmiany dotyczące życia milio-
nów ludzi pod każdą szerokością geografi czną25. 

Szczególnie ważne będą tu dwie tendencje: pojawienie się podmiotów władzy 
na poziomie transnarodowym oraz rosnąca świadomość potrzeby ochrony glo-
balnych dóbr publicznych. Pierwsza z tendencji jest związana z zagospodarowa-
niem pewnych obszarów znajdujących się poza wpływami państw narodowych 
przez podmioty prywatne, które ustanawiają regulacje i określają zasady działa-
nia. Rozpoznanie dóbr o znaczeniu globalnym, takich jak pokój czy bezpieczeń-
stwo żywnościowe, jest z kolei pierwszym krokiem na drodze do utworzenia form 
instytucjonalnej ich ochrony26. Rzeczywistość w erze globalnej wymaga nowych 
standardów zarządzania i procedur, które będą gwarantować skuteczne działa-
nie na poziomie międzynarodowym27. Global governance pyta o istotę tego typu 
obecnych i przyszłych mechanizmów, próbuje nakreślić strukturę organów de-
cyzyjnych, normy oraz stopień ich dopasowania do dynamicznej rzeczywistości 
międzynarodowej. Podejmuje analizę istniejących reżimów i układów międzyna-
rodowych, które wyznaczają zasady i warunki działania28. 

25 Approaches to Global Governance Th eory..., s. 5. Zob również: M. Pietraś, Pozimnowojenny 
ład międzynarodowy [w:] idem (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2006, s. 294–320.

26 M. Poiares Maduro, An EU Agenda for Global Governance, „RSCAS Policy Paper” 2011, no. 1. 
27 Making Global Economic Governance Eff ective: Hard and Soft  Law Institutions in a Crowded 

World, red. J. Kirton, M. Larionova, P. Savona, Ashgate Publishing, Farnham 2010. 
28 Neoliberalny nurt teorii stosunków międzynarodowych (liberalizm instytucjonalny) rozwi-

ja koncepcję reżimów międzynarodowych. Są to mniej formalne niż organizacje międzynarodowe 
formuły współpracy ponadnarodowej. Państwa w celu uzgodnienia zasad postępowania w danej 
dziedzinie zawierają porozumienia, przyjmują pewne reguły, normy i procedury decyzyjne wyrażo-
ne explicite lub implicite. Te zbiory zasad wyznaczają oczekiwania społeczności międzynarodowej co 
do zachowań jej członków w danym obszarze stosunków międzynarodowych. Zob. R. Little, Reżimy 
międzynarodowe [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodo-
wych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 455−476. 



Za
ry

s 
pr

ob
le

m
at

yk
i. 

Sp
or

y 
te

rm
in

ol
og

ic
zn

e

29

Nie wystarczy zatem dopasować tradycyjnych kanonów polityki międzynaro-
dowej do nowych realiów − należy na nowo określić warunki, na których będzie 
się opierać cały system.

Zarządzanie nie jest tym samym co polityka, chociaż są one ściśle powiązane. Zarządzanie 
w sensie governance polega na kierowaniu z użyciem instytucji i procesów administra-
cyjnych, które zostały wykształcone na podstawie porozumienia, konsensusu. Zasadniczo 
polityka opiera się na rywalizacji w dążeniu do zaspokajania partykularnych interesów, 
skoncentrowana jest na pozyskiwaniu i utrzymywaniu władzy, podczas gdy zarządzanie 
jest dostarczaniem dobra publicznego. Ta prawidłowość występuje zarówno w sferze we-
wnętrznej, jak i międzynarodowej, oddzielone od polityki zarządzanie na poziomie mię-
dzynarodowym jest jednak bardziej kruche, rozmyte i niekompletne29.

Potrzeba głębszych zmian w globalnej strukturze zarządzania jest wywołana 
między innymi rosnącymi napięciami pomiędzy grupami społecznymi i kulturo-
wymi, a także pogłębiającym się, pomimo zaangażowania na potrzeby systemów 
obronnych wyrafi nowanych zdobyczy technologicznych, poczuciem zagrożenia. 
Potęguje się uczucie, że coraz więcej, istotnych z punktu widzenia interesów spo-
łecznych, sfer i procesów wymyka się spod kontroli państwa. Zmienia się spoj-
rzenie na możliwości kształtowania relacji pomiędzy jednostkami i grupami 
a ośrodkami władzy. Zmiana technologiczna pociągnęła za sobą przekształce-
nia struktury społecznej. Obok zwiększonej mobilności i aktywizacji społecznej, 
przewartościowań w kwestii dążeń jednostkowych i grupowych, najistotniejszym 
elementem z punktu widzenia perspektywy global governance jest zjawisko mo-
bilizacji poznawczej30. Społeczeństwa stały się kompetentne i „refl eksyjne”. Podej-
mują namysł nad słusznością praktyk społecznych i politycznych, a rezultaty tego 
namysłu są coraz częściej demonstrowane na forum publicznym. Liderzy opinii 
społecznej sprawiają, że wiele grup interesów staje się coraz bardziej samodziel-
nych w diagnozowaniu problemów i wymuszaniu zmiany. W konsekwencji wy-
wołuje to również kryzys zaufania do instytucji politycznych i sprzeciw wobec 
wielu elementów kultury politycznej. 

Postępująca transnacjonalizacja problemów, przez którą rozprzestrzeniają się 
one na skalę globalną, pogłębia odczuwane powszechnie wrażenie, że wypraco-
wany po drugiej wojnie światowej model zarządzania sprawami międzynarodo-
wymi jest obecnie zdecydowanie niewystarczający. Rosnące wśród społeczeństw 
zachodnich poczucie zagrożenia jest przeciwstawiane obrazom, jakie wyłaniają 
się z historycznych analiz i statystyk. Wynika z nich, że dynamiczna rzeczywi-
stość postępującego umiędzynarodowienia przebiega we względnie stabilnych 
warunkach. Ludzie podróżują, komunikują się z sobą, przekraczając bariery czasu 
i przestrzeni, przenoszą swe relacje, pracę i pieniądze do cyberprzestrzeni, reali-

29 T. Weiss, T. Ramesh, Global Governance and the UN: An Unfi nished Journey, Indiana Univer-
sity Press, Bloomington 2010, s. XV.

30 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 572−573.
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zują transakcje i prowadzą projekty w transnarodowym środowisku, które prze-
ważnie okazuje się przyjazne i bezpieczne. 

Powstaje zatem pytanie o to, kto ustanawia normy, kształtujące tę skompliko-
waną architekturę transnarodowej rzeczywistości, jak dokładnie funkcjonują me-
chanizmy, dzięki którym jednostki, fi rmy i grupy interesów umiędzynarodawiają 
swą aktywność? Kto gwarantuje ich niezawodność, jeśli na poziomie transnaro-
dowym nie jest obecny żaden rząd? Jak są ustalane zasady funkcjonowania w sfe-
rze globalnej, skąd ich powszechna akceptacja? 

Global governance to jedno z narzędzi wyjaśniania zasad i oddziaływań zacho-
dzących na wielu poziomach struktury międzynarodowej przekształceń. Odwołu-
jąc się do wielu analiz współczesności, próbuje zdiagnozować stan struktur między-
narodowych i zachodzące wewnątrz nich procesy. Dostrzega fundamentalną rolę 
rewolucji informatycznej i informacyjnej, które znacząco wpłynęły na wszystkie 
poziomy życia społecznego, zmieniając pozycję i możliwości zarówno jednostki, 
jak i narodu. Procesy wywołujące te oddziaływania są złożone i wielowątkowe, dla 
rozwoju perspektywy global governance największe znaczenia będą jednak miały:

1) Usieciowienie życia społecznego − analizy dotyczące współżycia i współdzia-
łania w systemie sieciowym prowadzą do wniosku, że grup społecznych nie na-
leży, tak jak czyniono to wcześniej, automatycznie łączyć z zajmowanym przez 
nie terytorium. Badacze społeczeństw nowoczesnych dochodzą do wniosku, że 
zwiększenie technicznych i komunikacyjnych możliwości uczestnictwa i aktyw-
ności spowodowało tworzenie się przestrzennie rozproszonych systemów sieci 
uczestnictwa31. Manuel Castells opisuje materialne, społeczne, informacyjne ce-
chy społeczeństwa sieciowego, zakładając równocześnie, że sieci zyskały już zasięg 
globalny. Nastanie Wieku Informacji przyniosło z sobą nową formułę organizacji 
społeczeństwa. Rządzi się ono teraz logiką sieci. 

Sieć rozumiana jest tu jako otwarta, zdecentralizowania struktura, która nie-
ustannie może się rozprzestrzeniać. Składa się ona z połączonych z sobą punk-
tów, pomiędzy którymi zachodzi komunikacja. Castells twierdzi, że konsekwencje 
tej zmiany w naturze i funkcjonowaniu społeczeństw są na tyle poważne, że po-
winniśmy mówić o początku nowej egzystencji. Zresztą od początku naukowego 
i publicystycznego opisu złożoności procesów globalizacyjnych zwracano uwagę 
na znaczenie integracji. Roland Robertson pisał, że globalizacja to „zbiór proce-
sów, które czynią świat społeczny jednym”32. Powiązania i zależności sprawiają, że 
tworzące globalną przestrzeń społeczna wspólnoty coraz bardziej rozszerzają pola 
wzajemnych interakcji. Za sprawą różnorodnych sieci informacyjnych i decyzyj-
nych świat rzeczywiście staje się „jednym miejscem”33. 

31 K.  Hampton, B.  Wellman, Long Distance Community in the Network Society. Contact and 
Support Beyond Netville, „American Behavioral Scientists” 2001, no. 3, t. 45. 

32 P. Sztompka, Socjologia..., s. 582.
33 Określenie zapożyczone od A. Scholtego. Cyt. za: W. Szymański, Globalizacja – wyzwania 

i zagrożenia, Difi n, Warszawa 2001, s. 12.
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Dla rozważań o warunkach skuteczności działania w świecie społeczeństw sie-
ciowych duże znaczenie mają źródła i sposoby określania tożsamości ich człon-
ków oraz współczesna kondycja wspólnotowości. 

W świecie globalnych przepływów bogactwa, władzy i obrazów poszukiwanie tożsamości 
zbiorowej lub indywidualnej, przypisanej lub konstruowanej, staje się fundamentalnym 
źródłem społecznego sensu. (...) Ludzie coraz częściej budują swe sensy nie wokół tego, co 
robią, lecz wokół tego, kim są lub wierzą, że są34. 

Potwierdzenia swoich przekonań szukają w zbiorowościach, również organi-
zowanych według modelu sieciowego. Z jednej strony nowoczesność gloryfi kuje 
indywidualizm i konkurencyjność, i, jak wykazał w swym słynnym studium na 
temat współczesnej wspólnoty amerykańskiej Robert Putnam, osłabia „kapitał 
społeczny” wyrosłych w duchu wspólnotowym mieszkańców Stanów Zjednoczo-
nych35. Z drugiej strony rewolucja komunikacyjna dowiodła z pełną wyrazistością, 
że wspólnota nie opiera się na geografi i. Przestrzenna bliskość może sprzyjać jej 
trwaniu i rozwojowi, dokładnie tak samo jak nowoczesne narzędzia komunikacji36. 

2) Przekształcenia dynamiki międzynarodowego systemu decyzyjnego – spo-
sób funkcjonowania globalnej sieci powiązań pomiędzy ludźmi, informacjami, 
produktami, kapitałem jest opisywany w bardzo różnorodny sposób. W wielu 
jednak wizjach powtarza się element płynności, mniej lub bardziej skoordynowa-
nego ruchu, uporządkowanego lub chaotycznego przemieszczania się ludzi i tych 
elementów, które uznają za fundamentalne dla swojej rzeczywistości (wiedza, 
władza, kultura, pieniądze). 

John Urry, autor Socjologii mobilności, taki nieskoordynowany i nieprzewidy-
walny ruch nazywa fl uidem. Globalne sieci charakteryzują się pewnymi struktu-
rami, pomiędzy którymi zachodzą przepływy. Struktury tworzą organizacyjną, 
technologiczną, instytucjonalną płaszczyznę umożliwiającą zaistnienie przepły-
wów. Większość tych strukturalnych elementów globalnej sieci znajduje się na 
poziomie transnarodowym – są to organizacje i reżimy funkcjonujące w ode-
rwaniu od fi zycznej przestrzeni. Są bytami wyobrażonymi, które zostały stwo-
rzone i w miarę swego funkcjonowania ulegają przeobrażeniom w świadomości 
społeczeństw i grup członkowskich. Jedynie ich siedziby, centra decyzyjne mają 
charakter materialny, są ulokowane w konkretnej przestrzeni. John Urry nazywa 
je węzłami, chcąc podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają w strukturze globalnej 
sieci37. Pisze on również, że siła każdej sieci rośnie w miarę umiejętności wykorzy-

34 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 20−21. 
35 R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2008.
36 Więcej na temat roli internetu w kształtowaniu transnarodowych społeczności w rozdz. II 

w ramach wątku „globalne społeczeństwo obywatelskie”. 
37 J. Urry, Sociology Beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century, Routledge, New 

York, London 2000, s. 35−36. 
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stania światów materialnych, których zasoby gwarantują zwiększenie dostępności 
lub rozbudowywanie struktury. 

Jej rozmiar bierze się z liczby znajdującej się w niej węzłów, gęstości połączonych w sieci 
powiązań pomiędzy poszczególnymi węzłami oraz powiązań, które sieć posiada z innymi 
sieciami. Liczba węzłów wydaje się tu podstawowa, jako że wartość sieci nie zwiększa się 
w sposób geometryczny. W miarę jak zwiększa się liczba węzłów, w sposób wykładniczy 
zwiększa się także całkowita wartość lub władza sieci38.

Fakt, że główne procesy współczesności przybrały charakter sieci, decyduje 
o potrzebie przedefi niowania sposobów uprawiania polityki właściwych tradycyj-
nym strukturom. Przekształcenia w obszarze sfery politycznej również są rezulta-
tem sieciowej formy organizacji społecznej, w którą włączają się, bądź z której są 
wyłączane jednostki i grupy społeczne. W ich wyniku zmienia się również zasięg 
działań politycznych – z poziomu narodowego przenosi się na poziom między-
narodowy, transnarodowy i globalny. Kluczem dla tych przekształceń jest dąże-
nie do efektywności: nie sposób skutecznie zarządzać procesami o charakterze 
transnarodowym, stosując formuły właściwe administracji zamkniętej, ograni-
czonej terytorialnie do granic jednego państwa czy nawet regionu. 

W konsekwencji zatem „państwowa kontrola nad czasem i przestrzenią jest 
coraz bardziej omijana przez globalne przepływy kapitału, dóbr, usług, technolo-
gii, komunikacji i informacji”39. W dużo większym stopniu na postawy i kierunki 
działań jednostek i grup wpływają współcześnie „sieci kapitału, produkcji, ko-
munikacji, przestępczości, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządo-
wych, ponadnarodowych religii oraz ruchów wpływających na opinię publiczną”40. 

1.1. Global governance a rząd światowy 

Na pewno nie chcę państwa globalnego. To byłby, jak już Karl Jaspers orzekł, 
koszmar. – Bo nie byłoby gdzie uciekać. Jedno państwo dla całej ludzkości 
byłoby ramą dla totalitaryzmu, jakiego świat jeszcze w najgorszych nawet 
marach nocnych nie doświadczył.

Zygmunt Bauman

Chociaż teoretycy global governance wyraźnie zastrzegają, że opracowywane 
przez nich koncepcje nie mają nic wspólnego z pomysłem ustanowienia świato-
wego rządu, nie sposób jednak, poszukując teoretycznych źródeł tej wizji, pomi-
nąć takiej interpretacji. Po pierwsze dlatego, że współczesny system organizacji 

38 J.  Urry, Sieci społeczne, podróże i rozmowy [w:] Socjologia codzienności, red. P.  Sztompka, 
M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 268−269.

39 M. Castells, Th e Power of Identity, Blackwell, Oxford 1997, s. 243.
40 Ibidem, s. 304.
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międzynarodowych częściowo pełni funkcje światowego rządu. Po drugie, po-
mysł utworzenia globalnego centrum władzy nad światem od dawna jest obecny 
w analizach politologicznych i popkulturze, wciąż rozpalając emocje. Warto więc 
przypomnieć, że koncept ten zrodził się nie tylko w wyobraźni amatorów teorii 
spiskowych i pisarzy science fi ction. 

Krytyczna ocena niedoskonałych systemów politycznych od wieków prowadziła 
do refl eksji nad możliwością zastąpienia ich jakąś formą rządu światowego. Wątek 
ten pojawia się w czternastowiecznej Monarchii Dantego, w pismach ojca prawa 
międzynarodowego Grocjusza czy w rozważaniach przywołanego na kolejnych 
stronach tej książki Immanuela Kanta. W formie konkretnego politycznego projek-
tu idea ta – oczywiście nie dosłownie − pojawiła się po pierwszej wojnie światowej, 
kiedy powoływano Ligę Narodów41. Jej twórcy, jak zauważył Harold Jacobson,

(...) zobrazowali proces organizowania się ludzkości w coraz większe i bardziej stabilne for-
macje będące przedmiotem zarządzania; najpierw była więc rodzina, potem plemię, potem 
miasto-państwo, a potem naród. Zakładaną kulminacją tego procesu było zgromadzenie 
całej ludzkości w jednej politycznej formacji42.

Od lat 20. do 50. XX wieku nad projektem powołania rządu światowego po-
chylały się główne postacie życia politycznego, naukowego i kulturalnego obydwu 
kontynentów. Do sympatyków ruchu federalistycznego o wymiarze globalnym 
zaliczali się w Europie między innymi Arnold Toynbee, Aldous Huxley, Bertrand 
Russell czy laureat Pokojowej Nagrody Nobla za walkę z niedożywieniem John 
Boyd Orr. W gronie czołowych postaci amerykańskiego życia publicznego ja-
kąś formę rządu światowego poparli: Kurt Vonnegut, Walter Cronkite, Herbert 
G. Wells, Peter Ustinov, Dorothy Th ompson, dwóch sędziów Sądu Najwyższego: 
William Douglas i Owen Roberts, senatorowie Estes Kefauver i Hubert Humphrey.

Jawaharlal Nehru pisał w 1956 roku: „Jedyną drogą pozwalającą nam pewnie 
patrzeć w przyszłość jest ustanowienie jakiegoś rodzaju porządku światowego, 
wyłonienie się Jednego Świata”43. 

Najbardziej jednak energicznie na rzecz nowego porządku światowego działał 
genialny fi zyk Albert Einstein. W 1932 roku Einstein i Zygmund Freud udostęp-
nili opinii publicznej fragmenty swej korespondencji poświęcone problemowi 
utrzymania pokoju. Publikacja pod tytułem Dlaczego wojna? (Why War?) mia-
ła pełnić funkcję ideowej deklaracji najwybitniejszych intelektualistów owych 

41 Zob. np. S. Talbott, Th e Great Experiment: Th e Story of Ancient Empires, Modern States, and 
the Quest for a Global Nation, Simon and Schuster, New York 2008; J.A. Yunker, Rethinking World 
Government: A New Approach, University Press of America, Lanham, MD 2005; A. Wendt, Why 
a World State Is Inevitable, „European Journal of International Relations” 2003, no. 9 (4), s. 491–542.

42 H.K. Jacobson, Networks of Interdependence: International Organizations and the Global Poli-
tical System, Knopf, New York 1984, s. 84. 

43 Cyt. za: T.G. Weiss, What Happened to the Idea of World Government, „International Studies 
Quarterly” 2009, no. 53, s. 261. 
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czasów44. W liście Einsteina pojawił się pomysł powołania globalnej instytucji 
prawodawczej, która miała sprawować pieczę nad stanem bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Freud odnosił się do ciemnych stron natury ludzkiej, które nie-
pokój zamieniają w agresję, a konfl ikty nakazują rozwiązywać za pomocą siły. Nie 
pokładał wiary w „idealistycznych postawach”, przejawiających się w poczuciu cy-
wilizacyjnej wyższości Greków nad barbarzyńcami, chrześcijańskiej solidarności 
czy powstałej po pierwszej „wielkiej wojnie” Lidze Narodów.

Sceptycyzm Freuda okazał się proroczy, a debata na temat możliwości uwol-
nienia ludzkości od dramatu wojny na nowo, z jeszcze większą intensywnością 
rozgorzała w połowie lat 40. XX wieku. Był to czas przełomu. Dwie wojny świa-
towe pozostawiły niewiele złudzeń co do drzemiącego w naturze ludzkiej okru-
cieństwa. Duchy Holokaustu, krwawych dyktatur, bezsensownych ofi ar kładły się 
cieniem na osiągnięciach cywilizacji zachodniej. Dyplomatyczne salony po raz 
kolejny, po porażce idei Ligi Narodów, naradzały się nad sposobami utrzymania 
pokoju i stabilności, nad mechanizmami, które zdolne byłyby do kształtowania 
porządku międzynarodowego. Idea bezpieczeństwa zbiorowego, na którego stra-
ży miała stać międzynarodowa organizacja wyposażona w szerokie kompetencje, 
była oparta na szerokim konsensusie głównych ośrodków władzy45. Trwały spo-
ry co do konkretnych uprawnień planowanej organizacji oraz ogólnej strategii 
kształtowania stosunków międzynarodowych w epoce powojennej. 

Jednym z ważnych nurtów toczącej się wówczas debaty był światowy ruch 
federalistyczny. Dzielił się on na kilka odłamów różniących się szczegółowymi 
propozycjami dotyczącymi kształtu rozwiązań prawnomiędzynarodowych, ale 
ogólne dążenie jego aktywistów sprowadzało się do postulatu ustanowienia pew-
nej formy rządu światowego. Punktem wyjścia była zasada, że nie ma pokoju 
bez sprawiedliwości, sprawiedliwości bez prawa, a prawa bez rządu46. Dla zapo-
bieżenia wybuchowi kolejnej wojny oraz realizowania ideałów sprawiedliwości 
i praworządności światu potrzebny zatem był rząd. Miał on stać na straży bez-
pieczeństwa międzynarodowego, którego kształtowanie stanowiło całkiem nowe 
wyzwanie w erze broni masowego rażenia. 

W konsekwencji ataków nuklearnych na Hiroszimę i Nagasaki dokonanych 
w 1945 roku w Stanach Zjednoczonych powstała najbardziej znamienna inicjatywa 
nurtu federalistycznego. Naukowcy pracujący nad wynalezieniem bomby atomo-
wej − Albert Einstein, Niels Bohr, Leo Szilard, J. Robert Oppenheimer − wezwali 
do chronienia cywilizacji przed widmem wojny nuklearnej za sprawą organizacji 

44 Einstein on Peace, red. O. Nathan, H. Norden, Schocken Books, New York 1960, s. 186−203.
45 J.A. Yunker, World Union on the Horizon: Th e case for Supranational Federation, University 

Press of America, Lanham, MD 1993; R. Falk, On Humane Governance: Toward a New Global Poli-
tics, Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 1995.

46 Słowa Grenvilla Clarka, autora popularnej wśród ruchu federalistycznego koncepcji, zawartej 
w książce World Peace through World Law. Cyt. za: J.P. Baratta, Th e Politics of World Federation: From 
World Federalism to Global Governance (Vol. 2), Praeger, Westport CT, London 2004, s. 299. 
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międzynarodowej, spełniającej funkcje rządu światowego i sprawującej kontrolę 
nad systemami masowej zagłady. Einstein pisał: „Naszą bronią nie jest ani uzbroje-
nie, ani nauka, ani zejście do podziemia. Naszą bronią jest pokój i porządek”47. 

Federacja światowa, której ideę uczeni promowali, objeżdżając Stany Zjedno-
czone z publicznymi wykładami, nie miała być unitarnym państwem światowym, 
którego pojawienie się miałoby obalić dotychczasową strukturę państw narodo-
wych. Ta struktura miała zostać zachowana, a rząd światowy, według tej koncep-
cji, miał służyć interesom państw narodowych, stojąc na straży stabilności i bez-
pieczeństwa. Głównym zadaniem rządu światowego, wyposażonego w pewne 
suwerenne uprawnienia, było stanowienie prawa międzynarodowego i kontrola 
jego wprowadzania w życie. 

Nie była to na gruncie amerykańskim idea nowa – przed pierwszą wojną świa-
tową na scenie publicznej funkcjonowały organizacje federalistyczne − powstała 
w 1910 World Federation League czy New York Peace Society funkcjonująca od 
1906 roku. Głosiły one pogląd, że nieuchronną koniecznością dziejów jest wy-
kształcenie jakiejś formy globalnego państwa, którego liderem miały być Stany 
Zjednoczone. W latach 40., jak twierdzi Th omas G. Weiss, „niemożliwe było, słu-
chając radia, czytając prasę czy oglądając kroniki fi lmowe, nie natrafi ć na pomysł 
rządu światowego”48. Zadziwiające jest, szczególnie w kontekście cech charakte-
rystycznych amerykańskiej fi lozofi i politycznej, jak wiele prominentnych osób 
w tym kraju popierało ten projekt w pierwszej połowie XX wieku. Trzeba bowiem 
przyznać, że nie pasował on do politycznego credo Stanów Zjednoczonych, które 
relacje ze światem od początku swego istnienia budowały na poczuciu niezależ-
ności, izolacjonizmie i przekonaniu o swej wyjątkowości. Trudno zatem uwierzyć 
w oddźwięk społeczny i intelektualny, jaki uzyskało tam wezwanie do dobrowol-
nego zrzeczenia się części suwerennych praw na rzecz niezależnie działającej for-
my globalnej władzy. Współcześni krytycy i komentatorzy amerykańskiej polityki 
zagranicznej często wskazywali na relację zdecydowanie odwrotną. USA, odgry-
wając rolę „globalnego policjanta” w okresach swojej dominacji w układzie mię-
dzynarodowym, same przypominały w pewnym sensie agendę światowego rzą-
du49. W czasach kryzysów prowokujących pogłębioną refl eksję nad stanem spraw 
świata nie brakowało wezwań do przyjęcia przez Amerykanów odpowiedzialno-
ści za globalny porządek50. 

47 Ibidem, s. 301. 
48 T.G. Weiss, What Happened to the Idea..., s. 259. 
49 Zob. M. Mandelbaum, Th e Case For Goliath: How America Acts As Th e World’s Government in 

the Twenty-fi rst Century, Public Aff airs, New York 2006.
50 Na łamach „Foreign Aff airs” już po wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 roku przeko-

nywano: „Stany Zjednoczone posiadają i środki i motyw, aby stanąć na czele powstającego nowego 
instytucjonalnego porządku”. Zob. S.G. Brooks, W.C. Wohlforth, Reshaping the World Order: How 
Washington Should Reform International Institutions, „Foreign Aff airs” 2009, no. 88, March−April, 
s. 49–63.
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W wizji sformułowanej w pierwszej połowie XX wieku kolejność wypadków 
przedstawiała się podobnie – Stany Zjednoczone wzmocnione strukturami glo-
balnej organizacji miały promować swój model demokracji jako remedium na 
burzliwy tok wydarzeń na europejskiej scenie politycznej. 

Republikański kandydat na prezydenta w wyborach 1940 roku Wendell Wilkie 
w swojej książce Jeden świat (One World) − manifeście dotyczącym potrzeby glo-
balnego spojrzenia na sprawy międzynarodowe − prezentował koncepcję federa-
cji światowej jako sposób na popularyzację amerykańskich wartości. Książka nie 
schodziła z pierwszego miejsca listy bestsellerów „New York Times’a” przez cztery 
miesiące. Intelektualne podstawy ruchu federalistycznego tworzyły również pra-
ce: Roberta M. Huchtinsa Wstępny projekt światowej konstytucji (1948; Th e Pre-
liminary Draft  of a World Constitution), Grenvilla Clarka Plan dla Pokoju (1950; 
A Plan for Peace) oraz Emery’ego Revesa Anatomia pokoju (1945; Th e Anatomy 
of Peace). Swego rodzaju „mapę drogową”, która miała wyznaczać organizacyjne 
postępy w dążeniu do realizacji postulatu rządu światowego, zaproponował Leo 
Szilard w artykule Wzywając do krucjaty (Calling for a Crusade).

Zasadniczy trzon debaty nad nowym kształtem porządku międzynarodowego, 
którego elementem mógł stać się centralny organ globalnego zarządzania, sta-
nowiła jednak kwestia roli i kompetencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Dnia 1 stycznia 1942 roku w Waszyngtonie przyjęto Deklarację w sprawie Naro-
dów Zjednoczonych, podpisaną przez 26 krajów – członków koalicji antyhitle-
rowskiej. W 1949 roku rozwój idei rządu globalnego w Stanach Zjednoczonych 
osiągnął punkt kulminacyjny − wtedy w Izbie Reprezentantów przedstawiono 
rezolucję formułującą zasadnicze dążenie amerykańskiej polityki zagranicznej 
(House Concurrent Resolution 64). Stanowiła ona, że 

Fundamentalnym celem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest popierać 
i wzmacniać Organizację Narodów Zjednoczonych oraz wspierać jej rozwój w kierunku 
federacji światowej otwartej na wszystkie narody, wyposażonej w sprecyzowane i ograni-
czone kompetencje pozwalające jej utrzymywać pokój i zapobiegać agresji przez stanowie-
nie, interpretowania i wzmacnianie światowego prawa51.

Rezolucję poparło 111 członków Izby, wśród których znaleźli się dwaj przyszli 
prezydenci – John F. Kennedy i Gerald Ford52. W tym samym czasie senacka pod-
komisja ds. stosunków międzynarodowych (US Senate Subcommittee on For-
eign Relations) rozważała osiem projektów związanych z tematem rządu świa-

51 Warren F. Kuehl. Cyt. za: J.A. Yoder Th e United World Federalists: Liberals for Law and Order 
[w:] Peace Movements in America, red. Ch. Chatfi eld, Schocken Books, New York 1997, s. 99.

52 Chociaż rozważania na temat możliwości utworzenia rządu światowego na głównej scenie 
amerykańskiej polityki porzucono dość szybko, to wszystkie administracje czasów zimnej wojny 
szukały sposobów na utrzymanie światowego pokoju. Prezydent Kennedy w 1963 roku mówił przy-
kładowo: „Pokój światowy nie wymaga, aby każdy kochał swojego sąsiada, lecz aby żyć w tolerancji, 
rozwiązując spory w drodze pokojowej”, cyt. za: A. Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Euro-
py Wschodniej w latach 1961−1968, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 38. 
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towego53. Wysiłki amerykańskich i międzynarodowych federacjonistów koncen-
trowały się na lobbowaniu za jak największą dozą kompetencji dla powstającej 
ONZ. Ostateczna koncepcja, która stała się podstawą funkcjonowania organiza-
cji, musiała być zatem dla zwolenników globalnego federalizmu rozczarowująca. 
ONZ była wprawdzie instytucją o zasięgu uniwersalnym, ale sposób jej funkcjo-
nowania nie stwarzał nadziei na dalszą ewolucję w kierunku urzeczywistnienia 
rządu światowego – nie dawano jej możliwości działania niezależnie od tworzą-
cych jej członków. Pewną nadzieją na zmianę takiego stanu rzeczy był artykuł 
109. Karty Narodów Zjednoczonych, który przewidywał konieczność przeglądu 
zasad działania organizacji i dostosowania ich do wymogów bieżącej sytuacji 
w perspektywie 10 lat. Zaledwie zatem przyjęto w San Francisco Kartę Narodów 
Zjednoczonych, ruch federalistyczny zaczął zwierać szeregi w celu jej podważe-
nia. Miała temu służyć powołana w 1947 roku organizacja Zjednoczonych Fede-
ralistów Światowych (United World Federalists, UWF). Wprawdzie dbano o to, 
aby federalistyczne założenia ideowe przekazywać nowemu pokoleniu – Stu-
denccy Federaliści (Student Federalists) byli ówcześnie największą bezpartyjną 
organizacją w Stanach Zjednoczonych – ale bieg wydarzeń w późnych latach 40. 
i na przestrzeni lat 50. był dla konceptu rządu światowego bezlitosny. Nigdy nie 
uzyskano wymaganej zapisem artykułu 109. większości dwóch trzecich głosów 
potrzebnych do podjęcia obrad nad zmianą zasady funkcjonowania ONZ. 

Wyobraźnia Europejczyków podążyła za wizją Jeana Monneta, i w wyniku 
formowania się struktur federacji europejskiej zatarły się ambicje rozciągnięcia 
tego rezultatu na skalę globalną. Ameryka z kolei zanurzyła się w rozgrywkach 
zimnowojennych – wobec wojny nuklearnej i zagrożenia komunistycznego wizja 
zjednoczenia wszystkich narodów świata pod rządami jednej instytucji wydawa-
ła się naiwną utopią. W końcu rozważania nad formą rządu światowego zostały 
zastąpione tymi nad porządkiem światowym czy globalnym zarządzaniem. Jak 
zauważa historyk ruchu federalistycznego Joseph Barrata, w latach 90. „nowe wy-
rażenie global governance pojawiło się w miejsce global government, jako akcep-
towany termin w debacie nad organizacją, która stanie się nośnikiem pragnień, 
praktycznych celów i postępowych wysiłków”54. 

Dla teoretyków stosunków międzynarodowych mówienie o rządzie świa-
towym jest wyrazem szkodliwego idealizmu lub promowania nieobliczalnych 
w kontekście zagrożenia totalitaryzmem dążeń. Chociaż jeszcze w okresie tuż po 
zakończeniu drugiej wojny światowej fl agowi reprezentanci realistycznej szkoły 
stosunków międzynarodowych Hans Morgenthau i Reinhold Niebuhr twierdzi-
li, że utworzenie „globalnego państwa” jest konieczne, aby uzyskać trwały pokój 
w warunkach ery nuklearnej55. Na skutek oddziaływania studiów obnażających 

53 Ibidem.
54 J.P. Barrata, Th e Politics of World Federation..., s. 234−235.
55 Zob. H. Morgenthau, Politics Among Nations, Knopf, New York 1960, s. 27; R. Niebuhr, Stru-

cture of Nations and Empires: A Study of the Recurring Patterns and Problems of the Political Order in 
Relation to the Unique Problems of the Nuclear Age, Scribner’s, New York 1959.
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złożoną naturę globalizacji współcześnie uznano, że niemożliwe jest przeniesie-
nie narodowej formuły centralnego ośrodka władzy na poziom międzynarodowy. 
Że zarządzanie globalne może oprzeć się wyłącznie na działalności wielu konku-
rencyjnych wobec siebie, ale i uzupełniających się ośrodków władzy. Że scenariusz 
scentralizowanej władzy nad światem jest niebezpieczny, ponieważ niesie z sobą 
zagrożenia dla procedur demokratycznych. Dlatego właśnie idea rządu świato-
wego karmi wyobraźnię autorów teorii spiskowych utrzymujących, że globalne 
elity albo już sprawują władzę nad światem ze swych gabinetów w Waszyngtonie, 
Londynie i na Wall Street, albo właśnie się organizują, aby tę władzę przejąć. Skład 
tych elit zmienia się w zależności od klimatu politycznego, ale spekulacje na temat 
tego, kto z ukrycia kontroluje świat, są jedną z głównych obsesji popkultury56. 

1.2. Idea federacji światowej Immanuela Kanta

Jednym z ważnych ideowych źródeł ujęcia global governance jest koncepcja fe-
deracji światowej, która pojawia się w myśli fi lozofi cznej Immanuela Kanta. Po-
szukując warunków pokojowego współistnienia państw odrębnych cywilizacyjnie 
i ustrojowo, stworzył on formułę federacji niezależnych republik opartą na fun-
damencie prawa − związek pokojowy (foedus pacifi cum). Jego osiemnastowiecz-
ne dzieło Do wiecznego pokoju zawiera preliminaria pokojowe, których przyjęcie 
miało zakończyć wojny pomiędzy jego sygnatariuszami57. Myślą przewodnią tej 
części fi lozofi i Kanta jest przede wszystkim opisanie warunków umożliwiających 
doprowadzenie do stabilnego współżycia państw, które w utrzymaniu pokoju 
będą dostrzegać swój żywotny interes.

Powołanie światowej federacji jest dla Kanta „wyjściem ze stanu bezprawia, 
w którym kryją się wojny”, osiągnięciem wyższego poziomu organizacji społe-
czeństw i władzy. Po spełnianiu kilku warunków – proponował on między in-
nymi unieważnienie wszystkich traktatów mogących być zalążkami przyszłych 
wojen, uznanie nieinterwencji w sprawy wewnętrzne innych państw oraz zniesie-
nie stałych armii − stan ten mógłby zostać osiągnięty. Podstawowym elementem 
tej nowej jakości politycznej było poszanowanie praw jednostek, które w swoim 
postępowaniu miały się kierować imperatywem kategorycznym – czyń tak, abyś 
mógł uznać, że motywy i mechanizm twego postępowania mogłyby stać się postę-
powaniem powszechnym. Na tej myśli miał się zasadzać system praw publicznych 
postulowany przez fi lozofa z Królewca. 

56 M. Czubaj, Oni są wszędzie, „Polityka” 2005, nr 51, grudzień, http://archiwum.polityka.pl/
art/oni-sa-wszedzie,379915.html (12.12.2011).

57 Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym opisano sześć artykułów prelimi-
narnych – wzór porozumienia pomiędzy prowadzącymi wojnę państwami, w którym strony sporu 
przyrzekały zawrzeć traktat pokojowy albo przywracały pokój. W drugim rozdziale zawarto trzy 
artykuły defi nitywne – ogólnie odnoszące się do systemów politycznych. 
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Warunkiem ustanowienia i prawidłowego działania takiego systemu miała 
być odpowiednia konstrukcja rządu w suwerennych państwach republikańskich 
– gdzie o kwestiach zasadniczych współdecydują sami obywatele. „Prawo mię-
dzynarodowe powinno opierać się na federalizmie wolnych państw”, twierdzi 
Kant w drugiej części rozprawy58. Uniwersalny system prawny pozwala na rozwój 
stosunków międzynarodowych w sensie moralnym. Według tradycyjnej formu-
ły, akceptowanej również przez Kanta, wojna jest formą kontaktów, dialogu, któ-
ry zachodzi na arenie międzynarodowej. Ostateczny jednak rezultat wyniesiony 
z pól bitewnych nie przesądza o tym, po stronie którego z adwersarzy jest racja 
w prowadzonym sporze. Wynik wojny zależy od skuteczności i liczebności uży-
tych wojsk, a nie od prawd moralnych (sam autor uważał jednakże prowadzenie 
okresowych wojen za sposób na utrzymanie w społeczeństwie cnót − poczucia 
honoru, odwagi i męstwa). Formułuje on de facto koncepcję bezpieczeństwa zbio-
rowego, która została powtórnie przywołana w XX wieku. Stała się ona podstawą 
dla stworzenia zrębów Ligi Narodów po pierwszej wojnie światowej, a następnie 
powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. O ile jednak ONZ odpowiada 
myśli Kantowskiej w sensie skali organizacyjnej, o tyle jako struktura nie spełnia 
podstawowego kryterium, które podnosi fi lozof – aby przystąpić do Związku czy 
Ligi Narodów, państwo musi być niezależne i rządzone demokratycznie. 

Abstrahując zatem od obecnej kondycji Narodów Zjednoczonych, z podzi-
wem trzeba spojrzeć na osiemnastowiecznego myśliciela, który przepowiadał, że 
„wykonalność (realność obiektywna) tej idei federacji (...) daje się wyobrazić”59. 
Wielu badaczy uznaje Unię Europejską za urzeczywistnienie Kantowskiej idei 
w wydaniu regionalnym. Zrzeszone w niej państwa rzeczywiście rozwiązują spo-
ry metodami dyplomatycznymi, a otwarta formuła organizacji umożliwia jej roz-
szerzenie. Ambicje królewieckiego fi lozofa przedstawione w tym projekcie miały 
jednak charakter globalny. Pisze on o trzech poziomach prawnych: państwowym 
(Staatsrecht), międzypaństwowym (Völkerrecht) i kosmopolitycznym (Weltbür-
gerrecht). Projekt Kanta zawierał wielki cel: wieczny pokój między państwami 
oparty na rozumnych regułach współpracy. Wspólny wysiłek i świadome posłu-
giwanie się rozumem doprowadzą w końcu do sytuacji, w której zdaniem wszyst-
kich stron konfl ikt nie ma już sensu.

Traktat Immanuela Kanta, chociaż proponuje jedynie zarys organizacji po-
rządku międzynarodowego, przez stulecia był niewyczerpaną inspiracją dla ba-
daczy i komentatorów stosunków międzynarodowych. Liczne echa myśli Kanta 
odnajdziemy również w koncepcjach zaliczanych do nurtu global governance. 

David Held i Daniele Archibugi w swoim ujęciu kosmopolitycznego zarządza-
nia (cosmopolitic governance) wyraźnie nawiązują do Kantowskiej koncepcji rela-

58 I.  Kant, O porzekadle: To musi... Do wiecznego pokoju. Projekt fi lozofi czny, Comer, Toruń 
1995, s. 61. 

59 Ibidem, s. 63.
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cji jednostka − państwo − społeczność międzynarodowa60. Autorzy zastrzegają, 
że formułując ten projekt, jak się wyrazili, nalewają nową wodę do starych butli, 
sięgając po podstawowe kategorie polityki po to, aby znaleźć dla nich zastosowa-
nie w nowych warunkach geopolitycznych61. Stawiają też tezę, że w erze współ-
zależności i nasilających się dotkliwych kryzysów zasadnicze dla społeczności 
międzynarodowej kwestie mogą być w zadowalający sposób rozstrzygnięte tylko 
pod warunkiem rozszerzenia i rozwoju demokracji. Uznają, że kosmopolityczni 
obywatele powinni zyskać możliwość reprezentacji na arenie międzynarodowej, 
aby w ten sposób wpływać na rozwiązywanie problemów współczesności. Katalog 
spraw, które mają wymierny, negatywny wpływ na kondycje ludzkości, jest szero-
ki: zaliczają się doń kwestie kontroli nad stosowaniem siły, przestrzeganie praw 
człowieka, proliferacja broni, bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne itd. 

Podobieństwo tego konceptu do osiemnastowiecznego zarysu światowej 
federacji autorstwa fi lozofa z Królewca można dostrzec na wielu poziomach. 
Po pierwsze, chodzi o zagwarantowanie pełniejszych państw jednostek – oby-
wateli62. Po drugie, światowy pokojowy porządek miał się opierać na wspólnocie 
republikańskich państw63. Po trzecie, fundamentem funkcjonowania tej wspól-
noty miało się stać prawo międzynarodowe i porozumienie pomiędzy narodami. 
Po czwarte, nadrzędnym celem obydwu projektów jest zapewnienie pokojowego 
współistnienia. Po piąte wreszcie – tak jak projekt Kantowski jest pewną ideą, 
bo zadaniem fi lozofa jest opisywać pożądany stan rzeczy, tak wizja demokracji 
kosmopolitycznej jest niemożliwą do spełnienia utopią. Trudno uznać tę próbę 
teoretycznego uporządkowania kwestii zarządzania sprawami globalnymi za uda-
ną64. Sami autorzy przyznają zresztą: 

Jeśli kiedykolwiek będziemy zdolni uzyskać jakąś formę global governance osadzoną na 
bazie demokratycznych norm i wartości, jest bardzo mało prawdopodobne, że stanie się 
to na skutek jednego wielkiego projektu. Wręcz przeciwnie, bardziej prawdopodobne jest, 
że różnorodne zmiany i reformy wprowadzane na poziomach lokalnym, narodowym, re-
gionalnym i globalnym staną się podstawą postępowej transformacji globalnej polityki65.

60 Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order, red. D.  Archibugi, D.  Held, 
Polity Press, Cambridge 1995; D. Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to 
Cosmopolitan Governance, Polity Press, Cambridge 1995.

61 D. Archibugi, D. Held, Cosmopolitan Democracy: Paths and Ways, Working Paper IRPPS-
-CNR 2011, no. 34, styczeń, s. 2. 

62 Chociaż Kant koncept obywatelstwa ograniczał do istot rozumnych. 
63 Przy czym ustrój republikański, tak jak go opisuje Immanuel Kant, nie był tożsamy z de-

mokracją. Sam fi lozof odcinał się od demokracji, twierdząc, że ma ona w sobie rys despotyczny 
− większość może zdecydować o użyciu przemocy w stosunku do osoby, która nie będzie się z nimi 
zgadzać.

64 Krytykę założeń demokracji kosmopolitycznej znajdziemy między innymi w: D. Chandler, 
New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of State Sovereignty, „Political Stu-
dies” 2003, vol. 51; R. Falk, A. Strauss, Towards Global Parliament, „Foreign Aff airs” 2001, Janua-
ry−February. 

65 D. Archibugi, D. Held, Cosmopolitan Democracy..., s. 4.
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Chociaż w koncepcji tej nie odpowiada się na pytanie o to, jak rzeczywiście 
miałaby funkcjonować zaproponowana struktura międzynarodowej władzy, ani 
na jakiej zasadzie ma ona gwarantować współudział obywateli w rządzeniu świa-
tem, jej pojawienie się sprowokowało jednak wartościową dyskusję analityków 
współczesnego porządku międzynarodowego66. Rozważano w niej możliwości 
i warunki tworzenia nowych struktur władzy w przestrzeni ponadnarodowej, 
możliwości rozwoju instytucji oraz porozumienia pomiędzy odrębnymi kulturo-
wo i politycznie podmiotami. W toku dyskusji ujawniły się trudności w stosowa-
niu pojęć i wyobrażeń właściwych narodowym systemom władzy na poziomie 
ponadnarodowym. Obnażyła ona również skromne możliwości w zakresie budo-
wania równowagi pomiędzy suwerennymi państwami narodowymi a wyposażo-
ną w szerokie uprawnienia władcze organizacją międzynarodową. 

Rezultatem tego nurtu intelektualnego, cennym z punktu widzenia koniecz-
ności rozwijania ponadnarodowych form zarządzania, co postuluje global govern-
ance, jest wykształcenie pewnego przekonania o rzeczywistym istnieniu globalne-
go dobra wspólnego. Dostrzeżono możliwość i słuszność budowania skutecznych 
rozwiązań nie tylko na podstawie narodowych interesów, ale również biorąc pod 
uwagę całościowy kontekst. Dostosowanie istniejących centrów władzy politycz-
nej do wymogów transnacjonalizacji dla liderów zachodniej klasy politycznej wy-
daje się koniecznością, a nie tylko teoretyczną opcją. Stało się to jedną z głównych 
kwestii we współczesnej polityce międzynarodowej.

66 Swoje stanowisko wobec konceptu demokracji kosmopolitycznej wyrazili m.in.: Robert Dahl, 
Ralf Daharendorf, David Miller, Philippe Schmitter, Jürgen Habermas, Richard Falk, Ulrich Beck, 
Mary Kaldor, Andrew Linklater, Tony McGrew, Jan Aart Scholte, Saskia Sassen. 
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2.  Instytucjonalne i koncepcyjne źródła 
global governance

Formalne początki ujęcia rzeczywistości międzynarodowej w kategoriach global 
governance wiązały się z pracami komisji do spraw zarządzania globalnego (Th e 
Commission on Global Governance), powołanej w 1992 roku pod patronatem 
Sekretarza Generalnego ONZ. Zadaniem tego gremium specjalistów było opra-
cowanie strategii, która pozwoliłaby na lepszą koordynację współpracy między-
narodowej w globalizującym się świecie. Komisja, powołana z inicjatywy Willego 
Brandta, nie była ofi cjalnym ciałem ONZ, działała jednak przy wsparciu Sekreta-
rza Generalnego ONZ Boutrosa Boutrosa-Ghali. Jej działalność sfi nansowano ze 
środków Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, z udziałem dziewię-
ciu rządów i kilku fundacji (MacArthur Foundation, Ford Foundation, Carnegie 
Corporation). 

Prace komisji koncentrowały się na tych aspektach współczesności, które były 
zapowiedzią konieczności zmian w układzie międzynarodowym. Zwiększona dy-
namika przepływów międzynarodowych, pojawienie się nowych form komuni-
kacji, postępująca integracja polityczna i ekonomiczna skłaniały do poszukiwa-
nia nowych sposobów kształtowania rzeczywistości międzynarodowej. Uznano, 
że tradycyjne spojrzenie na układ międzynarodowy, jego struktury i narzędzia 
może być niewystarczające, aby w pełni korzystać z pojawiających się szans oraz 
rozpoznać i zapobiegać zagrożeniom. Problematyka, nad którą się pochylono, 
nie była nowa. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Światowa Ko-
misja ds. Środowiska i Rozwoju (WCED), Komisja Północ–Południe ds. Pro-
blemów Rozwoju, inicjatywa sztokholmska dotycząca globalnego bezpieczeństwa 
i zarządzania czy Klub Rzymski działały na rzecz zmniejszenia dysproporcji roz-
wojowych, ustalenia standardów w dziedzinie ekonomii i ekologii, zapobiegania 
transnarodowym zagrożeniom z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia publicznego67.

67 Więcej na temat omawianych komisji i instytucji oraz rezultatów ich prac na: http://www.
worldbank.org/ida/; http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm; http://www.stwr.org/special-
-features/the-brandt-report.html (20.02.2012); http://www.clubofrome.org; http://www.sweden.
gov.se/sb/d/4890 (20.02.2012,) Th e Challenge to the South, Th e Report of the South Commission, 
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e Istnienie kolejnego ciała − Komisji ds. Global Governance − uznano jednak za 

niezbędne, aby rzucić na stare problemy nowe światło. Ukazać je w kontekście nowej 
rzeczywistości, której odrębność wymagała niemal całkowitej zmiany optyki. Zada-
wano również pytanie o to, kto powinien w imieniu społeczności narodów zająć się 
koordynacją najważniejszych kwestii, które coraz częściej pojawiały się w przestrze-
ni ponadnarodowej. Zasada działania i możliwości jedynej organizacji o uniwersal-
nym zasięgu – Organizacji Narodów Zjednoczonych − okazały się niewystarczające 
w obliczu nowych wyzwań. Analizy Komisji nie pozostawiały żadnych złudzeń co 
do tego, że świat XXI wieku będzie o wiele mniej uporządkowany niż ten z połowy 
wieku XX. Wszak na miarę starego wieku skrojono struktury ONZ. 

W 1945 roku w skład organizacji weszło 51 państw, obecnie ich liczba zwięk-
szyła się do 191. Po upadku Muru Berlińskiego nastąpił nowy podział sił na arenie 
międzynarodowej, który nie znalazł odzwierciedlenia w statycznych procedurach 
ONZ. Przemiany globalizacyjne pogłębiały różnice interesów pomiędzy poszcze-
gólnymi członkami organizacji. Fala demokratyzacji mnożyła liczbę suweren-
nych, obdarzonych prawem głosu państw. Zwiększały się dysproporcje rozwojo-
we, pogłębiając przepaść w sposobie myślenia i interpretowania świata pomiędzy 
uczestnikami obrad. Korporacje i inne podmioty transnarodowe zaczęły odgry-
wać coraz większą rolę. Rosły wyzwania, którym nijak nie można było sprostać, 
dysponując ograniczonym budżetem organizacji68. 

W chaotycznej technorzeczywistości, która nastąpiła po zimnej wojnie, moc 
sprawcza zbiurokratyzowanego i upolitycznionego ONZ wyraźnie słabła. Nie-
możność skutecznego wypełniania uniwersalnych zasad zapisanych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych przyniosła również dotkliwy kryzys autorytetu ONZ. 
Okazało się, że państwa zgromadzone na tym globalnym forum nie są zdolne do 
osiągnięcia kompromisu, aby zapewnić skuteczność organizacji, która miała pro-
wadzić do przełamywania barier i wzrostu zaufania pomiędzy członkami społecz-
ności międzynarodowej69. Formuła dialogu wyczerpała się, ponieważ dialog nie 
prowadził ani do konsensusu, ani do działania. Kryzys ONZ obnażył niepewność 
i nieskuteczność podstawowych aktorów stosunków międzynarodowych w kwe-
stii kształtowania globalnej rzeczywistości. Wszak, jak twierdzi Janusz Symoni-
des, „w ostatecznym rachunku efekty działalności wszystkich organizacji mię-
dzynarodowych zależą od woli i współdziałania ich członków. Organizacje nie są 

Oxford University Press, Oxford 1990, http://www.southcentre.org/fi les/Old%20Books/Th e%20
Challenge%20to%20the%20Southresized.pdf (3.05.2011).

68 D.B. Steele, UN Charter Reform and a New Global Brargain [w:] Imaging Tomorrow. Rethinking 
the Global Challenge, United Nations Millennium Assembly, Merill Corporation, New York 2001.

69 W 1992 roku sekretarz generalny ONZ Boutros Boutros-Ghali zaproponował, aby proces 
decyzyjny odbywał się sprawniej; szefowie państw i rządów spotykali się w celu ustalenia stano-
wisk przed rozpoczęciem właściwych obrad. Zob. B. Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Preven-
tive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, Document A/47/277−S/241111, Department of 
Public Information, United Nations, New York 1992, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html 
(3.05.2011).
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bytem niezależnym, mogą tyle tylko, ile pozwalają im państwa, mają tylko takie 
kompetencje i środki, jakie zostaną im przekazane”70. Właśnie w momencie kiedy 
wyczerpała się formuła działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, to z jej 
inicjatywy podjęto próbę wypracowania podstaw nowego, bardziej adekwatnego 
do wyzwań współczesności systemu decyzyjnego. 

Niewydolność tradycyjnej struktury zarządzania sprawami globalnymi stała 
się impulsem do pogłębionej refl eksji nad naturą globalnych zjawisk – tym zajęła 
się Komisja ds. Global Governance. Rezultaty tej refl eksji opublikowano w 1995 
roku w raporcie „Nasze globalne sąsiedztwo” (Our Global Neighbourhood). W ra-
porcie uzasadnia się potrzebę ujmowania współczesności w nowe ramy koncep-
tualne i wyjaśnia podstawowe założenia ujęcia global governance. Samo zjawisko 
jest defi niowane jako 

(...) suma różnych sposobów regulowania wspólnych spraw przez jednostki oraz publicz-
ne i prywatne instytucje. Powinny one doprowadzić do pogodzenia sprzecznych i zróżni-
cowanych interesów i zainicjować wspólne działanie. W grę wchodzą nie tylko formalne 
instytucje i ośrodki władzy, ale także nieformalne regulacje zawarte pomiędzy ludźmi i in-
stytucjami lub tylko przez nie przestrzegane71. 

Po raz pierwszy podsumowano reguły nowej globalnej gry. Przyznano, że sfera 
ponadnarodowa rozszerza się, że pojawia się coraz więcej zjawisk, których skutki 
odczuwalne są na skalę globalną. W ślad za nimi idzie więc również potrzeba 
zarządzania ich przebiegiem i konsekwencjami. Całość wysiłków nakierowanych 
na rozwiązywanie problemów globalnych, monitorowanie zachodzących w sferze 
ponadnarodowej procesów, konsolidowanie przedstawicieli środowiska między-
narodowego określono mianem global governance. 

Robert O.  Keohane i Joseph S.  Nye, opisując postępującą współzależność 
uczestników stosunków międzynarodowych, formułując koncepcję komplekso-
wej współzależności w relacjach na arenie międzynarodowej, obok poszerzenia 
się sfery wzajemnych interakcji, coraz mniejszej hierarchiczności w międzynaro-
dowym układzie władzy, wskazują również na malejącą rolę siły militarnej w rela-
cjach między głównymi aktorami stosunków międzynarodowych72. 

Struktura władzy, która aktualnie wyłania się na arenie międzynarodowej, to 
kolekcja różnorodnych, formalnych i nieformalnych organizacji, zrzeszeń, ko-
dów, norm, powołanych lub wspieranych przez międzynarodowe instytucje lub 
koalicje73. Zakres ich działania i kompetencje rzadko są precyzyjnie określone. 

70 J. Symonides, Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Między koniecznością 
a możliwością reformy, „Stosunki Międzynarodowe” 2004, nr 3−4, s. 36.

71 Our Global Neighbourhood...
72 R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Complex Interdependence [w:] International Th eory: Re-

alism, Pluralism, Globalism, red. P.R. Viotti, M.V. Kauppi, Macmillan Publishing, New York 1987, 
s. 407−412. 

73 Transformations in Global Governance: Implications for Multinationals and Other Stakehold- 
ers, red. S. Vachani, Edward Elgar Publishing Ltd., Northampton, Cheltenham, UK, Northampton, 
USA 2006, s. 3. 
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e Akcentuje się zaangażowanie podmiotów pozapaństwowych w sferze międzyna-

rodowej, twierdząc, że ważna część zarządzania globalnego polega na „ustano-
wieniu i działaniu instytucji społecznych (...) zdolnych rozwiązywać konfl ikty, 
ułatwiać współdziałania, lub, rzecz ujmując bardziej ogólnie, łagodzić problemy 
zbiorowości w świecie współzależnych aktorów”74. W global governance, jako 
w pewnym ujęciu problemów globalnych obecnym w nauce o stosunkach mię-
dzynarodowych, wskazuje się na potrzebę przedefi niowania obecnych kategorii 
zarządzania sprawami międzynarodowymi. Przewiduje się konieczność wypra-
cowania nowego modelu współpracy, który będzie mógł lepiej odpowiadać na 
złożone wyzwania współczesności. Formułuje się założenia, którym powinien 
odpowiadać ten model, podejmuje się pewne próby jego projektowania, zastrze-
gając jednak, że nie sposób na gruncie teoretycznym uchwycić złożoność zmie-
niającego się świata.

2.1. Demokracja deliberatywna

Wydaje się, że wspólnota cywilizacyjna oparta na dziedzictwie kultury i doświad-
czeń jest modelem, który w realiach globalnych przestał być aktualny. Kluczem do 
zrozumienia współczesnych stosunków międzynarodowych jest różnorodność, 
wielość postaw kulturowych, religijnych, przekonań. Społeczność międzynarodo-
wa ulega rozszerzeniu i przestaje odpowiadać dotychczasowym ujęciom opisują-
cym jej źródła i funkcje. W tych zachodzących na siebie cywilizacjach musi wy-
kształcić się pewien funkcjonalny modus operandi. Różniące się pomiędzy sobą 
podmioty muszą wypracować zasady koordynacji procesów, którym wszystkie 
podlegają. 

W tradycyjnym ujęciu współpraca międzynarodowa konstytuowała się na  pod-
łożu cywilizacyjnym (Gemeinschaft ) lub miała wymiar funkcjonalny (Gesellschaft ). 
Społeczna teoria stosunków międzynarodowych formułuje jeszcze model ponadna-
rodowej społeczności deliberatywnej, który wydaje się najpełniej odpowiadać spo-
sobowi opisywania rzeczywistości w ujęciu global governance75.

Przyjmuje on, że przestrzeń międzynarodowa przybiera postać wielopoziomo-
wego systemu, którego cechą jest sieciowy proces decyzyjny76. Zakłada się istnie-
nie uniwersalnej strefy publicznej, stwarzającej warunki prowadzenia swobodnej 
debaty. Zarządzanie wspólnymi problemami zależy przede wszystkim od możli-

74 O.R. Young, International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society, Itha-
ka, New York 1994, s. 53.

75 W literaturze anglosaskiej się stosuje się pojęcia demokracji deliberatywnej (deliberative de-
mocracy) lub demokracji dyskursywnej (discursive democracy). Terminy te rozmaicie zostały zaad-
aptowane do polskich opracowań. Mowa w nich o demokracji dyskusji, demokracji deliberującej, 
demokracji dyskursywnej, polityce deliberatywnej czy demokracji komunikatywnej.

76 J. Dryzek, Deliberative Global Politics, Polity Press, London 2006; idem, Deliberative Democra-
cy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford 2000. 
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wości komunikacji między aktorami z uwzględnieniem warunków demokratycz-
nej legitymizacji przez obywatelskie współuczestnictwo w ustalaniu obowiązują-
cych zasad i podejmowanych działań77. 

W deliberatywnym sposobie komunikacji argumenty są akceptowalne jedynie 
wtedy, gdy wykazują zdolność do powszechnego zastosowania. Zasadą działania 
systemu międzynarodowego jest jego zdolność do wykształcenia reguły porząd-
kującej. Państwa i organizacje, nawet pozbawione historii wzajemnych kontak-
tów, bez porozumienia na płaszczyźnie kulturowej i politycznej są zdolne do 
rozpoznania reguł gry międzynarodowej, która gwarantuje im przetrwanie w sy-
stemie78. W aktualnych warunkach międzynarodowych reguły uczestnictwa są 
jednak coraz mniej trwałe. Zasadniczo zwiększa się liczba wzajemnych interakcji, 
zmieniają się konfi guracje i normy współżycia. Nie wszystkie podmioty stosun-
ków międzynarodowych upatrują w utrzymaniu równowagi istniejącego systemu 
ogólnych korzyści. 

W modelu ponadnarodowej społeczności deliberatywnej zdołano do pewne-
go stopnia uchwycić zmienną naturę rzeczywistości międzynarodowej. Zaprzecza 
się tu możliwości ustanowienia wspólnych, stabilnych kategorii i struktur odnie-
sienia. W wypadku modelu cywilizacyjnego punktem odniesienia jest wspólnota 
kulturowa. Model funkcjonalny koncentruje się na doskonaleniu mechanizmów 
działania, które są względnie trwałe. Ponadnarodowa społeczność deliberatywna 
zakłada, że wcześniejsze płaszczyzny budowania wspólnoty wyczerpały się i nie 
sposób szukać w nich oparcia w ponowoczesnym świecie. 

Zarządzanie sprawami globalnymi wymaga silnego przywiązania do demokracji osadzo-
nej w społeczeństwie obywatelskim – winno ono odpowiadać interesom wszystkich ludzi, 
kierować się podstawowymi wartościami etycznymi i tworzyć strukturę organizacyjną od-
powiadającą rzeczywistej różnorodności świata79.

Ujęcie demokracji deliberatywnej nawiązuje do istoty global governance. 
Po pierwsze dlatego, że podkreśla brak stabilnych tradycyjnych podstaw poli-
tycznego działania i zakłada, że ten fundament dla aktywności trzeba za każ-
dym razem defi niować na nowo. Ten aspekt nietrwałości przekonań i szybkiej 
dezaktualizacji uznanych koncepcji jest przez teoretyków global governance 
szeroko dyskutowany. Demokracja delibaratywna przywiązuje duże znaczenie 
do rozwiązań formalno-prawnych. Zakłada, że efektywna dyskusja o sprawach 
międzynarodowych nie może opierać się wyłącznie na dobrej woli i wiedzy 
dyskutantów. Aby stać się siłą tworzącą, musi zostać poparta wysiłkiem orga-

77 Analizując ograniczenia demokracji deliberatywnej, warto przypomnieć opinię Iana Shapiro, 
który przestrzega przed nadmierną wiarą w możliwość dotarcia do konsensusu, uznając, że „ponad-
partyjne porozumienia ponad podziałami to w istocie zmowa krępująca demokrację”. Zob. I. Shapi-
ro, Stan teorii demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 199. 

78 A. Watson, Th e Evolution of International Society, Routledge, London 1992, s. 14. 
79 Our Global Neighbourhood...



47

In
st

yt
uc

jo
na

ln
e 

i k
on

ce
pc

yjn
e 

źr
ód

ła
 g

lo
ba

l g
ov

er
na

nc
e nizacyjnym. Jak twierdzi Jürgen Habermas, demokracja sprowadza się do „de-

mokratycznie zabezpieczonych form powszechnej, publicznej komunikacji na 
temat problemów praktycznych”80. 

2.2. Demokracja kosmopolityczna

Projektowanie zasad współpracy międzynarodowej w realiach wieku globalnego 
prowadzi do wniosku, że jednym z zasadniczych problemów związanych z rów-
nowagą sił i władzy jest problem asymetrii pomiędzy szeroką sferą działań w prze-
strzeni międzynarodowej aktorów pozapaństwowych a skromnymi możliwościami 
regulacji tych działań przez państwa, organizacje czy inne podmioty. Współczesny 
obraz zarządzania międzynarodowego jest zbyt złożony, nieprzejrzysty i podlega 
zbyt szybkim zmianom, aby móc go objąć systematyczną kontrolą. 

David Held tak podsumowuje te zjawiska: 

(...) rysuje się wyraźny scenariusz wyraźnej koncentracji władzy w rękach wielonarodowe-
go kapitału (przemysłu i banku) i malejącej w zderzeniu z globalnymi procesami i siłami 
rynkowymi roli państw. Taki scenariusz niesie z sobą niebezpieczeństwo stopniowej, re-
dukcyjnej adaptacji polityki państw demokratycznych do globalnych rynków – odgadywa-
nia ich potrzeb i dostosowywania się do nich. Przychylność ONZ wobec priorytetów naj-
silniejszych państw, częsta słabość działań, jakimi egzekwuje ona przyjęte postanowienia 
(lub zupełny brak takich działań), niedofi nansowanie agend ONZ i wieczna zależność ich 
programów od wsparcia fi nansowego garstki państw, wreszcie nieskuteczne metody kon-
troli wielu regionalnych i globalnych systemów w zakresie ochrony środowiska – wszystko 
to dowodzi, jak mierna jest efektywność i zasięg demokracji na poziomie globalnym81. 

Remedium na demokratyczne niedostatki współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych jest zaprowadzenie nowego rodzaju demokracji − demokracji 
kosmopolitycznej. Istotą systemu demokracji kosmopolitycznej byłyby niezależ-
ne centra decyzyjne na poziomie regionalnym (Unia Europejska) czy globalnym 
(ONZ). Miałyby one tworzyć kolejne poziomy zarządzania międzynarodowego, 
zamiast być, jak dotychczas, formą realizowania narodowych interesów reprezen-
tacji poszczególnych państw. Tylko w ten sposób uda się zmobilizować siły mię-
dzynarodowe do rozwiązywania problemów globalnych. 

Aby takie problemy, jak ochrona środowiska, regulacja migracji czy wykorzystanie zaso-
bów naturalnych, mogły stać się przedmiotem niezbędnej demokratycznej kontroli, demo-
kracja musi przekroczyć granice pojedynczych państw i domagać się uznania na poziomie 
globalnym82.

80 J.  Habermas, Teoria i praktyka: Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1983, s. 364. 

81 D.  Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 
s. 391−392. 

82 D. Archibugi, Cosmopolitical Democracy [w:] Debating Cosmopolitics..., s. 7.
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Narodowy mechanizm funkcjonowania demokracji, przeniesiony wprost na 
szerszy grunt, nie zda jednak egzaminu. Wiele procedur powinno zostać prze-
kształconych i poszerzonych, tak aby umożliwić zaistnienie demokracji w sy-
stemie globalnym. Nowe instytucje i reguły miałyby stworzyć nowy poziom re-
prezentacji bez konieczności rozmontowywania systemu państw narodowych, 
chociaż przewiduje się, że dojdzie do ograniczenia monopolu państw na użycie 
siły. Aby zrealizować ambitny cel przyznania obywatelom świata, niezależnie od 
ich pochodzenia, prawa głosu w sprawach globalnych, twórcy koncepcji demo-
kracji kosmopolitycznej David Held i Daniele Archibugi proponują podjęcie na-
stępujących kroków:

−  reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ,
−  powołanie nowej izby ONZ,
−  rozszerzenie wpływów sądów międzynarodowych,
−  powołanie nowego Sądu Praw Człowieka,
−  powołanie stałych międzynarodowych sił zbrojnych, które miałyby wystę-

pować przeciwko krajom uporczywie godzącym w ustalone zasady i łamią-
cym prawa człowieka.

W perspektywie długookresowej projekt demokracji kosmopolitycznej prze-
widuje ustanowienie powszechnego zgromadzenia wszystkich demokratycznych 
państw. Miałoby to być wyrazem konstytuowania się forum wszystkich demokra-
tycznych wspólnot, które byłoby źródłem prawa międzynarodowego. 

Koncept demokracji kosmopolitycznej obejmuje jeszcze wiele dodatkowych 
elementów mających przyczynić się do usprawnienia powstałej globalnej struktury 
zarządzania. Musi być ona uzupełniona o demokratyczne fora publiczne działające 
od poziomu miasta do poziomu struktury ponadnarodowej. Held, broniąc pro-
jektu demokracji kosmopolitycznej przed zarzutem utopijności, przedstawia zarys 
możliwych do dokonania krótko- i długoterminowych przekształceń w ramach 
istniejących instytucji i reżimów, które w jakiś sposób mogłyby przybliżyć zaist-
nienie tego modelu83. Obejmują one długą listę − na jej czele znajdują się pomysły 
referendów na poziomie międzynarodowym, które miałyby rozstrzygać zachodzą-
ce między państwami konfl ikty interesów czy usuwać nadreprezentację krajów za-
chodnich bądź instytucji rynkowych ze struktur globalnego zarządzania. 

Lista zaleceń kończy się odwołaniem do konieczności spojrzenia na relacje 
globalne przez pryzmat realpolitik. Przywołuje więc słowa Hobbesa, że „przymie-
rza niepoparte mieczem są tylko słowami”84. 

83 „ (...) projekt demokracji kosmopolitycznej może brzmieć nie bardziej realistycznie niż za-
miar przezwyciężenia siły ciężkości czy chodzenie po wodzie. Byłby on rzeczywiście utopią, gdyby 
zasady i instytucje kosmopolityzmu trzeba było wprowadzać wszystkie naraz jednym ruchem – lub 
z nich zrezygnować. Tymczasem cel ten może być osiągany etapami”. Ibidem, s. 399.

84 Ibidem, s. 392−393.
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e Chociaż autor postuluje zastosowanie w budowaniu nowej architektury po-

nadnarodowych demokratycznych instytucji już istniejących struktur utworzo-
nych w XX wieku, to uznaje jednak, że urzeczywistnienie nowego modelu demo-
kracji będzie wymagać odnalezienia pewnej szerokiej sfery łączącego je interesu 
wspólnego. Nie sposób mechanizmu demokratycznej partycypacji i odpowie-
dzialności obecnego w państwach demokratycznych zaimplementować wprost do 
poziomu międzynarodowego. Wprawdzie suwerenem, podobnie jak w schemacie 
państwowym, będzie społeczeństwo, obywatele, nie wynaleziono jednak dotych-
czas możliwości ich bezpośredniego wpływania na sprawy o zasięgu globalnym, 
na skład i działanie instytucji zarządzania globalnego. Uprawnienia w tej spra-
wie mają ich reprezentacje – państwa, lecz, jak wskazuje praktyka wielu instytucji 
i gremiów decyzyjnych, demokratyczna reguła „jedno państwo = jeden głos” nie 
gwarantuje sprawiedliwej reprezentacji. Głównym, często powtarzanym w litera-
turze argumentem jest ten, że gdyby zastosować tę formułę, Malediwy czy Esto-
nia miałyby tysiąc razy większą wagę głosu w sprawach międzynarodowych niż 
Chiny. Na arenie międzynarodowej nie ma też poczucia wspólnoty, która umoż-
liwiałaby podporządkowanie się mniejszości woli większości85. Rozważana zatem 
niekiedy propozycja powołania Globalnego Zgromadzenia Ludowego (Global 
Peoples’ Assembly), którego członkowie będą wyłaniani w powszechnych wybo-
rach, budzi wiele wątpliwości. Projekt zakłada przeprowadzenie ogólnoglobalne-
go procesu wyborczego, nad którym nadzór miałaby sprawować szwedzka orga-
nizacja International Democratic Elections Assistance (IDEA). Powstałe w ten 
sposób zgromadzenie posiadałoby status prawny organizacji pozarządowej, która 
miałaby zabiegać o włączenie w struktury ONZ. 

2.3. Uniwersalna e-demokracja

Uczestnictwo jednostek, obywateli w procesie decyzyjnym na poziomie global-
nym w literaturze jest przedstawiane na dwa sposoby. W pierwszej interpretacji 
utrzymuje się, że przeniesienie sporej sfery uprawnień z poziomu narodowego na 
poziom międzynarodowy jeszcze bardziej oddala ludzi od wpływu na bezpośred-
nio dotyczące ich procesy. I w dużej mierze tak jest rzeczywiście. Mieszkańcy kra-
jów zmagających się z problemami chorób zakaźnych nie mają żadnego wpływu 
na decyzje centrów badawczo-rozwojowych koncernów farmaceutycznych, któ-
re uznają za nieopłacalne fi nansowanie badań nad malarią czy gruźlicą. Decyzje 
międzynarodowych centrów fi nansowych niejednokrotnie negatywnie oddziału-
ją na standard życia i możliwości rozwoju społeczeństw wielu regionów Globalne-
go Południa. Mieszkańcy krajów zachodnich z kolei tracą wpływ na rzeczywistość 

85 J.S. Nye, Globalization’s Democratic Defi cit: How to Make International Institutions More Ac- 
countable, „Foreign Aff airs” 2001, no. 80 (4), July−August. 
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gospodarczą, od której zależą. Wahania na giełdach sterowanych programami 
komputerowymi mogą realnie podwyższyć lub obniżyć ich poziom życia, pozo-
stają one jednak poza ich zasięgiem. Na wiele codziennych, technicznych aspek-
tów życia nakłada się siatkę drobiazgowych regulacji ustanawianych na szczeblu 
międzynarodowym przez Międzynarodową Organizację Pracy, Międzynarodową 
Organizację Standaryzacyjną itp. 

W drugiej interpretacji w rewolucji informatycznej upatruje się otwarcia zu-
pełnie nowych horyzontów dla demokracji przedstawicielskiej. Demokracja po-
strzegana jako zorganizowany proces polityczny jest w dużej mierze zależna od 
możliwości skutecznej komunikacji i od rozprzestrzeniania informacji o decy-
zjach politycznych pomiędzy wszystkimi tymi, których te decyzje dotyczą. Komu-
nikacja pobudza uczestnictwo, a to z kolei jest podstawą skuteczności, społecznej 
akceptacji i legitymacji procesu demokratycznego86. 

Wykształcające się w społeczeństwach zachodnich zręby demokracji elektro-
nicznej uzmysławiają pojawianie się zupełnie nowych możliwości w tym obsza-
rze. Internet przez niektórych postrzegany jest jako współczesna forma politycznej 
agory, narzędzie potencjalnie stwarzające bezprecedensowy stopień politycznego 
uczestnictwa dla obywateli. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych sprawił, że podjęcie aktywności politycznej czy publicznej, wyrażenie swojego 
zdania, poparcia bądź sprzeciwu jest znacznie łatwiejsze niż w erze przedglobalnej. 

Być może w przyszłości tradycyjne procedury zastąpi e-demokracja, w której 
upowszechni się głosowanie za pomocą internetu87. Dostępność i niski koszt takie-
go rozwiązania w porównaniu do tych stosowanych dotychczas będą umożliwiać 
obywatelom dużo częstsze wypowiadanie się w kwestiach dotychczas rozstrzyga-
nych wyłącznie przez gremia polityczne. Media elektroniczne w coraz większym 
stopniu kształtują debatę publiczną, generują aktywność społeczną, są platformą 
koordynacji działań obywatelskich. Ich rozpowszechnienie na pewno znacząco 
przybliżyło dziedzinę polityki do obywateli. Internet zapewnia natychmiastowy 
dostęp do informacji, pozwala na bieżące komentowanie wydarzeń, podsyca za-
interesowanie i generuje aktywność.

Jednym z najbardziej dobitnych przykładów sukcesu e-mechanizmów we 
wspieraniu procesów demokratycznych jest szeroko opisany sukces Baracka Oba-
my w wyborach prezydenckich w 2008 roku. Internet stał się przepustką kandyda-
ta do Białego Domu, wpływając na przerodzenie się życzliwego zainteresowania 
w entuzjastyczną Obamomanię88. W tym wypadku, w ramach wsparcia kampanii 

86 A. Chadwick, Routledge Handbook of Internet Politics, Routledge, New York 2008. 
87 Zob. np.: Th e Governance of Cyberspace, red. B.D. Loader, Routledge, London 1997; J. Svensson, 

R. Leenes, E-Voting in Europe: Divergent Democratic Practice, „Information Polity” 2003, no. 8 (1/2), 
s. 3−15; R.K. Polat, Th e Internet and Political Participation − Exploring the Explanatory Links, „Eu-
ropean Journal of Communication” 2005, no. 20 (4), s. 435−459.

88 B. Bimber, R. Davis, Campaigning Online. Th e Internet in U.S. Elections, Oxford University 
Press, Oxford 2003.
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cyjną nowość, dotychczas niestosowaną na szeroką skalę w polityce. Urokowi 
tej nowości pozwoliło się uwieść 1,5 mln internautów, którzy wsparli fi nansowo 
kampanię późniejszego 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Natura utrzymanej w nurcie popkultury e-kampanii daleka jest jednak od 
żmudnej codzienności demokratycznych procedur. Trzeba więc zauważyć, że 
uczestnictwo w procesie legislacyjnym czy merytorycznej debacie politycznej nie 
stało się jeszcze elementem praktyki politycznej nawet w społeczeństwach, w któ-
rych korzystanie z internetu jest rozpowszechnione. Na poziomie instrumen-
tów wsparcia świadomości obywatelskiej i w tym obszarze wykształcono nowe 
standardy. Pierwsze znaczące zwiastuny e-demokracji pojawiły się na gruncie 
amerykańskim, co wydaje się zupełnie naturalne, wziąwszy pod uwagę szerokie 
przyzwolenie społeczne na zastosowanie technicznego wsparcia procesu wybor-
czego. Już w XIX wieku w USA wprowadzono maszyny segregujące głosy wy-
borcze. Obecnie można głosować za pomocą maszyny do głosowania, zeskano-
wanej karty do głosowania, kart perforowanych. Pojawiają się zwiastuny pełnych 
e-wyborów – w prawyborach prezydenckich w 2000 roku wyborcy zarejestrowani 
w Arizonie mogli oddawać głosy za pośrednictwem strony internetowej (narzę-
dzie zastosowało ponad 70 tys. uprawnionych, frekwencja wzrosła o 6% w porów-
naniu z poprzednimi wyborami)89. Kolejne próby e-wyborów podjęto na Alasce 
i w Michigan.

Narzędzia e-voting nie wyczerpują jednak możliwości elektronicznej demo-
kracji. Sieć daje gigantyczne możliwości edukacji, kontroli, zwiększenia przejrzy-
stości działań. Przykładem jej wykorzystania w tym kontekście mogą być: amery-
kański serwis regulation.gov – publikujący teksty wszystkich aktów regulacyjnych 
wprowadzanych na gruncie federalnym po to, aby poddać je debacie społecznej; 
gradegov.com – serwis, na którym internauci śledzą i oceniają aktywność człon-
ków Kongresu Stanów Zjednoczonych; komentatorskie i edukacyjne serwisy 
problemowe, takie jak ten poświęcony reformie systemu ubezpieczeń zdrowot-
nych: healthreform.gov. Trzonem elektronicznego realis debaty politycznej są set-
ki blogów, profesjonalnych serwisów komentatorskich (Huffi  ngton Post, Talking-
PointsMemo) czy eksperckich. 

Rewolucja w komunikacji już przekształciła systemy demokratyczne, rzeczy-
wiście przemieniając większość z nich w jakąś formę e-demokracji90. Rezulta-
ty rewolucji przekształcają też sposób komunikowania się i realizowania celów 
w przestrzeni ponadnarodowej. Świadczy o tym między innymi wzrost aktyw-

89 F.I. Solop, Digital Democracy Comes of Age: Internet Voting and the 2000 Arizona Democratic 
Primary Election, „Political Science and Politics” 2001, nr 34 (2), s. 289; L.  Burke, Arizona Vote 
One for the Ages, „Wired” 03.10.2000, http://www.wired.com/politics/law/news/2000/03/34844 
(20.06.2009).

90 W. Osiatyński, Demokracja elektroniczna, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 27, http://www2.
tygodnik.com.pl/tp/2817/main01.php (20.05.2011).
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ności organizacji pozarządowych, oddolnych ruchów społecznych i alterglobali-
stycznych91. Podstawą ich działania są nowoczesne narzędzia komunikacji, które 
umożliwiają błyskawiczną dystrybucję informacji i mobilizację. 

Te i podobne symptomy zmiany uczestnictwa politycznego za sprawą e-narzę-
dzi wywołują spekulacje na temat możliwości funkcjonowania demokracji w wy-
miarze globalnym. Pojawiły się wizje demokracji elektronicznej, bezpośredniej, 
która umożliwi głosowanie większościowe w każdej sprawie istotnej dla obywateli. 
Jeśli jednak narzędzia ICT zmieniają oblicze demokracji w krajach wysoko rozwi-
niętych i są nadzieją na utrwalenie procedur demokratycznych w umacniających 
się mocarstwach (takich jak Indie czy Brazylia), to wizja globalnej e-demokracji 
jest mrzonką. Pokonanie cyfrowej luki (digital divide) w skali świata potrwa jesz-
cze dziesięciolecia. I nawet jeśli potrafi my wyobrazić sobie stworzenie bezpiecz-
nych warunków do odbywania globalnych głosowań, nie będzie to równoznaczne 
z urzeczywistnieniem demokracji. 

2.4. Deficyt demokratyczny w zarządzaniu globalnym

Debata nad kształtem i celem realizowanym przez instytucje i sieci zarządzania 
globalnego nie może obyć się bez wskazania źródeł legitymacji tych instytucji. 
Tradycyjnym uzasadnieniem istnienia i jednocześnie źródłem legitymacji reżi-
mów zarządzania globalnego była ich zdolność do stawiania i rozwiązywania 
problemów międzynarodowych. Ich oddziaływania i rozstrzygnięcia były ko-
rzystne dla państw i poszczególnych społeczeństw – zwiększały poziom bez-
pieczeństwa, poprawiały standardy ochrony praw człowieka, zapewniały po-
czucie przynależności do wspólnoty, która zapewnia ochronę. Jednocześnie ich 
schemat działania i sposób kształtowania globalnego ładu podlegały krytyce 
− jej fala w ostatnich dekadach znacząco się powiększyła. Przenoszenie cen-
trów zarządzania na poziom międzynarodowy, osłabienie roli państw i wzrost 
znaczenia podmiotów pozapaństwowych w polityce światowej pomniejszają 
rolę tradycyjnych mechanizmów demokracji, czynią system rządzenia mało 
przejrzystym i oddalają go od obywateli92. Legitymacja demokratyczna poza-
państwowych aktorów, ale i samych państw wkraczających w nowe, nieobec-
ne wcześniej, konfi guracje władzy jest kwestionowana. Większość państw ma 
coraz bardziej ograniczone możliwości sprawowania demokratycznej kontroli 

91 Więcej na ten temat w rozdz. II. 
92 Zob. R.O.  Keohane, J.S.  Nye, Jr., Power and Interdependence: World Politics in Transition, 

Addison-Wesley, New York 2001; H. Anheier, A. Hawkes, Accountability in a Globalizing World: In-
ternational Non-Governmental Organizations and Foundations [w:] Global Civil Society 2007/2008, 
red. M. Kaldor et al., Sage, London 2008; K. Dingwerth, Th e New Transnationalism. Transnational 
Governance and Democratic Legitimacy, Palgrave Macmillan, Houndmills 2007. 
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ją nowe reżimy regulacyjne, adaptowane niemal automatycznie przez władze 
narodowe, wiele decyzji istotnych z punktu widzenia interesów obywateli jest 
podejmowanych za pośrednictwem mechanizmów międzynarodowych. Sfera 
polityki wewnętrznej i zagranicznej państw zaciera się i trudno mówić o reali-
zacji demokratycznej autonomii. 

Znamienne jest, że właściwie wszystkie podmioty prowadzące aktywność 
ponadnarodową zmagają się z problemami w obszarze legitymacji. Państwa 
– bo na skutek dokonujących się transformacji tracą kontrolę nad procesami 
istotnymi dla wyborców, doświadczają istotnego kryzysu zaufania, polityka sta-
je się sprofesjonalizowaną domeną technokratów. Organizacje międzynarodo-
we − ze względu na nadreprezentację lub niedoreprezentację pewnych człon-
ków, na system głosowania (często tzw. system klubów, jak w wypadku WTO 
czy Banku Światowego), na niezdolność do przeprowadzenia trwałej zmiany 
(jak MFI). Zarzutami stawianymi z kolei organizacjom pozarządowym są: ich 
elitarność, zdominowanie przez zachodni punkt widzenia, niedemokratyczne 
struktury wewnętrzne, nieponoszenie odpowiedzialności za swoje działania itd. 
Kolejni ważni gracze − korporacje międzynarodowe, jako podmioty nastawio-
ne wyłącznie na czerpanie zysków, nie mają żadnej legitymacji do aktywności 
w ponadnarodowej sferze politycznej, a jednak w ostatnich 30 latach przyczyni-
ły się do gruntownego jej przekształcenia. 

Upoważnienie aktorów prywatnych – fi rm, organizacji, grup interesu − do wy-
stępowania na arenie międzynarodowej, ingerowania w bieg polityki światowej 
czy narodowej jest oczywiście kwestionowane. Często na przykład pada pytanie, 
czy grupy aktywistów – pojawiające się nagle, reagujące ad hoc − nie są narzę-
dziem manipulacji jednej ze stron toczonego sporu. 

Amerykańskia National Riffl  e Association, prowadząc zagraniczne kampanie 
w krajach, w których obywatele mieli możliwość opowiedzieć się w referendum 
w kwestii prawa do posiadania broni, wspierała przecież jej producentów. Interesy 
potężnych fi rm produkujących broń i organizacji, która utrzymuje, że prawo do 
jej posiadania jako środka ochrony zdrowia, życia i mienia przysługuje każdemu 
człowiekowi, są zbieżne. W wypadku National Riffl  e Association legitymację do 
działania organizacja otrzymała od swoich członków – szerokiej grupy obywateli 
amerykańskich, którzy cieszą się prawem wolności stowarzyszania się i wolności 
słowa. Korzystając z tych demokratycznych uprawnień, fi nansują i wspierają dzia-
łalność organizacji, która reprezentuje ich przekonania. 

Większość transnarodowych sieci obywatelskich wypowiada się jednak 
w imieniu dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich ludzi czy też większości ludzi. 
Niektóre z nich uznają za swój obowiązek występowanie w obronie społeczeństw, 
które nie mają możliwości swobodnej wypowiedzi w sprawach, które ich doty-
czą, nie korzystają z przywileju protestu. W obydwu przypadkach trudno wskazać 
źródło legitymacji ich działań. Dlatego też na przykład potężny międzynarodowy 
ruch protestacyjny przeciwko budowie Zapory Trzech Przełomów został w pro-
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pagandzie chińskich władz sprowadzony do garstki aktywistów działających w in-
teresie przeciwników rozwoju gospodarki chińskiej93. 

Wiele podmiotów uczestniczących w kształtowaniu rzeczywistości międzyna-
rodowej na szczeblu globalnym nie ma w ogóle lub ma bardzo słabe uprawnienia 
do działania według tradycyjnego konceptu legitymacji. 

Tak jednakże jak ewoluują stosunki międzynarodowe, tak zmienia się rów-
nież ten wymiar. W coraz większym stopniu uprawnienie do działania wywodzi 
się z miękkich norm prawnych, dążenia do samoograniczania własnych dzia-
łań lub skuteczności w działaniu na rzecz interesu ogólnego. I wydaje się, że 
tendencja ta będzie postępować. Bo nawet jeśli odwołamy się do tradycyjnego 
wyobrażenia legitymacji i założymy techniczną możliwość przeprowadzenia 
powszechnego głosowania w skali globu, jego rezultat niekoniecznie będzie re-
alizacją demokratycznego ideału, nie musi czynić zadość dążeniu do równo-
wagi i konieczności zaspokajania różnorodnych potrzeb. Niedoskonałe kryteria 
współczesnych procesów decyzyjnych zamieni się w ten sposób na inne, rów-
nież dalekie od doskonałości.

Przeniesienie procedur demokratycznego głosowania na poziom globalny nie 
sprawi, że proces decyzyjny stanie się bardziej demokratyczny. Taki rezultat może 
przenieść jedynie zdemokratyzowanie instytucji i struktur globalnego zarządza-
nia. W tej chwili są one postrzegane jako hermetyczne, eksperckie, odległe od 
spraw, które istotnie zajmują społeczeństwa świata. Ich funkcjonowanie jest nie-
przejrzyste, a wewnętrzna gra interesów − niezrozumiała.

Organizacje klubowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank 
Światowy, przynajmniej częściowo uwiarygodniają się przez działanie94. Ich skład, 
procedury decyzyjne, jednostronność wprowadzanych w życie fi lozofi i są podda-
wane surowej krytyce. Najpowszechniejszym zarzutem jest ten, że brakuje im uni-
wersalności, że nieproporcjonalny udział w ich decyzjach mają kraje zachodnie95. 
Paradoksalnie jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jedyna, która może 
swoją legitymację oprzeć na kryterium uniwersalności, zawodzi, jeśli oceniać ją 
według kryterium działania. Powodem takiego stanu rzeczy jest między innymi 
właśnie uniwersalność − niemożność wypracowania kompromisu blokuje wiele 
inicjatyw, wyklucza możliwość szybkiego reagowania i zmniejsza elastyczność. 
Trudno też o realizowanie ideałów demokracji na forum organizacji, której znacz-
na część członków to państwa niedemokratyczne lub demokracje fasadowe96. 

93 D. Goulet, Global Governance, Dam Confl icts and Participation, „Human Rights Quarterly” 
2005, iss. 2 (27), August. 

94 R.O. Keohane, J.S. Nye, Th e Club Model of Multilateral Cooperation and the World Trade Orga-
nization: Problems of Democratic Legitimacy [w:] Effi  ciency, Equity and Legitimacy: Th e Multilateral 
Trading System at the Millenium, red. R.B. Porter et al., Worldwatch Institute, Washington D.C. 2001.

95 Th e Legitimacy of International Organizations, red. J.M. Coicaud, V. Heiskanen, United Na-
tions University Press, New York, Tokyo 2001.

96 Pomiędzy 1989 a 2009 rokiem liczba państw, w których odbywają się regularne i demokra-
tyczne wybory zwiększyła sie z 69 do 119. 62% państw na świecie stanowią zatem „demokracje 
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e Podsumowując, nie istnieje jedna odpowiedź na pytanie, jak pogodzić glo-

balny charakter instytucji, narodów, stronnictw z polityczną odpowiedzialnoś-
cią. Brakuje też sposobów na ustalanie, która z funkcjonujących wizji porządku 
międzynarodowego jest tą najbardziej akceptowaną. Konieczne jest myślenie 
w kategoriach norm, procedur i przekształceń instytucjonalnych niezbędnych dla 
ukierunkowywania różnorodnych procesów globalizacji, przekształcenie takiego 
sposobu myślenia w klarowne wytyczne do działania nie jest jednak zadaniem 
prostym. 

wyborcze”. Zob. Freedom in the World — Electoral Democracies: http://www.freedomhouse.org/
uploads/fi w09/CompHistData/EDNumbers&Percentages.pdf (28.08.2009).
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3.  Zarządzanie globalne jako zarządzanie 
wielopoziomowe 

Istotą global governance jest rozwiązywanie problemów o globalnym zasięgu, 
dotyczy więc form sprawowania władzy w przestrzeni międzynarodowej. Naji-
stotniejszym elementem postrzegania stosunków międzynarodowych w ujęciu 
zarządzania globalnego jest określenie systemu i sposobów sprawowania władzy. 
Władzy, która, jak twierdzi Michel Foucault, tworzy rzeczywistość, tworzy dome-
ny wiedzy i rytuały prawdy97. Zakres i natura władzy to koronne elementy w pro-
cesach zarządzania globalnego – negocjacji, implementacji i kontroli procesów 
oraz norm. Jest to koncept szeroko omawiany na gruncie nauk politycznych i sto-
sunków międzynarodowych – stosuje się tu liczne rozróżnienia i kategoryzacje. 
Spośród wielu defi nicji przydatna jest ta zaproponowana przez Stevena Lukesa, 
który mówi, że władza sprowadza się do zdolności: 

a) podejmowania decyzji na podstawie uwarunkowań i przewagi materialnej, 
czyli zdolności zmuszenia kogoś do zrobienia czegoś, na przykład za po-
mocą środków militarnych czy wywierana presji ekonomicznej,

b) zainicjowania procesu decyzyjnego,
c) kształtowania preferencji innych w sposób, który prowadzi do uzyskania 

pożądanej decyzji98.

W kontekście zarządzania globalnego interesujące jest również ujęcie zapre-
zentowane przez Michaela Barnetta i Raymonda Duvalla, które rozwija i uszczegó-
ławia podane wyznaczniki władzy99. Punktem wyjścia jest stwierdzenie relacyjno-
ści władzy – jest to stan rzeczy obecny pomiędzy dwoma aktorami A i B. Wyrazem 
tej relacji jest to, że A jest w stanie oddziaływać na B w taki sposób, iż skłoni go do 
uczynienia czegoś, czego B nie byłby skłonny uczynić bez wpływu A. Wpływ ten 

97 M.  Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więźnia, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, 
s. 194.

98 Zob. S. Lukes, Power: A Radical View, Macmillan, London 1974. 
99 Power in Global Governance, red. M. Barnett, R. Duvall, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2005.
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może być bezpośredni lub rozproszony; w tym drugim wypadku B nie jest świa-
domy, że ulega oddziaływaniu A, podejmując czynności, do których wcześniej 
nie był skłonny. A oddziałuje wówczas przez idee, struktury i instytucje. Bezpo-
średnie poczynania władzy zmieniają zachowanie przez przymuszenie. Pośred-
nie − przez zmianę interesów i tożsamości podmiotu, które prowadzą do decyzji 
o zmianie kierunku działania. Naturę tej relacji wyjaśniają cztery proponowane 
przez autorów punkty odniesienia: władza o charakterze obowiązku (compulsory 
power), władza instytucjonalna (institutional power), strukturalna (structural po-
wer) i produktywna (productive power). 

W pierwszym z wymienionych rodzajów relacja władzy jest oparta na bezpo-
średnim, świadomym i wiążącym przymuszeniu. Władza instytucjonalna polega 
na oddziaływaniu aktora A na ramy instytucjonalne wiążące aktora B, co prowa-
dzi do zmiany jego zachowania. W grę zatem wchodzi tu oddziaływanie politycz-
ne, którego rezultatem jest korzyść aktora A osiągana kosztem aktora B. 

Władza strukturalna zakłada, że decyzje aktora B są zależne od jego komplek-
sowego położenia, zatem zmiana jego zachowań wymaga zmiany zasadniczego 
elementu tego położenia. Decyzje B nie są jedynie wyrazem jego woli, ale wyni-
kają z przekonań ideologicznych i mechanizmów działania struktury, w której B 
funkcjonuje100. 

Władza produktywna określa zakres, w którym aktor A może sprawować wła-
dzę nad aktorem B przez pozyskanie, stosowanie, dystrybucję zasobów i korzyści. 
Rodzajem władzy produktywnej jest przewaga ekonomiczna lub potencjał oparty 
na posiadaniu strategicznych surowców. 

Bogata literatura przedmiotu dostarcza sporo teoretycznych modeli, opraco-
wanych po to, aby ukazać relację władzy. Mają one charakter statyczny, ograniczo-
ny do przejrzystego zilustrowania jednostkowych, wyodrębnionych oddziaływań. 
Rzeczywista architektura władzy w przestrzeni międzynarodowej stanowi zwie-
lokrotnienie, złożoną, nieprzejrzystą konfi gurację tych jednostkowych oddziały-
wań, które w dodatku podlegają ciągłym przekształceniom. 

Konceptualizacja takiego stanu rzeczy − uwięzienie splotu relacji w meto-
dycznym opisie − nie jest łatwe, bo istotą współczesnego systemu rządzenia jest 
wielopoziomowa struktura władzy, czyli system realizacji celów politycznych na 
wielu poziomach: ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wie-
lopoziomowy system rządów odbywa się również z udziałem wielu aktorów pub-
licznych i niepublicznych działających na różnych szczeblach systemu władzy. 
Ich ułożenie nie jest hierarchiczne – poszczególne poziomy zachodzą na siebie, 
podmioty funkcjonują w rozproszeniu, ich kompetencje nie są skupione w jed-
nym obszarze problemowym, zasięg ich działania zmienia się w zależności od 
potrzeb i okoliczności. 

100 Inne oddziaływanie zmieni zachowanie przedsiębiorstwa funkcjonującego w socjalizmie, 
inne od tego, które przynależy do ustroju kapitalistycznego. 
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Terminu zarządzanie wielopoziomowe (multi-level governance) użył po raz 
pierwszy Gary Marks, próbując uchwycić charakter polityk strukturalnych Unii 
Europejskiej po reformie w 1988 roku101. Następnie koncept był rozwijany głów-
nie w kontekście ilustrowania specyfi ki struktury decyzyjnej Unii Europejskiej. 
Zwracano uwagę na dwa poziomy kształtowania się relacji władzy – wertykalny 
i horyzontalny. 

Z jednej strony w układzie wertykalnym państwa w coraz większym stopniu 
popadają we współzależność. Z drugiej − pogłębiają się relacje w płaszczyźnie 
horyzontalnej – z pozapaństwowymi aktorami, którzy coraz aktywnej uczestniczą 
w procesach zarządzania. W centrum wielopoziomowego zarządzania znajduje 
się proces ciągłych negocjacji102. Zresztą ze względu na trudności w zobrazowaniu 
wszystkich czynników, które kształtują skomplikowany system interakcji zacho-
dzących w ramach wielopoziomowego zarządzania, najczęstsza perspektywa ana-
lityczna w obrębie tej problematyki koncentruje się na strategiach negocjacyjnych 
i przywódczych103. 

Na podstawie tej koncepcji wprowadzono do debaty o sposobach efektywnego 
sprawowania władzy całkowicie nowe pojęcia, między innymi takie jak: kierowa-
nie policentryczne, wielopoziomowe kierowanie perspektywiczne, fragmentacja 
pozioma i pionowa zarządzania oraz nowe rozumienie państwa, federacji, konfe-
deracji, konsorcjum itp.104 System ten pozwala cele istotne z punktu widzenia glo-
balnego przełożyć na polityki realizowane w obrębie poszczególnych społeczności 
− na konkretne zadania i projekty. Ten model to konglomerat tradycyjnych form 
rządzenia publicznoadministracyjnego oraz współpracy sieciowej, która zakłada 
szeroki udział organizacji lokalnych, przedsiębiorców, ośrodków nauki i innych 
aktorów życia publicznego. Właśnie sieciowa natura globalnych ośrodków wła-
dzy i oddziaływań wysuwa się ostatnio na pierwszy plan: polityczna struktura jest 
w coraz większym stopniu tworzona przez wielostronne, ustawiczne negocjacje, 
kalejdoskop relacji kształtujących między krajami, regionami, przedsiębiorstwa-
mi, organizacjami pozarządowymi itd. Realizowany jest w ten sposób ideał demo-
kracji uczestniczącej, której podstawą działania jest dialog i koordynacja. Wayne 
Sandholtz zauważa, że z jednej strony 

(...) rządy narodowe nie są już jedynymi mediatorami wysiłków narodowych grup, które 
pragną wpływać na multilateralne rezultaty polityki. Kiedy takie grupy chcą wpłynąć na 
autonomiczny proces podejmowania decyzji przez organizację międzynarodową lub z nią 

101 G. Marks, Structural Policy and Multilevel Governance in the EC [w:] Th e State of the Europe-
an Community, red. A. Cafruny, G. Rosenthal, Lynne Rienner, Boulder, CO 1993, s. 391−411.

102 Multi-level Governance, red. I. Bache, M. Flinders, Oxford University Press, Oxford 2004.
103 Przełomowe znaczenie w obszarze wielopoziomowego modelowania gier miała racjonali-

styczna dwupoziomowa gra opracowana przez Roberta Putnama. Zob. R.D.  Putnam, Diplomacy 
and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games, „International Organization” 1988, no. 42 (3), 
s. 427−460.

104 P.C. Schmitter, Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts [w:] 
Governance in the European Union, red. G. Marks et al., Sage, London 1996, s. 121−150.
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współpracować ze względu na wspólne cele polityczne, to ominą rządy narodowe i zaanga-
żują się w wielopoziomowe procesy polityczne105. 

Z drugiej strony organizacje międzynarodowe nie są otwarte. Brak formalnej 
zasady uczestnictwa wspomnianych grup niemal zawsze wyklucza je z procesu 
decyzyjnego. Mogą one takie formalne uczestnictwo wynegocjować, uznanie jed-
nak głosów zewnętrznych, które nie korzystają z mediacji państwa, nie odbywa 
się automatycznie. 

Taki model zarządzania złożoną organizacją znalazł zastosowanie w Unii Eu-
ropejskiej − teoria wielopoziomowego zarządzania została przyjęta jako organiza-
cyjna podstawa wspólnot w Traktacie z Maastricht podpisanym w 1992 roku. Jej 
założenia zaczerpnięto od Liesbet Hooghe i Gary’ego Marksa106. W odpowiedzi 
na postępujące przemiany w obszarze rządzenia i rozwijania form kontroli nad 
zdarzeniami i procesami powstały nowe sposoby realizowania uprawnień zarząd-
czych. Tłem dla tych przemian był rosnący udział podmiotów niepaństwowych 
w rządzeniu, poszukiwanie nowej roli dla instytucji państwa, przemiany w ob-
szarze suwerenności, rozmycie się pojęcia odpowiedzialności demokratycznej. 
W koncepcji wielopoziomowego rządzenia proponuje się rozłożenie procesu rzą-
dzenia na czynniki pierwsze oraz określenie relacji, w jakiej pozostają wobec sie-
bie dane poziomy składające się na strukturę władzy. 

Uznanie natury wielopoziomowego zarządzania pozwala na lepszą koordyna-
cję i harmonizację wysiłków wszystkich podmiotów zmierzających do realizacji 
różnych celów. W kształtującej się spontanicznie strukturze stykają się różne po-
rządki regulacyjne. Publiczne i prywatne grupy interesów uczestniczą w ciągle 
prowadzonych negocjacjach na temat kształtu sprawowania władzy w określo-
nych obszarach. Sieciowa natura powiązań pomiędzy decydentami wyzwala sta-
le nowe reakcje. W najogólniejszym zarysie ten rodzaj zarządzania opiera się na 
trzech fi larach: 

1)  Rządy państw nie mają monopolu na decyzje. Mogą być one podejmowane 
na wielu poziomach.

2)  Decyzje są podejmowane kolektywnie, co skutkuje utratą przez rządy kon-
troli nad procesem decyzyjnym.

3)  Tradycyjny podział na sferę wewnętrzną i zewnętrzną jest rozmyty z powo-
du rosnącego znaczenia stowarzyszeń i przedsiębiorstw transnarodowych, 
które stają się dla państw partnerem w rozwiązywaniu wielu problemów.

105 W. Sandholtz, Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European Institu-
tions, „Journal of Common Market Studies” 1996, no. 3 (34), September, s. 412.

106 G. Marks, L. Hooghe, K. Blank, European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-
level Governance, „Journal of Common Market Studies” 1996, no. 34 (3), s. 1−38; oraz L. Hooghe, 
G.  Marks, Types of Multi-Level Governance, „Journal of Common Market Studies” 2003, no. 34; 
http://eiop.or.at/ (12.04.2010).
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Liesbet Hooghe i Gary Marks proponują typy rządzenia wielopoziomowego. 
Pierwszy z nich przypomina układ federalistyczny − tu odpowiedzialność jest 
jasno dzielona pomiędzy sfery polityczne. Poszczególne obszary wymagające za-
rządzania są przypisane do wyodrębnionych sfer politycznych. Drugi z kolei typ 
zakłada zachodzenie jednych obszarów na drugie i uwzględnia w realiach zarzą-
dzania oddziaływanie rozproszonych sieci powiązań różnych instytucji i akto-
rów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

Rządzenie wielopoziomowe tworzy pewien obraz współczesnych stosunków 
władzy na arenie międzynarodowej, który nie jest ani jasny, ani przejrzysty. Upraw-
nienia władcze mają podmioty zgromadzone w kilku warstwach decyzyjnych. 
Pomiędzy nimi zachodzą ciągłe interakcje pionowe i poziome. Każda warstwa 
dzieli się na zróżnicowane poziomy, to jest jurysdykcje wspólne dla wszystkich 
podmiotów, uregulowania sektorowe, kodeksy postępowania, specjalistyczne, 
normy, zalecenia itp. Poziom złożoności tego obrazu pogłębia to, że poza oddzia-
ływaniami formalnymi, które zachodzą wewnątrz warstw i poziomów, rozwijają 
się kontakty, zależności i naciski o charakterze nieformalnym. 

Jak twierdzi John Peterson, „każdy poziom charakteryzuje się decyzjami ze-
spolonymi innego typu” oraz przekonuje, że „różne rodzaje racjonalności dzia-
łają na poszczególnych szczeblach w każdej z warstw”107. Należy również brać 
pod uwagę, że poszczególne podmioty zaangażowane w struktury rządzenia re-
prezentują interesy i preferencje określonych grup. Nie zawsze mapa tych pre-
ferencji jest czytelna, nie zawsze też ich różnorodność może być uwzględniona 
w ostatecznym rezultacie procesu decyzyjnego. Koncepcja rządzenia wielopo-
ziomowego oraz postulaty zarządzania globalnego mają jeden punkt wyjścia. 
Są odpowiedzią na wyzwania współczesności. 

Na poziomie globalnym mamy do czynienia ze skomplikowanym systemem 
zarządzania opartym na różnorodnych płaszczyznach decyzyjnych i powiąza-
niach sieciowych. Właśnie dlatego globalne zarządzanie zawiera w sobie systemy 
władzy na wszystkich poziomach ludzkiej aktywności – od rodziny do organi-
zacji międzynarodowej. Naturalnie brakuje w tym systemie koordynacji, brakuje 
strategii, reguły spinającej rozproszone reżimy i cele w czytelną całość. 

W wymiarze regionalnym oparcie prowadzenia spraw i procesów ważnych 
z punktu widzenia społeczeństw na modelu zarządzania wielopoziomowego jest 
wynikiem wypracowania pewnej równowagi pomiędzy poszczególnymi rząda-
mi. Wypracowanie podobnej równowagi mającej za podstawę wspólnotę intere-
sów w skali globalnej nawet w wybranych obszarach będzie znacznie trudniejsze.

Obawy budzi kilka punktów, które mogą się okazać systemową słabością tego 
rozwiązania. Po pierwsze, kwestia implementacji decyzji podjętych na poziomie 
globalnym przez państwa rozciągające swoją władzę na konkretnych obszarach 

107 J. Peterson, Decision-Making in the European Union: Towards the Framework for Analysis, 
„Journal of European Public Policy” 1995, no. 2 (1); oraz J. Peterson, E. Bomberg, Decision-Making 
in the European Union, Macmillan, Basingstoke 1999, s. 80.
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terytorialnych. Przewiduje się, że brak podporządkowania się będzie stałym prob-
lemem tego systemu. Po drugie, jeśli globalna struktura ma obejmować państwa 
i podmioty pozapaństwowe, zawsze pod znakiem zapytania będzie stała niezależ-
ność tych drugich. Systemy z wieloma aktorami, które muszą działać w prawdzi-
wym świecie i w czasie rzeczywistym, muszą poradzić sobie z ryzykiem, niepew-
nością, wiedzą, ograniczoną racjonalnością i ograniczoną komunikacją.

Istotą zarządzania globalnego będzie kształtowanie się form i sposobów 
wspólnych działań, podczas gdy zarządzanie wielopoziomowe w strukturach 
ograniczonych regionalnie (np. w wypadku Unii Europejskiej) koncentruje się 
na efektywności. Sposoby generowania decyzji są już ustalone – instytucjonal-
nie i formalnie − obserwacja mechanizmów interakcji pomiędzy poszczegól-
nymi poziomami struktury decyzyjnej pozwala jednak dostosowywać model 
decyzyjny do zmieniających się potrzeb. Istotą zarządzania wielopoziomowego 
jest poszukiwanie funkcjonalnego ekwiwalentu dla mechanizmów centralnej 
koordynacji istniejących w państwach narodowych. Pokonanie sprzeczności in-
teresów grup uczestniczących w tworzeniu struktur decyzyjnych na poziomie 
globalnym jest jednak możliwe tylko z udziałem jakiegoś rodzaju centralnego 
ciała zarządczego. Społeczność międzynarodowa w dążeniu do skoordynowa-
nia działań powołała organizacje, które niekiedy są zdolne pełnić tego rodza-
ju funkcje. Na pewno zaadaptowanie reguł wielopoziomowego rządzenia na 
potrzeby określonych struktur międzynarodowych czy regionów, tak jak to się 
dzieje w wypadku Unii Europejskiej, jest zabiegiem planowym, którego prze-
niesienie na poziom globalny nie może się udać. Zrozumienie istoty zarządza-
nia wielopoziomowego po części przybliża do uchwycenia natury zarządzania 
globalnego. 

Michael Zürn podsumowuje tę kwestię następująco: 

Spoglądając na zarządzanie globalne przez pryzmat zarządzania wielopoziomowego, od-
nosimy korzyść, ponieważ przypomina nam ono o różnorodności poziomów innych niż 
„globalne”108. 

Zarządzanie globalne jest zarządzaniem wielopoziomowym, uwzględniającym wszystkie 
poziomy władzy. Instytucje i mechanizmy rozwijane na poziomie globalnym nie są two-
rzone po to, aby zastąpić te, które funkcjonują na innych poziomach, ale po to, aby je uzu-
pełnić109. 

108 M. Zürn, Global Governance as Multilevel Governance [w:] Handbook on Multi-Level Govern-
ance, red. H. Enderlein, S. Wälti, M. Zürn, Cheltenham, Edward Elgar, Norhampton, MA 2010, s. 93. 

109 R. Coolsaet, V. Arnould, Global governance. Th e Next Frontier, Royal Institute for Interna-
tional Relations, Egmont Papers, no. 2, Brussels 2004, s. 8. 
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3.1.  Rozwój społeczności transnarodowych, zarządzanie 
w przestrzeni transnarodowej 

Odpowiedzią zwyczajnych ludzi na procesy globalizacji było stworzenie spo-
łeczności, które siedzą okrakiem na liniach politycznych granic i które w bar-
dzo realnym sensie znajdują się „ani tutaj ani tam”, lecz w obydwu miejscach 
jednocześnie. 

Portes Alejandro

Teoretyczne ujęcie zarządzania globalnego zwraca uwagę na istotne przemiany, 
które dokonują się pod wpływem nowych zjawisk technologicznych i ekonomicz-
nych nie tylko w zakresie dystrybucji władzy, ale również w obszarze świadomości 
zbiorowej. Coraz częściej jest dyskutowana kwestia zbiorowych powinności na 
poziomie ponadnarodowym. Rozwijające się prawo międzynarodowe oraz po-
wstające coraz częściej zbiory standardów działania określają katalog powinności 
tak zwanej społeczności międzynarodowej. Są one realizowane w wielu sferach 
– w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej, w postaci reżimów ustanawia-
jących zasady proliferacji niebezpiecznych broni, w formie współpracy w zakresie 
walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i innymi zagrożeniami bez-
pieczeństwa międzynarodowego. 

Punktem wyjścia tych działań jest ochrona partykularnych interesów podmio-
tów, które owe działania prowadzą – czyli na przykład państw koalicji powołanej 
przez Stany Zjednoczone do walki z terroryzmem lub ochrona interesów jedno-
stek i społeczności wywiedziona z uniwersalnych praw podstawowych, jak w wy-
padku interwencji humanitarnych.

Powszechność tego rodzaju inicjatyw skłania licznych badaczy do snucia roz-
ważań nad możliwością ukształtowania się instytucjonalnej struktury o zasięgu 
globalnym, która wygeneruje interpretacje zasad i ustali normy zachowań. Na 
gruncie kosmopolityzmu wykształciło się przekonanie, że wzajemne więzi pomię-
dzy poszczególnymi częściami świata powodują powstanie relacji władzy podob-
nych do tych wewnątrz struktur państwowych110. Reprezentanci kosmopolityzmu 
domagają się zastosowania zasad sprawiedliwości do świata jako całości. Władza 
państwowa przyjmuje pewne reguły podziału dóbr pomiędzy swoich obywateli, 
wyznacza normy postępowania oparte na idei sprawiedliwości czy solidarności 
społecznej, stwarza mechanizmy pomocy pokrzywdzonym i odrzuconym. Prze-
niesienie mechanizmów władzy funkcjonujących w państwach na grunt ponad-
narodowy jest jednak niemożliwe. Stosunki międzynarodowe są podporządkowa-
ne interesom państw, chociaż interesy te w wielu wymiarach przenikają granice 
państwowe. Stają się częścią interesów międzynarodowych, które są wyznaczane 

110 A. Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundation for International 
Law, Oxford University Press, Oxford 2004; T. Pogge, World Poverty and Human Rights. Cosmopoli-
tan Responsibilities and Reforms, Polity Press, Cambridge 2008. 
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przez potrzeby wszystkich uczestników systemu. Istniejący na tym poziomie zbiór 
umów i praktyk międzynarodowych przypomina te funkcjonujące w państwach 
demokratycznych, jest jednak znacznie mniej spójny i najczęściej ma charakter 
woluntarystyczny. 

Rażące dysproporcje rozwojowe pomiędzy poszczególnymi regionami świata 
dowodzą, że zasada sprawiedliwego rozdziału dóbr nie funkcjonuje w wymiarze 
globalnym, tak jak nie jest ona w rzeczywistości realizowana w większości państw 
na świecie. Od czego zatem zależy decyzja podmiotów obecnych na arenie mię-
dzynarodowej o podjęciu bądź zaniechaniu działań? Jak kształtuje się tego rodza-
ju proces decyzyjny? Czy zawsze odbywa się on ad hoc, czy też można dostrzec 
w nim pewne prawidłowości? 

Odpowiedzi na te pytania zawierają istotę zwrotu ku transnarodowości 
w zarządzaniu globalnym. Pierwsze symptomy tego zwrotu zostały zarysowane 
w dziedzinie prawa międzynarodowego. W 1956 roku Phillip Jessup w książce 
Transnational Law argumentował, że termin „międzynarodowy” nie oddaje zło-
żoności relacji i oddziaływań globalnej wspólnoty111. Dlatego też autor sięgnął po 
przyimek „trans” − z łacińskiego „poprzez”, „poza”, „po drugiej stronie”. 

Został on dostrzeżony przez teoretyków stosunków międzynarodowych już 
pół wieku temu. Raymond Aaron w słynnej publikacji Peace and War: A Th eory 
of International Relations112 dokonuje rozróżnienia pomiędzy systemem między-
narodowym a społecznością transnarodową. Pierwsza kategoria dotyczy relacji 
między społecznościami zorganizowanymi w postaci suwerennych państw, istotą 
drugiej jest suma relacji handlowych, indywidualnych i grupowych migracji, or-
ganizacji działających z pominięciem granic państw, suma wierzeń podzielanych 
niezależnie od przynależności państwowej, suma ceremonii i igrzysk otwartych 
dla wszystkich113. W warunkach swobodnego przepływu ludzi, dóbr i idei pojawia 
się heterogeniczna sfera wymiany i kontaktów, w której narodowa przynależność 
polityczna traci na znaczeniu.

Opierając się na opisie Aarona, Karl Kaiser – uznawany za pioniera ujęcia 
transnarodowego w stosunkach międzynarodowych − w 1969 roku stworzył za-
rys teorii transnarodowej polityki (zachodzącej pomiędzy rządami i aktorami 
transnarodowymi), porównując ją z polityką międzynarodową, która dokonuje 
się między państwami. Warunkiem rozwoju formuły transnarodowej jest pogłę-
bienie dwóch kierunków komunikacji – horyzontalnej, pomiędzy społeczeństwa-
mi, i wertykalnej, pomiędzy państwem i społeczeństwem114. 

111 Ph.C. Jessup, Transnational Law, Yale University Press, New Haven, CT 1956, s. 1.
112 Oryg. Paix and guerre entre les nations, wydana w 1962 r.
113 Zob. R. Aaron, Peace and War: A Th eory of International Relations, Praeger, New York 1967, 

s. 105. 
114 K.  Kaiser, Transnationale Politik, „Politische Vierteljahresschrift ”, 10, Sonderheft  1, 1969, 

s. 80−109. 
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Koncept transnarodowości zyskiwał na znaczeniu w miarę pogłębiania się 
globalnej współzależności i coraz liczniejszych prób dostosowania ram teoretycz-
nych opisujących sytuację na arenie międzynarodowej do rzeczywistego obrazu 
stanu rzeczy. W gronie pierwszych analityków tej problematyki znaleźli się Robert 
Keohane, Joseph Nye, Samuel Huntington115. 

Przetasowania w światowym układzie sił po zakończeniu zimnej wojny, na 
które zachodziły zasadnicze transformacje społeczne, technologiczne, komuni-
kacyjne, sprawiły, że termin „transnarodowy” stał się nieodzowny w opisywaniu 
cech charakterystycznych i istoty ery globalnej. Na dalszy plan zeszły wcześniejsze 
asocjacje łączące transnarodowość z polityczną i ideologiczną organizacją bloku 
wschodniego czy też mechanizmem przemieszczania się strategicznych dóbr, któ-
re skupiły uwagę naukowców w czasie kryzysów naft owych lat 70. 

Badacze globalizacji transnarodowość łączą z wpływami aktorów prywatnych 
na arenie międzynarodowej, współpracą publiczno-prywatną na tym poziomie, 
źródłami coraz liczniejszych regulacji aktywności osób fi zycznych i prawnych, 
które zachodzą z pominięciem instytucji państwa, coraz swobodniejszymi prze-
pływami idei, pieniędzy, mód, technologii, informacji. Transnarodowość defi niu-
je się i opisuje w relacji do narodowości i międzynarodowości. Szczególnie dużo 
uwagi skupia kwestia zmniejszających się możliwości państwa w obszarze kon-
troli międzynarodowych przepływów i rosnąca rola aktorów pozapaństwowych 
w sterowaniu procesami globalnymi116. 

Grono aktorów transnarodowych jest heterogeniczne i zróżnicowane. Należą 
do niego organizacje pozarządowe działające na arenie międzynarodowej, fi rmy, 
organizacje religijne, ruchy społeczne, jednostki, grupy interesów, ukonstytuo-
wane organizacyjnie lub luźne sieci kontaktów i interakcji. Ich aktywność i rolę 
podnosi koncept „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” – czyli odniesienie 
do metod współpracy różnorodnych podmiotów w celu wpływania na kształt po-
lityki tworzonej przez tradycyjnych aktorów sceny międzynarodowej117. Przeciw-
stawne oblicze transnarodowości reprezentuje „społeczeństwo nieobywatelskie” 
(uncivil society). W ramach tego pojęcia mieszczą się wszystkie te sieci, grupy, in-
terakcje, które procesy globalnej interakcji wykorzystują, aby rozwijać działalność 
szkodliwą z punktu widzenia interesów jednostek i grup118.

„Społeczeństwo nieobywatelskie” to ponadnarodowe gangi, siatki złodziei, 
przemytników, oszustów, dla których nagła dostępność międzynarodowych ka-
nałów informacji, transportu i wymiany stwarza okazję do poszerzenia działal-

115 R.O. Keohane, J.S. Nye, Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, 
Cambridge 1971; S.  Huntington, Transnational Organizations in World Politics, „World Politics” 
1973, no. 25, s. 333−368. 

116 Zob np. M. Pietraś, Hybrydowość... [w:] Późnowestfalski..., s. 67−74.
117 Zagadnienie to zostało omówione szerzej w rozdz. II. 
118 Zob. np. J. Heine, R. Th akur, Introduction: Globalization and Transnational Uncivil Society 

[w:] Th e Dark Side of Globalization, red. J. Heine, R. Th akur, United Nations University Press, Tokyo, 
New York, Paris 2011, s. 1−16.



Za
rz

ąd
za

ni
e 

gl
ob

al
ne

 ja
ko

 za
rz

ąd
za

ni
e 

w
ie

lo
po

zio
m

ow
e

65

ności. Mechanizmy funkcjonowania i powodzenia w wypadku społeczeństwa 
obywatelskiego i nieobywatelskiego pozostają zatem te same, rozwój grup zali-
czanych do tych kategorii dokonał się na tych samych podstawach, ich możli-
wości są podobne, różnią się jedynie celem działań, przekonaniem o potrzebie 
budowania wspólnego dobra – w wypadku INGO, międzynarodowych fundacji, 
rozmaitych ruchów – a także przekonaniem o możliwości wykorzystania próżni 
władzy na poziomie międzynarodowym dla działań nielegalnych, niemieszczą-
cych się w przyjętej normie cywilizacyjnej w przypadku podmiotów społeczeń-
stwa nieobywatelskiego. Ten kierunek transnarodowych przepływów, stanowiący 
realne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stał się jed-
nym z pierwszoplanowych argumentów przemawiających za koniecznością bu-
dowania wspólnego systemu zarządzania w przestrzeni między- i transnarodowej. 

Procesy globalne powodują powstawanie nierówności, poszerzają przepaść 
pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, wzmacniają podziały i ani-
mozje. Problem leży nie w samej globalizacji, ale − jak zauważa Światowa Komisja 
do spraw Społecznego Wymiaru Globalizacji − w defi cycie zarządzania procesa-
mi, które na nią się składają119. 

Globalizacja wzmocniła infrastrukturę przenikania zagrożeń do dobrze chro-
nionych i dobrze sytuowanych części świata. Rewolucja komunikacyjna przyniosła 
nowe rodzaje przestępstw – cyberterroryzm i cyberprzestępczość wszelkiego ro-
dzaju, jednocześnie wspierając rozwój zbrodni znanych do stuleci. Najdotkliwiej 
przebiega ona w rejonach, gdzie mechanizmy prawne i administracyjne państwa 
działają ułomnie. Kontynent afrykański, na którym położonych jest 36 z 50 najsła-
biej rozwiniętych państw świata, w wielu punktach swojej historii najnowszej sta-
nowi ilustrację tego, jak nieudolność systemów prawnych i administracyjnych pań-
stwa otwiera drzwi dla transnarodowej przestępczości i zbrodniczych ideologii120. 

Szacunkowe dane mówią o 200 do 300 tys. dzieci przemycanych i sprzeda-
wanych każdego roku z rejonu Afryki Wschodniej. Dzieci, wykorzystywane do 
niewolniczej pracy lub prostytucji, przynoszą sprzedającym dochód 5 do 20 razy 
wyższy niż cena zakupu. Handlarz zarabia od 10 do 20 tys. USD za każde sprzeda-
ne dziecko i 12 do 50 tys. USD za sprzedaną kobietę121.

Kontynent afrykański jest światowym centrum handlu bronią lekką – jej licz-
bę w obiegu szacuje się na 100 mln sztuk122. Szeroka dostępność broni w niesta-
bilnych i wychodzących z konfl iktów społeczeństw powoduje w wielu regionach 
permanentny stan zagrożenia agresją zbrojną. Państwa dotknięte zapaścią cywili-

119 A Fair Globalization: Creating Opportunities for All, World Commission on the Social Di-
mension of Globalization, International Labour Organization, Geneva 2004, s. XI.

120 J. Heine, R. Th akur, Introduction... [w:] Th e Dark Side..., s. 8. 
121 G. le Pere, B. Vickers, Th e African Connection [w:] Th e Dark Side..., s. 62−63. Na temat trud-

ności związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi zob. również: A. Głuszek, Współpraca amerykań-
sko-meksykańska w zwalczaniu handlu ludźmi na przełomie XX i XXI wieku, praca doktorska obro-
niona na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (tekst niepublikowany), 2011. 

122 J. Cilliers, Terrorism and Africa, „African Security Review” 2003, no. 12 (4), s. 91−103. 
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zacyjną, balansujące na progu anarchii znajdują się w orbicie zainteresowań mię-
dzynarodowych grup przestępczych, które obierają je na centra swych operacji. 
Ilustruje to przykład Gwinei Bissau, która w końcu XX wieku stała się najważ-
niejszym punktem przerzutowym narkotyków w ich drodze z RPA do Europy. 
Rozbudowane siatki zorganizowanej przestępczości oddziałują na wszystkie sfery 
życia społeczno-gospodarczego lokalnych społeczeństw, znacząco utrudniając ich 
wyzwolenie się z zapaści rozwojowej. 

Liberalizacja przepływów fi nansowych sprawiła, że każda luka regulacyjna 
w globalnym systemie fi nansowym jest używana do legalizacji dochodów z niele-
galnych źródeł, defraudacji zasobów słabych państw i międzynarodowych prze-
stępstw fi nansowych. Skalę prania brudnych pieniędzy wyjątkowo trudno prze-
śledzić, ale badacze zgadzają się co do tego, że znacząco powiększyła się ona na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jest to spowodowane integracją systemów fi -
nansowych i utratą kontroli państwa nad transakcjami. Jeden z badaczy podaje, że 
orientacyjna wartość pieniędzy wyprowadzonych nielegalnie przez system fi nan-
sowy RPA w 1998 roku to 22 mld USD123. Na terytorium afrykańskim koncentrują 
się nieszczelności systemu, ale trudno nie dostrzec, że jego cała logika – oparta 
na tajności transakcji i porozumień utrzymywanej nawet w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa, korporacyjnych przekształceniach kapitałowych, tolerująca raje 
podatkowe, fasadowe fi rmy i fundacje – znacząco te nieszczelności poszerza. 

Koszty transnarodowej aktywności przestępczej dla Afryki, na której koncen-
trowało się to pobieżne omówienie negatywnych wymiarów transnarodowości, 
są gigantyczne, ale niemała także jest ich skala oglądana z perspektywy globalnej. 
Szacunkowa wartość nielegalnego handlu bronią, ludźmi i narkotykami określana 
jest na 10% światowego PKB, czyli 54 bln USD124. 

Wobec tak rozległych szkód, których wyrządzanie ułatwia postępująca transna-
rodowość poczynań jednostek i procesów grupowych, ich kontrola również musi 
się odbywać na poziomie transnarodowym. Stąd rozwój rozmaitych rad, komisji, 
komitetów eksperckich, trybunałów tworzących reżimy zarządzające. Sfera po-
nadnarodowa, szczególnie w tych obszarach, w których skupiają się najważniejsze 
interesy świata, jest pokryta siecią stworzoną po to, aby koordynować, regulować 
i kontrolować. 

W pewnym sensie puls świata przesuwa się z posiedzeń gremiów politycznych 
na zebrania technokratów. Szefowie banków centralnych, ministrowie, prezesi kor-
poracji, aktywiści i reprezentanci grup interesów przyjmują określone rozwiązania 
spraw szczegółowych, szkicując mapę interesów i wytyczając kierunek rozwoju125. 
Te działania, choć nierzadko rodzą konsekwencje globalne, nie są skoordynowane, 
nie opierają się na pełnej reprezentacji, zazwyczaj nie odzwierciedlają wystarcza-
jąco wielu punktów widzenia. Pojawianie się coraz większej liczby ciał zarządzają-

123 G. le Pere, B. Vickers, Th e African Connection [w:] Th e Dark Side..., s. 64.
124 S. Sassen, Foreword: In the Penumbra of Globalization [w:] Th e Dark Side..., s. XV. 
125 J.E. Stiglitz, Globalizacja..., s. 1. 
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cych i regulacyjnych o charakterze zarówno publicznym, jak i prywatnym, które 
swym zainteresowaniem obejmują również procesy ponadnarodowe, jest wyrazem 
rosnących potrzeb i pogłębiających się lęków. To nerwowa reakcja na pogłębiające 
się wrażenie, że świat wymyka się spod kontroli. Transnarodowość jako pochodna 
współzależności jest tu jednym z głównych czynników sprawczych. 

Możemy być pewni, że na planecie oplecionej siecią ludzkich wzajemnych zależności, 
wszystko, co i n n i  robią lub mogą zrobić, wpływa na n a s z e  perspektywy, szanse i marze-
nia. O niczym, co my  robimy lub czego zaprzestajemy, nie możemy powiedzieć z przeko-
naniem, że nie wpłynie na perspektywy, szanse, marzenia kogoś i n n e go, osoby, której nie 
znamy, a nawet nie wiemy o jej istnieniu126.

3.2. Multilateralizm w nowych realiach globalnych

Multilateralizm odzwierciedla podstawową cechę organizującą stosunki mię-
dzynarodowe – dystrybucję władzy. Początkowo była to sfera zdominowana 
przez państwa, nowoczesny multilateralizm, który wykształcił się w ciągu ostat-
nich 150 lat, opiera się natomiast głównie na instytucjach międzynarodowych. 
W pierwszym okresie rozwoju dwudziestowiecznego multilateralizmu jego pod-
stawowym zadaniem było opracowanie takiej konstrukcji organizacji między-
narodowej, aby odpowiadała ona interesom tworzących ją stron, umożliwiając 
jednocześnie skuteczne działanie i pewną niezależność samej organizacji od jej 
członków127. Nieprzystawalność Ligi Narodów do bieżących interesów i powojen-
nych nastrojów amerykańskich była przyczyną porażki największej wówczas mul-
tilateralnej inicjatywy. ONZ z kolei była formułą projektowaną i przystosowaną 
do działania w multipolarnej rzeczywistości, tuż zaś po powstaniu stała się częścią 
świata bipolarnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych – będąca do tej pory 
jedyną na świecie organizacją o zasięgu globalnym − narodziła się jako wyraz 
tęsknot za pokojową równowagą i stabilizacją, obecnie natomiast jest symbolem 
impasu multilateralnego dialogu.

Dokonująca się współcześnie transformacja systemu międzynarodowego nie 
zyskała jeszcze czytelnych ram – a raczej ramy te ulegają stałym przekształceniom. 
Nie sposób powiedzieć z całą pewnością, ilu i jakich graczy zasiada przy globalnym 
stole negocjacyjnym. Być może dlatego pomimo znacznego wzrostu liczby insty-
tucji i reżimów międzynarodowych ciągle jeszcze występuje, a nawet pogłębia się 
defi cyt zarządzania sprawami globalnymi. Organizacje międzynarodowe są przede 
wszystkim narzędziem interesów i dążeń ich członków, a kierunek ich działania 
zależy od siły oddziaływania poszczególnych graczy. Rzadko polityka organizacji 

126 Z. Bauman, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, s. 169−170.
127 A.A. Stein, Global Governance: Existential Multilateralism, a Weakly Confederal World and 

Hegemony [w:] Can the World be Governed?: Possibilities for Eff ective Multilateralism, red. A.S. Ale-
xandroff , Wilfrid Laurier University Press, Ontario 2008, s. 17−22. 
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jest w stanie zmienić lub w istotny sposób ukształtować postawę dominujących 
w niej państw członkowskich. Pomimo jednak niedoskonałości rozwiązań instytu-
cjonalnych multilateralizm jest podstawową cechą rzeczywistości międzynarodo-
wej. Polityczna mapa świata składa się z klubów o mniej lub bardziej reglamento-
wanym członkostwie, które dążą do rozszerzania swych wpływów na poszczególne 
regiony lub sfery regulacyjne. Liczba reżimów i międzynarodowych ustaleń, któ-
rym są podporządkowane zachowania państw, jest tak duża, że w zbiorze określeń 
stworzonych po to, aby opisywać współczesny ład międzynarodowy, pojawiła się 
argumentacja na rzecz systemu słabych konfederacji128. 

Zaangażowanie wielu aktorów różnego typu w rozstrzyganie problemów 
społeczności międzynarodowej jest fundamentalną cechą przyszłego układu sił 
w ujęciu global governance. Podkreśla się, że wzrost poziomu edukacji, świado-
mości społecznej i globalnej, a także łatwiejszy dostęp do technologicznych środ-
ków przekazu i informacji znacząco wpłynęły na zwiększenie zdolności różnych 
grup do wypowiedzi i uczestnictwa w procesach rozgrywających się na arenie 
międzynarodowej. Międzynarodowe instytucje publiczne zostały za sprawą od-
działywania tych nowych aktorów zmuszone do wewnętrznej ewolucji, wprowa-
dzenia zmian zmierzających do zwiększenia możliwości partycypacji. Większa 
partycypacja powoduje jednak wiele konsekwencji: wraz z nowymi uczestnikami 
debaty poszerza się obszar interesów, którymi są oni powodowani, krzyżują się 
racje i argumenty, ścierają się różnorakie wizje. Charakter i motywacje uczest-
ników debaty zgromadzonych przy stole negocjacyjnym różnią się. Główna linia 
podziału przebiega między „tradycyjnymi” – formalnymi, i „nowymi” – niefor-
malnymi członkami gremiów decyzyjnych, chociaż literatura stosunków między-
narodowych dzieli instytucje na przykład na te zdolne do twardego, miękkiego, 
a nawet pośredniego oddziaływania129. 

Obecność niesformalizowanych grup bądź podmiotów prywatnych zdolnych 
oddziaływać na stan stosunków międzynarodowych znacznie skomplikowała 
architekturę globalnej polityki opartą dotychczas na formalnych instytucjach. 
Podczas gdy są one nastawione raczej na trwanie i utrzymywanie wypraco-
wanych, sprawdzonych rozwiązań, nowi uczestnicy starają się zyskać wpły-
wy w strukturach tradycyjnych instytucji, tak by stać się rzecznikami zmian. 
Uwzględnienie czynnika ewoluujących i zmieniających się aktorów w przestrze-
ni międzynarodowej jest podstawową cechą multilateralizmu. Badacze obser-
wujący przemiany instytucjonalne w głównych międzynarodowych centrach 
decyzyjnych – Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowym Fun-
duszu Walutowym (MFI), Banku Światowym i innych – obserwują sytuację tak 
zwanego złożonego multilateralizmu (complex multilteralism)130. W ramach ta-

128 Ibidem, s. 52. 
129 Ibidem, s. 3. 
130 R. O’Brien, A.M. Goetz, J.A. Scholte, M. Williams, Contesting Global Governance: Multilateral 

Economic Institutions and Global Social Movements, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 3. 
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kiej struktury decyzyjnej państwa pozostają liderami w gremiach decyzyjnych, 
lecz są zmuszone do zaakceptowania aktywnej obecności aktorów pozainstytu-
cjonalnych i pozarządowych. 

Nieuchronnie rosnąca współzależność rządów i NGO prowadząca do posze-
rzenia reprezentacji obydwu stron w instytucjach międzynarodowych wywołuje 
nowe formy zarządzania sprawami globalnymi. Zwolennicy multilateralizmu zło-
żonego, w odróżnieniu od zwolenników multilateralizmu tradycyjnego, dostrze-
gają, że międzynarodowe środowisko decyzyjne uległo rozszerzeniu, rozczłon-
kowaniu, pojawiają się jego nowe struktury, stwarzając przestrzeń aktywności 
dla różnorodnych i nieobecnych wcześniej w tej sferze interesariuszy131. Główną 
przyczyną, dzięki której rozwija się ten proces, jest postępująca transnacjonaliza-
cja relacji i oddziaływań, której szczególnie mocno w ostatnich dekadach przede 
wszystkim były poddane organizacje pozarządowe i ruchy społeczne. 

W rzeczywistości globalnej zdolność rządów do wzajemnej interakcji w celu 
tworzenia bezpiecznego, przewidywalnego środowiska, w którym można chronić 
i rozwijać poszczególne interesy narodowe, została znacznie uszczuplona. W rea-
lizowaniu żywotnych interesów państw nieodzowne jest porozumienie z aktorami 
pozapaństwowymi, publicznymi i coraz częściej prywatnymi, których wpływ na 
międzynarodowe struktury władzy rośnie. 

Mulilateralizm złożony zakłada, że interesy, preferencje i opcje działania polityczne-
go państw (oraz innych aktorów) kształtują się w toku interakcji z innymi podmiotami. 
Podczas gdy państwa są wciąż ważnymi graczami, nie są one już jedyne w gronie znaczą-
cych i wpływowych132. 

Podstawowym założeniem jest tu przekonanie, że globalna rzeczywistość po-
lityczna wymusza pewne otwarcie w procesie kształtowania jednostkowych inte-
resów. W wypadku państw nie powstają one już wyłącznie na wewnętrznej scenie 
politycznej, ale w toku konfrontacji z opiniami, dążeniami przekonaniami obecny-
mi w przestrzeni międzynarodowej. Koncepcje, problemy, ograniczenia i wyzwa-
nia polityki międzynarodowej w coraz szerszym zakresie wpływają na przekonania 
i wątki debaty kształtowanej na scenie wewnętrznej133. Rządy narodowe przestały 
sprawować monopol nad procesami, które zachodzą w ramach ich terytorium, są 
ważną, ale nie jedyną, siłą kształtującą istotne, z punktu widzenia ich społeczeństw, 
procesy i polityki. Nie sposób odseparować się od tendencji zachodzących na skalę 
globalną, których natura i możliwe konsekwencje stają się przedmiotem strategii 
politycznych, rozwijanych na szczeblu narodowym, lokalnym. 

131 Th e OECD and Transnational Governance, red. R.  Mahon, S.  McBride, UBC Press, Van-
couver 2008, s. 78. 

132 J.  Smith, Social Movements for Global Democracy, Johns Hopkins University Press, Balti- 
more, Md 2008, s. 41. 

133 Ibidem, s. 42.
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Badacze wyróżniają pięć głównych cech oddziaływania multilateralizmu zło-
żonego na międzynarodową sferę decyzyjną:

1)  Instytucje globalne kreują zarówno szanse, jak i ograniczenia na drodze 
realizacji partykularnych celów politycznych. Podczas gdy jedne agendy 
globalnej sieci rządzenia wykazują pewien stopień otwartości na oddolne 
postulaty – ONZ, inne, przykładowo MFI czy Bank Światowy, są znacznie 
mniej podatne na wpływy. 

2)  Zwiększająca się liczba podmiotów o różnych przekonaniach i interesach 
niesie z sobą niebezpieczeństwo pogłębiania istniejących podziałów i two-
rzenia stronnictw według klucza panujących różnic pomiędzy poszczegól-
nymi częściami elit.

3)  Konieczny do podejmowania wspólnych działań kompromis, który musi 
być zawierany w szerokim gronie uczestników, niejednokrotnie wypacza 
i rozmywa pierwotny sens proponowanych idei. Mnogość postulatów po-
jawiających się w toku procesu decyzyjnego i konieczność zaspokojenia 
potrzeb wielu uczestników wpływa negatywnie na przejrzystość negocjacji 
i jakość ostatecznie ustalonych opcji. 

4)  Należy uwzględnić ogromne różnice w możliwości oddziaływania na stan 
spraw międzynarodowych, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami i innymi podmiotami pozapaństwowymi. Multilateralizm złożony 
podkreśla rzeczywiste możliwości działania poszczególnych aktorów mię-
dzynarodowych w odróżnieniu od ich formalnego statusu. Przyznaje za-
tem, że zestaw twardych i miękkich instrumentów oddziaływania znacząco 
się różni pomiędzy poszczególnymi państwami. Ich pozycja jest oceniana 
i budowana na podstawie tego instrumentarium, a nie przez odniesienia do 
zasad formalnych, na przykład prawnomiędzynarodowej równości. W rze-
czywistości relacje wewnątrz gremiów decyzyjnych odzwierciedlają władzę 
danego państwa czy podmiotu, skalę, w jakiej mogą one skutecznie wpły-
wać na partnerów i wzmacniać swe interesy. Jak zauważa Jackie Smith, dys-
proporcje w dostępie poszczególnych państw do pewnych zasobów prze-
kładają się na stan realizacji projektów w instytucjach międzynarodowych. 
Jest mało prawdopodobne, że peryferyjne w tym aspekcie państwo będzie 
mogło w pełni swobodnie korzystać ze swego prawa głosu. Głosowanie 
przeciwko głównym aktorom, którzy sprawują kontrolę nad cennymi zaso-
bami, może doprowadzić do utraty ważnych relacji handlowych, podkopać 
zagraniczne plany inwestycyjne lub postawić znak zapytania przy planowa-
nych programach pomocowych134. 

5)  Złożony multilateralizm znacznie rozszerza grupę problemów, które po-
winny się stać przedmiotem namysłu międzynarodowych gremiów decy-
zyjnych. Poza tradycyjnymi obszarami gospodarki, bezpieczeństwa, sta-

134 Ibidem, s. 45. 
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bilizacji, do głównego nurtu debaty międzynarodowej są dodawane nowe 
wątki dotyczące przede wszystkim spraw społecznych135.

Oddziaływania i konsekwencje tworzących się struktur multilateralizmu 
złożonego są postrzegane dwojako. Jedna z interpretacji przewiduje dalsze roz-
szerzanie się sfery decyzyjnej na aktorów pozarządowych, jako wyraz uznania 
ich roli w reprezentowaniu interesu społecznego. Z jednej strony pełne włącze-
nie tych i innych aktorów w tryb głównych procesów decyzyjnych na arenie 
międzynarodowej, szczególnie w sferze ekonomicznej, może być impulsem do 
znaczącego przekształcenia i udoskonalenia systemu zarządzania globalnego. 
Z drugiej strony badania analizujące procedury i moc sprawczą poszczególnych 
instytucji międzynarodowych wskazują, że złożony multilateralizm to wyraz in-
teresów największych graczy kształtujących ich politykę. Świadomie angażują 
oni podmioty z zewnątrz w takim zakresie, w jakim ich obecność wzmacnia po-
zycję istniejących już sił i stronnictw. Aktorzy społeczeństwa obywatelskiego nie 
tyle stają się więc rzecznikami zmiany, ile poboczną siłą, która ostatecznie jest 
używana w rozgrywkach wewnątrz skostniałych struktur136. Ich zaangażowanie 
w prace instytucji międzynarodowych przebiega według schematu „od góry do 
dołu”. Polityczna przestrzeń uczestnictwa aktorów pozarządowych w ramach 
instytucji międzynarodowych zależy od woli i decyzji głównych państw człon-
kowskich. Odgrywają one znaczącą rolę w administrowaniu projektów, kształ-
towaniu opinii publicznej, dostarczaniu ekspertyz, pozostając jednak w relacji 
zależności od głównych decydentów. Według tej interpretacji rozszerzenie gre-
mium decyzyjnego na poziomie międzynarodowym jest więc tylko fasadowe 
i nie dostarcza istotnie nowej jakości, która mogłaby być siłą tworzącą nowe 
struktury decyzyjne. 

W opozycji pojawiają się głosy twierdzące, że właściwą siłą sprawczą na arenie 
międzynarodowej pozostanie pewien typ koalicji mocarstw. Być może inicjatywy 
w różnych obszarach zostaną oparte na formule działania podobnej lub identycz-
nej z tą nakreśloną przez Stany Zjednoczone przed wojną w Iraku – koalicji chęt-
nych. Niezależnie od składu takiej koalicji tylko formuła, w której liderzy społecz-
ności międzynarodowej będą współpracować, zorientowani na konkretny cel, ma 
szansę przynieść wymierny rezultat. Motywacje dla międzynarodowej współpra-
cy pozostają te same co przed wiekami – wspólne cele i wspólni wrogowie – nie 
zawsze w sensie konkretnych państw adwersarzy, lecz pewnych niepożądanych 
sytuacji, którym można zapobiec dzięki współdziałaniu. 

Pewną zmianę przynosi sposób budowania pozycji na arenie międzynaro-
dowej. Był on historycznie uzasadniony rozległością terytorium, zasobami bądź 
wielkością sił zbrojnych. Współcześnie niektóre z tych czynników tracą na znacze-

135 R. O’Brien, A.M. Goetz, J.A. Scholte, M. Williams, Contesting Global Governance..., s. 5−6.
136 K.D. Reimann, A View from the Top: International Politics, Norms, and the Worldwide Growth 

of NGOs, „International Studies Quarterly” 2006, no. 50 (1), s. 45−67. 
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niu przy jednoczesnym wzroście wpływu międzynarodowej aktywności państw 
i innych podmiotów na ich pozycję w społeczności międzynarodowej.

Obecność i możliwość oddziaływania na istotne procesy decyzyjne, uczestni-
ctwo w reżimach regulujących zasady współżycia i współdziałania poprawiają nie 
tylko wizerunek danego aktora, ale też poszerzają jego możliwości sprawcze. Im 
bardziej jest on wiarygodny przez zaangażowanie na multilateralnych forach, tym 
częściej ma okazję uczestniczyć w kolejnych ustaleniach. Logika systemu wymu-
sza prymat aktorów o największym oddziaływaniu. W wypadku państw – takich, 
które działają w interesie swoich społeczeństw. Im większy zakres oddziaływań 
międzynarodowych i pozycja państwa, tym szerzej są defi niowane jego strategicz-
ne interesy. 

Podmioty pozapaństwowe będą angażowane do koalicji celowych według 
schematu tematycznego, ale również – a raczej przede wszystkim − ze względu na 
ich możliwości sprawcze i interesy grup czy społeczności, w których imieniu wy-
stępują. Kluczem jest tu interes, spodziewana korzyść. Określone działanie zawsze 
jest wynikiem poczynionego wcześniej bilansu zysków i strat. 

Oparcie współpracy międzynarodowej na koalicjach celowych, zawiązywa-
nych w celu działania w jednej określonej sferze lub dla rozwiązania konkretnego 
problemu, jest postrzegane również jako wyraz minilateralizmu w kształtowaniu 
stosunków międzynarodowych137. Pojawiają się głosy, że wobec mnogości kwestii, 
które wymagają negocjacji międzynarodowych i wobec ilości zachodzących na 
świecie sprzecznych interesów, multilateralizm nie przynosi już spodziewanych 
rezultatów. Ostatnim wielkim projektem multilateralizmu była Deklaracja Mi-
lenijna w sprawie ograniczenia ubóstwa na świecie, podpisana przez 192 kraje. 
Chociaż założenia ONZ były oparte na realistycznych przesłankach, to opiesza-
łość państw w realizowaniu przyjętych zobowiązań sprawiła, że idea likwidacji 
skrajnej biedy po raz kolejny nie doczekała się realizacji. Rozstrzyganie najważ-
niejszych globalnych kwestii przy zaangażowaniu kilku, kilkunastu najpotężniej-
szych państw świata jest więc wyrazem pragmatycznego spojrzenia na realia dzia-
łania w rzeczywistości międzynarodowej. Jak zauważa Roman Kuźniar:

Tendencją, która pojawiła się w ostatnich latach pod wpływem realnie przebiegających 
procesów globalizacji, jest jednak odchodzenie od multilateralizmu, co znajduje wyraz 
w słabości systemu Narodów Zjednoczonych i w postępującej erozji przyjętych wcześniej 
w jego ramach uniwersalnych reżimów w różnych dziedzinach (np. ochrony praw czło-
wieka czy nieproliferacji BMR). W miejsce zasad i porozumień wielostronnych powsta-
je doraźny, głęboko niezrównoważony koncert mocarstw, który ogranicza się do jednego 
problemu – bezpieczeństwa138. 

137 M. Naim, Minilateralism: Th e Magic Number to Get Real International Action, „Foreign Policy” 
2009, July−August, http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/18/minilateralism (24.12.2009); 
M. Mastanduno, US Foreign Policy and the Pragmatic Use of International Institutions, „Australian 
Journal of International Aff airs” 2005, no. 59 (3), s. 317−333.

138 R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji..., s. 528.
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W perspektywie global governance zwraca się uwagę na to, że poszerzenie gro-
na decyzyjnego w sprawach o zasięgu globalnym jest nieuchronne. Skład i przeta-
sowania na forum debaty o problemach współczesności odzwierciedlają charak-
ter jej przemian – rosnącą współzależność i konieczność negocjowania rozwiązań 
w szerokim gronie zainteresowanych. 

3.3. Zarządzanie w obszarze zintegrowanej ekonomii 

Gospodarka jest tą dziedziną, w której najwyraźniej zaznaczyło się oddziaływanie 
globalizacji. Jej rezultatem jest jedna z najbardziej nośnych wizji, która na gruncie 
nauk politycznych i ekonomicznych była wielokrotnie reinterpretowana − pozba-
wiony granic ogólnoświatowy porządek ekonomiczny139. Ta idea odnosi się do 
sfery rzeczywistych możliwości prowadzenia nieskrępowanej działalności bizne-
sowej na coraz bardziej otwartych globalnych rynkach oraz do sfery instytucji 
o globalnym zasięgu. Dominacja ekonomii spowodowała podporządkowanie jej 
innych dziedzin życia. Nierównomierność zachodzących procesów rodzi napięcia 
pomiędzy sferą gospodarczą (o globalnym zasięgu i powiązaniach), sferą politycz-
ną, w której próbuje się zachować status quo (w dalszym ciągu głównym regula-
torem jest tu państwo, a nie global governance), i sferą społeczną mającą głównie 
odniesienia lokalne (globalizacja przyczynia się bardziej do dezintegracji niż inte-
gracji w wymiarze relacji międzyludzkich) oraz sferą kulturową − tu globalizacji 
i unifi kacji towarzyszy proces przeciwny, dywersyfi kacja. 

Uczestnictwo w globalnej sieci gospodarczej dla jednostek, organizacji 
i państw stało się szansą na budowanie stabilnej przyszłości i wzrost gospodarczy. 
Od momentu, w którym gospodarka przestała być narodowa, system regulacji 
przeniósł się na poziom ponadnarodowy. W realiach zintegrowanych gospodarek 
rozbudowana architektura instytucjonalna jest niezbędna, aby wytyczyć zasady 
działania na globalnym rynku, sterować procesami gospodarczymi i decydować 
o obowiązujących normach i fi lozofi ach. 

Problematyka zarządzania globalnego po raz pierwszy zaistniała właśnie w de-
bacie o stosunkach międzynarodowych w obszarze stosunków ekonomicznych. 
W ślad za ekspansją i pogłębianiem się współzależności ekonomicznej od końca 
XIX wieku podejmowano wysiłki, aby procesy te poddać kontroli. Przekształce-
nia w sferze gospodarczej pociągały za sobą reakcję społeczną i polityczną. Karl 
Polanyi w książce z 1944 roku nazywa tę pierwszą falę zmian wielką transfor-
macją140. Wywołała ona istotne przemiany instytucjonalne, zapoczątkowała pro-
jektowanie nowego reżimu ekonomicznego i spowodowała podjęcie prób objęcia 
głównych procesów gospodarki globalnej kontrolą instytucjonalną. 

139 Zob. K. Ohmae, Th e Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, Harper 
Perennial, New York 1991. 

140 K. Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
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Presja społeczna, dążenie państw do określenia nowej struktury politycznej, 
poczucie, że sprawdzone formuły współpracy zawodzą, doprowadziły do usta-
nowienia fundamentów współczesnego zarządzania gospodarczego – systemu 
Bretton Woods, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Układu Ogólnego 
w sprawie Ceł i Taryf (GATT). 

Kolejny zasadniczy moment przekształceń w tym wymiarze nastąpił w 1971 
roku, kiedy to Stany Zjednoczone zrezygnowały ze standardu złota. Wydaje się, że 
drugie dziesięciolecie XXI wieku przynosi kolejne stadium rozwoju międzynaro-
dowego systemu – warunki zmieniły się na tyle, że ustalone sposoby działania pod-
legają renegocjacji, a waga ustalonych wcześniej rozwiązań jest kwestionowana.

Z jednej strony globalizacja procesów gospodarczych ujawniła dysproporcje 
w rozwoju, nieprawidłowości zarządzania i niewydolność wielu mechanizmów 
politycznych i rynków wewnętrznych. Z drugiej strony procesy globalizacyjne 
same w sobie okazały się przyczyną rozwarstwienia ekonomicznego. Integracja 
ekonomiczna nie tylko ujawniła nieprawidłowości w globalnym rozkładzie dóbr, 
ale też została uznana za ich czynnik sprawczy. Przynależność do „globalnego Po-
łudnia” czy „globalnej Północy” otrzymuje się wraz z urodzeniem – ograniczenia 
lub szanse wynikające z tej przynależności nie są jedynie konsekwencją różnych 
strategii życiowych, umiejętności i determinacji w dążeniu do celów. 

Pozornie odległe od codziennych spraw zwykłych ludzi siły i procesy globalne 
wpływają na ich sytuację ekonomiczną i status społeczny. Okazało się, że od dy-
namicznie zmieniającej się sieci gospodarczej nie ma ucieczki. Obecnie właściwie 
wszystkie państwa prowadzą międzynarodową wymianę handlową, a jej wartość 
niejednokrotnie stanowi istotny procent ich dochodu narodowego. Chociaż na-
turalnie źródła globalizacji gospodarczej możemy wskazać już w starożytności, 
relacje handlowe i eksport nigdy jednak wcześniej nie były tak ważną częścią 
światowej ekonomii. 

Zjawiska internacjonalizacji, integracji rynków fi nansowych, uniezależniania 
się kapitału od polityki rządów stały się siłami kształtującymi obraz międzynaro-
dowych relacji ekonomicznych. W reakcji na nie snuto rozważania o możliwości 
zaistnienia w pełni wolnego, pozbawionego granic rynku, który miał się stać jed-
nym z głównych przejawów globalizacji. Internacjonalizacja rynków fi nansowych 
oznaczała zmianę struktury zarządzania fi nansami w skali międzynarodowej. Z po-
ziomu narodowego w dużej mierze przeniosła się ona na poziom międzynarodowy. 

Dla analityków ery globalnej światowa gospodarka stała się najszerszym i naj-
bardziej realnym zbiorem odniesień obrazujących przejście do nowego poziomu 
rozwoju. Podstawowymi cechami nowej globalnej gospodarki są: jej sieciowość, 
oparcie na informacji, której szybki przepływ jest warunkiem osiągania rezulta-
tów, a także nieubłagana dynamika zmian technologicznych i organizacyjnych. 
Jest to system zorientowany na rozwój technologiczny, akumulację wiedzy i coraz 
wyższy poziom złożoności przetwarzania informacji. Zarządzanie i administro-
wanie procesami gospodarczymi odbywa się w globalnych centrach decyzyjnych, 
które pełnią również funkcje źródeł innowacji i centrów przepływu informacji. 
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W głównych ośrodkach decyzyjnych została skupiona nieproporcjonalnie duża 
władza, potencjał relacji i informacji. Spośród uczestników globalnej gospodarki 
ci umiejscowieni blisko ośrodków decyzyjnych, ci mający dostęp do ich zasobów 
informacyjnych, ci wykazujący znajomość zasad ich funkcjonowania − mogą 
być skuteczni w systemie. Inni są z niego wykluczeni141. To cecha gwiaździstego 
ułożenia sieci, które oznacza koncentrację wokół centralnych ośrodków. Dlatego 
właśnie, jak pisze John Urry, giełdy w Londynie, Nowym Jorku i Tokio skupiają 
wokół siebie uwagę wszystkich, nawet najmniejszych, uczestników globalnej sieci 
fi nansowej. Przepływy wiedzy i interakcji są tam nieproporcjonalnie intensywne 
w porównaniu z innymi obszarami sieci142. 

Fundamentem wszystkich procesów gospodarczych stały się zaawansowane 
usługi zapewniające budowanie fi nansowego, ubezpieczeniowego, marketingowe-
go, informacyjnego zaplecza fi rm niezależnie od ich branży i specjalizacji. Głów-
ne procesy nowoczesnej gospodarki są oparte na wytwarzaniu i dystrybuowaniu 
wiedzy. Nowoczesne kanały informacyjne sprawiają, że wiedza ta jest obecnie nie-
zależna od przestrzeni, od fi zycznej lokalizacji. Ten brak przywiązania do miejsca 
(placelessness) jest charakterystycznym elementem globalnej sieci gospodarczej. 
Możliwości i rezultaty transnacjonalizacji najwcześniej i najpełniej ujawniły się 
właśnie w sferze gospodarczej. 

Niedostatki systemu spowodowały jednak dotkliwe konsekwencje w czasie 
regionalnych i ogólnoświatowych kryzysów gospodarczych. Załamanie na azja-
tyckich rynkach fi nansowych w latach 1997−1998 oraz ogólnoświatowy kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, do-
wiodły słabości struktury zarządzania globalnej sieci ekonomicznej. Gwałtowny 
i niekontrolowany rozwój rynków fi nansowych spowodował, że zawiodły trady-
cyjne instrumenty walki z infl acją i niestabilnością gospodarczą. Skala załama-
nia uświadomiła znaczenie powiązań zachodzących w globalnej gospodarce. Za-
dawano pytanie o możliwość kontroli wirtualnej machiny światowych fi nansów 
i o to, czy rządy i międzynarodowe instytucje fi nansowe są zdolne opanować dy-
namikę rynków. 

Usiłując zdiagnozować aktualny stan relacji pomiędzy gospodarką a władzami 
zarządzającymi, profesor ekonomii politycznej z Harvardu Dani Rodrik zaobser-
wował „trylemat” globalnej ekonomii. Jest on związany z niekompatybilnością 
tradycyjnej struktury państwa narodowego (które zapewnia samostanowienie), 
z rozwojem demokratycznych form politycznych na poziomie ponadnarodowym 
(warunkują one odpowiedzialność polityki publicznej) i równoczesnym pogłę-
bianiem się integracji ekonomicznej, która przynosi wzrost dobrobytu. W naj-
lepszym wypadku – twierdzi Rodrik − możemy zrealizować dwa z tych trzech 
warunków. Wszystkie trzy nigdy nie zostaną spełnione, co spowoduje defi cyt za-

141 Zob. np. Making Global Economic Governance Eff ective: Hard and Soft  Law Institutions in 
a Crowded World, red. J. Kirton, M. Larionova, P. Savona, Ashgate, Farnham 2010. 

142 J. Urry, Sieci społeczne... [w:] Socjologia codzienności...,  s. 266.
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rządzania i kontroli w globalnej ekonomii143. Po prostu system oparty na społecz-
ności państw narodowych, demokracja i integracja ekonomiczna są wzajemnie 
niekompatybilne.

Niezdolność ośrodków władzy politycznej do kontrolowania czy nawet sku-
tecznego prognozowania procesów gospodarczych pogłębia się. Prawidłowość tę 
obrazuje zderzenie zamierzeń twórców systemu z Bretton Woods z rzeczywistą 
rolą, jaką odgrywał on po kilku dekadach funkcjonowania. Na konferencji w Bret-
ton Woods w 1944 roku delegacja brytyjska i John Maynard Keynes promowali 
utworzenie funduszu monetarnego równego połowie rocznej wartości światowego 
importu. Delegacja amerykańska, na której czele stanął Harry Dexter White, pro-
ponowała z kolei, aby wartość przyszłego funduszu była równa jednej szóstej war-
tości światowego importu. W połowie lat 90. Hans Singer skonfrontował ambitne 
zamierzenia twórców funduszu z ówczesną rzeczywistością, odnotowując, że 

(...) dziś Fundusz odpowiada wartości równej zaledwie 2 procentom światowego importu 
w skali roku. Różnica pomiędzy wyjściową propozycją Keynesa, czyli 50 procentami war-
tości, a obecnymi 2 procentami mierzy stopień, w jakim nasza wizja zarządzania między-
narodową ekonomią skurczyła się144. 

Ograniczenia możliwości sprawowania skutecznego zarządu nakłada sama na-
tura ewoluujących stosunków gospodarczych. Państwa kontrolują coraz mniejsze 
wartości wytwarzanego PKB, a kształt ich polityki ekonomicznej i rzeczywista 
kondycja gospodarek narodowych coraz bardziej zależą od uwarunkowań ryn-
ków globalnych. Pomimo tego, że wszystkie kraje na świecie chcą uczestniczyć 
w głównym systemie gospodarczym, sam system staje się coraz mniej zależny od 
wpływu pojedynczych rządów. 

143 D. Rodrik, Feasible Globalizations, Harvard Working Paper, 2002, http://ksghome.harvard.
edu/~drodrik/Feasglob.pdf (10.07.2011). 

144 H. Singer, An Historical Perspective [w:] Th e UN and the Bretton Woods Institutions: New 
Challenges for the Twenty-First Century, red. M. ul Haq, R.  Jolly, P. Streeten, K. Haq, Macmillan, 
London 1995, s. 19. 
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4.  Krajobraz powiązań decyzyjnych 
– publiczni i prywatni aktorzy

Publicysta „Foreign Aff airs” pisał w 2005 roku: 

W ciągu pięciu ostatnich lat świat powołał Międzynarodowy Trybunał Karny, Światowy 
Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, system handlowania limitami emisji 
dwutlenku węgla z Kioto. Rzadko kiedy przemija miesiąc bez autorytetu, wysokich komisji 
czy aktywistów społecznych wzywających do utworzenia kolejnej instytucji: żeby zarzą-
dzać sytuacją pokonfl iktową, poradzić sobie z bankructwami suwerennych krajów, uzupeł-
nić czy zastąpić istniejące już ciała, jak ONZ145.

Mechanizmy i sposób organizacji ośrodków rządzenia są głównym przedmio-
tem zainteresowania zarządzania globalnego. Jednym z podstawowych celów tego 
ujęcia jest zdefi niowanie ośrodków sprawowania władzy i określenie zakresu ich 
wpływów. Podjęto starania, aby dociec, z jakich powodów i w jaki sposób jedni 
aktorzy występujący w przestrzeni międzynarodowej mogą sprawować władzę 
nad innymi. Punktem wyjścia tych rozważań jest przekonanie, że dotychczasowe 
wyobrażenia na temat kształtu i sposobu funkcjonowania współczesnych stosun-
ków międzynarodowych wymagają rewizji.

Dotychczas dominowała wizja społeczności międzynarodowej, która przez 
konsensus, na podstawie powszechnie akceptowanych norm prawa międzynaro-
dowego, decydowała o kształcie światowego układu. Taki model zakładał ograni-
czoną, niewielką liczbę członków społeczności międzynarodowej oraz ich równe 
prawo głosu. Odpowiadał pierwszemu lub ewentualnie drugiemu poziomowi 
zakresu podmiotowego pojęcia społeczności międzynarodowej, który obejmuje 
państwa lub/oraz podmioty prawa międzynarodowego146. 

Tymczasem punktem wyjścia badania global governance jest założenie, że re-
alny wpływ na bieg wydarzeń i kształt układu międzynarodowego mają wszyscy 

145 S.  Mallaby, Saving the World Bank, „Foreign Aff airs” 2005, May/June, http://www.foreign
aff airs.com/articles/60800/sebastian-mallaby/saving-the-world-bank (25.07.2011).

146 Por. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, 
red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 47−48. 
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uczestnicy stosunków międzynarodowych. Jest to sfera aktywności państw, or-
ganizacji międzynarodowych oraz wszelkich innych − formalnych i nieformal-
nych − organizacji, a także jednostek i małych grup interesów. W różnej skali 
i z użyciem różnych narzędzi owe podmioty wpływają na kształt przyjmowanych 
rozwiązań globalnych problemów.

Globalni zarządcy to podmioty zdolne rozciągać swą władzę ponad granicami, aby wy-
wierać wpływ na procesy polityczne. Decydują oni zatem o sprawach do rozstrzygnięcia, 
porządku działań, ustalają, wdrażają reguły i programy oraz dokonują ewaluacji i korekt 
uzyskanych rezultatów147.

Teoretycy zarządzania globalnego strukturę międzynarodową przedstawiają 
w formie złożonej sieci relacji i oddziaływań wielu podmiotów o różnej pozycji, 
kompetencjach i zakresie władzy, które znajdują się w stanie ciągłej wzajemnej 
zależności. Pytania o naturę, transformacje i trwałość architektury zarządzania 
międzynarodowego okazują się coraz bardziej naglące, w miarę jak konsekwen-
cje katastrof czy kryzysów nawet w najbardziej odległych geografi cznie rejonach 
świata coraz dotkliwiej dają się we znaki głównym ośrodkom międzynarodowego 
zarządzania. Jasne jest, że koordynacji działań w najważniejszych kwestiach wy-
magają realia zglobalizowanego świata. Okazuje się jednak, że rządzić tym świa-
tem jest niezwykle trudno. 

Czy mówimy o aktualnym globalnym kryzysie fi nansowym, szeroko kwestionowanej prze-
strzeni bezpieczeństwa zbiorowego pod egidą ONZ, bolesnej i przedłużanej kwestii okre-
ślenia i zastosowania dobrych praktyk korporacyjnych, podgrzewanej debacie o tym, czy 
i jak zapewnić równowagę środowiska naturalnego, czy deliberacjom na temat stworzenia 
środowiska, które będzie umożliwiać przestrzeganie praw człowieka w skali globu, reakcja 
światowej społeczności jest w zasadzie taka sama: demonstrowany na zewnątrz entuzjazm, 
po którym pojawia się apatia, kiedy należy podjąć i wprowadzić w życie decyzję148. 

Odpowiedź na pytania: kto, dlaczego i w jaki sposób kształtuje rzeczywistość 
międzynarodową, jest warunkiem progowym do stworzenia zarysu nowego mo-
delu układu międzynarodowego, który będzie odpowiadał wymogom współczes-
ności. Model ten musi obejmować wiele podmiotów i poziomów ich wzajemnych 
oddziaływań. Pośród licznych diagnoz formułujących podstawowe struktury za-
rządzania najważniejszymi sprawami ludzkości na pierwszy plan wysuwają się 
dwa ujęcia. W pierwszym z nich sytuuje się na szczycie globalnych mechanizmów 
decyzyjnych podmioty – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy 
oraz Światową Organizację Handlu − odpowiedzialne za kreowanie mechani-
zmów współczesnej gospodarki. Po drugiej stronie globalnego systemu władzy 

147 Who Governs the Globe, red. D. Avant, M. Finnemore, S. Sell, Cambridge University Press, 
Cambridge 2010, s. 2. 

148 Arguing Global Governance: Agency, Lifeworld and Shared Reasoning, red. C. Bjola, M. Korn-
probst, Routledge, London–New York 2010, s. 1.
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mają być usytuowane struktury ONZ, jako te odpowiedzialne za wyrównywanie 
globalnych szans i politykę rozwojową. 

Tworzenie katalogu ośrodków decyzyjnych rozpocznie się od wymienienia 
tych tradycyjnych − państw, organizacji międzynarodowych, międzyrządowych, 
globalna sfera decyzyjna z pewnością jednak nie ogranicza się do podejmowanej 
przez te ośrodki aktywności. Samo zarządzanie globalne może być częściowo ro-
zumiane jako administrowanie sprawami istotnymi z punktu widzenia społecz-
ności globalnej. Zdolność do działania w obszarze międzynarodowym rozumiana 
jest zarówno jako możliwość wchodzenia w relacje z innymi podmiotami spo-
łeczności międzynarodowej, jak i jako skuteczne realizowanie wybranych progra-
mów. Różni aktorzy posiadają w omawianej sferze różne uprawnienia władcze. 
Sfery ich oddziaływań zmieniają się. W wypadku państw, które wciąż pozostają 
podstawowymi aktorami stosunków międzynarodowych, zwierzchnictwo władzy 
jest zagrożone przez wpływy zewnętrzne – terroryzm, usieciowioną ekonomię, 
politykę organizacji międzynarodowych. Na kompetencje władcze oddziałują tu 
zatem jednostki dokonujące ataków, grupy promujące swe interesy, wyspecjalizo-
wane korporacje międzynarodowe, ruchy społeczne o charakterze ponadnarodo-
wym, do których przynależą obywatele różnych krajów, postanowienia zawarte na 
forum organizacji międzynarodowych itd. 

Decyzje podejmowane na poziomie rządowym i międzyrządowym przestają 
być wyłącznymi ramami organizującymi życie społeczności. W liczne miejsca, 
w których pojawia się próżnia regulacyjna, wkraczają organizacje tematyczne, 
indywidualni regulatorzy, nieformalne grupy. Dobrą ilustracją dla tej tenden-
cji jest sprawa zrównoważonego rozwoju i ochrony ekosystemów. Rządy w tych 
kwestiach wykazywały opieszałość, co nie pozostawało bez związku z interesa-
mi przemysłu. Z pojawiającej się w ten sposób luki skorzystały prywatne grupy, 
ustalając na poziomie międzynarodowym własny system regulacyjny i informując 
o nim nowoczesnymi technikami informacji i marketingu. W miarę jak produkty 
oznaczone jako „zielone”, wytworzone z poszanowaniem potrzeb ekosystemów, 
zdobywały uznanie konsumentów, zmieniały się fi lozofi e działania przemysłu149. 

149 Przykłady organów regulacyjnych w tym obszarze mogą stanowić Forest Stewardship Coun- 
cil i Marine Stewardship Council. Pierwsza z nich to sieć organizacji pozarządowych, instytucji 
badawczych, fi rm przemysłu drzewnego i osób prywatnych z ponad 60 krajów, która opracowuje 
i stoi na straży przestrzegania standardów zrównoważonej gospodarki drzewnej, wydając stosowne 
certyfi katy. Popularyzacja standardów FSC skłoniła wiele rządów do stworzenia podobnych, wzo-
rowanych na regulacjach prywatnych standardów. Spośród rejonów zadrzewionych w Europie 53% 
jest objętych certyfi kowaną ochroną różnego rodzaju. W Stanach Zjednoczonych to 38%, podczas 
gdy w Azji, Ameryce Południowej i Afryce zaledwie 6%. Z wzorca organizacyjnego FSC skorzystała 
również Marine Stewardship Council, ufundowana w 1997 roku przez potentata branży spożywczej 
– fi rmę Unilever i World Wide Fund for Nature (WWF). Certyfi kacją tego ciała są objęte łowiska 
przemysłowe, zasięg oddziaływania z 2009 roku to 7% światowej sprzedaży ryb. Zob. Handbook of 
Transnational Governance. Institutions and Innovations, red. T. Hale, D. Held, Polity Press, Cam-
bridge, Malden 2011, s. 266, 308. 
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Poszerza się międzynarodowa przestrzeń oddziaływań, których zasadą nieko-
niecznie jest ciągłe dążenie do władzy czy racjonalizm. Kenneth Waltz założył, że 
państwa w stosunkach międzynarodowych zachowują się racjonalnie, ponieważ 
„na scenie międzynarodowej panuje konkurencyjność, zatem mniej sprawni gra-
cze muszą zapłacić cenę za swoją nieudolność”150 .

Założenie o racjonalności jest słuszne jedynie wówczas, gdy wszyscy aktorzy 
dążą do tych samych celów, znają i zgadzają się na warunki konkurencyjnej gry. 
Nowe warunki uczestnictwa w globalnym układzie wymagają ścisłego współdzia-
łania, jako że ani żadne państwo, ani żaden inny podmiot stosunków między-
narodowych nie są w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom nowoczesności. 
Władza jest zatem kreowana w ciągłej interakcji, w nieustannym konfl ikcie i ne-
gocjacjach − tu jednostkowe interesy zderzają się z różnymi punktami widzenia, 
aktywne są różne siły, a prawo międzynarodowe nie zawsze nadąża za działaniami 
regulacyjnymi. 

Zarządzanie jest procesem technicznym, organizacyjnym, nastawionym na 
osiąganie celów, warunkiem jego powodzenia w polityce międzynarodowej jest 
jednak kwestia legitymacji. Obecnie odpowiedzialność jest rozmyta i rozpro-
szona151.

Zarządzanie w warunkach globalizacji stało się policentryczne nie tylko przez rozproszenie 
mocy regulacyjnych na rozmaitych „poziomach” sektora publicznego, ale również dzięki 
prywatnym, nieregulowanym centralnie inicjatywom. Biorąc pod uwagę stabilne warunki, 
które istniały w przeszłości, ktoś mógłby łatwo założyć, że zarządzanie z defi nicji jest przed-
sięwzięciem publicznym, które realizują agencje rządowe i międzyrządowe. Powstawanie, 
wdrażanie, kontrola i wzmacnianie zasad społecznych mogły jednak również występować 
z udziałem kanałów nieofi cjalnych152.

Globalizacja uniemożliwia klarowne rozróżnienie zasad działania systemu 
międzynarodowego. Intencje, motywacje i możliwości jego aktorów nie zawsze są 
jasne, stąd pogłębiający się kryzys zaufania na arenie międzynarodowej. Podwa-
żone zostały te czynniki, które wpływają na ocenę wiarygodności międzynarodo-
wych partnerów – osób, instytucji, ruchów społecznych153. Pogłębia się asymetria 
pomiędzy sferą oddziaływań tak zwanych starych i nowych uczestników stosun-
ków międzynarodowych. Wszyscy oni muszą wykazać się zdolnością adaptacji 
do stale zmieniających się warunków zewnętrznych i niejednokrotnie ta łatwość 
adaptacji połączona z umiejętnością wyczuwania istotnych procesów i przemian 
decyduje o osiągnięciu przez nich chwilowej przewagi. 

150 K.N. Waltz, Refl ections on Th eory of International Politics: A Response to My Critics [w:] Neo-
realism and Its Critics, red. R. Keohane, Columbia University Press, New York 1986, s. 331.

151 R. Higgott, Contested Globalization: the Changing Context and Normative Challenges, „Re-
view of International Studies” 2000, no. 26 (5), s. 131−154.

152 J.A. Scholte, Globalization and Governance: From Statism to Polycentrism, CSGR Working 
Paper 2004, no. 130/04, s. 33. 

153 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
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O przemianach w obszarze władzy globalnej Urlich Beck pisze: „Wraz z globa-
lizacją powstaje nowa przestrzeń działania i nowe ich ramy: polityka odrywa się 
od granic i od państw, w wyniku czego pojawiają się dodatkowi gracze, nowe role, 
nowe zasoby, nieznane reguły, nowe sprzeczności i konfl ikty”154. 

Tak zwani starzy aktorzy stosunków międzynarodowych, chociaż w zasadni-
czej części decydują o kierunku przemian porządku międzynarodowego, nie mogą 
już całkowicie polegać na przyznanych sobie w rzeczywistości świata westfalskiego 
uprawnieniach. W global governance akcentuje się wielopoziomowość władzy mię-
dzynarodowej i złożoność relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami struktury 
zarządczej. Jednocześnie jednak uznaje się, że fundamenty klasycznych wizji sto-
sunków międzynarodowych zostają zachowane – chociaż zmienia się zakres i ro-
dzaj działania państw, główne procesy w stosunkach międzynarodowych obserwo-
wane są właśnie w ich obrębie, a wiele ważnych tendencji jest przezeń inicjowanych. 

Global governance może być scharakteryzowane również jako rodzaj kolektywnej agencji 
planistycznej, w której państwa razem sterują społecznością międzynarodową, aby kształ-
tować przyszłość155. 

Rządzenie na poziomie międzynarodowym niepodobne jest jednak do tego, któ-
re występuje na wewnętrznych arenach państw. Podstawowa różnica wynika z bra-
ku centralnej instytucji będącej suwerennym źródłem władzy. To w istocie „rządze-
nie bez rządu”. W takim ujęciu celów, którym odpowiadać winno global governance, 
pełne uczestnictwo w forum dyskusyjnym będzie głównym warunkiem wypraco-
wania wspólnej wizji. Już ten wstępny krok na drodze do świadomego sterowania 
przyszłymi procesami w wymiarze globalnym wydaje się trudny, biorąc pod uwagę 
liczebność uczestników i ich rozbieżne interesy. Tym bardziej więc potrzeba modelu 
dotyczącego drugiego kroku – wprowadzania w życie podjętych decyzji. Pewne na-
dzieje pod tym względem budzi kształtowanie się i rozwój globalnego prawa admi-
nistracyjnego oraz rosnące oddziaływanie norm negocjowanych i przyjmowanych 
w wymiarze ponadnarodowym na wewnętrzne systemy prawne. Rządy są zmuszo-
ne do uważnego wsłuchiwania się w diagnozy formułowane przez grupy interesów, 
przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, ponieważ w wielu 
sferach to one są liderami opinii i katalizatorami zmian156. Odgrywają one ważną 
rolę w sygnalizowaniu potrzeby przemian, wskazywaniu obszarów, które wymaga-
ją ingerencji lub obnażaniu słabości systemu międzynarodowego. „Może być tak, 
że aktorzy niepaństwowi stają się znacznie ważniejsi niż państwa, jako inicjatorzy 
zmiany systemu, ale zmiana systemu następuje przez państwa”157. 

154 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 23.

155 Arguing Global Governance..., s. 61.
156 J. Pierre, B.G. Peters, Governance, Politics and the State, Macmillan, London 2000.
157 A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2008, s. 18.
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Ciągle jeszcze to państwa dysponują największym potencjałem do decydowa-
nia w obszarze spraw międzynarodowych, chociaż w wielu istotnych sferach daje 
się zauważyć znaczący zwrot w stronę prywatyzacji globalnego systemu regulo-
wania. Prywatne fi rmy, organizacje, instytucje pozyskują coraz większe możliwo-
ści w kwestii regulowania wielu ważnych dziedzin życia i gospodarki. Po drugiej 
wojnie światowej procesy regulacyjne zachodziły z reguły na forum negocjacji 
międzyrządowych, a ich rezultatem były formalnie przyjmowane traktaty i po-
rozumienia. Według tej procedury tworzono reżimy międzynarodowe ustalające 
zasady współistnienia na arenie międzynarodowej158. Uczestnictwo i aktywność 
aktorów pozapaństwowych na tych forach decyzyjnych były ograniczone i objęte 
restrykcjami. 

W miarę narastania międzynarodowych powiązań i interakcji drogi do objęcia 
regulacjami określonych sfer stawały się coraz bardziej skomplikowane. Właśnie 
wówczas zanotowano dążenie państw do konwergencji i zastępowania regulacji 
stricte narodowych tymi ustalanymi na forum międzynarodowym159. To przesu-
nięcie odpowiadało potrzebom obywateli, przedsiębiorstw i grup społecznych 
coraz bardziej zainteresowanych, aktywnych na rynkach i forach zagranicznych. 

Zastąpienie partykularnych, lokalnych regulacji tymi ogólnymi, wspólnymi 
dla wszystkich uczestników wymiany gospodarczej było niezbędne dla zapewnie-
nia stabilności rozwijającej się globalnej ekonomii. W ślad za nimi zaczęto har-
monizować standardy zdrowia publicznego, warunków pracy, praw autorskich, 
ubezpieczeń itd. W toku dążenia do zwiększonej konkurencyjności i wzrostu 
społecznego oraz ekonomicznego rządy państw przekazały znaczącą część swojej 
władzy regulacyjnej rozmaitym instytucjom, organizacjom i zrzeszeniom działa-
jącym w sferze międzynarodowej. To one współcześnie ustalają procedury i sce-
nariusze obecne w życiu milionów ludzi na całym świecie pod każdą szerokością 
geografi czną. Formułują gotowe odpowiedzi na codzienne pytania: o prawa pra-
cowników, o koszty ochrony zdrowia, emisję zanieczyszczeń, sposób produkcji 
żywności itd. 

Ich charakter jest zewnętrzny, jak w wypadku Światowej Organizacji Handlu 
czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub też są one rezultatem działań 
wyspecjalizowanych lobby wewnętrznych, które rozciągają swą władzę regulacyj-
ną poza granice państwa macierzystego. W tej drugiej kategorii znajdują się przy-
kładowo: Pharmaceutical Manufacturers of America (PhRMA), National Riffl  e 
Association (NRI) czy International Financial Services London (IFL). 

Pierwsza z tych organizacji – chociaż powstała i realizuje swą działalność na 
gruncie amerykańskim − dążąc do wzmocnienia interesów swoich członków, 

158 R.D. Lipschutz, C. Fogel, Regulation for the Rest of Us. Global Civil Society and the Privatiza-
tion of Transnational Regulation [w:] Th e Emergence of Private. Authority in Global Governance, red. 
R.B. Hall, T.J. Biersteker, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 116−117. 

159 Zob. S. Strange, Th e Retreat of the State: Th e Diff usion of Power in the World Economy, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1996. 
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rozszerza swe wpływy na zagranicę. W konsekwencji PhRMA odegrała na przy-
kład ważną rolę w kształtowaniu się chilijskiego prawa patentowego na przeło-
mie lat 80. i 90. XX wieku, zapewniając swym członkom dostęp do rynku na 
korzystnych warunkach160. 

Również czołowa amerykańska organizacja lobbystyczna NRA coraz częściej 
angażuje się w generowanie poparcia dla kwestii powszechności broni poza te-
renami Stanów Zjednoczonych. Jej sfera oddziaływań w obszarze problemowym 
prawa do posiadania broni obejmuje Australię, Wielką Brytanię, Kanadę i Mek-
syk. Znamienna jest tu rola, jaką NRA odegrała w kampanii poprzedzającej po-
wszechne referendum dotyczące posiadania broni w Brazylii. W decydującym 
momencie kampanii zaangażowano ogromne środki na rzecz promowanych 
przez NRA rozwiązań, co − jak wskazują przeprowadzane sondaże − istotnie 
wpłynęło na przekonania opinii publicznej. Ostatecznie społeczeństwo Brazylii 
opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu restrykcji w zakresie prawa do posia-
dania broni161. 

Działalność IFL z kolei obrazuje mechanizmy oddziaływania w dziedzinie 
międzynarodowych regulacji gospodarczych – wpłynęła ona w znaczący sposób 
na ostateczny kształt na przykład Układu Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami 
(General Agreement on Trade in Services, GATS) czy porozumień WTO w spra-
wie usług telekomunikacyjnych i fi nansowych162. 

Przypadki te obrazują sposób, w jaki sfera regulacji, których źródłem są pod-
mioty prywatne, poszerza się na szczeblu międzynarodowym, tworząc tym sa-
mym kolejny poziom złożonej struktury, „władzy globalnej”. Jej istnienie i rozwój 
determinują również zmiany w sposobie delegowania uprawnień. Gospodarcza 
i polityczna integracja pociąga za sobą ujednolicenie wielu zasadniczych, i tych 
bardziej trywialnych, aspektów życia społeczeństw. Wprawdzie państwa dobro-
wolnie i świadomie przystępują do organizacji, unii, reżimów i sojuszy między-
narodowych, upatrując w nich szansy na wzmocnienie swojej pozycji, pociąga to 
jednak za sobą również wiele zobowiązań. 

W tym obszarze najwyraźniej rysuje się sfera zarządzania realizowana przez 
państwo, którą należy odróżnić od tradycyjnych form rządzenia. Klasyczna reguła 
uznaje suwerenne rządy wyposażone w monopol na użycie siły za jedyną wła-
dzę uprawnioną do panowania nad określonym terytorium i narodem. Suweren, 
kierując się interesem narodu, egzekwuje przyjęte regulacje prawne i administra-
cyjne oraz jest uprawniony do kontroli ich przestrzegania. Akty rządzenia będą 

160 S.K. Sell, Private Power, Public Law: Th e Globalization of Intellectual Property Rights, Camb-
ridge University Press, Cambridge 2003, s. 1−2. 

161 Zaangażowanie NRA w promowanie swych przekonań na gruncie zagranicznym przyniosło 
mu miano „globalnego think tanku popierającego posiadanie broni”. Więcej na ten temat: M. Za-
chara, Broń i dyplomacja. Eksport broni jako narzędzie amerykańskiej polityki zagranicznej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 

162 D. Held, A. McGrew, Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Po-
lity Press, Malden, MA 2002, s. 37. 
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dotyczyć deklaracji uczestnictwa w danych systemach (przystąpienie do Unii Euro-
pejskiej, WTO, sojuszy wojskowych itp.), przystosowanie do nich polityk naro-
dowych i sam proces koordynacji przynależy jednak do sfery zarządzania. Staje 
się ona niezbędnym dopełnieniem sfery rządzenia w miarę jak przybywa obsza-
rów wymagających szczegółowych, specjalistycznych rozstrzygnięć. Członkostwo 
w międzynarodowych forach decyzyjnych uprawnia do wpływania na kształt 
przyjmowanych rozwiązań i na uczestnictwo w procesie decyzyjnym, nie gwa-
rantuje jednak uzyskania optymalnego dla partykularnej racji stanu rozwiązania. 
Systemowe wdrożenie przyjętych ustaleń nie tylko ułatwia i usprawnia uczestni-
ctwo w danym systemie (walutowym, celnym, militarnym), ale również poszerza 
obszar zaufania, zapewniając skuteczność całej struktury. 

Taka formuła współpracy nieuchronnie jednak przesuwa centrum decyzyjne 
z poziomu narodowego na poziom ponadnarodowy. Działania, które do niedaw-
na leżały w wyłącznej kompetencji rządów państw narodowych, są przejmowane, 
z różnymi skutkami, przez prywatne przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.
„Na wszystkich płaszczyznach − stwierdzają Hans-Peter Martin i Harald Schumann 
− ujawnia się błąd systemowy światowej integracji: podczas gdy strumień towarów 
i kapitału jest dostępny w skali globalnej, regulacja i kontrola pozostają zadaniem 
państwa”163. 

Przyjmowanie i kontrola regulacji są zadaniem państwa, ich treść ustalana jest 
jednak niejednokrotnie poza jego udziałem przez wysoko wyspecjalizowane fora 
eksperckie. Wydaje się, że prywatne ponadnarodowe reżimy regulacyjne będą 
rozszerzać swe wpływy, jako że państwa, pragnąc zadośćuczynić postulatowi go-
spodarczej racjonalizacji, niemal automatycznie podporządkowują się propono-
wanym rozwiązaniom. 

Takie są potrzeby nowoczesnej zglobalizowanej gospodarki, na co jasno wska-
zują kalkulacje Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju OECD. Szacuje 
ona, że pewna forma standaryzacji i regulacji międzynarodowej sięga obrotu dóbr 
o wartości 4 bln USD164. Kompetencje regulacyjne stały się elementem global-
nej gry rynkowej. Czynnikiem decydującym w tej grze jest stopień rozwoju go-
spodarczego i rozmiary wewnętrznego rynku. Mniejsi i średniej wielkości gracze 
podporządkowują się wymogom narzucanym przez liderów gospodarczych po to, 
by uzyskać dostęp do ich rynków wewnętrznych. Zdolność do tworzenia i egze- 
kwowania regulacji jest więc jednym z cenionych elementów budowania politycz-
nej i gospodarczej pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Potwierdzają to 
strategie Chin, Stanów Zjednoczonych czy Indii. Również Komisja Europejska 
planuje korzystać ze swego wielkiego jednolitego rynku, dostrzegając, że jest on 
atutem w globalnej grze i w przyszłości powinien kształtować globalnie obowią-

163 H.-P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydaw-
nictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 253.

164 W. Mattli, Th e Politics and Economics of International Institutional Standard Setting: An Intro-
duction, „Journal of European Public Policy” 2001, special issue 8, s. 321. 
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zujące normy, dzięki którym sprawiedliwe zasady mogą zostać rozciągnięte na 
cały światowy handel i sferę inwestycji165. 

Badacze sposobów ustanawiania i dystrybucji reguł w przestrzeni ponad-
narodowej wskazują na defi cyt demokracji, który dotyka części tych procesów. 
Międzynarodowa przestrzeń regulacyjna funkcjonuje w oddzieleniu od obywa-
teli. Jest zdominowana przez technokratów, ekspertów, dyplomatów, którzy nie są 
odpowiedzialni przed wyborcami. Nie wszystkie z przyjętych na poziomie mię-
dzynarodowym reguł funkcjonalnych są przedmiotem debaty publicznej. Należy 
tu jednak poczynić istotne zastrzeżenie. Regulacje, których źródłem są instytucje 
i organizacje zewnętrzne, przyjmowane są chętnie o tyle, o ile dotyczą barier tech-
nicznych, których pokonanie ma zapewnić lokalnym rynkom lepszy dostęp do 
międzynarodowej sieci gospodarczej. Zupełnie inaczej przedstawiają się zasady 
kulturowe czy światopoglądowe. Wyraźnie ilustrują to: proces tworzenia Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz regulacje dotyczące aborcji, symboli 
religijnych itp. 

Kolejnym czynnikiem różnicującym jest forma rządów. Rządy niedemokra-
tyczne świadomie unikają podejmowania międzynarodowych zobowiązań, które 
mogłyby ułatwić kwestionowanie ich władzy. Tu zasada władztwa państwowego 
sprawdza się niezawodnie, pozbawiając w rezultacie miliony ludzi dostępu do 
uczestnictwa w światowym handlu, korzyści związanych ze swobodą podróżowa-
nia czy korzystania ze źródeł informacji. 

Bardzo dobrze kombinację tych dwóch czynników – kultury i defi cytu demo-
kracji − obrazuje sprawa cenzury w internecie. Poszczególne rządy próbują po-
rządkować i podporządkowywać wirtualną przestrzeń, tak by służyła ona intere-
sowi władzy. Na Kubie zabroniono po prostu sprzedaży komputerów do użytku 
prywatnego. Aż do 2002 roku reżim w Birmie zabraniał posiadania modemów. 
Kraje bliskowschodnie blokują dostęp do niepożądanych treści, tak samo zresztą 
jak Białoruś, Chiny czy Australia. Katalog tych treści ustalają uwarunkowania kul-
turowe i polityczne. W wypadku opresyjnych reżimów są blokowane witryny orga-
nizacji opozycyjnych, zagraniczne serwisy informacyjne, portale społecznościowe. 
Nie sposób sprawdzić niektórych haseł w popularnych wyszukiwarkach. Podczas 
gdy w Chinach tabu stanowią hasła „prawa człowieka” czy „demokracja”, w Austra-
lii będą to treści promujące rasizm czy poruszające temat dobrowolnej eutanazji166. 

Charakterystyka globalnej mapy regulacyjnej wobec wielości i charakteru 
spraw objętych i ciągle obejmowanych kontrolą jest właściwie niemożliwa do 
naszkicowania. Pobieżne spojrzenie na panujące w tej sferze tendencje pozwala 
dostrzec przekształcenia, które zasadniczo wpływają na mechanizmy i sposób or-
ganizacji ośrodków rządzenia. Model władzy tradycyjnie sprawowanej przez po-
siadającego legitymizację społeczną suwerena zmienia się. Obecnie realizowanie 

165 D.W. Drezner, All Politics Is Global: Explaining International Regulatory Regimes, Princeton 
University Press, Princeton 2007, s. 227. 

166 Ibidem, s. 97. 
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a uprawnień władczych i kontrolnych wymaga negocjowania pomiędzy sprzecz-
nymi interesami, redefi nicji celów i metod ich osiągania. Głównym czynnikiem 
wpływającym na sposób koordynacji i regulacji spraw ustalanych na poziomie 
międzynarodowym jest potrzeba konwergencji warunkująca usprawnienie pro-
cesów gospodarczych i społecznych w zglobalizowanym świecie. Choć jednak 
w pewnych kwestiach zdolność do regulacji i kontroli wyraźnie przesuwa się 
z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy, to państwa, zwłaszcza te 
o wysokim potencjale ekonomicznym i społecznym, są również stroną kształtują-
cą nowe reguły gry. A nawet jeśli w zakresie gospodarczego ujednolicenia mniej-
szym i słabszym krajom nie pozostaje nic innego jak tylko podporządkować się 
ponadnarodowym siłom regulacyjnym, to w sprawach kulturowych określających 
ich tożsamość zdecydowanie przeciwstawiają się one homogenizacji.
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5. Global governance – głosy krytyczne

Już na etapie tworzenia podstaw opisu społeczności międzynarodowej w ujęciu 
global governance jego autorzy zmagali się z niedostatkami metodologicznymi. 
Z jednej strony przebija tu wyraźna tęsknota za spójną teorią, mającą zdolność 
porządkowania analiz i tworzącą wzór do wnioskowania. Z drugiej strony istotą 
tego sposobu przedstawiania współczesności jest wątpliwość w istnienie spraw-
nych i uniwersalnych reguł porządkujących we współczesnych stosunkach mię-
dzynarodowych. Brakuje obecnie teorii, która byłaby w stanie zadowalająco od-
zwierciedlić dynamiczną rzeczywistość. Nie sposób formułować teoretycznych 
zasad i twierdzić, że mają one służyć wiarygodnemu wnioskowaniu. Świat stał się 
po prostu zbyt złożony, aby nadążył za nim opis. Możliwe jest jedynie fragmenta-
ryczne wyjaśnienie pojedynczych procesów i zdarzeń, warsztat nauk społecznych 
ciągle jednak wydaje się zbyt skromny, aby pokusić się o tworzenie komplekso-
wych diagnoz. 

Daje się zauważyć pewna bezradność wobec płynności, różnorodności i fragmentaryzacji, 
które zachodzą w obszarze globalnym (...). Politycy nie są w stanie zaprezentować spójnych 
koncepcji polityki zagranicznej, organizacje międzynarodowe grzęzną w nieudolności, 
a naukowcy spoglądają wstecz, powtarzając maksymę Gramsciego o tym, że stare porządki 
umierają, a nowe bardzo powoli ujawniają swe oblicza167.

Trudności w spójnym ujęciu złożonej rzeczywistości międzynarodowej, popy-
chają badaczy tej dziedziny w stronę global governance, które dostarcza pewnych, 
być może lepszych niż dotychczas stosowane, narzędzi do opisywania zmiany. 
Wielu badaczy twierdzi za Robertem Lathamem, że global governance ma „atrak-
cyjne przymioty w erze niejasności, niepewności i ciągłych zmian”. Ta płynność, 
niejasność, wieloaspektowość przestrzeni międzynarodowej jest dostrzegana 
przez reprezentantów wszystkich szkół stosunków międzynarodowych. Zacho-
dzące współcześnie głębokie zmiany w tym obszarze nie są kwestionowane. Nie 
ma również wątpliwości co do braku powrotu do przejrzystych, odpowiadają-

167 R. Latham, Politics in a Floating World: Toward a Critique of Global Governance [w:] Ap-
proaches to Global Governance Th eory..., s. 23−24.
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cych teoretycznym modelom kategorii opisu rzeczywistości międzynarodowej. 
Global governance podejmuje zatem próbę stworzenia własnego obrazu, na którym 
obecni są nie tylko główni gracze areny międzynarodowej – państwa i organizacje 
międzynarodowe − ale również cała mozaika organizacji, grup i osób prywatnych, 
które zyskują realne możliwości międzynarodowego działania. Dokonuje się za-
tem transformacja systemu, a jej wynik nie jest jeszcze znany. W projektach przy-
szłego porządku międzynarodowego podkreśla się konieczność współdziałania, 
uznania różnorodności w tworzeniu globalnych forów decyzyjnych oraz koniecz-
ność stworzenia warunków efektywnego, nastawionego na cel działania. Ujęcie to 
koncentruje się zatem na rejestrowaniu zachodzących przemian, których naturę 
i rozmiary uznano za przełomowe. 

W global governance uznaje się, że są to symptomy pewnej nowej ery, która za-
sadniczo zmieni sposób widzenia systemu międzynarodowego jako całości, i miej-
sca, które zajmują w nim poszczególne podmioty. Zakłada się, że wobec rozmiarów 
zachodzących przekształceń będzie potrzebne przebudowanie dotychczasowego 
porządku międzynarodowego, że znajdujemy się w okresie przejścia do nowej ja-
kości w zarządzaniu problemami globalnymi. Niemożność precyzyjnego nakreśle-
nia zasad globalnego zarządzania wystawia jednak ujęcie na ostrą krytykę168. 

Po części global governace stało się ofi arą swojej własnej popularności. Badacze 
chętnie sięgają po to określenie, aby wyrazić swoje intuicje, jest ono jednak uży-
wane w tak wielu różnych dziedzinach, że doliczono się istnienia aż dziewięciu 
jego znaczeń169. Pojemność i płynność tej kategorii opisowej sprawiła, że niejed-
nokrotnie odwołania do sfery znaczeń proponowanych przez global governance 
są wyłącznie zabiegiem retorycznym. Projektując warunki globalnego porządku, 
koncepcja ta akcentuje potrzebę współdziałania, zrozumienia wzajemnych racji 
różnych aktorów, otwartość na nowe procesy i światopoglądy, elastyczność w dą-
żeniu do rozstrzygnięcia najbardziej żywotnych kwestii. Jest to retoryka bardzo 
atrakcyjna, podtrzymująca złudne wrażenie, że w złożonym świecie globalnych 
powiązań i zagrożeń musi wyłonić się w końcu jakiś porządek, że człowiek nie jest 
do końca bezsilny wobec nieprzewidywalności i gwałtowności zdarzeń170. 

Dopuszczenie do udziału w globalnym procesie decyzyjnym nowych aktorów 
i otwartość na ich racje nie są jednoznaczne z odnalezieniem recepty na skuteczne 
działanie. Bez odpowiedzi pozostają pytania szczegółowe: o to, jak ma wyglądać 
nowy porządek międzynarodowy, i o to, które z zachodzących przemian należy 
uznać za najważniejsze w jego kształtowaniu. 

Przedmiotem krytyki jest przede wszystkim to, że global governance kwestio-
nuje dotychczasowe sposoby opisywania realiów międzynarodowych, nie oferuje 
jednak w zamian konkretnego instrumentarium badawczego. Zaproponowane 

168 Ibidem.
169 A.D. Ba, M.J. Hoff mann, Contending Perspectives on Global Governance: Coherence and Con-

testation, Routledge, New York 2005, s. 1−2. 
170 R. Latham, Politics... [w:] Approaches..., s. 23−24.
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łecznego, zmianę pojmowania geopolityki. 
Jest to jedynie pewna wizja, interpretacja zjawisk, która może rozszerzać moż-

liwości adekwatnego opisu areny międzynarodowej, ale nie jest kluczem do defi -
niowania świata. 

Studia nad global governance dotknięte są dość frustrującą przypadłością: im silniejsze żą-
danie spójnej analitycznie i miarodajnej normatywnie koncepcji global governance, tym 
bardziej mętne i dwuznaczne pojawiają się wyjaśnienia171. 

Podważane są zaproponowane przez global governance założenia wyjściowe. 
Część krytyków przemiany w środowisku międzynarodowym uważa za pewien 
etap ewolucji obecnej struktury. Etap dość gwałtowny, którego nie dało się przewi-
dzieć, ale niewystarczający do zanegowania dotychczasowych kategorii myślenia 
o polityce międzynarodowej. Jesteśmy świadkami „ery turbulencji”, podstawowe 
jednak uwarunkowania decydujące o pozycji poszczególnych aktorów w systemie 
międzynarodowym nie zmieniły się. Znacząco rozszerzyła się grupa tych aktorów, 
lecz przedmiotem sporów pozostają pytania: Czy i w jakim stopniu nowe, poza-
państwowe ośrodki decyzyjne są autonomiczne w swym działaniu? Czy przyzna-
nie im znaczącej roli w strukturze zarządzania sprawami międzynarodowymi nie 
jest wyrazem bezsilności w starciu z ich coraz bardziej złożoną materią? 

Globalizacja rzeczywiście wpłynęła na potrzeby i marzenia ludzi niemal we 
wszystkich społeczeństwach. Jako że wymiar ponadnarodowy, globalny dzięki 
środkom komunikacji staje się dla wielu osiągalny, przybiera realne kształty, w tej 
przestrzeni poszukują oni realizacji swoich celów. Ich potrzeby nie są zaspokaja-
ne już tylko przez lokalne środowiska i rodzime instytucje publiczne. Forum ich 
aktywności częściowo przenosi się do sfery międzynarodowej po prostu dlatego, 
że nagle stało się to możliwe. Ronald Robertson i James Rosenau piszą o „glo-
kalizacji polityki i kultury”, o wzajemnym uzupełnianiu się poziomu lokalnego 
i globalnego według znanego hasła: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Zwrot w kierunku perspektywy globalnej na poziomie rządów narodowych 
był naturalną konsekwencją postępującej integracji, szczególnie w sferze gospo-
darczej. W erze globalnej nie sposób odciąć się od problemów innych. Na po-
ziomie społeczeństw i jednostek zainteresowanie sprawami problemów global-
nych, które najczęściej są przedmiotem aktywności organizacji pozarządowych, 
pojawiło się jako wynik zwiększonego bezpieczeństwa ekonomicznego zachod-
nich społeczeństw. Szeroko dostępna edukacja obywatelska przynosi tu rezultaty 
– zaangażowanie w rozwiązywanie podstawowych problemów ludzkości stało się 
atrakcyjne dla milionów uczestników. W konsekwencji więc dysponenci środków 
publicznych: rządy, organizacje międzyrządowe, oraz prywatnych: fundacje, jed-
nostki − są bardziej skłonni powierzać zadania trzeciemu sektorowi. To zatem 

171 Arguing Global Governance: Agency..., s. 2. 
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bardziej racjonalny wybór administracyjny niż istotna zmiana porządku między-
narodowego172.

Mnożą się wątpliwości i zarzuty. Robert Gilpin twierdzi na przykład, że za-
rządzanie globalne jest w najlepszym razie czystą retoryką, w najgorszym − uto-
pijnym dążeniem173. Pojawiają się również głosy, że zarządzanie globalne jest nie 
tyle opisem świata, który stara się ściśle korespondować z faktami, ile bardziej 
stanowi legitymizację czy usprawiedliwienie dla pewnych strategii politycznych, 
których stosowanie uważa się za korzystniejsze, wziąwszy pod uwagę kontekst 
globalizacji174. 

Celem, do którego dążą wszystkie wizje porządku międzynarodowego, nie 
wyłączając tej proponowanej przez global governance, jest uzyskanie i utrzyma-
nie równowagi, która pozwoli na harmonijne współistnienie na scenie międzyna-
rodowej podmiotów o różnych celach i charakterystyce. Porządek, prawo, spra-
wiedliwość i dobrobyt zostały zatem przeciwstawione chaosowi, nieobecności lub 
niemożności wyegzekwowania przestrzegania reguł, anarchii. Różnice między 
propozycjami teoretycznymi sprowadzają się do wymiaru technicznego: czy za 
podstawowych graczy w globalnej rozgrywce uznamy państwa, czy też dojdzie-
my do wniosku, że zatraciły one możliwości wpływu na część istotnych procesów 
współczesności, wymagają zatem wsparcia, innych aktorów175. O centralnej roli 
państw w systemie międzynarodowym decyduje ich suwerenność, a globalne pro-
cesy redystrybucji władzy tę suwerenność przekształcają176. 

Przedmiotem krytyki jest również pewien pobrzmiewający w liberalnych wi-
zjach kształtującego się porządku międzynarodowego element optymizmu: za-
kłada się mianowicie powszechną możliwość udziału w strukturach globalnego 
zarządzania. Żyjemy jednak w świecie głęboko podzielonym, a benefi cjenci glo-
balizacji są oddzieleni wysokim murem od tej części ludzkości, która nie ma na-
dziei na zmianę swego położenia w perspektywie jednego pokolenia. 

Z punktu widzenia mieszkańców regionów ogarniętych bezprawiem, doświad-
czonych trwającymi całe dziesięciolecia krwawymi konfl iktami, gdzie nie zdołano 
pokonać głodu i chorób, projekty zakładające równy dostęp ich reprezentantów 

172 Może to być forma postulowanego przez Habermasa zerwania z klientelizmem wobec 
świadczących usługi instytucji publicznych i zastąpienie ich obywatelskim uczestnictwem. Jest to 
jeden z warunków zahamowania kryzysu reprezentacji dotykającego masowe demokracje przed-
stawicielskie. Por. C.N. Murphy, Global Governance: Poorly Done and Poorly Understood [w:] Th e 
Global Governance Reader, red. R. Wilkinson, Routledge, London 2005, s. 95. 

173 R.  Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, 
Princeton University Press, Princeton 2001.

174 K. Späth, Inside Global Governance: New Borders of a Concept [w:] Criticizing Global Govern-
ance, red. M.  Lederer, P.S.  Müller, Palgrave Macmillan, New York 2005, http://www.cpogg.org/
paper%20amerang/Konrad%20Spaeth.pdf (26.08.2009).

175 Ibidem. 
176 J.N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Th eory of Change and Continuity, Princeton 

University Press, Princeton, New York 1990; K. Ohmae, Th e End of the Nation State: Th e Rise of 
Regional Economics, Simon and Schuster Inc, New York 1995.
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Intelligence Council, 

(...) obecnie dwie trzecie populacji świata żyje w krajach, które mają dostęp do głównego 
systemu ekonomicznego. Nie można jednak oczekiwać, aby do roku 2020 korzyści globa-
lizacji odczuwane były na całym świecie. (...) przepaść między krajami, które ekonomicz-
nie, technologicznie czy społecznie korzystają z globalizacji, a narodami czy też grupami 
w świecie rozwijającym się, które zostały z tyłu, będzie się pogłębiać. Następne 15 lat będzie 
okresem, w którym sprzeczności i niepewność zglobalizowanego świata ujawnią się z jesz-
cze większą wyrazistością, niż występuje to obecnie177.

Teoretycy szukający w idei global governance wzoru przyszłego ładu między-
narodowego, który miałby być oparty na sprawiedliwości, spotykają się z zarzu-
tem idealizmu. Brakuje w społeczności międzynarodowej poczucia solidarności, 
nie zbudowano podstaw globalnej wspólnoty, w której ramach mógłby rozpocząć 
się proces negocjowania sprawiedliwego ładu. 

Zbiór zaprezentowanych tutaj stanowisk świadczy o tym, że z jednej strony 
zarzuty stawiane koncepcji global governance należy uznać za poważne. Z dru-
giej jednak strony badacze współczesnych stosunków międzynarodowych, mimo 
że ujęcie to zostało, po części przynajmniej, zdyskredytowane, wcale nie sięgają 
do niego rzadziej. W opisywaniu rzeczywistości międzynarodowej trudno obyć 
się bez kategorii pojęciowych, które oferuje global governance. Pamiętać jednak 
należy, że nie jest to skończona, spójna koncepcja, a raczej zbiór diagnoz i obser-
wacji. Oceniana na gruncie naukowym ujawnia wiele niedostatków – jest niemal 
tak samo zmienna i niejasna jak wizja rzeczywistości, którą oferuje. Nadużyciem 
byłoby zatem mówić o teorii global governance. Jest to pewien, wciąż jeszcze ewo-
luujący, komentarz do współczesności, o tyle cenny, że odnosząc się do obszarów 
rozpoznanych i zbadanych, uważnie śledzi zjawiska przynoszące zapowiedź grun-
townych zmian. 

Globalne sterowanie to propozycja „uprawiania” polityki przez bliżej nieokreślone struk-
tury czy mechanizmy, na poziomie globalnym w świecie bardziej przypominającym łódź 
pływającą po bardzo niespokojnym oceanie, aniżeli dojrzała i czytelna koncepcja178. 

177 Th e Contradictions of Globalization, Report of the National Intelligence Councils, 2020 Pro-
ject, http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s1.html (27.08.2009).

178 T. Łoś-Nowak, ONZ w XXI wieku: W poszukiwaniu nowego paradygmatu [w:] Prawo, insty-
tucje i polityka w procesie globalizacji, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2003, s. 231.
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1. Państwa – debata o suwerenności 

Pomimo złożoności globalnych przekształceń i reorganizacji hierarchii między-
narodowych struktur politycznych suwerenne państwo narodowe to podstawowy 
aktor w społeczności międzynarodowej1. Właściwie cała dyscyplina stosunków 
międzynarodowych powstała z przekonania, że państwa są elementem wartoś-
ciowym i potrzebnym. Państwowocentryczna wizja układu międzynarodowego 
wciąż jest podstawowym obszarem odniesień w opisywaniu areny międzynarodo-
wej. Tworzy ona ramy, w których identyfi kowane są najważniejsze dla stabilności 
i funkcjonowania systemu problemy, takie jak legalność i nielegalność aktorów 
międzynarodowych, tworzenie i funkcjonowanie norm działania, członkostwo 
i wykluczenie w organizacjach międzynarodowych. Państwo stało się najbardziej 
oczywistą i powszechną formułą zarządzania sprawami ludzkimi w ramach okre-
ślonego terytorium, decydowania o zbiorowym losie społeczeństw i ich zaanga-
żowaniu w sprawy świata. Na skutek dynamicznych przekształceń współczesności 
zmienia się jego rola i zadania, nie na tyle jednak, aby wieszczyć jego zmierzch. 
Państwo jako aktor stosunków międzynarodowych ewoluuje, wychodzi poza for-
malnoprawną zasadę zakładającą równość wszystkich aktorów państwowych, na 
znaczeniu zyskują ruchy federalistyczne, trwają poszukiwania najlepszej formuły 
uczestnictwa państw na arenie międzynarodowej2. W global governance, analizu-
jąc formy organizacji i kierowania procesami w wymiarze globalnym, nie można 

1 W pojęciu państwa narodowego drugi z członów rodzi zdecydowanie więcej problemów de-
fi nicyjnych niż pierwszy. Państwo to polityczna, suwerenna i przymusowa organizacja społeczeń-
stwa w ramach pewnego terytorium. W odniesieniu do narodu mnożą się wątpliwości ontologiczne. 
Kształtowały się one w różny sposób i w różnym czasie historycznym. Konstrukcja więzi narodo-
wej jest różnie postrzegana i defi niowana. Nie zawsze opiera się ona na tradycji, języku, kulturze. 
Zasadniczy spór dotyczy uznawania narodu bądź to za polityczny związek jednostek będący wytwo-
rem wspólnoty państwowej, bądź to za naturalną wspólnotę etniczną, która jest pierwotna wobec 
państwa i może istnieć niezależnie od niego. Klasyczne państwo narodowe to takie, którego prawie 
wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród, i zdecydowana większość członków tego narodu za-
mieszkuje to właśnie państwo. Por. C. Żołędowski, Paradoksy państwa narodowego [w:] Paradoksy 
polityki, red. M. Karwat, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 377. 

2 Zob. M. Pietraś, Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w:] Późnowestfal-
ski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 58−74.
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pominąć roli i specyfi ki państwa. Ono samo, realizując i przekształcając formy 
zarządzania sprawami zbiorowości, niezawodnie staje się elementem zarządzania 
globalnego. Nawet pobieżne spojrzenie na przebieg procesów w środowisku mię-
dzynarodowym ujawnia zacieranie się różnicy między polityką wewnętrzną i za-
graniczną oraz utratę przejrzystości systemu postwestfalskiego3. Nie dziwi zatem, 
że jedną z najżywiej dyskutowanych kwestii w kontekście roli państw w tworze-
niu porządku międzynarodowego jest problem suwerenności. To koncept wielo-
znaczny, niemający jednego, akceptowanego przez wszystkich znaczenia. Przez 
ostatnie stulecia wyobrażenie suwerenności odgrywało jednak zasadniczą rolę 
w tworzeniu nowoczesnego państwa narodowego, tym samym stając się funda-
mentalnym elementem rozważań nad systemem międzynarodowym, jego częś-
ciami składowymi oraz zasadami dyplomatycznymi, które kształtują jego oblicze. 

Suwerenność, która wraz z nadejściem globalizacji stała się przedmiotem ży-
wej międzynarodowej debaty, może być najbardziej zwięźle scharakteryzowana 
jako rodzaj politycznej konwencji opartej na normatywnej legitymacji central-
nej władzy państwa. Zakłada się, że samodzielne źródło władzy państwowej 
jest niezależne, wolne od wszelkich ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych. 
We współczesnych interpretacjach koncepcji suwerenności odnajdziemy jej trzy 
główne ujęcia4:

1)  Suwerenność westfalska – pokój westfalski zawarty w 1648 roku uważa się 
za początek nowoczesnego systemu międzynarodowego, złożonego z nie-
podległych państw. Koncepcja suwerenności, która zaczerpnęła od niego 
nazwę, zakłada całkowitą samodzielność decyzyjną państwowych organów 
władzy w ramach terytorium państwa. Władze centralne ponoszą pełną 
odpowiedzialność za gospodarcze i społeczne skutki podejmowanych de-
cyzji5. Niektórzy badacze uprawnienia władcze na określonym terytorium 
ujmują w osobną kategorię suwerenności wewnętrznej.

2)  Suwerenność prawnomiędzynarodowa – to zasada formalnej równości 
wszystkich państw w stosunkach międzynarodowych. Jako równe sobie, 
podmioty prawa międzynarodowego mogą zawierać sojusze, traktaty, 
wzajemnie na siebie oddziaływać, kształtując relacje na arenie między-
narodowej.

3)  Suwerenność współzależna – zdolność centralnej władzy państwowej do 
skutecznej kontroli przepływów osobowych, kapitałowych, towarowych itp. 

3 D. Held, A.G. McGrew, Globalization and the End of the World Order [w:] Th e Eighty Years’ 
Crisis: International Relations 1919−1999, red. T. Dunne, M. Cox, K. Booth, Cambridge University 
Press, Cambridge 1999, s. 220. 

4 S. Krasner, Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsing and Failing States, „Interna-
tional Security” 2004, no. 29 (2), s. 87−88.

5 J. Symonides, Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych 
[w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E.  Haliżak, R.  Kuźniar, J.  Symonides, Ofi cyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 118−123.
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zachodzących w ramach określonego terytorium. Jest to ujęcie łączące tra-
dycyjną wizję uprawnień władzy państwowej z nowymi warunkami geopoli-
tycznymi. 

Suwerenność od czasów swych pierwszych teoretyków – Jeana Bodina czy 
Th omasa Hobbesa − stanowiła podstawową kategorię określającą naturę nowo-
czesnego państwa. Zakładano, że tylko niezależna władza polityczna pod postacią 
terytorialnego państwa potrafi  skutecznie poprowadzić na wielką skalę procesy 
nowoczesności. Ta cecha uprawniała państwa do występowania na arenie mię-
dzynarodowej, umacniania swych potencjałów i rozszerzania wpływów. Kon-
cepcja suwerennego państwa zdeterminowała sposób defi niowania i kształto-
wania systemu międzynarodowego. Jest jednym z fundamentalnych elementów 
konceptualizacji stosunków międzynarodowych. Klasyczny sposób ujmowania 
suwerenności współcześnie jest jednak reinterpretowany, tak by jak najlepiej 
uchwycić ewolucję państwa w zmiennej rzeczywistości globalnej ery. Mówi się 
zatem o „dwóch koncepcjach suwerenności”, „nowoczesnej suwerenności”, „od-
powiedzialnej suwerenności”6. Po części określenia te i koncepcje, które za nimi 
stoją, zmierzają do tego, aby ideę suwerenności ożywić, uczynić z niej narzędzie 
realizowania celów w nowoczesnym świecie. Taką funkcję suwerenność pełniła 
w XVII wieku – była podstawą nowego sposobu organizacji życia zbiorowości. 
Współcześnie natomiast odniesienia do suwerenności są kojarzone z retoryką 
tradycyjnej państwowo-centrycznej polityki, której niekonieczne do twarzy z no-
woczesnością. 

Wiele analiz politologicznych podnosi problem zużycia tego pojęcia i ograni-
czania rzeczywistej sfery oddziaływań, którą ono oznacza. Mówi się o zmierzchu 
epoki suwerennych państw. Jako że suwerenność jest podstawowym atrybutem 
państwa, tym samym podważana jest też rola jego samego na arenie międzynaro-

6 Oprócz suwerenności państwowej Kofi  Annan wyodrębnił kategorię suwerenności indywidu-
alnej, odnoszącej się do relacji państwo − obywatel: „Państwa są dzisiaj szeroko rozumiane, jako in-
strumenty, które służyć mają ludziom – a nie odwrotne, jako władza panująca nad ludźmi. W takim 
razie indywidualna suwerenność, przez którą rozumiem fundamentalną wolność każdej jednost-
ki zagwarantowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz kolejnych traktatach międzynarodo-
wych, powiększa się wraz z wciąż rosnącą świadomością praw indywidualnych”. Za: K. Annan, Two 
Concepts of Sovereignty, „Th e Economist” 1999, no. 352, s. 49−50. Odpowiedzialna suwerenność 
zakłada możliwość interwencji w wewnętrzne sprawy państwa. Według tego ujęcia suwerenność 
nie tylko uniezależnia organy władzy od czynników zewnętrznych, ale również nakazuje skuteczne 
wykonywanie rządów. Gdy tak się nie dzieje, wtedy dopuszczalna jest interwencja. Zob. Sovereign-
ty as Responsibility: Confl ict Management in Africa, red. Francis M.  Deng, Brookings Institution 
Press, Washington, D.C.  1996, s. XVIII. Sugestia dotycząca konieczności sformułowania warun-
ków zaistnienia nowoczesnej suwerenności ma w swym zamiarze dopasować klasyczny koncept do 
wymogów nowoczesności. Przenosi ona dyskusję o suwerenności z poziomu formalnoprawnego 
i fi lozofi cznego na poziom zdefi niowania uprawnień władczych nowoczesnego państwa i jego rze-
czywistego potencjału decyzyjnego. Por. J.H. Jackson, Sovereignty-Modern: A New Approach to an 
Outdated Concept, „Th e American Journal of International Law” 2003, no. 4 (97), s. 782−802.
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dowej. Rzeczywiście w gęstej sieci oddziaływań między publicznymi a prywatny-
mi aktorami współczesnych stosunków międzynarodowych możliwości oddzia-
ływania państw zmniejszyły się. Ich pozycja określana jest na podstawie innych 
niż w przeszłości kryteriów, a zakres kontroli władz państwowych wydatnie się 
skurczył, podobnie jak kompetencje w ramach kształtowania procesów gospodar-
czych i społecznych. Zmienił się również charakter współzależności. Wcześniej 
była ona kształtowana przede wszystkim w gronie samych państw i brakowało 
w tych relacjach dynamiki i elastyczności, która jest cechą współczesnych proce-
sów ponadnarodowych. 

Tradycyjna formuła państwa może być oceniana jako nieprzystająca do wy-
mogów obecnych wyzwań, ale jest niezastępowalna, nie ma od niej ucieczki. Jak 
zauważa Th omas Weiss: 

Jeśli ktoś jest westfalskim pesymistą, to nie pozostaje mu nic innego jak tylko pić, jeść i ra-
dować się w obliczu nieuchronnej apokalipsy nuklearnej, która nastąpi krótko po tym albo 
przed tym, jak temperatura klimatu na ziemi wzrośnie o kilka stopni. A jeśli ktoś zalicza się 
do postwestfalskich pesymistów, to może zająć się tym samym, bo wywołane przez globa-
lizację nierówności i proliferacja śmiercionośnych technologii sprowadzą na nas jakąś inną 
formę chaosu pogrążającego znaną nam cywilizację7. 

Wyłącznie zatem pewna forma „optymizmu westfalskiego” – wiara w to, że 
państwa są zdolne modyfi kować formułę swego działania i odnaleźć jakiś kon-
sensus w imię wspólnego interesu i po prostu przetrwania − pozwala zachować 
nadzieję na przejście do nowej formy międzynarodowego porządku8. 

Modyfi kacja uprawnień decyzyjnych i kontrolnych państwa oznacza istotną 
zmianę proporcji sił na arenie międzynarodowej. Nie jest to jednak proces nagły 
i jednokierunkowy. W czasie po drugiej wojnie światowej w przestrzeni między-
narodowej zauważalne były dwie główne tendencje: wzrost liczby niepodległych 
państw oraz integracja regionalna. Wyrazem nasilenia pierwszej z nich była sytu-
acja, w której zorganizowane politycznie grupy wysuwały żądanie realizacji swego 
prawa do samostanowienia. Najpierw dekolonizacja, a potem zakończenie zim-
nej wojny wprowadziły gwałtowne zmiany na politycznej mapie świata. W ciągu 
minionych sześćdziesięciu lat liczba państw świata zwiększyła się czterokrotnie! 
Polityczna walka o uznanie suwerennego zwierzchnictwa grup narodowych nad 
określonym terytorium współistniała jednak z pogłębiającą się fascynacją ideą 
integracji i wyzwoleniem się z ograniczeń narzucanych przez struktury państwa 

7 T.G. Weiss, What Happened to the Idea of World Government, „International Studies Quarter-
ly” 2009, no. 53, s. 266. 

8 Do grona „westfalskich optymistów” zalicza się przede wszystkim David Held. Peter Singer 
z kolei reprezentuje fi lozofi ę „optymizmu postwestfalskiego”, uznając, że przyszłość świata i sposób 
zarządzania wspólnymi sprawami należy oprzeć na formule szerszej niż państwo narodowe. Władza 
i legitymacja zostaną w końcu przeniesione na ponadnarodowy poziom. Por. również: A. Gałganek, 
„Westfalia” jako metafora genezy w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Późnowestfalski ład 
międzynarodowy..., s. 23−56.
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narodowego. Jeśli spojrzymy na najnowszą historię Europy Środkowo-Wschod-
niej i Bałkanów, to stanie się oczywiste, że dążenie do niezależności państwowej 
i integracji w ramach struktur europejskich zachodziły niemal jednocześnie i nie 
było pomiędzy nimi sprzeczności. Obrazuje to zróżnicowanie w sferze, w któ-
rej współcześnie realizowane są polityczne aspiracje zbiorowości. Z jednej strony 
postępująca transnacjonalizacja nakazuje podejmowanie aktywności poza i po-
nad narodowymi granicami, poszukiwanie możliwości zaistnienia w wirtualnej 
rzeczywistości ekonomicznej czy kulturowej, która nie poddaje się narodowym 
wpływom, zbliżanie się nieustannie do regionalnych bądź globalnych centrów 
władzy. Z drugiej strony w zglobalizowanym XXI wieku nie brakuje przykła-
dów wspólnot etnicznych i narodowych, które gotowe są latami przelewać krew 
w dążeniu do swej państwowości9. Zmieniły się warunki budowania potencjału 
międzynarodowego państw, to jednak, że państwa są największymi podmiotami 
organizującymi życie dużych grup społecznych pozostaje faktem. 

Z punktu widzenia global governance najbardziej interesującym zagadnieniem 
obecnej kondycji państw jest rzetelne oszacowanie ich możliwości wpływania 
wzajemnie na siebie i na całościowy obraz sytuacji międzynarodowej. Jest to tym 
trudniejsze zadanie, że wśród kilkuset wspólnot państwowych istniejących na 
świecie panuje ogromne zróżnicowanie. Na ich zewnętrzne możliwości sprawcze 
wpływa wiele czynników: wielkość, system ustrojowy, lokalizacja, poziom roz-
woju społeczno-ekonomicznego, zasoby naturalne, dzieje indywidualne i historia 
rozwoju, przekrój społeczny, stopień uczestnictwa w międzynarodowych syste-
mach gospodarczych i politycznych. 

Wśród teoretycznych prób uporządkowania tej skomplikowanej mozaiki naj-
bardziej powszechną klasyfi kacją jest podział świata na „globalną Północ” i „glo-
balne Południe”. Rzeczywistość tych dwóch krańców systemu jest tak odległa, że 
naszkicowanie obrazu ich problemów i możliwości zawsze będzie „opowieścią 
o dwóch światach”10. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za 
koniecznością usprawnienia międzynarodowej sieci zarządzania jest to, że światy 
te nie mogą już być od siebie oddzielone. 

Zamożne, wykształcone i korzystające z przywilejów globalnego świata społe-
czeństwa Północy nie są w stanie oddzielić się, odseparować od bolesnej rzeczywi-
stości drugiego bieguna. Jego problemy docierają do Zachodu pomimo stawiania 
zapór instytucjonalnych – zamykania rynków, wprowadzania barier w przepływie 
osób, restrykcyjnej polityki imigracyjnej − oraz tych fi zycznych, takich jak wyty-
czone linie graniczne. Sprawa ochrony terytorium państwowego ilustruje para-

9 Ch. Joppke, Immigration Challenges the Nation-State [w:] Challenge to the Nation-State, red. 
Ch. Joppke, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 5−48; R.M. Jackson, M.W. Zacher, Th e Terri-
torial Covenant: International Society and the Stabilization of Boundaries Institute of International 
Relations, Th e University of British Columbia, Working Paper, no. 15, July 1997. 

10 J.M. Goldgeyer, M. McFaul, A Tale of Two Worlds: Core and Periphery in the Post Cold War 
Era, „International Organization” 1992, no. 2 (46), s. 467−491. 
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doksalną, dwoistą naturę myślenia ludzi o własnym miejscu w świecie. Z jednej 
strony jest ono związane z konkretną przestrzenią leżącą na określonym politycz-
nie terytorium zamieszkiwanym przez konkretny naród. Z drugiej strony tożsa-
mość defi niuje się współcześnie w dużej mierze na podstawie kategorii pozate-
rytorialnych – przynależności do świata wirtualnego, więzów podtrzymywanych 
na pomocą nowoczesnych środków komunikacji, pracy wykonywanej zdalnie. 
Ironią historii jest więc to, że ponad dwadzieścia lat po upadku Muru Berlińskie-
go – symbolu wielkiego podziału − państwa znów wznoszą mury, aby odgrodzić 
się od innych państw, w których widzą zagrożenie. Jest to na pewno wyraz pewnej 
bezradności instytucji państwa w starciu z naturą globalizacji. Możliwości izolacji 
od globalnych problemów zawodzą, i największym argumentem przemawiającym 
za koniecznością poszukiwania przez państwa sposobów na skuteczne zarządza-
nie jest niemożność uchronienia się przed wpływem – zarówno tym negatywnym, 
jak i pozytywnym − procesów globalnych. Rzeczywistość XXI wieku skłania więc 
państwa nie tylko do poszukiwania konsensusu we własnym gronie, ale również 
do rozszerzania sfery współpracy z aktorami pozapaństwowymi11. 

Zakres władzy państwowej jest coraz częściej determinowany przez zdolność rządów do 
podejmowania efektywnej współpracy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego oraz 
umiejętność używania transnarodowych i międzyrządowych form współpracy do realiza-
cji swoich własnych celów12. 

Silne instytucjonalnie państwa demokratyczne, pluralistyczne, zdolne do po-
dejmowania dialogu i elastyczne w negocjowaniu swego udziału w systemie mię-
dzynarodowym, znajdują zatem w rzeczywistości, o której mówi global govern-
ance, nie tylko zagrożenia, ale również szanse na umocnienie swojej pozycji. 

Wydaje się więc, z jednej strony, słuszna opinia Stephena Krasnera, że „ci, 
którzy głoszą śmierć suwerenności, błędnie odczytali historię. Państwa narodo-
we mają wyraźny instynkt przetrwania i jak dotąd zdołały zaadaptować się do 
nowych wyzwań, nawet do tych, które niesie z sobą globalizacja”13. Z drugiej 
strony tytuł jego książki Suwerenność: Zorganizowana hipokryzja (Sovereignty: 
Organized Hypocrisy) wskazuje, że system międzynarodowy ufundowany na po-
jęciu suwerenności państw jest niczym innym jak tylko chronioną politycznymi 
narzędziami konwencją14. W miarę jak zmieniają się okoliczności, treść i zakres 
obowiązywania tej konwencji również może ulec zmianie. Aby zyskać podstawy 
do wnioskowania w tym zakresie, warto prześledzić stan realizacji uprawnień su-
werennych w głównych sferach aktywności państw. 

11 Zob. R. Kuźniar, Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy [w:] Globalizacja a stosun-
ki międzynarodowe..., s. 159. 

12 M.N.  Barnett, R.  Duvall, Power in Global Governance, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2005, s. 44.

13 S.D. Krasner, Sovereignty, „Foreign Policy” 2001, no. 122, s. 20.
14 Idem, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton 1999.
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1.1. Ekonomia

Stopniowe pomniejszanie obszaru, w jakim państwa inicjują przemiany świato-
wej ekonomii, jest najbardziej wyrazistym przejawem zmian w ogólnej strukturze 
władzy. Dążenie do uczestnictwa w globalnym rynku z jednej strony jest urzeczy-
wistnieniem wyobrażeń o sieci powiązań, świecie bez barier, „globalnej wiosce”, 
a z drugiej − jednym z podstawowych argumentów przemawiających za potrzebą 
przedefi niowania pojęcia suwerenności. Niezależność praw i sił rynkowych od 
wysiłków regulacyjnych państwa pogłębia się. Klasyczna publikacja Richarda 
Coopera Ekonomia współzależności (Th e Economics of Interdependence) rzuca 
pewne światło na skalę tego zjawiska. Cooper już w latach 80. XX wieku twierdził, 
że w warunkach dużych, otwartych rynków kapitałowych niewielkie państwa po-
sługujące się walutą narodową nie są w stanie kontrolować swojej polityki mone-
tarnej15. Ta zależność rządów narodowych od sił sterujących globalną ekonomią 
w pełni ujawniła się podczas kryzysu, który wybuchł w 2008 roku. 

Nowy świat rynków fi nansowych to nie jest miejsce, które możemy geografi cznie zlokali-
zować na mapie, ale raczej więcej niż dwieście tysięcy elektronicznych monitorów na ca-
łym świecie połączonych z sobą w jedną sieć handlową. Nikt nie sprawuje kontroli nad tą 
technologią16. 

Strategie, które przyjmuje państwo w odpowiedzi na charakter globalnych 
zmian, zasadniczo przybierają formę defensywną lub ofensywną. Defensywna 
próba zamknięcia się przed wpływami zewnętrznymi i umocnienia struktur eko-
nomicznych wokół centrum zlokalizowanego w państwie narodowym coraz rza-
dziej się udaje. Strategia ofensywna powoduje otwarcie na wpływy i tworzenie 
warunków jak najpełniejszego uczestnictwa w głównych nurtach ekonomicznych. 
Sfera gospodarcza podlega deregulacji, wzmacniane są warunki konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw, wprowadza się system zachęt skłaniający korporacje między-
narodowe do operowania na lokalnym rynku17. Jest to jednak strategia, która pod 
znakiem zapytania stawia utrzymanie możliwości kontroli procesów i zjawisk za-
chodzących na lokalnych i regionalnych rynkach. Wszechwładza rynków rodzi 
bezradność polityków. Należy jednak pamiętać, że państwa są swego rodzaju fi l-
trem zdolnym ukierunkowywać procesy globalne. Realne oddziaływania władcze 
instytucji państwa mogą w pewnych obszarach, w związku z procesami globalny-
mi, być ograniczane, ale też trudno korzystać z możliwości rozwojowych, jakie 
niesie z sobą globalizacja bez państwa. Pomimo więc wyłonienia się nowych sił 
regulacyjnych, które przejęły pewne funkcje lub wpłynęły na swobodę rządów 

15 R. Cooper, Th e Economics of Interdependence, Columbia University Press, New York 1980. 
16 W.B. Wriston, Th e Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution is Transforming 

Our World, Scribner’s, New York 1992, s. 61.
17 Commitment and Compliance: Th e Role of Non-Binding Norms in the International Legal Sys- 

tem, red. D. Shelton, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 83−84.
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w sprawach gospodarczych, trudno kwestionować rolę państw w budowaniu do-
brobytu swoich społeczeństw. 

Dowodzi tego Peter Evans, analizując relację rządu i biznesu w krajach rozwi-
jających się18. Posługując się obszerną dokumentacją, stwierdza, że obecna logika 
międzynarodowego systemu ekonomicznego nie musi prowadzić do ogranicze-
nia państwa ani stać w sprzeczności z jego działaniami. Te społeczeństwa, które 
dysponują sprawnymi mechanizmami władzy państwowej, osiągnęły wyższy od 
innych stopień dobrobytu. Sprawna infrastruktura i administracja pozwala na 
większą kontrolę wewnętrznych i zewnętrznych transakcji. 

Silne państwo, zdolne do kreowania i egzekwowania dobrej strategii gospo-
darczej, zapewnia swoim obywatelom szersze możliwości korzystania z poten-
cjału globalnej ekonomii. Opierając się na na danych OECD, Evans stwierdza, 
że „kraje, które biorą większy udział w handlu, mają większy rząd”. Paradoksal-
nie również, chociaż ponadnarodowi, zewnętrzni aktorzy kształtujący światową 
gospodarkę zainteresowani są osłabieniem wpływu rządów na gospodarkę, to 
muszą oni jednak polegać na zdolności państw do utrzymywania stabilnej sy-
tuacji wewnętrznej i sprawności systemów fi nansowych. W końcu to państwo 
jest gwarantem ochrony ich zysków, zwłaszcza jeśli ich źródłem są aktywa nie-
materialne. Państwo również zapewnia system sądownictwa, infrastrukturę, 
edukację obywateli i czuwa nad bezpieczeństwem transakcji. Działania ponad-
narodowych aktorów gospodarczych i stabilnych państw tworzą zatem pewien 
nexus19. Te sfery muszą pozostawać w ciągle na nowo negocjowanej równowa-
dze. Ogromne znaczenie dla obrazu całości ma również sposób, w jaki kształtują 
się relacje pomiędzy poszczególnymi państwami, które uczestniczą w jednym, 
globalnym systemie gospodarczym. Jednym − ale czy wspólnym? W obszarze 
ekonomii, chyba najbardziej wyraźnie rysują się dysproporcje pomiędzy tymi, 
którzy mają zdolność oddziaływania na rzeczywistość rynkową, a tymi, którzy 
nie mając wystarczającej władzy i narzędzi wpływu, tej rzeczywistości biernie 
się poddają. Jak twierdzi jeden z badaczy realiów globalnej ery, „nawet bez-
duszność systemu hinduskich kast blednie w porównaniu do systemu kastowe-
go wprowadzonego do międzynarodowej ekonomii w przebraniu liberalizacji 
i globalizacji”20. W tak zwanych państwach upadłych czy upadających, zloka-
lizowanych w regionach niestabilnych, niezdolność organów państwa do wy-
konywania władztwa wystawia natomiast ludzi, surowce i terytorium na wiele 
niebezpieczeństw. Stają się one krajami − jak mówił prezydent Demokratycznej 
Republiki Konga w czasach, kiedy republika była jeszcze Zairem − w których 

18 P. Evans, State Structures, Government-Business Relations, and Economic Transformation [w:] 
Business and the State in Developing Countries, red. S. Maxfi eld, B.R. Scheider, Cornell University 
Press, Ithaca, New York–London 1997.

19 Ibidem, s. 62−87.
20 M. Ayoob, Two Terrors, One Problem [w:] Globalization, Security, and the Nation State: Para-

digms in Transition, red. E. Aydinli, J.N. Rosenau, State University of New York, Albany 2006, s. 12. 
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„(...) wszystko jest na sprzedaż i wszystko zostało kupione (...). W tym obrocie 
posiadanie jakiejkolwiek części władzy publicznej jest świetnym instrumentem 
– można go wymienić na nielegalne pieniądze lub inne dobra”21. 

1.2. Bezpieczeństwo 

Podstawową funkcją suwerennego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego 
obywateli. Kreując porządek prawnoinstytucjonalny i dysponując monopolem na 
użycie siły, państwo winno być gwarantem stabilności. Jak w klasyczny sposób 
ujmuje to Max Weber, owo zasadnicze uprawnienie − monopol na stosowanie 
przemocy − jest podstawowym atrybutem defi niującym nowoczesne państwo22. 
Transnarodowy charakter współczesnych zagrożeń czyni jednak tę teoretycz-
ną wizję bardzo niedoskonałą. Po pierwsze, niepodobna stworzyć spójną wizję 
globalnego systemu bezpieczeństwa. Trudno określić warunki, które należałoby 
spełnić, by uniknąć, lub chociażby zminimalizować, oddziaływanie zarówno tych 
wojen, na których walczy się zdalnie sterowanymi bombami, jak i tych, w których 
ludzie masowo mordują się za pomocą maczet. Rezultat może być ten sam, ale 
okoliczności, motywacje, imperatywy i logika działań bardzo się od siebie różnią. 
Tak bardzo, że przedstawienie spójnego systemu bezpieczeństwa obejmującego 
cały glob jest zadaniem, któremu trudno podołać. Tkwi w tym oczywista słabość 
ujęcia global governance w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa. Konceptuali-
zacja globalnych zagrożeń nie przekłada się na rzeczywisty program zapewniający 
obronę przed ich oddziaływaniem. Mozaika lokalnych programów bezpieczeń-
stwa jest fragmentaryczna i nietrwała, szczególnie że państwa zazdrośnie strzegą 
swych uprawnień w sferze dysponowania narzędziami siły. Problem pojawia się 
już na etapie planowania strategicznego: rządy opracowują swoje polityki obron-
ne na podstawie założeń, że przeciwnik jest racjonalny i skłonny jest opierać 
swoje działania na logicznej kalkulacji kosztów i zysków. Tradycyjne struktury 
uniemożliwiają więc ochronę przez zagrożeniem, którego źródła nie są znane, 
a którego nadejścia nie sposób przewidzieć23. 

21 Mobutu Sese Seko, cyt. za: P. Evans, State Structures, Government-Business Relations, and Eco-
nomic Transformation [w:] Business and the State..., s. 69. 

22 M. Weber, Politics as a Vocation [w:] idem, Essays in Sociology, Oxford University Press, New 
York 1946, s. 78.

23 Jak dowodzi William Hartung, większość współczesnych konfl iktów „nie dotyczy wystąpień 
sił militarnych jednego państwa przeciwko drugiemu, lub nawet nie wystąpień sił rządowych prze-
ciwko wewnętrznym rebeliantom. Częściej współczesne wojny to wielostronne konfl ikty, w których 
różne rodzaje milicji, gangów i samozwańczych rebeliantów aranżują kampanie przekalkulowanego 
terroru; cele cywilne uznawane są za część gry, a prawa wojenne systematycznie ignorowane”. Por. 
W. Hartung, Th e New Business of War: Small Arms and the Proliferation of Confl ict, „Ethics and In-
ternational Aff airs” 2001, no. 1 (15), s. 80. 
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Często podkreślanym paradoksem nowoczesności jest to, że wyrafi nowane 
technologicznie systemy obronne bywają bezradne w starciu z prymitywnie wy-
posażonymi, ale zdeterminowanymi grupami terrorystycznymi24. W miarę jak 
światowe peryferia oddalają się od ekonomicznych i politycznych centrów współ-
czesności, wzrasta przekonanie wśród działających tam radykalnych grup, że re-
prezentują one wroga, są symbolem globalnej niesprawiedliwości. Zagrożenia asy-
metryczne podważają dotychczasowe sposoby projektowania polityk obronnych, 
a po części również przekonanie, że możliwa jest, w wypadku niespodziewanego 
ataku terrorystycznego, skuteczna obrona. Rajdy terrorystów samobójców i nad-
zwyczaj skuteczne działania radykałów i fundamentalistów, których symbolem 
jest atak terrorystyczny na Nowy Jork w 2001 roku, pozbawiają złudzeń co do 
przestrzegania Clausewitzowskiej wizji wojny. Relacja pomiędzy sojusznikiem 
a wrogiem staje się coraz bardziej skomplikowana. Strategię obronną zastępuje się 
więc strategią przeciwdziałania, żmudnym, długoterminowym działaniem w celu 
ustalenia ogólnych warunków zachowania stabilizacji i bezpieczeństwa. Strategia 
przeciwdziałania zawiera elementy dialogu międzykulturowego i międzyreligij-
nego, postulat zbliżenia się do rzeczywistości globalnego Południa i zrozumie-
nia tamtejszych racji. W obliczu tak istotnych przemian pojawia się uzasadnione 
pytanie: czy państwo w warunkach transformacji, jaka dokonała się w sferze za-
grożeń, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli? Mimo licznych 
argumentów ilustrujących obniżenie się zdolności państwa do kontrolowania 
i efektywnego oddziaływania na jego środowisko strategiczne, nie należy zapo-
minać, że państwo pozostaje jednak głównym centrum decyzyjnym w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem. W poszukiwaniu dróg wzmocnienia skuteczno-
ści oddziaływania na stan bezpieczeństwa międzynarodowego państwa sięgają 
po różnorodne instrumenty, doskonalą technologie, zawierają sojusze, rozwijają 
formuły ponadnarodowej współpracy, która jest jednym z warunków odpowiada-
nia na ponadnarodowe zagrożenia. Rządy i ministerstwa obrony podejmują też 
próby sterowania procesami globalizacji militarnej. Termin ten używany jest dla 
określenia gwałtownie rozwijających się form współpracy militarnej, dążeń do 
skoordynowania wysiłków i ujednolicenia możliwości technicznych w ramach 
pewnych geostrategicznych obszarów25. 

Rozwój ponadnarodowych projektów o charakterze militarnym oraz niespo-
tykane wcześniej tempo rozprzestrzeniania się najnowocześniejszych technologii 
zbrojeniowych rodzą wiele wątpliwości. Z jednej strony globalizacja militarna jest 
odpowiedzią na potrzeby globalnego rynku, w tym również sektora zbrojeniowe-
go26. Z drugiej powstaje pytanie, czy działania państw, które kreują „wewnętrzny 

24 Globalization, Security, and the Nation State... 
25 D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, Global Transformations: Politics, Economics 

and Culture, Stanford University Press, Stanford 1999, s. 87−89.
26 Zob. np. M. Zachara, Broń i dyplomacja. Eksport broni jako narzędzie amerykańskiej polityki 

zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 120–125.
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wyścig zbrojeń”, prowadzą nierozważną politykę eksportu najnowocześniejszych 
komponentów lub technologii zbrojeniowych, ograniczają międzynarodowe 
mechanizmy kontrolne, nie przyczyniają się do powstawania zagrożeń, na które 
potem same muszą odpowiedzieć27. Najważniejszym współcześnie procesem ro-
dzącym takie skutki w obszarze jest prywatyzacja sektora militarnego28. W poszu-
kiwaniu optymalizacji warunków, na jakich utrzymywane i wyzyskiwane są siły 
zbrojne, państwa – szczególnie te o dużym potencjale militarnym, często biorące 
udział w wysiłku zbrojnym – opierają swoją strategię i działania na prywatnych 
dostawcach usług militarnych. Stają się tym samym zależne w kształtowaniu i re-
alizowaniu swojej polityki bezpieczeństwa od sektora prywatnych fi rm zbrojenio-
wych (PMS) oraz zewnętrznych dostawców broni. Ta cicha rewolucja dokonująca 
się w sektorze zbrojeniowym ogranicza przejrzystość działań na światowych po-
lach działań militarnych, wprowadzając na nie prywatne interesy i motywacje29. 
Taka sytuacja niewątpliwie wpływa na możliwości państw w zakresie utrzyma-
nia monopolu na użycie przemocy. Silna komercjalizacja i umiędzynarodowie-
nie sektora zbrojeniowego oraz prywatyzacja usług militarnych to procesy, które 
w największym zakresie będą oddziaływać na kształt bezpieczeństwa w sferze 
międzynarodowej. 

1.3. Społeczeństwo 

W demokratycznej doktrynie politycznej wyjaśniającej naturę i funkcje pań-
stwa utrzymuje się, że mechanizmy państwa służą organizacji życia społecznego. 
Państwo jest narzędziem społeczeństw poszukujących sposobu na wykształce-
nie i utrwalanie zasad pewnego ładu. Struktury instytucjonalne państwa bywają 
jednak również ograniczeniem w rozwoju, siłą eksploatującą zasoby społeczne, 
lewiatanem narzucającym wizje porządku publicznego. Władza potrafi  być des-
potyczna i stanowić zagrożenie dla swego społeczeństwa. Wzajemne oddziaływa-

27 W. Hartung, Th e New Business...
28 Zob. M. Zachara, Starcie praktyki i prawa. Prywatne fi rmy wojskowe (PMC) we współczes-

nym systemie bezpieczeństwa [w:] Politikon, publikacja pokonferencyjna, Koło Nauk Politycznych 
UJ, Kraków 2009.

29 Stany Zjednoczone − tu korzystanie z usług prywatnych fi rm wojskowych zachodzi w naj-
większym wymiarze − są odpowiedzialne za „realizację zadań logistycznych w każdym znaczącym 
przedsięwzięciu angażującym wojska USA, utrzymywanie takich strategicznych rodzajów broni, 
jak bombowiec B2 i zdalnie sterowane samoloty bezzałogowe Global Hawk, zdołały również prze-
jąć programy szkolenia ofi cerów rezerwy (ROCT − Reserve Offi  cer Training Corps) na ponad 200 
amerykańskich uniwersytetach”. Por. F.  Schreier, M.  Caparini, Privatizing Security: Law, Practice 
and Governance of Private Military and Security Companies, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces DCA, Occasional Paper, no. 6, Genewa 2005, March, s. 4. Zob. również: 
P.W. Singer, Peacekeepers Inc., „Policy Review” 2003, no. 119, June−July; A. Krishnan, War as Busi-
ness: Technological Change and Military Service Contracting, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot 2007.
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nia na tej płaszczyźnie również zmieniają się pod wpływem globalizacji. Poten-
cjał grup społecznych wzrasta, tak samo zresztą jak ich niezależność od państwa. 
Z jednej strony o ile tylko autorytarny lub totalitarny system polityczny nie stawia 
fi zycznych ograniczeń, o tyle ludzie dysponują większą niż kiedykolwiek wolnoś-
cią w wyborze miejsca, w którym będą żyli, i państwa, na rzecz którego będą pła-
cić podatki. Z drugiej strony w niewielkim zakresie i w nielicznych społecznoś-
ciach wykształciły się symptomy globalnej wspólnotowości. 

„Jesteśmy wciąż daleko nawet od stworzenia szkicu globalnej kultury i kos-
mopolitycznego ideału, który byłby w stanie zastąpić świat złożony z narodów”30. 
Większość badań dotyczących powstawania zbiorowych tożsamości innych od 
tych, które wykształciły się w ramach państw narodowych, nie wskazuje istot-
nego postępu na tym polu. Wciąż dominującym punktem odniesienia dla przy-
należności jest państwo i związana z nim „wspólnota wyobrażona”, czyli naród. 
Tożsamości kosmopolityczne, w których funkcjonuje przynależność regionalna 
czy globalna, wciąż mają marginalne znaczenie. Owszem możliwości, jakie otwo-
rzyła przed liderami opinii i grupami interesów rewolucja komunikacyjna sprawi-
ły, że mieszkańcy poszczególnych państw są coraz bardziej świadomi globalnego 
wymiaru wielu spraw. Angażują się w debatę nad problemami ponadnarodowy-
mi, lobbują za określonym kierunkiem polityki swoich rządów, nie przekłada się 
to jednak na poczucie przynależności do globalnej wspólnoty31. 

30 A. Smith, cyt. za: P.  Norris, Global Governance & Cosmopolitan Citizens [w:] Th e Global 
Transformations Reader, red. D. Held, A.G. McGrew, Blackwell and Wiley, Oxford 2003, s. 287−288.

31 Zob. również: M. Pietraś, Hybrydowość... [w:] Późnowestwalski ład..., s. 62−64.
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2.  Unia Europejska 
– zarządzanie sprawami wspólnoty 

Chociaż ostatnie dekady wraz z globalną zmianą przyniosły większe, niż to od-
notowane w przeszłości, uzależnienie państw od kondycji międzynarodowego 
systemu, to świadomość istotnych różnych ograniczeń towarzyszyła rządom co 
najmniej od początku XX wieku. Dotkliwie odczuwalnym dowodem oddziały-
wania mechanizmu naczyń połączonych były europejskie echa amerykańskiego 
Wielkiego Kryzysu. Zapaść gospodarcza, która rozpoczęła się w 1929 roku, a na-
stępnie druga wojna światowa wraz z jej politycznymi i geostrategicznymi konse-
kwencjami zmusiły państwa europejskie do rewizji przekonań o autonomii i swo-
bodzie działania. Był to moment przekształceń, których celem było pokonanie 
indywidualnych ograniczeń państw narodowych za pomocą nowej formuły obec-
ności na arenie międzynarodowej i wspólnego działania. Francuski bankier Jean 
Monnet doskonale trafi ł w trapiące przywódców europejskich obawy i wyczuł ich 
oczekiwania, kiedy proponował zacieśnienie współpracy w ramach zjednocze-
nia Europy. Mocna gospodarczo struktura miała się stać przeciwwagą zarówno 
dla Stanów Zjednoczonych, które wówczas bardziej niż kiedykolwiek zasługiwa-
ły na status supermocarstwa, jak i prawdziwej czy domniemanej potęgi Związku 
Radzieckiego.

Chociaż nie jest ostatecznie ustalona i podlega ciągłej ewolucji, formuła Unii 
Europejskiej jest ze wszech miar udaną próbą integracji regionalnej, czyli wykształ-
cenia skutecznych mechanizmów zarządzania sprawami wspólnoty. Państwa człon-
kowskie delegują realizację części swych uprawnień na rzecz Unii, co nie obniża 
jednak ich mocy sprawczej ani uprawnień na arenie międzynarodowej. Nie obni-
ża − ale zmienia je. Państwa członkowskie stają się częścią wspólnoty decyzyjnej 
i w projektowanych działaniach muszą uwzględniać ustalone przez wspólnotę zasa-
dy, prawa, formuły postępowania. Obiektywna ocena ich potencjału po dołączeniu 
do wspólnoty wzrasta. Rządy przestają być samodzielne w działaniach na arenie 
międzynarodowej, ale nie przestają być suwerenne. To, że stoi za nimi struktura bę-
dąca jedną z najpotężniejszych sił na arenie międzynarodowej, uwiarygodnia dzia-
łania poszczególnych aktorów. One same w ramach tej struktury przyjmują kurs 
na systematyczny rozwój: korzystają z dobrodziejstw wspólnego rynku, którego 



Ar
ch

ite
kt

ur
a 

gl
ob

al
 g

ov
er

na
nc

e

108

obecność przyczynia się do intensyfi kacji wymiany handlowej, spójności w zakresie 
administracji i regulacji w wielu dziedzinach, zwiększonego przepływu osób, po-
czucia stabilizacji i solidarności. W warunkach gospodarki systemowej integracja 
ekonomiczna pozwoliła Europie odnieść sukces. Rozmiary rynku i zdolność spój-
nego zarządzania sprawami ekonomicznymi miały tu ogromne znaczenie. 

Możliwości oddziaływania UE w obszarze zarządzania należy rozpatrywać 
w dwóch kategoriach: wobec państw członkowskich oraz wobec podmiotów ze-
wnętrznych. W stosunku do tych pierwszych instrumentarium oddziaływania 
jest nadzwyczaj szerokie. Filozofi a i praktyki administracyjne Unii są częścią co-
dziennego zarządzania sprawami społeczeństw tam skupionych. Te wpływy fi lo-
zofi i wspólnoty nie ograniczają się do administrowania. Najważniejsze osiągnięcia 
UE dotyczą spraw fundamentalnych – przemian ustrojowych Grecji, Portugalii 
i Hiszpanii, które przy wsparciu Wspólnoty stały się demokracjami, przekształ-
ceń systemowych w byłych państwach bloku sowieckiego czy wspierania rozwoju 
na Bałkanach. Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej stawała się zachętą 
dla demokratyzacji i śmiałego dokonywania reform. Tak było w wypadku Euro-
py Środkowo-Wschodniej i tak dzieje się w odniesieniu do Turcji czy Chorwa-
cji. Od 1958 roku Wspólnota rozwinęła się z tworu grupującego 6 państw, które 
określiły wspólne interesy gospodarcze, do struktury, która obejmuje 27 państw 
członkowskich, a jej oddziaływanie dotyczy znacznie większej liczby sfer niż tylko 
sprawy ekonomiczne. Poza ustanowieniem jednolitego rynku, wprowadzeniem 
strefy Schengen, unii monetarnej, które uczyniły z Europy jeden z najzamożniej-
szych regionów świata, znacząco rozwinięto system prawa wspólnotowego. Unia 
jest największym eksporterem na świecie, drugim z kolei źródłem bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, globalną potęgą handlową. 

W 2008 roku 168 największych fi rm świata pochodziło z Europy − w porówna-
niu ze 153 o korzeniach amerykańskich32. Terytorium Unii rozciąga się od Ocea-
nu Atlantyckiego do brzegów Morza Czarnego. Populacja licząca około 500 mln 
ludzi jest trzy razy większa niż w 1957 roku. 

Uzyskanie tak znaczących rezultatów integracji było możliwe również ze 
względu na ustalony w traktatach akcesyjnych kształt relacji − w stosunku do 
swoich części składowych Unia dysponuje twardymi środkami wpływu (hard po-
wers). Jej oddziaływania wobec pozostałych aktorów zewnętrznych opierają się 
natomiast głównie na środkach miękkich (soft  powers). Nawet w momentach kry-
zysów obnażających słabość decyzyjną Wspólnoty i podważających dotychcza-
sowy model dystrybucji władzy, jak to nastąpiło podczas zapaści gospodarczej 
Grecji w 2011 roku, Unia ciągle zachowuje swą perswazyjno-normatywną siłę. Za 
retoryką wspólnoty stoją argumenty ekonomii i efektywności w działaniu (smart 
powers) oraz udowodniona zdolność do generowania międzynarodowych zasad 
i modeli zachowań (normative powers). 

32 R. Rosecrance, Bigger is Better: Th e Case for Transatlantic Economic Union, „Foreign Aff airs” 
2010, May−June, s. 47. 
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Z jednej strony rozbieżności głosów składających się na jeden wspólny ton, 
w którym przemawia Unia na arenie międzynarodowej, są jej słabością. Koniecz-
ność uzgadniania stanowisk wpływa na brak możliwości szybkiego reagowania, 
utrwala przekonanie o jednoczesnym braku elastyczności i pogłębiających się po-
działach. Z drugiej strony Unia Europejska nigdy nie była pomyślana jako byt uni-
tarny. Pluralizm i konfl ikt wpisane są w jej naturę. Z punktu widzenia wspólnoty 
międzynarodowej mechanizm zarządzania wielogłosem opinii i umiejętność egze-
kwowania kompromisów mogą się jednak stać cennym wkładem Wspólnoty do 
praktyk global governance. Słusznie jest ona uznawana za „dużego kalibru ekspe-
ryment w rządzeniu poza formułą państwa. Może być traktowana jako fascynujące 
laboratorium, w którym studiuje się ewolucję i procesy adaptacyjne dyplomacji”33. 

2.1. Projekt UE w systemie międzynarodowym

Droga do obecnego kształtu Unii Europejskiej wiodła przez meandry dyplomacji. 
Poszczególne etapy rozwoju były przedmiotem drobiazgowych negocjacji i burz-
liwych sporów. Złożoność struktur UE sprawia, że jej urzędnicy i reprezentanci 
rzadko odchodzą od stołu negocjacyjnego. Wydawać by się mogło, że taka natura 
formacji europejskiej przygotowuje ją do sięgania po ambitne cele i znaczące role 
na arenie międzynarodowej. Inicjatywy Wspólnoty nakierowane na uzyskanie re-
zultatów w skali globalnej, objęcie przywództwa w określonych reżimach tematycz-
nych czy zaznaczenie swych wpływów na forum globalnego zarządzania, są jednak 
ograniczone. Wśród ostatnich przykładów można wymienić inicjatywę zwołania 
spotkania grup G20 na poziomie głów państw i rządów w 2008 roku; silne wsparcie 
dla Milenijnych Celów Rozwoju, które stopniało jednak w obliczu kryzysu gospo-
darczego; działania w celu promocji wolnego handlu, zwalczania protekcjonizmu, 
demokratyzacji, przestrzegania praw człowieka itd. Trzeba przyznać, że aż do przy-
jęcia Traktatu Lizbońskiego w 2009 roku niemal cała energia gremiów wspólno-
towych skierowana była do wewnątrz. Koncentrowano się na wspomaganiu pro-
cesów integracyjnych i „europeizacji” różnorodnych sfer życia poszczególnych 
społeczeństw. Realizowanie strategii zewnętrznych było najsłabszą stroną Wspól-
noty od czasu jej utworzenia. Traktat Lizboński stał się podstawą wprowadzania 
w życie nowej koncepcji obecności Europy w stosunkach zewnętrznych. Dokument 
ma formę 5. poprawki do Traktatu Rzymskiego, stając się kolejnym etapem ewolucji 
w sposobie działania i samookreślania Unii Europejskiej. Konieczność uregulowa-
nia zasad reprezentacji i kształtowania polityki zagranicznej Wspólnoty ujawniały 
coraz wyraźniej wydarzenia kolejnych dekad. Najcięższym testem dla wspólnoto-
wych działań na arenie międzynarodowej stał się rozpad Jugosławii na początku 

33 B. Hocking, J. Bátora, Diplomacy and the European Union, „Th e Hague Journal of Diplomacy” 
2009, no. 4, s. 114.
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lat 90., a w jego konsekwencji − klęska wojen bałkańskich, oraz amerykańska inwa-
zja na Irak w 2003 roku. Kryzysy ujawniły skalę rozbieżności państw członkowskich 
w oglądzie spaw międzynarodowych, a także słabość instytucjonalnych rozwiązań 
ustanowionych dla reprezentowania Unii na zewnątrz. Początki działań zmierzają-
cych do koordynacji polityk zagranicznych państw członkowskich datuje się z lat 
70., kiedy rozpoczął się proces europejskiej koordynacji politycznej. W 1999 roku 
dotychczasowy sposób występowania na arenie międzynarodowej, oparty na rezy-
dencjach krajów członkowskich, uzupełniono ustanowieniem funkcji wysokiego 
przedstawiciela do spraw wspólnej polityki i bezpieczeństwa, którą na dekadę objął 
Javier Solana. Na zewnątrz Unia Europejska była reprezentowana przez wysokiego 
przedstawiciela, komisarza do spraw zagranicznych oraz ministra spraw zagranicz-
nych państwa, które w danym okresie sprawowało prezydencję. Traktat Lizboński 
ujednolicił sprawę reprezentacji, uznając, że rola Unii Europejskiej na arenie mię-
dzynarodowej wymaga spójnych komunikatów i punktów odniesienia. Wysoki 
przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest zatem wybie-
rany na pięcioletnią kadencję i wspierany przez trzy tysiące dyplomatów. Uczest-
nicząc w gremiach międzynarodowych, dyplomaci reprezentują całą Unię, nie zaś, 
jak poprzednio − Komisję Europejską. Ta ewolucja ram instytucjonalnych, za po-
mocą których wspólnota realizuje swą strategię na arenie międzynarodowej, jest 
przejawem dążenia do ujednolicenia wizerunku i komunikatu UE na forum mię-
dzynarodowym. Nie likwiduje jednak głównej przeszkody na drodze do spójności 
w sprawach zagranicznych − nie odpowiada bowiem na pytania: Jak rzeczywiście 
uzgadniać stanowisko Wspólnoty, które uwzględniałoby interesy, wizje i obawy 27 
państw członkowskich? Jak utrzymać równowagę pomiędzy sprzecznymi stanowi-
skami? Jak stworzyć w międzynarodowej przestrzeni medialnej swego rodzaju dy-
plomatyczną markę Europy? I chociaż Traktat Lizboński stwarza narzędzia do po-
prawienia sprawczości wspólnoty na arenie międzynarodowej, to jedynie państwa 
członkowskie mogą zadecydować o ich użyciu w tym celu. Jest to dylemat, z którym 
zmaga się każde grono zaangażowane w akcję kolektywną. W wypadku Unii Euro-
pejskiej przyjęcie tego rodzaju zapisów to jednak istotny krok w kierunku większego 
zaangażowania globalnego, ponieważ teraz, jak podsumowuje Philip Stephens na 
łamach „Financial Times”,

Unia już nie może się nigdzie schować: nie ma już wymówek o instytucjonalnym przecią-
żeniu, które powoduje, że sprawy rozszerzenia wloką się noga za nogą, dość zwalania winy 
na nieudolny system rotacyjnych prezydentów, którzy niekompetentnie sterują relacjami 
Unii ze światem, nigdy więcej wykrętów w kwestii opanowywania konfl iktów we własnym 
sąsiedztwie34. 

Przyjęte rozwiązanie przyznaje każdemu krajowi prawo weta wyłączające 
zdolność przedstawiciela do reprezentowania całej Unii. Z powodu tego mecha-

34 A.L. Gardner, S.E. Eizenstat, New Treaty, New Infl uence? Europe’s Chance to Punch its Weight, 
„Foreign Aff airs” 2010, March−April, s. 118.
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nizmu proces realizowania polityki zewnętrznej Unii pozostaje międzyrządowy, 
nie osiągnął wymiaru ponadnarodowego. Wydaje się więc, że reforma nie przy-
niesie większej partycypacji Unii Europejskiej w strukturze global governance niż 
ta wymuszona przez okoliczności. 

W erze narastających ponadnarodowych zagrożeń wzrasta potrzeba systema-
tycznych, długofalowych działań na rzecz stabilizacji i zapobiegania kryzysom 
w skali globalnej. W przeszłości często odpowiadano na międzynarodowe kry-
zysy politykami opracowywanymi ad hoc. Taki system działania jest jednak nie 
do utrzymania w dłuższym okresie. Pojawia się coraz więcej problemów, co do 
których członkowie Unii muszą zająć stanowisko. Ze względu na swoją pozycję 
międzynarodową Unia Europejska nieuchronnie będzie się angażować w rozwią-
zywanie problemów globalnych. Jest jednym z najważniejszych centrów władzy 
politycznej w policentrycznym świecie. Nie ma zatem sposobu, aby uniknęła od-
powiedzialności nie tylko za społeczności skupione we Wspólnocie, ale również 
za tych, którzy nigdy nie mieli szansy się tam znaleźć. Dotychczas problemy te 
stanowiły przedmiot polityk wspierania rozwoju. Eksportowały one tak zwaną 
miękką władzę poza granice Unii pod postacią znacznych sum przekazywanych 
w ramach pomocy humanitarnej, uprzywilejowanych umów regulujących han-
del czy różnych form zachęt dla krajów stowarzyszonych35. W sprawach jednak, 
w których od Wspólnoty wymaga się zasadniczych działań wymagających istot-
nego zaangażowania i jasnej deklaracji, Unia Europejska cierpi na, jak określił 
to José Manuel Barroso, „strategiczną ociężałość”36. Nie widać sygnałów realiza-
cji żadnej znaczącej strategii, która zakładałaby większe uczestnictwo wspólnoty 
w kształtowaniu architektury globalnej. Strategia UE pozostaje reaktywna. 

2.2. Globalne know-how 

W rozwiązywaniu zagadnień globalnych, które dotyczą różnorodnego zbioru 
aktorów międzynarodowych, podstawowym procesem jest negocjowanie oraz 
zdolność zapewniania skutecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi kana-
łami informacji. Ze względu na to, że ciągle zwiększa się liczba aktorów zaangażo-
wanych w proces decyzyjny, tak samo zresztą jak mnożą się areny decyzyjne, na 
których dyskutowane są poszczególne problemy, skuteczna dyplomacja staje się 
coraz trudniejsza37. Globalna sfera publiczna jest z jednej strony bardziej otwarta 
na uczestnictwo niż kiedykolwiek wcześniej, ale z drugiej strony rosnąca świado-

35 Ibidem, s. 104−119. 
36 J.M.D. Barroso, European Union and Multilateral Global Governance [w:] An EU Agenda for 

Global Governance, RSCAS PP 2011, no. 1.
37 Ch. Jönsson, Global Governance: Challenges to Diplomatic Communication, Representa-

tion, and Recognition [w:] Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?, red. A.F.  Cooper, 
B. Hocking, W. Maley, Palgrave-MacMillan, New York 2008, s. 30.
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mość globalnych wyzwań wzmaga żądanie skutecznego i spójnego oddziaływania. 
Aktywność Unii Europejskiej na międzynarodowych forach współpracy i debaty 
podlega zatem nieustannej ocenie. Wydaje się, że formuła wspólnotowa dostarcza 
środków i sposobów na skuteczne oddziaływanie na sprawy globalne. Łączy ona 
z sobą niezależność suwerennych rządów oraz podległość, która jest cechą insty-
tucji międzyrządowych. Niezwykle cennym osiągnięciem praktyki wspólnotowej 
jest uzyskana zdolność do prowadzenia równoległych działań na kilku poziomach 
zarządzania – międzynarodowym, regionalnym i lokalnym − oraz wykształcenie 
w tym procesie bezpośrednich kanałów dotarcia do obywateli. Poziom harmoni-
zacji procesów zarządzania jest tak duży, że oddziaływanie to w zasadzie odbywa 
się bez pośrednictwa poszczególnych rządów, aktywność agend unijnych jest jed-
nak przez nie uwiarygodniana. 

Unia zdołała usystematyzować praktyki „dobrego zarządzania” wieloma 
aspektami rzeczywistości, co usprawiedliwia rozmiary struktur biurokratycznych, 
które rozwinęła, i daje nadzieję na doskonalenie realizowanych w tym wymiarze 
procesów. Realizując jednak wspólnotową wizję rządzenia, UE ciągle musi zma-
gać się ze sceptycyzmem, brakiem zaangażowania, obojętnością. Na pytanie, czy 
świat może nauczyć się czegoś o globalnym zarządzaniu od Unii Europejskiej, 
trzeba odpowiedzieć twierdząco. 

Pomimo grozy nieodległej historii – i w dużej mierze dzięki niej – to Europejczycy znaleźli 
się w wyjątkowym położeniu, uprawniającym do udzielenia światu skromnej rady na temat 
tego, jak uniknąć powtarzania swoich własnych błędów38. 

Dzięki swoim doświadczeniom i pozycji Unia dysponuje wiedzą, środkami 
i politycznym potencjałem potrzebnym dla kształtowania rzeczywistości global-
nej. Chociaż utworzona na fundamencie jednej kultury i podzielanych wartości, 
przez cały czas swego istnienia zmagała się z przekraczaniem barier i pokonywa-
niem różnic. Polityczna retoryka przynależności do cywilizacji europejskiej nie 
przyczyniła się automatycznie do zmniejszenia przepaści pomiędzy jej reprezen-
tantami. Możliwości, punkty widzenia, perspektywy i odczuwanie rzeczywistości 
fi nansisty z londyńskiego City i rolnika z Podkarpacia w 1989 roku były diame-
tralnie różne, pomimo tego, że obydwaj wywodzą się z jednej tradycji kulturo-
wej. Zasypywanie rozlicznych przepaści pomiędzy krajami i ludźmi ciągle trwa. 
Proces ten jest długotrwały, ale przynosi wymierne rezultaty. Głęboka metamor-
foza kontynentu odbywa się pod hasłem integracji europejskiej, umacniając po-
tencjał krajów członkowskich. Tym samym buduje się również koncept „Europa”. 
W wersji idealistycznej jest to oaza stabilizacji i dobrobytu opierająca swe trwanie 
na wartościach. W ujęciu bardziej realistycznym koncept „Europa” oznacza umie-
jętność budowania trudnych kompromisów i dążenie do realizacji politycznych 
wizji opartych na interesie całości, który przedkłada się nad interesy partykularne. 

38 Cyt. za: J.M.D. Barroso, European Union... [w:] An EU Agenda..., s. 5. 
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Wydaje się, że formuła Unii Europejskiej istnienie wzrastających dzięki globa-
lizacji współzależności obróciła na swoją korzyść. Członkowie Unii zawsze byli 
współzależni, a cecha ta stała się podstawą do opracowania mechanizmu wza-
jemnej komunikacji i porozumienia, które sprawiły, że wspólnota jest bardziej 
zaawansowana w praktycznym stosowaniu mechanizmów global governance niż 
pozostali aktorzy stosunków międzynarodowych. Dzieli ich jednak zasadnicza 
różnica. Unia powstała w wyniku dobrowolnej deklaracji niezależnych państw. 
Oddały one realizację części swoich suwerennych uprawnień na rzecz wizji budo-
wania wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa i dobrobytu. Są to warunki zasadniczo 
odmienne od tych, które dotyczą ogółu państw zmuszonych do rozwiązywania 
problemów globalnych ze względu na okoliczności. Włączają się one w ponadna-
rodowe procesy zarządzania w imię interesów swoich społeczeństw, rezultaty tych 
działań nie są jednak przez te społeczeństwa odczuwane, w dużej bowiem mie-
rze są to projekty, których celem jest zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom 
w przyszłości. Mają charakter czysto prewencyjny, albo ich spodziewane korzyści 
będą odczuwalne za kilka lub kilkanaście lat. Z punktu widzenia interesów naro-
dowych gremiów politycznych wprzęgniętych w system cykli wyborczych jest to 
niezbyt dalekosiężny rodzaj zaangażowania. Polityka narodowa jest zawsze lokal-
na i więcej można w niej osiągnąć, stosując strategie krótkoterminowe, obliczone 
na szybki, najlepiej spektakularny efekt. 
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3.  Od G7 do G20. Główne fora zarządzania 
światową gospodarką?

Istotą zarządzania globalnego jest dialog i współpraca, która przebiega w ramach 
forów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. W ostatnich latach obserwu-
jemy gwałtowny wzrost znaczenia tych forów w przestrzeni międzynarodowej. 
Ewolucja formuły decyzyjnej G7 ilustruje rosnącą potrzebę ustaleń i debaty w naj-
bardziej żywotnych problemach. Warto rozważyć uczestnictwo w kształtowaniu 
międzynarodowych stosunków walutowych i fi nansowych spotykających się 
okresowo grup krajów mających duży udział w światowym rynku fi nansowym. 
Najważniejsze gremium tego typu utworzyły tak zwane kraje Grupy 7/8, które 
podczas odbywających się regularnie spotkań omawiają najważniejsze realizo-
wane w sferze polityki zagranicznej inicjatywy. Punktem inicjującym działania 
grupy były międzynarodowe kryzysy lat 70. XX wieku. Uznano, że odpowiedzi 
na poważne przekształcenia gospodarki światowej należy szukać we współpracy. 
Upadek systemu fi nansowego z Bretton Woods oraz kryzysy naft owe wywierały 
wpływ na położenie wszystkich najważniejszych krajów, a więc rozwiązań tych 
kryzysów postanowiono szukać na drodze wspólnego namysłu i porozumienia. 
Formalne kryteria członkostwa w klubie G7/8 nie zostały ustalone. Podstawą 
współpracy jest przynależność do grupy najbardziej wpływowych aktorów poli-
tycznych i gospodarczych, w której członkostwo opiera się na wspólnych wartoś-
ciach demokratycznych i na ochronie praw człowieka. 

Kraje grupy G7 (Kanada, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania 
i USA) ze względu na przewodnią rolę w społeczności międzynarodowej, potencjał 
gospodarczy, polityczny, dyplomatyczny aktywnie kształtują architekturę stosun-
ków międzynarodowych. Przedmiotem obrad są przede wszystkim zagadnienia 
związane z kondycją światowego systemu gospodarczego, stanem bezpieczeństwa 
międzynarodowego oraz pomocą rozwojową. Głowy państw i rządów tych krajów 
spotykają się corocznie od 1975 roku na tak zwanych szczytach. W Deklaracji 
z Rambouillet wydanej z okazji pierwszego spotkania czytamy, że

(...) nowe forum będzie dążyć do zapewnienia w coraz bardziej współzależnym świecie 
(...) bliższej współpracy międzynarodowej i konstruktywnego dialogu między wszystkimi 
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krajami, pomimo różnic w fazach rozwoju gospodarczego, poziomu zasobów oraz syste-
mów politycznych i społecznych39.

Od 1987 roku dwa razy w roku odbywają się spotkania na poziomie ministrów 
fi nansów i prezesów banków centralnych. Przekształcenie G7 w G8 nastąpiło po 
tym, jak w części politycznej szczytu w Neapolu w 1994 roku uczestniczyła Ro-
sja. Następnie formuła spotkań uległa dalszemu poszerzeniu i przekształciły się 
one w grupę G20. Znamienne jest, że punktem inicjującym poszerzenie dialogu 
stał się kryzys gospodarczy. Grupa krajów G20 formalnie powstała we wrześniu 
1999 roku podczas spotkania ministrów fi nansów krajów grupy G7, zwołanego 
w następstwie kryzysu w Azji Wschodniej. Z inicjatywy amerykańskiego sekre-
tarza skarbu Lawrence’a Summersa oraz kanadyjskiego ministra fi nansów Paula 
Martina grupę poszerzono o 11 krajów: Argentynę, Australię, Brazylię, Chiny, In-
die, Indonezję, Koreę, Meksyk, Arabię Saudyjską, Republikę Południowej Afryki, 
Turcję40. W jej skład weszła też Unia Europejska. Ustalona formuła spotkań po-
legała na udziale ministrów fi nansów i szefów banków centralnych. W 2008 roku 
prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush zorganizował pierwsze spotka-
nie liderów G20, wzmacniając znaczenie struktury. Decyzja o ustanowieniu G20 
głównym międzynarodowym forum ekonomicznym nie była równoznaczna z cał-
kowitą likwidacją G8. Grupa funkcjonuje przede wszystkim jako forum koordy-
nacji w sprawach politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego41. Uznano, że 
G20 będzie forum dialogu pomiędzy reprezentantami gospodarek wschodzących 
i krajów wysoko rozwiniętych. Dialogu, który miał się stać narzędziem budowa-
nia porozumienia niezbędnego w wysiłkach nakierowanych na budowanie rów-
nowagi społecznej i ekonomicznej na świecie. Dlatego też głównymi czynnikami, 
które decydowały o kierunku rozszerzenia grupy, były: reprezentacja geografi czna 
i reprezentacja populacji42. 

Na spotkania G20 zapraszani są przedstawiciele Europejskiego Banku Central-
nego, MFW, Banku Światowego, IMFC i DC. Państwa zrzeszone w Grupie 20 re-
prezentują swego rodzaju klub lobbystyczny. Uzgodnione na spotkaniach grupy 
strategie i polityki państwa członkowskie forsują następnie na innych poziomach 
międzynarodowej struktury władzy – w Międzynarodowym Funduszu Waluto-
wym, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Banku Światowym, OECD. Mimo że pośród 

39 Declaration of Rambouillet, 17.11.1975, http://www.g-8.utoronto.ca (12.03.2012).
40 O znaczeniu tego forum politycznego może również świadczyć, że udziałem w jego pracach 

zainteresowane są też inne państwa, m.in. Szwajcaria, Szwecja i Egipt (popierany przez Włochy). 
Do udziału w szczycie waszyngtońskim i londyńskim G20 w 2008 oraz 2009 roku zaproszono rów-
nież Hiszpanię i Holandię. 

41 A. Payne, Th e G8 in a Changing Global Economic Order, „International Aff airs” 2008, no. 84 
(3), May, s. 519–533.

42 R.N. Haas, Th e case for messy multilateralism, „Financial Times” 2010, 5.01, http://www.cfr.
org/publication/21132/case_for_messy_multilateralism.html?breadcrumb=%2Fbios%2F3350%2Fr
ichard_n_haass (4.03.2010).
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członków klubu decyzyjnego, szczególnie od kiedy liczy on 20 państw, istnieje wie-
le sprzeczności i punktów spornych, jego siła przejawia się w umiejętności ustala-
nia opartych na szerokim konsensusie strategii43. Dlatego też ta nieformalna, nie-
związana żadnymi traktatami organizacja, mająca właściwie charakter szerokiego 
klubu dyskusyjnego, jest uznawana za ważne ogniwo w międzynarodowym pro-
cesie decyzyjnym. Tematy, które pojawiają się w programie obrad Grupy, dotyczą 
naj istotniejszych problemów współczesności – próbuje się tam wypracować kie-
runki rozwoju świata i uzgodnić narzędzia niezbędne do realizacji tych kierunków. 
Tożsamość tego forum tworzyła się w cieniu kolejnych doświadczających społecz-
ność międzynarodową kryzysów, uznano więc, że ufundowanie trwałych podstaw 
rozwoju globalnego systemu ekonomicznego jest głównym zadaniem współczes-
ności. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że chociaż retoryka polityczna reprezen-
tantów Grupy każe im pochylać się nad losem całej ludzkości, w istocie podstawo-
wym obszarem zainteresowań są te państwa, regiony, problemy, które reprezentują 
główny nurt, stanowią podstawę dla systemu ekonomicznego globalnej Północy. 
Członkowie grupy – zgodnie zresztą z logiką działania dobrowolnego, nieformal-
nego klubu dyskusyjnego − zabezpieczają przede wszystkim własne interesy. Grupa 
ma w swoim składzie reprezentacje największych na świecie rynków, i główny ton 
debaty w jej obrębie skoncentrowany jest na zapewnieniu tym rynkom stabilnego 
wzrostu. Pewne sygnały w obszarze promowanych przez Grupę rozwiązań pozwa-
lają jednak sądzić, że w coraz większym zakresie wspomaganie konstruktywnych 
procesów społecznych i ekonomicznych w świecie rozwijającym się wkracza na 
listę spraw ważnych dla stabilności bogatych członków ekskluzywnego forum. 
Dowodzi tego chociażby porozumienie w sprawie sposobów promowania wzrostu 
gospodarczego i zmniejszania nadużyć systemu fi nansowego w związku z kryzysa-
mi fi nansowymi lub też zajęcie się sprawą fi nansowania terroryzmu. 

Ze względu na potencjał swych członków G20 ma znaczną siłę oddziaływania 
na bieg spraw rozstrzyganych w łonie formalnych organów międzynarodowych. 
Właśnie z tego powodu oraz ze względu na defi cyt sprawnych, dalekowzrocz-
nych struktur we współczesnym międzynarodowym krajobrazie decyzyjnym 
ranga G20 jako forum debaty oraz nośnika zmian znacząco wzrosła. Członkowie 
trzonu Grupy – państwa, które wcześniej wchodziły w skład G7 − ze względu 
na system rozkładu głosów de facto sprawują kontrolę nad Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym. Przewodnią rolę Grupy 20 w strukturze zarządzania 
sprawami międzynarodowymi usankcjonowała konieczność zmierzenia się z za-
łamaniem w międzynarodowych strukturach gospodarczych pod koniec pierw-
szej dekady XXI wieku. Negocjacje nad wprowadzeniem w życie działań antykry-
zysowych stały się przełomem we wzajemnych stosunkach pomiędzy zachodnimi 
i pozazachodnimi członkami grupy. W tym czasie podejmowała ona rzeczywiste 
decyzje w zakresie zarządzania globalną gospodarką i globalnego zarządzania 

43 A.A.  Stein, Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations, 
Cornell University Press, Ithaca 1990.
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kryzysowego. Uznano, że G20 stanie się głównym forum walki z kryzysem przy 
udziale regionalnych mocarstw z Azji i Ameryki Południowej.

Jak oceniał Ngaire Woods, „Chiny, Brazylia i Indie tak długo poza składem G7 
czy G8, teraz zajęły miejsce przy głównym stole i są przygotowane na partycypację 
w wysiłkach zmierzających do wprowadzenia w życie paktu antykryzysowego dla 
reszty świata”44. Państwa G20 dysponują ogromnym potencjałem gospodarczym, 
który w razie potrzeby wspiera instytucje międzynarodowe dążące do utrzymania 
stabilności rynków fi nansowych. Podczas kryzysów G20 są platformą decyzyjną, 
której ustalenia są realizowane przez inne podmioty, przykładowo przez MFW. 
W dziedzinie handlu międzynarodowego państwa G20 konsekwentnie są wspie-
rane przez Bank Światowy. Wydaje się więc, że grupa najsilniejszych gospodarczo 
państw świata występuje w roli głównego kreatora współczesnego systemu mię-
dzynarodowego. Ma moc projektowania trendów i realizowania polityk. Wystar-
czy spojrzeć na siłę oddziaływania G20: przywróciła Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy do grona pierwszoplanowych aktorów systemu gospodarczego świata. 
Jako że G20 przyjęło rolę głównego architekta strategii antykryzysowych, w ko-
mentarzach dotyczących kształtu nowego ładu gospodarczego Grupa często bywa 
określana mianem komitetu sterującego. Na sternika globalnej gospodarki na-
maszczono więc nieformalną grupę reprezentantów światowego bogactwa – nie-
reprezentatywną, ale, jak się okazało, skuteczną. 

3.1. G20 – perspektywy rozwoju struktur global governance

Obserwacja roli, jaką klub najbogatszych państw świata odgrywał na przestrzeni 
ostatnich dekad, przynosi wniosek, że uzupełnił on międzynarodowe struktury 
zarządzania w tych obszarach i w tych momentach, kiedy w tej strukturze poja-
wiały się luki. Grupa − niezależnie od konfi guracji: 7, 8, 20 − nazywana jest alter-
natywnym forum globalnego zarządzania45. Nie ma demokratycznej legitymacji, 
posiada jednak realną władzę, która wyraża się w egzekwowaniu decyzji grupy. 
Charakterystyczne dla tej formuły działalności jest to, że grupa podejmuje róż-
ne istotne z punktu widzenia społeczności międzynarodowej problematyki. Jest 
obecna w tych obszarach, które nie są zagospodarowane instytucjami zarządza-
ni globalnego, takich jak energia czy demokratyzacja. Kryzys fi nansowy z 2007 
roku ostatecznie umocnił G20 w roli głównego forum, na którym rozstrzyga się 
o najważniejszych problemach współczesności46. Z jednej strony reprezentuje ono 

44 N. Woods, Global Governance aft er the Financial Crisis: A New Multilateralism or the Last 
Gasp of the Great Powers?, „Global Policy” 2010, no. 1, vol. 1, s. 51−63.

45 Rising States, Rising Institutions: the Challenge of Global Governance, red. A.  Alexandroff , 
A.F. Cooper, Brookings Institution, Washington D.C. 2010.

46 P. Stewart, G20: Present at the Creation of a New Economic Order, Council on Foreign Relations: 
First Take, 25.09.2009, http://www.cfr.org/publication/20296/g20.html?breadcrumb (1.03. 2010). 
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politykę kreowaną przez liderów społeczności międzynarodowej – największych 
aktorów − z drugiej strony jest też wyrazem przyjęcia przez nich odpowiedzial-
ności za całość globalnego obrazu. Znaczenie tego forum decyzyjnego wzrosło od 
końca XX wieku, kiedy to klub bogatych państw Zachodu przekształcił się w klub 
bogatych państw świata. Nie bez powodu wątki pojawiające się w programach 
obrad G20 bardzo szeroko komentowane są na łamach międzynarodowych me-
diów oraz na innych forach, decyzyjnych. Grupa pełni czołową rolę w światowej 
gospodarce i polityce, de facto nie mając intencji zinstytucjonalizowania struktur 
czy wprowadzenia sztywnych procedur. Z jednej strony brak formalnych wię-
zów zapewnia większą elastyczność działań, z drugiej jednak, w miarę jak udział 
G20 w kształtowaniu spraw świata będzie wzrastał, nasili się też natężenie gło-
sów krytykujących brak legitymizacji tego forum. Z demokratycznym mandatem 
czy też bez niego działalność G20 jest jednak zasadnicza dla mechanizmów glo-
balnego zarządzania sprawami ludzkości. Powołanie, a szczególnie rozszerzenie 
tego forum, przynajmniej częściowo wypełniło próżnię władzy w przestrzeni 
ponadnarodowej. Układ G20 stanowi odzwierciedlenie światowego rozkładu sił 
– przynajmniej w globalnej ekonomii, wzrost znaczenia tego forum sankcjonu-
je koniec „unilateralnego momentu” Stanów Zjednoczonych w sferze ekonomii 
globalnej. Jednobiegunowy świat zastępowany jest przez świat wielobiegunowy, 
a czas kryzysu stanowi pole, na którym dokonują się przetasowania dotychczaso-
wych ról międzynarodowych. W etap stabilizacji świat wejdzie zarządzany przez 
grupę liderów, których przyszła pozycja uzgadniana jest właśnie w tej chwili, rów-
nież na forum G20. Jak słusznie skomentował przekształcenie G7 jeden z szefów 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego: „Przeobrażenie G7 w G20 to rzeczy-
wiste rozpoznanie światowych realiów ekonomicznych. Nie sposób mówić o glo-
balnej ekonomii, nie odnosząc się do dynamiki gospodarek wschodzących”47. 

Wokół Grupy kształtuje się współczesny ład międzynarodowy odzwierciedla-
jący procesy zachodzące na świecie, wydaje się też, że nieformalne G20 w więk-
szym stopniu zdolne jest reagować na gwałtowne zmiany geopolityki, niż wsparte 
tradycją wypracowaną fi lozofi ą działania i rozbudowanymi strukturami instytu-
cje, ofi cjalnie powołane traktatami międzynarodowymi. 

Na czym polega przewaga G20? Po pierwsze na tym, że jest to grupa – prze-
siąknięta polityką, ale jednak przede wszystkim pragmatyczna. Klub w rzeczy-
wistości głównych w przestrzeni międzynarodowej graczy, lub tych, którzy mają 
potencjał, aby w przyszłości taką przewodnią rolę odgrywać − ich skład mniej 
więcej trafnie odzwierciedla globalny układ sił. W przeciwieństwie do szerszych 
forów uzgadniania strategii dla świata, które niejednokrotnie są uwikłane w ideo-
logiczne czy skoncentrowane na partykularnych celach rozgrywki, członkowie 
G20 nastawieni są na sprawczość w polityce. Przez uczestnictwo i kształtowanie 
działań tego forum chcą zabezpieczyć własne interesy gospodarcze, a na czele 

47 John Lipsky, cyt. za: A.W. Cooper, Th e G20 as an Improvised Crisis Committee and/or a Con-
tested ‘Steering Committee’ for the World, „International Aff airs” 2010, no. 3 (86), s. 744.
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listy tych interesów jest stabilność systemu międzynarodowego – całego systemu, 
a więc również tej części, która obejmuje kraje rozwijające się. 

Wzmocnienie rangi Grupy dokonało się właśnie przez dążenie do osiągania 
realnych, mierzalnych rezultatów. Taki styl działania ujawniły kolejne spotkania 
dotyczące narzędzi walki z kryzysem. Szczyty w Waszyngtonie (2008), Londy-
nie (2009), Pittsburgu (2009) były rzeczywistym kołem zamachowym posunięć 
najważniejszych dla międzynarodowego systemu gospodarczego stolic. Rodzaj 
stosowanych narzędzi i zakres polityk antykryzysowych są dyskutowane. Wiele 
z obranych scenariuszy nie oparło się krytyce. Należy jednak zauważyć, że G20 
wypracowała skuteczność koordynacyjną. Zdołano zebrać najważniejszych ak-
torów światowej gospodarki w jednym miejscu, skonfrontować ich stanowiska, 
przyjąć w miarę jednolitą strategię, której najważniejsze punkty zostały zrealizo-
wane przez poszczególne państwa i instytucje międzynarodowe. G20 dowiodła 
zatem, że potrafi  działać skutecznie, a zdolność skutecznego działania jest na 
współczesnej międzynarodowej scenie politycznej, w sprawach wymagających 
wielostronnych uzgodnień, coraz rzadsza48. 

To, czego brakuje Grupie 20 w kontekście jej rosnącej roli w systemie global 
governance, to wiarygodność. Jest to forum, którego skład, kompetencje i racja ist-
nienia w roli aktora decyzyjnego są otwarcie podważane. Ciągle to klub bogatych, 
który nieco szerzej uchylił swe podwoje tylko po to, aby skuteczniej zarządzać 
własnymi sprawami. Michael Zürn wskazuje na G20 jako na przykład multila-
teralizmu wykonawczego (executive multilateralizm). Polityka międzynarodowa, 
twierdzi Zürn, stała się domeną technokratów, którzy z dala od rodzimych społe-
czeństw i parlamentarnej kontroli podejmują decyzje dotyczące krajów, z których 
pochodzą49. G20 z pewnością powstało na kanwie wykluczenia, a jego rosnąca 
rola dowodzi skłonności do koncentracji władzy międzynarodowej; nie ma tam 
mowy o realizowaniu demokratycznych procedur w idealnym wymiarze. Jeśli jed-
nak powstanie mechanizmów zarządzania globalnego uznajemy za historyczną 
konieczność, zdolność Grupy liderów do realistycznego spojrzenia na stan świata, 
do poszerzenia swojego grona oraz do objęcia przywódczej roli w momentach ko-
nieczności jest cenna. Jeszcze jeden istotny aspekt wskazuje na duży potencjał mo-
delu G20. Podstawą do współdecydowania o kierunkach rozwoju współczesnego 
świata jest wypracowanie wspólnego spojrzenia na cele, bariery i przebieg tego 
rozwoju. Konieczna jest wspólnota wizji, wypracowywania w procesie konfronto-
wania stanowisk, prowadzenia dialogu. Poszerzenie klubu najbogatszych państw 
świata sprzyja wypracowywaniu podzielanej przez najważniejszych aktorów glo-
balnego systemu wizji, ponieważ wiąże się z przekazaniem odpowiedzialności. 

48 Zob. R.  Keohane, J.S.  Nye, Jr, Introduction [w:] Governance in a Globalizing World, red. 
J.S. Nye, Jr., J.D. Donahue, Brookings Institution, Washington 2000, s. 1–40.

49 M. Zürn, Introduction: Law and Compliance at Diff erent Levels [w:] Law and Governance in 
Postnational Europe: Compliance Beyond the Nation-State, red. M. Zürn, Ch. Joerges, Cambridge 
University Press, Cambridge 2005, s. 37.
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budowanie mostów pomiędzy państwami i narodami świata. Na pewno nie dzieje 
się to w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W G20 tymczasem działa kupiecka 
logika zysku – realizowane są konkretne interesy, dokonywane na podstawie ra-
cjonalnych przesłanek. Można mieć jednak nadzieję, że pragmatyzm relacji na 
forum G20 da początek zrozumieniu wzajemnych racji i perspektyw. 

Grupa dwudziestu najsilniejszych gospodarek świata to współczesny koncert 
mocarstw na skalę globalną, i choć ciągle znajduje się na etapie formowania, 
to może stanowić centrum podejmowania decyzji i formowania kierunków na 
przyszłość. 
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4.  Zarządzanie gospodarką światową 
– historia wysiłków koordynacyjnych

Architekturę globalnych fi nansów tworzy system instytucji międzynarodowych 
i procesów współpracy nakierowanych na utrzymanie równowagi ekonomicznej, 
stabilnych kursów walut, międzynarodowych przepływów kapitału i stabilności 
rynków fi nansowych. Składają się nań instytucje fi nansowe, polityczne i ekono-
miczne, które zostały powołane, aby ustalać zasady, według których kształtuje 
się politykę gospodarczą. Trzonem globalnej architektury są instytucje powstałe 
w ramach tak zwanego systemu z Bretton Woods – Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, Bank Światowy i GATT/WTO. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Obecnie zrzesza 187 państw. Ma wpływ między innymi na tworzenie warun-

ków niezbędnych do stabilizacji fi nansowej i gospodarczej krajów członkowskich 
oraz ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału między nimi, a także na 
utrzymywanie względnej stabilności walut i wspieranie wzrostu gospodarczego. 
MFW działa na zasadzie unii kredytowej. Przystępując do funduszu, państwa 
wpłacają swoje udziały, tak zwane kwoty, a z ich puli jest następnie wypłacana 
pomoc. Uznany za czołową instytucję do walki z kryzysem gospodarczym w 2008 
roku, MFW stał się najpotężniejszą instytucją gospodarczą na świecie. Władze 
wykonawcze Funduszu zdominowane są przez państwa zachodnie. Dyrektor 
zarządzający zawsze pochodzi z Europy. Stany Zjednoczone dysponują prawem 
weta. Największy procent głosów mają kolejno: Stany Zjednoczone, Japonia, 
Niemcy, Wielka Brytania i Francja. 

Bank Światowy
Nazwa odnosi się do dwóch z pięciu wyspecjalizowanych agencji ONZ, działa-

jących razem w Grupie Banku Światowego, czyli Międzynarodowego Banku Od-
budowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju. 
Pozostałe trzy agendy obecne w grupie Banku Światowego to Grupy Banku Świa-
towego, czyli Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Międzynarodowe Cen-
trum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych i Agencja Wielostronnych Gwarancji 
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Inwestycji. Agendy te zostały powołane jako Międzynarodowy Bank Odbudowy 
i Rozwoju po to, aby wesprzeć powojenną odbudowę państw europejskich i Japo-
nii. Miały zapewnić rekonstruowanym gospodarkom wsparcie rozwojowe, tak by 
oddalić od nich wizję niestabilności gospodarczej, która mogłaby doprowadzić 
do kolejnego konfl iktu. Istotnym celem statutowym było również wspieranie roz-
wijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie Bank Światowy 
zrzesza 185 krajów członkowskich, którym świadczy istotną pomoc rozwojową: 
zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu, dotacje, 
pomoc techniczną, fi nansuje ochronę zdrowia, edukację, ochronę środowiska 
oraz rozbudowę infrastruktury. Jest narzędziem promocji demokracji, wolnego 
rynku, walki ze zmianami klimatu. Zwyczajowo na czele Banku stoi Amerykanin. 

GATT/WTO
Działania Światowej Organizacji Handlu, których rezultatem jest koordynacja 

reguł wymiany gospodarczej w skali globalnej, są uznawane za jeden z najwięk-
szych sukcesów współpracy międzynarodowej. Jednocześnie działalność WTO 
bywa zażarcie kwestionowana. Źródła jej powstania sięgają czasu, kiedy po zakoń-
czeniu zimnej wojny kształtowały się podstawy ładu międzynarodowego nowej ery. 
Powołanie Światowej Organizacji Handlu znacząco się jednak opóźniło. Jej statut, 
wynegocjowany w 1947 roku, nie wszedł w życie, a główną areną negocjacji i dia-
logu w sprawie rozwoju handlu międzynarodowego stał się GATT – Układ Ogólny 
w sprawie Taryf Celnych i Handlu, który wszedł życie w 1948 roku. Na forum GATT 
ustalano zasady polityki handlowej, ujednolicano porządek prawny handlu między-
narodowego, w trybie wielostronnych rund negocjacyjnych ustalano standardy po-
lityki celnej. Aby lepiej odpowiadać na wyzwania poddanych integracji i globalizacji 
rynków, w 1995 roku powołano do życia Światową Organizację Handlu, a GATT 
stał się jednym z jej porozumień. Głównym zadaniem Światowej Organizacji 
Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowa-
dzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczą-
cych wymiany handlowej i przestrzegania praw własności intelektualnej.

Określenie zadań wymienionych instytucji i reguł panujących w ustanowio-
nym reżimie było rezultatem złożonego procesu historycznego. Na wyjątkowość 
„momentu Bretton Woods” składało się dążenie państw do wprowadzenia har-
monii w powojennej rzeczywistości, międzynarodowy konsensus w tej sprawie, 
który dawał narzędzia do aktywnego jej kształtowania. U podstaw reformy syste-
mu międzynarodowego pojawiła się wizja nowego, pełnego równowagi świata. 
Głównym zadaniem powołanych wówczas instytucji miało być rozwiązywanie 
problemów ekonomicznych krajów zniszczonych wojną w Europie. Rola Stanów 
Zjednoczonych, które z drugiej wojny światowej wychodziły jako niekwestiono-
wana potęga, w dużej mierze przyczyniła się do możliwości osiągnięcia kompro-
misu. Przedwojenny system fi nansowy opierał się na nieformalnych zasadach 
kształtowanych przez banki centralne i przez prywatnych uczestników rynku. 
Klubowy charakter tych działań koordynacyjnych utrzymywała najważniejsza 
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wówczas instytucja zarządzająca − utworzony w 1930 roku w Bazylei Bank Roz-
rachunków Międzynarodowych (BIS). Uporządkowanie tej sfery było jednym 
z aspektów nowego powojennego ładu. Podczas konferencji w Bretton Woods 
44 rządy ustanowiły rodzaj uniwersalnego kodeksu dotyczącego kształtowania 
rynków fi nansowych50. Skupiono się przede wszystkim na dążeniu do uzyskania 
stabilności fi nansowej i równowagi makroekonomicznej w skali globu. Podstawo-
we zagrożenie upatrywano w manipulowaniu kursami walut w celu podniesienia 
konkurencyjności eksportu, co często zdarzało się podczas kryzysu w latach 30. 

Główną walutą powojennego świata miał być dolar, wymienialny po stałej ce-
nie na złoto ze skarbców Rezerwy Federalnej USA. Pomysł miał jednak zasadniczą 
słabość, która sprawiła, że był realizowany zaledwie 20 lat. Dolar był podstawo-
wą walutą dla międzynarodowego systemu, a w konsekwencji władze monetarne 
USA nie miały możliwości prowadzenia własnej polityki kursowej, ponieważ to 
inne kraje ustalały kursy centralne swoich walut do dolara. W rezultacie amery-
kański bilans płatniczy stawał się coraz bardziej defi cytowy, co wymusiło reakcje 
amerykańskich władz. Ustalony w kurorcie stanu New Hampshire sposób doko-
nywania transakcji międzynarodowych zakończył się w 1971 roku, kiedy admi-
nistracja Richarda Nixona zadecydowała o odejściu od krycia w złocie. W 1973 
roku największe kraje – Wielka Brytania, Japonia, Włochy, a później kolejne – 
zrezygnowały z utrzymywania stałych kursów swoich walut do dolara. Było to de 
facto zanegowanie systemu międzynarodowych fi nansów, bezpiecznie zakotwi-
czonego w dolarze przeliczalnym na złoto. Ta zasadnicza zmiana doprowadziła 
również do przekształcenia roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który 
wcześniej stał na straży ustanowionej w Bretton Woods równowagi walutowej. 
Po rozmontowaniu zasad, na których owa równowaga się opierała, MFW stał się 
przede wszystkim agendą wspomagającą państwa i regiony dotknięte kryzysem. 
Po zakończeniu zimnej wojny Fundusz wspomagał również gospodarki prze-
chodzące transformację ustrojową. W ostatnim ćwierćwieczu XX wieku świat 
międzynarodowych fi nansów doświadczał kryzysu koordynacji, którego rezultat 
pogłębiały gwałtowny rozwój technologii oraz błyskawicznie postępująca globali-
zacja. Jednocześnie był to okres, w którym triumfy święciła neoliberalna doktryna 
ekonomiczna, zatem jedyną formą koordynacji, która wydawała się dopuszczalna, 
była ta czyniona przez niewidzialną rękę rynku. Powszechna była jednak świado-
mość, że międzynarodowe instytucje zarządzające są niezbędne, aby nadawać kie-
runek procesom integracji gospodarczej. Odpowiadając na potrzeby rodzące się 
pod wpływem zmian globalnych, kolejne sfery ekonomii obejmowano systemem 
zarządzania globalnego. Powstanie w 1995 roku Światowej Organizacji Handlu 
okazało się zasadniczym krokiem w kierunku regulacji rozwijających się powią-
zań gospodarczych. Międzynarodowe przepływy fi nansowe podlegały monito-
ringowi Komitetu Nadzoru Bankowego w Bazylei. Wahania na rynkach fi nanso-

50 Zob. M. Kahler, Bretton Woods and its Competitors [w:] Governing the World’s Money, red. 
D. Andrews, C.R. Henning, L. Pauly, Cornell University Press, Ithaca, NY 2002.
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wych, a przede wszystkim załamanie rynku w Meksyku, które dało początek tak 
zwanemu kryzysowi tequili, skutkowało utworzeniem Forum Stabilności Finan-
sowej (Financial Stability Forum). Pomyślane ono zostało jako luźny mechanizm 
koordynujący narodowe regulacje w sferze fi nansów, który w 2009 roku przemia-
nowano na Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). Opracowano 
standardy zdrowego systemu bankowego, ale propozycje krajów rozwijających 
się, aby uregulować działalność pozabankowych instytucji fi nansowych, spotkały 
się ze sprzeciwem silniejszych graczy51. W pozostałych sferach globalnej integracji 
ekonomicznej stopień koordynacji bądź ponadnarodowego zarządzania był mini-
malny lub takich prób nie było w ogóle. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne sta-
nowiące modelowe narzędzie globalizacji ekonomicznej nie podlegały żadnemu 
nadzorowi. Podjęto próby regulacji pod auspicjami OECD, ale ostatecznie spełzły 
one na niczym. Biorąc pod uwagę skalę globalnej integracji, struktura ponadnaro-
dowych reżimów kontrolnych i monitorujących była dość skromna. Z jednej stro-
ny było to wynikiem sprzecznych interesów czołowych graczy na arenie między-
narodowej, a z drugiej wierzono w samoregulację rynków. Dominującą doktryną 
ekonomiczną był nieskrępowany liberalizm. Po 2008 roku, kiedy globalny kryzys 
gospodarczy obnażył niedostatki mechanizmów rynkowych i kontrolnych, pyta-
nia o możliwość stworzenia adekwatnego do współczesnych warunków modelu 
kontrolnego wróciły ze zdwojoną siłą. 

Główny punkt odniesienia w tym obszarze − system Bretton Woods − na pew-
no nie jest dostosowany do obecnych realiów gospodarczych. Kryzys ekonomicz-
ny jeszcze tę nieadekwatność wyeksponował. Z całą wyrazistością okazało się, że 
obowiązujące modele działania i regulacji gospodarki nie były w stanie zapobiec 
wstrząsowi w światowym systemie. Powiększająca się rozbieżność współczesnych 
gospodarek, brak spójnych strategii obecności na rynku, niwelowania ryzyka 
i koordynacji działań prowadzących do stabilnego wzrostu spowodowały sytuację 
patową w gospodarce globu. Kryzys zmienił ogólną zasadę projektowania i reali-
zowania działań ekonomicznych. Strategie wymyślone i obowiązujące na Zacho-
dzie przestały być traktowane jako wzorzec najlepszych rozwiązań dla wszystkich 
aktorów w systemie. Świetnie tę sytuację oddaje cytowana przez Erica Helleinera 
wypowiedź jednego z chińskich polityków: „Widzieliśmy Stany Zjednoczone 
w roli naszego nauczyciela, teraz jednak zdajemy sobie sprawę, że ten nauczyciel 
ciągle popełnia błędy, więc zdecydowaliśmy się porzucić klasę”52.

Zakwestionowano liberalną podstawę, na której opierała się współczesna archi-
tektura ekonomiczna. Zresztą pierwsze symptomy kryzysu fi lozofi i neoliberalnej 
pojawiły się w wyniku zapaści gospodarczej w latach 90., czyli w samym środ-

51 Zob. B. Eichengreen, Governing Global Financial Markets: International Responses to the He-
dge Fund Problem [w:] Governance in a Global Economy, red. M. Kahler, D.A. Lake, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2003, s. 168−198.

52 E. Helleiner, A Bretton Woods Moment? Th e 2007–2008 Crisis and the Future of Global Finance, 
„International Aff airs” 2010, no. 86 (3), s. 619–636.
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ku okresu zachłyśnięcia się mechanizmami i możliwościami wolnego rynku. Pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku po raz kolejny na scenie międzynarodowej 
debaty o charakterze kształtowania polityki ekonomicznej odżył intensywny spór 
pomiędzy Smithem a Keynesem. 

Na przełomie XX i XXI wieku instytucje Bretton Woods wyraźnie traciły na 
znaczeniu. Postrzegane były jako instrumenty oddziaływania najpotężniejszych 
państw świata, ciążyło nad nimi odium areny wpływów bogatego klubu najbogat-
szych. Nie były to zarzuty bezpodstawne. Próba zreformowania Międzynarodowe-
go Funduszu Walutowego nie powiodła się. Mechanizmy, na podstawie których 
funkcjonował, promowały błędne koło zadłużenia: warunkiem istnienia Funduszu 
było popadanie państw w kryzys. Kiedy prezesem Banku Światowego został, pomi-
mo wielu sprzeciwów, wiceminister obrony USA Paul Wolfowitz, uznano tę nomi-
nację na nieprawomocną. Kontrowersyjną kandydaturę zatwierdziły państwa G8, 
co utrwaliło obraz sieci najważniejszych instytucji zarządzania międzynarodowego 
jako sceny nieskrępowanych rozgrywek najsilniejszych państw świata. Negocjacje 
w ramach rundy Doha utknęły w martwym punkcie. Seria dramatycznych konse-
kwencji rozlewającego się na cały świat kryzysu ekonomicznego, który z dużą siłą 
dotknął najbardziej rozwinięte gospodarki, zmusiła liderów społeczności między-
narodowej do ponownej próby koordynacji wysiłków w celu zniwelowania skut-
ków załamania i stworzenia podstaw nowego ładu. 

4.1. Co po Bretton Woods?

Objęcie całego globu siecią połączeń handlowych, swobodnie tworzonych rela-
cji gospodarczych, które miały wydobyć ludzką przedsiębiorczość, stało się pod-
stawową zasadą projektowania globalnego rozwoju. Mimo jednak spektakular-
nych osiągnięć cywilizacyjnych, bezprecedensowego rozwoju technologicznego, 
epokowych odkryć we wszystkich dziedzinach nauki, które istotnie wpływają na 
jakość życia człowieka, na przestrzeni XX i XXI wieku skala globalnej nierówno-
wagi powiększała się. Jest to jedna z największych porażek ustanowionego po dru-
giej wojnie światowej systemu zarządzania międzynarodowego. Ład ten wyraźnie 
dzielił świat na centrum i peryferie, a jego wewnętrzna logika sankcjonowała ol-
brzymie dysproporcje pomiędzy nimi. Trajektoria globalnych nierówności wska-
zuje na nieefektywność współczesnego systemu. O ile na skutek przemian cywi-
lizacyjnych i politycznych malały one przez pierwszą połowę XX wieku, o tyle 
od lat 90. przepaść pomiędzy uprzywilejowaną i mniej uprzywilejowaną częścią 
globu znacząco się zwiększyła. Ten wzrost wyjątkowo wyraźnie zaznaczył się po-
między 1988 a 1998 rokiem53. Dane ONZ jednoznacznie wskazują, że jedynie 

53 F.  Bourguignon, Ch. Morrisson, Inequality Among World Citizens, „American Economic 
Review” 2002, no. 4 (92), s. 727−744.
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4% ludności świata żyje w krajach, w których nierówności społeczne zawężają się, 
w wypadku natomiast zdecydowanej większości – 80% − te dysproporcje ulegają 
zwiększeniu54. Mimo historii porażek oraz żywiołowych głosów sprzeciwu wobec 
koncepcji, na których powstały mechanizmy sterowania światową ekonomią, nie 
sposób idei ustanowienia centralnych instytucji kontrolnych i regulacyjnych na 
tym etapie rozwoju epoki globalnej porzucić. 

Rynki, społeczeństwa, państwa nie mogą już harmonijnie współistnieć bez mię-
dzynarodowych ośrodków władzy, których zadaniem jest przeciwstawianie się ne-
gatywnym skutkom globalizacji fi nansów, przywracanie ładu i połączenie procesów 
ekonomicznych z celami społecznymi. Społeczność międzynarodowa nie może zre-
zygnować z tych narzędzi, może jednak prowadzić debatę o obecnym i przyszłym 
kształcie poszczególnych forów decyzyjnych. Już teraz globalna architektura fi nan-
sowa jest oparta na zasadzie współpracy tradycyjnych instytucji z Bretton Woods 
z innymi organizacjami − OECD, Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, 
Międzynarodową Organizacją Nadzoru nad Papierami Wartościowymi, Między-
narodową Organizacją Nadzoru nad Ubezpieczeniami, a także rządami i parlamen-
tami poszczególnych krajów. Zakłada się uczestnictwo w niej wielu struktur i orga-
nizacji nieformalnych, uczestniczących w tworzeniu tak zwanego miękkiego prawa 
– w formie standardów, zaleceń, reguł postępowania i wskazówek55. 

Głównym wyzwaniem dla podmiotów uczestniczących w procesach zarzą-
dzania globalnego jest wyznaczenie nowego schematu decyzyjnego w sprawach 
ekonomicznych, a następnie zadecydowanie o przyjęciu pewnej szerszej fi lozo-
fi i rynkowej. Kryzys gospodarczy spowodował odejście od nurtu, który przez 
Edwarda Luttwaka został nazwany turbokapitalizmem56. Ten kapitalizm z turbo-
doładowaniem opierał się na deregulacji, prywatyzacji, liberalizacji handlu, zmia-
nach technologicznych. Jego siłą napędową była globalizacja, a jedyną sferą pod-
daną kontroli miała być sfera monetarna. Luttwak proponował jedną sekwencję 
działań, jeden model, którego zastosowanie, niezależnie od uwarunkowań lokal-
nych, w każdym miejscu na ziemi miało przynieść rezultat. Załamanie rynków 
spowodowało jednak zwrot ku ujęciom klasycznej ekonomii. Jak stwierdził jeden 
z redaktorów „Timesa”, to „ekonomiści są winnymi, o których zapomnieliśmy”, 
poszukując odpowiedzialnych za kryzys, który nastał w 2007 roku57. To w końcu 

54 United Nations Human Development Report, United Nations Development Programme 
(UNDP) 2005, s. 55.

55 Przykładem takiej formuły może być powołane w 1999 r. z inicjatywy krajów G7 Forum Sta-
bilizacji Finansowej (Financial Stability Forum, FSF). W jego skład wchodzą przedstawiciele mi-
nisterstw fi nansów, banków emisyjnych oraz nadzoru bankowego z USA, Japonii, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Francji, Włoch i Kanady, a także z MFW, Banku Światowego, Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych i OECD. W obradach forum biorą udział eksperci i praktycy reprezentujący 
różne regiony świata.

56 E.  Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2000, s. 42. 

57 A. Kaletsky, Economists are the Forgotten Guilty Men, „Times”, 5.02.2009, s. 28.
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dzięki nim „bank, który dysponował 1 miliardem USD kapitału, pożycza do-
datkowe 99 miliardów USD i wtedy wydaje 100 miliardów USD na inwestycje 
spekulacyjne”58. W polskich komentarzach zawiłości i niebezpieczeństwa „nowej 
ekonomii” obrazuje ironizująca anegdota autorstwa Jana Krzysztofa Bieleckiego 
o rynku fi nansowym: 

(...) masz dwie krowy, wnosisz je aportem do spółki zarejestrowanej w raju podatkowym 
i kupujesz kontrakty terminowe na mleko. Jak ci jedna krowa zdycha, publikujesz raport 
analityczny, że mleko może zdrożeć i podwyższasz kapitał akcyjny swojej spółki, pokrywa-
jąc go wcześniej nabytymi kontraktami, oczywiście według ich nowej, rynkowej wyceny. 
Zanim zdechnie druga krowa, emitujesz obligacje zamienne na akcje, a pozyskane środ-
ki inwestujesz na rynku instrumentów pochodnych (...). A jak już cała ta konstrukcja się 
zawali, to czekasz, aż bank centralny wydrukuje więcej pieniędzy dla ratowania „rynku 
fi nansowego”, żebyś mógł zacząć dalej budować „struktury”59.

Relacjonujący rozterki twórców i orędowników obowiązującego systemu ryn-
kowego „Th e Economist” stwierdza, że globalne załamanie gospodarcze podało 
w głęboką wątpliwość spójność dwóch istotnych obszarów ekonomii: makro-
ekonomii i ekonomii fi nansowej, powodując kryzys wiarygodności głównych 
teorii ekonomicznych60. Przez główne nurty debaty ekonomicznej przebija wątek 
etyczny, który problem globalnej sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego 
rozwoju wiąże ze sprawą kontroli mechanizmów rynkowych. 

Rozpoczęto działania, aby powrócić do bardziej zrównoważonego, objętego 
kontrolą i uwzględniającego priorytety rozwojowe modelu ekonomicznego. Nie 
opracowano jego szczegółowych wyznaczników i celów strategicznych, jakikol-
wiek jednak przyjmą one kształt, wiadomo, że ich implementacja będzie wyma-
gać wzmożonych wysiłków głównych graczy na arenie międzynarodowej w celu 
odbudowywania fundamentów struktury zarządzania globalnego. Konieczne jest 
wzmocnienie reżimów kontrolnych i regulacyjnych, a mogą tego dokonać jedynie 
instytucje o globalnym zasięgu. 

4.2.  Kryzys słuszności, niedostatki instytucjonalne, 
znaki zapytania – architektura globalnej ekonomii 
w procesie tworzenia 

Zmieniające się warunki funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej, rosnące 
trudności z opanowaniem istotnych procesów oraz wyraźny defi cyt oddziaływania 
pojedynczych aktorów na kształt stosunków międzynarodowych stanowią zachętę 

58 Ibidem.
59 Cyt. za: R. Gwiazdowski, Krowa a nowy paradygmat rynkowy, http://gwiazdowski.blogbank.

pl/2008/06/27/krowa-a-nowy-paradygmat-rynkowy/ (28.08.2011).
60 What Went Wrong with Economics, „Economist”, 18.07.2009, s. 11.
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dla państw i innych instytucji międzynarodowych do rozwijania wspólnych działań. 
Częściej niż kiedykolwiek ustalają one warunki politycznego, ekonomicznego i stra-
tegicznego współdziałania na forach międzynarodowych. ONZ, WTO czy NATO 
pełnią również funkcję depozytariuszy podzielanych reguł i norm – na ich podsta-
wie państwa zgodziły się kształtować międzynarodowy ład. Pewnym paradoksem 
ery globalnej jest to, że struktury międzyrządowe, które mają niekwestionowaną 
legitymację do podejmowania aktywności w przestrzeni międzynarodowej, ulegają 
marginalizacji właśnie w czasie, kiedy bieg historii wymaga coraz większego stopnia 
koordynacji dla wypracowania odpowiedzi na bieżące wyzwania. Są one swoistą 
układanką uprawnień władczych i dobrej woli, często natomiast brakuje w nich 
determinacji i bezwarunkowego poparcia dla podejmowanych działań. 

Realizowane projekty są wytworem kalkulacji i krótkoterminowych szacun-
ków. Zaangażowane w nie zasoby, polityki i fi lozofi a działania są najczęściej po 
prostu niewystarczające, aby skutecznie zarządzać. Nie znaczy to jednak, że nie 
funkcjonują w przestrzeni międzynarodowej skuteczne organizacje, fora współ-
pracy i porozumienia. Te z nich jednak, które działają w skali globalnej, niemal 
zawsze spotykają się z zarzutem niereprezentatywności i braku legitymacji. Są to 
dwa najbardziej eksploatowane wątki krytyki w odniesieniu do takich organi-
zmów, jak Bank Światowy czy Grupa 7/8. 

Z analizy procedur i konkretnych postanowień przyjmowanych na międzynaro-
dowym poziomie decyzyjnym bardzo często wyłania się również wniosek dotyczą-
cy ich demokratycznego defi cytu. Robert Dahl twierdzi na przykład, że organiza-
cje międzynarodowe po prostu nie mogą być demokratyczne. Po pierwsze dlatego, 
że nie sposób wprowadzić systemu publicznej kontroli nad decyzjami podejmo-
wanymi na szczeblu międzynarodowym. Mechanizmy przedstawicielskie na tym 
poziomie działają ułomnie. Nie ma mowy o rzeczywistym wpływie obywateli na 
przebieg procesów decyzyjnych; są one domeną wyspecjalizowanych elit. Po drugie, 
brak wspólnej tożsamości i kultury politycznej wspierającej działania organizacji 
międzynarodowych powoduje wiele wątpliwości co do ich demokratycznej natury. 
Dahl twierdzi, że tylko demos – podzielana wspólna tożsamość − może zapewnić 
spójność społeczną, poczucie solidarności i zaufania. Wspólnoty, których interesy 
są reprezentowane na szczeblu międzynarodowym, są zazwyczaj zbyt zróżnicowa-
ne, zbyt duże, aby pojawiło się tam poczucie rzeczywistej więzi. Z tego też powo-
du nie ma mowy o tym, by architektura i procesy global governance powstawały, 
korzystając z prawdziwie demokratycznych reguł. Procesy decyzyjne na szczeblu 
międzynarodowym zasadzają się na sprawności biurokratycznej i administracyjnej, 
ale nie na ideale demokracji61. Jak podsumowuje Dahl: „Możliwość skutecznego 
uczestnictwa przeciętnego obywatela w podejmowaniu decyzji na szczeblu global-
nym będzie się zmniejszać aż do momentu, kiedy zupełnie zniknie”62. 

61 R.A. Dahl, Can International Organizations Be Democratic? A Skeptic’s View [w:] Democracy’s 
Edges, red. I. Shapiro, C. Hacker-Cordon, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 19−36.

62 Ibidem, s. 22. 
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Pewną odpowiedzią na ten problem mogą być modele demokracji delibe-
ratywnej, żywo współcześnie dyskutowane przez czołowe umysły fi lozofi i poli-
tycznej. Fundamentem teorii deliberatywnej jest przekonanie, że głosowanie nie 
jest jedynym możliwym sposobem legitymizacji decyzji politycznej. Legitymiza-
cje można uzyskać wówczas, gdy da się udowodnić, że decyzja zapadła w wy-
niku procesu argumentacji wolnej od przemocy i przymusu. Według Jürgena 
Habermasa głównym warunkiem legitymacji decyzji jest funkcjonowanie sfery 
publicznej63. W sensie normatywnym demokratyczna legitymacja do rządzenia, 
zarówno na poziomie narodowym, międzynarodowym, jak i globalnym, powstaje 
w wyniku procesu instytucjonalizacji sfery publicznej. Filozof charakteryzuje ją 
jako rozproszoną, całościową sieć dyskursywną, w której ramach obywatele połą-
czeni środkami masowej komunikacji tworzą nurty opinii w poszukiwaniu osta-
tecznych sposobów rozwiązywania problemów64. W miarę umiędzynarodowienia 
wielu sfer decyzyjnych poszukuje się również mechanizmów i instytucji, które 
mogą zagwarantować funkcjonowanie podobnej przestrzeni debaty publicznej 
w zdecentralizowanej przestrzeni ponadnarodowej. Dotychczas dał się zaobser-
wować rozwój obszarów deliberacji, którym impuls dały antyglobalistyczne czy 
alterglobalistyczne ruchy społeczne, oparte na międzynarodowych organizacjach 
pozarządowych. W tej chwili tworzą one najszerszą arenę budowania poparcia lub 
sprzeciwu dla wizji międzynarodowych gremiów decyzyjnych. Ich bezpreceden-
sowy rozwój pociąga za sobą poszerzanie areny międzynarodowej opinii publicz-
nej – obszaru, w którym wokół konkurujących z sobą idei i fi lozofi i koncentrują 
się nurty globalnego życia politycznego65. 

Ten żywy rynek idei i debaty wokół głównych spraw polityki globalnej po-
zwala przypuszczać, że dla pojedynczego człowieka ma ona realny wymiar. 
W międzynarodowym dyskursie o kształcie tworzącego się systemu zarządza-
nia sprawami ludzkości najsilniej przebija ton kontestacji dotychczasowych 
celów i sposobu podejmowania decyzji. Z jednej strony retoryka protestu jest 
zideologizowana, z drugiej jednak długa lista zaniechań i bardzo powolny tryb 
przekształceń międzynarodowego systemu decyzyjnego stwarzają wiarygodne 
podstawy do krytyki czołowych instytucji systemu. W gronie najbardziej kon-
testowanych znajdują się przede wszystkim najważniejsze instytucje kreujące 
polityki ekonomiczne świata – MFW, Bank Światowy i Światowa Organizacja 
Handlu. Oś krytyki wymierzona jest w ideę ich funkcjonowania oraz pojedyncze 
rozwiązania instytucjonalne, a główny nurt debaty krytycznej toczy się wokół 
wykluczenia, podziału, dysproporcji władzy i braku reprezentacji. W kontekście 
roli, jaką instytucje – najważniejsze w systemie global governance, takie jak MFW 

63 J. Habermas, Facts and Norms, MIT Press, Cambridge 1996.
64 Ibidem, s. 360. 
65 J. Cohen, C.F. Sabel, Direct-Deliberative Polyarchy, „European Law Journal” 1997, no. 3 (4), 

s. 313−342; J.  Bohman, Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, MIT Press, 
Cambridge 1996.
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czy Bank Światowy – powinny odgrywać w systemie zarządzania sprawami ludz-
kości, często wysuwanym zarzutem jest ten o niewykorzystanie potencjału tych 
organizacji w interesie benefi cjentów pomocy. Postrzega się je jako agendy dzia-
łające pod wpływem krajów wierzycielskich, a nie jako instytucje międzynaro-
dowe, które podlegają rzeczywistej władzy całego grona skupionych w nich 182 
krajów członkowskich. Mają one zasoby, kapitał intelektualny i siłę przebicia, aby 
działać na rzecz „oświeconej globalizacji”, ich działania są jednak opanowane 
przez rządy krajów kredytodawców. 

Instytucje Bretton Woods rzeczywiście są tworem powstałym na potrzeby 
państw Zachodu, zostały przez te państwa utworzone i to państwa zachodnie 
właśnie nadają ton ich poczynaniom. Co więcej, obecne w przestrzeni debaty 
międzynarodowej interpretacje sugerują nawet, że niektóre są narzędziem im-
perialnej władzy Zachodu. W końcu receptą na integrację rynków, serwowaną 
przez instytucje Bretton Woods, były założenia Konsensusu Waszyngtońskie-
go, opartego na neoliberalnym paradygmacie. Kraje pożyczkobiorcy zmuszone 
były do otwierania lokalnych gospodarek i likwidacji udogodnień socjalnych, 
do przekształcania systemów społeczno-gospodarczych na wzór zachodni. Nie 
zawsze taka strategia zdawała egzamin, czego dowodem − według niektórych 
analityków − stały się kryzysy: azjatycki z 1997 i rosyjski z 1998 roku. Inni ana-
litycy źródeł zjawisk kryzysowych poszukiwali z kolei w nie dość radykalnym 
wprowadzaniu zasad neoliberalnej doktryny. W tym kontekście zasada działania 
MFW, którego byt i rola na arenie międzynarodowej są uzależnione od obecno-
ści na niej państw dotkniętych sytuacją kryzysową i ich potrzeb pożyczkowych, 
jest kontrowersyjna. Częste i długotrwałe kryzysy leżą po prostu w interesie 
MFW. Z jednej więc strony logika instytucji powstałej na takiej podstawie – do-
wodzą krytycy – sprawia, że skutecznie realizowanie zadań, do których została 
powołana, godzi w jej żywotne interesy. Z drugiej strony poważna zapaść, jakiej 
doświadczało samo MFW w okresie prosperity przełomu wieków, każe spojrzeć 
na te wnioski krytycznie. 

Z zarzutami o dzielenie świata na lepszy i gorszy, o utrzymywanie nierów-
nowagi rozwojowej oraz o rzeczywiste realizowanie interesów grupy silnych de-
cydentów oskarżany jest również Bank Światowy. Został on zbudowany na idei 
„pokoju przez handel”, ma zatem służyć tworzeniu instytucjonalnych, technolo-
gicznych i kulturowych mostów dla uczestnictwa świata rozwijającego się w głów-
nym systemie gospodarczym świata. Jest platformą kontaktu pomiędzy fi rmami 
zainteresowanymi inwestycjami w regionach szczególnie ryzykownych, w któ-
rych możliwość biznesowego rozwoju jest znacząco ograniczona. Na przeszko-
dzie stoją jej wadliwie działające instytucje państwowe i system prawny, korupcja, 
bezpośrednie zagrożenie konfl iktem, napięcia społeczne i polityczne. Dzięki pro-
gramom Banku Światowego wskaźnik ryzyka biznesowego zmniejsza się, a inwe-
stycje mogą się stać narzędziem zapobiegania konfl iktom. 

Szczytne założenia realizowane są w praktyce, nie zawsze jednak skutecz-
nie, czego dowodem może być inicjatywa „Biznesowi Partnerzy dla Rozwoju”, 
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powołana w 1998 roku66. Przykłady działań nieskutecznych bądź takich, których 
rezultaty okazały się sprzeczne z zamierzeniami, można odszukać w historii 
właściwie wszystkich instytucji, odgrywających zasadnicze role w systemie za-
rządzania globalnego. Incydentalne porażki nie przekreślają jednak ich znacznie 
liczniejszych sukcesów. Niemniej nawet pobieżna analiza sposobów funkcjo-
nowania czołowych graczy tworzących sieć zarządzania globalnego pozwala na 
stwierdzenie, że skuteczność ich działania rzadko jest możliwa do osiągnięcia 
przez wielostronny, dający wszystkim uczestnikom równą wagę głosu proces 
decyzyjny. Najlepszym przykładem tej niefortunnej prawidłowości jest zasada 
działania Światowej Organizacji Handlu − to główna scena, na której rozgrywają 
się starcia dotyczące nowego systemu regulacji gospodarki globu, paradoksalnie 
właśnie dlatego, że dowiodła swojej skuteczności. Prowadzone obecnie zażar-
te spory potwierdzają opinię amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa Bakera, 
który stwierdził kiedyś, że „niemal każde osiągnięcie zawiera w swoim sukcesie 
zapowiedź przyszłych problemów”67. Nie inaczej jest w wypadku WTO. Orga-
nizacja została zaprojektowana według formuły klubu silnych graczy między-
narodowych. Tworzy koalicję chętnych i posiadających wpływy, w której suma 
indywidualnych członków pozwala osiągnąć globalne oddziaływanie. Taka for-
muła jest pozostałością organizacyjną GATT – ugrupowanie to nie zostało po-
myślane jako forum polityczne, lecz jako podstawowa rama instytucjonalna dla 
ustalania i harmonizowania taryf. Realizacja tego zadania była zdecydowanie 

66 Powołano wówczas forum grupujące korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządo-
we oraz przedstawicieli władz politycznych. Wśród prorozwojowych inicjatyw, w których ramach 
cele ekonomiczne przedkładane przez partnerów biznesowych połączone są z celami społecznymi, 
znalazł się projekt rurociągu przebiegającego przez Czad i Kamerun. Miał on stać się modelowym 
przykładem wielostronnej inicjatywy realizującej strategiczne cele ekonomiczne partnerów oraz 
przyczyniającej się do rozwoju regionu. Wart 3,7 miliarda USD projekt doprowadził do rozwoju pól 
naft owych w południowym Czadzie. Wybudowano 1000 km rurociągu biegnącego przez teryto-
rium Czadu i Kamerunu, aż po wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. Konsorcjum realizujące inwestycję 
obejmuje dwa suwerenne rządy i powołane przez nie fi rmy – TOTCO i COTCO, dwie międzynaro-
dowe korporacje – liderów branży paliwowej – ExxonMobil i Chevron, oraz należący do rządu Ma-
lezji koncern Petronas. Kredyty zostały dostarczone przez Bank Światowy oraz rządy amerykański 
i francuski. Warunki kredytowania Banku Światowego były oparte na wymogu, aby 80% rządowych 
zysków z inwestycji lokowano w rozwój systemów publicznych: edukację, ochronę zdrowia itd., 10% 
natomiast stanowiło fundusz na rzecz przyszłych inwestycji rozwojowych. Mechanizm fi nansowa-
nia i strategiczny charakter projektu pozwalały przypuszczać, że będzie on olbrzymią szansą dla 
regionu, który od 30 lat był nękany konfl iktami. Jak obliczył „Business Week”: „Wart 3,7 miliarda 
projekt może przynosić Czadowi 200 milionów rocznego zysku przez następne 25 lat, powiększając 
około dwukrotnie roczny budżet kraju. Jeśli zostaną mądrze użyte, środki te mogą wyzwolić Czad 
z jego druzgocącego ubóstwa”. Międzynarodowy entuzjazm dla idei rurociągu rozpłynął się wów-
czas, gdy prezydent Czadu Idriss Deby ogłosił w 2001 roku, że pierwsze miliony uzyskane dzięki 
projektowi zostały przeznaczone na zakup broni. 

67 M.E. Sarotte, Eurozone Crisis as Historical Legacy, „Foreign Aff airs” 2010, September, http://
www.foreignaffairs.com/articles/66754/mary-elise-sarotte/eurozone-crisis-as-historical-legacy 
(20.04.2010).
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ułatwiona bez angażowania opinii publicznej. Stąd też utrzymujące się prze-
konanie, że Światowa Organizacja Handlu nie należy do najbardziej otwartych 
i mogących się pochwalić największym stopniem przejrzystości. Wielokrotnie 
również kwestionowano jej demokratyczną legitymizację. Formuła procedu-
ralna WTO nie budzi jednak pod tym względem większych zastrzeżeń: ważne 
decyzje podejmowane są na odbywającej się co dwa lata konferencji ministrów 
lub na forum stałego organu Rady Generalnej z siedzibą w Genewie. Przeję-
to również obowiązującą w strukturach GATT zasadę konsensusu – w ramach 
GATT niemal wszystkie decyzje podejmowane były na podstawie konsensusu. 
W praktyce oznaczało to, że teksty porozumień, postanowień i umów negocjo-
wane były dopóki żadna ze stron nie wnosiła w stosunku do nich sprzeciwu. 
Karta Światowej Organizacji Handlu przewiduje możliwość powszechnego gło-
sowania, a w wypadku, gdy nie udaje się osiągnąć kompromisu – dla zatwier-
dzenia decyzji potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów. Z formalnego 
punktu widzenia mechanizmy te gwarantują ochronę dla narodowej suweren-
ności i równości członków WTA. W praktyce jednak państwa marginalne, słabe 
ekonomicznie nie dysponują prawem weta, nie zgłaszają formalnego sprzeciwu, 
który mógłby złamać konsensus. Polityczny i ekonomiczny koszt takiej postawy 
jest zbyt wysoki dla państw, które w walce o przetrwanie lub stabilny rozwój 
gospodarczy muszą polegać na relacjach z wpływowymi aktorami. Mimo że 
WTO jest organizacją o niemal uniwersalnym zasięgu, opierającą się na równo-
rzędności członków, to rzeczywisty rozkład sił na tym forum decyzyjnym jest 
jednak typowy dla „modelu klubowego”68. Symbolem takiego stanu rzeczy jest 
okryta niesławą sala zielona, w której najbardziej liczący się gracze prowadzą 
konsultacje co do reguł światowego porządku gospodarczego, z dala od opinii 
publicznej i sprzeciwów pozostałych członków społeczności międzynarodowej. 
Konsultacje w sali zielonej mają nieformalny charakter i prowadzi je zazwyczaj 
10 do 25 spośród ogólnej liczby ponad 140 członków WTO. Nie ma zapisów 
tych narad; ich przebieg nie jest upubliczniany. O ile jednak taka formuła se-
kretnego ustalania stanowisk nie zawsze, ze względu na ochronę interesów na-
rodowych, wywołuje sprzeciw reprezentantów rządów, o tyle zdecydowanie ne-
gują ją przedstawiciele zewnętrznych obserwatorów69. Sposób działania WTO 
stał się symbolem wykluczenia mniejszych, nie dość silnych graczy i ich spo-
łeczeństw z głównego nurtu debaty o kształcie świata. Może stanowić ilustra-
cję dla obrazu opartego na teorii systemów-światów Immanuela Wallersteina, 

68 R.O. Keohane, J.S. Nye, Th e Club Model of Multilateral Cooperation and the World Trade Or-
ganization: Problems of Democratic Legitimacy [w:] Effi  ciency, Equity and Legitimacy: the Multila-
teral Trading System at the Millennium, red. R.  Porter et al., Brookings Institution, Washington, 
D.C. 2001. 

69 Kiedy w 2002 roku rząd Australii zaprosił jedynie 25 reprezentantów członków WTO dla 
wstępnego ustalenia stanowisk dotyczących problemów w związku z kolejnym spotkaniem mini-
strów w Cancun, spotkał się z surową krytyką 150 organizacji pozarządowych. 
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na którym pomiędzy centrum a peryferiami istnieje ciągle pogłębiająca się prze-
paść. Centrum, z którego rozchodzą się wpływy i wzory instytucji, fi lozofi e po-
lityczne, technologie i wiedza, to w chwili obecnej Ameryka Północna i Europa 
Zachodnia, owe zaś peryferie − nieposiadające silnych struktur państwowych, 
dostarczające surowców do centrum − to Afryka i kraje Ameryki Łacińskiej. Po-
zostałe obszary należą bądź do półperyferii, bądź do obszarów zewnętrznych70.

Zasady działania czołowych instytucji decydujących o zarządzaniu podsta-
wowymi problemami organizacji światowej gospodarki podlegają ciągłej kry-
tyce. Skala i rozmiary kryzysu gospodarczego pogłębiły debatę o adekwatności 
stosowanych przez centra zarządzania ekonomicznego recept na urządzenie go-
spodarki świata. Formuła działania tych instytucji, ich skład i realizowane kon-
cepcje zmieniają się, czego dowodzi G20 czy konsensus postwaszyngtoński. Siłą 
napędową tych zmian jest nie tylko pragmatyka, ale także gigantyczny, okresowo 
demonstrujący swą siłę ruch globalnego sprzeciwu.

4.3. Sieci globalnego sprzeciwu

Niemal równolegle do pogłębiających się procesów integracji ekonomicznej i li-
beralizacji rynków zwiększa się aktywność ruchów społecznego protestu, okre-
ślanych jako ruchy antyglobalizacyjne lub alterglobalizacyjne. Ich natura, cele 
i charakter działania stały się przedmiotem wielu opracowań71. Z punktu widzenia 
rozważań prowadzonych w tej książce istotne jest potraktowanie ponadnarodo-
wych ruchów sprzeciwu jako jednego z narzędzi prowadzących do udziału w pro-
cesie dystrybucji władzy. Pojawia się więc pytanie, czy i w jaki sposób aktorzy 
uczestniczący w ruchach sprzeciwu mogą wyegzekwować dla siebie uczestnictwo 
w procesach decyzyjnych zachodzących w sferze globalnego zarządzania. W ciągu 
ostatnich dekad nastąpiło zdecydowane przesunięcie przejawów polityki sprzeci-
wu z poziomu narodowego na poziom ponadnarodowy. Sprzeciw i postulat zmia-
ny nie są kierowane już do gremiów rządowych, ale do decydentów funkcjonują-
cych na poziomie międzynarodowym. Sidney Tarrow sugeruje, że społeczeństwa 
współczesne stają się „społeczeństwami ruchów” (movement society) − tu protest 
jest stałym elementem życia politycznego72. Badacze obserwują zjawisko globali-
zacji sprzeciwu, rozprzestrzeniania się idei napędzających zbiorowe emocje, które 
potem przekształcają się w wielotysięczne demonstracje. 

70 J. Skubiszewska, Społeczne ruchy antyglobalizacyjne, „Biuletyn PISM” 2001, nr 31, s. 383. 
71 Ł. Konsor, Antyglobalizm – charakterystyka idei [w:] O globalizmie na spokojnie, red. A. Frąt-

czak, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków 2005; D.C. Korten, Świat po kapitalizmie: Alternatywy 
dla globalizacji, Stowarzyszenie „Obywatel”, Łódź 2002.

72 Th e Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century, red. D.S. Meyer, 
S. Tarrow, Rowman&Littlefi eld, Lanham, MD 1998. 
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Do cech charakterystycznych ruchów społecznych należą: nierutynowycharakter działa-
nia samych ruchów i ich poszczególnych uczestników, samoświadomość działań jednostek 
i grup zaangażowanych w ruch, wspólny (przynajmniej częściowo) zestaw opinii, przeko-
nań lub idei, wspólnota celów i działań73. 

Tak jak sfera decyzyjna współcześnie w coraz większym zakresie przenosi się 
z poziomu narodowego na poziom ponadnarodowy, tak ruchy protestu i konte-
stacji projektowane są na międzynarodową skalę74. 

Demonstracje niezadowolenia i ruchy protestu z jednej strony są wyrazem 
sprzeciwu wobec promowanych przez międzynarodowe gremia decyzyjne fi lo-
zofi i, z drugiej zaś − dają wyraz determinacji i zaangażowania swoich członków. 
Aktywność ta może stanowić przeciwwagę dla braku obywatelskiej partycypacji 
w instytucjach, które w najszerszy sposób oddziałują na codzienność społeczeństw 
świata. W defi nicji ruchu społecznego, którą proponuje Charles Tilly, znajdziemy 
dokładną charakterystykę tego rodzaju wystąpień. Pisze on o „powtarzających 
się publiczne pokazach wartości, jedności, członków i poświęcenia”75. Aby takie 
formy sprzeciwu mogły zaistnieć i optować za zmianą na poziomie międzynaro-
dowym, konieczny jest wysoki poziom mobilizacji i koordynacji. Grupy protestu-
jących, choć w swej strukturze heterogeniczne i niespójne, zdolne są jednak do 
wypracowania czytelnego przekazu, którego oddziaływanie dociera do znacznie 
szerszego liczebnie grona niż to zgromadzone na ulicach stolic świata, demon-
strujące na madryckim Puerta del Sol czy koczujące na Wall Street. 

Ruch globalnej kontestacji od lat 90. XX wieku cyklicznie dostarcza dowodów 
rosnącej siły oddziaływania. Legendarnym już wyrazem tej siły stały się wydarze-
nia z Seattle z 1999 roku, kiedy to podczas szczytu Międzynarodowej Organizacji 
Handlu doszło do masowych protestów, grupujących około 70 tys. osób. W kata-
logu najbardziej spektakularnych aktów sprzeciwu można znaleźć również kam-
panię prowadzoną pod hasłem „50 lat wystarczy” („50 years is enough”), w której 
przeciwnicy obecnej struktury zarządzania gospodarką światową postulowa-
li zniesienie Grupy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego76. Kampania reprezentuje główną oś krytyki, którą wywołuje przesunięcie 

73 J. Skubiszewska, Społeczne ruchy..., s. 382. 
74 Przykładem historia sztandarowej organizacji alterglobalistycznej – ATTAC (Obywatelska 

Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego). Organizacja ta powstała we Francji z inicjatywy 
grupy reprezentantów organizacji społecznych, związków zawodowych, dziennikarzy. Od początku 
zakładano stworzenie międzynarodowego ruchu na rzecz demokratycznej kontroli rynków fi nanso-
wych i ich instytucji. Obecnie ATTAC działa w 400 krajach. 

75 Ch. Tilly, From Interactions to Outcomes in Social Movements [w:] How Social Movements 
Matter, Social Movements, Protest and Contention, red. M. Guigni, D. McAdam, Ch. Tilly, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 1999, s. 257. 

76 W skład Grupy Banku Światowego wchodzą: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, 
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD); Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Rozwoju (International Development Association, IDA); Międzynarodowa Korporacja Finanso-
wa (International Finance Corporation, IFC); Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych 
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„centrum decyzyjnego” z poziomu państw na poziom międzynarodowych insty-
tucji fi nansowych. Działania protestacyjne przyniosły co najmniej dwa wymierne 
rezultaty. Po pierwsze, presja światowej opinii publicznej spowodowała podjęcie 
wysiłków w celu zwiększenia przejrzystości procesu negocjacyjnego w ramach 
WTO. Wprowadzone reformy gwarantują uczestnictwo przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych w obradach oraz ich zwiększony dostęp do dokumentacji. 
Po drugie − być może istotniejsze − ujawniono różnice w postawie i sposobie my-
ślenia zgromadzonych w salach obrad i protestujących przed budynkami. Grupy 
te stały w wyraźnej opozycji. Normy i logikę instytucjonalną WTO tworzą zespo-
ły negocjacyjne złożone z ekspertów inwestycyjnych, decydentów i dyplomatów 
oraz przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców. Mają one wyraź-
nie homogeniczny, zamknięty charakter. Ich członkowie nie są skłonni poddawać 
pod dyskusję problemów i przyglądać się z perspektywy politycznej pojęciom, 
które uważali za logiczną i ważną część dyscypliny inwestowania. Kulminacja 
działań ruchu protestującego przeciwko sekretnemu multilateralizmowi nastąpiła 
podczas negocjacji dotyczących Wielostronnego Porozumienia Inwestycyjnego 
(MAI) w 1998 roku − w rezultacie porozumienie to nigdy nie doszło do skutku77. 
Kolejną odsłonę międzynarodowych ruchów protestu można było obserwować 
w konsekwencji kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Podłożem protestów były 
przede wszystkim polityki narodowe, które doprowadziły do obniżenia bezpie-
czeństwa socjalnego i utrzymującego się bezrobocia ludzi młodych, jednak efekt 
kuli śniegowej wzmocnił narodowe narracje, włączając je w debatę o przyszłym 
kształcie polityki gospodarczej w ogóle. Szacuje się, że w ramach globalnej mobi-
lizacji ruchu Oburzonych odbyło się ponad 1000 demonstracji i akcji happenin-
gowych w 87 krajach78. Ich znaczenie i wymiar były różnorodne. Rozpiętość dzia-
łalności Oburzonych sięgała od poważnych debat fi lozofi czno-ekonomicznych 
do pełnienia funkcji atrakcji turystycznej Nowego Jorku, jaką stali się aktywiści 
inicjatywy Occupy Wall Street.

(Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA); Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania 
Sporów Inwestycyjnych (Th e International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). 

77 Międzynarodowa kampania przeciwko MAI jest przykładem możliwości oddziaływania 
niejednorodnych organizacji pozarządowych w różnych krajach. Na bazie wspólnych wartości są 
one w stanie zbudować międzynarodową płaszczyznę porozumienia i zaktywizować znaczną liczbę 
osób. Projekt porozumienia MAI został pierwotnie ujawniony w lutym 1997 r. Organizacje po-
zarządowe przeprowadziły jego merytoryczną analizę i rozdystrybuowały materiały wraz z uza-
sadnieniem swojego krytycznego stanowiska za pośrednictwem internetu. Podnoszono argument 
niedemokratyczności procesu negocjacyjnego, z którego wykluczono przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Siatka protestu objęła polityków i związki zawodowe. Publiczne obnażenie słabo-
ści MAI i rozmiary przeprowadzonej publicznie krytyki doprowadziły do wstrzymania negocjacji. 
Por. K. Tieleman, Th e Failure of the Multilateral Agreement on Investment (MAI) and the Absence of 
a Global Public Policy Network, Case study for the UN Vision Project on Global Public Policy, 2000. 

78 Najsilniej reprezentowanym ośrodkiem buntu była Hiszpania, w której protestowało ponad 
60 miast. Na ulicach Madrytu manifestowało pół miliona osób, w Barcelonie liczba ta wynosiła 
350 tys., a w Saragossie − 150 tys. 



Ar
ch

ite
kt

ur
a 

gl
ob

al
 g

ov
er

na
nc

e

136

Kampania zmierzająca do obalenia czołowych instytucji projektujących świa-
towy system fi nansowy, powstrzymanie negocjacji w sprawie MAI, protesty 
w Seattle, międzynarodowy ruch Oburzonych to przejawy pierwszego od czasów 
zimnej wojny „kryzysu słuszności” zespołu globalnego zarządzania. Alterglobali-
ści, wykluczeni ekonomicznie i społecznie, organizacje międzyrządowe występują 
tu jako reprezentacja globalnej opinii publicznej lub globalnego demos, przed któ-
rym demokratycznie powołane i zarządzane organizacje powinny być odpowie-
dzialne. Formułując zarzuty i podejmując szeroko zakrojone działania, podważają 
demokratyczne procedury oraz uprawnienie tych gremiów decyzyjnych do wyty-
czania norm o uniwersalnym zasięgu. 

Strona protestująca, projektując i realizując swoje strategie, sięga do poten-
cjału globalnego kapitału społecznego. Pojęcie to odnosi się do korzyści płyną-
cych z uczestnictwa w sieci kontaktów, które, w miarę upływu czasu, wzmacniają 
wzajemne zaufanie i podzielane wartości. Więzi normatywne są jedyną podstawą 
formowania się koalicji ponadnarodowych. Ze względu na ich rozproszoną natu-
rę i brak struktur instytucjonalnych kapitał społeczny oparty na wartościach jest 
tu gwarantem podjęcia skutecznego działania. Korzystanie z kapitału społeczne-
go w przestrzeni ponadnarodowej wymaga zbudowania trwałych więzi pomimo 
różnic kulturowych, geografi cznych, ekonomicznych i politycznych lub ponad 
tymi różnicami. Tylko taka – bardzo trudna w realizacji − formuła daje nadzieję 
na podjęcie skutecznego działania, w którym liczba osób powiązanych globalną 
siecią obywatelskiej polityki jest w stanie wywrzeć nacisk nieproporcjonalny do 
swych zasobów. Należy jednak pamiętać, że pomimo uzyskanych we wspomnia-
nych na początku tego wątku rezultatów, głębsze oddziaływanie grup reprezentu-
jących globalnych obywateli może wpłynąć destrukcyjnie na proces zarządzania 
sprawami międzynarodowymi w instytucjach global governance. Zamiast demo-
kratyzacji możemy otrzymać blokowanie procesu, zamiast pluralizmu – niemoż-
ność efektywnego realizowania uprawnień. Proponowanie alternatywnych wobec 
obowiązujących doktryn kierunków zmian stanowi ważny element procesu deli-
beratywnego. Z obserwacji poczynań społecznych ruchów protestu skierowanych 
przeciwko określonemu kształtowi globalizacji czy kapitalizmu można jednak wy-
ciągnąć wniosek, że nie zdołały one wypracować żadnych systemowych czy insty-
tucjonalnych rozwiązań, na podstawie których proponowane postulaty można by 
wprowadzić w życie. Wzniecanie społecznych emocji może stanowić początkowy 
etap zmiany społecznej, nie sposób jednak jej wprowadzić bez fundamentów for-
malnoprawnych, procedur i kompromisów. Dotychczas próby wcielania w życie 
alterglobalistycznych modeli opartych na oddolnej inicjatywie, alternatywnych 
obiegach fi nansowych czy samorządności pracowniczej nie znalazły oddźwięku 
w skali znaczącej z perspektywy globalnej. 
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5.  Organizacja Narodów Zjednoczonych 
– jaką odgrywa rolę w systemie zarządzania 
globalnego?

Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym systemie zarządza-
nia globalnego jest przedmiotem sporów i gwałtownej krytyki. Z jednej strony 
moce sprawcze i zdolność adaptacyjna tej jedynej w końcu globalnej struktury 
decyzyjnej już dawno zostały zakwestionowane. Z drugiej strony ONZ jako or-
ganizacja powszechna, zbudowana na idei dialogu i solidarności globalnej, jest 
naturalnym punktem odniesienia dla wszelkich rozważań o warunkach działania 
i perspektywach systemu global governance. 

W sensie instytucjonalnym zarządzanie globalne rozpoczęło się od ONZ. 
Właśnie w ramach tych struktur podjęto rozważania nad ładem międzynarodo-
wym w wieku globalnym oraz nad wyzwaniami dla współpracy i współistnienia, 
które przyniosły z sobą procesy integracji gospodarczej i globalizacji w ogólności. 
Raport Komisji ds. Global Governance z 1995 roku diagnozował stan zarządzania 
sprawami wspólnoty globalnej w przededniu XXI wieku i wskazywał prawidło-
wości, które determinować miały arenę władzy w nowym stuleciu. Wiele z pro-
gnoz dotyczących długofalowych tendencji potwierdziło swą słuszność. Prawdą 
jednak jest również, że fundamentalne wydarzenia dla obecnego stanu polityki 
międzynarodowej – zamach terrorystyczny na Nowy Jork, wojna z terroryzmem, 
globalny kryzys gospodarczy − wymknęły się spod kontroli wszelkich mechani-
zmów prognostycznych. Wspomniany raport w centrum opisywanego systemu 
zarządzania globalnego sytuuje struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Sukcesywnie pomniejszająca się rola ONZ i postępujące ograniczanie jej wpły-
wów każą dziś spojrzeć na te prognozy sceptycznie. Projekt Organizacji Narodów 
Zjednoczonych jednak − w charakterystycznej formule, ideach i celach przyświe-
cających jej powstaniu − znakomicie odpowiada na potrzeby nowej rzeczywisto-
ści międzynarodowej. 

System Narodów Zjednoczonych pomyślany był jako prawnoorganizacyj-
na rama dla społeczności całego świata. Opiera się na zasadzie uniwersalności 
w sensie przedmiotowym oraz podmiotowym. Jest najszerszym forum dialogu 
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międzynarodowego, którego cele od czasu powołania w 1945 roku się nie zmie-
niły. Ramy dla dialogu na arenie globalnej tworzone są po to, aby uniknąć wojen, 
biedy, katastrof i nieszczęść. ONZ powstała na koncepcji bezpieczeństwa zbioro-
wego, po to, by stworzyć instytucjonalną podstawę do współpracy pomiędzy pań-
stwami. Motywacje, na podstawie których powołano organizację, nawet po całej 
serii rewolucyjnych zmian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich niemal 70 lat, 
ciągle pozostają ważne79. Główne siły międzynarodowej areny wciąż poszukują 
poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności, których dostarcza im zestaw norm 
i reguł pokojowego współistnienia i kooperacji. We współczesnym, zglobalizowa-
nym, współzależnym świecie koncepcja multilateralizmu zyskuje na znaczeniu, 
ponieważ rzeczywistość pogłębiającej się współzależności nie pozostawia zbyt 
wielu innych wyborów. Powrót do multilateralizmu może też oznaczać ponowne 
znalezienie się w najszerszym forum globalnej debaty – ONZ. Powrót ten utrud-
niają oczywiście liczne rysy, które nagromadziły się na wizerunku organizacji 
przez dziesięciolecia jej istnienia. 

ONZ to symbol międzynarodowej biurokracji, ociężałości działania, „ra-
cjonalności nieracjonalnej”, o jakiej pisał Max Weber. Rzadko przywołuje się ją 
w kontekście stonowanej debaty − forum rozwiązywania problemów − często sta-
je się natomiast areną partykularnych sporów, szafowania oskarżeniami, budo-
wania destrukcyjnych koalicji. Są w działalności ONZ obszary wstydliwe, ciem-
ne kąty niekompetencji, bierności, przekupstwa, działań negujących ideały, dla 
których została powołana. Ich symbolem stała się korupcja w programie „Ropa 
za żywność” i praktyki brutalnego wykorzystywania przez pracowników ONZ 
reprezentantów społeczności, do których zostali posłani, aby pomagać80. 

Niektóre spektakularne przykłady niepowodzeń każą postrzegać ONZ jako 
pogrążone w multikulturalnej utopii, skoncentrowane na sobie zgromadzenie 
obcych sobie ludzi. Medialny wizerunek organizacji nie odpowiada jednak ca-
łej prawdzie o niej. ONZ w swej długiej historii wykazała znaczną żywotność, 
zdolność dostosowania swoich polityk do zmiennych globalnych kontekstów. 
Pod względem strategicznym i instytucjonalnym reprezentuje model organizacji 

79 Zob. Narody Zjednoczone między oczekiwaniem a spełnieniem, red. T. Łoś-Nowak, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995; United Nations for the 21st Century, red. 
A.D. Rotfeld, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Aff airs, Warszawa 2004; J. Symonides, 
Kontynuacja i zmiany, „Puls Świata” 2005, nr 4; idem, Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń 
XXI wieku. Między koniecznością a możliwością reformy, „Stosunki Międzynarodowe” 2004, nr 3−4.

80 Do najczęściej podnoszonych w tym kontekście problemów należą m.in. skandale związane 
z gwałtami i przemocą dokonywaną przez członków misji pokojowych ONZ w Haiti, Sierra Leone, 
Bośni, Kambodży, Timorze Wschodnim, Demokratycznej Republice Konga; nieprawidłowości przy 
udzielaniu pomocy humanitarnej; korupcja. Skalę defraudacji poczynionych w programie „Ropa za 
żywność” oszacowano na 20 mld USD. Kompromitacją procedur zarządzania sprawami ONZ jest 
też szeroko komentowany fakt, że na czele Komisji Praw Człowieka w Genewie stoją przedstawiciele 
autorytarnych reżimów, takich jak Libia czy Kuba. Było to wynikiem utrwalonej w strukturze ONZ 
praktyki obsadzania stanowisk w agendach ONZ według parytetu grup regionalnych, opartego na 
kryterium geografi cznym.
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uczącej się, ale natura procesów decyzyjnych zachodzących wewnątrz niej zazwy-
czaj nie pozwala przełożyć wartości konceptualnej na skuteczne działanie.

Osławiona „bezczynność” ONZ w sytuacjach brutalnych pogwałceń praw 
człowieka, zbrodni, krwawych konfl iktów jest dowodem jej bezradności, która 
wynika jednak głównie z braku odpowiednio szerokiego mandatu i środków do 
zapobiegania wszystkim nieszczęściom, jakie na świecie mogą się zdarzyć81. 

Podstawa działania organizacji – Karta Narodów Zjednoczonych − odgrywa 
fundamentalną rolę jako źródło współczesnego porządku międzynarodowego, 
tworzy jego podstawy normatywne i uzasadnia reguły globalnego współistnie-
nia. Jednocześnie jednak liderzy aktywnie kształtujący zasady, na których ma 
się opierać przyszły porządek prawnomiędzynarodowy, nie traktowali ONZ jako 
inspiracji dla rozwijania konkretnych instrumentów działania. W konsekwencji 
pogłębia się rozdźwięk pomiędzy sferą wartości a rzeczywistością międzynaro-
dową. Urzeczywistnianie wartości napotyka praktyczne, operacyjne przeszkody, 
brak mechanizmów i niechęć do ich ustanawiania. W rezultacie ONZ popada 
w coraz większą bezsilność, a fundament jej istnienia wydaje się coraz bardziej 
anachroniczny. 

Defi cyt efektywności po części jest jednak rezultatem przywiązania do demo-
kratycznych procedur, które każdemu z członków Zgromadzenia przyznaje rów-
ny głos. Działania organizacji są sumą działań ich członków. Jej błędne decyzje, 
zaniechania, opieszałość w działaniu to błędne decyzje, zaniechania i opieszałość 
państw niemogących się wyzwolić z gry interesów. Według słów Kofi ego Annana: 

Każdy, kto atakuje ONZ, zarzucając jej niemożność służenia sprawom całego świata, powi-
nien, jako ćwiczenie, wnikliwie przeanalizować decyzję każdego państwa członka [w sumie 
191 państw – przyp. M.Z.]. Okazałoby się, jak wiele jest do skrytykowania82. 

Zgromadzenie Ogólne nigdy nie było przestrzenią neutralną, eksterytorial-
nym forum dobrej woli, na którym wygasają animozje i przestają obowiązywać 
indywidualne racje stanu. Przeciwnie – z reguły to arena bezpardonowej geopo-
litycznej gry, na której z rzadka można dostrzec przebłyski wspólnotowości i od-
powiedzialności za ogół ludzkości. Niedostatki systemu decyzyjnego Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych mogą być wskazówką dla budowania scenariuszy 
uwzględniających powstawanie innych struktur władzy o uniwersalnym zasięgu, 
co czyni przecież global governance. Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że jaka-
kolwiek struktura o zadaniach i formule globalnej będzie sprawniejsza w realizacji 
swych celów. Nie stanie się tak przynajmniej do czasu, kiedy podstawowi aktorzy 
kształtujący wydarzenia na globalnej scenie nie uznają, że ich indywidualna od-
powiedzialność za globalne dobro wspólne jest częścią ich racji stanu. 

81 B. Janusz-Pawletta, Kierunki reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, „Bezpieczeństwo 
Narodowe” 2006, nr 2, s. 182−193.

82 Dlaczego ONZ jest ważną organizacją?, przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ Kofi ego 
Annana, http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=673&wid=18 (3.07.2011).
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Państwa muszą głębiej uświadomić sobie podwójną rolę, jaką przyszło im odgrywać w na-
szym globalnym świecie. Obok indywidualnej odpowiedzialności wobec swoich społe-
czeństw, państwa ponoszą zbiorową odpowiedzialność za nasze życie na Ziemi. Inaczej 
mówiąc, są kustoszami wspólnego życia mieszkańców wszystkich krajów. Nie zapominając 
o instytucjonalnej rewolucji, która towarzyszy globalizacji, należy stwierdzić, że żaden inny 
twór organizacyjny nie jest w stanie zastąpić państwa ani nawet z nim konkurować. Tak 
więc skuteczne zarządzanie procesem globalizacji wymaga – po pierwsze i przede wszyst-
kim – tego, aby państwa postępowały w sposób zgodny z ich dualistyczną rolą83.

Trudno, oceniając rolę państw w projektowaniu międzynarodowej roli ONZ, 
nie odnieść się do amerykańskiej inwazji na Irak, która – przeprowadzona bez 
aprobaty ONZ − znacząco podkopała prestiż organizacji84. Niemniej skala mię-
dzynarodowych reakcji na demonstrację amerykańskiego unilateralizmu wskazu-
je paradoksalnie, że ONZ wciąż jest źródłem norm w przestrzeni międzynarodo-
wej. Ma ograniczone możliwości reakcji w sytuacji, gdy najpotężniejsze z państw 
członkowskich godzi w ustalone na gruncie międzynarodowym zasady, stale jed-
nak jest punktem odniesienia w ocenie legitymacji działań politycznych. I z per-
spektywy czasu można ocenić, że koszt braku legitymacji wojny w Iraku okazał się 
dla Stanów Zjednoczonych wysoki. Jeśli jednak Narody Zjednoczone ciągle mają 
mandat do formułowania zasad polityki międzynarodowej, to trudno zaprzeczyć, 
że sfera ich rzeczywistego oddziaływania nieuchronnie się zawęża. 

Znamienne jest, że nawet zdeklarowani krytycy ONZ nie potrafi ą wskazać roz-
wiązań, które mogłyby uczynić tę organizację, opartą na zasadzie uniwersalności, 
zdolną do szybkiego i skutecznego reagowania. Często przywoływany w deba-
tach o kondycji organizacji bon mot Johna Boltona, ambasadora przy ONZ, który 
mawiał, że gdyby w nowojorskim gmachu Organizacji przy East River zburzyć 
ostatnie siedem kondygnacji, nikt nie zauważyłby różnicy – jest dość obrazowym 
przedstawieniem jej sytuacji, ale w żaden sposób na nią nie wpływa.

5.1. Mit o reformie 

Znamienne, w kontekście tonu współczesnej debaty o ONZ, jest, że konieczność 
zreformowania organizacji i przedefi niowania jej celów towarzyszyła jej dosłow-
nie od dnia powołania. W naturę ONZ wpisane jest fatum reformy. Jej struktury 
na każdym etapie rozwoju zmagały się ze świadomością niedoskonałości, sła-
bości i niespełniania oczekiwań. Przełomowym momentem na tej ścieżce pro-
jektowanych zmian była amerykańska inwazja na Irak. Koncepcja prewencyjnej 
samoobrony, o której mówi art. 51. Karty Narodów Zjednoczonych, używana 

83 My Ludy. Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku. Raport Sekretarza Generalnego ONZ, 
03.2000 A/54/2000, s. 7. 

84 Trzeba zauważyć, że istotne interwencje militarne Waszyngtonu w ostatnim półwieczu 
rzadko były dokonywane za przyzwoleniem ONZ. Wojna w Wietnamie i interwencja w Kosowie 
w 1999 roku na liście unilateralnych wystąpień militarnych USA poprzedzają wojnę w Iraku. 
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przy uzasadnianiu konieczności ataku, nigdy nie była uznanym narzędziem pra-
wa międzynarodowego. Inwazja została dokonana z pogwałceniem fundamental-
nych zasad, na jakich opierał się dwudziestowieczny ład prawnomiędzynarodowy, 
którego strzegła ONZ. Trudno o lepszy dowód ograniczonego wpływu struktur 
ONZ na bieg rzeczy w przestrzeni międzynarodowej. Pomimo całej gamy wcześ-
niejszych niepowodzeń w licznych obszarach swego działania ONZ nie sposób 
zarzucić braku realizacji podstawowego celu, do którego została powołana – sta-
nia na straży światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Pogwałcenie podstaw międzynarodowego ładu w wypadku inwazji na Irak 
stanowiło kolejne zdecydowane wezwanie do przeprowadzenia zmian. Był to naj-
bardziej wyrazisty przejaw instrumentalnego traktowania forum ONZ przez naj-
silniejsze państwa. Na 60. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2005 
roku przyjęto rozbudowany program reform85. Postulaty koncentrują się wokół 
następujących zagadnień:

1) rozszerzenie pojęcia bezpieczeństwa, tak aby art. 1., pkt 1. Karty Narodów 
Zjednoczonych wskazujący, że główny cel ONZ, czyli utrzymanie poko-
ju i bezpieczeństwa międzynarodowego, uczynić adekwatnym do wyzwań 
współczesności,

2) zmiana zasady funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa ONZ,
3) racjonalizacja funkcjonowania, uporządkowanie struktury ONZ i jej licz-

nych agend, usprawnienie mechanizmów zarządzania wewnątrz organizacji,
4) wytworzenie narzędzi indywidualnej ochrony jednostek w sytuacji, w któ-

rej zagrożeniem ich praw czy bezpieczeństwa jest państwo, uzyskanie prak-
tycznej możliwości realizacji koncepcji „odpowiedzialności za zapewnienie 
ochrony”86, znalezienia odpowiedzi na wątpliwości związane z interwen-
cjami humanitarnymi, których legalność jest kwestionowana na podstawie 

85 Założenia planowanych zmian znalazły się m.in. w następujących opracowaniach i doku-
mentach: A World in Need of Leadership: Tomorrow’s UN Briana Urquarta i Erskine’a Childersa, 
1990; Supranational Decision Making: A More Eff ective United Nations Jana Tinbergena, 1991; An 
Agenda for Peace Boutrosa Boutrosa-Ghali, 1992; Financing an Eff ective UN: A Report on the Inde-
pendent Adviasory Group on UN Financing, New York 1993; Renewing the UN System Briana Ur-
quarta i Erskine’a Childersa, 1993; An Agenda for Developmemnt: Reccomendations. Report of the 
General Secretary Boutrosa Boutrosa-Ghali, 1994; Human Development Report, 1994; Our Global 
Neighborhood, 1995; Renewing the United Nations: A Program for Reform, G.A. A/51/950, 1997; We 
the People: Th e Role of the United Nationsin the 21st Century Kofi ego Annana, 2000; High-Level Panel 
Report, A More Secure World: Our Shared Responsibility, UN 2004: raport Panelu Wysokiego Szczeb-
la do spraw Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany, powołanego w celu analizy zagrożeń bezpieczeństwa; 
In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, GA A/59/2005. 

86 Koncepcja potwierdza wynikające z suwerenności zobowiązanie państwa do zapewnienia 
swym obywatelom ochrony w obliczu nadzwyczajnych, katastrofalnych zdarzeń, np. czystek et-
nicznych, epidemii, głodu, masowych mordów itp. i dąży do uznania, że w sytuacji, w której jeśli 
państwo nie jest w stanie tych powinności realizować lub też samo jest przyczyną zagrożenia bezpie-
czeństwa ludzi, zobowiązanie przechodzi na poziom społeczności międzynarodowej. Zob. Raport 
Niezależnej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności Państwa (2001).
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art. 42. Karty Narodów Zjednoczonych stwierdzającego, że działania tego 
typu mogą mieć charakter reakcyjny, a nie prewencyjny87. 

Chociaż debata o pożądanych kierunkach reformy ONZ nie milknie, to przebieg 
szczytu w Nowym Jorku w 2005 roku dowiódł, że społeczność międzynarodowa 
nie jest gotowa do podjęcia zdecydowanych kroków w tym obszarze. Wobec skali 
zamierzeń reformatorskich ostatecznie przyjęte postanowienia − powołanie Rady 
Praw Człowieka i Komisji Budowy Pokoju czy też uznanie za obowiązującą koncep-
cji odpowiedzialności za ochronę − nie równoważą poczucia klęski wyniesionego 
ze szczytu w Nowym Jorku. Trudno oczekiwać w tym obszarze gwałtownych zmian.

Indolencja współczesnych struktur ONZ jest wynikiem traktowania tego fo-
rum i zasad na nim ustanowionych (m.in. prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa) 
jako narzędzi, których państwa członkowskie używają do realizacji swoich inte-
resów. Organizacja jest ubezwłasnowolniona decyzjami swych członków i jej re-
nesans zależny jest od przekształceń na mapie ich interesów. Jest pewne, że jeśli 
praca na rzecz globalnej stabilności znajdzie się w orbicie żywotnych interesów 
wszystkich głównych graczy, to ONZ znowu może się stać dla nich narzędziem 
działania, ale tym razem to działanie będzie zgodne z przeznaczeniem organi-
zacji. Spoglądając na kondycję i ewolucję fi lozofi i działania ONZ z perspektywy 
global governance, trudno nie zauważyć, że odchodzenie od bezwzględnego pry-
matu państw i ich suwerenności na rzecz zwrócenia się ku potrzebom jednostek 
jest odpowiedzią na przemiany współczesności. 

Krytykowanie niedoskonałości ONZ jest zwyczajem komentatorów polityki 
międzynarodowej od siedemdziesięciu lat. Jednocześnie jednak większość z nich 
przyznaje, że przez cały czas swego trwania była ona cennym dostarczycielem 
standardów i norm w przestrzeni międzynarodowej. Być może ze względu na zło-
żoność tej materii rzadko też można znaleźć w sprawie niedostatków ONZ osąd 
trzeźwy i wyważony, taki jak ten, który prezentuje Kristin Dawkins w często przy-
woływanej sprawie przerostu administracji strukturach ONZ:

Cała struktura opiera się na trochę ponad pięćdziesięciu tysiącach pracowników – mniej 
więcej taką samą ich liczbę zatrudnia miasto Sztokholm czy stan Wyoming. Podstawowy 
budżet to około 1,25 miliarda USD – wielkością zbliżony do budżetu Uniwersytetu 
Minnesoty. Akcje humanitarne i operacje pokojowe są jednak pokrywane z osobnych 
środków, które w sumie w ostatnich latach wyniosły około 10,5 miliarda USD. Ale nawet 
ta kwota to i tak mniej niż 0,03 procent budżetu wojskowego USA. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ma mniej komisji i podkomisji niż amerykański Kongres i pomimo że 
większość dokumentów publikowana jest w sześciu językach, to i tak w ciągu roku pochła-
niają one mniej papieru niż emisja „New York Timesa” w jedną niedzielę88. 

87 Zob. T. Łoś-Nowak, ONZ w XXI wieku: W poszukiwaniu nowego paradygmatu [w:] Prawo, 
instytucje i polityka..., s. 248−250. 

88 K. Dawkins, Global Governance: Th e Battle over Planetary Power, Seven Stories, New York– 
London 2003, s. 45. Budżet ONZ na lata 2010−2011 to 5,4 mld USD, przy czym zakłada się znaczące 
podwyższenie środków na operacje ONZ w Afganistanie i Iraku. 
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Ten punkt widzenia pozwala porzucić dotychczas dominujący w dysputach 
o roli ONZ ton debaty i zadać pytanie o to, jak przy tak ogromnych ogranicze-
niach politycznych i tak skromnymi środkami udało się ONZ przetrwać oraz 
wykonać gigantyczna pracę na rzecz globalnego dobra wspólnego. Niewątpli-
wie refl eksja nad rolą, kierunkiem przekształceń i warunkami trwania ONZ jest 
obecnie potrzebna, jako że w obliczu nowych reguł globalnej gry jej procedury 
i zasada działania są anachroniczne. Przeobrażeń wymagają też podstawy orga-
nizacyjne i system fi nansowania. Możliwości sprawcze organizacji są determino-
wane wysokością środków, jakie pozostają do jej dyspozycji. Struktura fi nanso-
wania uzależnia sumy płacone przez poszczególnych członków od wysokości ich 
dochodu (sposób naliczania składek jest okresowo aktualizowany). Najwyższy 
pułap fi nansowania to 25% określone dla Stanów Zjednoczonych, które owo 25% 
pod presją Amerykanów w 2000 roku obniżono do 22% dochodu narodowego. 
Japonia zobowiązana jest do płacenia składki w wysokości 12,53%, Niemcy – 
8,089%, Chiny – 3,189%89. Prawie połowa państw członków organizacji wpłaca 
składkę minimalną w wysokości 0,01%. Lista największych dłużników ONZ 
obrazuje również zmiany na międzynarodowej mapie wpływów. W latach 50. 
i 60. największym dłużnikiem był Związek Radziecki, w ostatnich dekadach nie-
chlubne pierwszeństwo na tym polu przypada Stanom Zjednoczonym. Amery-
kański stosunek do regulowania należności wobec ONZ nie dotyczy tylko pie-
niędzy, ale może być interpretowany w szerszych kategoriach, jako reakcja na 
pogłębiającą się potrzebę międzynarodowej współpracy. Sceptycyzm kręgów po-
litycznych w Stanach Zjednoczonych wobec roli ONZ w międzynarodowej poli-
tyce narastał w miarę jak amerykańska polityka zagraniczna stawała się na tym 
forum przedmiotem coraz rozleglejszej krytyki. Lata 70. przyniosły falę potę-
pienia wobec amerykańskich strategii w Wietnamie, Ameryce Południowej i na 
Bliskim Wschodzie, która powiązana była z równoczesnym żądaniem szerszego 
wsparcia ekonomicznego dla świata rozwijającego się. Reakcja amerykańskich 
kręgów politycznych, szczególnie konserwatystów, sprowadzała się do uznania 
ONZ jako zagrożenia dla niezależności i suwerenności państwa amerykańskie-
go. Pojawiały się głosy mówiące o tym, że fi nansowanie ONZ to fi nansowanie 
korupcji i przerośniętej biurokracji, struktury, która stała cię centrum globalnej 
antyamerykańskiej retoryki. W końcu – argumentowali konserwatyści − USA 
nie potrzebuje ONZ tak bardzo, jak ONZ potrzebuje USA90. W konsekwencji 
amerykańskie zaległości rosły. W trakcie urzędowania administracji Ronalda 
Reagana USA odmówiły partycypowania w fi nansowaniu programów pomo-
cowych dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny czy ruchu niepodległościowego 
Namibii. Kolejny prezydent – George H. Bush − zdołał przekonać Kongres do 

89 Assessment of Member States’ Advances to the Working Capital Fund for the Biennium 
2010−2011 and the Contributions to the United Nations Regular Budget for 2010, UN Secretariat, 
http://www.un.org/zh/members/contribution_2010.pdf (20.05.2012).

90 R.W. Mansbach, K.L. Taylor, Introduction to Global Politics, Routledge, New York 2012, s. 335. 
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zmiany kursu wobec ONZ i uregulowania sporej części zadłużenia. W latach 
urzędowania Billa Clintona nie milkły wewnętrzne spory dotyczące fi nansowa-
nia, których rezultatem było utrzymanie części długu. Kiedy w Białym Domu 
zasiadał George W.  Bush, próbowano sprawą fi nansowania zachęcić ONZ do 
przeprowadzenia pożądanych przez Waszyngton reform. Rezultat nie wymaga 
komentarza – w 2009 roku suma zadłużenia państw członkowskich wobec ONZ 
sięgała 829 mln USD, z czego 93 mln stanowiło zadłużenie Stanów Zjednoczo-
nych91. W maju 2010 roku zadłużenie ONZ wzrosło do 1,061 mld USD w obsza-
rze budżetu organizacji i 1,24 mld USD w obszarze budżetu przeznaczonego na 
operacje pokojowe92. 

Amerykański stosunek do fi nansowania ONZ obrazuje skalę problemów, któ-
re sprawiają, że pogłębia się jej kryzys instytucjonalny i inercja w działaniu. Aby 
nie zaprzepaścić dokonań całego systemu ONZ oraz potencjału, jaki niewątpliwie 
ciągle w tym systemie drzemie, trzeba by zdobyć się na odwagę i przeformułować 
fundamentalne zasady działania organizacji. Jak trafnie podsumowuje ten wątek 
Teresa Łoś-Nowak: 

Dzisiaj nie wystarczą już reformy, na które członkowie ONZ nie mogą się zdecydować, 
przynajmniej od 10 lat. Konieczne staje się dostosowanie nas samych i stworzonych już 
instytucji do nowych realiów, co dotyczy także ONZ. Jej dotychczasowa bezsilność jest 
konsekwencją braku władzy. Tej zaś nie może mieć, jeśli wiernie chcemy postępować wedle 
zasady par in parem non habet imperium93.

5.2. Agendy ONZ w strukturze zarządzania globalnego

W analizach dotyczących roli ONZ we współczesnym układzie władzy między-
narodowej przebija ton rozczarowania postępującą marginalizacją wielkiej idei, 
która leżała u podstaw projektu tego globalnego forum. Ten dominujący nurt ana-
lizy przysłania rzeczywistą rolę rozbudowanych struktur ONZ, które niewątpliwie 
stanowią podstawę współczesnego systemu globalnego zarządzania. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych nie jest tożsama z systemem Narodów Zjednoczonych. 
Z punktu widzenia zarządzania najważniejszymi obszarami świata najbardziej 
znacząca jest rola wyspecjalizowanych agencji oraz funduszy i programów, które 
podlegają Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Agendy ONZ są pierwszoplanowy-
mi instytucjami pomagającymi w rozwiązywaniu problemów globalnych, ich sieć 
tworzy trzon infrastruktury prawnej i instytucjonalnej potrzebnej dla efektywne-

91 UN Finance, Global Policy Forum, http://www.globalpolicy.org/un-fi nance.html (12.10.2011).
92 Assesment of Member States’ Advances to the Working Capital Fund for the Biennium 

2010−2011... 
93 T. Łoś-Nowak, ONZ w XXI wieku..., s. 250. 
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go realizowania współpracy międzynarodowej94. W rozwijaniu kompleksowych 
strategii zarządzania w najbardziej newralgicznych obszarach problemowych 
istotną rolę odgrywają światowe konferencje tematyczne, poświęcone przykłado-
wo zagadnieniom ekologicznym (Rio de Janeiro 1992), ochronie praw człowieka 
(Wiedeń 1993), problemom związanym z globalną sytuacją demo grafi czną (Kair 
1994), ochronie praw kobiet (Pekin 1995), przeciwdziałaniu rasizmowi (Dur-
ban 2001). Konferencje, a zwłaszcza formułowane na podstawie uzgodnionych 
na nich wniosków szczegółowe programy działania, są wyrazem konieczności 
uzgadniania stanowisk i polityk dotyczących wspólnych spraw ludzkości. Sta-
nowią one doraźny instrument, za pomocą którego Organizacja kieruje uwagę 
swoich członków, mediów i światowej opinii publicznej na najistotniejsze prob-
lemy współczesności. Taką doraźną formułą, która miała zapewnić większą efek-
tywność niż standardowe procedury, była Deklaracja Milenijna, przyjęta podczas 
szczytu ONZ w Nowym Jorku w 2000 roku. Wszystkie państwa członkowskie 
wzięły wówczas na siebie zobowiązanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, 
które miały stanowić receptę na problem światowego ubóstwa, epidemii, braku 
dostępu do edukacji i właściwej opieki medycznej, braku właściwej dbałości o śro-
dowisko, i rozpocząć budowanie podstaw zrównoważonego rozwoju95. Ze wzglę-
du na ich rozmiary, złożoną ewolucję i różnorodność problemową tych struktur, 
rzetelna diagnoza ich funkcjonowania wymaga osobnego namysłu, warto jednak 
pokusić się o pobieżne choćby spojrzenie na agendy ONZ w działaniu.

Zasadniczą rolę operacyjną w systemie ONZ odgrywają wyspecjalizowane 
agencje, działające na podstawie odrębnych wielostronnych umów międzynaro-
dowych. Każda spośród 15 agencji działa w zarządzanym przez siebie obszarze 
problematycznym: FAO – w obszarze wyżywienia i rolnictwa, WHO w obszarze 
zdrowia, UNESCO – praw dzieci, ILO – praw pracowniczych, ICAO – awiacji 
itd. Trudno powiedzieć, czy bez wysiłków WHO udałoby się wyeliminować polio 
i ospę wietrzną jako zagrożenia zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach. 
Działania UNICEF-u docierają do dzieci w 138 krajach, w których są trudności 
z dostępem do podstawowej edukacji, szczepionek czy żywności. 183 konwencje 
dotyczące każdego niemal aspektu praw pracowniczych są rezultatem funkcjono-
wania ILO96. Skala działania wyspecjalizowanych agencji ONZ nie ma precedensu 
i pomimo gwałtownego rozwoju różnorodnych inicjatyw w opanowanych przez 
nie obszarach problemowych żaden inny podmiot – prywatny czy publiczny − nie 
jest w stanie ich zastąpić. 

94 Zob. R.  Kuźniar, System Narodów Zjednoczonych [w:] Stosunki Międzynarodowe. Geneza, 
struktura, dynamika, red. E.  Haliżak, R.  Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2006, s. 376−402. 

95 Śmiały program pokonania czy złagodzenia największych zagrożeń ludzkości, chociaż opar-
ty na realistycznych przesłankach, nie doczeka się jednak realizacji w wyznaczonych w 2000 roku 
ramach. Jego realizację opóźni, lub w wersji pesymistycznej uniemożliwi, globalny kryzys gospodar-
czy, którego konsekwencje osłabiły wolę i możliwości państw członkowskich w tej sprawie. 

96 K. Dawkins, Global Governance..., s. 48. 
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Agendy działają pod auspicjami ONZ, cieszą się jednak konstytucyjną, budże-
tową i decyzyjną niezależnością. Należy pamiętać, że choć przynależą do systemu 
ONZ, nie są formalnie częścią organizacji – zobowiązane są jedynie raportować 
przebieg swojej aktywności Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSC). 

Drugi poziom tworzą Programy i Fundusze ONZ znajdujące się pod kontro-
lą Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Funkcjonuje ich obecnie około tuzin. Są pod-
stawową globalną siłą reagowania w wypadku kryzysów humanitarnych, zarzą-
dzania konfl iktami zbrojnymi, likwidacji ubóstwa, chorób i głodu na świecie. Ich 
długoletnia działalność wyznaczyła światowe standardy zapobiegania i realizo-
wania czynności naprawczych w sytuacjach klęsk żywiołowych i humanitarnych. 
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju jest największym na świecie 
źródłem multilateralnego wsparcia projektów rozwojowych – ma ich pod opieką 
około 5 tys. projektów we wszystkich zakątkach globu.

Pomimo marginalizacji głównych forów ONZ agendy, programy i fundusze 
gromadzą coraz większy potencjał wiedzy, umiejętności, wzmacniając swą pozy-
cję. Choć od początku istnienia poszczególne podmioty w strukturze ONZ działa-
ły w sposób policentryczny i niezależny od siebie, to kompleksowość problemów, 
z którymi muszą mierzyć się współcześnie, spowodowała konieczność budowania 
współpracujących z sobą klastrów. W obszarze zarządzania wyspecjalizowanymi 
agendami daje się zauważyć wzrost znaczenia wysiłków koordynacyjnych i syste-
matyzujących poszczególne działania. Początkowo takie funkcje miał pełnić powo-
łany w 1946 roku Administracyjny Komitet Koordynacyjny (ACC, Administrative 
Committee on Coordination), obecnie to Główna Rada Wykonawcza ds. Koordy-
nacji Systemu Narodów Zjednoczonych (CEB, United Nations System Chief Exec-
utives Board for Coordination), poszczególne agendy zbyt mocno dążyły jednak 
do niezależności, na skutek czego wysiłki tego rodzaju organów nie były efektywne.

Współcześnie tendencję do tworzenia powiązanych z sobą sieciowych struk-
tur w ramach ONZ może ilustrować działalność Biura NZ ds. Koordynacji 
Pomocy Humanitarnej (OCHA, UN Offi  ce for the Coordination of Humanitarian 
Aff airs), które zostało powołane w celu zapewnienia spójności w działaniach licz-
nych agencji. Procedury działalności OCHA przewidują kompleksowe rozwiązy-
wanie sytuacji kryzysowych. W skład szerokiego zakresu działań przez nie podej-
mowanych wchodzą wysiłki monitorujące, pozyskiwanie środków fi nansowych 
oraz koordynacja wszystkich aktywności realizujących zadania w danym obszarze 
podmiotów. Budowanie pewnych zinstytucjonalizowanych, ale zdolnych do ela-
stycznego reagowania na bieżące potrzeby, struktur jest odpowiedzią na zarzuty 
formułowane wobec organizacji. Krytycy twierdzą, że odpowiedzią ONZ na każde 
nowe zjawisko czy długofalowy problem w międzynarodowym krajobrazie bez-
pieczeństwa i polityki rozwojowej jest powołanie odrębnej, poświęconej wycinko-
wej problematyce jednostki – rady, komisji, komisarza itd.97 Agendy stanowiące 

97 Zob. np. P. Calame, Th e Th ree Evils of Global Governance, „Th e European Magazine”, 9.02.2012, 
http://www.theeuropean-magazine.com/478-calame-pierre/509-un-reform (11.02.2012). 
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? zbiór instytucjonalnych wolnych elektronów dużą część swoich zasobów i energii 
poświęcały budowaniu pozycji w hierarchii ONZ, obronie swych interesów i ra-
cji bytu. Taka logika systemu sprawiała, że istotnie cechowały go biurokratycznie 
ospałe, przerośnięte i niejednokrotnie nastawione na trwanie, a nie na działanie 
struktury. Tymczasem współzależność rzeczywistości międzynarodowej nie spro-
wadza się tylko do kształtu relacji pomiędzy aktorami, ale również do sposobów 
organizowania tej rzeczywistości. 
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6.  Społeczeństwo obywatelskie 
na forum globalnym

„Kluczem do zrozumienia zarządzania globalnego jest zidentyfi kowanie typów podmio-
tów, które biorą udział w akcie zarządzania, jak również odkrycie różnorodności kontak-
tów między nimi”98. 

Często wyrażanym na gruncie literatury zarządzania globalnego przekonaniem 
jest to, że poszerzenie międzynarodowej sfery decydowania jest nieuchronne 
i coraz większe znaczenie w tym kontekście będą mieć podmioty pozapaństwo-
we. Decentralizacja jest jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk dla 
współczesnego krajobrazu władzy międzynarodowej, a organizacje pozarządo-
we stopniowo stają się tu aktorami pierwszego planu. Chociaż neorealistyczna, 
państwowocentryczna wizja układu międzynarodowego wciąż jest podstawowym 
obszarem odniesień w opisywaniu stosunków międzynarodowych, to podejmuje 
się próby przełamania tego monopolu. Ujęcie porządku międzynarodowego, któ-
re opiera się na państwach narodowych, ma niewątpliwe zalety analityczne. Jest 
ramą, w której identyfi kowane są podstawowe dla stabilności i funkcjonowania 
systemu zagadnienia, takie jak legalność i nielegalność aktorów międzynarodo-
wych, powstawanie i funkcjonowanie norm działania, członkostwo i wyklucze-
nie w organizacjach międzynarodowych. Dominującą formułą współistnienia 
w systemie zdominowanym przez państwa jest gra sił nastawiona na zwiększenie 
kontroli i maksymalizację władzy. Państwowocentryczna wizja porządku między-
narodowego jest spójna i przejrzysta, niekoniecznie jednak prawdziwa. Pojęcie 
państwa, podobnie jak większość kategorii analitycznych, to pewne uogólnienie. 
Aby zatem uczynić zadość postulatowi jak najwierniejszego odwzorowania rze-
czywistości w analizach porządku międzynarodowego, na podstawie obserwacji 
powstają nowe formuły i kategoryzacje. Stworzoną na potrzeby tego typu analiz 
formułą jest właśnie globalne społeczeństwo obywatelskie. Pojęcie to odnosi się 
do różnorodnych form współpracy na rzecz dobra publicznego podejmowanych 

98 R. Wilkinson, Global Governance: A Preliminary Interrogation [w:] Global Governance: Criti-
cal Perspectives, red. R. Wilkinson, S. Hughes, Routledge, New York–London 2002, s. 2. 
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w skali globalnej przez jednostki, grupy, podmioty formalnie zorganizowane, 
a także te nieformalne. Mozaika globalnego społeczeństwa obywatelskiego obej-
muje sieci obywatelskie, grupy interesów i stowarzyszenia, których działania wy-
kraczają poza obszar jednego państwa czy regionu, a które w swojej aktywności 
podejmują problemy globalne. Nie znaczy to jednak, że termin ten powinien być 
odczytywany dosłownie99. Został on zaadaptowany z opracowań anglosaskich 
i wydaje się, że na stałe wszedł już do użycia jako określenie międzynarodowych 
form współpracy różnych grup interesów, lecz nigdy nie został powszechnie 
uznany za trafny i precyzyjny100. Odnosi się on bowiem do pewnego wyobrażenia, 
wizji, o której z góry wiadomo, że nigdy nie zostanie urzeczywistniona. 

Świat „obywateli bez granic”, którzy staną się istotną siłą w stosunkach mię-
dzynarodowych, może inspirować, ale nie nadaje się na projekt polityczny. Jego 
realizację uniemożliwia przede wszystkim defi cyt demokracji w wymiarze świa-
towym. Trudno mówić o urzeczywistnianiu koncepcji obywatelstwa globalnego, 
jeśli wiele państw czy całych regionów na świecie nie posiada warunków ustro-
jowych umożliwiających nieskrępowany rozwój aktywności obywatelskiej. Budo-
wanie kapitału społecznego jest niemożliwe w warunkach rządów autorytarnych 
i totalitarnych – tam, gdzie wolność słowa, gromadzenia się jest ograniczana, 
a prawa polityczne społeczeństwa są naruszane. Pomimo jednak niespotykanej 
skali, w której rozwinęła się demokracja w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, do 
wielu krajów i regionów jeszcze ona nie dotarła. Dlatego też większość grup ak-
tywizmu obywatelskiego działających transnarodowo wywodzi się z Zachodu. 
W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy też znaczny rozwój tego typu dzia-
łań w wybranych krajach Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. 
Co więcej, nawet w państwach demokratycznych budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego jest procesem żmudnym i długotrwałym. I jak wskazują dane Civil 
Society Indeks, przynajmniej od lat 90. XX wieku zaangażowanie obywateli w sferę 
publiczną zmniejsza się w skali całego świata, a zatem i tam, gdzie mają oni pełną 
możliwość tego zaangażowania101. 

Wreszcie mówimy o społeczeństwie obywatelskim w odniesieniu do konkret-
nego rządu: 

99 J. Szacki, Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współ-
czesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 45.

100 K. Anderson, D. Rieff , Global Civil Society: A Skeptical View [w:] Global Civil Society 2004/5, 
red. M. Kaldor et al., Sage, London 2004; J. Gamble, J. King, Ch. Ku,  International Law – New Actors 
and New Technologies: Center Stage for NGOs?, „Law and Policy in International Business” 2000, 
no. 31, s. 221–262; N. Chandhoke, Th e Limits of Global Civil Society [w:] Global Civil Society 2002, 
red. G. Marlies, M. Kaldor, H. Anheier, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/yearbook02chapters.htm 
(20.08.2009).

101 M.  Jacob, Taking the Pulse of Civil Society Worldwide: Insights from the CIVICUS Civil 
Society Index Project (2003−2007), referat przedstawiony na 8. konferencji International Society for 
Th ird Sector Research w Barcelonie, 9−12.07.2008, za: http://www.istr.org/conferences/barcelona/
WPVolume/Mati.pdf (20.04.2010).
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Społeczeństwo obywatelskie (...) należy także odnosić do obywatelstwa czy obywatelskości 
dotyczącej jednostki jako członka pewnej wspólnoty politycznej, pozostającego w relacji 
do państwa, który nie tylko korzysta z przysługujących mu jako obywatelowi uprawnień, 
ale ma także pewne obowiązki publiczne102. 

Sfera pozarządowa jest z jednej strony uzupełnieniem działań podejmowa-
nych przez dany rząd, z drugiej – sprawuje nad nim kontrolę. Jest to niezależna 
od rządu sfera działań obywateli, która umożliwia komentowanie posunięć wła-
dzy państwowej i oddziaływanie na sytuację w obrębie danego państwa. Trudno 
o taką relację w przestrzeni międzynarodowej, ponieważ nie ma tu centralnego 
organu władzy – rządu globalnego. Gremia decyzyjne na poziomie międzynaro-
dowym są zdecydowanie bardziej rozproszone niż w wypadku systemu ustrojo-
wego państwa. W obszarze tak szerokiego forum trudniej formułować i skutecz-
nie komunikować postulaty.

Duże wątpliwości związane z użyciem terminu „globalne społeczeństwo oby-
watelskie” nie oznaczają jednak, że zjawiska, które przy jego użyciu są omawia-
ne, nie stanowią interesującego obszaru dociekań. Są one ściśle związane z istotą 
zarządzania globalnego, ponieważ działające ponadnarodowe grupy aktywistów 
i organizacje promujące zmianę doprowadziły do znacznych przetasowań w struk-
turze władzy międzynarodowej. 

Sieci kontaktów, zinstytucjonalizowane, oparte na państwach czy organizacjach między-
narodowych, rozpoznawalne lub powstające ad hoc dla rozstrzygnięcia jakiegoś proble-
mu, tworzą jedną z najważniejszych cech nowej struktury zarządzania globalnego. Jego 
częścią są także dynamicznie rozwijające się międzynarodowe organizacje pozarządowe 
(International Non-Governmental Organizations, INGO), których funkcjonowanie jest 
oparte na zdolności szybkiego kontaktu. Defi niowane są one jako podmioty niezależne, 
niebędące instrumentem działania rządu, nieprzynoszące dochodu właścicielom oraz po-
siadające formę prawną103. 

Zdołały one zagospodarować energię szerokich grup ludzi w dążeniu do 
wspólnego celu, a z pominięciem sprawy przynależności narodowej czy spo-
łecznej. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są podmiotem pośredniczą-
cym pomiędzy posiadającą konkretne uprawnienia władzą a społeczeństwem, 
które ta władza ma reprezentować. Te obecne na poziomie międzynarodowym, 
są siłą kształtującą „światową opinię publiczną” i uznawane są za reprezentację 
społeczeństwa globalnego. W swych działaniach poruszają problemy ważne dla 
ogółu ludzkości. Organizacje międzynarodowe działające w obszarze globalnym 
opierają się na strukturze reprezentacji państwowych, zatem ich członkowie nie-

102 D. Pietrzyk-Reeves, Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Czas społe-
czeństwa obywatelskiego, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2006, s. 15. 

103 L.M.  Salamon, H.K.  Anheier, Defi ning the Nonprofi t Sector, Manchester University Press, 
Manchester 1997.
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uchronnie przedkładają interesy własnych społeczeństw nad interes społeczeństw 
w ogóle. W wypadku INGO, chociaż wiele z nich prowadzi intensywne działa-
nia w kraju macierzystym, tożsamość narodowa nie jest podstawą dla wyznacza-
nia zakresu i charakteru ich aktywności. W nowych warunkach geopolitycznych 
współdziałanie sfery publicznej, sektora prywatnego oraz organizacji non profi t 
uzupełnia podstawową, opartą na państwach strukturę dla rozwiązywania pro-
blemów globalnych104. Wskazuje również, że dotychczasowe sposoby zarządzania 
wspólnymi sprawami ludzkości nie zdają egzaminu: 

Społeczność międzynarodowa czasami jest w stanie zdobyć się na odpowiednio wczes-
ną reakcję, być może tworząc jakąś luźną strukturę współpracy, ale w ten sposób nie da 
się doprowadzić do odpowiednio skutecznego działania. (...) Ramowe konwencje ONZ – 
np. w sprawie warstwy ozonu czy zmiany klimatu – są posunięciami bardzo ważnymi, ale 
nie oznaczają przełomu w podejmowaniu naprawdę potrzebnych działań105.

O ile znacząca rola sektora INGO w rozmaitych działaniach dotyczących waż-
nych problemów ludzkości nie może być kwestionowana, o tyle jego oddolny, 
wywołany potrzebami ludzkości charakter bywa podawany w wątpliwość. Więk-
szość organizacji obywatelskich ma dość elitarny, ekspercki charakter i w swej 
codziennej działalności jest jedynie luźno związana z szerokimi grupami społecz-
nymi, których interesy, potrzeby i wolę ma wyrażać. Większość organizacji oby-
watelskich została założona przez zamożnych przedstawicieli demokratycznego 
Zachodu, skupia zamożnych przedstawicieli demokratycznego Zachodu i przez 
nich jest utrzymywana. Jak twierdzi jeden z badaczy: 

Działające międzynarodowo NGO nie wywodzą się od „ludu” czy „mas” lub też „obywateli 
świata”, nie mają charakteru oddolnego. Są one raczej pewną płaszczyzną, na której między-
narodowe elity toczą dyskusję z innymi międzynarodowymi elitami, na temat spraw – czę-
sto niewątpliwie o fundamentalnym znaczeniu – które obchodzą międzynarodowe elity106. 

Idea społeczeństwa obywatelskiego niewątpliwie wywodzi się z republikań-
skiej, demokratycznej tradycji, która najpełniej rozwinęła się właśnie w państwach 
Zachodu. Tylko w tym modelu społeczno-ustrojowym wykształciła się sfera 
publiczna, w której obywatele mogą wywierać wpływ na sposób rządzenia pań-
stwem i oddziaływać na kształtowanie się opinii publicznej. W tej tradycji również 

104 Zob. Osiąganie globalnych celów [w:] J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo: Ekonomia dla prze-
ludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 282−302.

105 Ibidem, s. 284. 
106 K. Anderson, Th e Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-gov-

ernmental Organizations and the Idea of International Civil Society, „European Journal of Interna-
tional Law” 2000, no. 91, March, s. 118. W tym samym artykule autor cytuje wypowiedź Larry’ego 
Coxa pracującego dla Amnesty International i Ford Fundation: „Dwadzieścia lat temu, kiedy zna-
lazłeś się na spotkaniu grupy zajmującej się ochroną praw człowieka, spotykałeś tam przeróżnych 
ludzi. Teraz zazwyczaj spotykasz albo prawników, albo profesjonalistów zawodowo zajmujących się 
ochroną praw człowieka”, ibidem, s. 120.
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zakorzeniona jest pewna postawa aktywności, zainteresowania sprawami publicz-
nymi, nieobojętności wobec biegu wydarzeń. Koncepcja społeczeństwa obywatel-
skiego jest zatem koncepcją zakorzenioną w tradycji Zachodu i realizowanie jej 
w przestrzeni międzynarodowej może zostać uznane za formę eksportowania war-
tości, postaw i fi lozofi i związanych z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego107. 

Niemniej „globalne społeczeństwo obywatelskie” postrzegane jest jako siła 
demokratyzująca, przenosząca wartości humanistyczne do schematów opartej 
na realizmie polityki międzynarodowej, i właściwie, jeśli odnosimy się do istoty 
działań NGO oraz INGO, nie znajdziemy tam podstaw do kwestionowania tego 
wizerunku108. 

6.1.  Warunki działania obywatelskiego w przestrzeni 
ponadnarodowej

„Globalne społeczeństwo obywatelskie” zaistniało w przestrzeni międzynarodo-
wej dzięki globalizacji. Integracja, rozwój telekomunikacji, zmniejszenie dystansu 
pomiędzy ludźmi żyjącymi na różnych kontynentach przyczyniły się do wytwo-
rzenia pewnego rodzaju globalnej solidarności. Wyraża ją wiele wpływowych idei 
obecnych we współczesnym dyskursie politycznym. Niezwykły rezonans zyskała 
na przykład koncepcja zrównoważonego rozwoju, która odwołuje się właśnie do 
wspólnoty globalnej – proponuje wizję nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, która 
rozwijać się będzie z zgodzie ze środowiskiem naturalnym, tożsamością społeczną 
i kulturową109. 

Wspólnotowość, poczucie odpowiedzialności za przyszłość planety, odwo-
ływanie się do wspólnych celów ludzkości to treści ideowe, które pobrzmiewają 
w komunikatach grup wchodzących w skład globalnego społeczeństwa obywatel-
skiego. Ich głos w debacie publicznej dotyczy spraw, które wykraczają poza par-
tykularne interesy polityczne obecne w państwowych strukturach władzy. Grupy, 
które działają na poziomie ponadnarodowym, wnoszą do debaty wewnętrznej nar-
racje i odwołania głęboko osadzone w kategoriach uniwersalnych, wspólnych całej 
ludzkości. Bardzo istotną częścią procesów globalizacyjnych które umożliwiły czy 

107 Zob. np. D.  Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego: Współczesna debata i jej 
źródła, FNP, Wrocław 2004. 

108 Zob. np. M. Kaldor, Global Civil Society: An Answer to War, Polity Press, Cambridge 2003; 
J. Bohman, International Regimes and Democratic Governance: Political Equality and Infl uence in 
Global Institutions, „International Aff airs” 1999, no. 75 (3), s. 499–513; Toward a Global Civil So-
ciety, red. M. Walzer, Berghahn Books, Providence, RI 1997; R. Cox, Civil Society at the Turn of the 
Millennium: Prospects for an Alternative World Order, „Review of International Studies” 1999, no. 25 
(1), s. 3−28.

109 L. Gawor, Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji, „Dia-
metros” 2006, nr 8.



Sp
oł

ec
ze

ńs
tw

o 
ob

yw
at

el
sk

ie
 n

a 
fo

ru
m

 g
lo

ba
ln

ym
 

153

ułatwiły ponadnarodową aktywność grup obywatelskich, był rozwój technolo-
giczny. Sama idea globalnego społeczeństwa obywatelskiego zaistniała w związku 
z rewolucją informacyjną i rozprzestrzenianiem się technologii komunikacyjnych. 
Dzięki ułatwieniu i obniżeniu kosztów międzynarodowej komunikacji koordyna-
cja działań grup oddalonych geografi cznie, a aktywnych na tym samym polu tema-
tycznym stała się łatwiejsza. Rewolucja komunikacyjna i teleinformatyczna rów-
nież w wymiarze obywatelskim pozwoliły na pokonanie barier czasu i przestrzeni. 
Powstała ponadnarodowa sfera wymiany idei i aktywizacji społecznej Przybyło 
technicznych środków ułatwiających kontakt, obieg informacji, zdolność mobili-
zowania do działania oraz wywieranie wpływu. Dało to grupom interesów, organi-
zacjom, środowiskom i poszczególnym społecznościom możliwość oddziaływania 
na procesy decyzyjne w sferze, która bezpośrednio ich dotyczy. 

Główną zasadą organizacji i cechą konstytuującą globalne społeczeństwo 
obywatelskie jest sieciowość. Badacze zwracają uwagę, że taka formuła działania 
nie pociąga za sobą żadnych form biurokracji i instytucjonalizacji albo umoż-
liwia działanie w sytuacji skromnych podstaw formalnych. Jest to kolejna, bar-
dzo często stosowana współcześnie odpowiedź na wyzwania współzależności. 
Aby podjąć wspólne działanie – konieczne w sytuacji współzależności − najpierw 
trzeba rozwijać płaszczyznę porozumienia – poznać racje partnerów, ich obawy 
i doświadczenia. Fora społeczne mają za zadanie gromadzenie kapitału relacyj-
nego, a jego jakość decyduje o możliwości podejmowania skutecznego działania 
w układzie wielostronnym. 

Nowa rzeczywistość technologiczna znacznie ułatwiła koordynację wspól-
nego działania, ale nie była w stanie automatycznie skierować ludzkiej energii 
w stronę obszarów budowania wspólnego dobra. Inicjatywy obywatelskie – czy 
to w skali lokalnej, czy też globalnej – funkcjonują dzięki głębokiej motywacji 
i woli działania. Tak było od początków apolitycznej aktywności humanitarnej 
i obywatelskiej. W końcu jedną z najbardziej zasłużonych organizacji w obszarze 
międzynarodowych inicjatyw humanitarnych zainspirował jeden człowiek w cza-
sach, w których zaawansowanym środkiem komunikacji był telegraf. Międzyna-
rodowy Czerwony Krzyż – bo o nim mowa − nie narodził się z idealistycznych 
potrzeb ratowania świata; był wynikiem wstrząsającego doświadczenia szwaj-
carskiego kupca Henriego Dunanta, który przypadkiem trafi ł na pole bitwy pod 
Solferino. Pole zasłane było ciałami zabitych, wśród których w męczarniach do-
gorywali ranni. Z bezradności przypadkowego wędrowca, który starał się ulżyć 
doli tych nieszczęśników, narodziła się książka poruszająca sumienia przywód-
ców Europy. Propozycje polityczne w niej wyłożone stały się podstawą powołania 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przyjęcia Konwencji Genewskich i roz-
wijania międzynarodowego prawa humanitarnego110. Historia ta, niewątpliwie 

110 Z historii powstawania organizacji wyłania się także dość smutna prawidłowość – kiedy tylko 
idea zaczyna przybierać instytucjonalne, formalne rysy, zmienia się nastawienie do niej. Kiedy tylko 
inspiracja Dunanta zaczęła mieszać się z polityką, on sam został wykluczony z dalszych działań, na 
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inspirująca do podejmowania inicjatyw dla dobra wspólnego, przekazuje pewną 
podstawową prawdę – spiritus movens każdej inicjatywy obywatelskiej jest prze-
de wszystkim wola zmieniania świata na lepsze, i bez niej wszelkie techniczne, 
polityczne czy instytucjonalne ułatwienia niczego nie załatwią. Działające na tej 
podstawie jednostki, nieformalne grupy, zbiorowości i podmioty instytucjonalne 
w tych częściach świata, w których udało się zbudować trwały system demokra-
tycznego uczestnictwa, stały się ważną częścią debaty o potencjalnych rozwiąza-
niach dla globalnych problemów. 

Rozmiary oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego na rozwój zdarzeń 
na arenie międzynarodowej w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a szczególnie od 
momentu zakończenia zimnej wojny, znacząco się zwiększyły. Organizacje funk-
cjonujące niezależnie od rządów, wychodzące w swej aktywności poza granice 
państw narodowych, odgrywają coraz większą rolę w polityce międzynarodo-
wej, propagując określone wartości, inicjując nowe regulacje międzynarodowe, 
kontrolując przestrzeganie różnych norm i standardów. Pełnią funkcję agentów 
zmiany w wielu obszarach wymagających wielostronnej koordynacji. Najbar-
dziej eksponowaną dziedziną ich aktywności jest polityka informacyjna i akcje 
edukacyjne, dzięki którym podnoszone przez sferę pozarządową problemy, czę-
sto nieobecne wcześniej w debacie publicznej, wchodzą do katalogu spraw roz-
strzyganych na gruncie politycznym. Ich rola nie sprowadza się jednak wyłącznie 
do kierowania uwagi właściwych centrów władzy na sprawy istotne ze społecz-
nego i obywatelskiego punktu widzenia. Organizacje obywatelskiej aktywności 
współuczestniczą w procesach rządzenia, tworzenia prawa i regulacji między-
narodowych, odgrywają rosnącą rolę w inicjowaniu i monitorowaniu procesów 
politycznych. Ich aktywność rozciąga się na wiele obszarów: od praw człowieka 
po ochronę środowiska, od handlu po politykę rozwojową, od praw mniejszości 
po zdrowie publiczne. 

Zostały one uznane za ważny element w sferze rządzenia i stopniowo włączane 
są w ramy instytucjonalne organizacji o globalnym i regionalnym zasięgu. Głów-
nym obszarem współpracy instytucjonalnej będzie obecność reprezentantów spo-
łeczeństwa obywatelskiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Duch 
obywatelski towarzyszył tej organizacji od momentu jej powstania, stąd też proce-
dury decyzyjne w ramach ONZ przewidują udział organizacji społecznych i oby-
watelskich. Na forum Unii Europejskiej relacje ze sferą obywatelską rozwijane są 
przede wszystkim za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekono-
micznego – organu doradczego instytucji UE111. Ich udział jest szczególnie wyraźny 

długie lata zapomniany, zmarł w przytułku, pomimo uhonorowania go pierwszą pokojową Nagrodą 
Nobla. Jego inne pomysły na bardziej prawe kształtowanie relacji pomiędzy narodami i państwami 
(m.in. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości) na długo zostały zapomniane. 

111 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, grupujący przedstawicieli społeczeństwa oby-
watelskiego, pełni funkcje doradcze, opiniotwórcze oraz informacyjne. Powołany na mocy Trak-
tatów Rzymskich z 1957 r. jest częścią wspólnotowego procesu decyzyjnego. Ma stanowić forum 
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w dwóch sferach: demokratyzacji oraz różnorakich świadczeń czynionych dla do-
bra publicznego. W ostatnich dekadach w wielu państwach rysuje się tendencja 
do delegowania zadań z zakresu szeroko pojętych spraw społecznych na rzecz 
podmiotów prywatnych. Państwo w coraz mniejszym zakresie jest dostarczycie-
lem usług publicznych, a organizacje obywatelskie, jako apolityczne i działające 
dla dobra publicznego, bardzo skutecznie rywalizują z podmiotami komercyjny-
mi o zlecenia państwa. Wiele z nich – odpowiadając na potrzebę, która pojawiła 
się w związku z wycofywaniem się państwa z wielu obszarów administrowania 
− stało się wyspecjalizowanymi, bardzo skutecznymi dostawcami świadczeń. Jako 
że wraz z prywatyzacją tych sfer bardzo często następowała również ich inter-
nacjonalizacja, podmioty obywatelskie z impetem wkroczyły na grunt między-
narodowy. Organizacje międzynarodowe od dawna również budują swój modus 
operandi na zasadzie zlecania realizacji niektórych zadań podmiotom zewnętrz-
nym i pewną część tych zewnętrznych kontraktów bardzo skutecznie zagospoda-
rowały organizacje pozarządowe. 

Globalne spojrzenie na ponadnarodową aktywność grup społeczeństwa oby-
watelskiego sprawia, że ocena ich roli jest niejednoznaczna. Z jednej strony nie-
trudno bowiem wskazać istotne dla rozwoju cywilizacji czy nowoczesnego kon-
ceptu współpracy międzynarodowej sprawy promowane i wspierane przez INGO. 
Z drugiej strony, podczas kiedy forum debaty przekształca się w realny projekt 
– niewiele jest takich, które przynoszą niekwestionowany rezultat. Zazwyczaj 
osiągnięcia aktywistów INGO są cząstkowe i nieostateczne. Takim zwycięstwem 
były Konwencja Ottawska, Międzynarodowy Trybunał Karny, a także wiele in-
nych drobnych spraw, w których udało się wynegocjować częściowe ustępstwa 
czy połowiczny rezultat. Być może jednak zysków społeczeństw świata z obec-
ności w globalnej polityce międzynarodowych grup obywatelskich nie powinno 
się oceniać miarą twardej polityki. Wartością jest przecież sama debata, edukacja, 
szerzenie świadomości i tworzenie płaszczyzny do wyrażania opinii. To pierw-
szoplanowa rola społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni międzynarodowej. 
Drugim obszarem jest współpraca z państwami i organizacjami międzynarodo-
wymi w działaniach urzeczywistniających głoszone postulaty. Trudno jednak 
powiedzieć, że ta grupa wyspecjalizowanych, eksperckich INGO, mocno obecna 
w obszarze polityki rozwojowej bądź humanitarnej, zastępuje państwo w realizo-
waniu jego funkcji. Jest to raczej narzędzie dla państw i organizacji, za pomocą 
którego w nowych warunkach geopolitycznych uzyskują one większą skuteczność 
i lepsze rezultaty.

reprezentacji, informacji i wyrażania poglądów dla reprezentatywnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego państw członkowskich. 
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6.2. Oddolne zarządzanie globalizacją

Oddziaływanie tak zwanego trzeciego sektora na stan relacji międzynarodowych 
od kilku lat jest przedmiotem bacznej obserwacji analityków zarządzania global-
nego. Aktywność aktorów prywatnych na szczeblu międzynarodowym opisywana 
była na różne sposoby. Literatura mówi o koalicjach aktorów pozapaństwowych, 
o transnarodowych sieciach interesu, międzynarodowych kampaniach poparcia 
lub sprzeciwu, transnarodowych ruchach społecznych. Szczegółowa klasyfi kacja 
i charakterystyka każdej formy, którą przybiera globalne społeczeństwo obywa-
telskie, są trudne. Jego struktury tworzą przede wszystkim osoby prywatne, zor-
ganizowani obywatele, działający bezinteresownie, których wysiłki dla realizacji 
określonego celu mogły zostać w mniejszy lub większy sposób zinstytucjonalizo-
wane. Ich działalność wiąże się z rozwijaniem formalnych i nieformalnych kon-
taktów międzynarodowych, mobilizacją dużej liczby osób, koordynacją działań 
z użyciem nowych środków komunikacji, szerokim wyzyskiwaniem mediów, 
szczególnie mediów elektronicznych, do popularyzowania racji i dążeń. Od in-
nych pozapaństwowych aktorów usiłujących rozszerzyć swe oddziaływania na 
arenę międzynarodową organizacje i grupy społeczeństwa obywatelskiego różnią 
się obranym celem. Jest on niekomercyjny i odwołuje się do dobra wspólnego – 
w wymiarze lokalnym, narodowym lub globalnym112. 

Istotne zwiększenie wpływów organizacji pozarządowych w przestrzeni po-
nadnarodowej rozpatruje się niekiedy w kontekście demokratyzacji globalnych 
stosunków politycznych. Pewna część komentatorów i analityków przedstawia te 
zjawiska w sposób wyidealizowany. Zresztą sama nazwa globalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego nie odnosi się do stanu rzeczywistego, ale ma charakter nor-
matywny. Przywołuje ona symboliczne wyobrażenie wspólnoty, w której każdy 
z członków jest uprawiony do działania w imię wspólnego dobra. Zasadnicze róż-
nice w pozycji, możliwościach i dążeniach poszczególnych ludzi i społeczeństw 
na świecie czynią daremnymi wszelkie próby zaprezentowania społeczności 
globalnej w kategoriach jedności, wspólnoty. Ten problem dotyczy również czę-
stej argumentacji odnoszącej się do rozpoznania przyczyn negatywnych w ska-
li międzynarodowej tendencji. Są głosy, które w defi cycie demokracji między-
narodowych instytucji fi nansowych upatrują przyczyn światowego kryzysu eko-
nomicznego. Umacnianie się dysproporcji rozwojowych uzasadnia się brakiem 
mechanizmów umożliwiających reprezentantom globalnego Południa uczestni-
ctwo na równych prawach w globalnych procesach decyzyjnych. Często postu-
lowanym rozwiązaniem tych niedostatków strukturalnych ma być zapewnienie 
zwiększenia międzynarodowego oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego. 
Tymczasem demokratyczny potencjał globalnego społeczeństwa obywatelskiego 
budzi spore wątpliwości badaczy. Jak twierdzi Jan Aart Scholte, 

112 Zob. S. Burgerman, Moral Victories: How Activists Provoke Multilateral Action, Cornell Uni-
versity Press, Ithaca, N.Y. 2001. 



Sp
oł

ec
ze

ńs
tw

o 
ob

yw
at

el
sk

ie
 n

a 
fo

ru
m

 g
lo

ba
ln

ym
 

157

(...) dobrze nam zrobi, jeśli entuzjazm dla zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego 
w zarządzanie globalne zrównoważymy należytą ostrożnością [oraz] żądaniem, aby stowa-
rzyszenia obywatelskie zamiast jedynie zapewniać nas o posiadaniu demokratycznej wia-
rygodności, zademonstrowały ją113. 

Problem demokratycznej reprezentacji w funkcjonowaniu podmiotów społe-
czeństwa obywatelskiego pojawia się na wielu poziomach. Po pierwsze, krytycy 
aktywności grup obywatelskich w przestrzeni ponadnarodowej podnoszą pro-
blem ograniczonego członkostwa tych grup. Zazwyczaj reprezentują one społe-
czeństwa tak zwanego globalnego Południa jedynie retorycznie, a nie w rzeczywi-
stości. Brakuje istotnych wysiłków w celu umocnienia globalnego społeczeństwa 
obywatelskiego w regionach dotkniętych biedą i konfl iktami114. Po drugie, kwe-
stionowane są wewnętrzne mechanizmy sprawowania władzy wewnątrz organi-
zacji. Liderzy mają reprezentować członków organizacji oraz sprawę, która jest 
przedmiotem jej zabiegów, rzadko jednak pochodzą oni z demokratycznego 
wyboru. Często nie ma właściwych mechanizmów zachowania przejrzystości 
i standardów odpowiedzialności władz przed członkami organizacji115. Pojawia 
się jednakże ideał reprezentacji dyskursywnej, zgodnie z którym grupy obywa-
telskie reprezentują nie tyle konkretnych ludzi, ile idee, postulaty116. Wobec tego 
trudno do charakteru ich działalności przyłożyć kryteria demokratycznej odpo-
wiedzialności przed społecznością, członkami szerszej grupy, której stanowisko 
się wyraża. Niezależnie od identyfi kacji i politycznej roli organizacji obywatel-
skich w strukturach zarządzania globalnymi sprawami wspólnymi prawdą jest, 
że są one obecne właściwe w każdym istotnym obszarze zachodzących współ-
cześnie przekształceń. Odgrywają rolę monitorującą, kontrolującą, inicjującą 
przekształcenia w sferze norm i regulacji międzynarodowych. Działalność po-
nadnarodowych sieci obywatelskich jest postrzegana jako element uzupełniający 
dla działalności pierwszoplanowych aktorów polityki międzynarodowej – państw 
i organizacji międzynarodowych. Podkreśla się ograniczone możliwości aktorów 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie systematycznego działania – braku-
je zaplecza, środków technicznych i legitymacji, aby w szerokim zakresie wpro-
wadzać w życie globalną zmianę. Wzrost oddziaływania tych aktorów na kształt 
stosunków międzynarodowych, który jest notowany niemal we wszystkich anali-
zach podejmujących tę problematykę, opiera się jednak przecież na ich skutecz-
ności, na zdolności do przeprowadzenia realnej zmiany. Co zatem wydarzyło się 

113 J.A. Scholte, Civil Society and Democracy in Global Governance, „Global Governance” 2002, 
no. 8, s. 299.

114 J.A. Scholte, J. Aart, Global Civil Society: Changing the World?, University of Warwick, Centre 
for the Study of Globalisation and Regionalisation, Working Paper 1999, no. 31. 

115 R.W. Grant, R.O. Keohane, Accountability and Abuses of Power in World Politics, „American 
Political Science Review” 2005, no. 1 (99), s. 29−43.

116 M.E. Keck, Governance Regimes and the Politics of Discursive Representation [w:] Transnatio-
nal Activism in Asia: Problems of Power and Democracy, red. N. Piper, A. Uhlin, Routledge, London 
2004. 
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w stosunkach międzynarodowych dzięki transnarodowej aktywności organizacji 
obywatelskich? Nie sposób pominąć roli organizacji pozarządowych w obszarze 
promowania i monitorowania standardów praw człowieka. To wielki projekt, który 
od dziesięcioleci napędzany jest energią grup obywatelskich. Systematyczne pięt-
nowanie przypadków łamania praw człowieka, praw pracowniczych, praw dzieci 
powoduje międzynarodową presję na rządy lub władze polityczne, które ponoszą 
za to odpowiedzialność. Niejednokrotnie sam fakt ujawnienia i potępienia takich 
działań przynosi zmianę. Jeśli zaś do niej nie dochodzi, społeczność międzynaro-
dowa otrzymuje czytelny komunikat dotyczący postaw danego rządu, organizacji, 
fi rmy względem ogólnie przyjętych na arenie międzynarodowej norm117. 

Organizacje obywatelskie przez długotrwałe promowanie pewnych standar-
dów sprawiają, że standardy te zaczynają być uznawane za stan pożądany, do 
którego się aspiruje. To zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego znacząco 
zmieniło stosunek władz publicznych do spraw związanych z ochroną środowi-
ska, równouprawnienia, tolerancji, bezpieczeństwa publicznego i zbliżenia mię-
dzykulturowego. Pewne szczegółowe zagadnienia, stanowiące platformę zainte-
resowania wielu organizacji o różnych profi lach, są podstawą działania szerokich 
koalicji grupujących dziesiątki lub setki różnych organizacji pozarządowych, 
rządy i organizacje międzynarodowe. Mobilizacja tak szerokiego frontu zwolen-
ników, była podstawą sukcesu międzynarodowych wysiłków zmierzających do 
umorzenia długów krajów rozwijających się (Jubilee 2000) czy powołania Świato-
wej Komisji do spraw Zapór Wodnych (World Commission on Dams). Ta ostat-
nia nazwana została 

(...) najbardziej innowacyjnym współcześnie eksperymentem z zakresu instytucji między-
narodowych w obszarze demokratycznego zarządzania zrównoważonym rozwojem (...) 
wyznaczyć on może falę nowych globalnych procesów w obszarze polityki publicznej, któ-
re obejmować będą wiele rodzajów interesariuszy118. 

Projekt stał się platformą współpracy pracowników administracji publicz-
nej i instytucji fi nansowych, przedstawicieli społeczności dotkniętych skutkami 
budowania wielkich zapór, inżynierów, organizacji pozarządowych itd. Na fun-
damencie koordynacyjnym stworzonym przez organizacje pozarządowe i Bank 
Światowy Światowa Komisja do spraw Zapór Wodnych została powołana jako 
niezależne ciało, którego członkowie nie reprezentują żadnej instytucji ani żad-
nego kraju. 

Dużą skuteczność wykazały też grupy dążące do utworzenia Międzynarodo-
wego Trybunału Karnego − w dążeniu do tego celu współpracowało z sobą ponad 
tysiąc grup społeczeństwa obywatelskiego z całego świata. Sprawność i umiejęt-

117 Zob. A.M.  Clark, Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human 
Rights Norms, Princeton University Press, Princeton 2001.

118 A. Florini, Th e Th ird Force: Th e Rise of Transnational Civil Society, Carnegie Endowment for 
International Peace, Tokyo–Washington 2000, s. 105. 
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ności przywódcze reprezentantów ponadnarodowego społeczeństwa obywatel-
skiego sprawiły, że proces ratyfi kowania traktatu o Międzynarodowym Trybunale 
Karnym przez ponad 60 państw trwał tylko cztery lata. 

Ze względu na swe, często unikatowe, kompetencje reprezentanci sektora 
pozarządowego w coraz szerszym zakresie są włączani w nurt głównej polityki. 
W Australii, Kanadzie czy Holandii przedstawiciele NGO znaleźli się w składach 
ofi cjalnych delegacji rządowych na organizowane przez Narody Zjednoczone 
wielkie konferencje poświęcone zagadnieniom globalnym czy na sesje WTO. 
Niejednokrotnie tak bliskie związki dwóch sfer – rządowej i pozarządowej − są 
przedmiotem krytyki, wobec jednak rosnącej siły aktorów pozarządowych ich 
szerszy udział w polityce zagranicznej państw czy polityce międzynarodowej wy-
daje się nieuchronny. To eksperci na polu ochrony praw człowieka, zmian klima-
tu, zagrożeń epidemiologicznych itp. Ich aktywność koncentruje się wokół spraw 
uniwersalnych, w odniesieniu do których konieczne jest szersze, wychodzące 
poza partykularne interesy państwowe spojrzenie i taka sama strategia. Ta cecha 
czyni z członków globalnego społeczeństwa obywatelskiego obiecujących akto-
rów zarządzania globalnego. 

Dlatego też coraz częściej i w coraz większym zakresie ich udziałem jest „za-
rządzanie globalizacją”. W 1990 roku w książce pod znaczącym tytułem Przejęcie 
władzy Heidi i Alvin Toffl  erowie pisali o globalnych gladiatorach – aktorach poza- 
państwowych, których rola w kształtowaniu rzeczywistości globalnej rośnie119. 
Uznano, że organizacje pozarządowe działające w przestrzeni międzynarodowej 
mają największe znaczenie wśród tej grupy pretendentów do uczestnictwa we wła-
dzy globalnej. Sprawują swego rodzaju monitoring nad wszystkimi najważniejszy-
mi dla współczesności procesami, rzeczywiście powodując przetasowania w syste-
mie władzy. Wobec wzrostu znaczenia nieformalnych spotkań i forów współpracy 
na arenie międzynarodowej reprezentanci organizacji pozarządowych również 
poszerzają swe pole oddziaływań, co umożliwia im dotarcie do najważniejszych 
gremiów decyzyjnych. Podkreślana jest zarówno ich rola sprawcza – konkretne 
działanie w ramach polityk realizowanych przez międzynarodowe instytucje − jak 
i rola legitymizująca te instytucje. Większość centrów władzy o prawdziwie glo-
balnym zasięgu zmaga się współcześnie z defi cytem wiarygodności. Legalność 
i uprawnienia decyzyjne takich gremiów, jak ONZ, G7, G20, WTO, są szeroko 
kwestionowane. Dla uwiarygodnienia swych działań i pozycji międzynarodowej 
te grupy i instytucje dążą do wykształcenia sfery dialogu społecznego wzmacniają 
swoją strategię komunikacyjną po to, aby promować własne inicjatywy i prowa-
dzić debatę na temat słuszności. Partnerami w tej debacie są dla nich niewątpliwie 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego postrzegane jako reprezentacja intere-
sów społecznych. Główne zatem gremia rządzące na poziomie międzynarodowym 
są zainteresowane włączeniem w swój proces decyzyjny grup pozarządowych, 

119 A. Toffl  er, H. Toffl  er, Marsz gladiatorów: Państwo kontra organizacje pozarządowe, „Wprost”, 
3.03.2002.
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te natomiast stają się coraz bardziej wpływowymi aktorami nacisku. Globalne spo-
łeczeństwo obywatelskie z jednej strony odgrywa rolę kontestatora realizowanych 
polityk i sposobu działania poszczególnych centrów władzy międzynarodowej, 
z drugiej − występuje z alternatywnymi propozycjami rozwiązań konkretnych sy-
tuacji. Zdarza się jednak i tak, że aktywność grup o społecznej, oddolnej prowe-
niencji jest tylko fasadą – próbą uwiarygodnienia kontrowersyjnych praktyk czy 
kwestionowanych fi lozofi i instytucji politycznych i gospodarczych.

Mimo że podmioty skupione w sieciach ponadnarodowej aktywności oby-
watelskiej niejednokrotnie dowiodły swojej bezinteresowności w działaniach na 
rzecz biednych i bezbronnych, to, podobnie jak inne podmioty pozapaństwowe, 
zmagają się one z defi cytem demokracji. Jako grupy interesów występują w imie-
niu określonych społeczności, wybranych grup lub są rzecznikami pewnych 
ważnych z punktu widzenia interesu ogólnego zagadnień. Nie do końca jednak 
wiadomo, kto konkretnie upoważnił daną grupę aktywistów do reprezentowania 
danej sprawy, na podstawie jakich wierzytelności, jakiego mandatu podejmuje ona 
działania? Te niewygodne dla grup społeczeństwa obywatelskiego pytania zada-
wane są wówczas, kiedy ich działania są sprzeczne z interesami państw, korporacji 
czy innych międzynarodowych gremiów politycznych. Wówczas przedstawia się 
zaangażowane grupy jako narzędzie, którym posługują się polityczni przeciwni-
cy lub siły wrogie podejmowanym inicjatywom. Legitymacja grup społeczeństwa 
obywatelskiego następuje zatem na skutek wiarygodności ich działań i niezależ-
ności od wpływów i nacisków. Jeśli z tym problemem stykają się grupy nowe, po-
wstające ad hoc w reakcji na jakieś zdarzenie, to działające od dawna organizacje, 
które zapracowały na zajmowaną pozycję, takie jak Amnesty International czy 
Transparency International, o wiele trudniej zaatakować i zdyskredytować. 

Niezależnie od tego, czy są uznawane za legalne i uprawnione, transnarodowe 
sieci aktywności społecznej realnie oddziałują na wiele istotnych z punktu wi-
dzenia polityki światowej procesów. Siła oddziaływania globalnego społeczeństwa 
obywatelskiego przejawia się w ilości inicjatyw przez nie podejmowanych oraz 
w zakresie tematów, które stają się przedmiotem zainteresowania międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych INGO. 

6.3. Globalne społeczeństwo obywatelskie w działaniu 

Kampania przeciwko stosowaniu min przeciwpiechotnych (Stop Landmines)

Jedną z najsłynniejszych i najbardziej skutecznych inicjatyw, która umocniła spo-
łeczeństwo obywatelskie na pozycji aktora globalnej polityki w latach 90., była 
kampania w celu zaprzestania używania min przeciwpiechotnych. Międzynaro-
dowa Kampania Przeciwko Minom Przeciwpiechotnym (International Campaign 
to Ban Landmines, ICBL) rozpoczęła się w 1992 roku. Chodziło o ujawnienie 
szkodliwości używania min przeciwpiechotnych ze względu na ich katastrofalne 
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oddziaływanie na ludność cywilną, również w okresie po zakończeniu konfl ik-
tu zbrojnego, w którym były użyte120. Obliczono, że każdego roku od 15 do 20 
tys. osób ponosi śmierć lub zostaje okaleczonych przez miny przeciwpiechotne 
używane w walce lub pozostawione w ziemi w rejonach konfl iktu lub na obsza-
rach pokonfl iktowych121. Stratedzy wojskowi, armie partyzanckie, bojówki i inne 
rodzaje sił militarnych uznają miny lądowe za tani i skuteczny środek prowadze-
nia działań zbrojnych. 

Problem destrukcyjnego oddziaływania min na społeczności zamieszkujące 
rejony pokonfl iktowe pojawił się dzięki Międzynarodowemu Czerwonemu Krzy-
żowi. Do organizacji coraz częściej nadchodziły apele od współpracujących z nią 
chirurgów, którzy w ciągu lat 80. XX wieku zaobserwowali drastyczny wzrost liczby 
cywilnych ofi ar okaleczonych przez miny przeciwpiechotne. Postanowiono sprawę 
ich użycia wprowadzić na grunt dyplomatyczny, polityczny i prawny. Międzyna-
rodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczął działania informacyjne, których 
celem było zwiększenie świadomości problemu. Kampania nabrała jednak impetu 
dopiero wówczas, kiedy do MKCK dołączyło pięć innych organizacji pozarządo-
wych reprezentujących różne kraje122. Weszły one w skład międzynarodowej koali-
cji na rzecz zakazu stosowania min przeciwpiechotnych, która w swej działalności 
zdołała zgrupować około 1400 różnych stowarzyszeń o charakterze obywatelskim 
wywodzących się z 90 krajów123. Problematyka destrukcyjnego oddziaływania min 
przeciwpiechotnych tworzyła ramy tematyczne, w których poszczególne organiza-
cje znajdywały istotne z punktu widzenia własnego profi lu działalności punkty od-
niesienia. Stowarzyszenie Human Rights Watch wiązało problem użycia min z pra-
wem humanitarnym i ochroną podstawowych praw cywilów, a w szczególności ich 
prawa do życia i zdrowia. Handicap International interpretował go w kategoriach 
medycznych i wkładał w ramy zdrowia publicznego. Organizacja weteranów woj-
ny wietnamskiej wykorzystywała natomiast wątek min przeciwpiechotnych, aby 
zwrócić uwagę na długofalowe następstwa konfl iktów zbrojnych ograniczające 
możliwości powrotu do normalności i rozwoju społeczeństw pokonfl iktowych. 
Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych wystąpiła więc z postulatem 
wprowadzenia zakazu produkcji i stosowania min przeciwpiechotnych w konfl ik-
tach zbrojnych oraz ustanowienia specjalnego funduszu administrowanego przez 

120 B.  Boutros-Ghali, Landmine Crisis: A Humanitarian Disaster, „Foreign Aff airs” 1994, no. 
73 (5), s. 8−13; Landmines: A Deadly Legacy, Arms Project (Human Rights Watch), Physicians for 
Human Rights (US), Human Rights Watch, New York 1993.

121 United Nations Mine Action, http://www.mineaction.org/misc/dynamic_overview.cfm?did
=193 (28.08.2011).

122 Pierwszymi uczestnikami kampanii były: Handicap International (Francja); Human Rights 
Watch (USA); Medico International (Niemcy); Mines Advisory Group (Wielka Brytania); Physi-
cians for Human Rights (USA); Vietnam Veterans of America Foundation (USA).

123 Zob. To Walk without Fear: Th e Global Movement to Ban Lndmines, red. M.A.  Cameron, 
R.J. Lawson, B.W. Tomlin, Oxford University Press, Toronto 1998. 



Ar
ch

ite
kt

ur
a 

gl
ob

al
 g

ov
er

na
nc

e

162

ONZ na rzecz edukacji społecznej i wzmacniania świadomości problemu124. Pod-
stawą, na której koalicja rozwijała swoje działania, była akcja informacyjna do-
tycząca charakteru i rozmiarów destrukcyjnego oddziaływania min. Dzięki niej 
zyskano niezwykły oddźwięk na poziomie medialnym i politycznym. W szerokim 
zakresie w cele kampanii zaangażowało się Zgromadzenie Ogólne ONZ. Liderami 
akcji stały się również rządy. Do najbardziej aktywnych należały władze Kanady, 
Norwegii, Austrii oraz Republiki Południowej Afryki. Pomysłem, który pojawił 
się w początkowej fazie działalności koalicji, była nowelizacja zapisów tak zwa-
nej Konwencji o Pewnych Rodzajach Broni (CCW) przyjętej przez ONZ w 1980 
roku125. Konwencja nakłada na jej sygnatariuszy obowiązek ograniczenia użycia 
takich rodzajów broni, które powodują nadmierne cierpienia lub których użycie 
może spowodować niekontrolowane, niemożliwe do przewidzenia skutki. Proto-
koły do konwencji mówią między innymi o ograniczeniu stosowania min puła-
pek i laserowych broni oślepiających. Stosowanie min przeciwpiechotnych przez 
walczące strony niewątpliwie niesie z sobą nieprzewidziane dla sięgających po ten 
środek skutki126. Jak argumentują aktywiści kampanii – zakopane w ziemi miny 
nie odróżniają czasu wojny od czasów pokoju, cywili od żołnierzy, dorosłych od 
dzieci. Pomimo wytężonych wysiłków grup pozarządowych w latach 90. nie udało 
się jednak rozszerzyć postanowień konwencji na tyle, żeby rezultat przyniósł real-
ną zmianę. Chodziło przede wszystkim o rozszerzenie postanowień konwencji na 
konfl ikty wewnętrzne, w których najczęściej pojawiał się problem min przeciwpie-
chotnych, oraz o to, że konwencja CCW jest prawem regulującym sposoby prowa-
dzenia wojny, zatem trudno byłoby jednocześnie uczynić z niej traktat rozbroje-
niowy127. Rozczarowanie, jakie przyniosła próba włączenia sprawy min lądowych 
w zakres prac Konferencji Rozbrojeniowej ONZ, spowodowało wyjście poza trady-
cyjne schematy dyplomacji międzynarodowej. Organizacje pozarządowe optowały 
za zacieśnieniem współpracy z tymi rządami, które były skłonne poprzeć zakaz 
produkcji i użycia min, tak aby możliwe było utworzenie międzynarodowego fo-
rum zdolnego niezależnie wynegocjować traktat. Rząd Kanady przejął inicjatywę 
w tej sprawie i w październiku 1996 roku zorganizowano w Ottawie konferencję 
w sprawie strategii obliczonej na przyjęcie nowego traktatu128. Uczestniczyły w niej 

124 Zob. Landmines: A Deadly Legacy...
125 Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą 

być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, Genewa, 10 
października 1980 r.

126 T. Carstairs, Diplomacy, International Law and the Civic Campaign Against Landmines, „In-
ternational Peacekeeping” 1997, no. 3, vol. 14 , Fall 1997, s. 106.

127 Dopiero w 2001 r. wprowadzono poprawki do Art. 1 Konwencji CCW, rozszerzając zakres jej 
obowiązywania na konfl ikty zbrojne nieposiadające charakteru międzynarodowego. W 2003 r. na-
tomiast Konwencja została uzupełniona o kolejny Protokół V w sprawie wybuchowych pozostałości 
wojennych. Wszedł on w życie 12 listopada 2006 r.

128 Zob. J. Laverdure, Learning from the Lessons of the Ottawa Process [w:] Canada’s guide to the 
Global Ban on Landmines, Canadian Department of Foreign Aff airs and Trade, http://www.dfait.
gc.ca (27.08.2011).
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reprezentacje 50 państw, kilkunastu agend ONZ oraz setki grup społeczeństwa 
obywatelskiego. W ciągu kolejnego roku na wszystkich kontynentach odbywały 
się szczyty i konferencje, na których wypracowywano konsensus w sprawie zakazu 
stosowania tej broni. W rezultacie w grudniu 1997 roku na konferencji w Oslo 
122 państwa podpisały Konwencję Ottawską – konwencję o zakazie stosowania 
min przeciwpiechotnych (pełna nazwa: Konwencja o zakazie użycia, składowa-
nia, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu)129. 
W historii prawa międzynarodowego był to pierwszy przypadek, gdy rządy, agendy 
międzynarodowe oraz organizacje obywatelskie doprowadziły razem do wypraco-
wania całkowitego zakazu stosowania konkretnego typu broni konwencjonalnej130. 
Wprawdzie postulat ten nie uzyskał poparcia największych producentów tej broni, 
w tym Stanów Zjednoczonych, a zatem praktyczne oddziaływanie konwencji jest 
znacznie ograniczone, przykład ten jednak wskazuje na formy i możliwości wywie-
rania skutecznego nacisku na gremia decyzyjne na poziomie międzynarodowym. 

Zasięg oddziaływania idei reprezentowanych przez podmioty realizujące ten 
projekt wyraża się również w przyznaniu ICBL Pokojowej Nagrody Nobla w 1997 
roku. Znamienne dla nowych sposobów promowania interesów w erze globalnej 
jest też to, że inicjatywa nie miała wówczas formuły prawnej, nie była instytucją, 
nie posiadała nawet konta bankowego, na które mogłyby wpłynąć pieniądze to-
warzyszące wyróżnieniu131. Przypadek międzynarodowej koalicji na rzecz znie-
sienia i użycia min lądowych jest częstym punktem odniesienia w debatach o no-
wych formach uczestnictwa w międzynarodowym procesie decyzyjnym z kilku 
powodów. Po pierwsze, działania kampanii dotyczyły problemu, który wcześniej 
był niemal nieobecny w świadomości zachodniej opinii publicznej. Po drugie, ini-
cjatywa w tej sprawie od początku miała charakter oddolny i międzynarodowy 
– wcześniej organizacje społeczeństwa obywatelskiego uczestniczyły w procesach 
rozbrojeniowych wyłącznie w roli konsultantów. Po trzecie, wysiłkiem trans-
narodowej, słabo zinstytucjonalizowanej sieci organizacji zdołano uczynić ze spra-
wy zakazu stosowania min lądowych problem poruszany na międzynarodowych 
forach władzy najwyższego szczebla. Opierając się wyłącznie na idei, poczuciu 
słuszności i skutecznym budowaniu ponadnarodowej sieci aktywistów, osiągnięto 
bardzo dużą skuteczność w promowaniu tej inicjatywy. Nawet jeśli koalicja nie 
doprowadziła ostatecznie do całkowitego zakazu stosowania min przeciwpiechot-
nych, to zmusiła liderów społeczności międzynarodowej do zajęcia stanowiska 
w tej sprawie i uczyniła stosunek do niej pewnym wyznacznikiem przestrzegania 
międzynarodowych standardów. Władze państw, które konwencji nie przyjęły, 
zostały w pewien sposób napiętnowane. 

129 L. Axworthy, A Global Ban on Landmines: Treaty Signing Conference and Mine Action Forum, 
Ottawa, Canada, 2−4 December 1997, „Disarmament Diplomacy” 21.12.1997.

130 Zob. http://www.stop-minom.pck.org.pl/konwencja,ottawska.php (28.07.2009).
131 M. Mekata, Building Partnership Toward a Common Goal: Experiences of the International 

Campaign to Ban Landmines [w:] A. Florini, Th e Th ird Force..., s. 143−176. 



Ar
ch

ite
kt

ur
a 

gl
ob

al
 g

ov
er

na
nc

e

164

W literaturze przedmiotu wskazuje się niekiedy na przykład Konwencji Ot-
tawskiej jako na przejaw demokratyzacji polityki międzynarodowej. Odejście od 
tradycyjnej formy procesu dyplomatycznego pozwoliło z jednej strony na szybkie 
uzyskanie zakładanego rezultatu, z drugiej − stworzyło pewien schemat działania 
dla innych zdeterminowanych grup promujących ważne, ze społecznego punk-
tu widzenia, idee. Istotne jest, że porzucono tradycyjną metodę negocjowania 
układów rozbrojeniowych, która zakładała uzyskanie konsensusu wśród party-
cypujących w negocjacjach stron. W wypadku Konwencji Ottawskiej to koalicja 
NGO od początku narzuciła ton debaty – jej przedmiotem był zakaz produkcji, 
stosowania i użycia min. Nie przewidywano żadnych rozwiązań pośrednich ani 
kompromisów w tej sprawie. Również z tego powodu przekaz kampanii infor-
macyjnej dla międzynarodowej opinii publicznej był przejrzysty i czytelny. Wielu 
komentatorów postrzegało wówczas wysiłki, które doprowadziły do podpisania 
Konwencji Ottawskiej, jako otwarcie furtki w sformalizowanym, zarezerwowa-
nym dla państw i organizacji międzynarodowych procesie stanowienia prawa 
międzynarodowego. I rzeczywiście, według podobnego schematu przeprowadzo-
no kilka kolejnych, istotnych z punktu widzenia ustalania standardów w polityce 
międzynarodowej procesów: powołano Międzynarodowy Trybunał Karny, prze-
prowadzono kampanię zainicjowaną przez Międzynarodowy Komitet Czerwone-
go Krzyża, której celem było wprowadzenie zakazu używania broni oślepiającej, 
a także kampanię potępiającą wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. 

Całościowa ocena procesu uchwalenia konwencji dokonywana z perspekty-
wy zarządzania globalnego musi jednak uwzględnić kilka istotnych spraw. Prze-
de wszystkim stosowanie min przeciwpiechotnych zostało dość szybko uznane 
przez większość państw za naganne, ponieważ nie był to problem o pierwszo-
rzędnym dla nich znaczeniu. Był marginalny nie w sensie skali konsekwencji, 
jakie pociągało za sobą rozmieszczanie min na terytoriach konfl iktowych, lecz 
w sensie politycznym i ekonomicznym. Problem dotyczył relatywnie niewiel-
kiej liczby państw. Dla większości z tych, których obecność wśród sygnatariuszy 
konwencji była dowodem sukcesu tego projektu – wpływowych mocarstw re-
gionalnych − decyzja o zaaprobowaniu zobowiązań pod tym względem właś-
ciwie nie wiązała się z żadnymi istotnymi konsekwencjami. Państwa o statusie 
mocarstw regionalnych po prostu nie przewidywały wówczas sytuacji, która 
wymagałaby od nich uczestnictwa w działaniach zbrojnych z użyciem tak pod-
stawowych i w gruncie rzeczy przestarzałych narzędzi jak miny lądowe. Pań-
stwa natomiast, w wypadku których przystąpienie do konwencji wiązało się 
z rzeczywistymi ograniczeniami i kosztami, wykazały daleko idący sceptycyzm 
wobec jej zapisów. Modelowym przykładem są tu Stany Zjednoczone, które nie 
podpisały Konwencji Ottawskiej z powodu silnego oporu Pentagonu. Amery-
kańskie siły zbrojne utrzymywały, że miny lądowe są narzędziem niezbędnym 
w utrzymywaniu strefy ochronnej wzdłuż granicy Korei Południowej i Korei 
Północnej. Administracja amerykańska, także ze względu na to, jak wpływo-
wa stała się w końcu sprawa stosunku do używania min przeciwpiechotnych, 
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przyjęła ostatecznie plan wycofywania ich z użycia, co również należy uznać za 
pośredni, ale jednak istotny sukces kampanii. 

Ograniczenia nałożone przez konwencję nie godziły też w wyraźny sposób 
w interesy ekonomiczne wpływowych producentów broni. Miny lądowe są bro-
nią używaną tak powszechnie przez wszelkiego rodzaju partyzantki i bojówki 
właśnie dlatego, że to tanie i proste w konstrukcji narzędzie walki. Ich produkcja 
stanowi skromną część działalności międzynarodowego sektora zbrojeniowego, 
który nie podjął żadnych działań w celu ograniczenia wpływów społeczeństwa 
obywatelskiego w tej sprawie132. Należy również zwrócić uwagę, że choć kampa-
nia została zainicjowana i przeprowadzona siłami organizacji pozarządowych 
– co niewątpliwie stanowi nową jakość w procesie legislacyjnym na szczeblu 
międzynarodowym − to na sukces projektu złożyły się również wysiłki państw. 
Najistotniejsze okazało się tu zaangażowanie rządu Kanady – rząd ten w pe-
wien sposób zalegitymował inicjatywę, a to umożliwiło kontynuację projektu 
po niepowodzeniu na gruncie Konferencji Rozbrojeniowej ONZ. Niemniej 
proces, którego rezultatem było przyjęcie Konwencji Ottawskiej, wyznaczył pe-
wien nowy horyzont w kształtowaniu międzynarodowego procesu decyzyjne-
go i w pewien sposób urealnił ideę i mechanizmy funkcjonowania globalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Jak problem podsumował ówczesny minister 
spraw zagranicznych Kanady, „kampania przeciwko minom lądowym okazała 
się zwiastunem nowego multilateralizmu: nowych sojuszy pomiędzy państwa-
mi, nowych partnerstw z aktorami pozapaństwowymi i nowego stosunku do 
międzynarodowego zarządzania”133. 

Podatek Tobina 

Trafną ilustracją skali oddziaływania globalnego społeczeństwa obywatelskiego 
na realizację projektów promujących interesy globalnego Południa jest kampania 
zmierzająca do wprowadzenia podatku od krótkoterminowych spekulacji walu-
towych. Taryfę CTT (Currency Transaction Tax) zaproponowano w 1972 roku, 
a więc tuż przed rozpadem systemu Bretton Woods, na jednym z akademickich 
wykładów profesora Jamesa Tobina. Tobin, który za analizę rynków fi nansowych 
otrzymał Nagrodę Nobla, w specjalnym podatku widział narzędzie do zapobie-
gania spekulacjom walutowym. Zakładał, że dodatkowy koszt w wysokości od 
0,5 do 1% ponoszony przy okazji operacji wymiany jednej waluty na drugą może 
być narzędziem stabilizacji rynków, może zapobiegać nagłym transferom kapita-
łu, których duża skala powoduje oderwanie go od fundamentów gospodarczych. 
Podatek miał też zwiększyć możliwości kształtowania polityki monetarnej państw, 
zapewniając im szerszą autonomię w tym zakresie. Dochody z podatku mogłyby 

132 Toward a Mine Free World, Landmine Monitor Report 1999, s. 5−12. 
133 L.N. Axworthy, cyt. za: To Walk without Fear..., s. 452−453. 
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być przekazane na rzecz krajów rozwijających się, aby spowodować ich zwiększo-
ny udział w handlu międzynarodowym134. Miałby on zatem służyć pozyskiwaniu 
funduszy na walkę z gospodarczym wykluczeniem i stwarzać możliwości krajom 
globalnego Południa pełnego uczestnictwa w międzynarodowym systemie han-
dlowym. Taka zasada rynkowa pozwoliłaby zatem na realizację dwóch ważnych 
celów: utrzymania wolnego handlu oraz sprawowania kontroli podaży pieniądza 
przez narodowe banki centralne. 

Początkowo propozycja Jamesa Tobina nie wywołała zainteresowania na are-
nie międzynarodowej. Im jednak bardziej międzynarodowy system gospodarczy 
wystawiany był na próbę za sprawą powracających kryzysów, tym częściej idea 
podatku zaczęła się pojawiać w debacie o narzędziach umożliwiających stabiliza-
cję tego systemu. Pomysł powrócił ze szczególnym impetem wtedy, gdy między-
narodowi inwestorzy odczuli konsekwencje „czarnego poniedziałku” z 1987 roku. 
Kolejne turbulencje na rynkach fi nansowych wywołujące kryzysy – meksykański 
z 1994 i 1995 roku, nazywany kryzysem tequili, czy azjatycki z 1997 roku − po-
nawiały impuls regulacyjny. Powtarzały się pytania o pożądany kierunek rozwoju 
zglobalizowanej gospodarki światowej, o słuszność przyjętej koncepcji. Postulo-
wano wprowadzenie takich narzędzi, które ograniczyłyby możliwość ataków na 
waluty poszczególnych krajów, czego doświadczyły Meksyk, Tajlandia czy Korea 
Południowa. Politycy i liderzy opinii za każdym razem wydawali się powtarzać 
za Tobinem, że „pora rzucić trochę piasku pod koła przesadnie rozpędzonych 
międzynarodowych rynków pieniężnych”135. W końcu lobbing na rzez podatku 
Tobina przyjął transnarodową, zinstytucjonalizowaną formę. Centrum wysił-
ków w tym obszarze stało się utworzone we Francji w 1998 roku stowarzyszenie 
ATTAC (Association pour une Taxe sur les Transactions Financiéres pour l’Aide 
aux Citoyens)136. Organizacja związana z gazetą „Le Monde Diplomatique” pre-
zentowała podatek od obrotów kapitałowych głównie w kategoriach etycznych, 
jako narzędzie globalnej sprawiedliwości. Bardzo szybko liczba członków organi-
zacji osiągnęła pułap 60 tys. i zyskała afi liacje w 40 krajach137. Międzynarodowy 
ruch w celu obłożenia transakcji kapitałowym podatkiem rozwojowym kształ-
tował się na silnych intelektualnych podstawach. Punktem wyjścia jego postu-
latów była propozycja Jamesa Tobina, w swym politycznym przekazie ATTAC 
wplatał jednak sprawę przebudowywania systemu gospodarczego w szerszy kon-

134 H. Patomäki, Th e Tobin Tax: A New Phase in the Politics of Globalisation?, „Th eory, Culture 
& Society” 2000, no. 4 (17), August, s. 77−91; idem, Democratising Globalisation: Th e Leverage of the 
Tobin Tax, Zed Books, London 2001. 

135 J.  Tobin, A Proposal for International Monetary Reform, „Th e Eastern Economic Journal” 
1978, no. 4, s. 154. Zob. również: B. Eichengreen, J. Tobin, Ch. Wyplosz, Two Cases for Sand in the 
Wheel in International Finance, „Th e Economic Journal” 1995, no. 1 (105), s. 162−172.

136 Polska nazwa organizacji brzmi: Obywatelska Organizacja na rzecz Opodatkowania Obro-
tów Kapitałowych. 

137 J.  Brassett, A Pragmatic Approach to the Tobin Tax Campaign: Th e Politics of Sentimental 
Education, „European Journal of International Relations” 2009, no. 3 (15), s. 462. 
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tekst sprawiedliwości globalnej i konsekwencji społecznych, jakie niesie z sobą 
globalizacja. ATTAC odgrywał istotną rolę w ustanowieniu Światowego Forum 
Społecznego (WSF) i zdołał przekonać większość organizacji podnoszących prob-
lemy rozwojowe, że podatek Tobina jest skutecznym narzędziem sprowadzenia 
sprawiedliwości globalnej. Popiera go między innymi Pax Romana skupiająca fe-
deracje i organizacje inteligencji katolickiej z 80 krajów. Stowarzyszenie ATTAC 
opracowało wzór traktatu o globalnym wprowadzeniu podatku CCT, którego za-
pisy dają wyobrażenie o roli ograniczeń międzynarodowych rynków fi nansowych 
w kształtowaniu nowego układu sił rynkowych. Sam Tobin, choć własną propo-
zycję podtrzymywał, dystansował się od alterglobalistycznego kontekstu działal-
ności ATTAC. Jak mówił w wywiadzie udzielonym „Der Spiegel” w 2001 roku: 

Nie mam nic wspólnego z praktykami przygotowującymi rewolucję wymierzoną w glo-
balizację (...). Doceniam uznanie, z jakim spotyka się moja propozycja, znaczna jednak 
część tego uznania pojawia się z niewłaściwej strony. W końcu jestem ekonomistą, i jak 
większość ekonomistów, popieram wolny rynek. Co więcej, popieram Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Organizację Handlu – wszystko to, 
co atakują te organizacje. Moje nazwisko jest nadużywane138.

Pomysł Tobina wywołuje wiele kontrowersji, szczególnie wśród ekonomistów  na-
leżących do szkoły neoliberalnej. Negatywną konsekwencją jego wprowadzenia było-
by całkowite ograniczenie wielkości przepływów kapitałowych. Nie sposób bowiem 
odróżnić przesunięć kapitałowych uruchamianych spekulacjami fi nansowymi od 
przepływu kapitału służącego rzeczywistym wiarygodnym inwestycjom bezpośred-
nim. Po pewnym czasie należałoby zatem oczekiwać również zahamowania przepły-
wów towarów, i w ogóle osłabienia koniunktury, co z kolei nie byłoby obojętne dla 
gospodarek krajów rozwijających się. Wątpliwości budzi też, czy taki podatek rzeczy-
wiście może zapobiec spekulacjom walutowym, czy też doprowadzi raczej do zaha-
mowania wolnego handlu międzynarodowego. Podatek jest zbyt niski, aby zniechęcił 
do prowadzenia spekulacji na szeroką skalę, które przynoszą krociowe zyski. Sprzeciw 
neoliberalnych analityków wywołuje również sprawa zwiększenia nadzoru nad swo-
bodą przepływów rynkowych. Wprowadzenie podatku Tobina w życie wymaga kon-
troli instytucji fi nansowych. Aby osiągnąć zamierzony rezultat w tym zakresie, należy 
brać pod uwagę najważniejsze rynki walutowe na świecie. Największą efektywność 
podatku zapewni nałożenie go w skali globalnej, co powoduje potrzebę koordynacji 
gospodarczej instytucji kontrolnej o globalnym zasięgu.

Mimo pojawiających się wątpliwości idea podatku od obrotów walutowych 
przez ostatnie 40 lat powraca jako wątek debaty o kształtowaniu architektury go-
spodarczej. Ten aspekt wprowadzenia bardziej sprawiedliwego podziału korzyści 
z globalizacji wciąż jeszcze decyduje o atrakcyjności podatku od obrotów kapita-
łowych jako narzędzia zreformowania międzynarodowego systemu fi nansowego. 

138 J. Tobin, World Finance and Economic Stability: Selected Essays of James Tobin, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2003, s. 55. 
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Sterowana energią międzynarodowych organizacji obywatelskich popula-
ryzacja podatku zaproponowanego przez Jamesa Tobina przyniosła rezultat − 
sprawiła, że jest on analizowany w ramach głównych forów decyzyjnych. Nad 
pomysłem tym obradowało kilka parlamentów narodowych oraz Parlament 
Europejski; był on dyskutowany na forum Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. Władze Francji, Kanady i Belgii uchwaliły regulacje przewidujące wpro-
wadzenie podatku w przyszłości139. W 2005 roku na szczycie w Davos za po-
datkiem Tobina opowiedział się prezydent Francji Jacques Chirac i kanclerz 
Niemiec Gerhard Schröder. W tym samym czasie wprowadzenie podatku w Unii 
Europejskiej postulował kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel. Komisja Europej-
ska ostatecznie odrzuciła ten projekt, sama idea wciąż jednak jest dyskutowana 
w kontekście europejskiej polityki rozwojowej. Nieco wcześniej realnego osza-
cowania możliwości wprowadzenia podatku dokonano w raporcie sporządzo-
nym w ramach inicjatywy Chirac – Lula. Przedsięwzięcie zapoczątkowane przez 
głowy państw Francji i Brazylii, do których dołączyli prezydenci Chile i Hiszpa-
nii oraz Sekretarz Generalny ONZ, miało na celu rewizje metod pomocy rozwo-
jowej oraz przyjęcie jak najbardziej skutecznej perspektywy zwalczania głodu 
i ubóstwa. Raport będący wynikiem tej inicjatywy analizuje również możliwości 
wprowadzenia podatku Tobina − a w istocie stwierdza brak takich możliwo-
ści. Aby podatek był skuteczny, musi mieć globalny zasięg, w przeciwnym razie 
państwa czy regiony nieobjęte obowiązywaniem tej reguły będą stanowić ana-
logiczne do rajów podatkowych raje spekulacji walutowych. Jeśli zatem podatek 
nie zostanie wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, którego władze są mu 
zdecydowanie przeciwne, cała idea traci na znaczeniu. Amerykański sprzeciw 
w tej dziedzinie powstał z obawy o to, czy wprowadzenie podatku Tobina nie 
stanie się precedensem dla obłożenia państw i aktorów pozapaństwowych inny-
mi rodzajami globalnych podatków. Jednocześnie Stany Zjednoczone mają naj-
większe udziały w międzynarodowym handlu walutą, zatem gospodarkę tego 
właśnie kraju podatek Tobina obciążyłby w największym stopniu. 

Jest mało prawdopodobne, aby w przewidywalnej przyszłości podatek zo-
stał wprowadzony w takiej wersji, jaką proponuje ATTAC – na podstawie umo-
wy międzynarodowej. Rosnąca świadomość konieczności stosowania narzędzi 
równoważących gospodarczą pozycję globalnej Północy i globalnego Południa 
sprawia jednak, że propozycja Jamesa Tobina jest ciągle przedmiotem rozważań 
w gronie ekonomistów i polityków. Dyskutowane są szczególnie dwie propozycje 
fi nansowania potrzeb rozwojowych przez zyski z obrotów na rynkach kapitało-
wych. Punktem ich wyjścia jest podatek CCT. Według Rodneya Smitha obciąże-
nia podatkowe powinny być rozliczane za pośrednictwem narodowych instytucji 
rozliczających transakcje handlu walutą, nie przez rynki. W ten sposób państwa 
byłyby autonomiczne w nakładaniu podatku − narzędzie to byłoby wprowadzane 

139 H.  Patomäki, Th e Tobin Tax and Global Civil Society Organizations: Th e Aft ermath of the 
2008−9 Financial Crisis, „Ritsumeikan Annual Review of International Studies” 2009, no. 1 (8), s. 2. 
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jednostronnie, a nie przez umowy międzynarodowe140. Zgodnie z pomysłem nie-
mieckiego ekonomisty Paula Bernda Spahna miałby być stosowany nie jako śro-
dek prewencyjny, ale jako reakcja rynków, które padły ofi arą ataku kapitału spe-
kulacyjnego141. Według sporządzonych przez niego założeń każda waluta miałaby 
ustalony pułap wahań, po którego przekroczeniu transakcje byłyby obłożone po-
datkiem. Takie rozwiązanie pociąga za sobą jednak wątpliwości natury etycznej. 
Wpływy z podatku byłyby przeznaczane na potrzeby rozwojowe, a zatem wpro-
wadzenie proponowanego mechanizmu uzależniłoby pomoc jednym państwom 
od zachwiania czy załamania systemu walutowego innego kraju. 

Dyskusje nad podatkiem Tobina rozgorzały ponownie podczas omawiania 
wniosków z ostatniego kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2007 roku142. 
Idea podatku od obrotów walutowych została wówczas uzupełniona, rozszerzona 
i ponownie znalazła się w centrum debaty międzynarodowej, tym razem pod ha-
słem podatku Robin Hooda. Według tej formuły obciążeniem w wysokości 0,05% 
miałyby być objęte transakcje fi nansowe w ogóle. Dochody z podatku i tym razem 
planuje się przeznaczyć na cele rozwojowe. Inicjatorem tego pomysłu jest koali-
cja organizacji pozarządowych, która rozpoczęła działalności w Wielkiej Brytanii. 
Koalicja zrzesza 183 organizacje z ponad 40 państw. Impulsem do rozpoczę-
cia wielkiej debaty na ten temat był artykuł Ha-Joon Changa i Duncana Greena 
Robin Hood – podatek, którego czas właśnie nadszedł z kwietnia 2011 roku143. Eko-
nomiści na łamach „Guardiana” argumentowali, że moment kryzysu gospodarcze-
go stanowi szanse na wdrożenie nowatorskich rozwiązań, które pozwolą na bardziej 
odpowiedzialne zarządzanie światową ekonomią. Oprócz podatku od transakcji 
fi nansowych ekonomiści zalecają reformę agencji ratingowych, likwidacji rajów 
podatkowych i ograniczenia stosowania skomplikowanych narzędzi fi nansowych. 
Kampania propagująca ten mechanizm szybko zyskała oddźwięk. G20, odgrywają-
ca rolę centrum kreowania globalnych strategii gospodarczych od 2007 roku, otrzy-
mała w tej sprawie list poparcia ponad tysiąca ekonomistów, w tym dwóch zdobyw-
ców Nagrody Nobla144. Pozytywnie do inicjatywy odnoszą się przywódcy Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Komisja Europejska również analizuje ten pomysł. 

140 R. Schmidt, A Feasible Foreign Exchange Transaction Tax, Th e North-South Institute, Ottawa 
2000; idem, Effi  cient Capital Controls, „Journal of Economic Studies” 2001, no. 3, vol. 28. 

141 Zob. P.B. Spahn, International Financial Flows and Transactions Taxes: Survey and Options, 
International Monetary Fund Working Paper WP/95/60, June 1995; idem, Th e Tobin Tax and Ex-
change Rate, „Stability, Finance and Development” 1996, no. 2, vol. 33, June, s. 24−27.

142 Zob. G. Soros, Th e Crisis & What to Do about It, „Th e New York Review of Books” 2008, 
no. 19, vol. 55, z dnia 4 grudnia, http://www.nybooks.com/articles/22113 (23.01.2010).

143 Ch. Ha-Joon, D. Green, Robin Hood: A Tax Whose Time has Come, „Th e Guardian”, 18.04.2011 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/18/robin-hood-tax-financial-transactions 
(28.08.2011).

144 Na ofi cjalnej stronie kampanii (robinhoodtax.org.uk) znajduje się również mechanizm do 
głosowania, który pozwala odwiedzającym opowiedzieć się za lub przeciwko podatkowi global-
nemu. Szerokim echem odbiła się próba manipulacji rezultatów sondy, o którą podejrzewany jest 
amerykański bank Goldman Sachs. To z jego komputera w ciągu 20 minut nadeszło 4,6 tys. głosów 
sprzeciwu wobec większego opodatkowania banków. 
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e W realizowanej na szeroką skalę kampanii silnie pobrzmiewa ton populistycz-
ny wzywający do pociągnięcia do odpowiedzialności głównych aktorów między-
narodowej struktury fi nansowej, których nierozważne posunięcia spowodowały 
globalny kryzys. Akcent przesuwa się z podporządkowanych technice rynków 
fi nansowych, sterowanych komputerami transakcji, na realne ludzkie potrzeby 
– ochronę zdrowia, edukację, bezpieczeństwo. W uproszczonych komunikatach 
reklamowych demonizuje się reguły wolnego rynku. Jest to jednak także element 
szerokiej dyskusji nad potrzebą i potencjalnym kierunkiem przekształceń w glo-
balnej ekonomii.

Mimo że międzynarodowy ruch na rzecz podatku od transakcji kapitałowych 
nie osiągnął dotychczas swojego głównego celu, to jest on przykładem ilustru-
jącym zdolność aktorów społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania debaty 
międzynarodowej oraz przykładem edukacji społecznej i rozwojowej. Organi-
zacje takie, jak ATTAC odgrywają rolę innowatorów, dostarczycieli idei, czasem 
prowokatorów oddziałujących na stricte polityczne gremia decyzyjne – proponują 
nowe rozwiązania globalnych problemów i kształtują ważny proces budowania 
wspólnotowości w wymiarze globalnym.
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7.  Korporacje międzynarodowe w strukturze 
zarządzania globalnego 

Korporacje międzynarodowe to podmioty, które bardzo szybko zyskały wpływo-
wą pozycję w polityce międzynarodowej. Są agentami integracji ekonomicznej, 
dają impuls dla innowacji, rozwoju technologii; ich rola wzrosła na tyle, że na-
zywani są lewiatanami naszych czasów145. Korporacje odegrały podstawową rolę 
w kształtowaniu drugiej fali globalizacji – ich ponadnarodowe struktury były 
głównymi nośnikami liberalizacji przepływów kapitałowych w skali światowej 
oraz rewolucji technologicznej. W konsekwencji, jak pisze John H. Dunning, 
zostały zwycięzcami globalizacji rynków146. 

Określenia korporacje ponadnarodowe, międzynarodowe, transnarodowe czy 
globalne odnoszą się do charakteru ich działalności, która przekracza granice 
państwa macierzystego − podmioty te posiadają narzędzia i struktury, dzięki któ-
rym kontrolują działania gospodarcze rozlokowane w wielu częściach świata, zaj-
mują dominującą pozycję w globalnych sieciach produkcyjnych147. W literaturze 

145 Leviathans. Multinational Corporations and the New Global History, red. A.D. Chandler Jr., 
B. Mazlish, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 19−44.

146 J.H. Dunning, Th e Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Cor-
porations: Interactions and Policy Implications, „Transnational Corporations” 1993, no. 3, s. 8; zob. 
również: A. Zorska, Korporacje transnarodowe: Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, War-
szawa 2007, s. 35.

147 Ogólny podział korporacji na międzynarodowe, transnarodowe i globalne odnosi się do 
zakresu i zasięgu działalności poza krajem macierzystym. Pierwsze ograniczają swoje powiązania 
z zagranicą do handlu i ewentualnie do wydobywania tam surowców. Korporacje transnarodowe 
prowadzą działalność gospodarczą w kilku krajach w ramach własnych fi lii i przedstawicielstw za-
granicznych, rozwijają też inwestycje bezpośrednie. Dla trzeciej kategorii rynek globalny jest ca-
łością i dla każdej formy aktywności poszukują optymalnej lokalizacji w skali całego świata. Fir-
mę zalicza się do kategorii korporacji międzynarodowych głównie na podstawie tzw. wskaźnika 
transnacjonalizacji (transnationality index). Oblicza się go na podstawie średniej z trzech bardziej 
szczegółowych wskaźników: proporcji zagranicznych aktywów fi rmy do jej ogólnego kapitału, 
udziału zagranicznej sprzedaży w łącznej sprzedaży fi rmy oraz stosunku zatrudnienia za granicą do 
ogólnego zatrudnienia w fi rmie. Metoda ta pozwala syntetycznie oszacować skalę zaangażowania 
danej fi rmy poza granicami jej pochodzenia. 
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przedmiotu podkreśla się rosnącą niezależność podmiotów korporacyjnych − od 
władzy politycznej, od innych aktorów gospodarczych, od kontekstu kulturowego 
oraz społecznego, z którego się wywodzą. Trzeba też jednak zauważyć, że więk-
szość z fi rm o charakterze korporacji ponadnarodowych ma silne związki z kra-
jem macierzystym lub z miejscem, gdzie zlokalizowane są najcenniejsze dla danej 
fi rmy aktywa. Korporacje transnarodowe i globalne są strukturami sieciowymi 
posiadającymi newralgiczne węzły umiejscowione najczęściej w kraju pochodze-
nia. Stąd też przetasowania na liście Fortune 500 – zestawieniu największych i naj-
bardziej wpływowych fi rm na świecie − komentowane są w kategoriach pozycji 
gospodarczej państw, z których wywodzą się poszczególne fi rmy. Mogą być glo-
balne w charakterze swojej działalności, w kontekście jednak geostrategicznej gry 
interesów jednocześnie są amerykańskie, europejskie bądź chińskie. Jak twierdzi 
Włodzimierz Anioł: 

(...) korporacje transnarodowe nie wydają się bynajmniej instytucjami kosmopolityczny-
mi pozbawionymi narodowego charakteru. Przeciwnie, są one na ogół silnie zakorzenione 
w określonych krajach i kulturach gospodarowania. Macierzyste kraje, skąd wywodzi się 
większość udziałowców i wyższy personel, sprawują nad nimi znaczącą kontrolę148.

W World Investment Report, wydawanym przez Konferencję ONZ do spraw 
Handlu i Rozwoju, oszacowano, że w 2009 roku na świecie było 82 tys. transna-
rodowych korporacji oraz 810 tys. ich zagranicznych fi lii149. W raporcie stwierdza 
się, że te podmioty odgrywają główną i ciągle rosnącą rolę w światowej ekonomii. 
Odpowiadają one za jedną trzecią światowego eksportu dóbr i usług. W 2008 roku 
zatrudniały 77 mln osób. Według magazynu „Forbes” przychody 2 tys. najwięk-
szych na świecie fi rm sięgają 19 bln USD, co stanowi niemal dwukrotność PNB 
Stanów Zjednoczonych150. Polityka korporacyjna bezpośrednio oddziałuje na 
wszystkie poziomy zarządzania sprawami ekonomicznymi i społecznymi – lokal-
ny, międzynarodowy i globalny. Ogromna rola tych podmiotów w wielu wymia-
rach współczesności nie jest kwestionowana, lecz ocena ich oddziaływań obfi tuje 
w sprzeczności151. 

Sposób organizacji i działania podmiotów korporacyjnych jest nastawio-
ny na sprawność funkcjonowania we współzależnej gospodarce światowej. Ich 
rozbudowana struktura organizacyjna pozwala na obsługę licznych rynków 
zbytu. Rozproszony charakter działalności umożliwia elastyczne poszukiwanie 

148 W. Anioł, Defi cyt demokratyczny w systemie globalnym, „Studia Europejskie” 2002, nr 4, s. 15.
149 Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, United Nations Con-

ference on Trade and Development, World Investment Report 2009, vol. 1, http://www.unctad.org/
en/docs/wir2009pt1_en.pdf (25.08.2011). 

150 K.  Trębski, Rządy antyglobalistów, „Wprost” 2004, nr 19, http://www.wprost.pl/ar/59708/
Rzady-antyglobalistow/?I=1119 (10.12.2011). 

151 Zadaniem aktorów rynkowych jest dbanie o ekonomiczny interes udziałowców – a zatem 
generowanie jak największego zysku. Wszelkie pozostałe cele są drugorzędne wobec dążenia do 
ciągłego poszerzania wpływów. 
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przewag rynkowych. Potencjał organizacyjny i kapitałowy umożliwia przyjęcie 
strategii rozwoju opartej na innowacji. Duże nakłady przeznaczane na badania 
i rozwój sprawiają, że korporacje nierzadko stają się wyłącznymi posiadaczami 
zasobów strategicznych (np. szczepionki, bezpieczne systemy teleinformatyczne, 
nowoczesne rodzaje broni) z punktu widzenia dużych grup społecznych czy ich 
władz politycznych. Dążąc do rozszerzania swojej strefy wpływów, rozbudowują 
struktury odpowiedzialne za główne sfery interakcji – komunikację zewnętrzną 
(komunikację z rynkiem, klientami, udziałowcami), bezpieczeństwo (fi lie zloka-
lizowane w regionach niestabilnych zatrudniają przedsiębiorstwa ochroniarskie, 
formując swego rodzaje armie) oraz sferę regulacji prawnych (korporacyjne lobby 
zdolne oddziaływać na kształt państwowego prawodawstwa). 

Debata na temat rosnącego udziału korporacji międzynarodowych w tworze-
niu i rozwiązywaniu problemów globalnych spowodowała próbę oceny wpływów 
tych podmiotów na obszary ważne z punktu widzenia stosunków międzynaro-
dowych. Oczywistą sferą odniesień jest międzynarodowy system ekonomiczny, 
w którym pozycja największych korporacji przewyższa pozycję państw. Najbar-
dziej czytelnym wskaźnikiem − stał się on punktem wyjścia pogłębionych roz-
ważań nad stanem i perspektywą wzajemnych oddziaływań − jest zestawienie 
światowych potęg gospodarczych. Regularnie ważne miejsce na tej liście zaj-
mują korporacje. W 2005 roku wśród 150 potęg gospodarczych świata 95, czyli 
65%, stanowiły korporacje międzynarodowe, nie państwa152. Te ostatnie w dobie 
ekonomii opartej na walorach niematerialnych w dużej mierze utraciły kontro-
lę nad strategicznymi zasobami. Zdolność generowania wzrostu gospodarczego 
w znacznym stopniu zależy od inwestycji współczesnych potęg korporacyjnych, 
dlatego też wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych stał się jednym 
z podstawowych w ocenie potencjału rozwojowego państw. W kontekście wza-
jemnych oddziaływań państw i podmiotów korporacyjnych pojawiają się ważne 
pytania: Czy korporacje międzynarodowe uzyskały taki stopień władzy, który po-
zwala im oddziaływać na politykę suwerennych państw? Czy państwa dysponują 
narzędziami zdolnymi kontrolować korporacje międzynarodowe? Czy z punktu 
widzenia interesów społeczności międzynarodowej podmioty korporacyjne dzia-
łają konstruktywnie? Czy i w jakim zakresie możliwe jest uczestnictwo korporacji 
w procesach zarządzania globalnego? 

Uzasadnione są obawy dotyczące przesadnej siły podmiotów gospodarczych 
odpowiedzialnych wyłącznie przed swoimi udziałowcami, których jedynym 
kryterium istnienia i rozwoju jest zysk. Debata na ten temat podsycana jest 
przypadkami dramatycznego nadużywania władzy przez struktury korpora-
cyjne w tych krajach, w których zbyt słabe instytucje państwa nie są w stanie 
ochronić pracowników czy zasobów. Lista przewinień globalnych potentatów 

152 Jakkolwiek należy zauważyć, że metodologia, według której przeprowadza się porównanie, 
nie jest doskonała. Zestawiane są z sobą wartość dodana wytworzona przez korporacje i wysokość 
produktu wewnętrznego brutto kraju. 
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obejmuje łamanie praw pracowniczych, łamanie praw człowieka, korupcje, 
defraudacje, zanieczyszczenie środowiska, rabunkową eksploatację surowców 
naturalnych. Pojawiają się jednakże też racjonalnie umotywowane głosy, które 
w korporacjach międzynarodowych rozciągających swe wpływy na wszystkich 
kontynentach widzą nośniki rozwoju. Wraz z korporacyjną siecią do kolejnych 
miejsc na świecie przybywa wiedza, know-how, usprawnienia technologiczne. 
Wraz z napływem zagranicznego kapitału poprawia się konieczna do rozwoju 
infrastruktura, rośnie poziom edukacji, bezpieczeństwo i ogólna stabilizacja. 
Sprawnie funkcjonujący system prawny jest gwarantem prawidłowego przebie-
gu transakcji, a więc umożliwia osiąganie zysków. Kanały korporacyjne stają się 
bramą dotarcia do nowych rynków zbytu, ułatwiają rozszerzanie relacji gospo-
darczych, stymulują handel. 

Ocena realnego wpływu aktorów korporacyjnych na porządek spraw mię-
dzynarodowych ukazuje wyraźną dysproporcję pomiędzy ich działaniami a po-
winnościami wobec innych członków układu. Możliwości skutecznego oddzia-
ływania korporacji na politykę międzynarodową są nieproporcjonalnie duże 
w stosunku do zakresu odpowiedzialności, jaki ponoszą te podmioty. Rosną-
ca pozycja podmiotów korporacyjnych na arenie międzynarodowej wywołuje 
obawy. Pojawiają się one w kontekście braku lub słabości struktur kontrolnych 
i monitorujących poczynania korporacji. Transnarodowa formuła działalności 
powoduje również trudności w egzekwowaniu odpowiedzialności za poczynio-
ne szkody. Lista destrukcyjnych oddziaływań, które zarzuca się korporacjom, 
jest długa i obejmuje problemy istotne z punktu widzenia interesów całych na-
rodów, regionów czy globu. One same nie są podmiotem prawa międzynaro-
dowego, które zostało stworzone na potrzeby państw i dla regulowania spraw, 
w które zaangażowane są państwa. Pomimo defi cytu w tej sferze wielu badaczy 
notuje oddziaływanie korporacji na proces ewolucji prawa międzynarodowe-
go. Postanowienia traktatów międzynarodowych od dawna dotyczą podmiotów 
prywatnych. Wybrane przepisy Konwencji ONZ o Prawie Morza z 1982 roku 
czy Konwencji ONZ Przeciwko Zorganizowanej Przestępczości odwołują się 
bezpośrednio do osób prywatnych. W połowie lat 70. na forum Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy oraz w Komisji ONZ do spraw Korporacji Między-
narodowych podjęto pewne wysiłki, aby uregulować zobowiązania i powinno-
ści fi rm w odniesieniu do praw człowieka i praw pracowniczych. Od końca XX 
wieku można dostrzec coraz więcej inicjatyw, których celem jest pełniejsze włą-
czenie korporacji międzynarodowych do systemu zarządzania sprawami glo-
balnymi. Główne podmioty w systemie podejmują działania nakierowane na 
oddziaływanie na politykę i rozwój korporacji.
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7.1. Korporacje w sieci globalnych oddziaływań 

Rosnące wpływy aktorów korporacyjnych w przestrzeni międzynarodowej nie 
sprowadzają się wyłącznie do ich potencjału gospodarczego. Duże fi rmy nie tylko 
uczestniczą, ale same tworzą środowiska różnorodnych oddziaływań – ekono-
micznych, społecznych, kulturowych, wchodząc tym samym w interakcje z in-
nymi podmiotami obecnymi na międzynarodowej scenie, począwszy od państw 
przez organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, związki zawodowe 
na jednostkach skończywszy. Ta złożoność wynika z charakteru i liczby powią-
zań pomiędzy korporacjami a jednostkami i grupami. Należy tu brać pod uwagę 
relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami, dostarczycielem usług i produk-
tów a klientami, odbiorcą świadczeń a świadczeniodawcami, rynkiem a aktorami 
funkcjonującymi na tym rynku. Kształtowanie się równowagi w tej sferze opiera 
się na setkach procesów decyzyjnych. Dokonują ich wszystkie strony transakcji, 
oddziałując na pozycję i możliwości partnerów. Czynią to też klienci, którzy de-
cydują o wyborze takiego lub innego produktu, wspierając lub osłabiając rynkową 
kondycję danej fi rmy. Czynią to zarządy, decydując przykładowo o przeniesieniu 
produkcji do innego kraju lub regionu, czego rezultatem jest zachwianie lokal-
nym rynkiem pracy. Stosowne instrumenty posiadają rządy – ulgi podatkowe czy 
preferencyjne warunki w specjalnych strefach ekonomicznych służą zachęceniu 
inwestorów, a restrykcyjne regulacje podatkowe, celne czy księgowe mogą ogra-
niczyć ich swobodę. 

Bardzo interesująca jest sprawa wzajemnych oddziaływań na linii korpora-
cja – jednostka. Kulturoznawcze opracowania dotyczące natury społeczeństwa 
konsumpcyjnego akcentują problem uwikłania mieszkańców świata zachodniego 
w przymus konsumpcji. Wielopoziomowe oddziaływania producentów powodu-
ją uzależnienie do świata przedmiotów, kreują potrzeby konsumenckie, rozcią-
gając swoją władze nad ludźmi. Ale przecież rynek to konsumenci – o ich gusty 
i preferencje toczy się intensywna walka. W świetle teorii ekonomicznej to rynek 
rozdaje karty, od jego uwarunkowań zależy kondycja przedsiębiorstw, ich per-
spektywa rozwoju, sukces i porażka. Wyrafi nowane strategie marketingowe mają 
na celu wykreowanie pewnych postaw i zachowań konsumenckich − nie znaczy to 
jednak, że rynek te propozycje zawsze przyjmuje. Szczególnie w sektorach zwią-
zanych ze stylem życia producenci muszą bacznie obserwować trendy i tendencje, 
aby nadążyć za potrzebami rynku. Nieskrępowane interakcje prowadzą do wy-
kształcenia się pewnego typu otwartej innowacyjności – klienci tworzą oczekiwa-
nia, proponują udoskonalenia, wymagają od fi rm, aby te zaspokajały ich potrzeby. 
Wyrazem tego rodzaju tendencji jest portal InnoCentive stworzony w 2001 roku 
przez potentata farmaceutycznego, koncern Eli Lilly. Korporacje zamieszczają 
na nim opisy problemów wymagających pilnego rozwiązania. Liczą na świeżość 
spojrzenia, wiedzę i otwartość internautów, którzy zgłaszają tam swoje propozycje 
rozwiązań. InnoCentive jest w tej chwili łącznikiem dla około 100 tys. wynalazców 
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ze 170 krajów z dziesiątkami fi rm. Jak podaje magazyn „Wired”, około 50% wy-
zwań znajduje rozwiązanie153. Firma Procter&Gamble wspomaga inny tego ro-
dzaju serwis – NineSigma. 

Na innowacyjnych sugestiach użytkowników opiera się również koncern 
General Electric, który większość usprawnień produkowanych urządzeń diag-
nostycznych stosujących rezonans magnetyczny zaczerpnął od konsumentów. 
Klienci nierzadko nie oglądają się na fi rmy, tworząc ulepszone wersje produktów 
wypuszczonych na rynek154.

Złożone relacje łączą aktorów korporacyjnych z organizacjami pozarządowy-
mi. W dążeniu do realizacji swych celów statutowych NGO i INGO niejedno-
krotnie godzą w korporacyjne interesy, zwracając uwagę na zagrożenia wywołane 
aktywnością fi rm. Właśnie w związku z kampaniami społecznymi wytworzył się 
obraz „wielkiego biznesu” – fi rm potężnych, obojętnych, skoncentrowanych na zy-
sku, lekceważących wszystko, co ważne dla ludzi. Organizacje pozarządowe często 
bywają również inicjatorami różnorodnych kampanii i akcji, których celem jest 
wpłynięcie na sposób realizowania celów przez fi rmy. Narzędzia wpływu w tym 
zakresie są bardzo zróżnicowane – od kampanii informacyjnych i happeningów 
aż do bojkotu konsumenckiego. Przedmiotem tego typu działań najczęściej są za-
gadnienia związane z ochroną praw pracowniczych lub standardami przestrzega-
nia praw człowieka w ogóle, lub problemy ekologii. Celem są największe fi rmy, 
których zyski w dużej mierze oparte są na korzystnym wizerunku. Sławne marki 
w obawie przed konsekwencjami wizerunkowymi najczęściej pozytywnie odpo-
wiadają na działania NGO i organizacji konsumenckich155. W tym obszarze inter-
akcji doskonale ujawnia się międzynarodowy wymiar działania sieci składających 
się na globalne społeczeństwo obywatelskie. Działania podejmowane w jednym 
kraju czy regionie znajdują oddźwięk i powodują konsekwencje na pozostałych 
rynkach. Działa tu ważny element globalnej solidarności, uniwersalne prawo 
współczucia dla ofi ar nadużyć. Boleśnie przekonała się o tym fi rma Nike, kiedy 
świat obiegło słynne zdjęcie pakistańskiego chłopca zszywającego piłkę z fi rmo-
wym logo. Zachodni konsumenci zdecydowanie dali do zrozumienia, że nie za-
akceptują produktów fi rmy, która dopuszcza się takich praktyk wykorzystywania 
dzieci156. Mechanizm współzależności oparty na sieciowych formach aktywizacji 

153 E. Bendyk, Kliencie pomóż, „Polityka”, 16.07.2007, http://www.polityka.pl/nauka/224200,1,
kliencie-pomoz.read (25.07.2011).

154 Pod wpływem nacisków klientów koncern Sony musiał zmodyfi kować stosunek do konsu-
menckich usprawnień oprogramowania pieska robota Aibo. Zostało ono stworzone przez konsu-
mentów, aby udoskonalić produkt Sony. Pojawiające się w sieci oprogramowanie najpierw wywołało 
ostrą reakcję koncernu, ostatecznie jednak zaakceptowano innowacje klientów. Zob. ibidem. 

155 Ch.R. Th auer, Corporate Social Responsibility in the Regulatory Void – Does the Promise Hold? 
Self-Regulation by Business in South Africa and China, Unpublished PhD Th esis, European Univer-
sity Institute, Florence 2009.

156 A. Héritier, A.K. Mueller-Debus, Ch.R. Th auer, Th e Firm as an Inspector: Private Ordering 
and Political Rules, „Business and Politics” 2009, listopad. 
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pomógł również rdzennym mieszkańcom Delty Nigru zainterweniować przeciwko 
działaniom koncernu paliwowego Shell, który ponosi odpowiedzialność za dewa-
stację środowiska naturalnego tego rejonu i pogwałcenie praw milionów zamiesz-
kujących tam ludzi157. Presja organizacji obywatelskich, ich działania zmierzające 
do ujawnienia wszelkich aspektów działalności fi rmy na tym terenie oraz między-
narodowa krytyka zdecydowanie wpłynęły na zmianę polityki koncernu. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że tego typu oddziaływanie prowadzi do zmiany tylko 
wówczas, gdy grupa nacisku wpływa na preferencje konsumentów. Pierwszoplano-
wym działaniem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego jest zatem kreowanie 
debaty, poszerzanie świadomości i promowanie wysokich standardów zachowań 
korporacyjnych158. 

Na liście zarzutów stawianych praktykom korporacyjnym ważne miejsce zaj-
muje ten o uczestnictwo w nierównomiernej dystrybucji zysków i dóbr – zarzut 
paradoksalny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że potęga korporacji została zbudo-
wana na fali procesów globalizacyjnych, liberalizujących i otwierających rynki. 
W tym kontekście często rozpatrywana jest problematyka zanieczyszczenia śro-
dowiska i rabunkowa gospodarka surowcami naturalnymi. Występuje to szczegól-
nie w krajach rozwijających się, stąd przekonanie, że aktorzy korporacyjni przy-
czyniają się do utrwalania lub nawet pogłębiania podziału na globalną Północ 
i Południe. Praktyki te odbywają się kosztem społeczeństw lokalnych, często przy 
współudziale rządów czy władz lokalnych. Brak demokratycznej kontroli, słabość 
administracyjna i instytucjonalna, przyzwolenie na korupcję i uprzywilejowanie 
wąskich grup rządzących w zderzeniu z interesami korporacyjnymi stwarzają 
pole do nadużyć. Szczególnie inwestycje dotyczące wydobycia lub poszukiwania 
surowców wymagają zawarcia z władzami politycznymi porozumienia ustalające-
go wysokość przychodów fi rmy, od których muszą zostać odprowadzone podatki 
i opłaty. W wielu słabych politycznie, a posiadających surowce naturalne krajach 
przyzwolenie na ich eksploatacje przez międzynarodowe koncerny przynosi dłu-
gofalowe skutki społeczne. Inwestycje obejmujące eksploatację zasobów w pań-
stwach niestabilnych, objętych konfl iktem, w których dochodzi do mocnych na-
pięć społecznych, najczęściej stają się sceną korporacyjnych nadużyć. Składa się na 

157 Deltę Nigru zamieszkuje około 31 mln ludzi. Zlokalizowane są tam ogromne złoża ropy 
naft owej, od dziesięcioleci eksploatowane przez nigeryjski rząd oraz międzynarodowe koncerny. 
Od początku lat 60. XX wieku zyski z wydobycia ropy naft owej w tym regionie sięgnęły ok. 600 mld 
USD. Jak jednak donosi raport Programu ds. Rozwoju ONZ (UNDP), region ten charakteryzu-
je się „zaniedbaną administracją, rozpadającym się systemem infrastruktury i usług socjalnych, 
ogromnym bezrobociem, skrajnym ubóstwem, zanieczyszczeniem oraz ciągłym konfl iktem”. Zob. 
Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta, Amnesty International 2008, http://amnesty.
org.pl/badz-aktywny/kampanie/zadamygodnosci/odpowiedzialnosc-korporacji.html (2.08.2011); 
J.G. Frynas, Oil in Nigeria: Confl ict and Litigation between Oil Companies and Village Communities, 
Transaction Publishers, Hamburg 2000.

158 A. Flohr, L. Rieth, S. Schwindenhammer, K.D. Wolf, Th e Role of Business in Global Gover-
nance: Corporations as Norm-Entrepreneurs, Palgrave-Macmillan, Basingstoke 2010. 
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to kilka powodów. Po pierwsze, słabość instytucjonalna państwa pozwala fi rmom 
na wynegocjowanie lepszych warunków współpracy niż w regionach, w których 
zasoby traktowane są jako dobro publiczne, a na ich straży stoją silne struktury 
państwa. Po drugie, tego rodzaju projekty wymagają wysokich nakładów inwesty-
cyjnych, zatem trudno wycofać się w momencie, kiedy narasta lokalny konfl ikt, 
co wiąże się ze wzrostem zagrożeń. Najczęściej wówczas władze korporacyjne 
szukają porozumienia z rządem lub dominującym stronnictwem w zakresie za-
bezpieczenia swoich interesów. Przykłady z Sudanu, Indonezji, Nigerii dowodzą, 
że zaangażowanie militarne państwa w ochronę własności korporacyjnej często 
powiązane jest z naruszaniem praw ludności cywilnej. Niejednokrotnie wówczas 
infrastruktura fi rmy – prywatne lotniska, helikoptery, ciężarówki − jest używa-
na w celu przeprowadzenia operacji militarnych przeciwko miejscowej ludności. 
Paradoksalnie również korzyści związane z obecnością wielkiego przemysłu na 
danym terenie mogą się przyczynić do pogłębiania istniejących tam kryzysów. Na 
obszarze krajów tradycyjnie pojmowanego biednego Południa znajduje się znacz-
na część ziemskich zasobów mineralnych – w ciągu ostatniego stulecia korpora-
cje międzynarodowe odgrywały rolę agenta państw zachodnich czerpiących zyski 
z eksploatacji tych surowców. Już prototypy współczesnych korporacji, takie jak 
Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska czy Holenderska Kompania Wschod-
nioindyjska, zapisały się w historii jako siły destabilizacji i wyzysku. Amerykań-
skie fi rmy górnicze i wydobywcze również w ciągu XX wieku niejednokrotnie 
angażowały się we wspieranie autorytarnych reżimów w Afryce i Ameryce Połu-
dniowej159. Zaangażowanie zachodniego biznesu w eksploatację surowców często 
tworzyło platformę fi nansowania stron konfl iktów, co bezpośrednio wpływało na 
wydłużenie jego trwania i destrukcyjność oddziaływań. 

Najbardziej wyraziście relacja oddziaływań pomiędzy wielkim biznesem i stro-
nami konfl iktu zarysowała się w historii kilku afrykańskich konfl iktów wewnętrz-
nych, których symbolem stały się tak zwane krwawe diamenty160. Nielegalny handel 
diamentami pochodzącymi z Sierra Leone, Angoli oraz z Demokratycznej Republi-
ki Konga i Liberii bezpośrednio przyczynił się do rozwoju krwawych wojen w tych 
krajach oraz utrudnił ich zakończenie. Negatywnym bohaterem tych historii jest 
południowoafrykański koncern De Beers, który kontroluje większą część między-
narodowego obrotu diamentami – jest głównym pośrednikiem pomiędzy afrykań-
skimi wydobywcami a najważniejszymi centrami obróbki kamieni szlachetnych161. 
Aktywność pośrednika zapewniała siłom UNITA rynek zbytu i możliwość kontynu-
owania działań zbrojnych. Organizacje pozarządowe oszacowały, że aż 20% sprze-
dawanych na światowym rynku diamentów pochodziło z obszarów, gdzie toczyły 

159 A. Wenger, D. Moeckli, Confl ict Prevention: Th e Untapped Potential of the Business Sector, 
Lynne Renner, London 2003, s. 5. 

160 Zob. L. Goreux, Confl ict Diamods, Africa Region, Working Paper Series no. 13, 2001, Th e 
World Bank, Washington, http://www. niza. nl (2.10.2009). 

161 Firma powstała w 1888 roku z inicjatywy Cecila Rhodesa. 
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się konfl ikty zbrojne. Angola, Zair/Demokratyczna Republika Konga oraz Sierra 
Leone to przykłady krajów, w których zjawisko to osiągnęło największą skalę162. 

Poza fi nansowaniem zakupu broni i zasobów umożliwiających prowadzenie 
działań zbrojnych niektóre z ponadnarodowych koncernów bezpośrednio anga-
żują się w konfl ikty. Co więcej, żołnierze, rządy i partyzanci reprezentujący strony 
konfl iktów są ich grupą docelową. Mowa tu o korporacjach zbrojeniowych oraz 
prywatnych fi rmach wojskowych (Private Military Companies). 

Interes korporacyjny może jednak działać − i całkiem często działa − na rzecz 
lokalnych społeczności w krajach rozwijających się. Mimo że fi rmy komercyjne nie 
są powołane do tego, aby przejmować funkcje zarządzania publicznego, w wielu 
przypadkach osiągnięcie zysku jest warunkowane rozwiązaniem problemów takiej 
natury. Jednym z fl agowych przykładów jest zaangażowanie korporacji motoryza-
cyjnych w zapobieganie i likwidowanie skutków epidemii AIDS/HIV w Republice 
Południowej Afryki. Koncerny Mercedes Benz, BMW i General Motors prowadzą 
działalność na terenie RPA między innymi ze względu na dostęp do zasobów ludz-
kich. Rozprzestrzeniająca się epidemia stanowiła zatem ryzyko nie tylko dla tam-
tejszej społeczności, ale również dla interesów korporacyjnych. Jako że państwo 
nie było w stanie dostarczyć usług edukacyjnych i medycznych na takim poziomie, 
który mógłby ograniczyć oddziaływanie chorób, fi rmy same wystąpiły z inicjatywą 
w tym obszarze. Opieką zdrowotną objęto nie tylko pracowników, ale również ich 
rodziny i społeczności. Mercedes Benz powołał jednostkę szkolącą południowoa-
frykańskich lekarzy w tym zakresie163. Wyposażeni w specjalistyczną wiedzę zostali 
potem oddelegowani do szpitali publicznych, szczególnie w ubogich prowincjach 
wschodniego wybrzeża RPA. W tym wypadku zainteresowanie fi rmy dostępnością 
kapitału ludzkiego zmotywowało ją do działań na rzecz dobra publicznego i osiąg-
nięcia korzyści wychodzących poza wąsko pojęty interes komercyjny. Odwołu-
jąc się do takich wzorców, najnowsze strategie formułowane w obszarze polityki 
rozwojowej akcentują rolę wszystkich centrów władzy – zarówno politycznej, jak 
i ekonomicznej w stabilizacji regionów ogarniętych konfl iktem. 

Korporacje podejmują zobowiązania istotne również z punktu widzenia celów 
rekonstrukcji pokonfl iktowej. W wielu regionach świata w mikroskali realizowana 
jest koncepcja pokoju przez handel, której skuteczności dowodził już w XVIII wie-
ku Monteskiusz. Ta zależność również współcześnie utrzymuje się w mocy. Tę 

162 W latach 90. konfl ikt w Sierra Leone pochłonął ponad 75 tys. ofi ar, blisko pół miliona obywa-
teli zostało zmuszonych do uchodźstwa. Połowa z 4,5-milionowego społeczeństwa została wysiedlo-
na. Amnesty International i Global Witness szacują, że diamenty z obszaru Angoli kosztowały życie 
blisko pół miliona ludzi oraz 1,7 mln wypędzonych. Ponad 100 tys. mieszkańców Angoli, w tym 
dzieci, zmuszano do pracy w niebezpiecznych warunkach w kopalni diamentów. Zob. M. Renner, 
Th e Anatomy of Resource Wars, „Worldwatch Paper” 2002, październik, s. 23, 33.

163 A.K. Mueller-Debus, Collective Action of Firms. Motivation, Facilitation, Social Engagement: 
A Comparative Analysis of Industry Behavior in South Africa, Unpublished PhD Th esis, Freie Uni-
versität, Berlin 2010; Governing HIV/AIDS in South Africa: Th e Role of Firms, red. A. Müller-Debus, 
Ch.R. Th auer, T.A. Börzel, Working Paper 20, SFB 700, Freie Universität, Berlin 2009. 
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prawidłowość wykorzystuje chyba najsłynniejsza inicjatywa na rzecz likwidacji 
ubóstwa w krajach rozwijających się − sieć mikrokredytowania wymyślona przez 
Muhammada Yunusa. Ideą, na której opierał się system, było pożyczanie niewiel-
kich kwot najbiedniejszym na zakup narzędzi lub sprzętu, który mógłby zapewnić 
im stałe źródło utrzymania − pierwszą pożyczkę w łącznej wysokości 27 dolarów 
udzielił 42 chłopkom ze wsi Dżobra na produkcję bambusowych mebli. W ten spo-
sób została zagospodarowana olbrzymia grupa ludzi, która nie spełniała wymo-
gów kredytowych narzuconych przez banki komercyjne. W 1983 roku z inicjatywy 
Yunusa powstał Grameen Bank, którego misją było zagwarantowanie najuboższym 
prawa do kredytu oraz oferowanie kompleksowych rozwiązań fi nansowych wspie-
rających rozwój kapitału ludzkiego. W ciągu ostatnich 25 lat dokonał się imponu-
jący rozwój instytucji. W 1983 roku Grameen Bank miał 50 tys. klientów, w 1998 
roku było ich już 2,21 mln, a w styczniu 2007 roku ich liczba sięgnęła 6,95 mln164. 
W 97% kredytobiorcami są kobiety. Pomimo kontrowersji związanych z działal-
nością sieci Grameen Bank mikrokredyt często bywa przedstawiany jako jedna 
z najważniejszych form rozwiązywania problemu ubóstwa na świecie165. 

W literaturze analizującej rosnące wpływy międzynarodowych koncernów 
dowodzi się, że koncerny te nie ograniczają się do handlu, dostarczania towarów, 
rozwijania sieci gospodarczej. Aktorzy korporacyjni są zaangażowani w kształ-
towanie wielu wymiarów współczesności – od stylu życia, postaw i oczekiwań 
jednostek do trendów makroekonomicznych i rozwojowych. Debata na temat ich 
globalnej roli uwikłana jest w wątki alterglobalistyczne, postulaty socjalne i prze-
różne radykalne narracje. Kolejne jej odsłony podporządkowują się następującym 
po sobie bieżącym nurtom politycznym. Nawet jeśli śledzi się bacznie doniesienia 
dotyczące osiągnięć i przewin korporacyjnego świata, trudno opracować proste 
zestawienie dowodzące, że korporacje, częściej niż agentami rozwoju, okazują się 
narzędziem zacofanego wyzysku. 

Global Compact 

Chyba najbardziej znaczącą próbę zaangażowania aktorów korporacyjnych w usta-
lanie norm i sterowanie procesami na poziomie globalnym podjęła Organizacja 
Narodów Zjednoczonych przez inicjatywę Global Compact. ONZ od początku 

164 Za: http://www.grameen-info.org (25.08.2011).
165 Badania Banku Światowego wskazały na bezpośrednie przełożenie mikrokredytów na sy-

tuację życiową kredytobiorców. W Bangladeszu korzystanie z mikrokredytu w znaczny sposób po-
prawiło jakość życia badanych – u 99% z nich zwiększył się dochód, często o więcej niż 15%; 96% 
badanych wskazywało na poprawę jakości ich życia, 99% uznawało, że jadają lepiej, i tyleż samo 
uznało, że ubiera się w rzeczy lepszej jakości. 86% respondentów uznało, że mieszka w lepszych 
warunkach, 83% uzyskało dostęp do lepszych warunków sanitarnych, a u 88% korzystanie z mikro-
kredytu umożliwiło posłanie dzieci do szkoły. Istotna jest też sprawa zmiany stosunków własności, 
gdyż 55% chłopów udało się wejść w posiadanie ziemi uprawnej. Zob: http://www.worldbank.org/
html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2145/wps2145.pdf (22.08.2011).
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swego istnienia była związana ze światem korporacyjnym. Relacja ta ewoluowa-
ła – w niektórych okresach związki te ulegały znacznemu osłabieniu, a w innych 
kooperacja przybierała na sile. Podczas kadencji Kofi ego Annana podjęto wysiłki 
w celu uzgodnienia nowych warunków współpracy organizacji z ważnymi aktora-
mi aktywnymi na globalnej scenie politycznej. Symbolem tej ery przyspieszenia, 
które bezpośrednio wiąże się z wymogami globalnego zarządzania, jest inicjatywa 
Annana nosząca nazwę Global Compact166. Był to jeden z aspektów reformy ONZ, 
która miała na celu dostosowanie jej struktur i schematów działania do potrzeb 
zmieniającego się świata. Swoistym architektem programu Global Compact był 
profesor Uniwersytetu Harvarda John G.  Ruggie167. Zasadniczym celem przed-
sięwzięcia było zaangażowanie podmiotów korporacyjnych w ważne z punktu 
widzenia interesów rozwojowych świata procesy oraz podjęcie dialogu i koopera-
cji z tymi aktorami, którzy realnie kształtują rzeczywistość międzynarodową, są 
jednak w zasadzie nieobecni w strukturze zarządzania globalnego. Istotna w dys-
kusji o tym, czy korporacje zastępują państwo w pełnieniu jego tradycyjnych 
funkcji, była argumentacja Sekretarza Generalnego ONZ dotycząca powołania 
Global Compact. Uznał on, iż korporacje działają transnarodowo i globalnie oraz 
że mogą stać się głównymi agentami przemian rozwojowych i demokratycznych 
w krajach, których rządy nie są zainteresowane tymi przemianami. Uznano, że 
korporacje za sprawą swej władzy ekonomicznej będą w stanie wpłynąć na rządy 
i skłonić je do podjęcia działań168.

Zasadniczym krokiem na drodze do urzeczywistnienia tej wizji były nego-
cjacje z International Chamber of Commerce (ICC), organizacją reprezentującą 
7 tys. międzynarodowych fi rm. Przyjęły one zobowiązanie, aby w swoich działa-
niach kierować się społeczną odpowiedzialnością biznesu i ideą zrównoważonego 
rozwoju. Członkowie zadeklarowali przestrzeganie uzgodnionych zasad postępo-
wania w pięciu obszarach tematycznych. Na kodeks Global Compact składają się:

1) popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność 
międzynarodową,

2) eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez fi rmę,
3) poszanowanie wolności zrzeszania się,
4) eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
5) zniesienie pracy dzieci,
6) efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
7) prewencyjny stosunek do środowiska naturalnego,

166 Zob. A. Judge, „Globalization”: Th e UN’s „Safe Haven” for the World’s Maginalized: Th e Global 
Compact with Multinational Corporations as the UN’s „Final Solution”, „Transnational Associations” 
2000, nr 52, s. 295−313.

167 M. Koenig-Archibugi, Transnational Corporations and Public Accountability, „Government 
and Opposition” 2004, no. 2 (39), s. 255.

168 Zob. O.F. Williams, Global Codes of Conduct: An Idea Whose Time Has Come, Notre Dame 
Press, Notre Dame 2000.
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8) podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowie-
dzialności ekologicznej,

9) stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii,
10) przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym przeciwdziałanie 

wymuszeniom i łapówkarstwu169. 

Reguły te zostały sformułowane na podstawie Karty Praw Człowieka z 1949 ro-
ku oraz postanowień Światowego Szczytu Socjalnego z 1995 i Światowego Szczytu 
Klimatycznego z 2002 roku w Johannesburgu.

Początkowo sieć GC liczyła 50 fi rm oraz nielicznych reprezentantów związ-
ków zawodowych, organizacji pozarządowych i agend ONZ. Obecnie to ponad 
8,7 tys. fi rm z wszystkich regionów świata, a także międzynarodowe środowiska 
pracy i organizacje pozarządowe170. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem 
międzynarodowej społeczności biznesowej, o czym świadczy pułap uczestnictwa 
− ma szanse przerodzić się w inicjatywę prawdziwie globalną. Choć jest to jedyna 
dotychczas zakrojona na tak dużą skalę platforma współpracy podmiotów pub-
licznych i prywatnych, to jednak należy ją uznać za zaledwie etap wstępny proce-
su włączania podmiotów prywatnych do mechanizmów globalnego zarządzania. 
W zakresie Global Compact powstają liczne partnerstwa pomiędzy reprezentan-
tami biznesu i organizacjami pomocowymi, rośnie świadomość odpowiedzialno-
ści korporacji. ONZ aktywnie pozyskuje partnerów korporacyjnych dla swoich 
wyspecjalizowanych agend: fi rma telekomunikacyjna Ericsson jest partnerem 
Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej 
oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, którym dostarcza wspar-
cia telekomunikacyjnego podczas realizowania projektów humanitarnych. Cisco 
Systems wspiera Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju przez ini-
cjatywę NetAid.org, dzięki której zgromadzono ponad 17 mln USD środków po-
mocy humanitarnej. Microsoft  zaprojektował systemy informatyczne na potrzeby 
Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców podczas kryzysu w Kosowie171. 
Obszar tej współpracy – choć stale się powiększa − w skali działania korporacyj-
nego reprezentuje niewielki zakres aktywności. Część fi rm współpracę z ONZ, 
NGO i pomoc w wysiłkach humanitarnych traktuje jako jeszcze jedno narzędzie 
kształtowania wizerunku, nie zaś jako pole głębszego zaangażowania w sprawy 
świata.

Global Compact trzeba analizować też w kontekście kryzysu fi nansowego ONZ 
spowodowanego przede wszystkim zaległościami płatniczymi Stanów Zjedno-
czonych. Jednym ze sposobów, w jaki organizacja próbowała zaspokajać bieżące 
potrzeby i trzymać poziom operacji pokojowych w miarę pogłębiania się dziury 

169 http://www.globalcompact.pl (28.02.2012).
170 http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/Podstawowe-informacje (28.02.2012).
171 J. Bennett, Multinational Corporations, Social Responsibility and Confl ict, „Journal of Inter-

national Aff airs” 2002, no. 2 (55), Spring, s. 403. 
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budżetowej, było podjęcie współpracy z korporacjami. Odpowiedzią na zaległe 
płatności rządu amerykańskiego była między innymi dotacja Teda Turnera, za-
łożyciela CNN, który w 1997 roku zadeklarował sumę 1 mld USD na pokrycie 
zobowiązań USA, a w 2000 roku dołożył dodatkowe 34 mln na ten cel172. 

Trzeba też zauważyć, że inicjatywa ONZ spotkała się raczej z falą krytycyzmu 
niż entuzjazmu. Stawiano zarzuty podporządkowywania się instytucji reprezen-
tującej interesy narodów świata komercyjnym interesom korporacji, których 
oddziaływania dynamicznie przybierały wówczas na sile173. Uznano, że w part-
nerstwie Organizacji Narodów Zjednoczonych i korporacji te drugie są aktorem 
silniejszym, i chociaż działają w ramach nakreślonych przez ONZ, to program 
Global Compact może stać się rodzajem przyzwolenia na dalsze wzmacnianie ich 
roli międzynarodowej. Za bezcelową współpracę tego rodzaju uznali ekonomiści 
zwłaszcza nurtu neoliberalnego, którzy z zasady są w opozycji do jakichkolwiek 
form zaangażowania pozaekonomicznego podmiotów gospodarczych. Jak stwier-
dza Melvyn Krauss, „sposobem na to, aby pomóc ludziom zagranicą, jest otwar-
cie dla nich naszych rynków, a nie zmuszanie ich do przyjmowania standardów 
ochrony praw człowieka”174. 

7.2.  Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Korporacje a globalne dobro wspólne 

W latach 90. XX wieku ONZ prowadziła dialog z reprezentantami przedsiębior-
czości międzynarodowej, ale również podnosiła problem oddziaływania neolibe-
ralnej fi lozofi i rynku na porządek społeczny. Wstępem do popularyzacji zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu była debata o roli interesariuszy w zarzą-
dzaniu korporacyjnym. Za interesariuszy uznawano każdą grupę lub jednostkę, 
która była w stanie efektywnie oddziaływać na osiąganie celów organizacji175. 
W tym kontekście padło ważne pytanie, czy zarządy i udziałowcy potężnych 
korporacji mogą dążyć do innych celów niż jedynie multiplikacja zysków oraz 
w jakim stopniu fi rma ma obowiązek w swoich działaniach uwzględniać stano-
wiska i dążenia różnych grup interesariuszy – pracowników, klientów, dostaw-
ców, lokalnej społeczności itd. W konsekwencji tych rozważań pojawił się termin 
korporacyjnego obywatelstwa, który odnosi się do założenia, że status społeczny 
korporacji porównywalny jest do statusu osoby, przy uwzględnieniu jej wszyst-
kich praw i obowiązków. Uznano zatem konieczność działań w imię społecznej 

172 T. Kafala, Ted Turner: UN Saviour?, BBC News, 22.12.2000, http://news.bbc.co.uk/2/hi/ame-
ricas/1083010.stm (20.05.2012).

173 H. Hummel, Th e United Nations and Transnational Corporations, materiały konferencyjne, 
„Global Governance and the Power of Business” 2005, 8−10 December, Wittenberg, s. 8. 

174 M. Krauss, How Nations Grow Rich, Oxford University Press, New York 1997, s. 51. 
175 R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, MA 1984.
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odpowiedzialności podmiotów biznesowych. Odpowiedzialność ta ma się wyra-
żać w podjęciu przez korporacje działań w imię dobra wspólnego, którego posze-
rzaniem zainteresowani są interesariusze.

Zarówno koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i obywatel-
stwa korporacyjnego są przedmiotem rozważań teoretyków, którzy usiłują do-
ciec właściwych powinności korporacji. Ujawniły się w tym obszarze dwa stojące 
wobec siebie w opozycji stanowiska. W pierwszym z nich utrzymuje się klasycz-
ny pogląd, że podmioty gospodarcze zostają powołane do działania po to, aby 
generować zyski. Są organizacjami stricte komercyjnymi, ich powinnością i sen-
sem istnienia jest optymalizowanie strategii pomnażania przychodów. Według 
tego ujęcia w działalności korporacyjnej nie ma miejsca na inicjatywy inne niż 
te nastawione na zysk. Firma nie może zajmować się fi lantropią, programami po-
mocowymi, integrowaniem lokalnych społeczności, ponieważ została powołana 
do innych celów. Argumentuje się, że z punktu widzenia akcjonariuszy każde 
działanie, które wychodzi poza cel komercyjny, jest pozbawianiem fi rmy, a za-
tem ich samych, przyszłych zysków. Akcjonariusze sami mogą zadecydować, czy 
przeznaczyć uzyskane ze swych udziałów środki na cele charytatywne, społeczne 
czy rozwojowe, nie może tego jednak uczynić za nich fi rma. Ten punkt widzenia 
klarownie wyjaśnia Albert J. Dunlap: 

Jeśli prowadzisz działalność, to prowadzisz ją w jednym celu – żeby zarobić. Musisz działać 
w zaufaniu, w zgodzie z prawem i moralnością, aby cel ten osiągnąć. A produkcja doskona-
łych wyrobów, odpowiednio reklamowanych, jest doskonałym sposobem zarabiania pie-
niędzy. Dyrektorzy kierujący fi rmami tak, aby udzielać wsparcia problemom społecznym 
– jak Ben and Jerry’s lub Th e Body Shop – nigdy nie dostaną ode mnie dolara na inwestycje. 
Przeznaczają część dochodów na ratowanie wielorybów czy też Greenpeace. To nie jest 
kwintesencja biznesu. Jeśli chcesz się tym zajmować, masz przed sobą inne cele, zapisz się 
do Klubu Rotariańskiego176.

Sedno spojrzenia na sprawę CSR przedstawił w 1970 roku Milton Friedman 
we wpływowym artykule Społeczną odpowiedzialnością biznesu jest zwiększenie 
zysków177. Dobra kondycja przedsiębiorstwa składa się przecież na ogólną sytua-
cję gospodarczą kraju, na poziom zarobków i standard życia pracowników. Roz-
wój fi rmy tak czy inaczej gwarantuje rozwój społeczności skupionej wokół fi rmy. 
Do tego chóru sceptyków dołączył również autorytet w obszarze nowoczesnego 
zarządzania Peter Drucker, stwierdzając: 

Ekonomia działania jest pierwszą odpowiedzialnością biznesu. Biznes nieprzynoszący 
zysku przynajmniej równego swoim kosztom kapitału jest społecznie nieodpowiedzialny. 
Marnuje zasoby społeczne. Ekonomia wykonywania działań jest podstawą; bez niej biznes 

176 A.J. Dunlap, B. Andelman, Mean Business: How I Safe Bad Companies and Make God Com-
panies Great, Random House, New York 1996, s. 199.

177 M. Friedman, Th e Social Responsibility of Business is to Increase its Profi ts, „New York Times 
Magazine”, 13.09.1970, s. 33. 
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nie może podjąć żadnej innej odpowiedzialności, nie może być dobrym pracodawcą, do-
brym obywatelem, dobrym sąsiadem178.

Przeciwstawne stanowisko, które zyskuje od kilku dekad coraz więcej zwo-
lenników, jest oparte na dwóch typach argumentów. Po pierwsze, współczesne 
korporacje nie są już wyłącznie organizacjami powołanymi, aby wzbogacić swo-
ich właścicieli i udziałowców. To złożone, działające międzynarodowo struktury, 
które istotnie oddziałują na rzeczywistość milionów ludzi. Wzrost ich znaczenia 
zmienił obraz współczesnej polityki międzynarodowej. Dysponują ogromną wła-
dzą, wielkimi możliwościami i są aktywnymi aktorami stosunków międzynarodo-
wych. Mając taką charakterystykę, korporacje muszą ponosić odpowiedzialność 
za krótko- i długoterminowe konsekwencje własnych działań. Są odpowiedzialne 
za społeczność swoich pracowników, klientów, bliższe i dalsze otoczenie bizneso-
we. Powinny też, ze względu na swoją niekwestionowaną pozycję międzynarodo-
wą, przyłączyć się do wysiłków poszukiwania rozwiązań dla problemów współ-
czesności. Drugi typ argumentacji odnosi się do tradycyjnego, wąskiego sposobu 
pojmowania celów korporacji. Można go sprowadzić do hasła: „czyń dobrze, to 
się opłaca”. 

Projekty potwierdzające społeczną odpowiedzialność fi rmy korzystnie wpły-
wają na jej wizerunek, wzmacniając zaufanie klientów oraz oddziałując na zyski. 
Zgodnie z tym społeczna odpowiedzialność fi rmy jest zatem realizowaniem celów 
strategicznych w mniej bezpośredni sposób. Ta interpretacja odwołuje się rów-
nież do argumentów ekonomicznych. Jej zwolennicy argumentują, że duże fi rmy 
często działają na rynkach dojrzałych konsumentów, w warunkach dużej konku-
rencyjności, w trudnym otoczeniu biznesowym. W takich okolicznościach dobra 
strategia biznesowa zawiera elementy budowania relacji. Produkowanie i sprzeda-
wanie to za mało, aby osiągnąć tam sukces. 

Badania nad związkiem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności bi-
znesu z rezultatami ekonomicznymi uzyskanymi przez fi rmę prowadzone są 
w kontekście teorii relacji. Stosunek interesariuszy wobec fi rmy opiera się na 
skomplikowanej sieci interakcji, a jednym z jej elementów jest ocena zachowania 
fi rmy wobec pracowników, środowiska naturalnego, potrzebujących itp. Firma 
w pewnym sensie staje się członkiem społeczności, w której działa – problemy 
nurtujące tę społeczność dotyczą także i jej, zatem czuje się zobligowana do pod-
jęcia prób ich rozwiązania. Oczywiście koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social Responsibility), chociaż formalnie dobrze umotywo-
wana, stanowi przede wszystkim narzędzie kształtowania wizerunku korporacji. 
Aby urealnić jej oddziaływanie polityczne, należałoby wprowadzić pewne me-
chanizmy monitorujące poczynania fi rm w tym zakresie. Mogą one obejmować 
presję konsumencką, dobrowolne poddawanie się audytowi organizacji zewnętrz-

178 P.F.  Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 86. 
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nych, kontroli poszczególnych grup interesariuszy. W tej chwili jednak świadome 
działania aktorów korporacyjnych sprowadzają się do stworzenia takiego środo-
wiska pracy i współpracy z innymi podmiotami, które zapewni możliwość uzy-
skania najwyższej w danych okolicznościach skuteczności. 

W tych kategoriach powinno się również rozpatrywać sprawę korporacyjne-
go obywatelstwa, którego przejawy część komentatorów uznaje za przejmowanie 
funkcji państwa. Korporacje transnarodowe i globalne są podmiotami pozapań-
stwowymi oraz w pewnym wymiarze subpaństwowymi. Pojęcie obywatelstwa 
korporacyjnego odnosi się do pozycji fi rmy w środowisku, w którym funkcjonu-
je. Dąży się do odzwierciedlenia w korporacyjnych działaniach cnót i powinności 
obywatelskich – dbałości o dobro wspólne, aktywności publicznej, odpowiedzial-
ności. W tym sensie korporacje transnarodowe w coraz większym stopniu upo-
lityczniają swoją działalność. Na przykład Coca-Cola zaangażowana jest w glo-
balną walkę z AIDS, stosując funkcjonującą na wszystkich kontynentach sieć 
franczyzową do dystrybucji informacji i działań edukacyjnych179; Novo Nordisk 
współpracuje z ministerstwem zdrowia Zambii, fi nansując i rozwijając narodowy 
program przeciwdziałania cukrzycy180; fi rma Shell znacząco zwiększyła swoje za-
angażowanie w rejonie Delty Nigru w reakcji na wykonanie wyroku śmierci na 
nigeryjskim intelektualiście i działaczu ochrony środowiska Kenie Saro-Wiwa181.

Głębokie oddziaływanie struktur korporacyjnych na życie pracowników na-
suwa porównanie z obywatelstwem korporacyjnym, którego istotą jest przeję-
cie pewnych procesów i zadań tradycyjnie realizowanych przez państwo. Firmy 
zaczynają budować wspólnoty oparte na przynależności do własnych struktur. 
Największe koncerny wobec swoich kadr pełnią funkcje opiekuńcze i socjalne: 
zapewniają programy emerytalne, ubezpieczenia życiowe i medyczne, dotacje do 
studiów, refundacje kosztów wychowania dzieci, upusty przy zakupie wielu towa-
rów i usług. Sfera benefi tów korporacyjnych rozbudowuje się zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie opiekuńcza rola państwa jest tradycyjnie niewielka. Firmy 
zaspokajają zatem potrzeby bezpieczeństwa socjalnego swoich pracowników, przy 
czym pogłębia się ich wzajemna relacja. Rozwijając narzędzia korporacyjnego 
obywatelstwa, fi rmy kształtują pewien nexus wzajemnych oddziaływań z zaanga-
żowanymi w ich działalność aktorami, maksymalizując wzajemne korzyści. Jest to 
model o tyle pożądany, że funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie – granice 
jego rozwoju wyznaczają zręby świata wysoko rozwiniętego. 

W regionach stanowiących zagłębia produkcyjne dla największych światowych 
fi rm niewiele dostrzega się przejawów fascynacji społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Nawet w najbardziej nowocześnie zarządzanych, świadomych i sprawia-
jących wrażenie etycznie zorientowanych fi rmach dodatkowe sposoby budowa-

179 J. Hollender, S. Fenichell, What Matters Most, Basic Books, New York 2004, s. 58. 
180 What Does Being Th ere Mean to You?, Sustainability Report, Novo Nordisk 2003, s. 67, http://

www.novonordisk.com/sustainability/sustainability_report_2003/downloads.asp (27.08.2011).
181 J. Hollender, S. Fenichell, What Matters..., s. 67.
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nia relacji są odpowiedzią na konkretną potrzebę związaną z interesami fi rmy. 
Tam, gdzie ta potrzeba się nie pojawia – w krajach słabo rozwiniętych, w których 
kultura pracy ma formę zalążkową, a dostęp do rynku pracowników jest nieskrę-
powany, realizuje się raczej model dziewiętnastowieczny, nakreślony na kartach 
powieści Karola Dickensa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu rozpatrywana w kontekście uczestni-
ctwa koncernów w sieciach zarządzania globalnego każe zadać pytanie o to, czy 
zarządy fi rm rozpoznają i uczestniczą w kształtowaniu globalnego dobra wspól-
nego. Korporacje na pewno dysponują zasobami o strategicznym z punktu wi-
dzenia społeczności międzynarodowej znaczeniu, których szersza redystrybucja 
mogłaby przyczynić się do powiększenia korzyści ogólnej. Klasycznym tego przy-
kładem jest sprawa restrykcyjnych patentów znacząco ograniczających dostęp do 
dóbr wartościowych z punktu widzenia interesów całych społeczeństw – farma-
ceutyków. Międzynarodowe fi rmy farmaceutyczne blokują import leków o stra-
tegicznym znaczeniu, na przykład przeciwko AIDS, i sprzeciwiają się produkcji 
tańszych zamienników, które mogłyby znacznie zwiększyć dostępność specyfi ków 
w najuboższych, dotkniętych epidemią AIDS/HIV krajach. Blokowanie dostępu 
do strategicznych zasobów jest przedmiotem sporu pomiędzy państwami i fi r-
mami międzynarodowymi. Rządy zmagające się ze społecznymi skutkami epi-
demii świadomie łamią prawo patentowe, akceptując produkcję zamienników. 
Na przykład w rezultacie wojny cenowej wytoczonej korporacjom farmaceutycz-
nym przez indyjskiego producenta leków generycznych, który otrzymał wspar-
cie własnego rządu, innych państw oraz organizacji pomocowych, w okresie 
2004−2007 leki przeciwretrowirusowe staniały o 30−64%182. W rezultacie Indie 
stały się największym na świecie eksporterem leków na AIDS do krajów najuboż-
szych i średnio zamożnych. Zmusiło to najpotężniejsze koncerny do zmiany polity-
ki. W 2009 roku GlaxoSmithKline zapowiedział obniżenie cen leków o 50% w na-
juboższych krajach świata. Koncern zobowiązał się również do przekazania 20% 
zysków ze sprzedaży na tym terenie na rozwój infrastruktury medycznej. Trudno 
powiedzieć, czy decyzja farmaceutycznego lidera spowodowana była presją wy-
wieraną przez państwa, czy też jest to próba budowania przewagi konkurencyjnej 
w świecie zmieniających się reguł rynkowych. Ten jednak i wiele innych przykła-
dów dają wyobrażenie o tym, jak kształtują się interakcje pomiędzy korporacjami 
i innymi uczestnikami porządku międzynarodowego. Z jednej strony otwartość 
światowej gospodarki wzmacnia pozycję transnarodowych fi rm, kosztem upraw-
nień kontrolnych państw. Z drugiej jednak strony państwa i inne podmioty pub-
liczne zachowują możliwości różnorodnego oddziaływania na zachowanie i poli-
tykę korporacji, ponieważ reprezentują interesy konsumentów. Rozgłos zyskała na 
przykład rezolucja wydana przez Radę Miejską Vancouver, na mocy której wpro-
wadzono zakaz kupowania paliwa na cele publiczne od fi rmy Shell. Podstawą dla 

182 J. Irzabek, Wyścig po zdrowie, „Polityka”, 2.03.2009, http://www.polityka.pl/swiat/przegladyp
rasy/284078,1,korporacje-farmaceutyczne-walcza-o-trzeci-swiat.read (25.07.2011).
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wprowadzenia przepisu o selektywnym handlu była niesława, która okryła fi rmę 
w związku z udowodnionym czerpaniem korzyści z niewolniczej pracy obywateli 
Nigerii i aktywną współpracą z dyktatorskimi władzami tego kraju183.

Tworzenie się nowego obszaru konkurencji, a także potencjalnego obszaru 
współpracy obrazują również prace w obrębie bioekonomii. Raport Th e Bioeco-
nomy to 2030. Designing a Policy Agenda, przygotowany pod auspicjami Organi-
zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przedstawia analizę wyzwań 
czekających ludzkość w perspektywie kolejnych dziesięcioleci i próbuje szukać 
rozwiązań nadchodzących problemów. W arktycznej części Norwegii potentaci 
globalnego rynku żywnościowego założyli centralny bank nasion GSV (Global 
Seed Vault), w którym są zgromadzone próbki nasion roślin wyzyskiwanych do 
produkcji żywności. Połowę światowego rynku ziaren siewnych, który wart jest 
30 mld USD, kontrolują ponadnarodowe korporacje, zarządzanie bankiem – cen-
nym z punktu widzenia interesów całej ludzkości − władze fi rm współdzielą jed-
nak z rządem norweskim i Nordyckim Centrum Badań nad Zasobami Genetycz-
nym. W skład zarządu centralnego banku nasion wchodzi jeszcze Global Crop 
Diversity Trust – organizacja pozarządowa działająca międzynarodowo na rzecz 
bezpieczeństwa żywnościowego184. 

Przy całym uznaniu dla licznych wartościowych projektów, akcji społecznych 
i wysiłków charytatywnych realizowanych w zakresie koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności biznesu trudno tę koncepcję uznać za wystarczającą podstawę do 
ogólnego poglądu o pogłębiającym się zaangażowaniu fi rm w procesy społeczne, 
w rozwiązanie problemów lokalnych czy problemów świata. Forma prowadzenia 
działalności gospodarczej ewoluuje, odpowiadając na potrzeby zmieniających się 
oczekiwań rynku, które przekształcają też model kapitalizmu. Nie znaczy to jed-
nak, że zmienia się sama natura korporacji. Jej trzonem jest dbałość o własny inte-
res, który w pewnych warunkach tożsamy jest z interesem innych grup znajdują-
cych się w otoczeniu biznesowym fi rm. Formuła CRS jest pomocna w budowaniu 
kultury zaangażowania i odpowiedzialności przedsiębiorstw, ale należy pamiętać, 
że na mapie ich interesów właściwie niewiele się zmieniło od sytuacji przedsta-
wionej w osiemnastowiecznej Bajce o pszczołach Bernarda de Mandeville’a – pry-
watne zachcianki, czyli dbałość o korzyść własną, w tym „grzeszna konsumpcja”, 
są podstawą budowania dobra ogółu185. 

183 Rezolucja ostatecznie została zaskarżona do Sądu Najwyższego i uchylona, ponieważ uzna-
no, że narusza zasadę konkurencyjności na wolnym rynku. 

184 http://www.polityka.pl/swiat/przegladyprasy/254568,1,starcie-przemyslu-biotechnologicz-
nego-z-bioroznorodnoscia.read (18.05.2012).

185 Tekst Mandeville’a przywołuje John Maynard Keynes w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu 
i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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1.  Zarządzanie operacją usuwania skutków 
tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. 
Systemowa i spontaniczna odpowiedź 
na międzynarodowy kryzys humanitarny 

Dnia 26 grudnia 2004 roku fala tsunami spowodowana trzęsieniem ziemi na 
dnie Oceanu Indyjskiego spowodowała zalanie olbrzymich obszarów wybrzeża 
Azji Południowo-Wschodniej. Wstrząsy o sile 9 stopni w skali Richtera wywo-
łały ogromne fale, które uderzyły w wybrzeża łącznie 13 krajów położonych na 
terytorium dwóch kontynentów – Afryki i Azji. Najbardziej dotknięte katastrofą 
okazały się obszary należące do Indii, Indonezji, Sri Lanki, Tajlandii, Malezji, Ma-
lediwów, Birmy, Seszeli i Somalii. Pod wodą znalazły się ogromne tereny wybrzeża 
− w niektórych wypadkach szerokość pasa zalewowego wynosiła trzy kilometry. 

Bezpośrednio katastrofa dotyczyła przede wszystkim ludzi biednych, utrzymu-
jących się z rolnictwa − dobytek ich życia w ogromnej liczbie przypadków został 
zalany. Strukturalne problemy tych regionów – archaiczna gospodarka, konfl ikty 
społeczne, cywilizacyjne zacofanie − były czynnikiem komplikującym osiągnięcie 
przez nie stabilizacji. Liczba ofi ar śmiertelnych oszacowana została na 227 tys., 
z czego 30% stanowiły dzieci1. Zidentyfi kowano jedynie około 5−6 tys. ofi ar – 
przede wszystkim cudzoziemców. Pozostałe ciała pospiesznie chowano i palono 
w zbiorowych grobach. 500 tys. osób zostało rannych. Ponad milion zamiesz-
kujących na terenach katastrofy straciło swoje domy, około 5 milionów tsuna-
mi pozbawiło możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wartość szkód 
w najbardziej dotkniętych katastrofą krajach – Tajlandii, Sri Lance, Indonezji 
i w Indiach − oszacowano na ponad 7 mld USD2. Zniszczenia na Malediwach 
były równowartością 62% PKB tego kraju – niektóre wyspy zostały tak znisz-
czone, że po prostu je opuszczono3. Jeszcze w lutym 2005 roku odkopywano 500 

1 Tsunami Evaluation Coalition: Initial Findings, Tsunami Evaluation Coalition, London 2005. 
2 World Bank Response to the Tsunami Disaster, World Bank, 02.2005, s. 1. 
3 World Bank, Tracking the Money: International Experience with Financial Information Systems 

and Databases for Reconstruction, World Bank, Agustina CD, 2007. 



Gl
ob

al
 g

ov
er

na
nc

e 
w

 p
ra

kt
yc

e

192

ciał dziennie4. Program Rozwojowy ONZ określił tsunami katastrofą wyjątkową, 
która zdarza się raz na około dwa wieki5. 

Fala, która uderzyła o brzegi Oceanu Indyjskiego, powodując gigantyczne stra-
ty, stała się symbolem wyzwań, jakie stawia przed społecznością międzynarodo-
wą katastrofa naturalna o takiej skali. Kryzys wywołany zniszczeniami tsunami 
spowodował sytuację, w której społeczność międzynarodowa była zobowiązana 
do reakcji na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Art. 1 pkt 3 Karty mówi, że 
jednym z celów organizacji jest rozwiązywanie w drodze współpracy międzyna-
rodowej problemów o charakterze humanitarnym. Żadne państwo spośród tych 
dotkniętych katastrofą nie było w stanie samodzielnie przeprowadzić i udźwignąć 
całości działań naprawczych czy natychmiast przeprowadzić akcji humanitarnej 
w takim wymiarze, jakiego wymagała sytuacja.

Rozmiary i dramatyczny przebieg katastrofy zaktywizowały do działania sieć 
pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego o bezprecedensowej skali. 
Konieczne było natychmiastowe podjęcie działań, tak by zapobiec następnemu 
kryzysowi humanitarnemu, który z dużym prawdopodobieństwem mógłby się 
zdarzyć w następstwie braku żywności, wody pitnej, środków sanitarnych, moż-
liwości pochowania rozkładających się ciał. Zadanie okazało się tym trudniejsze, 
że większość regionów dotkniętych katastrofą była położona w miejscach trudno 
dostępnych, zacofanych w rowoju, pozbawionych sprawnej infrastruktury komu-
nikacyjnej. Podstawowym wyzwaniem stało się określenie priorytetów, błyska-
wiczne dotarcie do najbardziej poszkodowanych, właściwe skoordynowanie dzia-
łań, tak by wysiłki ekip ratunkowych uzupełniały się. 

Pierwsze działania zespołów niosących pomoc koncentrowały się na bez-
pośredniej pomocy poszkodowanym, na organizowaniu tymczasowych miejsc 
pobytu, zapewnianiu podstawowych warunków sanitarnych. Wobec braku in-
frastruktury i trudności w dotarciu do poszkodowanych działania pomocowe 
okazały się gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Pierwszoplanowym 
zadaniem było dostarczenie leków i sprzętu medycznego, przetransportowanie 
chorych, ewakuowanie ludzi do względnie bezpiecznych rejonów. Potrzebne były 
namioty, helikoptery, ciężarówki, generatory prądu, żywność. 

Kiedy tylko zakończyła się akcja pomocy humanitarnej, przystąpiono do działań 
odbudowy i rozwoju. Natychmiastowe podjęcie szeroko zakrojonej akcji przyniosło 
wymierne rezultaty. W ciągu kilku miesięcy od momentu tragedii przywrócono do 
działania podstawową, z punktu widzenia interesów ludności, sferę usług – ochro-
nę zdrowia, system szkolnictwa, sektor mieszkaniowy. Warunkiem przetrwania 
ludności ze zniszczonych terenów było szybkie przywrócenie możliwości zarobko-
wania w rolnictwie, rybołówstwie i turystyce − trzech najważniejszych sektorach 

4 R. Castleden, Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Bellona, Warszawa 2008, s. 572.
5 Th e Post-Tsunami Recovery in the Indian Ocean: Lessons Learned, Successes, Challenges and 

Future Actions, United Nations Development Programme Bureau for Crisis Prevention and Recove-
ry, 04.2005, http://www.alnap.org/pool/fi les/UNDP_Recovery_Lessons_Learned.pdf (22.07.2011).
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gospodarki państw dotkniętych katastrofą. Poza barierami technicznymi znacznym 
problemem okazały się sprawy dokumentacji i praw własności, które ograniczały 
i opóźniały wiele prac rekonstrukcyjnych. W dniu 29 grudnia 2004 roku Stany Zjed-
noczone, Japonia, Australia i Indie zawiązały grupę liderów przewodzących akcji 
ratunkowej. Głównymi koordynatorami pośredniczącym w przekazywaniu środ-
ków były ONZ oraz Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Rozmiary wyzwania spo-
wodowały konieczność szczegółowych ustaleń międzynarodowych. Dnia 6 stycznia 
2005 roku w Dżakarcie zwołano specjalne spotkanie przywódców państw ASEAN 
z przedstawicielami rządów oraz organizacji międzynarodowych i regionalnych. 
Uczestniczyli w nim reprezentanci 26 państw i organizacji międzynarodowych. 

W ogromie zniszczeń nie sposób było szybko i kompetentnie oszacować kosz-
tów operacji. Na początku 2005 roku eksperci Banku Światowego oszacowali, że 
odbudowa po zniszczeniach − odtworzenie i uzupełnienie dróg, mostów, trak-
cji kolejowych, wodociągów, elektryczności − potrwa co najmniej cztery lata6. 
Pospieszny i przybliżony bilans był podstawą apelu Kofi ego Annana, który na 
konferencji w Dżakarcie zwrócił się o pomoc w wysokości 977 mln USD na reali-
zację najpilniejszych działań w okresie nadchodzących sześciu miesięcy7. 229 mln 
miało być przeznaczone na zaopatrzenie w żywność, 172 mln na leki i opiekę me-
dyczną, 222 mln na schronienie i artykuły nieżywnościowe, 110 mln na szybkie 
stworzenie poszkodowanym warunków do życia, 61 mln na wodę, środki czysto-
ści i urządzenia sanitarne8. Wśród największych donatorów znalazły się Austra-
lia, Niemcy i Japonia − kraje te zadeklarowały odpowiednio 765 mln, 665 mln 
i 500 mln USD dotacji celowych przeznaczonych na zaspokajanie konkretnych, 
najpilniejszych potrzeb. Na wezwanie odpowiedziały 92 kraje. Na liście udzielają-
cych wsparcia znalazły się nawet Korea Północna oraz Niger9. 

Drugoplanową, ale istotną, sprawą było projektowanie działań zmierzających 
do odbudowy i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania poszkodowanych 
rejonów. Zaplanowanie takich długofalowych, kompleksowych działań również 
było uzależnione od gigantycznej pomocy fi nansowej z zewnątrz. Łączna suma 
deklaracji pomocy poczynionych bezpośrednio po katastrofi e osiągnęła wysokość 
4 mld USD10. Zadecydowano również, z udziałem Stanów Zjednoczonych i Nie-
miec, o utworzeniu centrum wczesnego ostrzegania przed tsunami na Oceanie 

6 Update on the World Bank Response to the Tsunami World Bank, World Bank 04.2005, http://
siteresources.worldbank.org/INTTSUNAMI/Resources/tsunamireport-042205.pdf (22.05.2011).

7 M. Flint, H. Goyder, Funding the Tsunami Response, Tsunami Evaluation Coalition, London 
2006.

8 A. Gradziuk, Pomoc dla ofi ar tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, „Biuletyn PISM” 2005, 
nr 2, http://www.pism.pl/index/?id=c2626d850c80ea07e7511bbae4c76f4b (22.07.2011). 

9 K.F. Inderfurth, D. Fabrycky, S.P. Cohen, Th e Tsunami Report Card, „Foreign Policy Magazi-
ne”, 12.2005, http://www2.gwu.edu/~elliott/assets/docs/research/reportcard.pdf (23.07.2011).

10 Istniały duże wątpliwości co do realizacji zgłoszonych deklaracji fi nansowych. Z obiecanej po 
trzęsieniu ziemi w Iranie w grudniu 2003 r. kwoty 1,1 mld USD przekazano jedynie 17,5 mln. Zob. 
ibidem.
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Indyjskim i w Azji Południowo-Wschodniej oraz regionalnego systemu zarządza-
nia kryzysowego. Rozmiary katastrofy wyznaczyły zupełnie nowy horyzont akcji 
pomocowej – poszkodowane tereny ciągną się tysiącami kilometrów wybrzeża, 
przecinając granice państwowe. 

1.1. Reakcje międzynarodowe

ONZ

Sekretarz Generalny ONZ Kofi  Annan określił tsunami jako największą natural-
ną katastrofę, na jaką prowadzona przez niego organizacja musiała odpowiedzieć 
w imieniu społeczności międzynarodowej w ciągu sześćdziesięciu lat swego ist-
nienia. Głównym podmiotem koordynującym akcję ratunkową stało się Biuro 
Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ (OCHA). W działania humanitarne 
zostały zaangażowane wyspecjalizowane agendy Narodów Zjednoczonych: Świa-
towy Program Żywnościowy (WFP), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 
Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), urząd Wysokiego 
Komisarza NZ do spraw Uchodźców (UNHCR), Centrum Logistyczne ONZ. 

Główne państwa darczyńcy podczas konferencji w Dżakarcie uzgodniły, że 
wyspecjalizowane agendy ONZ będą odgrywać pierwszoplanową rolę koordy-
nującą wysiłki rekonstrukcyjne i humanitarne. Specjalna analiza potrzeb (fl ash 
appeal) uwzględniająca projektowane zadania dla 40 agencji ONZ i organizacji 
pozarządowych, które miały zapewnić ochronę i odpowiedzieć na potrzeby 5 mln 
ludzi, spotkała się z masowym odzewem. Już w połowie lutego 2005 roku struktu-
ry ONZ wydały 5,5 mld USD na pomoc humanitarną w rejonie katastrofy. Biuro 
do spraw koordynacji pomocy sporządziło listę donatorów, którzy zadeklarowali 
wsparcie ofi ar katastrofy – lista liczyła 124 strony. 

Uwzględniając optymistyczne szacunki, rozpoczęto realizację projektów re-
konstrukcyjnych, jednocześnie wspierając się na idei, aby „odbudowywać lepiej” 
w sensie infrastrukturalnym oraz społecznym. Regiony dotknięte skutkami tsu-
nami miały być wysiłkiem społeczności międzynarodowej przywrócone nie tylko 
do normalnego, ale i do lepszego, życia – zakładano poprawę standardu życia, 
ochrony praw człowieka, uporządkowanie spraw administracyjnych i problemów 
z prawami własności. Celem prac rekonstrukcyjnych było stworzenie warunków 
do dalszego rozwoju. Do połowy marca 2005 roku Światowy Program Żywnościo-
wy rozdysponował zasoby warte ćwierć miliarda USD. Fundusz na rzecz Dzieci 
ONZ zorganizował tymczasowe szkoły dla 500 tys. dzieci w Indonezji11. 

11 Aceh and Nias One Year aft er the Tsunami: Th e Recovery Eff ort and Way Forward, BRR and 
international partners joint report, 12.2005, http://siteresources. worldbank.org/ INTEASTASIA-
PACIFIC/ Resources/1YR_tsunami_advance release.pdf (4.10.2011).
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Bank Światowy i międzynarodowe organizacje finansowe 

Potrzeby krajów, które ucierpiały w tsunami, spotkały się z błyskawiczną odpo-
wiedzią Banku Światowego. Odbudowa i rewitalizacja opierały się na programach 
Banku, które do czerwca 2005 roku pochłonęły 385 mln USD. W ocenie konse-
kwencji tsunami najbardziej szokująca jest liczba ofi ar śmiertelnych oraz poszko-
dowanych, dla których katastrofa oznaczała zniknięcie dosłownie całego świata, 
w którym dotąd żyli. 

Szacunki Banku Światowego pozwoliły na rozpoznanie pewnych stałych 
cech poniesionych strat. Największą część utraconych zasobów stanowiły do-
bra prywatne. Skutki katastrofy były w umiarkowanym stopniu odczuwalne na 
międzynarodowym rynku, ponieważ większość zniszczonych obiektów była nie-
ubezpieczona, zatem konieczność wypłaty odszkodowań nie wpłynęła na war-
tość azjatyckich i zachodnich agencji usług fi nansowych. Straty ubezpieczeniowe 
wyniosły około 5 mld USD12. W wymiarze makroekonomicznym skutki tsunami 
nie były aż tak dotkliwe dla poszczególnych krajów, ponieważ z wyjątkiem Ma-
lediwów nie dotknęły one bezpośrednio ich stref komercyjnych, przemysłowych 
i handlowych. O ile nie było zagrożenia dla gospodarek Indii, Tajlandii czy Indo-
nezji, o tyle jednak utrzymanie stabilności waluty i systemu ekonomicznego na 
Malediwach czy Sri Lance było w dużej mierze zasługą wysiłków międzynarodo-
wych instytucji fi nansowych oraz napływu innych środków pomocowych zapew-
niających stabilność inwestycyjną13. 

Pomimo względnej stabilności sytuacji gospodarczej Klub Paryski w styczniu 
2005 roku zadecydował o zawieszeniu spłaty oraz umorzeniu części zadłużenia 
krajów poszkodowanych w tsunami. Międzynarodowe agencje ratingowe zade-
klarowały, że w ocenie ryzyka inwestycyjnego wobec krajów objętych katastrofą 
nie potraktują odroczenia spłaty jako czynnika negatywnie wpływającego na kon-
dycję ich gospodarek. Utrzymanie stabilności regionalnego systemu fi nansowego 
po tsunami okazało się zatem w dużej mierze sprawą międzynarodowej umowy. 
Azjatycki Bank Rozwoju ufundował fundusz rekonstrukcyjny wart 600 mln USD. 
Zaangażowanie międzynarodowych instytucji fi nansowych w proces rekonstruk-

12 A. Zanetti, Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2004: More than 300 000 Fatali-
ties, Record Insured Losses, „Sigma” 2005, Zurich: Swiss Re, no. 1, s. 3. 

13 Sytuacja pierwszych trzech wymienionych krajów również wymaga pewnego komentarza. 
O ile Indie zdolne były całkowicie opanować sytuację i zachować niezmienione wskaźniki PKB, 
o tyle Tajlandia w znacznym stopniu odczuła konsekwencje katastrofy w sferze gospodarczej. Po 
pierwsze, główny strumień środków pomocowych został skierowany do Indonezji, która poniosła 
największe straty − tam PKB per capita jest zdecydowanie niższe niż w Tajlandii. Po drugie, znaczny 
procent tajskiego PKB opiera się na dochodach z turystyki. Ta gałąź gospodarki znajdowała się już 
w kryzysie będącym pozostałością po epidemii SARS z 2003 roku, a katastrofa, która dotknęła wy-
brzeże, niszcząc infrastrukturę turystyczną i negatywnie wpływając na wizerunek kraju, poważnie 
ten kryzys pogłębiła. Zob. Asia’s Tsunami: Th e Impact, Th e Economist Intelligence Unit, 01.2005, 
http://graphics.eiu.com/fi les/ad_pdfs/tsunami_special.pdf (22.07.2011).
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cyjny przyniosło wymierne rezultaty w obszarze stabilizacji gospodarek regionu, 
tworzenia warunków do budowania wzrostu ekonomiczno-społecznego. Wy-
tworzono jednakże relację zależności od środków pomocowych. Defi cyt demo-
kratycznych procedur w niektórych krajach regionu sprawił, że fundusze prze-
znaczano na realizację projektów budzących opór społeczny. Bank Światowy, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Azjatycki Bank Rozwoju promowały 
liberalizację i deregulację nawet w ryzykownych, z punktu widzenia interesów 
lokalnych społeczeństw, obszarach. 

Na Sri Lance głównym przedmiotem kontrowersji są rekomendacje Banku 
Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju dotyczące prywatyzacji dostaw wody14. 
W 2001 roku podjęto pierwsze kroki ustawodawcze w tym kierunku i, korzysta-
jąc ze wsparcia Banku Światowego, ustalono schemat działań przygotowawczych. 
Jego realizację miała umożliwić ustawa sankcjonująca reformę w sferze dostaw 
wody, wobec jednak protestów ludności i organizacji pozarządowych nie zdołano 
jej uchwalić. Główne obawy związane z prywatyzacją dotyczyły dostępności tego 
strategicznego zasobu dla ludzi biednych. W grudniu 2003 roku Sąd Najwyższy 
ostatecznie zablokował przyjęcie nowego prawa, uznając, że zawarte w projek-
cie ustalenia muszą przed przedłożeniem w parlamencie zostać zaakceptowane 
przez rady wszystkich regionów15. Zaledwie jednak cztery dni po uderzeniu tsu-
nami projekt ustawy ponownie przedłożono w parlamencie, a rząd pospiesznie 
zatwierdził jego postanowienia. Azjatycki Bank Rozwoju jeszcze przed katastro-
fą zgodził się skredytować rekonstrukcję i rozwój infrastruktury wodociągowej 
pod warunkiem, że do sfery tej dopuszczone zostaną fi rmy prywatne. Po tsunami 
wcześniejsze ustalenia dotyczące prywatyzacji dostaw wody zostały włączone do 
przedstawionych przez rząd planów odbudowy i rewitalizacji terenów dotknię-
tych skutkami katastrofy. Plany dotyczące infrastruktury dostaw wody rozciąg-
nięto również na regiony, które w tsunami nie ucierpiały – w tym na stolicę kraju. 
Podobne przypadki promowania przez wpływowe instytucje zewnętrzne pro-
jektów wywołujących kontrowersje społeczne zanotowano w kilku krajach do-
tkniętych skutkami tsunami – w Tajlandii, Indiach, Indonezji. Dotyczyły one 
przemysłów najbardziej wrażliwych i najistotniejszych dla interesu społecznego 
– prywatyzacji dostaw energii lub wody16. 

14 A.C. McIntosh, Asian Water Supplies – Reaching the Urban Poor, Asian Development Bank 
and International Water Association, 08.2003, s. 141, http://www.adb.org/Documents/Books/
Asian_Water_Supplies/asian_water_supplies.pdf (12.12.2011).

15 Sri Lanka: Protests against Water Privatization, „Daily Mirror”, 4.12.2005, http://www.irc.nl/
content/view/full/7621 (24.07.2011).

16 D.  Hall, E.  Lobina, Private and Public Interests in Water and Energy, „Natural Resources 
Forum” 2004, no. 28, s. 268−277, http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1477-
8947.2004.00100.x/pdf (22.07.2011).
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Państwa

Koordynację działań humanitarnych i naprawczych komplikowało to, że nie 
wszystkie tereny dotknięte katastrofą objęte były skoordynowaną administracją 
państwową. Tsunami dotknęło terytorium Sri Lanki wyjętego spod kontroli rządu 
centralnego. Najbardziej w wyniku fali ucierpiała indonezyjska prowincja Aceh, 
w której władzę sprawował ruch separacyjny17. Zginęło tam ponad 130 tys. ludzi. 
Stolica prowincji Banda Aceh i wybrzeże zamieniły się w pustynię gruzów. Spraw-
ność instytucji państwa była wyznacznikiem jakości pierwszych działań pomo-
cowych – funkcjonowanie urzędów, właściwa infrastruktura, przygotowany plan 
kryzysowego reagowania decydowały o skuteczności pierwszych reakcji. Spraw-
ność lokalnych administracji była czynnikiem warunkującym właściwą dystry-
bucję środków pomocowych i determinującym tempo oraz sposób realizowania 
planów odbudowy przez wiele lat po tsunami. Poszkodowani obywatele dobrze 
instytucjonalnie funkcjonujących państw mieli zdecydowanie większe szanse po-
wrotu do normalności niż ci zamieszkujący tereny próżni władzy państwowej. 

Reportaż Igora Miecika z prowincji Aceh podczas akcji humanitarnej oddaje 
praktyczny wymiar tej prawidłowości: 

Nie ma organizacji humanitarnej, która włączyła się w międzynarodową operację pomo-
cy Sumatrze, a której ludzie nie skarżyliby się na kłody rzucane pod nogi przez urzędni-
ków. Cudzoziemcy wierzą, że to wszystko przez wieloletnie przyzwyczajenia, uwielbienie 
druków, pieczątek, pozwoleń, licencji, przepustek. W końcu w Aceh od 1976 r. toczy się 
partyzancka wojna. Miejscowi wiedzą swoje: znaczną część pieniędzy z międzynarodowej 
pomocy dla Aceh i tak – jak zwykle – ukradną Jawajczycy, a biurokratyczne przeszkody nie 
wynikają z przyzwyczajeń, tylko ze złej woli18.

Z jednej strony w szeregu raportów szczegółowo analizujących warunki i efek-
tywność udzielonej poszkodowanej ludności pomocy krytykuje się zachodnie 
organizacje za brak konsultacji z lokalnymi społecznościami, za uczynienie z po-
szkodowanych biernych obserwatorów19. Z drugiej piętrzące się bariery admini-
stracyjne stawiane przez miejscowe władze często godziły w realizację projektów 
pomocowych: donatorzy z pomocą musieli się przebijać przez mur obojętności lo-
kalnych władz. Konwoje z pomocą humanitarną Oxfam musiały uregulować opłaty 
celne w wysokości niemal miliona USD zanim zdołały dotrzeć do potrzebujących. 

17 A People’s Agenda? Post-Tsunami aid in Aceh, „Eye on Aceh” 2006, http://www.acheh-eye.
org/data_files/english_format/ngo/ngo_eye_on_acheh-eng/ngo_eye_on_Acheh_007_2006.pdf 
(10.12.2011).

18 Cyt. za: A. Szostkiewicz, K. Szymborska, Co łaska, a co z łaski, „Polityka” 2005, nr 49 (2533), 
grudzień, s. 56−59. 

19 Zob. np. J. Cosgrave, Initial Findings [w:] Tsunami Evaluation Coalition: Initial Findings, Tsu-
nami Evaluation Coalition, London 2006; J. Telford, J. Cosgrave, R. Houghton, Joint Evaluation of 
the International Response to the Indian Ocean Tsunami: Synthesis Report, Tsunami Evaluation Co-
alition, London 2006.
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Każdy dzień wymuszonego postoju kosztował organizację 5 tys. USD20. W to-
czącej się za pośrednictwem mediów debacie na ten temat minister fi nansów Sri 
Lanki oświadczył, że prawo obowiązuje wszystkich tak samo i wobec organizacji 
charytatywnych nie mogą być czynione wyjątki21. Ze względu na skorumpowane 
i nieefektywne władze lokalne znaczna część pomocy humanitarnej nigdy nie do-
tarła do naprawdę potrzebujących22.

Można spekulować, czy gdyby realia polityczne i administracyjne Somalii były 
inne, to sześć godzin dzielących pierwsze uderzenie tsunami od fali, która dotarła 
na afrykańskie wybrzeże wystarczyłyby do ostrzeżenia mieszkańców i przynaj-
mniej częściowego ograniczenia szkód. Wydaje się, że w krajach narażonych na 
tsunami wyznacznikiem polityki strategicznej powinien być system wczesnego 
ostrzegania. Sejsmografy w Australii zarejestrowały ruchy tektoniczne na dnie 
Oceanu Indyjskiego w osiem minut po ich pojawieniu się. Natychmiast zaalarmo-
wano Centrum Ostrzegawcze Tsunami na Hawajach o prawdopodobnym zagro-
żeniu. Ostrzeżenie otrzymały wszystkie kraje uczestniczące w Systemie Zabezpie-
czającym przed Tsunami na Pacyfi ku23. Nie obejmuje on jednak wybrzeża Oceanu 
Indyjskiego. Indie, Sri Lanka, Tajlandia nie zostały ostrzeżone nawet nieofi cjalnie. 
Gdyby jednak ostrzeżenie, nawet zakulisowo, dotarło do stolic tych krajów, wo-
bec braku rozwiniętych mechanizmów obrony cywilnej i trudności w dotarciu na 
wybrzeże jest mało prawdopodobne, że większa liczba mieszkańców z zagrożo-
nych terenów zostałaby ewakuowana. Miejscowej ludności pozostały zatem środ-
ki ostrzegawcze wypracowane od pokoleń przez kulturę wyspiarską. Na Simeulue 
każdy, kto dostrzeże symptomy niebezpieczeństwa, jest zobowiązany pobiec na 
najbliższe wzgórze, krzycząc: Smong, smong, smong! (lokalna nazwa tsunami). 
Mieszkańcy, słysząc ostrzeżenie, dołączają się do chóru, sprawiając, że wiadomość 
się rozprzestrzenia24. 

20 A. Szostkiewicz, K. Szymborska, Co łaska, a co z łaski..., s. 57.
21 Rząd Sri Lanki zwolnił z cła transporty z pomocą humanitarną w czasie czterech pierwszych 

miesięcy po katastrofi e. Po upływie tego okresu cło przywrócono. Sri Lanka Defends Tsunami Taxes, 
BBC 18.05.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4107088.stm (22.07.2011). 

22 A.W. Jelonek, Konfl ikt etniczny na Sri Lance: Unitarne państwo w pluralnym społeczeństwie, 
„Azja-Pacyfi k. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” 2008, t. 11, s. 142−143.

23 Międzynarodowy System Ostrzegający przed Tsunami po raz pierwszy został zastosowany 
wysiłkiem władz amerykańskich po tsunami, które dotknęło Hawaje 1 kwietnia 1946 roku. Stop-
niowo zasięg systemu był rozszerzany. Od 1953 roku ostrzeżenia docierały do Kalifornii, Oregonu 
i stanu Waszyngton. Znaczna liczba krajów przyłączyła się do systemu po tsunami na wybrzeżu 
chilijskim w 1960 roku oraz po tym wywołanym przez wielkie trzęsienie ziemi na Alasce cztery lata 
później. Zob. P. Athukorala, B.P. Resosudarmo, Th e Indian Ocean Tsunami: Economic Impact, Disas-
ter Management and Lessons, „Asian Economic Papers” 2006, no. 4 (1), s. 5.

24 Nie wiadomo, czy niską śmiertelność na Simeulue należy wiązać z oddziaływaniem tradycyj-
nego systemu ostrzegawczego, prawdą jednak jest, że podczas tsunami zginęło tam jedynie 7 osób, 
chociaż jako że wyspa położona jest zaledwie 100 km od epicentrum podwodnego trzęsienia ziemi, 
straty materialne były znaczne. 
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Rządy zaangażowane w pomoc regionom poszkodowanym w tsunami dzia-
łały z reguły według dwóch scenariuszy: wsparcie przekazywane było za pośred-
nictwem ONZ lub też w ramach pomocy dwustronnej. Największą aktywność 
w działalności pomocowej wykazały kraje o największym potencjale gospodar-
czym: Stany Zjednoczone, Niemcy, Australia i Japonia. Wśród liderów społecz-
ności międzynarodowej pojawiło się nawet zjawisko nazwane „wyścigiem współ-
czucia” – bogate kraje prześcigały się w wysokości deklarowanych na potrzeby 
regionów dotkniętych tsunami kwot25. Dwa dni po katastrofi e Japonia zadeklaro-
wała pakiet pomocowy w wysokości 30 mln USD, podwajając ofertę Stanów Zjed-
noczonych. W odpowiedzi na to Amerykanie zwiększyli swoją pierwotną dekla-
rację do 350 mln USD. W momencie kiedy Chiny obiecały wsparcie na poziomie 
63 mln USD, Japonia podniosła wartość swojego pakietu do 500 mln USD26. Same 
poszkodowane kraje − Tajlandia i Indie − aby umocnić swoją pozycję w regionie, 
nie tylko odmówiły pomocy fi nansowej z zewnątrz, ale same udzieliły wsparcia 
sąsiednim krajom. 

Uczestnictwo w akcji pomocowej było wyrazem globalnej solidarności kra-
jów Zachodu, ale również sposobem na realizację celów ich polityki zagranicznej 
– na zacieśnienie relacji z potencjalnymi partnerami i wzmocnienie wizerunku 
na arenie międzynarodowej. Chociaż trudno podważać skuteczność i hojność za-
chodniej pomocy, jej motywy często były uznawane za dyskusyjne. Spektakularna 
katastrofa wywołała spektakularne reakcje – stwierdzali komentatorzy, nie dopa-
trując się w jednorazowej akcji pomocowej znamion nowej fi lozofi i realizowania 
celów rozwojowych. Główne działania pomocowe powstały w porównywalnym 
stopniu – na altruizmie i politycznym pragmatyzmie. 

Australia – największy donator krajów dotkniętych skutkami tsunami – zaofe-
rowała 760 mln USD pomocy. W celu zwiększenia efektywności akcji humanitar-
nej poza ekipami ratowniczymi, poszukiwawczymi, medycznymi wysłano kilka 
śmigłowców, samolotów transportowych, okręt. Udzielono wsparcia w pracach 
rekonstrukcyjnych. Chociaż historycznie relacje Australii z regionem były raczej 
złożone – szczególnie od czasu, kiedy rząd w Canberze przewodził międzynaro-
dowym wysiłkom w celu ochrony sił separatystycznych w Timorze Wschodnim 
− kilka czynników uzasadnia skalę zaangażowania. Wobec zagrożenia wpływa-
mi siatek terrorystycznych w interesie Australii jest ścisła współpraca z Dżakartą 
i innymi stolicami w regionie w sferze zwalczania przestępczości i redukowania 
wpływów radykałów. Również wsparcie ekonomicznych interesów w obszarze 
ASEAN, zwłaszcza w Indonezji, należy do priorytetów australijskiej polityki. 

25 Podobny rezultat wywołało rok później trzęsienie ziemi w Pakistanie: tym razem w wyścig 
o wysokość kwot przeznaczonych na pomoc i rekonstrukcję bardzo zaangażowały się kraje arabskie, 
których umiarkowana aktywność w niesieniu pomocy dla muzułmańskiej Indonezji po tsunami 
spotkała się z krytyką komentatorów międzynarodowych. Zob. S.  Bindra, Tsunami: Seven Hours 
that Shook the World, Harper Collins, New Delhi 2005, s. 181. 

26 Th e Indian Ocean Tsunami: Th e Global Response to a Natural Disaster, red. P.P.  Karan, 
S.P. Subbiah, Th e University Press of Kentucky, Lexington 2010, s. 283. 
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Stany Zjednoczone − utarte przekonanie głosi, że amerykańska polityka za-
graniczna opiera się na dwóch równorzędnych podstawach: poczuciu misji oraz 
interesie własnym. Można zatem uznać, że skierowanie pomocy w rejony do-
tknięte skutkami katastrofy na pewno było wyrazem bezinteresownej solidar-
ności z milionami ofi ar doświadczonych w okrutny i niespodziewany sposób. 
Rozmiary tej pomocy i poziom zaangażowania władz amerykańskich były jednak 
również wynikiem realizowania strategicznych interesów amerykańskiej polity-
ki zagranicznej. A te w dobie światowej wojny z terroryzmem, która często jest 
ukazywana w kontekście zderzenia cywilizacji, koncentrowały się na budowaniu 
więzi z największym muzułmańskim krajem na świecie – Indonezją. 

Tłem dla amerykańskich wysiłków w regionie była amerykańska wojna z ter-
roryzmem – Indonezja jest uznawana za siedzibę największej w Azji Południo-
wo-Wschodniej siatki terrorystycznej Jemaah Islamiyah, dla której wywołany 
tsunami chaos stanowił okazję dla umacniania struktur. Władze amerykańskie, 
świadome tego rodzaju zagrożenia, postawiły na neutralizację wpływów rady-
kałów za pomocą wysiłków humanitarnych i rekonstrukcyjnych. Amerykańska 
obecność w Indonezji stanowiła również przeciwwagę dla Chin zainteresowanych 
zbliżeniem z tym krajem. 

Nie bez znaczenia, z punktu widzenia amerykańskich interesów gospodar-
czych, były również rozmiary indonezyjskiego rynku zbytu. Wobec znacznie 
skromniejszej skali pomocy, jaką wyasygnowały dla poszkodowanych kraje arab-
skie, wartość starań amerykańskich jeszcze wzrosła. 

Zaangażowanie amerykańskie miało kolosalne znaczenie na pierwszym, naj-
ważniejszym etapie działań pomocowych. W pierwszych dniach po katastrofi e 
przysłanie 20 okrętów marynarki wojennej, w tym między innymi lotniskowca, 
okrętu szpitalnego, 6 dużych samolotów transportowych i helikopterów umoż-
liwiło szybki transport lekarzy, ratowników i sprzętu. Departament Stanu po-
wołał specjalną strukturę, której zadaniem była koordynacja międzynarodowej 
pomocy. W pierwszym tygodniu po katastrofi e centralnym punktem koordynu-
jącym wysiłki głównych donatorów – USA, Japonii, Australii i Indii − był Wa-
szyngton. Potem kraje tak zwanej core group przekazały zasadnicze obowiązki 
planistyczne i wykonawcze agendom ONZ. Przez cały czas trwania akcji po-
mocowych Stany Zjednoczone utrzymywały jednak pozycję lidera. Były amery-
kański prezydent Bill Clinton został specjalnym wysłannikiem ONZ do spraw 
tsunami. Pomimo ogromnego stopnia zaangażowania w wysiłki humanitarne 
i rekonstrukcyjne rząd amerykański nie ustrzegł się międzynarodowej krytyki. 
Waszyngtonowi, w kontekście tsunami, zarzucano opieszałość i nieadekwatność 
udzielanej pomocy. 

Niemcy – okazały się jednym z czołowych donatorów i państw najbardziej 
zaangażowanych w udzielanie wszechstronnej pomocy ofi arom tsunami. Zajęcie 
takiej pozycji umożliwił niemieckiej republice status mocarstwa gospodarczego, 
co pozwoliło na wyasygnowanie odpowiednich środków − rząd federalny prze-
znaczył 85 mln euro dla ofi ar katastrofy oraz na zwalczanie jej skutków. Poza 
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motywacjami charytatywnymi równie ważny dla skali przedsięwzięć pomo-
cowych był kontekst niemieckich aspiracji w polityce międzynarodowej. Plany 
uzyskania stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wymagały przy-
chylności szerokiego gremium międzynarodowego i spójnego, korzystnego wi-
zerunku Niemiec, umacnianego przy okazji współpracy w misji humanitarnej na 
terenie Azji Południowo-Wschodniej. 

ASEAN

Trzy spośród grupy państw dotkniętych tsunami – Indonezja, Malezja i Tajlan-
dia − należą do Stowarzyszenia Azji Południowo-Wschodniej. Kryzys w regionie 
zdarzył się jednak w fazie rozluźnienia współpracy w ramach ASEAN. Kształt wza-
jemnych relacji państw członkowskich został zaburzony azjatyckim kryzysem eko-
nomicznym w latach 90. W konsekwencji nieco zmalała dynamika rozwoju współ-
pracy, a kolejne wyzwania, w tym tsunami, wystawiały ją na coraz cięższą próbę, 
szczególnie że formuła stowarzyszenia nastawiona jest raczej na pozainstytucjo-
nalną współpracę i dialog. Państwa członkowskie nie dążą do przekazania żadnych 
uprawnień decyzyjnych na szczebel ponadnarodowy27. W ciągu 30 lat istnienia 
nie wykształcono żadnej centralnej struktury, która mogłaby się stać podstawą do 
podjęcia aktywnych działań na rzecz poszkodowanych krajów regionu. W ramach 
ustaleń wewnętrznych niemal od początku istnienia organizacji funkcjonował wą-
tek współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i wzajemnej pomocy na wy-
padek katastrof naturalnych. Państwa członkowskie nie zdołały jednak przekształ-
cić wynegocjowanych ustaleń w żadną formułę wykonawczą, głównie na skutek 
przeszkód stawianych przez Indonezję. 

Bezpośrednio po katastrofi e tsunami, podczas konferencji w Dżakarcie 
w styczniu 2005 roku, państwa członkowskie przyjęły deklarację wyrażającą 
solidarność z ofi arami oraz zapowiadającą wzmocnienie współpracy w obliczu 
tragedii28. Przyznając jednak czołową rolę instytucjom Narodów Zjednoczo-
nych w działaniach humanitarnych i rekonstrukcyjnych, ASEAN zakwestiono-
wał poniekąd własne możliwości sprawowania przywództwa w czasie kryzysu. 
Podczas styczniowej konferencji w Dżakarcie prezydent Indonezji wnioskował 
o powołanie specjalnej struktury w ramach ONZ dla koordynacji działań oraz 
prosił Stany Zjednoczone o objęcie przywództwa w realizacji tego zadania. Pań-
stwa członkowskie w przyjętej deklaracji stwierdzały, że katastrofa wymaga od-
powiedzi globalnej. Kontekst regionalny, stowarzyszeniowy rzadko pojawiał się 

27 P.J.  Katzenstein, Introduction: Asian regionalism in comparative perspective [w:] Network 
Power: Japan and Asia, red. S. Takahashi, Cornell University Press, Ithaca 1997, s. 1−44.

28 Przyjęto „Deklarację działania na rzecz wzmocnienia działań w ramach nagłego reagowania, 
rekonstrukcji i zapobiegania w odniesieniu do skutków trzęsienia ziemi i tsunami z dnia 26 grudnia 
2004 roku”. Special ASEAN’s Meeting on Aft ermath on Earthquake and Tsunami, komunikat ASEAN, 
Jakarta, 6.01.2005, http://www.aseansec.org/17066.htm (25.07.2011).
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w doniesieniach o prowadzonych akcjach pomocowych. Jedyną istotną inicjaty-
wą ASEAN było zwołanie konferencji w sprawie planu zarządzania kryzysowe-
go. ASEAN nie przyjęło na siebie żadnych zobowiązań dotyczących koordyna-
cji czy zarządzania projektami pomocy i odbudowy. W ramach stowarzyszenia 
nie pojawiły się żadne większe inicjatywy nakierowane na wspólne działanie. 
Poszczególne państwa członkowskie realizowały własne programy, w porównaniu 
jednak z aktorami zewnętrznymi nie były one szczególnie aktywne. Tylko Singa-
pur znalazł się na ofi cjalnej liście donatorów na rzecz ofi ar katastrofy – przekazał 
sumę 3 mln USD29. Singapur był również jednym z pierwszych państw, które za 
pomocą lotnictwa przeprowadziły akcję ratunkową na terenie Indonezji. (Inne 
państwa regionu zaoferowały przede wszystkim pomoc techniczną, przykłado-
wo malezyjska grupa ratunkowa pierwsza dotarła na teren katastrofy.) Na forum 
ASEAN podjęto jednak wiele istotnych zobowiązań dotyczących prewencyjnych 
środków bezpieczeństwa, których wprowadzenie na szczeblu regionalnym miało 
stanowić zabezpieczenie przed podobnymi katastrofami. 

Wydarzenia z 2004 roku zmobilizowały państwa członkowskie ASEAN do 
przyjęcia zobowiązań dotyczących współpracy w zarządzaniu kryzysowym, likwi-
dowaniu skutków katastrof i programów rozwojowych. W lipcu 2005 roku zawar-
to porozumienie o zarządzaniu i reagowaniu kryzysowym (ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response, AADMER). Istotnie wzrosła 
świadomość konieczności zainstalowania systemu ostrzegania przed tsunami na 
Oceanie Indyjskim. Wobec słabości ram organizacyjnych ASEAN, która ujawniła 
się w trakcie kryzysu, wydaje się, że znacznie większe możliwości w tym zakresie 
stwarza formuła ASEAN+330. Przygotowanie na wypadek katastrofy jest najważ-
niejszym elementem „Mapy drogowej społeczeństw ASEAN do 2015 roku”, przy-
jętej podczas szczytu w Cha-Am w 2009 roku, realizacja zapisanych w dokumen-
cie planów wciąż jednak napotyka niemałe trudności. 

Osoby i podmioty prywatne 

Wyjątkowość odpowiedzi na katastrofę tsunami polegała również na tym, że z pełną 
wyrazistością ujawniła ona rolę osób, organizacji i instytucji prywatnych w pewnym 
wycinku zarządzania globalnego. Suma indywidualnych działań, podejmowanych 
często na niewielką skalę, chaotycznych, pozbawionych zewnętrznej koordynacji, 
przyniosła spektakularny efekt w postaci zebranych środków pomocowych, których 
wartość przewyższała sumę przekazaną przez państwa i donatorów publicznych. 

29 H.H.  Gentner, ASEAN: Cooperative Disaster Relief aft er the Tsunami, „Journal of Current 
Southeast Asian Aff airs” 2005, no. 1, s. 4, http://www.giga-hamburg.de/openaccess/suedostasienak-
tuell/2005_4/giga_soa_2005_4_gentner.pdf (23.07.2011).

30 H. Katsumata, Why is ASEAN diplomacy changing? From ’non-interference’ to ’open and frank 
discussions’, „Asian Survey” 2004, no. 2, s. 237−254.
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Trudno je oszacować, ale niektóre źródła mówią o 1,6 mld USD31. Amerykańscy 
darczyńcy prywatni i korporacyjni przekazali na rzecz ofi ar tsunami sumę 1,48 mld 
USD32. Na pewno dzięki środkom pomocowym pochodzącym z prywatnych źródeł 
średnia wartość pieniędzy przypadających na każdego z 5 mln poszkodowanych 
była znacznie wyższa niż standardowa. Szacowano ją na 1 tys. USD per capita, pod-
czas gdy w innych katastrofach tego typu wartość pomocy kształtuje się na poziomie 
40 USD per capita33. W wypadku niektórych organizacji pomocowych wysokość 
wpłat przewyższyła możliwości ich wykorzystania. Organizacja Lekarze bez Granic 
w dwa tygodnie po tragedii odmawiała przyjmowania wpłat na rzecz ofi ar tsunami, 
uznając, że nie jest w stanie zagospodarować i konstruktywnie wykorzystać większej 
ilości środków w tym rejonie świata. 

Ogromnym zaangażowaniem wykazały się korporacje międzynarodowe. 
Wsparcie ofi ar tsunami stało się jednym z przejawów polityki marketingowej 
fi rm, opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozytywna identyfi ka-
cja poszczególnych marek wzmacniana jest przekazem o zaangażowaniu fi rm 
w działalność na rzecz społeczności lokalnej lub problemów globalnych. Roz-
szerza się skala zjawiska fi lantropii korporacyjnej. Obliczono, że połowa fi rm 
z listy „Global 500” przekazała na rzecz ofi ar tsunami środki, usługi i dobra 
o wartości 580 mln USD34. W wypadku fi rm amerykańskich, które najhojniej 
przekazywały środki w odpowiedzi na wezwanie międzynarodowych instytucji 
i NGO, szczodrość był większa niż wsparcie dla ofi ar zamachów terrorystycz-
nych z 11 września. Pomocy udzielały przede wszystkim fi rmy z branży farma-
ceutycznej, budowniczej, logistycznej. W nawiązaniu do tego zjawiska pojawiły 
się głosy mówiące o nieuchronnej dominacji modelu opartego na „prywatyzacji 
pomocy” w przyszłości.

„Efekt tsunami” oddziaływał również na kierunek rozwoju współpracy pomię-
dzy światem biznesu a sferą NGO. Znaczącą rolę zaczęły odgrywać partnerstwa, 
w których organizacje obywatelskie i społeczne oraz reprezentanci międzynaro-
dowego biznesu realizują cele humanitarne i rozwojowe. Model dobroczynności 
oparty na zachowaniach reaktywnych – darowiznach w odpowiedzi na zaistniałe 
nieszczęście − zaczyna być zastępowany długofalowymi, zorientowanymi na cel 
projektami prowadzonymi w przestrzeni ponadnarodowej. 

Pewnym modelem jest tu współpraca pomiędzy korporacją TNT a Świato-
wym Programem Żywnościowym (World Food Programme, WFP) rozpoczęta 
w 2002 roku. Zawarte porozumienie zakładało, że zasoby i kompetencje fi rmy 
będą wykorzystywane w działaniach realizowanych przez WFP. Fundamentem 

31 P. Athukorala, B.P. Resosudarmo, Th e Indian Ocean Tsunami..., s. 5. 
32 K.F. Inderfurth, D. Fabrycky, S.P. Cohen, Th e Tsunami Report Card... 
33 Th e Tsunami: Aft er the Deluge, „Th e Economist”, 08.01.2005, s. 23−27.
34 A. Muller, G. Whiteman, J. van der Voort, Th e Tsunami Eff ect: Corporate Philanthropic Re-

sponse to Disasters, wystąpienie podczas Th e Annual Meeting of the Academy of Management, 
Atlanta 2006.
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projektu było stworzenie wspólnego łańcucha dostaw pomocy żywnościowej. 
W 2004 roku wartość pomocy przekazanej przez TNT na rzecz WFP wyniosła 
około 8,7 mln euro i została uzupełniona o sumę 1,8 mln euro wpłat od pracow-
ników organizacji35. Dyrektor agendy ONZ potwierdził, że bez sieci logistycznej 
zbudowanej przez fi rmę na potrzeby akcji humanitarnej dotarcie z transportami 
żywności w zaledwie 3 tygodnie do 750 tys. ludzi na Sri Lance byłoby niemoż-
liwe36. W akcji brali udział przede wszystkim pracownicy z regionu dotknięte-
go kataklizmem. Razem z WFP zorganizowano specjalne transporty żywności 
i leków. Przygotowany na zasadach wcześniejszej współpracy schemat działania 
umożliwił natychmiastową reakcję. Na usuwanie skutków tsunami TNT wydało 
około 1,5 mln euro w usługach oraz 225 tys. euro w gotówce – w formie datków 
od pracowników37. 

Należy jednak zauważyć, że to przekaz medialny był wyłączną podstawą de-
cyzji indywidualnych darczyńców. Suma wpłaconych przez pojedyncze osoby 
i organizacje kwot była imponująca, ale nie było to wyrazem głębszej refl eksji 
czy dokonującej się zmiany zachowań. Medialna opowieść o widowiskowym 
nieszczęściu wywoływała impuls pomocy. O ile więc zmiana w zachowaniach 
organizacji – partnerstwa czy aktywne zaangażowanie w akcje pomocowe − 
dają nadzieję na utrwalenie tych działań, wpisanie je w politykę wizerunkową 
fi rm, o tyle w wypadku osób indywidualnych (telewidzów i internautów) po-
dobną skalę reakcji trudno będzie uzyskać bez porównywalnej skali pokrycia 
medialnego. 

NGO (sektor pozarządowy)

Sektor pozarządowy był jednym z fundamentów akcji pomocowej i usuwania 
skutków tsunami. Wchodzące w jego skład wysoko wyspecjalizowane w pomo-
cy humanitarnej agencje były naturalną platformą działań pomocowych. Wśród 
mnogości aktorów udało się wypracować pewien mechanizm koordynacji oparty 
na współpracy organizacji tematycznych lub sektorowych. Pomocne w konstruo-
waniu równowagi okazały się również sieci podmiotów prowadzących działania 
pod wspólnym szyldem, takich jak Save the Children Alliance, Oxfam Internatio-
nal, Caritas Network, czy konsorcja: International Council of Voluntary Agencies 
(ICVA), Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR), US-based In-
terAction. Trudno oszacować wysiłek poczyniony przez „trzeci sektor” w dostar-
czaniu pomocy humanitarnej i rekonstrukcji ze względu na ogromną liczbę za-
angażowanych podmiotów. W trakcie trzech miesięcy po tsunami, w najbardziej 

35 P. Doyle, P. Stern, Marketing Management and Strategy, Prentice Hall, Harlow 2006, s. 423−424. 
36 Polski oddział fi rmy DHL zaangażował się we wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej niosącej 

pomoc ofi arom tsunami na Sri Lance. Wspólnie zorganizowano transport leków. 
37 W. Żółcińska, CSR w życiu codziennym, „CEO Magazyn Top Menedżerów” 2005, nr 3, http://

ceo.cxo.pl/artykuly/46784/CSR.w.zyciu.codziennym.html (25.07.2011).
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dotkniętym jego skutkami rejonie – w indonezyjskiej prowincji Aceh − pojawiło 
się 300 agencji NGO38. Bezprecedensowa aktywność organizacji obywatelskich 
była możliwa dzięki hojności dziesiątków milionów indywidualnych darczyńców 
poruszonych rozmiarami tragedii i losem jej ofi ar. 

W raporcie Amnesty International za 2004 rok czytamy: 

Reakcja świata na tę katastrofę skłoniła do ostrożnego optymizmu dotyczącego wzrastają-
cego poczucia globalnego obywatelstwa. Przynajmniej na początku. Pojawiały się oznaki 
rosnącej świadomości, że jedynie wielostronne działania mogą przyczynić się do poczucia 
bezpieczeństwa na całym świecie. Wraz z końcem 2004 roku wydawało się, że społeczność 
międzynarodowa zdaje sobie sprawę z tego, że w erze globalizacji odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ludzkości przekracza granice państw39.

Inni aktorzy pozapaństwowi

Każdy region, w którym organy państwa są słabe, w którym następuje rozluźnie-
nie kontroli społecznej i instytucjonalnej, staje się bardziej podatny na eksploata-
cję, narażony na ataki aktorów zewnętrznych. W Azji Południowo-Wschodniej 
rozwój przeróżnych szarych stref, w których rozprzestrzeniają się niekorzystne 
z punktu widzenia interesów społecznych zjawiska, od początku lat 90. był szcze-
gólnie dynamiczny. Zadecydowało o tym kilka czynników. Dużą rolę odegrało 
strategiczne położenie: zbiegają się tam linie międzynarodowego transportu, fi -
nansów i handlu. Szybki wzrost ekonomiczny w drugiej połowie XX wieku w cią-
gu kilku dziesięcioleci wydobył z ubóstwa miliony ludzi, proces kształtowania 
się kultury politycznej i prawidłowych mechanizmów utrzymujących te spo-
łeczeństwa w stanie równowagi okazał się jednak dużo wolniejszy. Benefi cjenci 
błyskawicznego wzrostu gospodarczego otoczeni byli zatem przez regiony biedy 
i niesprawiedliwości, nie zdołano też zwalczyć korupcji, a różnorodność etniczna 
wciąż jest przyczyną sporów. Taka sytuacja w połączeniu z chaosem wywołanym 
katastrofą spowodowała, że regiony dotknięte przez tsunami stały się szczegól-
nie podatne na oddziaływanie ponadnarodowych zagrożeń bezpieczeństwa. 
Transnarodowe sieci przestępcze zamanifestowały swoją obecność w miejscach 
położonych w epicentrum katastrofy już w kilka tygodni po jej zaistnieniu. Obok 
międzynarodowego personelu organizacji pomocowych w Indonezji pojawili się 
ekstremiści i członkowie siatek terrorystycznych. MMI – Indonesian Mujahideen 
Council, organizacja grupująca islamskich ekstremistów − wysłała siedemdziesię-
ciu swoich członków do Aceh już w styczniu 2005 roku. Pojawili się tam również 

38 S. Jayasuriya, P. McCawley, Th e Asian Tsunami: Aid and Reconstruction Aft er a Disaster, Asian 
Development Bank Institute, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010, s. 19.

39 Th e State of the World’s Human Rights, Amnesty International Report 2005, http://www.
amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2005/en/6287f77f-d53a-11dd-8a23-d58a49c0d652/po-
l100012005en.html (25.07.2011).
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członkowie Islamic Defenders Front, Laskar Mujahideen oraz Al-Kaidy40. Ekstre-
miści popularyzowali w obozach humanitarnych wyznawaną ideologię, prowa-
dzili działania rekrutacyjne. Tereny katastrofy stały się areną debaty ideologicznej 
i religijnej – radykalne grupy kwestionowały motywacje i rolę Zachodu w rekon-
strukcji po katastrofi e, reprezentanci islamu ścierali się z chrześcijanami, wysyła-
no groźby do organizacji pomocowych, nierzadko wysiłki humanitarne budziły 
nieufność zamiast stanowić demonstrację ducha solidarności. 

Najwięcej kontrowersji wzbudzała sprawa handlu dziećmi, których rodzice 
zginęli w katastrofi e. Azja Południowo-Wschodnia jeszcze przed tsunami była 
światowym centrum handlu ludźmi. Każdego roku około 375 tys. mieszkańców 
wybrzeży Oceanu Indyjskiego stawało się ofi arami międzynarodowych siatek 
przemytniczych41. Chaos, luki w kontroli instytucjonalnej i ogrom zniszczeń, któ-
rych rezultatem były między innymi braki w dokumentacji, ułatwiały nielegalny 
przewóz dzieci. Liczbę tych, które w wyniku tsunami zostały sierotami lub któ-
rych pozbawiono opieki, oszacowano na 35 tys. W regionach wybrzeża natych-
miast pojawiły się siatki przemytnicze. UNICEF potwierdził pierwsze przypadki 
tego typu działań już 7 stycznia 2005 roku. Z jednego z obozów dla ofi ar tsunami 
zniknęło dwadzieścioro dzieci – ślady przeprowadzonego w tej sprawie docho-
dzenia wskazywały, że zostały one wywiezione z kraju. Stwierdzono, że co naj-
mniej jedna z indonezyjskich organizacji pośredniczących w adopcji oferowała 
sieroty z Sumatry za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych do potencjal-
nych rodziców. Wiadomość brzmiała: „300 dzieci sierot z Aceh w wieku od 3 do 
10 lat do adopcji. Formalności zostaną załatwione. Bez prowizji. Proszę podać 
płeć i wiek dziecka, które sobie życzycie”42. Kilkoro dzieci przeznaczonych do nie-
legalnej adopcji lub sprzedaży wytropiono w Medan − punkcie przerzutowym 
siatek przemytniczych

Z obawy przed nadużyciami władze indonezyjskie wprowadziły wiele ob-
ostrzeń obejmujących wzmożone kontrole na lotniskach oraz zakaz wyjazdu 
z kraju dzieci pochodzących z prowincji Aceh, które nie ukończyły 16 lat. Po-
twierdzone przypadki nadużyć wobec poszkodowanych w tsunami dzieci zanoto-
wano również na Sri Lance i na Tajwanie. Jednym z większych zagrożeń dla lan-
kijskich sierot były porwania przez rekrutujących w szeregi Tamilskich Tygrysów, 
którzy od dawna posługują się dziećmi-żołnierzami w działaniach partyzanckich.

Katastrofa tsunami w Azji Południowo-Wschodniej odsłania zatem podwój-
ne oblicze globalizacji. Jej procesy pozwalają na błyskawiczne rozprzestrzenianie 
informacji i obrazów, które wywołują globalną falę współczucia, ale transfer osób 

40 C. Jasparro, J. Taylor, Transnational Geopolitical Competition and Natural Disasters. Lessons 
from the Indian Ocean Tsunami [w:] Th e Indian Ocean Tsunami..., s. 285−286.

41 D.A. Feingold, Human Traffi  cking, „Foreign Policy” 2005, September−October, http://www.
hrusa.org/workshops/traffi  cking/Th inkAgain.pdf (22.11.2011).

42 A.  Krishnakumar, Orphans of the Waves, „Frontline. India’s National Magazine” 2005, no. 
2 (22), styczeń, http://www.hindu.com/fl ine/fl 2202/stories/20050128006912700.htm (23.08.2011).
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i idei nie odbywa się w jedną stronę. Tereny, na których podczas dramatycznych 
zdarzeń zostały poluzowane bariery administracyjne i polityczne, na których pa-
nują chaos i zwątpienie, natychmiast stają się areną walki ideologicznej i obsza-
rem ścierania się interesów politycznych i stref wpływów grup przestępczych. 

1.2. Podsumowanie 

Jak wynika z licznej dokumentacji, międzynarodowa pomoc udzielana w sytua-
cjach kryzysowych jest jedną z niewielu dobrze zorganizowanych dziedzin sto-
sunków międzynarodowych43. W ciągu kilku godzin od pierwszych informacji 
o tsunami utworzyła się niesformalizowana i rozproszona sieć solidarności z ofi a-
rami o zasięgu globalnym. Kilka dni później Urlich Beck pisał, że odległość stała 
się jedną z pierwszych ofi ar tsunami44. Świat dzięki nowoczesnym środkom ko-
munikacji okazał się bliższy, bardziej dostępny.

Uroda krajobrazów wybrzeży Oceanu Indyjskiego, na skutek rewolucji w ko-
munikacji, już wiele lat wcześniej była na wyciągnięcie ręki dla rzeszy turystów 
z całego świata. Niedola mieszkańców tych obszarów pobudziła do współod-
czuwania, nadała nieszczęściu wymiar osobisty. Dał o sobie znać również efekt 
medialny, uzyskany za sprawą ogromnej ilości przekazów z rejonów katastrofy. 
Dla międzynarodowych sieci medialnych tsunami było fascynującą historią do 
opowiadania. Narracja o wielkiej fali miała w sobie widowiskowość i element za-
skoczenia. Prowadzona była w malowniczej scenerii, a skala wydarzeń pobudzała 
emocje. 

Jak zauważa Beck, te wszystkie elementy w połączeniu z informacją o du-
żej liczbie Europejczyków, którzy zginęli w katastrofi e, sprawiły, że od początku 
tragedia nie była nieszczęściem „ich”, ale „naszym”. Wymiernym rezultatem za-
chodniej solidarności stały się sumy przekazywane na cele likwidowania skutków 
tsunami. Globalizacja uczyniła nieaktualnym przekonanie Adama Smitha, który 
w pochodzącej z 1759 roku Teorii uczuć moralnych45 pisał, że nie można wymagać 
od ludzi troski o tych, którzy są daleko. 

Katastrofa, która rozegrała się na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego w 2004 roku, 
była na pewno jednym z tych zdarzeń w historii, które otworzyły drzwi do zmiany 
postrzegania zagadnienia pomocy krajom dotkniętym katastrofami naturalnymi. 
Działania pomocowe z obszaru działań humanitarnych przesunęły się do sfery 
geopolityki i strategii. Względy etyczne i własny interes bezpieczeństwa prze-
platają się w procesie decyzyjnym, który nakreśla konieczności i zakres współ-
działania na rzecz dotkniętych klęskami regionów. Programy pomocowe stały się 

43 J. Egeland, Wnioski wyciągnięte z tragedii na Haiti, UNIC, Ośrodek Informacji ONZ, 02.2010, 
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1489&wid=18&druk=1 (23.07.2011).

44 U. Beck, Das Ende der Anderen, „Neue Zürcher Zeitung”, 14.01.2005. 
45 A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
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owym frontem międzynarodowej walki o pozycję i uznanie pomiędzy państwami 
i innymi aktorami działającymi w przestrzeni ponadnarodowej. Chociaż trwanie 
w chaosie wszystkich regionów, które są zapomniane, wystawione na eksploatację 
destrukcyjnych sił politycznych i gospodarczych, targane konfl iktami, chorobami 
i nieszczęściami, godzi w dobrze pojęty interes całego świata, to w skali progra-
mów pomocowych widać ogromne dysproporcje. 

Michael Waltzer na łamach „Foreign Aff airs” zadaje pytanie, czy pomoc hu-
manitarna jest obowiązkiem, czy wyrazem dobrej woli społeczności międzyna-
rodowej46. Pisze: 

Jest w tym pewna zagadka: niesienie pomocy ludziom desperacko potrzebującym wsparcia 
jest czymś, co powinniśmy robić, złem byłoby tego nie robić – w takim razie jest to bardziej 
wyraz sprawiedliwości niż dobrej woli. Słowa takie, jak dobroczynność czy fi lantropia od-
noszą się do aktu woluntarystycznego, potrzeby serca raczej niż obowiązku. Ale między-
narodowy humanitaryzm jest bardziej obowiązkiem niż potrzebą serca, lub połączeniem 
obydwu, jest jak prezent, który musimy dać47.

Czy społeczność międzynarodowa podołała wyzwaniu, jakie postawiło przed 
nią tsunami? Członkowie powołanego dla oceny tych działań organu − Koalicji 
Ewaluacji Zniszczeń Tsunami (Tsunami Evaluation Coalition) − stwierdzili, że 
największą zasługą międzynarodowej pomocy było uczynienie realnymi celów re-
konstrukcyjnych, wsparcie krajowych i lokalnych starań, oraz że podmioty mię-
dzynarodowe były mniej skuteczne w fazie odbudowy i ograniczania ryzyka niż 
w fazie ratunkowej. Wydaje się, że działał tu efekt medialny. Wstrząsające relacje 
z katastrofy wywołały gigantyczny odzew na wszystkich poziomach, lecz zaintere-
sowania, które powstało w związku z tym, nie sposób utrzymać na dłużej. Ma ono 
charakter czysto okazjonalny, i siły reakcji powstającej przy tej okazji nie można 
powielić. 

Według ekspertów największą szansę na zainteresowanie mediów, a co za tym 
idzie, na pomoc międzynarodową, mają tak zwane „sudden onset crises”, czyli 
katastrofy niespodziewane, gwałtowne, zaskakujące swoimi rozmiarami48. Kolej-
nym argumentem prowokującym międzynarodowe zaangażowanie była rozpo-
znawalność miejsc katastrofy. Rejon dotknięty kryzysem był przecież miejscem 
wypoczynku turystów z krajów wysoko rozwiniętych, będących głównymi dona-
torami. Wielu turystów znalazło się na liście ofi ar, dla wielu z tych, którzy obser-
wowali rozmiary katastrofy na ekranach telewizorów, miejsca nią dotknięte nie 
były anonimowe. O tych prawidłowościach wyznaczonych relacją na linii media−
organizacje pomocowe trafnie wypowiada się Janina Ochojska-Okońska: 

46 M. Walzer, On Humaritarianism, „Foreign Aff airs” 2011, July−August, http://www.foreignaf-
fairs.com/articles/67931/michael-walzer/on-humanitarianism (23.07.2011).

47 Ibidem. 
48 C. Barnett, Who cares? [w:] Introducing Human Geography, red. P. Cloke, P. Crang, M. Good-

win, Hodder Arnold, London 2005, s. 588−601.
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Media polskie były na przykład bardzo zaangażowane w pokazywanie tragedii ludzi po tsu-
nami. Pojawiły się nawet reportaże pokazujące rozmiary tragedii, losy ludzi, którzy stracili 
wszystko. Dzięki temu wiele organizacji zebrało bardzo dużo pieniędzy na zorganizowanie 
pomocy. Ale na tym skończyło się zainteresowanie mediów. Zabrakło już informacji o tym, 
co dzieje się z zebranymi środkami, jakiej pomocy udzielono. Z mojego punktu widzenia 
jest to bardzo istotna rola mediów – patrzenie na ręce tym, którzy dysponują społecznymi 
środkami. Zainteresowanie mediów może być w takim wypadku wręcz czynnikiem unie-
możliwiającym organizacjom przekazywanie byle jakiej pomocy lub, co gorsza, użycie tych 
środków w zupełnie innych celach. Zabrakło też informacji pokazujących nie tylko trage-
dię tsunami, ale problemy polityczne i społeczne krajów nim dotkniętych49.

49 J. Ochojska-Okońska, Milczenie i egoizm świata, „Znak” 2007, nr 628, wrzesień, http://www.
miesiecznik.znak.com.pl/628/628ochojska-okonska.html (12.06.2011). 
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2.  Zarządzanie globalnym kryzysem gospodarczym. 
Proces decyzyjny i mozaika oddziaływań 
w projektowaniu współczesnego systemu 
gospodarczego

Postępująca integracja, współzależność, zmiana technologiczna sprawiły, że na 
gruncie ekonomii najwcześniej i najpełniej ujawniła się natura globalizacji. Jed-
nym z ogromnych wyzwań dla wszystkich podmiotów usytuowanych na wszyst-
kich poziomach struktury władzy międzynarodowej jest zarządzanie systemami 
światowej ekonomii. W sytuacji otwartych rynków, deregulacji i utraty kontroli 
państw nad procesami gospodarczymi pojawiają się pytania: Czy sterowanie świa-
tową ekonomią jest w ogóle możliwe? Do jakiego stopnia potrafi my przewidzieć 
globalne konsekwencje wprowadzanych uniwersalnych rozwiązań? Czy w eko-
nomicznym systemie gospodarczym istnieje jakaś zasada ogólna? Analiza reakcji 
na globalny kryzys gospodarczy z początku XXI wieku może dostarczyć przynaj-
mniej częściowych odpowiedzi na te pytania.

Załamanie gospodarcze, które rozpoczęło się pęknięciem bańki spekulacyj-
nej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku, uznawane 
jest za najgłębszą recesję od czasu Wielkiego Kryzysu z lat 1929−193350. O ile na 
początku XX wieku efekt domina dotknął przede wszystkim gospodarki europej-
skie, osłabione negatywnymi zjawiskami w obrębie rynku amerykańskiego, o tyle 
kryzys z początku XXI wieku ma charakter prawdziwie globalny. Zachwiano sta-
bilnością punktów węzłowych w sieci obejmującej globalne powiązania gospodar-
cze. Reakcja międzynarodowych rynków na upadek banku o 158-letniej tradycji, 
czwartego wśród banków inwestycyjnych na Wall Street − Lehman Brothers − we 
wrześniu 2008 roku wskazywała na bezprecedensową złożoność rozpoczynające-
go się kryzysu fi nansowego. Marka Lehman Brothers stanowiła pewien symbol 

50 Zob. Global Risks 2009, World Economic Forum 2009, http://www.weforum.org/pdf/glo-
balrisk/globalrisks09/global_risks_2009.pdf (14.04.2011); World Economic Situation and Prospects 
2009, United Nations, New York 2009.
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amerykańskiej fi nansjery, dlatego też bankructwo banku zostało uznane za punkt 
kulminacyjny międzynarodowego kryzysu. Dodatkowo bank, choć amerykański, 
obsługiwał przede wszystkim podmioty zagraniczne, szczególnie banki azjatyckie 
i europejskie. Był to jeden z mechanizmów decydujących o tym, że kryzys ekono-
miczny nabrał globalnego wymiaru. 

Mimo że amerykańskie instytucje fi nansowe i FED wykonywały zdecydowane 
ruchy, aby zatrzymać zjawiska kryzysowe w obrębie Stanów Zjednoczonych, logi-
ka sieci zadecydowała o jego szybkim rozprzestrzenianiu się. Działał powtarzalny 
w takich sytuacjach efekt domina sterowany nieufnością – wyhamowały obroty 
na rynku międzybankowym, recesja ze Stanów Zjednoczonych rozprzestrzeniła 
się na skalę globalną, ograniczenie dostępności kredytów spowolniło aktywność 
i możliwości biznesu, a konsumenci, ze względu na niepewność czasów, zaczęli 
ograniczać wydatki. Jak piszą eksperci Narodowego Banku Polskiego, interakcje 
i współwystępowanie niekorzystnych zjawisk były ważną grupą przyczyn wybu-
chu światowego kryzysu gospodarczego51. 

Źródła i natura kryzysu z pełną wyrazistością ujawniły nieprzystające do siebie 
dynamiki procesów rynkowych i administracyjnych. Po raz kolejny okazało się, 
że tempo narastania globalnych powiązań i głębokość oddziaływań, które spra-
wiają, że gospodarka światowa działa na zasadzie systemu, jest nieprzystające do 
tempa, w jakim kształtuje się współpraca instytucjonalna pomiędzy narodowymi 
a regionalnymi podmiotami nadzorującymi podmioty gospodarcze. Dodatkowo 
w ostatnich dekadach nastąpił bezprecedensowy rozwój rynków fi nansowych. 
Stały się one kołem zamachowym światowej gospodarki, ale i „hegemonem, któ-
remu podporządkowano wiele decyzji, szczególnie w obszarze polityki pienięż-
nej, fi skalnej i regulacyjnej”, a „chciwość i żądza zysków wzięły górę nad rozsądną 
kalkulacją”52. 

Globalny kryzys fi nansowy jest zjawiskiem znakomicie ilustrującym charakter 
współczesnej natury stosunków międzynarodowych, opisywany przez teoretyków 
i rzeczników zarządzania globalnego. Jest on zjawiskiem w skali makro, wykorzy-
stującym globalne powiązania procesem, który wymyka się kontroli, a ingerencja 
weń wymaga wielostronnych działań różnych podmiotów. Analitycy są zgodni, że 
na skali oddziaływań kryzysowych zaważyła wielość powiązań kapitałowych, po-
litycznych i gospodarczych we współczesnym świecie53. Ze względu na komplek-
sowość i zróżnicowanie zachodzących procesów i czynników kryzysogennych nie 
sposób odtworzyć pełnego obrazu rynków oraz dokonać kompletnej diagnozy 

51 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Raport Narodowego Banku Polskiego, NBP, 
Warszawa 2009, s. 4−18.

52 K.  Rybiński, Liderom świata brakuje wizji. Komentarz do artykułu Antoniego Kuklińskiego 
„Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego”, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 
(8), lipiec−wrzesień 2008, s. 26, 36.

53 R.J. Caballero, A. Simsek, Complexity and Financial Panics, NBER Working Paper, no. 14997, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 2009.
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sytuacji. Inżynieria fi nansowa, masowe stosowanie tak zwanych instrumentów 
pochodnych, szybki wzrost bankowości cienia spowodowały, że naszkicowanie 
całościowej struktur globalnych powiązań gospodarczych stało się trudne.

Problemem dla praktyków zarządzania gospodarczego jest ograniczenie do-
stępu do informacji, ich centralizacja − niemal dwie trzecie informacji ekono-
micznych na świecie pochodzi z dwóch głównych sieci informacyjnych, Reuters 
i Bloomberg − ale i brak możliwości dokonania właściwych szacunków. 

Dlatego też okazało się, że hipoteza rynku efektywnego (effi  cient market hy-
pothesis), zgodnie z którą ceny papierów wartościowych zawsze w pełni odzwier-
ciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat, a strony transakcji są jed-
nakowo, symetrycznie poinformowane, w chaosie międzynarodowych fi nansów 
była ułudą. Niedostatek danych, niewiadoma powodują kryzys zaufania, a ten 
automatycznie przekłada się na reakcję rynków. Nie jest przypadkiem, że indeks 
zmienności (Volatility Index, VIX), wprowadzony przez giełdę w Chicago, na-
zywany jest wskaźnikiem strachu. Jego wahania oddają skalę wahań inwestorów 
i rynków, która w czasach kryzysu, w więc w czasach strachu, bywa nieprzewi-
dywalna. 

Brak kontroli, informacji, niemożność oszacowania ryzyka leżały u podstaw 
kryzysu. Sekurytyzacja, czyli zamiana relacji na transakcje (zamiana kredytów, 
czyli zobowiązania klienta wobec konkretnego banku na papiery wartościowe wy-
ceniane przez rynek) spowodowała znaczne rozproszenie ryzyka. Kiedy na rynku 
amerykańskim zaczęła rosnąć liczba niespłaconych kredytów i ich egzekucji, nikt 
nie znał rzeczywistej lokalizacji ryzyka związanego z papierami wartościowymi 
zabezpieczającymi kredyty. Niepewność co do wielkości i lokalizacji ryzyka spo-
wodowała ograniczenie płynności i wywołała reakcje instytucji fi nansowych. 

Globalizacja fi nansowa przyniosła nowy kanał transmisji kryzysów fi nan-
sowych, tak zwany efekt zarażenia (contagion eff ect), który spotęgował reakcje 
uczestników systemu gospodarczego. Negatywne informacje, oczekiwania i opinie 
na temat struktury i sposobów działania rynków fi nansowych rozprzestrzeniają 
się, zasadniczo wpływając na rzeczywistą kondycję gospodarki światowej. Powie-
lane błyskawicznie wiadomości o spadku cen aktywów, zmniejszonej dostępności 
kredytów, trudnościach w warunkach funkcjonowania rynku międzybankowego, 
bankructw fi rm, braku płynności instytucji fi nansowych powodują stadne reak-
cje międzynarodowych inwestorów. Następuje efekt zarażenia – negatywne infor-
macje wywołują działania, które pogłębiają powagę sytuacji, powodując kolejne 
negatywne informacje.

Znakomitą ilustracją dla tego typu mechanizmu są diagnozy agencji ratingo-
wych, które stały się poważnymi graczami sterującymi zachowaniami w między-
narodowej ekonomii54. Agencje zagospodarowały potrzebę szybkiej i rzetelnej 
analizy informacji o kondycji fi nansowej fi rm i państw. Nie dysponują one żadną 

54 J.K.  Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu fi nansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 118–122.



Za
rz

ąd
za

ni
e 

gl
ob

al
ny

m
 k

ry
zy

se
m

 g
os

po
da

rc
zy

m

213

wiedzą tajemną, na podstawie której dokonują oceny perspektywy rozwoju i bez-
pieczeństwa inwestowania w papiery wartościowe państw i przedsiębiorstw. Wy-
daje się po prostu, że zestaw danych wpływających na kondycję gospodarczą pod-
miotów rynkowych stał się tak złożony, a kontekst, w którym aktywności tych 
podmiotów muszą być analizowane, tak wielowątkowy, że powstało zapotrzebo-
wanie na szczegółowe, wiarygodne usługi analityczne. 

Charakterystyka ta wskazuje, że za podłoże kryzysu można uznać procesy 
globalne, które zaistniały lub zostały zaadaptowane na potrzeby systemu eko-
nomicznego. Załamanie na rynkach fi nansowych dowiodło, że dotychczasowe 
systemy regulacyjne okazały się zbyt słabe, ale też spowodowały wiele wątpliwo-
ści dotyczących obowiązującego paradygmatu ekonomicznego. Najwybitniejsi 
bankierzy, znani ekonomiści, liderzy dotychczasowych fi lozofi i wprowadzanych 
do światowych rynków spektakularnie ogłaszali kapitulację tego paradygma-
tu. Joseph Ackermann z Deutsche Banku publicznie zadeklarował brak wiary 
w uzdrawiającą siłę rynku. Znany publicysta „Financial Times” Martin Wolf 
ogłosił śmierć marzenia o wolnorynkowym kapitalizmie55. Czołowy orędownik 
nieskrępowanej ekonomii, wieloletni szef banku centralnego Alan Greenspan 
posypał głowę popiołem, przyznając, że zasada całkowitej swobody rynkowej 
jest błędna. Przed amerykańskim Kongresem stwierdził: „Przez czterdzieści lat 
zdawało mi się, że daje ona nad wyraz wiele dowodów znakomitego działania. 
Tym bardziej jestem dziś załamany”56. 

W przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów regionalnych, o których spowo-
dowanie obwiniano błędną politykę organizacji zarządzających systemem fi nansów 
globalnych, tym razem została zakwestionowana cała zasada ogólna, na podstawie 
której kreowana jest międzynarodowa polityka gospodarcza. Poniekąd przyznano 
więc, że nie ma gotowych recept na załamanie, że reakcje rynków są nieprzewi-
dywalne i że wcześniejsze interwencje, na przykład Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, w krajach, których dotknęło załamanie, mogły być błędne57. 

2.1. Reakcje międzynarodowe 

Państwa

Przyczyny i przebieg globalnego kryzysu fi nansowego dowiodły dwóch, wydawa-
łoby się sprzecznych z sobą, zjawisk. Po pierwsze, że agendy państwa nie są w sta-
nie sprawować skutecznej kontroli nad procesami gospodarczymi. Po drugie, że 
polityka gospodarcza prowadzona i popularyzowana w skali globalnej była oparta 

55 M. Wolf, Th e Rescue of Bear Stearns Marks Liberalization’s Limit, „Financial Times”, 26.03.2008.
56 A. Zagner, Greenspan Alan. Koniec epoki?, „Polityka” 2008, październik, http://www.polityka.

pl/swiat/ludzie/271988,1,greenspan-alan.read (23.08.2011).
57 Zob. A. Walter, Governing Finance, Cornell University Press, Ithaca, NY 2008.
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na błędnych przesłankach, bo całościowy obraz zjawisk gospodarczych – ich isto-
ty i skali konsekwencji − był niedostrzegalny. 

Oczekiwania dotyczące monitorowania negatywnych zjawisk i podjęcia dzia-
łań naprawczych w odniesieniu do ich skutków w dużej mierze były jednak kiero-
wane do rządów. Realizując działania interwencyjne, poszerzyły one zdecydowa-
nie swe atrybuty władzy. Przez użycie chociażby takiego narzędzia, jak przejęcia 
kapitałowe fi rm i banków dowiodły, że wobec nietrwałości i braku wiarygodności 
prestiżowych instytucji fi nansowych państwo stało się ostatnią instancją w pro-
cesie ratowania gospodarki58. Po narzędzie nacjonalizacji instytucji fi nansowych 
i fi rm sięgnęło wiele z nich. Przejęcia upadających instytucji fi nansowych wspiera-
ły rządy USA, Niemiec i Brazylii. Amerykańska Rezerwa Federalna organizowała 
i fi nansowała spektakularne przejęcia banków – Wachovia, Bear Stearns − i prze-
prowadzała kontrolowane bankructwa fi rm „za dużych, aby upaść”. Rządy euro-
pejskie bardzo często decydowały o dokapitalizowaniu instytucji fi nansowych. 
Francja udzieliła wsparcia w tej postaci sześciu bankom: Crédit Agricole, PNB 
Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne i Banque Populaire 
– na ogólną kwotę 21 mld euro. Rząd Niemiec w 2008 roku wprowadził pakiet 
pomocowy na kwotę 500 mld euro, z czego 70 mld miało być przeznaczone bez-
pośrednio na dokapitalizowanie banków. Rządy państw próbowały ratować insty-
tucje fi nansowe przed upadłościami. W Niemczech przedstawiciele rządów oraz 
branży fi nansowej ustalili nowy plan ratunkowy dla zagrożonego bankructwem 
banku Hypo Real Esteta (bank, który specjalizuje się w kredytach hipotecznych, 
a także fi nansowaniu projektów publicznych). 

Dlaczego państwa zareagowały tak zdecydowanie, wspierając i chroniąc pry-
watne przecież podmioty? Po pierwsze dlatego, że zgodne było to z ich racją sta-
nu, z potrzebą czynienia starań, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo eko-
nomiczne i zachować wypracowane podstawy rozwoju. 

Po drugie – nie mniej ważne − ich zdecydowana reakcja powodowana była 
chęcią zachowania własnych wpływów – państwa są aktywnymi aktorami rynko-
wymi, ocenianymi ze względu na potencjał, stabilność i perspektywę rozwoju59. 
Ich kondycja ekonomiczna zależy od sytuacji na rynku obligacji – jeśli wierzyciele 

58 Pierwszy „znacjonalizowany” został brytyjski bank hipoteczny Northern Rock (7 lutego 
2008 r.). W USA 14 marca 2008 r. J.P. Morgan Chase z pomocą Banku Rezerw Federalnych przejął 
bank Bear Stearns Companies Inc. 

59 O ograniczonej niezależności wynikającej z uczestnictwa w logice sieci gospodarczej mogą 
świadczyć dane dotyczące Polski. Dość powszechnie uznaje się, że umiarkowane oddziaływanie zja-
wisk kryzysowych na Polskę jest wynikiem tradycyjnego, ostrożnego podejścia do możliwości, jakie 
stwarza globalny rynek. Nawet jednak przy tej ostrożności we włączeniu się do międzynarodowego 
systemu 80% handlu polską walutą odbywa się w Londynie, 29% polskiego długu jest w posiadaniu 
zagranicznych wierzycieli, 30% PKB stanowi eksport, argumentem dla inwestorów jest dostęp do wy-
noszącej 30 mld USD elastycznej linii kredytowej z MFW, a źródłem 60% przepisów polskiego prawa 
są instytucje Unii Europejskiej. Por. Ł. Barwicki, E. Pytlarczyk, Do Polski dociera kryzys, „Rzeczpo-
spolita”, 22.12.2011, http://www.ekonomia24.pl/artykul/777202.html?print=tak&p=0 (12.01.2012).
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państw negatywnie oceniają perspektywę gospodarczą kraju, spadający popyt na 
papiery dłużne powoduje, że staje się to samospełniającą się przepowiednią. Pań-
stwa są częścią systemu ekonomicznego nie tylko jako rozgrywający, ale przede 
wszystkim jako gracze. Wszystkie kraje wysoko rozwinięte pokrywają dług pub-
liczny emitowanymi obligacjami. Skuteczność w obracaniu tym narzędziem jest 
miarą ich zaufania na rynku. To za sprawą tych mechanizmów każdy nowo naro-
dzony Amerykanin ma od samego początku życia 45 tys. USD długu do spłace-
nia60. To obligacje sprawiają, że współcześnie to rządy, a nie wielkie koncerny, są 
największymi graczami kapitałowymi. Oprócz zobowiązań wobec obywateli zo-
bowiązania wobec zagranicznych wierzycieli sprawiają, że rządy za wszelką cenę 
chcą kreować wizerunek stabilnych, roztropnych i nastawionych na dynamiczny 
rozwój gospodarek. Wszystkie elementy podważające ten wizerunek prowadzą do 
znacznych kłopotów fi nansowych. 

Gdyby oceniać pozycję państwa w tym zakresie, to na miejscu rozdających 
karty stałyby silne ekonomicznie i politycznie państwa i organizacje przez nie 
tworzone. Państwa same są podstawową tkanką systemu międzynarodowego, tyl-
ko jednak niektóre z nich mają moc sprawczą na arenie międzynarodowej. Losy 
innych potwierdziły wzrastającą rolę ponadnarodowych aktorów gospodarczych, 
których oddziaływania poważnie zagroziły ich kondycji, w niektórych przypad-
kach doprowadzając do bankructwa. Mechanizmy i narzędzia wpisane w cha-
rakter systemu międzynarodowego zapewniają jednak ochronę jego członkom. 
Przejściowa niewypłacalność państwa nie jest w żadnym razie porównywalna do 
bankructwa przedsiębiorstwa. Państwa nie można przejąć, wykupić czy zawiesić 
jego działalności. Z pomocą przychodzą wówczas instytucje fi nansowe, czyli de 
facto inni członkowie społeczności międzynarodowej. I tu jednak logika systemu 
jest bezlitosna. Zdecydowanie większą pomoc otrzymują „przynależący do klubu” 
− państwa globalnej Północy. To na ich potrzebach koncentrują się wysiłki insty-
tucji międzynarodowych. W pierwszym okresie kryzysu, do 2009 roku, 79% kre-
dytów IMF zostało skierowanych do europejskich członków Funduszu, podczas 
gdy kraje afrykańskie otrzymały jedynie 3% z ogólnej sumy uruchomionych wów-
czas linii61. Proporcja ta oddaje istotę podziału na globalne centrum i peryferie. 

Chociaż wzrastająca współzależność zmusza czołowych międzynarodowych 
aktorów do kreowania aktywnej polityki rozwojowej, to jednak państwa wyso-
ko rozwinięte decydują o jej skali. IMF i Bank Światowy oszacowały, że skutki 
globalnego kryzysu będą dla krajów rozwijających się znaczące. Z powodu kry-
zysu w 2010 roku dodatkowo 64 mln ludzi na świecie będzie żyło w skrajnej 
biedzie (za mniej niż 1,25 USD na dzień). Utrzymywanie się wysokich świato-
wych cen żywności spotęgowało problemy związane z głodem i niedożywieniem. 

60 M.  Wojciechowski, Dług publiczny to kradzież, „Rzeczpospolita”, 27.12.2011, http://www.
rp.pl/artykul/780911.html (2.01.2012). 

61 Global Development Finance 2009, Analysis and Outlook, vol. 1, World Bank, Washington, 
DC 2009, s. 6. 
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Aż 30−50 tys. dzieci z powodu kryzysu mogło umrzeć z niedożywienia62. 
W oświadczeniu wydanym po szczycie w Londynie czytamy: 

Zdajemy sobie sprawę, że obecny kryzys ma nieproporcjonalny wpływ na najbardziej bez-
bronnych w najbiedniejszych krajach świata i przyjmujemy zbiorową odpowiedzialność, 
która na nas spoczywa, w zakresie łagodzenia społecznych skutków kryzysu, aby zminima-
lizować długotrwałe straty dla globalnego potencjału63.

Trudno jednak zaprzeczyć, że pierwszoplanowe okazały się potrzeby global-
nej Północy64. Fundusz skoncentrował się na zapewnianiu fi nansowania dużych 
i średnich gospodarek, ponieważ ich znaczenie dla stabilności systemu gospodar-
czego jest istotniejsze, większe jest również prawdopodobieństwo, że pożyczone 
środki zostaną zwrócone. Na międzynarodowych rynkach fi nansowych papiery 
dłużne krajów rozwiniętych zepchnęły bardziej ryzykowne papiery biedniejszych 
gospodarek. Wiele z nich stało się jeszcze bardziej niż dotychczas uzależnionych 
od pomocy rozwojowej. W 2008 roku wartość pomocy rozwojowej osiągnęła swój 
historyczny szczyt – poziom 119,8 mld USD, co oznacza realny wzrost o oko-
ło 10,2% w porównaniu z rokiem 200765. Prezydent Banku Światowego wezwał 
poszczególne kraje do przekazania 0,7% swych pakietów stymulacyjnych na spe-
cjalny fundusz, który miałby chronić najbardziej bezbronnych66. Tylko jednak 
nieliczne kraje podjęły działania, odpowiadając na to wezwanie. Warto pamiętać, 
że wysokość kredytów, które otrzymały od Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego kraje pod koniec 2008 roku znacząco przewyższyła wartość ich udziałów 
w Funduszu. Islandia i Łotwa otrzymały dwunastokrotnie więcej środków, Wę-
gry dziesięciokrotnie, a Ukraina ośmiokrotnie67. Logika systemu, która sprawia, 
że w interesie najsilniejszych graczy jest stabilność innych państw, powoduje, że 
w sytuacji zapaści natychmiast zwiększa się możliwości interwencji. Tak jak po 
drugiej wojnie światowej w interesie Stanów Zjednoczonych było utrzymanie 
równowagi w gronie partnerów handlowych, tak obecnie o stabilność Rejkiawiku, 
Aten i Budapesztu troszczą się również Chiny68. 

62 Global Crisis Pushing Almost 35 Million People Back Into Poverty And Vulnerability In Eu-
rope And Central Asia, Komunikat Banku Światowego, 24.04.2009, http://www.worldbank.org 
(28.08.2011).

63 London Summit Communiqué, 04.2009, http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/
news/15766232/communique (28.08.2011).

64 Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency, World Bank and IMF, Washing-
ton, DC 2009, http://go.worldbank.org/AR2V89HT70 (25.08.2011).

65 Development Aid at its Highest Level Ever in 2008, komunikat OECD 2008, http://www.oecd.
org (11.09.2011).

66 R. Zoellick, A Stimulus Package for the World, „New York Times”, 22.01.2009, http://www.
nytimes.com/2009/01/23/opinion/23zoellick.html?_r=4 (2.09.2011).

67 M. Grotte, A. Życieńska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania, 
„NBP Materiały i Studia” 2011, z. 254, Warszawa, s. 12. 

68 Państwa G20 na szczycie w Korei Południowej w 2010 roku zadecydowały o przesunięciu 
6% głosów ważonych (a co za tym idzie, także wkładów do budżetu MFW) na korzyść gospodarek 
wschodzących.
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Korporacje międzynarodowe

Reakcje aktorów korporacyjnych na kryzys fi nansowy dodają sporą dozę infor-
macji do ich charakterystyk. Z pełną wyrazistością ujawniła się prawidłowość, że 
fi rmy operujące na rynkach międzynarodowych w momencie, w którym znajdują 
się w sytuacji kryzysów, pomocy szukają u państwa macierzystego. Taką samą 
zasadę zauważył zarządzający Bank of England Mervyn King, stwierdzając, że 
globalne instytucje fi nansowe są „globalne za życia, ale robią się narodowe w mo-
mencie śmierci”. W tej dwoistości ich natury można również upatrywać siły. Rzą-
dy pod hasłami planów ratunkowych, dokapitalizowania i ochrony narodowych 
gospodarek zgodnie decydowały o potrzebie ocalenia dużych, posiadających zna-
czące zasoby podmiotów gospodarczych. Ich trwanie było niezbędne dla stabilno-
ści systemu oraz dla wizerunku samych rządów.

Marki w rodzaju General Motors czy Deutsche Bank, choć prywatne, są kom-
ponentami w delikatnej architekturze zaufania do państwa i jego instytucji. Ze 
względu na interesy polityczne i gospodarcze nie sposób było tych komponentów 
naruszyć. Dlatego też, gdy błędna polityka inwestycyjna i operacyjna najwięk-
szych graczy zaprowadziła ich na skraj bankructwa, rządy w pośpiechu przygoto-
wywały i wprowadzały w życie plany ratunkowe.

Ogłoszono symboliczny koniec ponadnarodowej elity fi nansowej, która dyk-
towała warunki państwom, koniec „człowieka z Davos”, opisanego przez Samuela 
Huntingtona. Terminem tym scharakteryzował on nową kategorię reprezentan-
tów światowej fi nansjery, menedżerów XXI wieku, którzy przestali czuć się lo-
jalni wobec swoich narodów. Ich punkt widzenia na światową gospodarkę jest 
globalny, jej zręby projektowane są na corocznych szczytach Światowego Forum 
Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Logika myślenia i działania sterujących 
światową gospodarką „ludzi z Davos” nieuchronnie prowadziła do deprecjacji 
funkcji i roli państwa w systemie międzynarodowym: granice państw postrzegali 
oni jako bariery, a rządy − jako relikt przeszłości, którego jedyną użyteczną funk-
cją jest to, że ułatwia działanie globalnej elity. Bezradność tej samej elity wobec 
skutków kryzysu obnażyła jednak słabości neoliberalnej doktryny, na podstawie 
której powstawał projekt globalnej gospodarki. Niemoc neoliberałów przywróciła 
na główną scenę światowej ekonomii rządy, a komentatorzy obwieścili symbolicz-
ną „śmierć człowieka z Davos”69.

69 Bruce Nussbaum na łamach „BusinessWeek” pisał na przykład: „Człowiek z Davos stoi teraz 
przed światem nagi, obdarty z mocy nadrzędnej teorii ekonomicznej i pozbawiony technicznych 
możliwości (oczywiście fi nansowych) potrzebnych, aby sterować światową ekonomią. Alan Green-
span publicznie oświadczył, że jest zaszokowany tym, że rynki nie uregulowały się same, że teoria 
efektywnych rynków nie działa. Potrzebujemy teraz uczynić następny krok i stwierdzić, że globali-
zacja oparta na hipotezie efektywnych rynków dla milionów ludzi również nie działa”. Zob. B. Nuss-
baum, Th e Death of Davos Man – Th e Death of Davos, „Bloomberg BusinessWeek”, 21.01.2010, 
http://www.businessweek.com/innovate/NussbaumOnDesign/archives/2010/01/the_death_of_da-
vos_man--the_death_of_davos.html (20.01.2012).
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Analitycy w scenariuszu, według którego przebiegał kryzys, upatrywali renesan-
su państwa, ale trudno zgodzić się do końca z trafnością takiej oceny. Chociaż dla 
zagrożonych instytucji fi nansowych i koncernów pozycja i możliwości dokapitali-
zowania państw okazały się najistotniejsze, wobec skali kryzysu niewiele było sytua-
cji, w których państwa miały realny wybór. W momencie gdy były takie możliwości, 
rządy nacjonalizowały przedsiębiorstwa, a kiedy ich zabrakło – same stawały się 
bankrutami. Ta prawidłowość potwierdza formułowane od dziesięcioleci diagnozy, 
które w otwartości gospodarczej i swobodzie przepływu kapitału upatrują przyczyn 
osłabienia państw. Transnarodowe korporacje, przedsięwzięcia handlowe, insty-
tucje są nośnikami kapitału. Charakter ich aktywności wykorzystuje cechy i moż-
liwości, które niesie z sobą globalizacja. Przez elastyczną strukturę i cechy nowej 
gospodarki korporacje przekuwają na własne korzyści uwarunkowania stwarzane 
przez zmiany na globalnym rynku. Niektóre bardziej, inne mniej dynamicznie, ale 
wszystkie w jakiejś mierze wybierają najbardziej optymalne dla siebie okoliczności 
prowadzenia działalności. Korzystanie ze wsparcia państwa macierzystego również 
można potraktować jako wykorzystanie możliwości oferowanych przez system. 

To kapitał wybiera, a więc dyktuje warunki, do których państwa muszą się dostosować. Nie 
państwo określa warunki, do których się kapitał dostosowuje, a odwrotnie, kapitał narzuca 
warunki, do których państwo musi się dostosować70. 

Radykalne, ale analitycznie ciekawe w tym kontekście jest spojrzenie na ame-
rykańską strategię antykryzysową Michela Chossudovsky’ego, prezentowane w ar-
tykule Upadek fi skalny Ameryki71. Chossudovsky utrzymuje, że wprowadzenie 
w życie pakietu antykryzysowego ma na celu utrzymanie prymatu amerykańskich 
instytucji fi nansowych – publiczne pieniądze w dużej mierze fi nansują prywatne 
banki i instytucje fi nansowe. Państwo, biorąc na siebie coraz większe zobowią-
zania, za które zapłacą podatnicy, w istocie jest prywatyzowane przez prywatny 
sektor bankowy. To państwo, a nie banki, będzie prywatyzowane. A banki i broke-
rzy stają się głównymi benefi cjentami publicznego długu72. Chossudovsky zwraca 
uwagę, że głównym benefi cjentem jest sektor bankowy, a cały koszt ponosi skarb, 
dług publiczny, czyli w końcu – podatnik, obywatel. 

Globalny kryzys, którego negatywnymi bohaterami były międzynarodowe 
fi rmy i największe banki, wpłynął jednak zasadniczo na warunki prowadzenia 
działalności. Osłabił zaufanie do wielkiego biznesu i do biznesu w ogóle. Wśród 
głównych przyczyn kryzysu wymienia się niedostatki ładu korporacyjnego. Kry-
zys unaocznił, że udziałowcy, zwłaszcza instytucjonalni, nie nadzorowali swoich 
instytucji fi nansowych w odpowiednim stopniu, a czasami wręcz zachęcali do 

70 W. Szymański, USA i Chiny w rozwiązywaniu wyzwań globalnych, „Realia” 2011, nr 1 (22), s. 97. 
71 M. Chossudovsky, America’s Fiscal Collapse, Global Research, „Global Research”, 02.03.2009, 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12517 (22.08.2011).
72 Fed jest własnością banków prywatnych. Emisja kredytu jest kontrolowana przez 12, również 

prywatnych, oddziałów Fed. 
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podejmowania nadmiernego ryzyka, kładąc nacisk na krótkookresowe rezultaty. 
Tu szczególnie mocno akcentowana była potrzeba zmian. Pojawiły się postulaty 
dotyczące: kompetencji i odpowiedzialności organów spółki, przejrzystości fi nan-
sowej i systemów kontroli wewnętrznej, ochrony praw akcjonariuszy, zasad wyna-
gradzania czy struktury własności. Były one wyrazem dążenia do dobrowolnego 
przyjęcia większej odpowiedzialności podmiotów korporacyjnych lub jej wymu-
szenia za pomocą mechanizmów kontroli i nadzoru.

Pochodną kryzysu ekonomicznego stał się kryzys zaufania do podstawowych 
podmiotów operujących w światowej gospodarce. Sposobem na jego przywróce-
nie jest między innymi ustanowienie i spopularyzowanie wyższych standardów 
tak zwanego ładu korporacyjnego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pierwsza 
fala zainteresowania regulacjami i dążeniem do uporządkowania zasad ładu kor-
poracyjnego, która pojawiła się w ciągu XX i XXI wieku, nie spowodowała głębo-
kiej transformacji. Wstępny etap popularyzacji zasad ładu korporacyjnego rów-
nież rodził się w kryzysie zaufania wywołanym skandalami fi nansowymi. Upadek 
koncernu energetycznego Enron oraz kolejne afery fi nansowe Worldcom wstrząs-
nęły światową fi nansjerą. Odpowiedzią na kryzys zaufania były liczne inicjaty-
wy mające na celu stworzenie i rozwój zasad nadzoru korporacyjnego: OECD 
Principles of Corporate Governance, Sarbanes-Oxley Act, raporty Cadbury’ego, 
Greenbury’ego, Hampela i Higgsa. Wysiłki te nie przyniosły jednak na tyle poważ-
nej zmiany, aby mogła ona powstrzymać negatywne tendencje, które legły u pod-
staw załamania globalnej gospodarki. 

Instytucje finansowe 

Wśród opinii analityków przeważają te, że globalne instytucje fi nansowe w chwili 
wybuchu kryzysu nie dysponowały wystarczająco dobrymi narzędziami do jego 
powstrzymania. Nie ma natomiast zgody co do tego, jak to instrumentarium po-
winno być zorganizowane w przyszłości. W zasadzie wszelkie możliwości oddzia-
ływania gospodarczego na skalę globalną ograniczają się do stosowania praktyk 
wypracowanych na gruncie instytucji z Bretton Woods – IMF, Banku Światowego 
i WTO − oraz tych, które pojawiły się w ich następstwie – OECD, MKF EBRD i in. 
Chociaż zostały one powołane również w celu wyrównywania szans rozwojowych 
i koordynacji procesów gospodarczych, właściwy sens istnienia międzynarodo-
wych instytucji fi nansowych opiera się na podejmowaniu interwencji kryzysowej. 
Czołową rolę ma tutaj do odegrania Międzynarodowy Fundusz Walutowy, któ-
ry powstał właśnie w odpowiedzi na potrzeby państw dotkniętych kryzysem73. 
Od 1984 roku organizacja prowadziła aktywne działania w celu przywrócenia 

73 Maksymalną zdolność do udzielania kredytów Fundusz miał na koniec 2003 r.: 98,9 mld 
USD. Od tej pory następowała stopniowa redukcja możliwości MFW: 43,2 mld USD na koniec 
2005 r. i tylko 11,5 mld USD na koniec 2008 r. Do maja 2009 r. uległa ona jednak podwyższeniu do 
kwoty 32,5 mld USD.
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gospodarek, które doświadczyły ekonomicznego zachwiania, na właściwe tory. 
Duże wsparcie uzyskały kraje Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschod-
niej oraz Rosja. Paradoksalnie jednak koniunktura gospodarcza trwająca do 2007 
roku była przyczyną kryzysu, w który popadł sam Fundusz − spadło zapotrze-
bowanie na środki pomocowe padały pytania o sens i cel istnienia organizacji. 
Rozważano, czy główną rolą MFW powinno być wprowadzanie w życie planów 
ratunkowych w sytuacjach kryzysowych, czy też realizowanie działań prewencyj-
nych. Wielokrotnie wysuwano zarzut podnoszący nieskuteczność MFW w prze-
widywaniu i przeciwdziałaniu kryzysom fi nansowym. 

Pierwsza fala załamania ujawniona w 2007 roku spowodowała debatę o głębo-
kich reformach organizacji. Stała się ona pierwszoplanową areną walki z zapaścią 
gospodarczą. Fundusz znalazł się zatem w fazie przeobrażeń, trudno jednak mó-
wić o względnej nawet niezależności tego podmiotu. Jedynym źródłem jego utrzy-
mania jest przychód z inwestycji stanowiący środki własne organizacji. W innych 
obszarach fi nansowo i politycznie instytucja jest zależna przede wszystkim od po-
życzkobiorców, jako że działalność Funduszu jest fi nansowana głównie z jednego 
źródła – marży od kredytów udzielanych na warunkach ogólnych74. W 2007 roku 
„Th e Economist” w ironicznym tonie pisał o „Tureckim Funduszu Walutowym”, 
odnosząc się do dramatycznie wysokiego spadku popytu na instrumenty ofero-
wane przez organizację. W tym samym roku Fundusz udzielił kredytów o najniż-
szej od 20 lat wartości − 9,83 mld SDR, a największym kredytobiorcą była właśnie 
Turcja75. Politycznie MFW zależny jest od krajów członkowskich, a największy 
wpływ na jego działania w ostatnim czasie mają postanowienia Grupy 20. To re-
komendacje ze szczytu w Londynie zadecydowały, że Fundusz rozpoczął sprzedaż 
złota ze swoich zasobów, aby wspomóc państwa najbiedniejsze76. 

Główni aktorzy stosunków międzynarodowych zadecydowali o zwiększeniu 
środków, którymi dysponuje MFW. Łącznie zyskał on 1,1 bln USD, które zostały 
zaangażowane w celu stymulowania wzrostu globalnej gospodarki i niwelowa-

74 W kwietniu 2007 r. po raz pierwszy od 1985 r. odnotowano defi cyt w budżecie MFW w wy-
sokości 165 mld USD.

75 Th e IMF. Funding the Fund, „Th e Economist”, 03.02.2007, s. 71; SDR – Special Drawing 
Rights. Międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego (tzw. spe-
cjalne prawa ciągnienia) emitowana przez MFW od 1969 r. Kurs SDR wyznaczany jest na podstawie 
koszyka walutowego, w skład którego wchodzi 16 krajów (EUR, JPY, GBP, USD). Jednostkami SDR 
mogą się posługiwać wyłącznie banki centralne państw oraz niektóre instytucje fi nansowe w rozra-
chunkach między nimi.

76 Przed transakcją MFW posiadał 3217 ton złota. Aktywa w złocie są wyceniane na kwotę oko-
ło 9,3 mld USD według historycznych kosztów ich pozyskania. Bieżącą wartość rynkową kruszcu 
szacuje się natomiast na 83 mld USD (dane z 31 sierpnia 2009 r.). Fundusz należy do grona najwięk-
szych, po Stanach Zjednoczonych i Niemczech, instytucjonalnych dysponentów złota na świecie. 
W listopadzie 2009 r. MFW sprzedał 200 ton kruszcu centralnemu bankowi Indii za kwotę 6,7 mld 
USD, 2 tony centralnemu bankowi Mauritiusu (wartość 71,7 mln USD) oraz 10 ton centralnemu 
bankowi Sri Lanki. Zob. M. Grotte, A. Życieńska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy..., s. 10. 
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nia różnic rozwojowych77. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zadeklarowa-
ne środki przyczyniły się w bardzo nieznaczny sposób do wzrostu niezależno-
ści organizacji. Kraje członkowskie nie zasiliły bowiem kapitału MFW, a jedynie 
umożliwiły otwarcie nowych linii kredytowych, których Fundusz może użyć, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Aktywność organizacji jest więc oparta na liniach kredy-
towych, co czyni ją całkowicie zależną od krajów członkowskich. Decyzja o cha-
rakterze i skali reform przeprowadzanych w globalnych instytucjach zarządzania 
gospodarką również zależy od państw członkowskich. Tak jak za połowę global-
nego PKB odpowiada 20 najsilniejszych gospodarczo krajów, tak ich grono de-
cyduje o regułach i perspektywach światowego systemu ekonomicznego. To G20 
zadecydowało o zwiększeniu globalnej płynności fi nansowej, o przetasowaniach 
w systemie podejmowania decyzji wewnątrz MFW, o stworzeniu możliwości fi -
nansowania krajów europejskich78. Fundusz jest zatem forum decydowania o na-
jistotniejszych procesach gospodarczych i rozwojowych. Na czas kryzysu MFW 
stał się globalnym centrum strategicznym. To według jego zasad i procedur rato-
wano poszczególne gospodarki i umacniano całość systemu. Instytucja ta właści-
wie w ciągu kilku miesięcy przeobraziła się z anachronicznej organizacji w kryzy-
sie w narzędzie sterujące najważniejszymi procesami na świecie79.

Na podstawie przekształceń w zasadach działania i procesie decyzyjnym we-
wnątrz MFW można wnioskować o przetasowaniach w globalnej polityce. Coraz 
wyraźniejsza jest w niej perspektywa nowych, potężnych gospodarek, co znajduje 
wyraz w kontrybucjach na rzecz Funduszu. Jest to element realistycznej polity-
ki liderów społeczności międzynarodowej a po części również odpowiedzią na 
zarzuty o braku wiarygodności i legitymacji MFW80. Jak prognozuje jeden z ob-
serwatorów zachodzących przemian: „Wygląda na to, że MFW będzie dalej ewo-
luować w kierunku jeśli nie światowego rządu, to przynajmniej pociągającego za 
najważniejsze fi nansowe sznurki nowego globalnego ładu”81. 

77 Group of Twenty (G20), Th e Global Plan for Recovery and Reform, komunikat G20, 2.04.2009, 
http://www.g20.org/Documents/fi nal-communique.pdf (23.08.2011).

78 Na podstawie ustaleń, które zapadły podczas szczytu G20 w Londynie, Rada Gubernatorów 
autoryzowała dodatkową emisję SDR-ów, aktywa rezerwowego MFW, o wartości 250 mld USD.

79 N.  Woods, Governing the Global Economy: Strengthening Multilateral Institutions, Interna-
tional Peace Institute, Policy Paper, 06.2008, http://www.ipacademy.org/publication/policypapers/ 
detail/101-governing-the-global-economy-strengtheningmultilateral-institutions.html (5.07.2011).

80 Zob. T.  Porter, Why International Institutions Matter in the Global Credit Crisis, „Global 
Governance” 2009, no. 1 (15), s. 3–8.

81 R. Woś, Nowy wspaniały świat MFI, „Dziennik Gazeta Prawna”, 3.12.2010, http://forsal.pl/
artykuly/469655,nowy_wspanialy_swiat_mfw.html (23.08.2011).
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G8/G20 

Pewnym symptomem zmiany w światowym systemie decyzyjnym jest to, że naj-
bardziej aktywnymi najbaczniej śledzonymi forami ustanawiającym plany ratun-
kowe, były szczyty nieformalnej, nieposiadającej zaplecza instytucjonalnego Gru-
py 20. Uczyniono z niej główną arenę współpracy gospodarczej. Naturalne stało 
się, że o sprawach gospodarczych debatują największe i najbardziej wpływowe go-
spodarki, zawężone jednak od lat 90. forum G8 musiało odpowiadać na zarzuty 
dotyczące niereprezentatywności i wynikającego z niej braku legitymacji. Wzrost 
znaczenia rynków wschodzących odzwierciedla skład Grupy 20, lecz trudno za-
przeczyć, że większość inicjatyw jest podejmowana przez ścisłe grono tradycyjnie 
najbardziej wpływowych reprezentantów Zachodu – Stany Zjednoczone, Wielką 
Brytanię, Francję, Niemcy. Przesłanki, które stały za stworzeniem G20 i uczynie-
niem z niej głównej areny międzynarodowej debaty, wynikały z realnej potrzeby 
Zachodu, który dotkliwie zetknął się z rezultatami kryzysu: 

(...) członkowie grupy G7 chcieli zachować ekskluzywność swojego klubu (trochę jak zubo-
żali lordowie, którzy powstrzymywali się z zapraszaniem na swoje pokoje bogatych dorob-
kiewiczów), padł pomysł zaproszenia tych, którzy mogą być potrzebni, ale do klubu pod 
innym szyldem. W ten sposób powstała G2082.

Pierwsze dwa szczyty G20 – w Waszyngtonie w listopadzie 2008 roku oraz 
w Londynie w kwietniu 2009 roku – przyniosły pewną wspólną wizję reform 
międzynarodowego systemu fi nansowego. Należy zaznaczyć, że w opiniach 
wielu komentatorów wizja ta była raczej zachowawcza. Mimo że ze wszystkich 
stron dobiegały głosy kwestionujące dotychczasowy paradygmat gospodarczy, 
czołowe międzynarodowe forum skupiło się raczej na rozbudowywaniu kontro-
li niż przekształcaniu fundamentów systemu83. Podstawową rolę w tym zadaniu 
odegrać miało Forum Stabilności Finansowej (FSF) – ciało powołane w 1999 
roku w celu przygotowania reformy międzynarodowych standardów regulacji 
fi nansowych. Od momentu swego powstania forum odgrywało marginalną rolę 
w kształtowaniu międzynarodowej polityki fi nansowej, kraje G20 uznały jed-
nak, że w obliczu kryzysu należy uczynić z niego forpocztę zmian. Przekształ-
cono je w Radę Stabilności Finansowej, która ma czuwać nad monitorowaniem 
wdrażania nowych regulacji, rozpoznawaniem zagrożeń dla stabilności fi nanso-
wej i opracowaniem działań mających im zapobiec. Podczas drugiego ze szczy-
tów przyjęto plan ożywienia i reform gospodarki światowej. Na szczycie w Pitts-
burghu podjęto historyczną decyzję o uczynieniu z G20 głównej płaszczyzny 
międzynarodowej współpracy gospodarczej państw wchodzących w skład grupy, 

82 T. Gruszecki, Chimeryka na rozdrożu, „Gazeta Bankowa”, 5.10.2009, http://www.spolkigieldo-
we.bdo.pl/biuletyn/54/bankowosc-i-fi nanse/chimeryka-na-rozdrozu.html (28.08.2011).

83 Zob. J.D. Ostry, A.R. Ghosh, K. Habermeier, M. Chamon, M.S. Qureshi, D.B.S. Reinhardt, 
Capital Infl ows: Th e Role of Controls, International Monetary Fund, Washington D.C. 2010.
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czyli ogłoszono marginalizację G8. Od 2009 roku jest to najważniejszy podmiot 
kreujący globalny ład ekonomiczny84.

Zasadnicza rola Grupy w zakresie realizowania scenariusza kryzysowego po-
legała na próbach koordynacji działań prowadzonych na szczeblach narodowych 
i regionalnych. O ile G20 stanowi główny głos w sprawach gospodarki globalnej, 
o tyle spotkania G8 koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzyna-
rodowego oraz pomocy rozwojowej. Zdaniem Stewarta Patricka z Council on Fo-
reign Relations jedynie ta węższa instytucja jest w stanie poradzić sobie z polity-
ką na najwyższym szczeblu, która dotyczy przede wszystkim wrażliwych kwestii 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Podstawowym zadaniem, jakie wyznacza 
sobie forum, jest kształtowanie polityki MFW, Banku Światowego, Rady Stabilno-
ści Finansowej oraz w nieco mniejszym zakresie światowej Organizacji Handlu. 
G20 de facto wypełnia lukę, która pojawiła się po detronizacji Stanów Zjednoczo-
nych, które wcześniej odgrywały rolę supermocarstwa ekonomicznego. Pomimo 
że skład grupy obliczony jest na uzyskanie maksymalnej skuteczności, to wąska 
grupa mocarstw lub pretendentów do tytułu liderów na arenie międzynarodowej 
charakteryzuje się znaczącą rozbieżnością stanowisk i celów. 

Negocjacje prowadzone w ramach G20 z dużą wyrazistością ujawniają jed-
nakże głęboką współzależność największych aktorów. Niall Ferguson i Moritz 
Schularick opisali tę współzależność jednym trafnym terminem – „Chimeryka”85. 
W ujęciu technicznym chińsko-amerykański duet znakomicie reprezentuje me-
chanizmy międzynarodowych powiązań fi nansowych, a w ujęciu politycznym 
stanowi zestawienie interesów Zachodu i największego z krajów rozwijających się. 
Dla niektórych komentatorów G20 było tylko dyplomatyczną atrapą dla działań 
aktorów posiadających największą siłę sprawczą, i rzeczywiście, jego znaczenie 
można zredukować do G2. Chociaż wpływ krajów rozwijających się, a przynaj-
mniej tych największych, w tym tak zwanego BRIC, czyli Brazylii, Rosji, Indii 
i Chin, na kształt przyszłej architektury fi nansowej świata jest obecnie większy 
niż kiedykolwiek wcześniej, to zdolność do kompromisu Chin i Stany Zjedno-
czonych decyduje o możliwościach kreowania polityki międzynarodowej przez 
G20. A trzeba zauważyć, że nie ma w przestrzeni międzynarodowej organizacji 
czy instytucji, która w porównywalnym stopniu wpływałaby na kształt globalnego 
systemu zarządzania. Niewątpliwie jednak liczne kwestie sporne, które stanowią 
przedmiot debaty członków G20, ujawniają skalę trudności w kierowaniu proce-
sami gospodarczymi. Członkowie tego forum mają pewną cechę wspólną, pre-
destynującą ich do skutecznego działania – potencjał i władzę. Kraje G20 nie są 

84 Zob. A. Gradziuk, Nowa rola G20 w systemie zarządzania gospodarką światową, „Biuletyn 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2009, nr 55. 

85 Niall Ferguson twierdzi też, że w układzie międzynarodowym powstał nowy kraj – Chime-
ryka, składający się z Chin i Ameryki. Kraj ten zajmuje jedną dziesiątą powierzchni Ziemi, ma jed-
ną czwartą ludności, wytwarza jedną trzecią światowej produkcji. Zob. N. Ferguson, Th e Ascent of 
Money, Penguin, New York 2008.
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jednak połączone żadną naczelną ideą, nie proponują spójnej wizji. Tarcia na linii 
Zachód – nowe potęgi reprezentujące kraje rozwijające się, wskazują na powsta-
wanie dwóch różnych wizji ekonomiczno-politycznych świata. Członkowie tych 
dwóch stron mogą być traktowani jak strategiczni rywale. W przyszłości sprzecz-
ne interesy mogą znacznie oddziaływać na możliwości uzyskania równowagi. 
Z punktu widzenia zarządzania globalnego interesujące jest, że przywództwo 
w jednym z najtrudniejszych momentów międzynarodowej historii ekonomicz-
nej sprawuje forum o nieformalnym charakterze, które nie ma demokratycznej 
legitymacji. Podejmowane tam decyzje zyskują jednak powszechną akceptację. 
Amerykański sekretarz skarbu Timothy Geithner nazwał Radę Stabilności Finan-
sowej (Financial Stability Board – FSB) czwartym fi larem kształtowania między-
narodowej architektury fi nansów86. Czwartym − obok MFW, Banku Światowego 
oraz Światowej Organizacji Handlu. A przecież pod względem umocowania, hi-
storii i kompetencji FSB na tle tego grona wypada raczej skromnie. I o tej ocenie 
nie decyduje ograniczone zaplecze instytucjonalne, ale raczej niewiele formalnych 
umocowań, które pozwoliłyby Radzie na aktywne działanie. 

Jak stwierdza jeden z badaczy, „Rada działa raczej jak »sieć w sieci«, ułatwiając 
nieformalną współpracę, obieg informacji oraz rozwój międzynarodowego »mięk-
kiego prawa«, którego wdrożenie pozostawiono uznaniu władz narodowych”87. 
Fakt, że w centrum zarządzania kryzysem znalazł się niesformalizowany „ne-
twork”, może być interpretowany jako sygnał zmiany w stosunku głównych ak-
torów międzynarodowych do kształtowania globalnego porządku. Jej rezultatem 
może być podporządkowanie międzynarodowego procesu decyzyjnego postula-
towi efektywności, stawiając go ponad postulatem demokratycznej legitymacji. 

2.2. Podsumowanie 

Trwający od 2007 roku globalny kryzys gospodarczy spowodował głębokie 
przeobrażenia w zarządzaniu procesami gospodarczymi. Wiara w nieomylność 
„niewidzialnej ręki rynku” została zakwestionowana. Coraz częściej ze świato-
wej sceny politycznej dobiegają głosy, że globalna równowaga rynkowa musi być 
realizowana na podstawie wielostronnej współpracy. W rzeczywistości, w której 
załamanie na jednym znaczącym rynku – rynku amerykańskim − stało się przy-
czyną nierównowagi w gospodarce globalnej, konieczne jest ustanowienie jakiejś 
formy współdecydowania, która pozwalałaby realizować zasadę „check & bal-
ance”. Niezbędne są działania, których rezultaty będą odczuwane w skali global-
nej – zniwelowanie głębokich różnic cen i płac, osiągnięcie pewnej konwergencji 

86 Press Briefi ng by Treasury Secretary Tim Geithner on the G20 Meeting, Pittsburgh, 24.09.2009.
87 E. Helleiner, A Bretton Woods Moment? Th e 2007–2008 Crisis and the Future of Global Finance, 

„International Aff airs” 2010, no. 3 (86), s. 635. 
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pomiędzy sposobem realizowania polityki gospodarczej na Południu i Północy 
globu, dążenie do zniwelowania, przynajmniej tych najbardziej drastycznych, 
różnic w dostępie do rynków i w możliwościach wykorzystywania zasobów. Po-
wtarzane są rekomendacje dotyczące stworzenia światowego nadzoru nad rynka-
mi fi nansowymi, chociaż zaleceń tych nie należy traktować dosłownie. Nie ma na 
świecie instytucji, która zdołałaby wyegzekwować tego typu uniwersalny nadzór. 
Znacznie pogłębiła się jednak świadomość konieczności zacieśnienia reżimów 
regulacyjnych. W komentarzu do możliwych strategii antykryzysowych przygo-
towywanych na najwyższym szczeblu prezydent Francji wzywał do stworzenia 
nowego światowego ładu gospodarczego na wzór tego, który został zaprojektowa-
ny na konferencji w Bretton Woods w lipcu 1944 roku. Po szczycie G20 w Londy-
nie w 2009 roku, na którym uzgodniono formułę działań naprawczych, brytyjski 
premier Gordon Brown powiedział: „Nadszedł dzień, w którym świat zjednoczył 
się, aby walczyć z globalną recesją”, a oznacza on „nadejście nowego porządku 
świata”88. Jest to oczywiście z jednej strony element politycznej retoryki, ale z dru-
giej strony rośnie świadomość, że dla bezpieczeństwa całego systemu koniecz-
ne jest uszczelnienie i wzmocnienie hierarchii zarządzania gospodarką globalną. 
Podstawowym problemem współczesnej globalnej architektury fi nansowej jest, że 
jest ona globalna w kontekście transakcji, narodowa natomiast w zakresie regula-
cji i przepisów prawa, którym podlega89. Rynki fi nansowe są silnie zintegrowane, 
ale nadzór fi nansowy ma nieprzejrzysty i rozproszony charakter. Między inny-
mi z tego powodu instytucje nadzorujące i regulujące rynek − banki centralne, 
komisje nadzoru, agencje ratingowe, fi rmy przeprowadzające w bankach audyt 
− nie potrafi ły realnie ocenić zagrożeń związanych z ryzykownymi działaniami 
banków i fi rm. Zmiana będzie następować na drodze ewolucji, głównie dlatego, 
że chociaż postawiono właściwą diagnozę, to realizacja planu naprawczego zale-
ży od przywódców politycznych poszczególnych państw. A ci z kolei zależni są 
od cyklów wyborczych – zatem partykularne, narodowe rozwiązania regulacyjne 
i naprawcze zawsze będą mieć pierwszeństwo nad kosztownymi i ryzykownymi 
reformami instytucji międzynarodowych. Trzonem systemu są więc silne pań-
stwa, już jednak ta odsłona kryzysu dowiodła, że nie sposób obejść się bez insty-
tucji międzynarodowych jako areny negocjacji i współpracy. W tej chwili są one 
instrumentem działania klubu najbogatszych i najbardziej wpływowych państw 
świata, czego dowodzi fakt, że centrum strategii antykryzysowych stało się G20, 
którego zalecenia były realizowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Pojawienie się i zakres oddziaływań kryzysu gospodarczego można uznać także 
za porażkę dotychczasowych form zarządzania globalnego. Pewną miarą siły od-
działywania globalnej perspektywy jest realizacja polityk zmierzających do likwi-

88 Group of Twenty (G20) Leader’s Statement, komunikat G20, London Summit, 2.04.2009, 
http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf (22.06.2012).

89 Zob. G. Soros, Th e Crash of 2008 and What It Means: Th e New Paradigm for Financial Mar-
kets, Public Aff airs, New York 2009. 
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dacji dysproporcji rozwojowych. O ile w czasach prosperity na tym polu pojawiły 
się ogromne nadzieje, głównie za sprawą przyjęcia Milenijnych Celów Rozwoju, 
o tyle w obliczu kryzysu państwa natychmiast wycofały realizację tego rodzaju 
zobowiązań z listy priorytetów. W Deklaracji Milenijnej przyjętej na forum ONZ 
w 2000 roku przez przywódców 189 państw zobowiązano się zwiększać wartość 
ofi cjalnej Pomocy Rozwojowej, tak aby docelowo wynosiła ona 0,7% wartości 
PKB rocznie. Taki pułap fi nansowania dawał nadzieję na znaczące postępy w re-
alizacji Celów Milenijnych, między innymi na zmniejszenie liczby ludzi dotknię-
tych skrajną biedą (żyjących poniżej pułapu 1 dolara dziennie) z poziomu 18% 
światowej populacji do poziomu 10%. Do czasu pojawienia się kryzysu realizacja 
tego celu była prawdopodobna, nastanie recesji dramatycznie jednak zmniejszyło 
zaangażowanie państw w działania zmierzające do utrzymania globalnej równo-
wagi na rzecz równowagi wewnętrznej. Trudno nie pokusić się o stwierdzenie, 
że w gronie poszczególnych rządów, jako że poddawane są one krótkotermino-
wej ocenie wyborców, dominuje wąski, narodowy sposób myślenia o szansach 
i długofalowych perspektywach społeczeństw, które reprezentują. Ustalenia G7/8 
i G20, chociaż dały nowe możliwości członkom azjatyckim, sugerują odnowienie 
starego konceptu koncertu mocarstw. 

Najsilniejsze państwa sięgają po dostępne na międzynarodowym rynku narzę-
dzia, aby realizować przede wszystkim własne interesy. Współzależność w global-
nym świecie sprawia, że interesy te pokrywają się z interesami globalnymi, sfera 
starć i rozbieżności nawet w łonie wąskiego klubu najsilniejszych ciągle jednak jest 
znacząca. Te rozbieżności z konieczności rzutują na realną możliwość skutecznego 
działania. MFW i Bank Światowy wyznaczono do prowadzenia działań zaradczych, 
nie mają one jednak monopolu na rozwiązania w sprawach ekonomicznych. Głosy 
wątpiące w możliwości MFW i Banku Światowego na polu skutecznego kreowania 
globalnych procesów gospodarczych słychać już nie tylko ze środowisk radykalnych 
i alterglobalistycznych, ale również od autorytetów w dziedzinie ekonomii. Joseph 
Stiglitz pisze otwarcie, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy 
nie są w stanie przeprowadzić dostatecznie szybko dostatecznie głębokich reform90. 
Sprawowanie zatem przez te instytucje międzynarodowego przewodnictwa w wy-
siłkach antykryzysowych stawia pod znakiem zapytania stabilność systemu eko-
nomicznego. Głównym problemem jest tu niereprezentatywność, zdominowanie 
międzynarodowych forów współpracy przez interesy nielicznej grupy czołowych 
graczy międzynarodowych. Zdaniem Stiglitza Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych jest instytucją, która ma legitymację do przejęcia sterów światowej ekonomii, 
zatem proponuje utworzyć w jej łonie Światową Radę Ekonomiczną91. Wobec licz-
nych rozbieżności interesów w grupie najsilniejszych państw świata tylko impuls 

90 M. Göbel, Stiglitz Calls for Global Solution to Crisis, „Spiegiel International”, 3.10.2009, http://
www.spiegel.de/international/world/0,1518,612423,00.html (2.09.2011).

91 Powstanie Światowej Rady Ekonomicznej proponowała również kanclerz Niemiec Angela 
Merkel. 
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o sile kryzysu gospodarczego byłby w stanie zmobilizować kraje członkowskie do 
przeprowadzenia nie tyle reformy, ile pewnej korekty międzynarodowej architektu-
ry zarządzania. 

W wyniku kryzysu upowszechniła się świadomość, że koordynacja gospodar-
cza jest niezbędnym warunkiem skuteczności wprowadzanych działań, choć, jak 
pisała w 2010 roku Katarzyna Żukrowska,

(...) prawdziwe decyzje, które będą oznaczały rzeczywistą koordynację działań, zarówno 
otwartą, jak i bezpośrednią, są jeszcze przed nami. Dotychczasowy etap ocen kryzysu, jego 
przyczyn, możliwości wychodzenia i stymulowania gospodarek – wszystko to doprowadzi-
ło do wciągnięcia większej liczby państw do współpracy, i co za tym idzie, współodpowie-
dzialności za losy gospodarek światowych92.

Nie bez znaczenia jest, że podjęte przez państwa i organizacje międzynarodo-
we w obliczu kryzysu działania miały charakter technokratyczny, bardziej eks-
percki niż ideowy. Nie ogłoszono nowego początku, nowego otwarcia w sposobie 
kształtowania stosunków ekonomicznych; plany ratunkowe skoncentrowały się 
raczej na korekcie załamań spowodowanych niedoskonałością obecnego systemu. 
Stwierdzenie jednak, że jest on niedoskonały, nie stało się wystarczającym argu-
mentem za jego zmianą. Właściwie nie podjęto tego typu debaty, nie ma propozy-
cji alternatywnych wobec obecnej wolnorynkowej fi lozofi i − są tylko propozycje 
korekty jej zniekształceń. Wprawdzie zewsząd słychać głosy o potrzebie powro-
tu do zrębów gospodarki realnej – do oparcia inwestycji na tym, co policzalne, 
bardziej przewidywalne i w większym stopniu poddające się kontroli, ale brakuje 
ustalonej wizji odpowiadającej na pytanie, jak tego dokonać.

Globalna ekonomia jest sferą, w której narzędzia i mechanizmy zarządzania 
globalnego znalazły najszersze zastosowanie. W niej również najwyraźniej uwi-
dacznia się transnarodowy charakter wielu regulacji i oddziaływanie transnaro-
dowych ciał regulacyjnych. Strukturę globalnych fi nansów tworzą reprezentanci 
rządów i dyplomaci, ale również międzynarodowe sieci regulacyjne bądź bran-
żowe. Ciała w rodzaju Basel Comittee on Banking Supervision czy International 
Association of Insurance Supervision ustalają regulacje, które kształtują ekonomię 
świata93. W świecie międzynarodowych fi nansów dostrzegamy najpełniejsze od-
działywanie technicznego i administracyjnego „miękkiego prawa”, które nie jest 
zatwierdzane na poziomie politycznym. Instytucje te nie są organizowane według 
klucza demokratycznej legitymacji: nie mają wyłanianych w wyborach przedstawi-
cieli, ich decyzje nie są zatwierdzane na poziomie rządów czy parlamentów państw. 
Rynki kapitałowe używają jednak standardów BCBS do określania kondycji 

92 K. Żukrowska, Scenariusze wyjścia z kryzysu – rozwiązanie globalne, regionalne czy narodowe 
[w:] Między kryzysem a współpracą gospodarczą, red. M. Lasoń, Krakowskie Towarzystwo Eduka-
cyjne, Kraków 2010, s. 85. 

93 Handbook of Transnational Governance. Institutions and Innovations, red. Th . Hale, D. Held, 
Polity Press, Cambridge, Malden 2011, s. 1.
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banków, międzynarodowe instytucje, przykładowo MFW, traktują standardy BCBS 
jako podstawowe wartości oceniające94.

Międzynarodowa reakcja na kryzys ekonomiczny zilustrowała sposób podej-
mowania decyzji na szczeblu międzynarodowym, dała wyobrażenie o charakte-
rze globalnych negocjacji, zakresie władzy, jaką posiadają poszczególni aktorzy, 
a także o charakterze organizacji, w której podejmowane są najważniejsze decy-
zje. Rola G20 w tych wydarzeniach dowiodła, że nie stopień sformalizowania, ale 
realne możliwości uczestników decydują o zakresie oddziaływania na szczeblu 
globalnym. Jednocześnie na forum międzynarodowym powtarzane były nadzie-
je na nowy, sformalizowany sposób kształtowania polityki ekonomicznej. Wie-
lokrotnie z ust analityków i polityków padały zapewnienia o sile oddziaływana 
„momentu Bretton Woods”. Skala kryzysu dawała nadzieje na nowy impuls dla 
tworzenia i przekształcania architektury globalnego zarządzania ekonomicznego. 
Tak podsumował te wysiłki „Financial Times”: 

Nawet po największym fi nansowym i ekonomicznym szoku od czasów Wielkiego Kryzysu 
i podniosłych mowach o nowym Bretton Woods niewiele reform rzeczywiście zostało 
przeprowadzonych (...). Kryzys nie stworzył nowego ładu światowego95. 

94 Ibidem, s. 39−43. 
95 Still Lost in the Old Bretton Woods, „Financial Times”, 28.12.2009, s. 29. 
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3.  Zarządzanie zagrożeniem wywołanym epidemią 
SARS. Zdrowie publiczne w erze globalnej 

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS – Sever Acute Respiratory Syn-
drome) został po raz pierwszy rozpoznany i udokumentowany w Chinach96. 
W listopadzie 2002 roku jego ofi arą padł blisko pięćdziesięcioletni mężczyzna po-
chodzący z miasta Foshan w prowincji Guangdong. Objawy przypominające te 
typowe dla zapalenia płuc zostały zneutralizowane. Chory przeżył. W tym samym 
i następnym roku podobne przypadki stały się przedmiotem badań specjalistów, 
ale traktowane były jako nietypowe, zaraźliwe zapalenia płuc. Wirus przenosił się 
zaskakująco łatwo – do zarażenia wystarczył nawet krótki pobyt w pobliżu chorej 
osoby, bez bezpośredniego kontaktu. Późniejsze badania wykazały, że pierwsze 
zachorowania dotyczyły handlarzy sprzedających dzikie zwierzęta na chińskich 
targowiskach. Jednym z nich był profesor medycyny z Uniwersytetu Zhongshan, 
który w 2003 roku podczas pobytu w Hongkongu zdiagnozował u siebie objawy 
tej samej choroby, którą obserwował u swoich pacjentów. Zgłosił się do lokalnego 
szpitala, lecz zastosowana kuracja nie odniosła skutku. Hotel, w którym przeby-
wał, oraz szpital stały się ogniskami choroby. Stwierdzono zarażenie siedmiu gości 
zameldowanych na tym samym piętrze hotelu oraz dwóch pielęgniarek, z którymi 
chory miał kontakt w szpitalu. Wśród zarażonych mieszkańców hotelu znalazł się 
biznesmen w podróży służbowej do Wietnamu. Choroba ujawniła się już w Hanoi. 
Jego przypadek został zbadany przez dra Carla Urbaniego z azjatyckiego oddziału 
Światowej Organizacji Zdrowia, który zdiagnozował nową chorobę i okazał się jej 
kolejną ofi arą. Dnia 5 kwietnia 2003 roku zespół naukowców z Hongkongu po-
wiadomił o wykryciu nieznanego wcześniej wirusa. Dzięki niemu po raz pierwszy 
dla określenia stwierdzonych u pacjenta objawów użyto nazwy SARS. 7 kwietnia 
WHO uznała nowo wykrytego wirusa za przyczynę ciężkiego zespołu oddecho-
wego. Wkrótce po odnotowywaniu nowej jednostki chorobowej dr Urbani udał 
się w celach naukowych do Bangkoku. Tam sam zapadł na SARS.

96 Zob. SARS: How a Global Epidemic Was Stopped, WHO, Geneva 2006, http://whqlibdoc.who.
int/wpro/2006/9290612134_eng.pdf (12.04.2011).
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Choroba zataczała coraz szersze kręgi, przybierając znaczące rozmiary. Pierw-
si pacjenci na ogół doprowadzali do przeniesienia choroby na nieświadomy po-
wagi zagrożenia personel szpitalny, doprowadzili więc do szybkiego rozprzestrze-
niania się wirusa, który wyjątkowo łatwo się przenosił. Dodatkową trudnością 
w zabezpieczeniu przed jego oddziaływaniem było to, że władze Chin ukrywały 
informacje o skali zagrożenia. Choroba została przeniesiona do Kanady, i dopiero 
po serii zachorowań w szpitalu w Toronto dostrzeżono skalę niebezpieczeństwa. 
W marcu 2003 roku zachorowania zanotowano już w 11 krajach na świecie. Od-
notowano pojedyncze przypadki SARS w krajach Ameryki Północnej (Kanada) 
i w Europie, ale wyłącznie wśród osób powracających z krajów azjatyckich lub 
mających kontakt z zarażonymi osobami97. Wirus przestał się rozprzestrzeniać po 
około roku od jego rozpoznania. Dnia 5 lipca 2003 roku WTO wydała komunikat, 
który stwierdzał, że epidemia została opanowana. Znamienne jest, że pomimo 
intensywnych badań nie zdołano opracować remedium na zagrożenie stwarzane 
przez wirus wywołujący chorobę. Najlepszym sposobem kontrolowania epidemii 
okazały się praktykowane od stuleci kwarantanna i izolacja. Na SARS zachoro-
wało 8422 osoby, a 916 zmarło na skutek choroby98. Ostatni zarejestrowany przy-
padek wystąpił w sierpniu 2003 roku u pracownika laboratorium w Singapurze. 
Epidemia rozprzestrzeniająca się przez 6 miesięcy dotknęła ostatecznie 30 krajów, 
a 95% przypadków zanotowano w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. 

Epidemie chorób zakaźnych stały się jedną z czołowych pozycji w katalogu 
ponadnarodowych zagrożeń bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie. Nie-
wątpliwie zaliczają się one do grupy problemów globalnych – takich, które choć 
nie dotykają wszystkich państw na świecie, to wymagają zaangażowania całej 
społeczności międzynarodowej. Otwarte granice, łatwość podróżowania, stale 
zwiększający się przepływ osób sprawiły, że granice państw, regionów, a nawet 
kontynentów przestały być barierą dla zagrożeń zdrowia publicznego. Wszystko 
to sprawia, że wybuch niezidentyfi kowanej zakaźnej choroby nawet w najdalszym 
geografi cznie zakątku świata wywołuje gwałtowne reakcje rządów, organizacji 
międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Globalizacja zmieniła oddzia-
ływanie pewnych zjawisk na życie społeczeństw, nie spowodowała natomiast au-
tomatycznego przekształcenia w systemie zbiorowego reagowania. Wymuszony 
coraz częściej pojawiającą się potrzebą, kształtuje się nowy system decyzyjny, 
przygotowujący odpowiedzi na transnarodowe zagrożenia. Szczególnie w obsza-
rze związanym ze zdrowiem publicznym w ostatnich dziesięcioleciach pojawiały 
się nowe formy koordynacji i współdecydowania. Ze względu na ich partykularny 
charakter – dopasowanie do określonej sytuacji lub pewnego typu okoliczności − 
nazwano je mianem hybrydowego zarządzania (hybrid governance). Najczęściej 

97 J. Kruszewski, A. Miller, SARS − pierwsza epidemia XXI w., „Alergia” 2003, nr 2 (17), http://
www.alergia.org.pl/lekarze/archiwum/03_02/2003_0204.htm (22.07.2011). 

98 Summary of Probable World SARS Cases of Illness from 1 November 2002 to 31 July 2003, World 
Health Organization, http://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/ (20.05.2011).
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mają one formę partnerstw publiczno-prywatnych, w których ważnym ogniwem 
decyzyjnym są korporacje farmaceutyczne lub instytucje badawcze. W epoce, 
w której najważniejsze dokonania w rozwoju medycyny są tworzone w ramach 
programów fi nansowanych ze środków prywatnych, uczestnictwo aktorów bi-
znesowych w strukturze globalnej polityki zdrowotnej wydaje się nieodzowne99. 
Kolejnym novum w tym obszarze jest oddziaływanie niewiążących reguł przyję-
tych przez podmioty mające wpływ na realia międzynarodowej ochrony zdrowia. 
Jako że nie wszystkie one mają uprawnienie do zawierania wiążących w świetle 
prawa międzynarodowego traktatów i zobowiązań, głównym punktem odnie-
sienia jest katalog reguł soft  power. Wśród tradycyjnych aktorów generujących 
normy w obszarze globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego podstawową pozycję 
sprawują rządy (ministerstwa zdrowia) oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Ten 
szkielet systemu regulacyjnego został uzupełniony pokaźną grupą podmiotów 
prywatnych – fi rm, fundacji, grup interesów bądź fi lantropów. Sieć interakcji po-
między formalnymi prawodawcami a nieformalnymi aktorami zainteresowanymi 
kształtowaniem regulacyjnej sfery zdrowia publicznego zagęściła się. Coraz więcej 
w tym obszarze akcji i partnerstw, które łączą wysiłki tradycyjnych i nowych akto-
rów. Projekty w rodzaju WHO’s Roll Back Malaria Partnership (RBM), Stop TB, 
Th e Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), Th e Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) zastąpiły formułę porozumień 
międzyrządowych czy pośrednictwo organizacji międzynarodowych.

Choroby zakaźne jeszcze przed pojawieniem się SARS – pierwszej epidemii 
XXI wieku − stanowiły ważny temat polityczny. W wyniku epidemii ospy w XX 
wieku zmarło ponad 300 mln ludzi – trzy razy więcej niż pochłonęły prowadzone 
w tym czasie wojny. Pod koniec XIX wieku żółta febra sprawiła, że Francja zmu-
szona była porzucić budowę Kanału Panamskiego, ponieważ żołnierze i budow-
niczowie dziesiątkowani byli przez zarazę. AIDS jest realnym zagrożeniem dla 
istnienia kilku państw afrykańskich – w niektórych z nich nawet 50% populacji 
jest zarażonych wirusem HIV. Pierwsza konferencja poświęcona ochronie sani-
tarnej została zwołana na szczeblu międzynarodowym w 1851 roku właśnie po to, 
aby ustalić system notyfi kacji w wypadku rozpoznania ognisk groźnych chorób 
zakaźnych. 

Współcześnie epidemie wybuchają nagle i pociągają za sobą ofi ary nawet 
w krajach o wysokim poziomie opieki zdrowotnej. Tylko w trakcie ostatnich 20 lat 
zdiagnozowano przypadki ponad 30 nowych chorób100. Tak zwane epidemie no-
wej generacji przenoszą się z kontynentu na kontynent w coraz szybszym tempie, 
i nawet dysponując znaczącym środkami, nie sposób skutecznie ograniczyć ich 

99 Zob. K. Buse, W. Gill, Global Public-Private Partnerships: Part I. A New Development in He-
alth?, „Bulletin of the World Health Organization” 2000, 78 (4), s. 549−561.

100 Polska polityka zdrowotna oraz antypandemiczna a rozwój nowych chorób, http://www.eu-
ractiv.pl/wersja-do-druku/analizy/polska-polityka-zdrowotna-oraz-anty-pandemiczna-a-rozwoj-
-nowych-chorob-001874 (24.05.2012).
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rozwoju. Jest nawet odwrotnie: niejednokrotnie zdobycze cywilizacji przyczynia-
ją się do przenoszenia czynników chorobowych. Intensywność przepływu ludzi 
i towarów na pewno nie jest tu bez znaczenia. Ludzie przenoszą niebezpieczne 
zarazki. Podwozia samolotów i luki bagażowe służą za siedliska komarów widlisz-
ków, które transportują malarię na europejskie lotniska. Wciąż ewoluujące groźne 
wirusy – grypy czy gruźlicy − uodporniły się na leki i w coraz szybszym tem-
pie pokazują swe nowe, coraz bardziej niebezpieczne oblicza. Pomimo, a może 
przez gigantyczne osiągnięcia medycyny zmagania ludzi z chorobami mają coraz 
ostrzejszy przebieg. Nie dziwi więc, że sprawy zdrowia publicznego zajmują waż-
ne miejsce w głównym nurcie debaty międzynarodowej od początku lat 90.

Epidemie stały się dowodem na to, że rozwój nauki i technologii, dzięki które-
mu wiele śmiertelnych zagrożeń dla człowieka zostało pokonanych lub zneutrali-
zowanych, wywołuje nowe zagrożenia. Zespół ostrej niewydolności oddechowej 
(SARS) był pierwszą chorobą ery inżynierii genetycznej. Istotną nowością w wy-
padku zagrożenia epidemiologicznego nie był sam fakt jej pojawienia się ani na-
wet charakter wirusów – niesłychanie zakaźnych, wywołujących symptomy, które 
łatwo można przypisać innym schorzeniom − ale błyskawiczne rozprzestrzenia-
nie się choroby poza rejon jej pierwotnego wystąpienia. Zadziałał tutaj tak zwany 
efekt małych światów: w latach 60. amerykański socjolog Stanley Milgram prze-
prowadził eksperyment, na podstawie którego wysnuł wniosek, że dwie dowolne 
osoby na kuli ziemskiej oddziela od siebie najwyżej pięć lub sześć osób pośred-
niczących101. Zarys teorii małych światów przedstawili na łamach tygodnika na-
ukowego „Nature” Duncan Watts i Steve Strogatz z Uniwersytetu Cornella. Matt 
Keeting z Uniwersytetu w Cambridge zaadaptował model „małych światów” do 
badania mechanizmu szerzenia się epidemii. Prześledzenie przebiegu SARS do-
skonale obrazuje mechanizm działania sześciu ogniw dzielących ludzi od siebie. 
Mogą znajdować się oni na dwóch oddalonych od siebie krańcach globu, ale w ich 
najbliższym otoczeniu, tak zwanym małym świecie, z dużym prawdopodobień-
stwem znajduje się osoba aktywnie korzystająca z nowoczesnych sposobów trans-
portu i komunikacji – podróżnik, stewardesa itp. Gęsta sieć połączeń i interakcji 
pomiędzy „małymi światami” sprawia, że właściwie nie istnieje współcześnie spo-
sób, aby odgrodzić się od odległych geografi cznie zagrożeń barierą większą niż 
kilka pośredniczących osób. W tym wymiarze idea świata bez barier została już 
istotnie urzeczywistniona. 

101 Stanley Milgram w 1967 roku poprosił swoich znajomych ze stanu Midwest i Massachusetts, 
by przekazali list 100 losowo wybranym osobom w Nebrasce i Kansas. Jeżeli nie znają oni bezpo-
średnio adresata listu, powinni przekazać go osobie, która według ich wiedzy będzie go znała. 80% 
listów przeszło jedynie przez czterech lub mniej pośredników. Twierdzenie o małym świecie zakłada, 
że ludzi na świecie oddziela od siebie maksymalnie sześciu pośrednich znajomych.
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3.1. Reakcje międzynarodowe

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) jest na-
turalnym forum koordynacji działań w wypadkach międzynarodowego zagro-
żenia epidemiologicznego i taką też odegrała rolę w 2003 roku. Organizacja ma 
za zadanie realizować Art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych, który nakłada 
na ONZ obowiązek rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakre-
sie zdrowia publicznego. Podczas epidemii SARS WHO przyjęła aktywną rolę, 
monitorującą i kontrolującą rozwój choroby. Jej działalność polegała przede 
wszystkim na obserwowaniu rozprzestrzeniania się choroby, gromadzeniu in-
formacji na temat zagrożeń, środków zapobiegania, prognoz i na zapewnieniu 
ich prawidłowego obiegu, a także na mobilizowaniu zespołów naukowców i le-
karzy badających mechanizm działania i możliwości nowego wirusa. Kontrolę 
nad rozprzestrzenianiem się pojawiającej się nagle nieznanej wcześniej choroby 
sprawowała ponadto sieć ekspertów, instytucji wewnętrznych, władz narodo-
wych i organizacji pozarządowych (Non-Governmental Organization – NGO) 
oraz organizacji prywatnych. WHO jako podmiot ponadnarodowy działała nie 
tylko w imieniu ogółu swoich członków, ale w imieniu ogółu społeczności za-
grożonych chorobami. Rekomendacje WHO nie mają mocy wiążącej dla państw 
członkowskich, lecz w obliczu transnarodowego zagrożenia rządy poszukują 
możliwości współpracy, a formuła organizacji okazuje się w tym względzie bar-
dzo pomocna. Poszczególne państwa same zgłaszały przypadki niebezpiecznej 
choroby do WHO, pomimo braku takiego wymogu wynikającego z członko-
stwa w organizacji. Tam, gdzie władze narodowe nie wykazały woli współpracy, 
organizacja mogła liczyć na nieformalne informacje i zgłoszenia od obywateli. 
WHO w sytuacji globalnego zagrożenie epidemiologicznego stała się w pew-
nym sensie gwarantem uniwersalnego prawa do zdrowia, zwracając się bezpo-
średnio do ludzi, z pominięciem władz narodowych102. 

Badacze upatrują tu symptomów zmiany w systemie globalnym dobrem pub-
licznym i bezpieczeństwem. Obywatele, wobec słabości, niezdolności do podjęcia 
działań lub złej woli swych władz, angażują w ochronę swych podstawowych praw 
i dóbr organizację zewnętrzną ponadnarodową. 

Bezprecedensowa skala alertów przestrzegających podróżnych przed zagro-
żeniami w określonych państwach spotykała się z protestami zainteresowanych 
rządów − szczególnie władz Kanady − przyjęta przez WHO polityka informa-
cyjna przyczyniła się jednak do kontrolowania przyrostu zachorowań. Głów-
ną rolę odgrywała tu Globalna Sieć Ostrzeżeń i Reakcji na Sytuacje Kryzysowe 

102 M.W. Zacher, Th e Transformation in Global Health Collaboration Since the 1990s [w:] Govern- 
ing Global Health, red. A.F. Cooper, J.J. Kirton, T. Schrecker, Ashgate, Burlington, VT 2007, s. 19.
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(Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN) utworzona w 2000 
roku103. Schemat koordynacji współpracy badawczej – Global Public Health In-
telligence Network, GPHIN − sprawił, że w rekordowo szybkim czasie powołano 
kompleks badawczy do śledzenia charakteru choroby. W jego skład wchodziło 11 
laboratoriów z 10 krajów. Biuro WHO w Manili zorganizowało również sieć labo-
ratoriów przeprowadzających testy na potrzeby krajów, których zasoby lub infra-
struktura nie pozwalały na dostatecznie szybkie prowadzenie potrzebnych badań104. 

Kiedy z powodu SARS zmarł ekspert WHO, któremu choroba zawdzięcza swą 
nazwę – Carlo Urbani − organizacja wydała pierwsze oświadczenie ostrzegające 
przed nową chorobą rozprzestrzeniającą się w szybkim tempie po kontynencie. 
Gdy zachorowania pojawiły się w Toronto, zdano sobie sprawę, że konsekwencje 
epidemii mogą dotknąć cały glob. Rozpoznając powagę zagrożenia, w kwietniu 
2003 roku WHO wydała oświadczenie, w którym oskarżyło chińskie władze o za-
tajenie informacji na temat rozmiarów epidemii. W marcu 2003 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia po raz pierwszy w swej historii wydała zalecenie, aby nie 
jeździć do Hongkongu, a w późniejszym okresie na listę niepożądanych kierun-
ków podróży wciągnięto również Singapur i Kanadę. Organizacja formułowała 
obostrzenia dotyczące podróży bez uzgodnienia z władzami krajów, których one 
dotyczyły. Pomimo sygnałów niezadowolenia płynących od poszczególnych rzą-
dów (szczególnie mocno protestowała Kanada) nikt otwarcie nie kwestionował 
uprawnień organizacji w tym zakresie. Zgodnie z logiką i powszechnym rozu-
mieniem dobra ogólnego za nadrzędną uznano potrzebę zahamowania rozprze-
strzeniania się wirusa, nawet za cenę zablokowania przepływu osób i dóbr w po-
szczególnych regionach. 

Na poziomie ponadnarodowym podjęto zdecydowane działania monitorin-
gowe oraz badawcze, lecz epidemia ujawniła tu również pewną oczywistą słabość 
WHO jako dostarczyciela bezpośredniej pomocy. Gdyby władze Chin i innych 
dotkniętych przez chorobę krajów nie były w stanie lub nie chciały podjąć środ-
ków zapobiegawczych oraz zareagować na już stwierdzone przypadki, jest mało 
prawdopodobne, że realna pomoc nie dotarłaby do zainfekowanych ludzi przez 
WHO. 

Organizacja dysponująca rocznym budżetem w wysokości kilku miliardów 
dolarów, całkowicie zależna w swych działaniach od państw założycieli, może 

103 A Framework for Global Outbreak Alert and Response, World Health Organization 2000; 
T.W. Grein et al., Rumors of Disease in the Global Village: Outbreak Verifi cation, „Emerging Infec-
tious Diseases” 2000, no. 2 (6), March−April, s. 97−102.

104 Obydwa systemy opierają się na szerokim wykorzystaniu internetu do wzajemnej komuni-
kacji pomiędzy ośrodkami badającymi naturę nowych chorób oraz nowe przypadki epidemii. Za-
wartość treści zamieszczanych w internecie jest nieustannie skanowana w poszukiwaniu informacji 
o niepokojących zachorowaniach. GPHIN jest uważany za wyjątkowo skuteczne narzędzie wywiadu 
epidemiologicznego. Zob. J.M. Hughes, Th e SARS Response – Building and Assessing an Evidence – 
Based Approach to Future Global Microbial Th reats, „American Medical Association” 2003, vol. 290, 
no. 24, s. 3251−3253. 
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jedynie wyznaczać pewne ramy zachowań, pełnić funkcję koordynującą dzia-
łania. Do takich celów zresztą została powołana. Jak stwierdził jeden z pra-
cowników WHO obserwujący próby zahamowania epidemii: „Wybuch SARS 
zademonstrował przytłaczające i pierwszorzędne znaczenie zasobów i reakcji 
państw narodowych na pojawienie się choroby o globalnym zasięgu. Ostatecz-
nie to Chiny podjęły działania, które najbardziej się liczyły”105. Zarówno dzia-
łania, jak i zaniechania chińskich władz okazały się istotne dla skali i znaczenia 
tego kryzysu. 

Przypadki epidemii z większą niż jakiekolwiek inne zdarzenia wyrazistością 
ilustrują działanie systemu naczyń połączonych w środowisku międzynarodo-
wym. Chiny dopuściły ekspertów WHO do prowincji objętych epidemią, ponie-
waż jej kontrolowanie dla wewnętrznego systemu interwencji stało się zwyczaj-
nie niemożliwe. Gdyby było inaczej, to epidemia zostałaby zduszona w zarodku 
w pierwszych miesiącach od wybuchu, a władze w Pekinie kontynuowałyby po-
litykę zamkniętych drzwi i reglamentowania wysyłanych w świat informacji na 
temat zagrożenia. Należy pamiętać, że WHO, pomimo swego statusu wyspecja-
lizowanej ponadnarodowej agendy, nie uniknęła uwikłania w politykę Chin wo-
bec Tajwanu. Z punktu widzenia celów statutowych WHO sprawa suwerenności 
i prawnomiędzynarodowego statusu terytorium, na którym rozprzestrzenia się 
niebezpieczna choroba, nie ma szczególnego znaczenia. W wypadku SARS eks-
perckie zaangażowanie WHO na Tajwanie ograniczone było jednak przyzwo-
leniem rządu w Pekinie. Należy wszakże zaznaczyć, że początkowe negatyw-
ne stanowisko Chin w tej sprawie wywołało gwałtowne protesty społeczności 
międzynarodowej. Sama WHO wywierała presję, aby ze względu na międzyna-
rodowe bezpieczeństwo epidemiologiczne wszystkie ogniska choroby objąć ta-
kim samym schematem monitoringu i kontroli, realizowanym pod egidą ONZ. 
Ostatecznie zatem pragmatyzm i reguły stanu wyjątkowego zmusiły wszystkie 
strony zaangażowane w rozwiązywanie problemu SARS do podjęcia skoordyno-
wanych działań, pomimo ogromnych barier natury politycznej. Zachorowania 
na Tajwanie znalazły się pod pełną kontrolą WHO. Dotarcie do tego punktu 
na pewno ułatwiła obecność ogniwa negocjującego, pośredniczącego, za które 
można uznać samą organizację oraz międzynarodową opinię publiczną106. Wy-
daje się, że scenariusz zaangażowania WHO w rozwiązywanie problemu SARS 
przyczynił się do uczynienia kolejnego, drugiego, kroku w uznaniu rzeczywistej 
niezależności wyspy. Chociaż dla struktur ONZ wpływy Chin mają ogromne 
znaczenie i sprawa Tajwanu jest tam całkowicie podporządkowana perspek-
tywie Pekinu, w wypadku kryzysu SARS wszystkie strony uświadomiły sobie 

105 A. Schnur, Th e Role of the World Health Organization in Combating SARS, Focusing on the 
Eff ort in China [w:] SARS in China: Prelude to Pandemic?, red. A. Kleinman, J.L. Watson, Stanford 
University Press, Stanford, CA 2006, s. 50. 

106 D.P. Fidler, Germs, Governance and Global Public Health in the Wake of SARS, „Th e Journal 
of Clinical Investigation” 2004, no. 6 (113), s. 799−804.
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konieczność poszerzania funkcjonujących kompromisów. Za wyraz takiego 
kompromisu należy uznać obecność Tajwanu na 62. Światowym Zgromadzeniu 
Zdrowia (World Health Assembly) − pod nazwą „Chińskie Tajpej” zyskał on 
status członka obserwującego107. Dla Tajwanu, wykluczonego z ofi cjalnego nur-
tu debaty międzynarodowej, to znaczący postęp. 

Dla sprawnego zarządzania każdą sytuacją międzynarodową istotne jest 
wsparcie ponadnarodowych centrów kierowania, które szczególnie w tym wy-
padku reprezentowało wyjątkowy potencjał informacyjny i zapewniało dostęp 
do wiedzy eksperckiej. Jak stwierdził David Fidler: „Żaden kraj, nawet jeśli są to 
Stany Zjednoczone, nie byłby w stanie przedsięwziąć samodzielnie lub we współ-
pracy z niewielką liczbą innych państw globalnej odpowiedzi na SARS w sposób, 
w jaki zrobiła to WHO”108. Wybuch choroby stał się znaczącym punktem na dro-
dze do opracowania spójnych standardów postępowania w obliczu poważnych 
zagrożeń zdrowia publicznego. Okazało się, że widmo pandemii nie jest wcale 
scenariuszem odległym i mało prawdopodobnym. Epidemia SARS i późniejsze 
sytuacje kryzysowe związane z wykryciem wirusa tak zwanej ptasiej lub świńskiej 
grypy skłoniły WHO do przeprowadzenia rewizji Międzynarodowych Przepisów 
Zdrowotnych. Celem rewizji, przyjętej w 2005 roku, było skoordynowanie dzia-
łań krajów członkowskich, aby w konsekwencji ograniczyć zagrożenie choroba-
mi, które mogą szybko się rozprzestrzeniać109. Przepisy zakładają, że najlepszą 
metodą zapobiegania międzynarodowemu szerzeniu się chorób jest ich wczesne 
zidentyfi kowanie i podejmowanie jak najszybszych, skutecznych działań zapobie-
gawczych wtedy, gdy zagrożenie jest jeszcze lokalne. Regionalne, a nawet globalne 
bezpieczeństwo epidemiologiczne we współzależnym świecie warunkowane jest 
sprawnością i możliwościami działania pierwszego poziomu struktury władzy 
– władz lokalnych. Promuje się wczesne wykrywanie nietypowych przypadków 
w ramach nadzoru krajowego. Największe znaczenie ma przygotowywany system 
notyfi kacji, który jest jednocześnie elementem automatycznego systemu decyzyj-
nego. Instrument decyzyjny wskazuje, jakie zdarzenia i ich identyfi kacja podle-
gają raportowaniu do WHO i społeczności międzynarodowej. Uznano, że w wy-

107 J. De Lisle, S.A. Cozen, Taiwan in the World Health Assembly: A Victory, With Limits, „Bro-
okings Northeast Asia Commentary” 2009, no. 29, http://www.brookings.edu/opinions/2009/05_
taiwan_delisle.aspx (12.03.2011).

108 D.P. Fidler, SARS, Governance and the Globalization of Disease, Palgrave Macmillan, New 
York 2004, s. 189; F. Smith, WHO Governs? Limited Global Governance by the World Health Orga-
nization during the SARS Outbreak, „Social Alternatives” 2009, http://fi ndarticles.com/p/articles/
mi_7735/is_200904/ai_n45880631/ (21.07.2011).

109 W celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w skali międzynarodowej 
z uniknięciem niepotrzebnych ingerencji w międzynarodowy transport oraz handel stworzono 
Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (MPZ), przyjęte podczas 58. Światowego Zgromadzenia 
Zdrowia 23 maja 2005 r. MPZ są jednym z dwóch ogólnoświatowych prawnie wiążących traktatów 
w zakresie zdrowia publicznego (drugim jest Ramowa Konwencja WHO o Ograniczeniu Użycia 
Tytoniu z 2003 r.).
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padku wystąpienia SARS, ospy, choroby Heinego-Medina wywołanej przez dziki 
typ wirusa oraz nowego podtypu grypy zagrożenie dla zdrowia światowego jest 
na tyle poważne, że państwa mają obowiązek notyfi kacji110. W nowych Między-
narodowych Przepisach Zdrowotnych oraz w raportach WHO podkreśla się, że 
żaden kraj nie jest w stanie w pełni chronić swych obywateli przez izolację czy 
tradycyjną kontrolę granic111. 

Państwa

Organizacja służby zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemio-
logicznego obywateli to zadania zaczerpnięte z katalogu powinności państwa. 
Instytucje państwowe stanowią pierwszy poziom interwencji wtedy, gdy w obrę-
bie granic pojawiają się zagrożenia dla zdrowia publicznego. To państwowocen-
tryczne odniesienie do roli państwa w zarządzaniu kryzysami związanymi z tego 
typu niebezpieczeństwem dla obywateli jest związane z klasycznym, westfalskim 
pojęciem suwerenności. Bezprecedensowe tempo rozprzestrzeniania się groźnych 
wirusów i roznoszenia ognisk choroby na całe regiony, a także na skalę globalną, 
sprawiło jednak, że przypadki epidemii są wyłączone z zasady nieingerowania 
w wewnętrzne sprawy państw. Groźne, łatwo przenoszące się choroby rzadko bo-
wiem pozostają w wewnętrznych granicach. Nie ma ścisłych sformalizowanych 
procedur, ustaleń czy kodów postępowania, które miałyby wyznaczać schemat 
postępowania państw w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Od niedawna 
pojawiają się dążenia do uznania spójnych reguł postępowania w wypadku zagro-
żenia na poziomie międzynarodowym. W zasadzie standardy w takich sytuacjach 
opracowują instytucje wewnętrzne, a rządy decydują o skali środków prewen-
cyjnych i akcji leczniczych. Dlatego też reakcje poszczególnych rządów, zakres 
podejmowanych działań i zakres ujawnianych informacji mogą znacząco się od 
siebie różnić. Całość działań prewencyjnych i kontrolnych realizowana jest przez 
państwa posiadające najszersze możliwości dotarcia do osób zakażonych oraz 
wielotorowego na nie oddziaływania, łącznie z możliwością uprawnionego użycia 
siły. Podczas gdy główne siły do walki z zagrożeniem epidemiologicznym skupiają 
się wewnątrz narodowych granic, to jakość odpowiedzi na zagrożenie zdetermi-
nowana jest de facto przez geografi ę. Szybkość, trafność i jakość reakcji na epide-
mię zawsze zależą od potencjału państwa – od wysokości środków budżetowych, 
jakości jego instytucji, zdolności do skutecznego wykonywania władzy na okre-

110 Oprócz ustalonego jednego mechanizmu notyfi kacji zagrożeń zdrowotnych, MPZ zobowią-
zują państwa do zapewnia minimalnego standardu w zakresie nadzoru epidemicznego i reagowania 
kryzysowego oraz wymogów dotyczących lotnisk, portów i innych punktów granicznych. Regulacje 
powodują powstanie licznych implikacji w zakresie funkcjonowania kontroli sanitarnej statków czy 
operatorów transportowych.

111 Bezpieczniejsza przyszłość − globalna ochrona zdrowia publicznego w XXI wieku, Raport 
World Health Organization, http://www.who.int/whr07 (2.02.2012). 
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ślonym terenie112. W rezultacie pojawia się sytuacja nierównowagi – jak wiadomo, 
wirusy i bakterie nie respektują granic państwowych, ale szczepionki, kwarantan-
ny czy środki medyczne – owszem. Jak jednak ujawnił między innymi przypadek 
SARS, skala zagrożeń związanych z epidemią niewątpliwie wpływa na motywacje 
rządów i ich stosunek do form zbiorowej współpracy w celu zapobiegania zagro-
żeniom zdrowia publicznego.

Epidemia SARS rozpoczęła się w Chinach i tam też pochłonęła najwięcej ofi ar. 
Casus chińskiej reakcji na wybuch choroby jest szczególnie interesujący, ponieważ 
mamy do czynienia z autorytarnym systemem władzy, w którym obieg informa-
cji jest kontrolowany. Władze chińskie przez pierwsze miesiące po stwierdzeniu 
nietypowego zapalenia płuc na swoim terenie ukrywały zagrożenie113. Dopiero 
kiedy stało się jasne, że choroba rozwija się w niekontrolowany sposób, zdecy-
dowano się na współpracę z gremiami międzynarodowymi. Wydaje się, że dużą 
rolę odegrała tu również presja wewnętrznej opinii publicznej – interwencje śro-
dowisk lekarskich i centrów epidemiologicznych informujących o dramatycznym 
przebiegu kolejnych stadiów epidemii i możliwych konsekwencjach jej rozwoju. 
Ofi cjalny komunikat o zachorowaniach wystosowano jednak dopiero w lutym 
2003 roku. Był on wynikiem zapytań WHO zaalarmowanej napływającymi drogą 
elektroniczną nieformalnymi informacjami o niebezpiecznej zakaźnej chorobie 
rozprzestrzeniającej się w chińskich prowincjach. Władze chińskie w ofi cjalnych 
komunikatach zapewniały, że kontrolują rozprzestrzenianie się wirusa. Przeło-
mowe znaczenie dla ujawnienia rzeczywistej skali ofi ar SARS miał protest eme-
rytowanego lekarza wojskowego, który zdecydowanie zakwestionował prawdo-
mówność chińskich władz. Po naciskach, w kwietniu 2003 roku, wystosowano 
ofi cjalny komunikat, który informował o 1190 przypadkach zachorowań i 49 ofi a-
rach śmiertelnych. 

Początkowo uznano, że obecność ekspertów WHO w regionie najbardziej 
dotkniętym epidemią nie będzie konieczna. Nie będąc jednak w stanie zahamo-
wać przyrostu chorych, rząd w Pekinie zezwolił na wjazd przedstawicieli WHO 
do prowincji Guangdong. Umożliwiło to systematyczne badania w terenie oraz 
szeroko zakrojoną akcję prewencyjną. Do mieszkańców skierowano komunikaty, 
w których mówiono o konieczności zachowania higieny i wzywano do natych-
miastowej reakcji w wypadku wykrycia symptomów. Równocześnie jednak trwa-
ła wewnętrzna walka pomiędzy strategicznymi interesami rządu, utrzymaniem 
wizerunku kraju a dobrem publicznym. Ogromne znaczenie dla władz Pekinu 
miała sprawa międzynarodowego autorytetu i potwierdzenie pełnego panowania 
nad wydarzeniami na własnym terytorium, które w myśl zasady „jednych Chin” 
obejmuje również Tajwan. Władze centralne przyznały, że skala zachorowań była 
ukrywana przed opinią publiczną, co znacznie opóźniło kampanię informacyjną 

112 Potwierdzeniem tego przekonania jest epidemia cholery, która rozpętała się na terenie sła-
bego administracyjnie Haiti. 

113 T. Saich, Is SARS China’s Chernobyl or Much do About Nothing? [w:] SARS in China..., s. 74. 



Za
rz

ąd
za

ni
e 

za
gr

oż
en

ie
m

 w
yw

oł
an

ym
 e

pi
de

m
ią

 S
AR

S

239

dotyczącą prewencji i uświadamiającą powagę zagrożenia. Odpowiedzialnością 
za politykę dezinformacji obarczono ówczesnego ministra zdrowia i burmistrza 
Pekinu, którzy zostali pozbawieni swoich stanowisk. 

Epidemia przyczyniła się do okresowego rozluźnienia kontroli chińskich me-
diów. Można uznać, że presja międzynarodowa przyczyniła się w pewien sposób 
do wzmożenia wysiłków chińskich władz zmierzających do stłumienia epidemii. 
Po porzuceniu strategii dezinformacji podjęto współpracę z międzynarodowymi 
gremiami badającymi charakter i rozwój choroby. 

Kolejnym znaczącym ośrodkiem zachorowań stał się Tajwan. Biorąc pod uwa-
gę skalę kontaktów 22-milionowej populacji wyspy z Chinami – 4 miliony wizyt 
Tajwańczyków rocznie − przeniesieniu wirusa na Tajwan nie sposób było zapo-
biec. Informację o skali i charakterze epidemii rozpowszechniano jednak z opóź-
nieniem, zatem władze Tajwanu nie zdołały przedsięwziąć znaczących środków 
zapobiegawczych. Pierwszy przypadek SARS na Tajwanie zanotowano w połowie 
marca 2003 roku. Chociaż błyskawicznie podjęto akcję zwalczającą rozprzestrze-
nianie się choroby, to władze wyspy, świadome możliwych trudności w opanowa-
niu agresywnego wirusa, od razu zwróciły się o pomoc do społeczności między-
narodowej. Oczekiwano zaangażowania WHO w proces monitorowania choroby. 
I tutaj pojawiły się niespodziewane trudności. Tajwan, ze względu na swój nieu-
regulowany status międzynarodowy, nie jest członkiem ONZ, zatem nie należy 
również do WHO. Władze Chin, ofi cjalnie utrzymujące, że Tajwan jest integralną 
częścią państwa, jego zbuntowaną prowincją, wywierały naciski, bombardując 
starania Tajpej. Skutecznie zablokowano możliwość uczestnictwa Tajwanu w mię-
dzynarodowych forach eksperckich zajmujących się epidemią – wykluczono wy-
spę z udziału w spotkaniach, konferencjach. Władze wyspy otrzymały instrukcję, 
aby po pomoc zwracać się bezpośrednio do Pekinu. Dla Pekinu kontrola skali 
zachorowań na Tajwanie nie była wyłącznie kwestią z zakresu zdrowia publiczne-
go − traktowano ją jako zagadnienie stricte polityczne, kolejny krok wyspy do uzy-
skania międzynarodowej suwerenności. Znaczące jest, że nawet w obliczu groźby 
pandemii mocarstwowe priorytety Chin zostały zachowane. Zresztą władze wy-
spy również nie unikały rywalizacyjnego tonu rozgrywek politycznych prowadzo-
nych na tle rozprzestrzeniającej się epidemii. Odrzucono chińską ofertę pomocy 
w postaci dostaw sprzętu medycznego, wyrażając jednocześnie opinię, że Chiny, 
jako państwo biedniejsze, mogłyby przyjąć pomoc od Tajwanu114.

Dopiero w obliczu rozprzestrzeniania się epidemii, dwa miesiące po wystoso-
waniu pierwszej prośby o wsparcie, władze Chin zezwoliły na wizytę na Tajwanie 
grupy doradczej WHO. Po raz pierwszy od 23 lat wysłano tam ofi cjalną wizytę 
WHO w ramach pomocy humanitarnej, co godziło w ofi cjalne stanowisko za-
równo Chin, jak i WHO. Tajwan, nawet jeśli dla systemu ONZ był częścią Chin, 
to de facto jego system opieki zdrowotnej, agendy interwencji kryzysowej, admi-

114 Tajwan ma jeden z największych na świecie wskaźników PKB. 
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nistracja i tak dalej były od władz chińskich zupełnie niezależne. Zarówno zatem 
względy organizacyjne, jak i politycznie uniemożliwiały postępowanie według 
formalnego politycznego status quo. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
sprawne opanowanie epidemii na sąsiednim terytorium leżało w bezpośrednim 
interesie ekonomicznym zarówno Tajwanu, jak i Chin, a to ze względu na silne 
i lukratywne dla obydwu stron związki ekonomiczne. Tajwan jest głównym źród-
łem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach, podczas gdy Chiny nale-
żą do głównych partnerów handlowych wyspy. Łącznie na Tajwanie zanotowano 
668 przypadków SARS, z których 181 okazało się śmiertelnych115. 

Pozostałe rządy dotknięte epidemią wprowadziy konsultowane z WHO pro-
gramy działania polegające na izolacji chorych i osób znajdujących się w grupie 
ryzyka oraz na przedsięwzięciu specjalnych środków ostrożności w instytucjach 
służby zdrowia i miejscach publicznych. Z obawy przed transmisją choroby pod-
jęto różnorodne środki ostrożności wobec podróżnych przybywających z rejonów 
zagrożenia. Tajlandia i Malezja wprowadziły nawet czasowy zakaz wjazdu do kra-
ju turystów z Chin. Wobec własnych obywateli wracających z regionu zagrożenia 
stosowano dobrowolną tygodniową kwarantannę. 

Pierwsza epidemia ery globalnej uświadomiła rządom, że zasada suweren-
ności, izolacji w obliczu międzynarodowych zagrożeń zdrowia publicznego nie 
przynosi skutków tak dobrych jak współpraca. Ujawniła się potrzeba koordy-
nacji działań i przejrzystości informacji, szczególnie na poziomie regionalnym. 
W kwietniu 2003 roku w ramach bloku ASEAN+3 zwołano specjalne posiedze-
nie ministrów zdrowia w sprawie SARS. Przyjęto na nim uzgodnienia dotyczące 
rozpowszechniania danych epidemiologicznych, wdrożenia systemu ostrzega-
nia oraz zarządzania ochroną zdrowia w skali regionalnej. W czerwcu z kolei 
w tej samej sprawie w Tajlandii odbyło się spotkanie ministrów zdrowia APEC. 
Poza uzgodnieniami w sprawie informacji epidemiologicznych przyjęto ustale-
nia w sprawie kontroli stanu zdrowia imigrantów. Znaczące jest, że kraje i re-
giony, w których epidemia została szybko stłumiona i nie spowodowała dużej 
śmiertelności, przygotowały programy prewencji i zabezpieczeń. Przykładowo 
Unia Europejska uruchomiła pogram monitoringu, zapobiegania, kontroli kli-
nicznej SARS wart 9 mln euro. Epidemia wywołała również dyskusję na temat 
wyzwań stojących przed globalnymi centrami kontroli i utrzymywania zdrowia 
publicznego.

115 B.A. Liang, T. Mackey, Preparing for Health Diplomacy Negotiations: Global Governance and 
the Case of Taiwan, WHO, and SARS [w:] Negotiating and Navigating Global Health: Case Studies in 
Global Health Diplomacy, red. E. Rosskam, I. Kickbusch, Imperial College World Scientifi c Press, 
London 2011, http://anesthesia.ucsd.edu/research/faculty-research/Documents/LiangMackeyTai-
wanFinal.pdf (22.07.2011).
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Inni aktorzy międzynarodowi

Przyglądając się historiom międzynarodowych reakcji na SARS, nietypowe od-
miany grypy czy inne pojawiające się nagle choroby zakaźne, nietrudno zauwa-
żyć, że mają one dwa wymiary – realny (polityczny) oraz medialny. Ten pierwszy 
odzwierciedlony jest w stanach rzeczywistych, statystykach, działaniach organi-
zacji, państw, jednostek. Wola, potrzeba i zakres aktywności budowane są jed-
nak na sile oddziaływania wizji przekazywanej przez media. Zapleczem działań 
prewencyjnych jest napięcie lub panika rozprzestrzeniająca się znacznie szybciej 
niż chorobotwórcze wirusy. Zasadnicze znaczenie dla scenariusza, według które-
go reagowano na kryzys wywołany epidemią SARS, miały międzynarodowe me-
dia oraz niezależne sieci komunikacji. Powaga prognoz dotyczących możliwych 
konsekwencji błyskawicznie rozprzestrzeniającej się choroby sprawiła, że niemal 
w każdym zakątku globu podczas kilku miesięcy 2003 roku narastał niepokój 
społeczny. Świat ze wstrzymanym oddechem śledził walkę międzynarodowych 
gremiów i krajów dotkniętych epidemią ze śmiertelną chorobą. Szczególnie silny 
efekt psychologiczny został wywołany przez to, że znaczącą część ofi ar stanowili 
pracownicy służb medycznych – w kolejnych szpitalach, które stawały się ogni-
skami choroby zaczynało chorować po kilka, kilkanaście osób. Spora ich część 
zmarła. To, że ludzie powołani do ochrony zdrowia publicznego nie byli w sta-
nie sami ochronić się przed skutkami choroby, dodawało dramatyzmu sytuacji. 
Środki elektronicznego przekazu miały ogromne znaczenie nie tylko jako nośniki 
informacji o chorobie, środkach prewencji i zaleceniach bezpieczeństwa, ale rów-
nież jako platforma, na której toczyła się walka z zakażeniami. Członkowie powo-
łanego przez WHO systemu wywiadowczego komunikowali się przez chronioną 
stronę internetową i codzienne telekonferencje. Te środki techniczne umożliwiły 
efektywną współpracę 10 zespołów badawczych. Informacja okazała się najwięk-
szym sprzymierzeńcem w walce z chorobą. Doświadczenie z 2003 roku wystar-
czyło, żeby przy kolejnym ognisku SARS wykrytym w Chinach w 2004 roku sieć 
informacyjna zadziałała o wiele szybciej – dzięki temu epidemię zdołano zdusić 
w zarodku. 

Zadziwiające jest też tempo, w jakim zdołano zbadać cechy i charakter wiru-
sa wywołującego chorobę. W ślad za odkryciem pojawiły się projekty dotyczące 
prac nad szczepionką chroniącą przed SARS i spekulacje odnośnie do możliwości 
stosowania leków u zakażonych osób. Kolejnym graczem na arenie decyzyjnej, na 
której rozgrywały się losy kryzysu, były koncerny farmaceutyczne. Siłę ich oddzia-
ływania obrazują regulacje amerykańskie, na podstawie których w sytuacji zagro-
żenia bezpieczeństwa zdrowotnego, a w szczególności ataku bioterrorystycznego 
(FDA – Food and Drug Administration) może zezwolić na użycie szczepionek, 
których skuteczność została przebadana wyłącznie na zwierzętach, jeśli istnieją 
przesłanki, że będą one skuteczne w użyciu dla ludzi. Chodzi o maksymalne skró-
cenie czasu przygotowywania antidotum. Kiedy rozpoczęto rozmowy w sprawie 
testów na obecność SARS, pojawiły się propozycje, aby rząd amerykański ogra-
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niczył odpowiedzialność ewentualnego producenta nowego leku co do skutków 
ubocznych. Kolejnym wymogiem stawianym władzom było zabezpieczenie eko-
nomicznych interesów fi rm − warunkiem przystąpienia do prac miało być zobo-
wiązanie rządu do wykupienia zapasów przyszłego produktu nawet w przypadku 
zaniku epidemii, zatem wtedy, kiedy lek okazałby się niepotrzebny116. W despera-
ckiej próbie opanowania epidemii Chiny zamówiły warte miliony dolarów ilości 
leku Zadaxin − w niektórych krajach został on zatwierdzony do leczenia żółtaczki. 
Producent leku nie potwierdził jego skuteczności w leczeniu zakażonych SARS.

Lider na światowym rynku diagnostycznym, fi rma Roche Pharmaceuticals, 
w rekordowym tempie ośmiu tygodni opracował test wykrywający SARS w pierw-
szych dniach od zachorowania, w okresie, kiedy wirus nie dawał jeszcze żadnych 
symptomów117. Ostatecznie nie wprowadzono procedur regulujących użycie te-
stu, ponieważ w czerwcu 2003 roku, kiedy zakończono badania, epidemia była 
już w odwrocie. Ciągle jednak w obliczu obaw o przyszłe zagrożenie SARS trwały 
prace nad skuteczną szczepionką. Pomyślne wyniki testów na małpach uzyskał 
preparat opracowany przez zespół badawczy Uniwersytetu w Pittsburghu oraz 
Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention 
– CDC). 

Media oraz fi rmy farmaceutyczne to obok rządów i organizacji międzynaro-
dowych podstawowi aktorzy sterujący procesami w sytuacji międzynarodowego 
zagrożenia epidemiologicznego. Nie do końca jesteśmy w stanie oszacować zakres 
ich zaangażowania czy odgrywanej w całym procesie roli. Decyzje jednych wy-
woływały reakcje drugich. Nie sposób określić, czy panika medialna wzmagająca 
zaangażowanie i szybkość reakcji władz była adekwatna do zagrożenia. Nie moż-
na ocenić, w jakim stopniu fi rmy farmaceutyczne w poszukiwaniu remedium na 
SARS kierowały się chęcią zysku, a w jakim pozostawały pod wpływem rządów 
i społeczności międzynarodowej. Czy ich zasoby – intelektualne i techniczne, które 
w sytuacji zagrożenia mają dla całych społeczeństw znaczenie strategiczne − są 
dostępne dla władz politycznych, czy też w sytuacji zagrożenia rządy są zdane na 
arbitralne decyzje księgowych szacujących opłacalność inwestowania w łagodze-
nie kryzysu sanitarnego? 

3.2. Podsumowanie

David Fidler w ważnym artykule omawiającym formy ponadnarodowego zarzą-
dzania zdrowiem publicznym uznaje epidemię SARS za początek systemowej 
zmiany w tym obszarze118. Podaje kilka powodów takiej diagnozy. 

116 J. Carey, SARS Impacting Global Economy, „Business Week”, 14.04.2003. 
117 D. Stipp, Who Will Pass the SARS Test, „Fortune”, 26.05.2003, s. 38. 
118 D.P. Fidler, Germs, Governance..., s. 799. 
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Po pierwsze, SARS obnażył kruchość poczucia bezpieczeństwa wszystkich 
społeczeństw na świecie – nawet tych, które dysponują rozwiniętymi instytucjami 
czy narzędziami kontroli zagrożeń oraz sprawną służbą zdrowia. 

Po drugie, zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy państwa nie jest ade-
kwatna w sytuacji, kiedy na jego terenie narasta epidemia, która łatwo się roz-
przestrzenia. Jest to podstawowa okoliczność uzasadniająca kształtowanie się tak 
zwanego postwestfalskiego systemu zarządzania zdrowiem publicznym. 

Po trzecie, w rozwiązywaniu tego typu sytuacji kryzysowych państwa po-
trzebują instytucji mediującej, której mandatem do działania jest zaufanie całej 
społeczności międzynarodowej. Jej pośrednictwo warunkuje lub przyspiesza 
kompromis pomiędzy aktorami pozostającymi w konfl ikcie, lub takimi, których 
interesy są sprzeczne. Czynnik czasu – zyskanego dzięki instytucji mediującej, 
lub straconego ze względu na brak jej aktywności − ma fundamentalne znacze-
nie dla działań nakierowanych na kontrolę zagrożeń epidemiologicznych. Wobec 
różnic w narodowych systemach reagowania na zagrożenia nadzór aktora ponad-
narodowego staje się gwarantem kontroli niebezpiecznych zjawisk. Poddanie się 
temu nadzorowi może być traktowane jako warunek uczestnictwa państw w świa-
towym systemie, jako wymóg dobrego obywatelstwa globalnego. Warunkiem 
sukcesu zwalczania epidemii, która wybuchła w 2002 roku, było współdziałanie, 
jawność, sprawna polityka informacyjna poszczególnych rządów, agend ONZ, 
mediów i nieformalnych kanałów informacji. Za sprawą współpracy na wielu po-
ziomach zdołano zneutralizować zagrożenie w relatywnie krótkim czasie i zadbać 
o bezpieczeństwo zdrowotne zagrożonych społeczeństw.

Pojawienie się tej choroby wyznaczyło nowy horyzont międzynarodowych 
działań zapobiegawczych oraz tych z zakresu reagowania kryzysowego. Było 
to konieczne nie dlatego, że SARS okazał się niebezpieczny. W wyniku epide-
mii zmarło ostatecznie ponad tysiąc osób w 2003 roku, podczas gdy taka sama 
liczba osób umiera każdego dnia na zapalenie płuc na terenie Azji Południowo-
-Wschodniej119. Było to konieczne, ponieważ charakter tej choroby niósł z sobą 
poważne niebezpieczeństwo pandemii. W analizie dotyczącej tempa i jakości 
międzynarodowej reakcji na SARS nie można uniknąć pytania, dlaczego w wy-
padku innych chorób zakaźnych zagrażającym milionom ludzi trudno dostrzec 
podobny stopień zaangażowania. Odwoływanie się do kategorii globalnych dóbr 
publicznych, a jednym z nich niewątpliwie jest zdrowie, zawodzi w wypadku ma-
larii czy cholery, które wciąż są zmorą krajów rozwijających się. Zagrożenie przez 
nie wywoływane nie ma charakteru globalnego. Ponadnarodowa transmisja ma-
larii jest niska również dlatego, że jej ogniska usytuowane są na globalnych pery-
feriach. Rozwój epidemii zagraża tam ludziom, jednak nie nadweręża interesów 
ekonomicznych wielkich graczy światowego rynku, instytucje państw, których na 
terytoriach pojawia się problem, są natomiast zbyt słabe lub ich działalność jest 

119 S. Aoki, International Legal Cooperation to Combat Communicable Diseases: Hope for Global 
Governance?, 02.2006, http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/ja/wp/WP88.pdf (21.07.2011). 
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zbyt wypaczona, aby dbać o interesy zagrożonych społeczeństw. Chociaż eksper-
ci przewidują nastanie postwestfalskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
zdrowotnym, to jednak zarówno przedstawiona prawidłowość, jak i przebieg 
epidemii SARS wskazują na fundamentalną rolę państw w zapobieganiu i zwal-
czaniu zagrożeń. Państwo jest ciągle podstawowym gwarantem bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli i żadna instytucja czy reżim ponadnarodowy nie są w sta-
nie zastąpić jej w sprawowaniu tej funkcji. WHO jest uprawnione do sterowania 
w sytuacjach kryzysowych, nie dysponuje jednak rzeczywistymi atrybutami wła-
dzy czy nacisku na poszczególne rządy. Z tego też wynika obecna formuła zaleceń 
WHO, która koncentruje się na systemach zdrowotnych i rozpatruje zagrożenia 
oraz możliwość ich zwalczania z perspektywy sprawności poszczególnych syste-
mów. Zapewnienie tej sprawności było od XVIII wieku zadaniem państwa. Rea-
lia zglobalizowanego świata wymuszają jedynie, aby zapewnić właściwy stopień 
współdziałania, synchronizacji z innymi państwami oraz instytucjami międzyna-
rodowymi. I tego komponentu synchronizacji nie sposób w realiach współzależ-
ności lekceważyć. Należy też pamiętać, że chociaż przypadek epidemii SARS jest 
uznawany w literaturze przedmiotu za przełomowy dla nowych form zarządzania 
globalnym bezpieczeństwem zdrowotnym, to struktura decyzyjna obejmowała 
w tamtym okresie niemal wyłącznie tradycyjnych aktorów – suwerenne państwa 
i organizację międzynarodową. Istotną rolę dla tempa, w którym zastosowano 
wyjątkowe, adekwatne do sytuacji środki ostrożności, odegrały alerty na temat 
zachorowań, które spowodowały presję WHO na władze chińskie. Ich źródło nie 
jest znane, co nie umniejsza jednak ich znaczenia. 

W każdym kolejnym wypadku zagrożenia, które nastąpiło po SARS, coraz 
większą rolę zaczęły odgrywać podmioty prywatne. Pierwszoplanowymi akto-
rami, którzy obok państw i wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych 
zasiadają przy stole negocjacyjnym, są koncerny farmaceutyczne. Każda epidemia 
tworzy nowy rynek, lukratywny dla podmiotów zdolnych dostarczyć pożądanych 
w określonym momencie dóbr. Pojawiają się tylko pytania o równowagę we wza-
jemnych relacjach aktorów prywatnych i publicznych: Czy w sytuacjach zagroże-
nia bezpieczeństwa całych narodów rządy będą w stanie wynegocjować zasoby 
niezbędne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa od ponadnarodowych koncer-
nów? Czy ich pozycja negocjacyjna jest wystarczająco silna? 

Przebieg epidemii SARS jasno wskazuje również, gdzie leży centrum intere-
sów zbiorowych na poziomie międzynarodowym. Epidemia wywołała reakcję 
wszystkich najważniejszych gremiów decyzyjnych. Jej zahamowanie i opanowa-
nie stało się priorytetem w dążeniach społeczności międzynarodowej ze względu 
na zagrożenie społeczne, ale również ze względu na paraliżujące działanie strachu 
przed chorobą, które dotkliwie odczuła gospodarka. SARS spowodował spadek 
obrotów na światowych rynkach o jeden lub dwa procent, chociaż prognozy prze-
widywały wzrost na poziomie ośmiu procent. Konsekwencje pojawienia się epi-
demii choroby zakaźnej, która u 10% chorych powodowała śmierć, były rozległe 
i wielotorowe. Dotknęły sektora ochrony zdrowia w wielu krajach, gospodarek 



Za
rz

ąd
za

ni
e 

za
gr

oż
en

ie
m

 w
yw

oł
an

ym
 e

pi
de

m
ią

 S
AR

S

245

całego regionu, władz politycznych i agend międzynarodowych. Znamienne jest 
to, że zbudowana na medialnym przekazie świadomość zagrożenia błyskawicznie 
zmieniła sposób zachowania setek tysięcy ludzi i wyłączyła dotychczasowe centra 
światowej gospodarki i turystyki z obiegu. Zazwyczaj oblegany przez turystów 
i przedstawicieli biznesu Hongkong w czasie epidemii sprawiał wrażenie wymar-
łego. Ta fi nansowa metropolia i międzynarodowy węzeł komunikacyjny Azji zo-
stał zupełnie sparaliżowany przez epidemię, co miało znaczący wpływ na nastroje 
gospodarcze w regionie. Rozwój choroby miał katastrofalne skutki dla sektorów 
turystyki i handlu, które dostarczają 25% wpływów do budżetu miasta. 

Oszacowano, że straty gospodarki chińskiej poniesione w wyniku epidemii 
sięgały 23,5 mld USD, powodując również obniżenie wskaźnika PKB w 2003 roku 
o 1−2 procent120. 

Tajlandia czerpiąca duże dochody z turystyki, mimo że na SARS zmarły tam 
tylko dwie osoby, stanęła przed widmem recesji. Rząd tego kraju ogłosił, że będzie 
płacić 100 tys. USD wjeżdżającym do kraju obcokrajowcom lub ich rodzinom, 
jeśli podczas pobytu w tym kraju zarażą się wirusem, a następnie umrą z tego 
powodu. Ograniczeniom ruchu pasażerskiego towarzyszyły wzmożone kontrole, 
na azjatyckich lotniskach zamontowano systemy bezpieczeństwa (kamery termo-
wizyjne), pasażerom mierzono temperaturę nawet kilka razy podczas podróży. 
Branża transportu lotniczego dotkliwie odczuła skutki paniki wywołanej zacho-
rowaniami: w szczytowym okresie zagrożenia epidemią niemieckie linie lotni-
cze Luft hansa informowały, że ich straty z powodu tej choroby to około 55 mln 
euro tygodniowo121. W ślad za stratami pojawiała się refl eksja nad możliwościami 
zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego na stałe – zaczęły pojawiać się specjalne 
fi ltry usuwające z kabin samolotów bakterie i wirusy, poszerzono programy szko-
lenia medycznego dla personelu pokładowego. Ten wyjątkowy stan w jednych 
branżach spowodował straty, a innym przyniósł ogromne zyski. Popyt na środki 
zapobiegawcze pomnażał przychody producentów maseczek chirurgicznych, fi l-
trów powietrza, termometrów czy preparatów bakteriobójczych. Na światowych 
giełdach rekordowe zwyżki notowały akcje fi rm farmaceutycznych, a w Chinach 
czołowe miejsce w rankingach zajmowali producenci octu uważanego za najlep-
szy środek dezynfekujący. 

Kiedy odkryto powiązania wirusa z cywetami, natychmiast dokonano uboju 
około 10 tys. zarówno tych, jak również innych zwierząt, u których podejrzewa-
no SARS – borsuków oraz szopów praczy. Powodowani dążeniem do unikania 
kontaktów z innymi ludźmi, mieszkańcy regionów zagrożonych wirusem natych-
miast zmienili swój styl życia – epidemia wywołała skutki we wszystkich jego sfe-
rach, od uczestnictwa w kulturze, po praktyki religijne. Azjatyccy, a szczególnie 
chińscy artyści i biznesmeni w innych częściach świata zaczęli traktowani być 

120 B.A. Liang, T. Mackey, Preparing for Health Diplomacy Negotiations... 
121 M.  Lechowicz, Percepcja poziomu bezpieczeństwa turystycznego w krajach Europy: Czy 

Europejczycy mogą się czuć bezpiecznie w Europie?, „Journal of Modern Science” 2006, no. 1, s. 521. 
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konferencje naukowe, negocjacje handlowe. Zrezygnowano z organizowania im-
prez międzynarodowych: mistrzostw świata w hokeju na lodzie kobiet, Świato-
wego Forum Ekonomicznego, konferencji fi rmy Intel. Swoją wizytę w Chinach 
odwołał premier Singapuru. Większość koncernów zagranicznych (np. Nestle, 
Nokia, Motorola) zakazała swym pracownikom w Pekinie podróżowania po Chi-
nach, a na wyjazd za granicę potrzebna była zgoda centrali. W Japonii hotele nie 
przyjmowały gości z Tajwanu i Chin, tłumacząc się troską o zdrowie pozostałych 
klientów. Władze WHO zaapelowały do delegatów mających wziąć udział w 56. 
sesji organizacji w Genewie, aby wstrzymali uczestnictwo w razie dostrzeżenia 
u siebie symptomów infekcji. Ze względu na ryzyko zakażeń światowe spotka-
nie poświęcone SARS przeniesiono z Europy do Kuala Lumpur. Pekińskie dzieci 
niemal przez miesiąc nie uczęszczały do szkół. W Singapurze duchowni w tam-
tejszych parafi ach chrześcijańskich, aby uniknąć ryzyka zarażenia, udzielali wier-
nym „ogólnego rozgrzeszenia”, bez konieczności przystąpienia do spowiedzi. 
Singapur uruchomił specjalny kanał telewizyjny poświęcony wyłącznie tej choro-
bie. W Chinach w związku z epidemią wybuchły rozruchy – mieszkańcy miejsco-
wości wyznaczonych jako miejsca pobytu osób podejrzanych o zakażenie wznie-
cili protesty, demolowali urzędy i przygotowane miejsca kwarantanny. 

Ogólny obraz sytuacji prowadzi do wniosku, że nawet w krajach i regionach, do 
których nie dotarła choroba, odczuwalne były jej skutki. Niekoniecznie w sferze 
zdrowia publicznego, ale w obszarze nastrojów społecznych, debaty publicznej, 
gospodarki i turystyki. Epidemia SARS, jak każdy z katalogu problemów global-
nych, ujawniła słabość globalizacji, ale paradoksalnie – również jej siłę. W końcu 
zagrożenie nie rozprzestrzeniło się, a struktury ponadnarodowego zarządzania 
zdały egzamin ze skuteczności. 
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4.  Zarządzanie migracjami przymusowymi 
w przestrzeni międzynarodowej. 
Mechanizmy rozwiązywania złożonych 
i narastających problemów współzależności

Migracje uznawane są obecnie za źródło i czynnik sprawczy globalnych prze-
mian w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, dialogu międzykulturowego, 
porozumienia pomiędzy światem wysoko rozwiniętym i rozwijającym się. Postę-
pująca globalizacja przyniosła nowe spojrzenie na odwieczny problem migracji. 
Wyraźnie przybrało ono na sile i zmienił się jego charakter – przemieszczanie się 
dużych grup ludzkich stało się trwałym rysem międzynarodowej rzeczywistości. 
Migracje weszły do katalogu problemów globalnych, które choć rozgrywają się 
w określonej przestrzeni i są częścią lokalnego krajobrazu politycznego, etnicz-
nego, społecznego, to potencjalnie (lub pośrednio) dotyczą większości aktorów 
społeczności międzynarodowej. Zygmunt Bauman twierdzi, że dzisiejszy świat 
jest w ciągłym ruchu, a nieustanne przemieszczanie sie ludzi jest podstawą kon-
struowania przez nich nowych, ponowoczesnych tożsamości122.

Kryzysy migracyjne – współcześnie długotrwałe i rozległe − zazwyczaj prze-
kraczają możliwości jednostronnego rozwiązania, stając się tym samym interesu-
jącym obszarem poszukiwania reguł globalnego zarządzania. Charakter i przyczy-
ny przymusowych migracji dają pewne wyobrażenie o zapaści instytucji państwa 
w wielu regionach świata, o braku mechanizmów, które mogłyby państwo zastą-
pić i o zasadniczej zmianie w sposobie postrzegania suwerenności, która wyraża 
się w regulacjach i sposobie działania społeczności międzynarodowej123. Jeśli XX 
wiek zyskał niechlubne miano wieku uchodźców, to w XXI wieku główną ten-
dencją na arenie międzynarodowej są przymusowe migracje. Z punktu widzenia 
społeczności międzynarodowej każda znacząca ilościowo grupa ludzi, która zmu-

122 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. 
123 Zob. np. S. Sassen, Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization, Columbia Univer-

sity Press, New York 1996. 
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szona jest do zmiany miejsca pobytu, stanowi wyzwanie. Skład takiej grupy obej-
mować może uchodźców, osoby poszukujące azylu, uchodźców wewnętrznych 
(internally displaced persons, IDP), ofi ary handlu ludźmi czy członków społeczno-
ści zamieszkujących rejony, które dotknęła katastrofa naturalna. Przemieszczające 
się grupy ludzi poszukują pomocy na poziomie międzynarodowym. Standardy 
ochrony praw człowieka nakładają na społeczność międzynarodową powinność 
względem wszystkich tych, którym własne państwa i macierzyste społeczności nie 
są w stanie zapewnić ochrony i stworzyć podstawowych warunków przetrwania. 
Charakter migracji zmienia się w odpowiedzi na przekształcenia w sferze między-
narodowego bezpieczeństwa. Nastąpiło tu zauważalne przejście od konfl iktów mię-
dzynarodowych, toczonych pomiędzy państwami, do konfl iktów wewnętrznych. 
Te ostatnie, mimo że rozgrywają się w obrębie granic państwowych, stanowią zna-
czące zagrożenie dla regionalnej i globalnej architektury bezpieczeństwa. W kon-
sekwencji coraz częściej spotykaną formą migracji jest masowe przemieszczanie 
się wewnątrz państw, co za sprawą interwencji humanitarnych, pomocy humani-
tarnej, realizacji tak zwanej odpowiedzialności za ochronę odbywa się przy zaan-
gażowaniu podmiotów zewnętrznych. Skala problemu jest znacząca. Od ponad 
30 lat stale wzrasta liczba zmuszonych do migracji osób. W 2010 roku 43,7 mln 
osób zostało zmuszonych do przesiedlenia124 – 15,4 mln stanowili uchodźcy, 
w tym 4,82 mln uchodźcy z Palestyny. Liczbę uchodźców wewnętrznych szacu-
je się na 27,5 mln125. Oszacowana liczba bezpaństwowców rozproszonych w 65 
krajach świata wynosi 3,5 mln. W ostatnim okresie największa liczba uchodźców 
znalazła się w Pakistanie (1,9 mln), Iranie (1,1 mln) i Syrii (1 mln). Największa 
liczba osób uciekła z Iraku i Afganistanu. Problem napływu migrantów jest szcze-
gólnie odczuwalny w krajach rozwijających się, w których trudności wewnętrzne, 
bieda i różne formy władzy autorytarnej kreują masowe przemieszczanie się ludzi. 
Większość z nich szuka schronienia w krajach sąsiednich, przyczyniając się do 
eksportu biedy i niestabilności. 80% uchodźców przenosi się z krajów ogarniętych 
wojną, znajdujących się we władzy dyktatury lub dotkniętych różnego rodzaju 
katastrofami, do krajów biednych, w których ich obecność dodatkowo hamuje 
rozwój. Wyraźnie obrazuje to współczynnik liczby uchodźców na jednego dolara 
produktu krajowego brutto. W Niemczech proporcja ta kształtuje się na pozio-
mie 17:1, w Pakistanie − 710:1126. W konsekwencji przedłużających się konfl ik-
tów i stanów chronicznej niestabilności, które w niektórych regionach trwają od 
dziesięcioleci, wydłuża się czas trwania przymusowych migracji. Największy na 
świecie obóz dla uchodźców w kenijskim mieście Dadaab przy granicy z Somalią 
został założony 20 lat temu dla 30 tys. uchodźców. W upływających dekadach nic 
nie sprawiło, by Somalia stała się bezpieczniejszym i zasobniejszym miejscem dla 
swoich mieszkańców. Obecnie obóz w Dadaab mieści 360 tys. uciekinierów, a ich 

124 UNHCR Global Trends 2010, http://www.unhcr.org/4dfa11499.html (3.08.2011).
125 Ibidem.
126 Ibidem. 
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liczba ciągle rośnie127. Jako że sprawa palestyńska stanowi problem bezpieczeń-
stwa i polityki międzynarodowej od czasu powstania państwa Izrael, ONZ powo-
łało w 1948 roku specjalną agendę do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim. 
Agencja projektowana była na okres trzech lat, ale konieczność pomocy przesied-
leńcom i wychodźcom, którzy pojawili się na skutek kolejnych wojen sprawiła, 
że jej mandat był wielokrotnie przedłużany. Mapa obszarów koncentracji przy-
musowych migrantów pokrywa się z mapą punktów zapalnych i problemów roz-
wojowych świata. Najwięcej przymusowych migrantów znajduje się na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryce Sub-
saharyjskiej128. Stosunek społeczności międzynarodowej do problemu migrantów 
ewoluuje. W ciągu drugiej połowy XX stulecia próby zarządzania problemami 
migrantów na tym poziomie były wyrazem współczucia, wypełnieniem zobowią-
zań człowieczeństwa. Pierwsze inicjatywy z zakresu ochrony uchodźców doty-
czyły ofi ar Holocaustu i innych społeczności poszkodowanych w drugiej wojnie 
światowej. Ten ton dyskusji międzynarodowej oddają tezy artykułu Petera Singera 
z 1972 roku Famine, Affl  uence, and Morality129. Przedmiotem refl eksji autora była 
międzynarodowa reakcja na problem kilku milionów bengalskich uchodźców, 
którzy usiłowali schronić się przed prześladowaniami pakistańskimi w Indiach130. 
Ludzie ci znajdowali się w tragicznym położeniu: wegetowali w głodzie, prymi-
tywnych warunkach sanitarnych, cierpiąc na niedostatek wody pitnej, pomimo 
że w szczytowym momencie kryzysu Indie przekazywały na pomoc uchodźcom 
1% swojego budżetu131. Autor ilustruje dylemat związany z udzieleniem pomo-
cy uchodźcom odwołaniem do przykładu tonącego dziecka. Kiedy idąc na wy-
kład, natknę się na tonące dziecko, pisze Singer, to moim moralnym obowiązkiem 
jest natychmiast mu pomóc, nie bacząc na obowiązki, zniszczone ubranie i buty. 
Zaniechanie pomocy byłoby równoznaczne z ponoszeniem moralnej odpowie-
dzialności za śmierć tego dziecka. Dokładnie taką samą powinność moralną 
mamy w stosunku do dzieci, którym grozi śmierć tysiące kilometrów od nas. Jeśli 
zamiast poświęcenia drobnej sumy na rzecz cierpiących kupimy nowy garnitur 
i buty, to będziemy tak samo odpowiedzialni za śmierć dziecka, jak gdybyśmy 
nie udzielili mu pomocy, kiedy topi się w stawie. Argument powinności moral-
nej jest stałym elementem międzynarodowej debaty o skali i potrzebie niesienia 
pomocy potrzebującym, w miarę jednak postępowania procesów globalnej in-
tegracji temat przymusowej migracji rozpatrywany jest częściej w perspektywie 

127 On World Refugee Day, UN Warns that Poor Countries Bear Greater Refugee Burdens, „Th e 
Christian Science Monitor”, 20.07.2011. 

128 M.P. Gomez, A. Christensen, Th e Impacts of Refugees on Neighboring Countries: A Develop- 
ment Challenge, World Bank 2010, s. 5. 

129 P.  Singer, Famine, Affl  uence, and Morality, „Philosophy and Public Aff airs” 1972, nr 1, 
s. 229−243. 

130 Różne źródła szacują ich liczbę od 5 do 10 mln. 
131 B. Mrozek, Indie, Pakistan, Bangladesz: Studia historyczno-polityczne, Państwowe Wydawnic-

two Naukowe, Warszawa 1976, s. 241. 
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bezpieczeństwa międzynarodowego. Natura problemu znacząco się zmieniła. 
Uchodźstwo nie jest już jedynie konsekwencją dramatycznych przemian polity-
ki międzynarodowej – wojen czy konfl iktów etnicznych. Zjawisko zyskuje coraz 
to nowe oblicza i zaczyna być stałym elementem międzynarodowego krajobrazu. 
Z tego powodu przekształceniom ulega charakter międzynarodowego reżimu 
i kooperacji w sprawie różnych form migracji. Podstawą i trzonem systemu jest 
zagadnienie uchodźstwa, rosnąca liczba przymusowych migrantów niebędących 
uchodźcami sprawia jednak, że zakres międzynarodowej ochrony rozszerza się. 
Z tych samych przyczyn sprawa migrantów w dużej części należy do szerokiego 
katalogu problemów humanitarnych – fale uciekinierów z regionów konfl iktów 
i klęsk żywiołowych kreują sytuacje zagrożenia humanitarnego. 

Problem wysiedleń nabiera zupełnie nowego wymiaru w kontekście zmian 
klimatu. Chociaż jest to zagadnienie dotychczas stosunkowo słabo zbadane, zy-
skuje na znaczeniu w kształtowaniu krajobrazu migracyjnego planety. W obliczu 
klimatycznych konsekwencji globalnego ocieplenia prognozuje się konieczność 
przesiedlenia milionów ludzi, którzy nie będą mogli pozostać w dotychczaso-
wych miejscach zamieszkania. Miejsca te znikną – jak małe wysepki na Pacyfi ku, 
których powierzchnia z każdym rokiem zmniejsza się − lub ze względu na brak 
wody, możliwości uprawy roli bądź przez powracające huragany przestaną być 
względnie bezpiecznymi miejscami do życia. Przewidywane skutki zmian klima-
tycznych obejmują duże wahania stanu wód rzecznych wywołujących rozległe 
powodzie, wzrost poziomu wód mórz i oceanów, zmniejszający powierzchnie 
uprawne, zwłaszcza w przeludnionych krajach azjatyckich, nasilanie się tropikal-
nych huraganów, częste susze itp. Obszarami szczególnego ryzyka są nisko poło-
żone obszary przybrzeżne, tereny rolnicze uzależnione od rzek zasilanych przez 
wodę z topniejącego śniegu i lodowców, regiony o słabym nawilgoceniu i su-
che oraz wilgotne obszary w Azji Południowo-Wschodniej narażone na zmiany 
wzorca monsunów132. Chociaż nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć tem-
pa narastania tych zjawisk i skali konsekwencji, które mogą one wywołać, nie-
które z prognoz szacują, że przyszłe przymusowe migracje klimatyczne obejmą 
od 50 mln do 1 mld osób133. Norman Myers twierdzi, że do 2050 roku do przy-
musowej migracji z powodu zmieniającego się środowiska zmuszonych będzie 

132 I. Allison et al., Th e Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating the world on the Latest Climate 
Science, Th e University of New South Wales Climate Change Research Centre, Sydney 2009; F. Bier-
mann, I. Boas, Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Cli-
mate Refugees, Global Governance Working Paper no. 33, Amsterdam, 11.2007; D. Anthoff  et al., 
Global and Regional Exposure to Large Rises in Sea Level: A Sensitivity Analysis, Working Paper 2006, 
no. 96, Tyndall Centre for Climate Change Research; S. Dasgupta et al., Th e Impact of Sea Level Rise 
on Developing Countries: A Comparative Analysis, World Bank Policy Research Working Paper 2007, 
4136; R. Stefanicki, Wędrówka ludów, newsweek.pl, http://www.newsweek.pl/newsweek_swiat/-we-
drowka-ludow,48814,3,1.html (20.06.2012).

133 D. Hodgkinson, T. Burton, L. Young, H. Anderson, Copenhagen, Climate Change ‘Refugees’ 
and the Need for a Global Agreement, „Public Policy” 2009, no. 2, vol. 4, s. 159. 
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200 mln ludzi134. Bez względu na dokładność czynionych obecnie wyliczeń ba-
dacze są zgodni, że sprawa uchodźców klimatycznych dotyczyć będzie znacznej 
liczby mieszkańców ziemi i już wkrótce stanie się znaczącym problemem bezpie-
czeństwa międzynarodowego135. Współcześnie 10% ludności świata mieszka na 
obszarach przybrzeżnych, położonych poniżej 10 m n.p.m. Obliczono, że pod-
niesienie poziomu mórz o 45 cm zmusi do przesiedlenia około 5,5 mln osób136. 
Szczególnie narażeni są mieszkańcy Bangladeszu – ten jeden z najgęściej zalud-
nionych krajów świata w dużej mierze położony jest w deltach rzek Brahmapu-
try, Gangesu i Meghny. Katastrofalne powodzie, wywołane wahaniami poziomu 
wody w rzekach, systematycznie powodują tragiczne skutki: powódź z roku 1991 
pochłonęła nawet około 140 tys. ofi ar, a coroczne powodzie pozbawiają dachu 
nad głową miliony ludzi. 

Perspektywa masowych migracji wywołuje i pogłębia kryzysy polityczne – 
Indie, które same borykają się z problemem przeludnienia, w obawie przed falą 
milionów uchodźców z Bangladeszu uszczelniają granicę, budując mur, który ma 
się ciągnąć przez 4 tys. km. Pierwszymi ofi arami globalnych zmian klimatycznych 
będą jednak wyspiarze z Pacyfi ku – podniesienie poziomu oceanu zaledwie o kil-
ka centymetrów może grozić unicestwieniem Tuvalu czy Vanuatu137. Dotkliwe dla 
mieszkańców Afryki jest znikanie z zamieszkiwanych przez nich terytoriów źró-
deł wody. W Mali, Czadzie i Etiopii w ciągu ostatnich 20 lat zniknęły całe jeziora. 
Wkraczająca na tereny uprawne Sahara zmusza ludność Afryki Północnej do 
masowych przemieszczeń w stronę Morza Śródziemnego. Wyjałowienie ogrom-
nych obszarów ziemi uprawnej zmusza do przesiedlania się mieszkańców Mek-
syku i Brazylii. Zmiany klimatu do połowy obecnego stulecia uczynią również 
znaczne obszary Afryki i Azji niezdatnymi do życia138. Konsekwencje masowych 
migracji mogą być dotkliwe. W Darfurze, gdzie od dziesiątków lat toczy się jeden 
z najkrwawszych konfl iktów współczesności, punktem spornym, który stał się 
impulsem do stosowania przemocy, było pustynnienie terenów przystosowanych 
do wypasania139. Zmiany terytorialne i animozje etniczne spowodowały konfl ikt, 

134 N. Myers, Environmental Refugees: An Emergent Security Issue, przemówienie wygłoszone na 
13th Economic Forum, May 23–27, Prague 2005.

135 Zob. np. O. Brown, Climate Change and Forced Migration: Observations, Projections and Im-
plications, Human Development Report Offi  ce Occasional Paper no. 17, Geneva 2007; E. Piguet, 
Climate Change and Forced Migration: How Can International Policy Respond to Climate Change 
Induced Displacement?, New Issues in Refugee Research, UNHCR Research Paper 153, UNCHR, 
Geneva 2008.

136 A. Williams, Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International Law, 
„Law and Policy” 2008, no. 30, s. 505. 

137 E. Piguet, Climate Change and Forced Migration..., s. 8. 
138 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Cambridge University Press, New York 2007, s. 10−11. 
139 Według danych jednej z agencji ONZ w ciągu ostatnich 40 lat pustynia w Sudanie posunęła 

się na południe o około 100 km. Opady deszczu w północnym Darfurze zmniejszyły się w cią-
gu 80 lat o jedną trzecią. Zob. G. Gancarz, J. Wiśniewski, Unia Europejska a wyzwania migracyj-
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który stał się tłem największego kryzysu humanitarnego świata. Problemy z do-
stępem do źródeł wody są również czynnikiem leżącym u podłoża długotrwałej 
wojny na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Powtarzające się susze i powodzie w ogrom-
nym stopniu oddziałują na wielkość światowych upraw. W ciągu ostatniej dekady 
zbiory pszenicy w Chinach spadły o 7%, a ryżu o 6%. Gdyby poziom wody pod-
niósł się o metr, Bangladesz zostałby bez połowy pól ryżowych.

Problem uchodźców klimatycznych nie jest regulowany na gruncie prawa 
międzynarodowego. W świetle ustaleń Konwencji Genewskiej przemieszczający 
się w wyniku oddziaływania warunków naturalnych ludzie nie są uchodźcami. 
Społeczność międzynarodowa rozpoznaje potrzebę rozszerzenia istniejących za-
pisów: państwa Afryki na konwencji Unii Afrykańskiej w październiku 2010 roku 
po raz pierwszy uznały istnienie migracji z powodów środowiskowych. Do regu-
lacji tej kwestii wezwała Rada Europy. Jak twierdzi Norweska Rada Uchodźców, 
w 2009 roku na całym świecie było 20 mln uchodźców klimatycznych. Większość 
migracji z powodów środowiskowych dokonywać się będzie w granicach państw. 
Znaczące przepływy ludzi zasadniczo wpłyną na stan bezpieczeństwa wewnętrz-
nego i na możliwości instytucji państwa w zakresie zaspokojenia potrzeb migrują-
cych. W krajach multietnicznych może dojść do zaognienia animozji i konfl iktów. 
Nasilą się walki o wpływy i surowce. 

4.1. Międzynarodowy reżim migracyjny

UNHCR 

Pierwsza wielka debata międzynarodowa na temat uchodźstwa odbyła się po 
pierwszej wojnie światowej. W konsekwencji rewolucji październikowej w Rosji, 
prześladowań etnicznych i politycznych w państwach autokratycznych, zjawisko 
to przybrało charakter masowy. W 1921 roku zaczął funkcjonować Urząd Wy-
sokiego Komisarza do spraw Uchodźców Ligi Narodów. Przewodził mu Norweg 
Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen. To dzięki niemu po raz pierwszy zaczęto wy-
dawać specjalne dokumenty podróży dla uchodźców (paszporty nansenowskie), 
uprawniające do przemieszczania się na terenie państw trzecich140. Szacuje się, 
że od 1914 do około 1960 roku deportacje, ewakuacje, przymusowe ucieczki lub 
wygnania dotknęły około 75 mln Europejczyków, czyli ponad 10% ówczesnej 

ne, Biuletyn Analiz nr 23, „Unia Europejska na forum globalnym”, Departament Analiz i Strategii, 
Warszawa 2009, s. 45.

140 Paszporty były potrzebne, ponieważ państwa europejskie niechętnie przyjmowały rosyjskich 
uciekinierów. W 1922 r. Nansen przeforsował projekt przyznawania emigrantom specjalnych do-
wodów tożsamości, pełniących również funkcję dokumentów podróży, które dawały im możliwość 
dokonania w miarę swobodnego wyboru miejsca osiedlenia. W uznaniu swoich zasług na polu hu-
manitarnym Fridtjof Nansen otrzymał w 1922 r. Pokojową Nagrodę Nobla.
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ludności kontynentu141. Skala zjawiska spowodowała działania w celu ustano-
wienia instytucji i regulacji zapewniających ochronę uchodźcom. Główne ramy 
prawnomiędzynarodowej ochrony uchodźców zostały określone przez zapisy 
Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Kilka lat później powołano urząd 
Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców (UNHCR), który miał rozstrzygać 
sprawy związane ze statusem ofi ar Holocaustu i innych rozproszonych po świe-
cie w konsekwencji drugiej wojny światowej osób. Wobec narastających potrzeb 
działalność UNHCR zaczęła obejmować cały świat, a sama organizacja stała się 
dominującym aktorem reżimu uchodźczego. Podstawą jej działania jest przede 
wszystkim Konwencja Genewska z 28 lipca 1951 roku. Konwencja oraz Protokół 
Dotyczący Statusu Uchodźców z 31 stycznia 1967 roku precyzyjnie defi niują sta-
tus uchodźcy, uznając, że jest to

(...) osoba, która w rezultacie przeróżnych wydarzeń, żywiąc uzasadnioną obawę przed 
prześladowaniami z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do okre-
ślonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać 
z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się poza pań-
stwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw 
powrócić do tego państwa142. 

UNHCR jest głównym organem zarządzającym kryzysami uchodźczymi, 
a jego najważniejsze zadanie przez ostatnie 60 lat polegało na obronie instytucji 
azylu oraz zapewnianiu ochrony jak największej grupie ludzi. Dane z końca 2006 
roku wskazują, że z pomocy UNHCR korzystało wówczas 32,9 mln osób pocho-
dzących z wszystkich kontynentów (w tym 9,9 mln uchodźców, 744 tys. osób ubie-
gających się o status, 734 tys. repatriantów, 12,9 mln uchodźców wewnętrznych, 
1,9 mln uchodźców wewnętrznych, którzy powrócili do miejsca swojego zamiesz-
kania, 5,6 mln bezpaństwowców i ponad milion innych osób)143. Statut UNHCR 
wskazuje jego zadania w zakresie sprawowania międzynarodowej opieki w sto-
sunku do uchodźców, którzy są objęci mandatem Urzędu oraz poszukiwań trwa-
łych rozwiązań problemu uchodźstwa144. O ile pierwszą część powinności udaje 
się realizować dzięki regularnemu poszerzaniu zarówno uprawnień, jak i budże-
tu UNHCR, o tyle znalezienie trwałych rozwiązań problemu uchodźstwa wyda-
je się co najmniej problematyczne. Jest to problem o zasadniczym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Niewątpliwie sposób myślenia 

141 L. Pędzisz, Ochrona uchodźców − jak to się zaczęło, portal uchodźców, refugee.pl, 06.06.2011, 
http://www.refugee.pl/?mod=knowbase&type=temat_miesiaca&path=3297 (20.06.2012).

142 Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców z dnia 28.08.1951, art. 1, §A, oraz Pro-
tokół dotyczący statusu uchodźców z dnia 31.01.1967, art. 1, §2.

143 Trends in Displacement, Protection and Solutions UNHCR, Statistical Year Book 2006, 
UNHCR, Genewa 2007.

144 Zob. A. Florczak, Uchodźcy w Polsce: Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydawni-
ctwo Adam Marszałek, Toruń 2003. 
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o statusie uchodźcy, który proponuje Konwencja Genewska, od dawna nie od-
powiada złożoności realiów globalnych migracji. Dostrzegając te zmiany, już 
w latach 70. XX wieku Organizacja Jedności Afrykańskiej i Organizacja Państw 
Amerykańskich rozwinęły, na potrzeby własnych polityk, defi nicję uchodźstwa. 
W tym ujęciu problem prześladowań przestał być wyłącznie sprawą określenia 
statusu uchodźcy. Przyjęto do wiadomości, że katalog przyczyn zmuszających lu-
dzi do opuszczenia miejsca zamieszkania jest długi i ma złożony charakter. Do ta-
kiego sposobu ujęcia problemu przychyliła się ONZ – UNHCR otrzymał mandat 
do ochrony osób przymuszonych do przesiedleń, nawet jeśli nie odpowiadały one 
profi lowi sformułowanemu w Konwencji Genewskiej. Główny międzynarodowy 
reżim ochrony uchodźców uzupełniają postanowienia i regulacje przyjmowane 
na gruncie regionalnym. Aktywność w tym zakresie podejmowały wspomniana 
już Organizacja Jedności Afrykańskiej w 1969 roku, kraje Ameryki Południowej 
przez przyjętą w 1984 roku Deklarację z Kartageny oraz Rada Europy w dyrekty-
wach z 2004 roku. Podstawowa dla osiągnięcia jak największej skuteczności i po-
dejmowanych przez różne podmioty działań na rzecz uchodźców i migrantów jest 
ich właściwa koordynacja. Dążenie do optymalizacji współdziałania w zakresie 
różnorakich form ochrony i pomocy przymusowym migrantom ilustruje trud-
ności stojące na drodze do zbudowania skutecznej architektury globalnego za-
rządzania. Ustalenie priorytetów i uzyskanie sprawności w sposobie ich realizacji 
w realiach działania różnorodnych agend, organizacji i grup interesu zderza się 
z ich nie zawsze zgodnymi z sobą celami. 

Wyższe standardy zarządzania funduszami pomocowymi oraz zawężanie się kręgu donato-
rów skutkują większą konkurencyjnością agend pomocowych w dążeniu do pozyskiwania 
funduszy i mniejszymi zachętami do współpracy. Częstym rezultatem tych zjawisk okazały 
się relatywnie słabo rozwinięte i nieefektywne struktury umożliwiające współpracę. Nawet 
zatem w wypadku tych kryzysów humanitarnych, na które odpowiedziano wysokimi dota-
cjami, potrzeby przymusowych migrantów mogą nie zostać zaspokojone z powodu braku 
spójności i luk występujących w programach różnych agencji145. 

Na gruncie ONZ, w odniesieniu do kryzysów migracyjnych, jak w wypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i innych niespodziewanych sytuacji wymagają-
cych interwencji, podstawowym narzędziem działania i koordynacji współpracy 
różnych agencji jest Instrument Wspólnych Apeli, tak zwany CAP (Consolida-
ted Appeals Process). Stanowi on ramy dla planowania strategicznego, procesów 
koordynacyjnych oraz zbierania funduszy na dany cel. Stworzony w 1992 roku 
mechanizm CAP miał za zadanie ułatwić współpracę różnych agend ONZ oraz 
podmiotów zewnętrznych. Dokument CAP, który jest ogłaszany w listopadzie 
każdego roku, stanowi podstawę koordynacji i ewaluacji podejmowanych dzia-

145 Th e Uprooted: Improving Humanitarian Responses to Forced Migration, red. S.F.  Martin, 
P. Weiss-Fagen, K.  Jorgensen, L. Mann-Bondat, A. Schoenholtz, Lexington Books, Lanham, MD 
2006, s. 128. 
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łań146. Jest to jedyna platforma zbiorowego zarządzania na poziomie globalnym. 
Ma koordynować prace członków IASC (United Nations Inter-Agency Standing 
Committee), rządy krajów przyjmujących działania humanitarne, organizacje po-
zarządowe, inne organizacje współpracujące i reprezentantów donatorów. W za-
łożeniu CAP ma stanowić płaszczyznę kontaktów pomiędzy wszystkimi stronami 
zaangażowanymi w świadczenie pomocy humanitarnej, tak aby były one w stanie 
wypracować zasady działania, określić cele strategiczne, dokonać analiz poszcze-
gólnych kroków i wymiany doświadczeń. Koordynacji prac służy szczególnie 
Wspólny Plan Akcji Humanitarnych, w którym przedstawia się działania podej-
mowane w celu osiągnięcia uzgodnionych wcześniej celów. CAP jest oczywiście 
narzędziem niedoskonałym, stanowi jednak jedną z inicjatyw, które nakierowane 
są na ujednolicenie działań różnorodnych podmiotów, które w realizacji swoich 
celów podejmują wspólne działania. W sytuacjach kryzysowych CAP pełni funk-
cję instytucji wzywającej do działania. Jest narzędziem aktywizującym donatorów 
i organizacje niosące pomoc w każdej znaczącej sytuacji kryzysowej, która wy-
maga interwencji zewnętrznej. Zdolność do prowokowania reakcji społeczności 
międzynarodowej jest szczególnie ważna w okolicznościach tak zwanych „zapo-
mnianych nagłych przypadków”, dotyczących obszarów od wielu lat niestabil-
nych i doświadczających kryzysów humanitarnych. Klęski i nagłe sytuacje, które 
ich dotykają, nie spotykają się z tak wielkim odzewem medialnym jak zdarzenia 
o podobnym charakterze i skali, które niespodziewanie pojawiły się w innych 
rejonach świata147. Migracja jest obecnie zjawiskiem dynamicznym, zatem nie 
powinno dziwić, że ustalenie systemowych rozwiązań radzenia sobie ze zjawi-
skami migracyjnymi w obrębie społeczności międzynarodowej dokonuje się ewo-
lucyjnie. Centralny reżim formalny uzupełniany jest przez wiele towarzyszących 
układów, akcji i działań komplementarnych, co tworzy ponadnarodową mozaikę 
powiązań osób, fi rm i instytucji zaangażowanych w sprawy zarządzania kryzysa-
mi i przepływami migracyjnymi. Ze względu na kompleksowość tych problemów 
organizacje zajmujące się obszarami komplementarnymi wobec siebie podejmują 
wspólne działania dla zwiększenia zasięgu swego oddziaływania i skuteczności. 
Przykładem tego typu inicjatyw w łonie ONZ są: Międzynarodowy Program Po-
lityk Migracyjnych (International Migration Policy Program), prowadzony przez 
UNITAR, UNFPA, ILO i IOM; Grupa do spraw Globalnej Migracji (Th e Global 
Migration Group), do której należą szefowie 10 agencji ONZ; Dialog Wysokiego 
Szczebla w Sprawie Migracji i Rozwoju. Międzynarodowa debata na temat spo-
sobów rozwiązywania sprawy przymusowych migracji jest również stymulowana 
przez inicjatywy zewnętrzne wobec ONZ, takie jak: Inicjatywa Berne, Proces Ha-

146 Sam pomysł mechanizmu CAP został przyjęty przez zainteresowane strony z życzliwością, 
jego działanie często jednak napotyka krytykę. Podstawowy zarzut polega na tym, że w obecnym 
kształcie CAP jest traktowany raczej jako lista życzeń ONZ i jej partnerów, a nie rzeczywista pla- 
tforma koordynacji działań. 

147 Th e Uprooted: Improving Humanitarian Responses..., s. 128−140.
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ski, Globalne Forum Migracji i Rozwoju (GFMD) czy Globalna Komisja do spraw 
Migracji Międzynarodowych (GCIM). Wymienione fora zostały powołane po to, 
aby wymieniać doświadczenia i opinie dotyczące procesów migracyjnych w róż-
nych częściach świata, ale również by usprawniać zarządzanie przepływem stru-
mieni migracyjnych. W ramach Inicjatywy Berne powstały wytyczne dla państw 
i organizacji wyznaczające standardy polityki migracyjnej. I chociaż wytyczne 
inicjatywy berneńskiej są dla państw niewiążące, to tworzą jednak pewne ramy 
współpracy dla państw, które mogą zwrócić się o pomoc w konkretnych prob-
lemach technicznych i budować kompetencje. Wymiar prowadzonej debaty jest 
globalny, ponieważ dla jej uczestników stało się jasne, że spraw przymusowych 
migracji, zwłaszcza jeśli są one wynikiem konfl iktu zbrojnego czy katastrofy na-
turalnej, nie sposób załatwić jednostronnie. 

Państwa 

Jak wskazuje klasyczna defi nicja, w centrum międzynarodowych uregulowań 
uchodźstwa znajduje się terytorialny wymiar państwa. To opuszczenie terytorium 
danego państwa, niemożność powrotu na dany teren czynią z człowieka uchodźcę. 
To obywatelstwo, czyli formalne przypisanie do geografi cznie określonej struktury 
państwowej, decyduje o zaliczeniu do takiej czy innej kategorii objętej przepisami 
prawa międzynarodowego. Problem uchodźstwa jest wprawdzie problemem roz-
strzyganym na poziomie ponadnarodowym, jednak zmuszone do zmiany miejsca 
pobytu grupy ludzi w swej wędrówce przecinają granice państwowe i znajdują 
schronienie na terytoriach o konkretnej przynależności politycznej. Nasilenie 
ruchów migracyjnych niesie z sobą poważne wyzwania dla struktur państwa na 
wszystkich poziomach triady, która go tworzy – terytorium, społeczeństwa i sy-
stemu władzy. Choć powszechnie znane są przykłady państw, w których wypad-
ku napływ imigrantów stał się podstawą ich rozwoju, trudne do kontrolowania 
fale przybyszów z zewnątrz przez rządy postrzegane są jako zagrożenie, problem 
do rozwiązania. I nawet jeśli ich przyczyną są względy humanitarne, powodują 
umocnienie polityki ochronnej przez państwa przyjmujące. Nasilający się impet 
strumienia migrujących ludzi państwa usiłują regulować środkami formalnymi – 
przez zaostrzenie przepisów dotyczących prawa azylu, nadawania obywatelstwa, 
dopuszczenia do świadczeń socjalnych, lub technicznymi – po prostu odgradza-
jąc się od świata murami granicznymi148. Fale uchodźcze są czynnikiem, który 
jest przez państwa postrzegany jako zagrożenie dla jego stabilności i bezpieczeń-
stwa narodowego. Współcześnie polityka imigracyjna jest coraz silniej powiązana 
z polityką bezpieczeństwa państwa, której mobilność przestrzenna jest ważnym 
czynnikiem. Po atakach terrorystycznych na Nowy Jork w 2001 roku migranci, 

148 A. Suhrke, K. Newland, UNHCR: Uphill into Future, „International Migration Review” 2001, 
no. 1 (35), s. 295.
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w tym także uchodźcy, są postrzegani jako potencjalne zagrożenie terrorystycz-
ne. Dlatego też dominującą strategią rządów jest udzielanie pomocy uchodźcom 
w taki sposób, aby zatrzymać ich w regionach, z których pochodzą. W tym obsza-
rze szczególnie mocno zarysowany jest podział pomiędzy globalną Północą a Po-
łudniem. Nie brakuje interpretacji eksponujących dążenie do odseparowania się 
zamożnych państw Europy i Ameryki od problemów migracyjnych dotykających 
przede wszystkim Afrykę i Azję. W myśl tej interpretacji systematyczne zwiększa-
nie funduszy na potrzeby UNHCR ma służyć zatrzymaniu uchodźców na teryto-
riach globalnego południa. Badacze notują narastające od lat 70. zjawisko „zmę-
czenia uchodźcami”, które uzupełniane jest przez wytężone próby wypracowania 
konsensusu w ich sprawie149. Złożoność tej sprawy obrazuje na przykład proces 
uzgadniania polityk Unii Europejskiej wobec migrantów150. Kraje wspólnoty wy-
pracowały standardy ochrony i przyjmowania uchodźców i przymusowych mi-
grantów, powiększająca się jednak skala problemu czyni go przedmiotem niesłab-
nących polemik. Ich ton i wydźwięk w dużej mierze zależy od bieżących wydarzeń 
politycznych151. Stale powiększająca się fala migracji wymaga przyjęcia spójnej 
fi lozofi i działania na poziomie wspólnoty. Z jednej strony UE broni się przez syn-
dromem „zamkniętej twierdzy”, z drugiej natomiast problem niekontrolowanej 
migracji jest dla poszczególnych krajów na tyle dotkliwy, że domagają się one 
bardziej restrykcyjnych uregulowań. Pewną odsłoną tego dylematu jest kształ-
towanie roli i zakresu wpływów Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców. Prawdą jest, że UNHCR, pomimo niezależnego mandatu, jest agen-
dą reprezentującą państwa najbardziej zaangażowane w zarządzanie migracjami. 
Agenda musi więc szukać równowagi pomiędzy interesami państw a interesami 
migrantów – dla ochrony praw, do których została powołana. Charakter tego po-
szukiwania balansu oddaje dyskusja o repatriacji prowadzona w ramach UNHCR. 
Państwa goszczące, szczególnie w wypadku dużych fal migracyjnych z terenów 
objętych konfl iktem czy takich, które dotknęła katastrofa, optują najczęściej za 
procedurą wczesnej repatriacji. Wyrazem zmęczenia niechcianymi migracjami są 
też mury wznoszone wzdłuż linii granicznych czy działania, których celem jest 
zapobieganie przedostania się migrantów. Australia uczyniła z małych państewek 
na wyspach Morza Koralowego poczekalnię – na mocy umów z rządami tych 
państw lokowane są tam obozy, w których niechciani uchodźcy, w tym pozba-

149 Zob. M. Barnett, Humanitarianism with a Sovereign Face: UNHCR in the Global Undertow, 
„International Migrations Review” 2001, no. 1 (35), s. 255. 

150 Więcej na temat prób tworzenia przez wspólnotę europejską ponadnarodowego systemu za-
rządzania migracjami zob. Managing Migration: Time for a New International Regime, red. B. Gosh, 
Oxford University Press, Oxford 2003. 

151 Przykładowo fala rewolucji w rejonie Maghrebu niemal natychmiast sprowadziła na włoską 
wyspę Lampedusa ok. 5 tys. uciekinierów i groźbę kryzysu humanitarnego. Wcześniej zaś, w 2009 r., 
Włochy zaczęły egzekwować postanowienia włosko-libijskiego porozumienia, na mocy którego 
imigranci przechwyceni przez włoską straż graniczną na morzu byli odsyłani do Libii bez prawa do 
złożenia wniosku o azyl, co spotkało się z falą krytyki Unii Europejskiej. 
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wione opieki dzieci, przebywają przez całe lata. W Gwinei i innych krajach Afryki 
uciekinierzy żyją w obozach-miastach z 30−40 tysiącami ludzi gnieżdżących się 
w chatach i namiotach. Dlatego też akcentowanie przez UNHCR, że repatriacja 
jest jedynym trwałym rozwiązaniem problemu uchodźstwa może być odczytywa-
ne jako wyraz zależności organizacji od woli silniejszych rządów, które w falach 
uchodźczych widzą zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności152. Ta rozbieżność 
interesów państw przyjmujących, które jednocześnie kształtują proces decyzyjny 
UNHCR – odpowiedzialnej za prawa uchodźców − jest jedną z podstaw konse-
kwentnego rozbudowywania mandatu i funkcji agendy. W katalogu zadań przez 
nią realizowanych coraz większe znaczenie mają działania w celu poprawy sytu-
acji w krajach wysyłających, „produkujących”, uchodźców. W tym obszarze daje 
się zauważyć zmiana w traktowaniu suwerenności jako kategorii bezwzględnej. 
UNHCR w imieniu społeczności międzynarodowej angażuje się w wewnętrzne 
sprawy państw, podejmuje działania humanitarne na ich terenie, aby eliminować 
przyczyny leżące u podstaw przymusowej migracji153. Dylemat, który wiąże się 
z wyborem między poszanowaniem suwerenności jednego państwa a bezpieczeń-
stwem i stabilnością całego regionu, stanowi jedną z podstaw koncepcji interwen-
cji humanitarnej. Rozwój systemu międzynarodowego, reżimów ochrony praw 
człowieka, znaczne ułatwienia komunikacyjne, swoboda przepływu ludzi w tym 
wypadku spowodowały ograniczenie możliwości wpływu pojedynczego państwa 
na procesy migracyjne. 

Sektor pozarządowy

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców znajduje się w centrum 
reżimu ochrony uchodźców, nieodzownym elementem tego systemu są jednak 
potężne organizacje pozarządowe, powołane dla reprezentowania interesów mi-
grujących lub też zderzające się z tym problemem w szerszym kontekście tema-
tycznym, na przykład ochrony praw człowieka czy wysiłków humanitarnych. 
Głównymi ogniwami tej sieci tematycznej są: Save the Children, Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch, Lekarze bez Granic, World Vision. Długotrwałe 
wysiłki trzeciego sektora w obszarze ochrony zmuszonych do migracji sprawiają, 
że sieć NGO jest fundamentem międzynarodowego systemu: 

152 Zob. E. Mooney, In-Country Protection: Out of Bounds for UNHCR? [w:] Refuge Rights and 
Realities: Evolving International Concepts and Regimes, red. F. Nicholson, P. Twomey, Cambridge 
University Press, New York 1999, s. 200−219; J. McRae, Aiding Peace... and War: UNHCR, Returnee 
Reintegration and the Relief-Development Debate, New Issues in Refuge Research Working Paper no. 
14, Center for Documentation and Research, UNHCR, Genewa 1999.

153 Jedną z podstaw przyjęcia takiego kierunku politycznego była chęć ograniczenia obozów dla 
uchodźców, które stanowiły kosztowne rozwiązanie dla systemu ochrony, szczególnie w momencie, 
kiedy UNHCR przeżywał kryzys budżetowy w obliczu coraz większej fali uchodźców. Należy jednak 
pamiętać, że pod koniec lat 80. coraz mniej państw wyrażało wolę przyjęcia uchodźców na swoje 
terytorium, zatem polityka propagowania repatriacji była jedną z niewielu dostępnych opcji. 
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Rozumieją one [organizacje pozarządowe – przyp. M.Z.] polityczne, społeczne, kulturowe 
i ekonomiczne realia państw, w których przebywa większość światowej populacji uchodź-
ców. Każdego dnia żyją obok uchodźców. Wielu z nich [aktywistów tych organizacji – 
przyp. M.Z.] było (lub są) uchodźcami, albo wie, co oznacza nie mieć zagwarantowanych 
praw człowieka154. 

Biuro Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców podaje, że 75% instytucji 
partnerskich niezbędnych do realizacji misji agendy stanowią organizacje poza-
rządowe. Od 2004 roku uczestniczą one w kształtowaniu strategii UNCHR przez 
procedurę pisemnych komentarzy oraz konsultacji. Ekspertyzy i doświadczenia 
organizacji pozarządowych wykorzystywane są w kształtowaniu polityki UNHCR, 
należy jednak zastrzec, że to reprezentanci państw zasiadający w Komitecie Wy-
konawczym (EXCOM) Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców 
posiadają wyłączną władzę decyzyjną. Organizacje pozarządowe wykonują zada-
nia w obszarze działania UNHCR, w razie potrzeby organizują transnarodowe 
sieci pomocy prawnej i materialnej, wpływają na świadomość problemu w pań-
stwach zachodnich, lecz to nie one decydują o kształcie systemu międzynarodo-
wego wsparcia dla migrantów.

Sektor NGO jest potężnym aktorem w rozwiązywaniu problemów wywołanych 
migracjami i problemów migrantów na poziomie operacyjnym. Udziela wspar-
cia technicznego, prawnego, organizacyjnego instytucjom i jednostkom, jego rolę 
należy jednak uznać za reaktywną. W tych obszarach, w których pojawiają się 
potrzeby wywołane złożonością procesów migracyjnych lub niedostatkami mię-
dzynarodowego reżimu, powstaje przestrzeń dla NGO. Ich głębszy wpływ na pro-
jektowanie systemu zarządzania migracjami uniemożliwia przede wszystkim brak 
koordynacji i brak woli budowania potencjału politycznego. Organizacje poza-
rządowe w strukturach decyzyjnych odgrywają raczej rolę ekspercką, techniczną, 
konsultacyjną. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie potrzeby społeczność sku-
piona w sektorze pozarządowym i wokół niego zdolna jest do mobilizacji, która 
przeradza się w presję polityczną. Te mechanizmy lepiej i częściej dostrzegane są 
w skali lokalnej, choć w przestrzeni międzynarodowej, przykładowo w sprawach, 
które wiążą procesy migracyjne z problemami ochrony i poszanowania praw czło-
wieka, skala oddziaływania NGO oraz INGO jest znacząca. 

Podmioty prywatne 

Sprawne działanie wszystkich organizacji pozarządowych jest możliwe tylko na 
zasadzie stabilnego fi nansowania. Przez wspieranie aktorów zaangażowanych 
w sprawy uchodźców pośrednio w tym wymiarze aktywności międzynarodowych 
uczestniczą również fi rmy i inne podmioty prywatne. Szczególnie istotne jest tu za-

154 E. Lester, A Place at the Table: Th e Role of NGOs in Refugee Protection: International Advocacy 
and Policy Making, „Refugee Survey Quarterly” 2005, no. 2 (24), s. 131.
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angażowanie reprezentantów biznesu międzynarodowego. Uczestnictwo podmio-
tów prywatnych w realizowaniu strategii politycznych wobec uchodźców począt-
kowo koncentrowało się na przekazywaniu funduszy; obecnie sfera ta powiększyła 
się o świadczenia doradcze i realną współpracę. Organizacje i Biuro Wysokiego Ko-
misarza do spraw Uchodźców korzystają z korporacyjnych możliwości zarządzania 
transnarodowego do realizacji celów związanych z niesieniem pomocy migrantom. 
Pełniący funkcję Komisarza Ruud Lubbers przekonywał w 2001 roku, że 

(...) stereotypowe etykietki, którymi piętnuje się wielki biznes rzekomo pozbawionych 
wrażliwości społecznej i niosących pomoc humanitarną, którzy widziani są jako „naiwni 
dobroczyńcy”, już wkrótce stanie się przeszłością. Globalizacja przyspieszy nowe partner-
stwa, stowarzyszenia i sojusze. Przeznaczeniem biznesu i sfery humanitarnej jest osiąg-
nięcie partnerstwa w niesieniu pomocy potrzebującym. Podejmując działania, ostatecznie 
odniosą korzyść. Biznes potrzebuje dobrobytu, bezpieczeństwa i inkluzywności, a ludzie 
w niebezpieczeństwie nie są dobrymi klientami. Agencje humanitarne też w końcu nie 
pragną niczego więcej niż bezpieczny świat, w którym panuje dobrobyt i inkluzywność155. 

Wyraźnie dostrzegalną w ostatnim czasie tendencją są bardziej bezpośrednie 
formy zaangażowania aktorów korporacyjnych w sprawy wspierania uchodźców. 
Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2005 roku została powo-
łana Rada Liderów Biznesu wspierająca wysiłki UNHCR w sprawowaniu ochrony 
nad uchodźcami oraz w próbach trwałego rozwiązania tego problemu. Radę tworzy 
sieć największych międzynarodowych korporacji, z których zasobów korzysta się 
w celu podniesienia efektywności działań UNHCR. W pracach uczestniczą między 
innymi Microsoft , Manpower, PricewaterhouseCoopers, Manpower, Nike. Wspar-
cie fi nansowe, technologiczne i szkoleniowe znacząco przyczynia się do populary-
zacji problemów przymusowych migracji, przynosi istotny rezultat marketingowy. 
Przykładem tego może być kampania ninemilion.org, prowadzona z udziałem 
Microsoft u. Celem kampanii było zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej na 
problem dzieci żyjących w obozach dla uchodźców. Szacuje się, że ponad połowa 
z ogólnej liczby uchodźców na świecie to dzieci. Ich liczbę określono w przybliżeniu 
na 9 mln – stąd tytuł i hasło przewodnie kampanii. W ramach współpracy fi rma 
Microsoft  zaoferowała przestrzeń reklamową na swoich stronach internetowych 
i produktach oraz mechanizm zarządzania indywidualnymi wpłatami „kliknij dla 
sprawy” (click for cause). Każde użycie internetowej wyszukiwarki Microsoft  Life 
Search automatycznie generowało dotację od fi rmy na rzecz kampanii. Potentat 
komputerowy zapewnił również sprzęt dla szkół w obozach dla uchodźców oraz 
szczególnie istotną infrastrukturę na potrzeby zdalnego nauczania.

Inne fi rmy oferują wsparcie eksperckie w dziedzinach, które reprezentują, oraz 
dotacje fi nansowe, dzięki którym zachowywana jest ciągłość i powiększana skala 
projektów UNHCR. Na liście priorytetów do zrealizowania ze wsparciem korpo-

155 S. Ogata, An Agenda for Business-Humanitarian Partnerships, „Th e Washington Quarterly” 
2000, s. 167−168. 
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racyjnym są przede wszystkim działania zmierzające do adaptacji dzieci i mło-
dzieży ze środowisk uchodźczych do nowych warunków. Zwraca się uwagę na 
potrzebę edukacji i zapewnienie możliwości rozwoju dla dziewcząt, które w trady-
cyjnych kulturach plemiennych czy religijnych są często dyskryminowane. Liczba 
inicjatyw realizowanych na zasadzie partnerstw organizacyjnych i fi nansowych 
z przedstawicielami biznesu ciągle rośnie. Należy jednak zaznaczyć, że chociaż 
pozapaństwowi aktorzy coraz aktywniej uczestniczą w pracach UNHCR, to dzia-
łalność Komisarza w dużej części fi nansowana jest przez państwa. Wartość wkła-
du aktorów zewnętrznych uzależniona jest od natężenia sytuacji kryzysowych – 
wyraźny wzrost zaangażowania widoczny był w odpowiedzi na tsunami w Azji 
Południowo-Wschodniej w 2004 roku czy na konfl ikt w Kosowie w 1999 roku156. 
Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wzrastającą obecność innych aktorów w prze-
strzeni regulacyjnej i w realnych działaniach na rzecz uchodźców, ciągle zatem 
jeszcze jest tak, jak pisze Hollifi eld: 

(...) by użyć metafory Weberowskiej, jeśli przyrównać międzynarodowe migracje do przy-
spieszającego pociągu napędzanego siłami ekonomicznymi i społecznymi, to państwo jest 
zwrotnicą, która może zmienić bieg pociągu albo go wykoleić157. 

4.2. Podsumowanie

Chociaż prawo międzynarodowe nie nadąża za regulacją skali, jaką przybrały 
współcześnie przymusowe migracje, to rozwój instytucjonalny pozwala na bie-
żące zarządzanie problemem uchodźców. Nawet jeśli defi nicja sformułowana na 
kartach Konwencji Genewskiej nie odpowiada całej gamie sytuacji, w których lu-
dzie są zmuszani do opuszczenia swoich domów i państw, to organizacje powo-
łane w celu ich wsparcia znajdują rzeczywiste i formalne rozwiązania spornych 
zagadnień. Opierając się na konkretnych potrzebach konkretnych grup ludzi, bu-
dują równowagę pomiędzy ich prawami i interesami a dążeniami poszczególnych 
państw czy regionów zmierzających do utrzymania stabilizacji i bezpieczeństwa. 
Współczesny system zarządzania problemem uchodźstwa jest wielostopniowy. 
Opiera się na ogólnie przyjętych zasadach (zasady przewodnie w sprawie prze-
siedleń wewnętrznych bądź zasada nieodsyłania), normach skodyfi kowanych 
w konwencji do spraw uchodźców, również oraz na regułach i procedurach ope-
racyjnych wyznaczających schematy działania w konkretnych zadaniach związa-
nych z zarządzaniem strumieniami uchodźców158. Rządy i organizacje w działaniu 

156 S. Benz, A. Hasenclever, Global Governance of Forced Migration [w:] Refugees in International 
Relations, red. A. Betts, G. Loescher, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 204. 

157 J. Hollifi eld, Th e Politics of International Migration: How Can We „Bring the State back In”? 
[w:] C.B. Brettell, J. Hollifi eld, Migration Th eory: Talking Across Disciplines, Routledge, New York, 
London 2000, s. 148−149.

158 S. Benz, A. Hasenclever, Global..., s. 193.
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poszukują rozwiązań dla sytuacji, które powodują bezdomność i bezbronność se-
tek tysięcy, a czasem milionów, ludzi zmuszonych do przemieszczania się. Między-
narodowy system powoli dostosowuje się do warunków współczesności, nie zna-
czy to jednak, że proponowane przez niego rozwiązania są wystarczające. Narzę-
dzia, jakimi dysponują podmioty międzynarodowego reżimu, predestynują je do 
lepszego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w trybie ad hoc aniżeli w trybie 
systematycznego wspierania setek tysięcy ludzi – rezydentów obozów dla uchodź-
ców − zawieszonych w tymczasowości i próżni jurysdykcji. Wypracowane rozwią-
zania i procedury zawsze są wyrazem jakiegoś kompromisu: argumenty etycznej 
powinności wobec uchodźców zderzają się z realiami politycznego oporu czy rze-
czywistego zagrożenia bezpieczeństwa, dobrobytu i stabilności. 

Problem uchodźców dotykał państwa przez stulecia i przez stulecia znajdowa-
no dla niego rozwiązania głównie w trybie wyjątkowym. Współczesne przymu-
sowe migracje są stałym elementem międzynarodowego krajobrazu i wymagają 
bardziej spójnych działań wszystkich zainteresowanych podmiotów – państw 
przyjmujących, wysyłających, organizacji powołanych dla ochrony migrantów itp. 
Problematyka ta obrazuje przemiany, które muszą być dokonane w celu utrzyma-
nia ładu międzynarodowego. Obejmują one zarówno potrzebę przedefi niowania 
podstawowych koncepcji, jak i zmianę zachowań głównych aktorów stosunków 
międzynarodowych. Pytaniem otwartym jest, czy rezultatem tych zmian będzie 
tylko przekształcenie dotychczasowego systemu, czy też w ich wyniku wyłoni się 
nowa zasada porządkująca wzajemne relacje aktorów na arenie międzynarodowej. 
Główny nurt polityki stosowanej wobec przymusowych migrantów jest wynikiem 
przejścia od wzorca opartego na reagowaniu kryzysowym do tego, który zakłada 
systematyczne działania na rzecz prewencji zjawisk destrukcyjnych z punktu wi-
dzenia równowagi międzynarodowej. 

Ta tendencja jest widoczna w stosunku do wielu transnarodowych zagrożeń 
bezpieczeństwa. Światowa wojna z terroryzmem przechodzi do etapu, w którym 
będzie toczona za pomocą wsparcia humanitarnego, edukacji i programów roz-
wojowych, a nie środków militarnych. Obserwować można większe niż wcześniej 
zaangażowanie w celu usunięcia strukturalnych przyczyn, które leżą u podstaw 
poważnych transnarodowych zagrożeń: przestępczości zorganizowanej, przemy-
tu, handlu ludźmi. Wydaje się jednak, że globalne zarządzanie jest w tym wypad-
ku jedynie wizją, nie zaś rzeczywistym schematem działań, który wprowadzany 
jest przez państwa i inne podmioty, kiedy zachodzi taka potrzeba. Wyzwanie, ja-
kie dla społeczności międzynarodowej stanowi przemieszczanie się dużych grup 
ludzi nagle wyrwanych ze swojego naturalnego środowiska, obrazuje zasadniczy 
wymiar podziału świata na Północ − Południe159. Koszty i konsekwencje wysied-
leń i uchodźstwa ponoszą również kraje rozwijające się, które ten temat dodają do 
bogatego zbioru własnych problemów rozwojowych. 

159 A. Betts, Forced Migration and Global Politics, Blackwell Publishing, Oxford 2009, s. 99−125.
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Zakończenie

Rewolucja komunikacyjna i informacyjna sprawiły, że procesy umiędzynarodo-
wienia przebiegają obecnie na większą niż kiedykolwiek wcześniej skalę. Ludzie 
podróżują, komunikują się z sobą, nie zauważając właściwie barier czasu i geo-
grafi cznej odległości. Dostęp do cyberprzestrzeni spowodował eksplozje nowych 
form kultury, biznesu i interakcji, które choć zachodzą w świecie wirtualnym, 
dotyczą zupełnie realnych relacji społecznych, emocji i pieniędzy. Poza, a może 
ponad, tradycyjną, nakreśloną przez geopolitykę siatką państw i organizacji gru-
pujących państwa, powstała zupełnie nowa sfera realizacji ludzkich potrzeb i dą-
żeń, która znacząco przekształca reguły tradycyjnej polityki. Pojawiło się gigan-
tyczne zapotrzebowanie na normy kształtujące tę skomplikowaną architekturę 
transnarodowej rzeczywistości. Powstają zatem pytania: Kto posiada uprawnie-
nie, mandat i realną, techniczną możliwość do wypracowywania mechanizmów 
współistnienia w sferze globalnej? Jak tworzyć prawa, które znajdą akceptację? 
Jak negocjować sprawy wspólne? Na jakich zasadach oprzeć globalną architekturę 
rządzenia? 

Suma odpowiedzi na te pytania stanowi trzon przedstawionej problematy-
ki, która w literaturze stosunków międzynarodowych funkcjonuje pod etykietą 
global governance. Spojrzenie na teoretyczne i praktyczne wymiary tego ujęcia 
zawarte w niniejszej książce wskazuje, że głównym jego celem jest uchwycenie 
dynamiki współczesnego środowiska międzynarodowego, przewidywanie kie-
runków zmian i ich konsekwencje. Koncentruje się ono na postępującej współ-
zależności, powstawaniu transnarodowych więzi, konieczności budowania dia-
logu międzykulturowego, ograniczeniu funkcji państwa, uznając te zjawiska za 
najistotniejsze dla zmian w środowisku międzynarodowym. Czołowi autorzy za-
liczani do nurtu global governance podejmują rozważania dotyczące właśnie ar-
chitektury władzy międzynarodowej, której wykształcenie się w formie znacznie 
bardziej rozbudowanej od tych dotychczas obserwowanych uznawane jest za nie-
uchronne. W global governance nie podejmuje się spekulacji na temat możliwo-
ści powstania i funkcjonowania ogólnoświatowego rządu, z góry odrzucając taką 
możliwość; analizuje się natomiast problem rządzenia w przestrzeni międzynaro-
dowej – zadaje pytanie o to, kto rzeczywiście sprawuje władzę, w jakich obszarach, 
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są procesy regulacyjne. Przywództwo stanowi siłę napędową międzynarodowych 
przekształceń, budowania norm i reguł współpracy, a te są potrzebne bardziej niż 
kiedykolwiek, jako że cechą nowego wieku jest przeniesienie znacznej części ludz-
kich interakcji w przestrzeń ponadnarodową. 

Zmienia się układ sił na arenie międzynarodowej, nie ubywa jednak prob-
lemów do rozwiązania. Palące tematy do rozstrzygnięcia, wyzwania nowej rze-
czywistości potwierdzają przekonanie o tym, że dynamika międzynarodowa nie 
znosi próżni. Obecność treści funkcjonujących jako global governance w diagno-
zach społeczności międzynarodowej jest reakcją na dokonującą się zmianę, na 
złożoność i równoległość procesów zachodzących na arenie międzynarodowej. 
Głównymi czynnikami tej zmiany są: postępująca współzależność, coraz liczniej 
tworzące się transnarodowe więzi, zauważalna zmiana w zakresie funkcji pań-
stwa. Decydujące dla charakteru relacji na arenie międzynarodowej stają się pro-
cesy, których dokładny przebieg trudno prześledzić, których konsekwencje nie są 
jasne. 

Jak twierdzi Clifor Geertz,

(...) najbardziej rozstrzygającą zmianą jest powszechne postrzępienie świata, z którym mu-
simy sie teraz zmierzyć. Rozpad struktur spójności, albo pozornych jedynie spójności, na 
słabo z sobą połączone, mniejsze fragmenty niezwykle utrudnił proces postrzegania rze-
czywistości lokalnych w kontekście większych całości, odnoszenia „świata wokół mnie„ 
(...) do świata w ogóle. Jeśli stan ogólny da się w ogóle jeszcze przedstawić, to z pewnością 
nie bezpośrednio, w całości, lecz przez poszczególne przypadki, różnice, wariacje i detale 
− po kawałku, zdarzenie za zdarzeniem. W postrzępionym świecie nie pozostaje nam nic 
innego jak ogląd strzępków1.

Teoretycy global governance zadają pytanie o to, czy ze strzępków rzeczywisto-
ści międzynarodowej, które potrafi my dostrzec i przeanalizować, można ułożyć 
jakąś całość? Czy można dostrzec regułę je spajającą? 

Przegląd teoretycznych i praktycznych aspektów global governance prowadzi 
do wniosku, że ujęcie to jest jednym z narzędzi wyjaśniania zasad i oddziaływań 
zachodzących na różnych poziomach struktury międzynarodowej. Jego istota za-
wiera się w poszukiwaniu rozwiązań dla problemów współczesności na poziomie 
międzynarodowym. Są to złożone dylematy wymagające wielostronnych uzgod-
nień, podlegające ciągłym zmianom, które niosą z sobą konieczność ustalania 
norm i zasad postępowania − ciągle na nowo. W global governance dostrzega się 
fundamentalną rolę oddziaływania podstawowych procesów współczesności na 
wszystkie poziomy życia społecznego, zmieniając zarówno rolę, jak i możliwości 
jednostek, ale też grup interesów, organizacji, przedsiębiorstw. 

1 C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refl eksje na tematy fi lozofi czne, Universitas, Kraków 
2003, s. 13−14. 
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Z podjętych w tej monografi i analiz można wysnuć wniosek, że ważne będą 
tu przede wszystkim dwie tendencje: pojawienie się coraz większej liczby pod-
miotów władzy na poziomie transnarodowym oraz rosnąca świadomość potrze-
by ochrony globalnych dóbr publicznych. Z jednej strony przestrzeń regulacyjna 
pozostająca poza zasięgiem i możliwościami kontroli rządów powiększa się, two-
rząc próżnię władzy, skwapliwie zagospodarowywaną przez podmioty prywatne. 
Z drugiej pogłębiająca się współzależność sprawia, że rośnie świadomość potrze-
by kontroli i sterowania procesami i dobrami strategicznymi z punktu widzenia 
społeczności międzynarodowej. 

Analiza sytuacji, w których ujawnia się nowy, bardziej złożony model współ-
pracy międzynarodowej, prowadzi do wniosku, że liderzy społeczności międzyna-
rodowej dążą do ochrony pewnych wartości i uwarunkowań stanowiących dobro 
wspólne. To – nieprecyzyjne i trudno uchwytne − dobro wspólne można uznać za 
powód, dla którego rządy, fi rmy, organizacje międzynarodowe i osoby prywatne 
decydują o zaangażowaniu zarówno w obliczu kryzysów (jak w wypadku kata-
strofy tsunami), jak i w złożone, długofalowe procesy, których zamierzeniem jest 
przekształcenie sytuacji międzynarodowej (kampania Stop Landmines, globalny 
kryzys fi nansowy). Dobro wspólne w polityce globalnej nie oznacza altruizmu – 
jest to raczej realizowanie własnych interesów, defi niowanych w kontekście war-
tości i norm podzielanych przez partnerów międzynarodowych. Rzeczywistość 
w erze globalnej wymaga nowych standardów zarządzania i procedur, które będą 
gwarantować skuteczne działanie na poziomie międzynarodowym. W global go-
vernance stawia się pytania o istotę tego typu obecnych i przyszłych mechani-
zmów, próbuje nakreślić strukturę organów decyzyjnych, normy oraz stopień ich 
dopasowania do dynamicznej rzeczywistości międzynarodowej. 

Teoretycy global governance uznają, że dotychczasowe, wykształcone na grun-
cie nauki o stosunkach międzynarodowych teorie i hipotezy dotyczące porząd-
ku międzynarodowego nie odpowiadają dynamice nowych, globalnych czasów. 
Stwierdzenie to nie służy negowaniu dorobku i tradycji tej dyscypliny, a jedynie 
przyznaniu, że tempo i zakres zmian w przestrzeni międzynarodowej nie po-
zwalają na uchwycenie jakiegoś statycznego układu relacji międzynarodowych. 
Władza w przestrzeni międzynarodowej przybiera różnorodne wymiary i nie 
sprawują jej wyłącznie podmioty posiadające niekwestionowaną legitymację do 
rządzenia. Państwa wciąż są podstawowymi architektami globalnego porządku, 
ale mozaika wpływów rzeczywiście kształtujących główne procesy współczesno-
ści jest niezwykle skomplikowana. Oprócz rządów tworzą ją prywatne fi rmy i oso-
by, wyspecjalizowane instytucje i samozwańcze grupy interesów, które występują 
w roli regulatorów poszczególnych sfer przestrzeni międzynarodowej. Ten system 
powiązań – formalnych i nieformalnych − opartych na prawach i zwyczajach, 
a czasem na zbiegu okoliczności, jest wysoce nieprzejrzysty. Badając sieć oddzia-
ływań, które łączą różnorodnych partnerów w działaniach kształtujących rzeczy-
wistość międzynarodową, należy zadać pytanie o ich motywację. Być może klu-
czem do odwzorowania dynamiki władzy międzynarodowej będzie prześledzenie 
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na arenie międzynarodowej. To z ich inicjatywy organizowane są wielkie akcje 
humanitarne, takie jak ta stanowiąca odpowiedź na tsunami w Azji Południowo-
-Wschodniej. To oni formułują odpowiedzi na złożone problemy współzależności 
– zarządzanie migracjami czy kryzysem fi nansowym. Przedstawione w tej książce 
studia przypadku wskazują, że działania zmierzające do wypracowania konstruk-
tywnych rozwiązań rzadko są rezultatem wielostronnej koordynacji i demokra-
tycznego konsensusu. Ich uczestnikami są podmioty o różnych wizjach porządku 
międzynarodowego i sprzecznych interesach. Przedkładanie aktywności ponad 
bierność prowadzi jednak do wniosku, że katalog aktorów kształtujących współ-
czesny proces decyzyjny na arenie międzynarodowej – od poziomu jednostki do 
poziomu instytucji globalnych − został połączony sferą wartości, przekonaniem 
o potrzebie dążenia do stabilizacji i przedkładaniem porządku nad chaos. 

Jeden z najważniejszych dla literatury global governance autorów, Joseph 
Nay, stawia tezę, że władza w przestrzeni międzynarodowej równocześnie prze-
mieszcza się, w związku z odwiecznymi mechanizmami upadania starych potęg 
i tworzenia się nowych, i ulega dyfuzji, rozproszeniu – pojawiają się nowe siły 
i grupy wpływające na kształt ważnych dla świata procesów. I chociaż utartym 
określeniem na ten nexus sił władczych jest „architektura władzy międzynaro-
dowej”, to niewiele z jej elementów zostało jednak w istocie zaprojektowanych 
w sposób systematyczny. Większość poziomów tej złożonej struktury powstała 
z potrzeby chwili, wiele znajduje się w ciągłym procesie tworzenia, jej autorów 
lub cechy – trudno zidentyfi kować. Całość, która się wyłania, jest mało czytelna, 
stanowiąc jakby ilustrację dla tez o wieku niepewności czy światowym nieładzie. 

Wprawdzie ciągle działają zasady odwiecznie prowadzonej Wielkiej Gry – sil-
niejszy zdobywa uznanie, władzę i pieniądze − ale tradycyjna, przejrzysta sza-
chownica to tylko jeden z poziomów oddziaływań na arenie międzynarodowej2. 

Tradycyjne atrybuty geopolityki – militarne, gospodarcze, terytorialne − nie 
chronią już przed bolesnym uderzeniem w czuły punkt globalnej potęgi, czego 
dowodem jest zamach na WTC z 11 września. Ciągle jeszcze koncentracja siły mi-
litarnej i gospodarczej może zapewnić państwu wysokie miejsce w hierarchii mię-
dzynarodowych graczy. Te twarde środki oddziaływania – przepustka do głównej 
sceny polityki globalnej − w coraz szerszym wymiarze muszą zostać uzupełnione 
innymi komponentami. Instrumentarium oddziaływań coraz większej grupy ak-
torów aktywnych na arenie międzynarodowej poszerza się o tak zwane miękkie 
środki oddziaływania. 

To kolejny z poziomów „trójwymiarowej szachownicy”, jak nazywa międzyna-
rodową arenę Nay. Soft  Power to zdolność wpływania na innych dzięki wypraco-
wanemu autorytetowi, osiągnięć, atrakcyjności rozwiązań powstałych na gruncie 
instytucji państwa. „Miękka władza” uwodzi urodą kultury, łatwością stylu życia 

2 Z. Brzeziński, Wielka szachownica: Cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa 1998. 
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i subtelnością retoryki, ale jak wskazuje obserwacja relacji międzynarodowych, to 
wciąż władza – możliwość realnego wpływania na stan świata, karta przetargowa 
w Wielkiej Grze. 

Coraz więcej zainteresowania budzi również sprawa uczestników globalnego 
systemu decyzyjnego – rozpowszechniła się świadomość, że poza reprezentanta-
mi rządów struktury władzy obejmują mnóstwo „zarządzających” – ludzi bizne-
su, aktywistów, wpływowych artystów, fi lantropów i ekspertów. Skupieni są oni 
w jednej sieci międzynarodowych oddziaływań władzy, w której prowadzą nie-
kończące się negocjacje w sprawach ważnych z punktu widzenia ogółu ludzkości 
lub uprzywilejowanych społeczeństw świata. 

Dociekania o to, kim są ci konkretni ludzie, jakie mają intencje, czy realizu-
ją jakieś pozaofi cjalne cele, jakich idei czy interesów są zausznikami, od dawna 
intrygowały autorów science fi ction oraz badaczy świata polityki. Hipotezy doty-
czące tajnego rządu światowego są pożywką dla szerokiego grona zwolenników 
teorii spiskowych. Być może dlatego postawienie wprost pytania o to, kto rządzi 
światem, w nauce o stosunkach międzynarodowych wydaje się dość niestosowne. 
Jak zauważają Martha Finnemore, Deborah Avant i Susan Sell, 

(...) akademicy i ustawodawcy mówią często o zarządzaniu globalnym, ale czyniąc to, uży-
wają strony biernej. Traktują rządzenie jako strukturę lub proces. Zarządzanie globalne jest 
czymś, co po prostu się dzieje, nikt tak naprawdę tego nie robi. Analitycy rzadko mówią 
o globalnych zarządcach, rzadko też agentów globalnego zarządzania stawiają w centrum 
swoich dociekań3. 

Prawdą jest jednak, że państwa, organizacje, grupy splecione w międzynaro-
dowych procesach decyzyjnych są w istocie sumą tworzących ich ludzi. Ludzi, 
którzy zarządzają procesami władzy również na poziomie międzynarodowym. 
Grupa ta nie jest jednorodna i nie poddaje się łatwo uogólnieniom, chociaż nie-
którzy badacze podejmują próbę przejrzenia jej intencji i zakresu działań. Wśród 
ostatnich charakterystyk znajdziemy słynne zdanie Samuela Huntingtona o „lu-
dziach z Davos” – globalnej elicie, którą zamiast narodowych czy ideowych toż-
samości łączą technokratyczne cele związane z tworzeniem ogólnoświatowej sieci 
gospodarczej. 

W nurcie poszukiwań profi lu „globalnego zarządzającego” sporo uwagi wzbu-
dziła książka autorstwa Davida Rothkopfa, zastępcy sekretarza stanu do spraw 
handlu międzynarodowego w administracji Billa Clintona, zatytułowana Super-
klasa4. Liczebność światowej elity wpływającej na bieg wydarzeń szacuje on na 
6 tys. osób. Zalicza się do niej dyrektorów największych fi rm, instytucji fi nanso-
wych, obecnych i byłych przywódców państw, laureatów prestiżowych nagród, 
ludzi nauki, gwiazdy mediów i fi lantropów. Cechą, która ich łączy, jest orientacja 

3 D.D. Avant, M. Finnemore, S. Sell, Who Governs the Globe? [w:] Who Governs the Globe, red. 
D.D. Avant, M. Finnemore, S. Sell, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 1. 

4 D. Rothkopf, Superklasa: Kto rządzi światem?, Prószyński Media, Warszawa 2009.
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dawna emocje wzbudzają również konferencje grupy Bilderberg, podczas których 
omawiane są najważniejsze problemy ludzkości. Spotykają się na nich członko-
wie globalnej elity − już w pierwszym artykule na temat swojej aktywności, który 
ukazał się w 1976 roku w prasie niemieckiej, zostali oni nazwani „tajnym rządem 
światowym”. 

W „Th e Economist” z 2011 roku z kolei, w artykule na temat spotkań najbar-
dziej wpływowych ludzi planety, podkreśla się pragmatyczną stronę takich kon-
sultacji: 

Świat jest skomplikowanym miejscem, z oceanami nowych informacji przelewającymi się 
dookoła. Aby zarządzać ponadnarodową organizacją, musisz z grubsza wiedzieć, co się 
dzieje. Pomaga też bycie po imieniu z innymi „globokratami”. Tak więc kosmopolityczna 
elita − międzynarodowi specjaliści od fi nansów, biurokraci, szefowie fundacji i intelektua-
liści − ciągle spotyka się, żeby rozmawiać5.

Tworzenie sieci kontaktów to stały element współczesnego zarządzania rela-
cjami w biznesie i polityce. Te sieci od zawsze powstawały również na poziomie 
ponadnarodowym, a jako że współcześnie zakres spraw do załatwienia w tej sferze 
poszerza się, intensywności nabierają również kontakty, które mają to ułatwiać. 
Punkty węzłowe w globalnej sieci przywódców wyznaczają spotkania na Świa-
towym Forum Ekonomicznym w Davos, Komisji Trójstronnej, spotkania Boao 
w Chinach, amerykańskie Council on Foreign Relations czy Th e Carnegie En-
dowment for International Peace. Niektóre z niegdyś prestiżowych miejsc tracą 
na znaczeniu, oddziaływanie innych wzrasta. Mechanizmy władzy pozostają więc 
te same, w większym wymiarze podporządkowane są one tylko logice sieci. Tak 
czy inaczej krążące elity poruszają się w ślad za procesami, które kształtują bieg 
współczesności, ulegają modom i błyskotliwym intelektualnie wizjom. Decyzje 
o najważniejszych sprawach świata determinowane są nierzadko przez stan nie-
formalnych kontaktów, wzajemne osobiste sympatie i animozje. 

Jak jednak, pokazuje historia, na szczytach światowej oraz lokalnej polityki 
działo się tak od zawsze. Oceny bywały subiektywne, a decyzje błędne; czasami 
brakowało determinacji, a czasem inwestowano ją w błahe sprawy. Zresztą Ma-
nuel Castells, autor Społeczeństwa sieci6, twierdzi, że elity są globalne, a ludzie − 
lokalni. Tu też niewiele się zmieniło – elity władzy wpływające swoimi decyzjami 
na losy milionów często dzieli od tych milionów prawdziwa przepaść: w sposobie 
myślenia, stylu życia, możliwościach kształtowania swojego losu. To inny wymiar 
defi cytu demokratycznego, który ujawnia się wyraziście choćby w praktyce dzia-
łania ważnych dla świata instytucji opartych na modelu klubowym. Reakcje tłu-
mów na decyzje Banku Światowego czy MFW pokazują, że nawet w systemach 

5 Th e world’s water-coolers. Where the infl uential people meet and talk, „Th e Economist”, 
20.01.2011, http://www.economist.com/node/17928993 (22.05.2011).

6 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
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demokratycznych interesy i wyobrażenia na temat celów i prawideł działania rzą-
dzący i rządzeni najczęściej mają różne zdania. Wydaje się jednak, że medialne 
globalne społeczeństwo sieci, które pozwala na uczestnictwo w obiegu informacji 
i jego kształtowanie, daje rządzonym pewną – większą niż kiedykolwiek wcześniej 
− władzę swobodnego wyrażania opinii, rozszerzania wpływów, demonstrowania 
niezadowolenia i sprzeciwu. Pozwala na obywatelski lobbing, sięgający poziomu 
międzynarodowego, co stwarza nadzieję na stworzenie płaszczyzny pełniejszego 
zrozumienia i lepszego działania. 

Siłę dostępu do infrastruktury informacji i sprawność w jej wykorzystywaniu 
uzmysłowił przebieg rewolucji w świecie arabskim w 2010 roku czy ogólnoświato-
we protesty przeciwko SOPA/ACTA w 2011 roku. Rewolucja informacyjna stwo-
rzyła ludziom narzędzie samoorganizacji, możliwość działania na wielką skalę 
bez przywódców, organizacji i programów. To znaczący element, który zmusza 
tradycyjnych aktorów polityki międzynarodowej do negocjowania, współpracy 
i liczenia się z coraz większą liczbą podmiotów, jako że i jednostki, i prywatne 
organizacje, i korporacje, kościoły oraz organizacje pozarządowe, ale także terro-
ryści i sieci przestępcze – są w stanie odgrywać istotną rolę na scenie międzynaro-
dowej. Logika sieci sprawia również, że władza i możliwość działania defi niowane 
są w innych niż wcześniej kategoriach – tradycyjne i nowe elementy określające 
potencjał na arenie międzynarodowej mieszają się z sobą. 

O ile wielkość zajmowanego terytorium nie jest już wyznacznikiem siły, o tyle 
ciągle jest nim zdolność do panowania nad przestrzenią, która przynależy do pań-
stwa, i kontrolowania jej. Nie tylko tej w wymiarze geografi cznym, ale również cy-
berprzestrzeni – polega to na umiejetności tworzenia infrastruktury swobodnego 
obiegu komunikacji, dostępu do centrów transakcyjnych i fi nansowych. W do-
bie zachwytów nad gospodarką opartą na wartościach niematerialnych – wiedzy, 
innowacji − tradycyjne czynniki, takie jak dostęp do szlaków handlowych czy 
globalnych rynków, wciąż jeszcze wyznaczają możliwości uczestników między-
narodowego systemu. O sile decyduje obecność w systemie, znajomość jego reguł 
i umiejętność wykorzystania jego słabości. Hierarchie w nim wyznacza dostęp do 
globalnych dóbr. Niektóre z tych, które dają prestiż i władzę, pozostają niezmien-
ne od stuleci – dobrze zorganizowany handel, dostęp do surowców naturalnych, 
potęga militarna − ale do grona tych cennych zasobów dołączyły współcześnie in-
nowacyjność, możliwość prowadzenia prac rozwojowych w strategicznych obsza-
rach, wysoki kapitał społeczny – młode, mobilne, wykształcone społeczeństwo. 

Rolę, jaką global governance odgrywa w dociekaniu prawdy o regułach porząd-
kujących współczesność, Th omas Weiss odnosi do momentu tuż przed zmianą 
paradygmatu opisywanego przez Tomasza Khuna w Strukturze rewolucji nauko-
wych7. Paradygmat, czyli, jak ujmuje to Khun, „sposób, w jaki widzimy świat”, 
zmienia się wtedy, gdy w pojawiających się w ramach uzgodnionej wizji świata 

7 T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
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ni
e niezgodności, anomalii i wyjątków jest tak dużo, że podważają one słuszność tej 

wizji. Klasycznym tego przykładem jest przewrót kopernikański, dezaktualizują-
cy ptolemeuszowską wizję planet krążących wokół Ziemi. Nawiązując do tej pra-
widłowości, Weiss twierdzi, że na razie jeszcze nasza refl eksja nad stosunkami 
międzynarodowymi nie osiągnęła „momentu kopernikańskiego”. Nie wiemy, jaka 
reguła zastąpi dotychczasowe przekonania wyjaśniające tryby globalnej polityki. 
Perspektywa analizująca stan globalnego ładu pozwala nam jednak zrozumieć 
aktualne wydarzenia bez potrzeby odnoszenia się do utrwalonych poglądów na 
temat, co powinno się wydarzyć. „Global governance stanowi pomost pomiędzy 
starym a jeszcze nienarodzonym nowym”8. 

8 Th .G. Weiss, What Happened to the Idea of World Government, „International Studies Quar-
terly” 2009, no. 53, s. 265. 
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Summary

Global Governance. International order after the end 
of the American century

Th e concept of global governance is used to describe certain developments and 
institutions beyond the state which try to regulate and control the new forces of 
globalization. Th e reality of world politics has changed tremendously and become 
more and more determined by the growing phenomena like climate change, rap-
id population fl ows, expanded cross border trade, terrorism, the proliferation of 
military technologies and arms, intensifi cation of transnational communications 
systems and many others. All this have dramatically changed the context for deal-
ing with international challenges - as well as the challenges themselves. Global 
issues have led to a search for a global rather than merely international or multi-
national solutions and created the emergence of new types of agency and of actors 
in addition to the traditional core actors in international politics. Mapping the 
modes of global power and identifying the channels and levers of infl uence has 
become almost impossible. Th e global governance idea is, in a way, a response to 
the emergence of complex multilateralism,  the new  mechanisms and institutions 
of governance that go beyond traditional forms of state-led, treaty-based regimes. 
Th is volume examines international governance empirically and theoretically. 
Th oughts on global governance have been driven by various theoretical concepts 
created in order to describe directions and possible consequences for the chang-
ing world. Although based in discipline of international relations (IR), the core 
of the book is multidisciplinary in design, drawing on concepts from sociology, 
economy, business, cultural studies and related fi elds. It presents how an evolving 
global governance complex - embracing states, international institutions, transna-
tional networks, private agencies, international corporations functions to regulate 
international aff airs.

Th e introductory chapter sketches the core concepts of the book. It  gives an 
overview of the past and present views on global governance and many of the 
underlying themes that the concept brings to light. Th is part  does not seek to 
establish fi xed or fi nal defi nitions of these concepts, but rather it tackles the broad 
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y nature of global governance, changing dynamic of power, information and trans-
national activity. Aft er clarifying the basic list of discussed issues and reviewing 
the diff erent uses of global governance in the current literature, the term is used as 
a tool to  provide a perspective on past and current phenomena infl uencing global 
power-games on diff erent levels.  

In the second part of the book the evolving roles of state and nonstate actors, 
IGOs, international corporations, norms, rules, and other pieces of global govern-
ance are traced. It provides a critical evaluation of the existing institutions, with 
a focus on the UN, UE, the IMF, the World Bank, the WTO, showing that many 
traditional domestic policy areas are now subject to global pressures and infl uenc-
es. Governments and international bodies play important roles in international 
relations, but their infl uence varies according to the issue area and situation con-
fronted. Th e changes to the nature of power are examined and it is argued that no 
country can solve the challenges of this age alone, so traditional and new actors 
comprise cooperative arrangements and permanent negotiation processes. 

Th ird part of the book is dedicated to the identifi cation and management of 
the global processes by diff erent actors taking part in global decision-making. 
Four case studies are used to examine how the profound global/regional challeng-
es in the areas of economy, public health, forced migrations and natural disasters 
are confronted. Th e exceptional character of present situation is revealed this way: 
while global problems are increasingly transboundary in scope and signifi cance, 
governance remains sharply fragmented and territorial. Th is part of the study is 
aimed at presenting the way in which policy choices leading to a transformation 
of global aff airs are made.
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