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 Słowo wstępne 
 

 
 

Jedną z głównych determinant współczesnego ładu międzynarodowego stanowią pro-
cesy globalizacji zachodzące zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. 
Choć ich znaczenie wciąż nie zostało ani w pełni poznane, ani wyjaśnione, trudno za-
przeczyć, że wymagają one od badaczy stosunków międzynarodowych – między innymi 
– rozważenia czy też wręcz zredefiniowania roli przestrzeni geograficznej w kontekście 
nauki o stosunkach międzynarodowych. Wiele z dotychczas oczywistych (jak się wyda-
wało) kategorii czy też relacji przestrzennych nabiera obecnie nowych sensów, a związa-
ne z nimi terminy zaczynają funkcjonować w nowych kontekstach. Jednym z nich jest 
termin „Północ”. Przez wiele dekad był on używany głównie w kontekście analizy relacji 
państw rozwiniętych i państw Trzeciego Świata, relacji między bogatą Północą a bied-
nym Południem1. Od kilku lat coraz częściej „Północ” stanowi odrębny i samodzielny 
obszar badań2, co jednak nie oznacza, że jest on jednoznacznie zdefiniowany.  

Jak ocenia R.M. Czarny, „Północ” jest to w zasadzie „kategoria szeroko otwarta do 
interpretacji”3. Otóż odmienność sposobów rozumienia, co kryje się pod pojęciem „Pół-
nocy” zależy w takim samym stopniu od przyjętego „punktu widzenia” (w rozumieniu 
geograficznym), jak też od politycznych definicji (a nawet kontekstów) przyjmowanych 
przez poszczególne państwa. Doskonałym tego przykładem jest norweskie pojęcie „High 
North” bardzo blisko związane z pojęciem „Północy”. Jakkolwiek wywodzi się ono 
z norweskiego dyskursu politycznego4, to zostało wypromowane i zaadaptowane rów-
nież poza Norwegią, szczególnie chętnie przez organizacje międzynarodowe, takie jak 
Unia Europejska czy Sojusz Północnoatlantycki5. Mając na uwadze wyniki badań pro-
wadzonych na gruncie konstruktywizmu społecznego nad rolą dyskursu w rozwoju sto-
sunków międzynarodowych, sytuacja ta ma swoje określone implikacje polityczne, jak 
również może być rozpatrywana jako przykład stosowania tzw. miękkiej siły. 

Z uwagi na wielość sposobów rozumienia i stosowania pojęcia „Północy”, należy wy-
jaśnić, że w niniejszym opracowaniu określenie to również nie jest traktowane jednolicie. 
Obejmuje w zasadzie kilka kręgów czy też niekiedy zachodzących na siebie obszarów: 
Arktykę, High North, Norden, a także region Morza Bałtyckiego. Obok siebie występują 
zatem perspektywy globalne oraz regionalne. 
                                                      

1 M.W. Solarz, Północ – Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo 
rozwinięte, Warszawa 2009. 

2 Północ w stosunkach międzynarodowych, red. M. Tomala, Kielce 2014. 
3 R.M. Czarny, High-North – między geografią a polityką, Kielce–Trnava 2014. 
4 A. Kubka, Norweskie interesy w globalizującym się świecie, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 

2011, nr 5, s. 43. 
5 M. Łuszczuk, „High North”, czyli norweska wersja Dalekiej Północy, [ w:] Dyplomacja w życiu. 
Życie w dyplomacji: księga dedykowana Profesorowi Ryszardowi M. Czarnemu w czterdziestole-
cie pracy naukowej, red. W. Saletra, J. Jaskiernia, Kielce 2014, s. 253-262. 
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„Północ” w ujęciu globalnym to obszary arktyczne ośmiu państw „powyżej” północ-
nego koła polarnego. Arktyka od ponad dekady znajduje się w centrum międzynarodowej 
uwagi nie tylko z powodu wielowymiarowych następstw zmian klimatu, lecz także że jest 
obszarem współpracy i rywalizacji głównych potęg świata. Jego zasoby naturalne i poło-
żenie geostrategiczne będą być może w przyszłości mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju 
stosunków międzynarodowych, tak w wymiarze politycznym, ekonomicznym, jak i eko-
logicznym. 

W ujęciu regionalnym „Północ” to z kolei region Norden, czyli obszar pięciu państw 
nordyckich: Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii oraz Islandii, które pomimo peryferyj-
nego położenia wielokrotnie na przestrzeni kilku ostatnich dekad stanowiły przykład 
wyjątkowego rozwoju społeczno-gospodarczego (szczególnie w zakresie polityki pro-
społecznej czy tzw. zrównoważonego rozwoju) oraz unikalnej współpracy międzynaro-
dowej6. „Północ” w ujęciu regionalnym to z perspektywy Polski także region Morza 
Bałtyckiego, który łączy trzy państwa skandynawskie (Finlandię, Szwecję i Danię) z po-
zostałymi położonymi wokół Bałtyku – Litwą, Łotwą, Estonią, Polską, Rosją oraz Niem-
cami. W ramach tego regionu widoczne są jednak przede wszystkim różnice i dyspropor-
cje, a można nawet wskazać na procesy polaryzacji, które pojawiają się mimo wysiłków 
integracyjnych, realizowanych w ramach Unii Europejskiej czy innych struktur między-
narodowych, jak na przykład Rada Państw Morza Bałtyckiego. 

Podsumowując, wymiar geograficzny opracowania Północ w międzynarodowej prze-
strzeni politycznej i gospodarczej został potraktowany w sposób szeroki, a zarazem wie-
loaspektowy, co częściowo wynika z różnorodności zagadnień badawczych, które są 
identyfikowane „na Północy”. Prezentowane w pracy podejścia do analizy tychże zagad-
nień są dość zróżnicowane, co częściowo wynika z faktu, że składają się na nią opraco-
wania autorów reprezentujących różne podejścia teoretyczne, jak też różne ośrodki na-
ukowe. W swoich tekstach autorzy przedstawili wyniki badań z perspektywy politolo-
gicznej, ekonomicznej, stosunków międzynarodowych czy też bezpieczeństwa między-
narodowego. Dążąc do uporządkowania prezentowanych treści, książkę podzielono na 
dwie części: w pierwszej skupiono uwagę na zagadnieniach polityki i bezpieczeństwa na 
Północy, w drugiej – na tematach związanych z problematyką gospodarczą i ekono-
miczną.  

Zbiór artykułów nie stanowi kompleksowego ujęcia problematyki związanej z obsza-
rem „Północy” – jest głosem w dyskusji prowadzonej od lat w ramach współpracy na-
ukowej przez pracowników Katedry Krajów Europy Północnej oraz partnerów z innych 
ośrodków. Jest głosem wyjątkowym, gdyż formułowanym w obliczu poważnego kryzysu 
w relacjach między państwami Zachodu a Rosją, który kładzie się cieniem również na 
sytuację międzynarodową „na Północy”. Liczymy, że niniejsza publikacja przyczyni się 
do wzbogacenia wiedzy na temat regionu Północy na początku XXI wieku, jak również 
zachęci do dalszej refleksji nad politycznymi oraz ekonomicznymi wyzwaniami związa-
nymi z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową w tej części świata. 

                                                      

6 J. Grzela, Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, Kielce 2014; R.M. Czarny, „Razem 
jesteśmy silniejsi”. Świat Norden w trzynastu odsłonach, Kielce 2014. 
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 Liderzy Dalekiej Północy  

– międzynarodowe role 
państw arktycznych1 

Michał Łuszczuk  
 
 

Abstrakt 
 

W niniejszym opracowaniu dokonana została analiza ról międzynarodowych dekla-
rowanych przez państwa arktyczne na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wskazuje ona, że 
państwa te z jednej strony starają się manifestować, dobitniej niż do tej pory, swe 
związki z regionem Arktyki, z drugiej zaś postrzegają się jako liderzy w różnych ob-
szarach aktywności prowadzonej lub odnoszącej się do Dalekiej Północy. Rezultatem 
tych działań jest nie tylko wzmocnienie legitymizacji zaangażowania tych państw 
w regionie, lecz także uzyskanie przewagi w stosunku do graczy spoza regionu 
w regionalnym systemie współpracy.  

 

The study analysis the international roles declared by Arctic countries over the past 
few years. It indicates that the states try to manifest, more strongly than ever, their 
relations and ties with the Arctic, as well they perceive themselves as leaders in various 
areas of activities carried out or relating to the region. As a result of these actions is not 
only strengthening the legitimacy of their involvement in the region, but also gaining 
the advantage comparing to the players from outside the region. 
 

Słowa kluczowe: Arktyka, role międzynarodowe, polityki arktyczne 
Key words: Arctic, foreign policy roles, arctic policies 
 
 

Wprowadzenie 
 

„Nie ma jednej Arktyki. Jest wiele Arktyk”2. Stwierdzenie to, na pierwszy rzut 
oka raczej zaskakujące dla mieszkańców obszarów położonych daleko na południe 
od arktycznego koła podbiegunowego, z wielu względów należy uznać za w pełni 

                                                      

1 Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) przyznanych 
w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji 
numer DEC-2012/04/S/HS5/00172. 

2 B. Brende, The Arctic: Major Opportunities – Major Responsibilities: Text of a speech of the 
Norwegian Minister of Foreign Affairs Mr Børge Brende delivered at American University 
Washington College of Law in Washington, D.C., November 14, 2013, http://www.norway.org/ 
News_and_events/Embassy/Text-of-FM-Brendes-Speech-The-Arctic-Major-Opportunities-Ma 
jor-Responsibilities/#.VOHRFi79wsc, (dostęp: 15.11.2014). 
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uzasadnione. Arktyka jest bowiem regionem różnorodnym i to w wielu wymiarach3. 
Jej obszary różnią się od siebie pod względem klimatu oraz warunków pogodo-
wych, podobnie gęstością zaludnienia, profilem oraz potencjałem gospodarczym 
czy też poziomem rozwoju infrastruktury. Co więcej, ich mieszkańcy – podlegający 
odrębnym normom społecznym i regulacjom prawno-administracyjnym – z reguły 
mają liczne, ale niekoniecznie jednolite interesy4. Zgadzając się postrzegać Arktykę 
jako „różnorodny rejon, a nie jedynie jako jednolity obszar położony na południe od 
bieguna północnego”5, należy mieć na uwadze, że ustalanie jakichkolwiek granic 
Arktyki oraz granic w jej obrębie, szczególnie tych politycznych, zawsze ma swoje 
następstwa6. Szczególnie wyraźnie odnosi się to kwestii relacji międzynarodowych 
oraz polityki międzynarodowej dotyczących Dalekiej Północy7. 

Różne podejścia oraz perspektywy badawcze wykorzystywano na przestrzeni 
XX i XXI wieku do prób opisu i wyjaśnienia znaczenia Arktyki dla polityki świa-
towej oraz zbadania wyjątkowej pozycji obszarów arktycznych w wymiarze geo-
strategicznym, geopolitycznym, a ostatnio również geoekonomicznym8. Najpierw 
region wokół bieguna północnego był postrzegany jako niedostępne, na wpół kolo-
nialne peryferia, jedynie z rzadka zamieszkiwane przez nieliczne grupki autochto-
nicznej ludności; jak i obszary stanowiące „olbrzymie zasoby surowców natural-
nych oraz przestrzeni militarnej, służące niezależności, bezpieczeństwu oraz za-
spokojeniu interesów gospodarczych państw arktycznych”9. W czasach zimnej 
wojny powyższa perspektywa została ugruntowana i nieco rozwinięta przez szero-
ko rozpowszechniony portret Arktyki jako strefa graniczna dwóch supermocarstw 

                                                      

3 M. Łuszczuk, P. Graczyk. A. Stępień, M. Śmieszek, Cele i narzędzia polskiej polityki arktycz-
nej, Departament Polityki Europejskiej MSZ, Warszawa 2015, s. 21 i dalej. 

4 Zob. szerzej: Arctic human development report Regional processes and global linkages, red. 
J. Nyman Larsen, G. Fondahl, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2014. 

5 C. Emmerson, Transcript: Opening up the Arctic: Prospects, Paradoxes and Geopolitical 
Implications, http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Meetings/Meet 
ing%20Transcripts/170712arctic.pdf, (dostęp: 14.04.2015). 

6 C. Röver, The notion of the “Arctic” is based on Canadian ideas, according to discourse 
analysis study. Interview with Carina Keskitalo, International Polar Foundation, 
http://www.sciencepoles.org/interview/discourse-on-thearctic-is-based-on-canadian-ideas (dos- 
tęp 25-11-2014).  

7 Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. M. Łuszczuk, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 2013; Północ w stosunkach międzynarodowych, red. M. Tomala, Wy-
dawnictwo UJK, Kielce 2014. 

8 T. Pawłuszko, Theory of International Relations in Search of the Arctic Situation’s Definition. 
Towards the Perspective of International Regimes, [w:] The Northern Spaces – Contemporary 
Issues, red. R.M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R.S. Czarny, Warszawa–Kielce 2012, 
s. 117-128. 

9 L. Heininen, Northern geopolitics: actors, interests and processes in the circumpolar Arctic, 
[w:] Polar Geopolitics? Knowledges, Resources and Legal Regimes, red. R.C. Powell, 
K. Dodds, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, s. 242. 
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– ZSRR i USA, jako przestrzeń intensywnie uprzemysławiana, militaryzowana, 
a w konsekwencji – ekologicznie zdegradowana10. Geopolityczna zmiana, jaka 
nastąpiła w Arktyce pod koniec lat 80. XX wieku, umożliwiła transgraniczną 
współpracę regionalną dynamicznie rozwijaną zarówno przez państwa arktyczne, 
jak również przez podmioty niepaństwowe, takie jak organizacje reprezentujące 
arktyczne ludy rdzenne oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe11. 

Na początku XXI wieku obraz Arktyki po raz kolejny zaczął się zmieniać. Na-
stępstwa globalizacji oraz modernizacji, jak też wielorakie skutki zmian klimatu 
znacząco przekształcają ją oraz czynią z niej arenę dla rosnącej aktywności róż-
nych podmiotów w tej części świata. Ta zupełnie nowa sytuacja budzi niepokój 
związany z bliższą i dalszą przyszłością tego tak podatnego na nieodwracalne 
zmiany regionu. Takie kwestie, jak: ustalenie granic arktycznego szelfu kontynen-
talnego, oczekiwany przez wielu rozwój żeglugi na morzach arktycznych oraz 
poprzez Ocean Arktyczny, bardzo powoli rozwijająca się eksploatacja zasobów 
energetycznych i mineralnych, coraz większe zagrożenia ekologiczne oraz rozwój 
arktycznego wymiaru polityki międzynarodowej przeobrażają Daleką Północ 
w ważną arenę polityki światowej12. 

Jak interpretować tę transformację z perspektywy stosunków międzynarodo-
wych oraz jak lepiej zrozumieć, co właściwie ma miejsce w tej części świata?13 

Czy Daleka Północ jest obecnie (ponownie) jedynie obszarem rywalizacji, ściera-
nia się sprzecznych, partykularnych interesów poszczególnych państw skoncen-
trowanych na swym „twardym bezpieczeństwie” i dążących do wzmocnienia swe-
go potencjału militarnego za północnym kołem polarnym?14 Czy może też – zgod-
nie z podejściem neoliberalnym – jest to sztandarowy przykład bliskiej międzypań-
stwowej współpracy ukierunkowanej na stworzenie efektywnego reżimu między-
narodowego, opartego na funkcjonowaniu różnych instytucji dbających o zrówno-
ważony i bezpiecznych rozwój regionu? Wedle oceny opartej na założeniach szko-
ły angielskiej w stosunkach międzynarodowych, pomimo że obie wskazane powy-
żej wizje Arktyki są zupełnie odmienne, to jednak są też komplementarne. Niewy-

                                                      

10 K. Kubiak, Arktyka. Między dziedzictwem zimnej wojny a współczesnością, „Kwartalnik Bel-
lona” 2013, nr 2(673), s. 51-75. 

11 O.R. Young, The Structure of Arctic Cooperation: Solving Problems/Seizing Opportunities: 
A paper prepared at the request of Finland in preparation for the fourth conference of Parlia-
mentarians of the Arctic Region, Rovaniemi, 27–29 August 2000, and the Finnish chairman-
ship of the Arctic Council during the period 2000–2002, http://www.arcticparl.org/files/ 
static/conf4_sac.pdf, (dostęp: 16.04.2015).  

12 R.M. Czarny, High North – między geografią a polityką, Kielce 2014, s. 38 i dalej. 
13 M.R. Olesen, Cooperation or Conflict in the Arctic: A Literature Review, Working Paper 8 

Danish Institute for International Studies, 2014, http://www.diis.dk/files/media/images/publica 
tions/covers/wp2014-08_runge-olesen_for_web_0.pdf, (dostęp: 20.12.2014). 

14 F. Lasserre, J. Le Roy, R. Garon, Is there an arms race in the Arctic?, „Journal of Military 
and Strategic Studies” 2012, vol. 14, no. 3-4, s. 1-15. 
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kluczone, że może jest jeszcze inaczej, że jest ona „postsuwerennym obszarem”, 
którego zrozumienie wymaga od badaczy zupełnie nowych narzędzi i teorii, jakich 
dotychczasowe podejścia czy też nurty badawcze nie są w stanie zaoferować?15 

W przedstawionej w niniejszym artykule analizie rozwoju aktualnej sytuacji 
międzynarodowej Arktyki wspomniane powyżej perspektywy wywodzące się za-
sadniczo z kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych zostaną uzupełnione 
przez podejścia stosowane w badaniach polityki zagranicznej, szczególnie zaś wy-
korzystana zostanie teoria ról międzynarodowych16. Celem opracowania jest przed-
stawienie typologii i syntetycznego opisu głównych ról międzynarodowych pełnio-
nych przez państwa arktyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku w odniesieniu do 
Arktyki – tzw. ról arktycznych. Badania są oparte zarówno na analizie treści źródeł 
(głównie oficjalnych dokumentów państwowych), jak też najnowszej, głównie 
zagranicznej, literaturze przedmiotu17.  
 
Arktyczni liderzy 

 

Arktyka zawsze wymagała i wciąż wymaga od ludzi wyjątkowej determinacji  
– zarówno jeżeli chodzi o wyznaczanie, jak i osiąganie celów, ich różnej aktywno-
ści w regionie charakteryzującym się tak surowymi i wymagającymi warunkami 
naturalnymi. Tradycyjny styl życia arktycznych ludów rdzennych, heroiczne od-
krycia podróżników i badaczy z Europy czy też Ameryki Północnej, a nawet zde-
cydowana część dzisiejszej działalności, np. badawczej, prowadzonej na północ od 
arktycznego koła podbiegunowego, opiera się w dużej mierze na rygorystycznym 
przestrzeganiu reguł mających korzenie w „odwiecznych” doświadczeniach ludz-
kiej obecności na Dalekiej Północy. Podejście to w pewnym sensie odnieść można 
także do politycznego wymiaru obecności ludzi (państw) w Arktyce, niezależnie, 
czy dotyczy to kwestii wewnątrzpaństwowych (krajowych, regionalnych czy lo-
kalnych), czy też różnych aspektów relacji międzynarodowych. Odnosi się ono 
także do rozwijającego się zaangażowania państw spoza regionu, których ambicją 
jest aktywny udział w procesach politycznych kształtujących region arktyczny 
w pierwszych dekadach XXI wieku. 

                                                      

15 R.W. Murray, Conclusions: Arctic Politics Moving Forward, [w:] International relations and 
the Arctic: Understanding policy and governance, red. R.W. Murray, A.D. Nuttall, Cambria 
Press, Amherst, NY 2014, s. 625. 

16 Zarys teorii przedstawia J. Zając, Teoria ról międzynarodowych, [w:] Teorie i podejścia ba-
dawcze, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, WDiNP UW, Warszawa 2015, s. 127-152. 

17 A.J. Bailes, L. Heininen, Strategy Papers on the Arctic or High North: A comparative study 
and analysis, Institute of International Affairs – Centre for Small State Studies, Reykiavik 
2012; International relations and the Arctic: Understanding policy and governance…, op. cit.; 
Perceptions and Strategies of Arcticness in sub-Arctic Europe, red. A. Sprūds, T. Rostoks, 
Latvian Institute of International Affairs, Riga 2014. 
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W jaki sposób te przyrodniczo-społeczne uwarunkowania wpływają na role od-
grywane przez państwa zainteresowane sprawami Arktyki? Można by się spodzie-
wać, że szeroko rozumiana niezmienna cykliczność funkcjonowania regionu oraz 
trwałość reguł nim rządzących może jedynie zakorzeniać je głęboko w minionych 
doświadczeniach, a tym samym mocno je stabilizować czy wręcz petryfikować. 
W rzeczywistości, jak wspomniano we wprowadzeniu do tego artykułu, stosunki 
międzynarodowe w regionie Arktyki, jak też ich szersze czy wręcz ogólnoświato-
we znaczenie, ewoluowały kilkakrotnie na przestrzeni XX i początku XXI wieku. 
Każda zmiana skutkowała także zmianami w skali oraz sposobie zaangażowania 
poszczególnych państw w sprawy arktyczne i docelowo wpływała na rewizję wy-
bieranej (deklarowanej) oraz realizowanej roli18.  

Powszechnie jest już znane dążenie wielu państw, zarówno arktycznych, jak 
i niearktycznych, do wzmocnienia i zabezpieczenia swych roszczeń i interesów na 
Dalekiej Północy, manifestujące się zazwyczaj w przygotowywaniu tzw. strategii 
arktycznych (które należy uznać za koncepcje ich ról arktycznych) i/lub implemen-
tacji ich polityk arktycznych (co z kolei jest już odgrywaniem określonych ról)19. 
Jak wskazują N. Beckmann-Dierkes, A. Sprūds i T. Rostoks, „Arktyka stała się 
kolejną ważną szachownicą do rozwijania i obrony interesów narodowych. Zarów-
no aktorzy arktyczni, jak i niearktyczni znajdują się w procesie (ponownego) od-
krywania swojej arktyczności, a samo to pojęcie coraz bardziej jest obecne w stra-
tegicznym myśleniu światowych i regionalnych aktorów”20. Nie jest niczym zaska-
kującym, że działania te nie są skoncentrowane wyłącznie na manifestowaniu 
w różny sposób obecności w regionie, lecz odnoszą się także do różnych funkcjo-
nalnych aspektów zmian dokonujących się w Arktyce, mianowicie wyzwań zwią-
zanych z zagwarantowaniem zrównoważonego rozwoju, wielowymiarowego bez-
pieczeństwa i mechanizmów sprawnego zarządzania regionem (regional gover-
nance), dalszym rozwijaniem współpracy naukowej czy też ochrony środowiska 
w perspektywie przyszłych projektów energetycznych i żeglugowych. Oczywiście 
występują wyraźne różnice pomiędzy podejściami prezentowanymi przez graczy 
z Arktyki oraz spoza regionu, które wynikają przede wszystkim z ich geograficz-
nego położenia rzutującego z kolei na historyczne tło oraz status prawnomiędzyna-

                                                      

18 D. Nabers, Identity and role change in international relations, [w:] Role theory in interna-
tional relations: Approaches and analyses, red. S. Harnisch, C. Frank, H. Maull, Routledge, 
London 2012, s. 74-92. 

19 A.J. Bailes, L. Heininen, op. cit.; Arktyka na początku XXI wieku…, op. cit.; Północ w stosun-
kach…, op. cit. 

20 N. Beckmann-Dierkes, A. Sprūds, T. Rostoks, Introduction, [w:] Perceptions and Strate-
gies…, op. cit., s. 9.  
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rodowy w obrębie Arktyki, jak też na zakres ich suwerennych kompetencji na jej 
obszarze21. 

Różnice te, w połączeniu z tym samym zestawem okoliczności i wyzwań obec-
nych współcześnie w Arktyce, przekładają się na trzy główne typy deklarowanych 
ról arktycznych: liderów, partnerów i nowych znajomych. Są to odpowiednio role: 
państw arktycznych, państw niearktycznych, które posiadały status obserwatora 
Rady Arktycznej przed 2013 rokiem, oraz państw niearktycznych, które ten status 
uzyskały dopiero w 2013 roku. Należy wyjaśnić, że w obrębie każdego z tych ty-
pów każde z państw stara się jakoś wyróżnić, wyspecjalizować; kwestie te zostaną 
wyjaśnione dokładniej w przedstawionych poniżej analizach poszczególnych ról. 

Jakie są konkretne role państw arktycznych, postrzegających oraz promujących 
siebie jako arktycznych liderów? Po pierwsze, należy podkreślić, że dążenie 
państw arktycznych do pełnienia roli arktycznych liderów jest oparte na dwóch 
poniekąd przeciwstawnych przesłankach. Pierwszą z nich jest potrzeba potwier-
dzenia swej „arktyczności”, drugą – konieczność wyróżnienia się. O ile pierwsza 
przesłanka jest zrozumiała i łatwo dostrzegalna w przypadku każdego z państw 
arktycznych (każde z nich w oficjalnych strategiach arktycznych przedstawia się 
lub samodefiniuje jako „naród arktyczny”, jako „państwo arktyczne”)22, to druga – 
dążenie do podkreślenia swej wyjątkowości – jest nieco bardziej skomplikowana. 
Jak wyjaśnia Nabers:  

„Po pierwsze, przywództwo jako rola ma charakter relacyjny, a zatem jest 
umiejscowione w złożonej strukturze zależności. Po drugie, przywództwo może 
mieć konkretne ‘obiektywne’ źródło; może to, choć nie musi, oznaczać wykorzy-
stywanie względnej przewagi w mechanizm nacisku. Słabsze, pod względem mate-
rialnym, państwa mogą niekiedy działać też jako pośrednicy, by zdobyć poparcie 
dla istotnych rozwiązań, co może wskazywać, iż charakter relacji jest zawsze usta-
nawiany dyskursywnie. Po trzecie, przywództwo polega na ciągłej kontestacji róż-
nych form reprezentacji, które możemy nazwać polityką. To wymaga interakcji 
komunikacyjnych i społecznych, a tym samym służy jako stałe przypomnienie, że 
rola nie może być rozpatrywana oddzielnie od tożsamości”23.  

Te trzy kwestie można dostrzec, gdy analizuje się państwa arktyczne oraz ich 
arktyczne polityki. Jak wskazuje Heininen, „wspólną cechą wszystkich strategii 
jest to, iż państwa arktyczne chciałyby utrzymać przywódcze role w Arktyce oraz 

                                                      

21 P.E. Solli, E. Wilson Rowe, W. Lindgren, Coming into the cold: Asia's Arctic interests, „Polar 
Geography” 2013, vol. 36, no. 4, s. 253-270; O.R. Young, Listening to the voices of non-
Arctic states in Arctic Ocean governance, [w:] The Arctic in world affairs: A North Pacific 
dialogue on the future of the Arctic: 2013 North Pacific Arctic conference proceedings, red. 
O.R. Young, J.D. Kim, Y.H. Kim, Korea Maritime Institute, Seoul 2013, s. 275-303. 

22 A.J. Bailes, L. Heininen, op. cit. 
23 D. Nabers, op. cit., s. 91. 
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by zostało to zaakceptowane przez inne strony”24. Uwzględniając, że wśród ośmiu 
państw arktycznych, które są członkami Rady Arktycznej, są państwa o odmien-
nych potencjałach i różnych zdolnościach do podejmowania działań, mające wła-
sne historie i niejednakowe podejścia do regionu Arktyki i dokonujących się w nim 
zmian, nie jest szczególnie trudno określić ich jednostkowe, wyjątkowe „arktyczne 
tożsamości”, jak też wskazać obszary ich specjalizacji czy też szczególnej wiedzy 
jako arktycznych liderów. 
 
Międzynarodowe role państw arktycznych 

 

Federacja Rosyjska 
 

W przypadku Rosji – największego z państw nadbrzeżnych Oceanu Arktyczne-
go – byłaby to deklarowana rola głównego arktycznego mocarstwa (leading Arctic 
power), opierająca się na wyjątkowej jego pozycji w regionie. Pozycja ta determi-
nowana jest zarówno przez olbrzymi rozmiar terytorium rosyjskiej Arktyki, jak też 
przez tzw. czynnik surowcowy (większość zasobów arktycznych znajduje się  
w obrębie jurysdykcji Rosji)25. Działania oraz wypowiedzi rosyjskich władz, po-
cząwszy od 2008 roku, wskazują, że znaczenie obszarów arktycznych ma głównie 
wymiar geostrategiczny (bezpieczeństwo militarne oraz kontrola nad tzw. przej-
ściem północno-wschodnim) oraz gospodarczo-polityczny (eksploatacja i sprzedaż 
ropy i gazu oraz innych minerałów)26. Warto zwrócić uwagę, że polityka arktyczna 
Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku z jednej strony wyraża chęć kontynu-
owania przez nią bardzo długiej i bogatej w doświadczenia obecności eksploracyj-
no-naukowej i gospodarczej w Arktyce, z drugiej – postrzegana jest jako główna 
szansa na poprawę sytuacji gospodarczej i politycznej tego państwa. Z kolei w nie-
rosyjskim opisie oraz globalnej analizie działalności Rosji na Dalekiej Północy 
najczęściej wskazuje się na trzy powiązane ze sobą kwestie: (1) aspiracji teryto-
rialnych dotyczących jak największego rozszerzenia granic obszarów szelfu rosyj-
skiego; (2) ambitnych planów dotyczących eksploatacji surowców energetycznych; 

                                                      

24 L. Heininen, Northern geopolitics…, op. cit., s. 253. 
25 L. Heininen, A. Sergunin, G. Yarovoy, Russian Strategies in the Arctic: Avoiding a New Cold 

War, Valdai Discussion Club Report, 2014, http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/arctic_eng.pdf, 
(dostęp: 12.12.2014); A. Moe, Potential Arctic Oil and Gas Development: What are Realistic 
Expectations?, [w:] The Arctic in world affairs…, op. cit., s. 227-250. G. Yarovoy, Russia's 
Arctic Policy, [w:] International relations and the Arctic…, op. cit., s. 191-233. 

26 M. Laruelle, Russia's Arctic strategies and the future of the Far North, M.E. Sharpe, Inc., 
New York 2014; K. Zysk, Military Aspects of Russia’s Arctic Policy: Hard Power and Natu-
ral Resources, [w:] Arctic Security in an Age of Climate Change, red. J. Kraska, Cambridge 
University Press, Cambridge 2011, s. 85-106; B. Padrtová, Russian military build-up in the 
Arctic: Strategic shift in the balance of power of bellicose rhetoric only?, „Arctic Yearbook” 
2014, vol. 3, s. 415-433. 
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(3) restauracji militarnej obecności Rosji w rosyjskiej Arktyce. W obecnej sytuacji 
jedynie kwestia wniosku do Komisji ds. Granic Szelfu Kontynentalnego, którego 
złożenie jest zapowiadane na rok 2016, nie budzi – jak na razie  specjalnych kon-
trowersji. Pozostałe dwie sprawy budzą sporo emocji, co wiąże się ze złym stanem 
aktualnych relacji między Rosją a Zachodem w kontekście kryzysu ukraińskiego 
oraz związanych z tym sankcji ekonomicznych. Również znaczący spadek cen 
surowców węglowodorowych na światowych rynkach nie sprzyja w rozwijaniu 
przez Rosję roli arktycznego mocarstwa27. 

 
Stany Zjednoczone 

 

Bardzo interesujący jest przypadek Stanów Zjednoczonych (USA) – państwa, 
którego rolę można określić jako „globalny przywódca Arktyki”. Potwierdzeniem 
słuszności tej oceny jest opinia wyrażona przez P. Steinberga dotycząca dominują-
cego sposobu patrzenia amerykańskich decydentów na interesy USA w Arktyce. 
Jak stwierdza ten badacz, Stany Zjednoczone są arktycznym narodem po prostu 
dlatego, że mają w Arktyce swoje strategiczne interesy dotyczące ich globalnej 
pozycji28.  Podejście to jest także przyjęte przez innych autorów, np. Rosenberga, 
Titleya i Wikera, którzy uważają, że „rozwój polityki arktycznej USA i jej sku-
teczne przewodnictwo w Radzie Arktycznej w latach 2015–2017 będą sprzyjać 
wzmocnieniu wiarygodności USA jako światowego lidera w sprawach arktycz-
nych, jak też rozwiną w nadchodzących dekadach arktyczny etos Amerykanów 
poprzez interesujące propozycje polityczne oraz niezbędne inwestycje”29. Warto 
też zwrócić uwagę, że o ile jeszcze w 2009 roku USA określane były jako „gnuśne 
mocarstwo arktyczne” (reluctant Arctic power)30, to rozwój podejścia władz ame-
rykańskich do spraw arktycznych w ostatnich dwóch latach jest imponujący.  

Obecnie podstawę amerykańskiej polityki arktycznej stanowi Narodowa strate-
gia dla regionu arktycznego, wydana przez Biały Dom w maju 2013 roku. Jest ona 
skoncentrowana na trzech głównych zagadnieniach: (1) zabezpieczeniu amerykań-
skich interesów w Arktyce przez zwiększenie zdolności logistycznych i operacyj-
ności amerykańskich sił zbrojnych i cywilnych na tym obszarze; (2) odpowiedzial-
nym zarządzaniu regionem  jego obszarem, środowiskiem naturalnym i zasobami; 
(3) wzmacnianiu współpracy międzynarodowej w regionie. USA zapowiadają, że 
                                                      

27 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 78. 
28 P.E. Steinberg, U.S. Arctic Policy, [w:] International relations and the Arctic…, op. cit., s. 181. 
29 E. Rosenberg, D. Titley, A. Wiker, Arctic 2015 and Beyond. A Strategy for U.S. Leadership in 

the High North, Centre for New American Security Policy Brief, 2014, s. 11, 
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_ArcticHighNorth_policybrief 
_RosenbergTitleyWiker.pdf, (dostęp: 11.04.2015). 

30 R. Huebert, United States Arctic Policy: the Reluctant Arctic Power, University of Calgary, 
Calgary 2009, http://www.policyschool.ucalgary.ca/sites/default/files/research/sppbriefing-
huebertonline.pdf, (dostęp: 14.04.2015). 
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przy realizacji tych zadań będą się kierować zasadami zachowania pokoju i stabil-
ności w Arktyce, podejmowania decyzji politycznych na podstawie miarodajnych 
danych naukowych i tradycyjnej wiedzy ludności rdzennej, wdrażania innowacyj-
nych rozwiązań przy udziale szerokiego grona partnerów, jak również konsultacji 
i współpracy z ludnością rdzenną Alaski. Krótko przed ogłoszeniem przez prezy-
denta B. Obamę tego dokumentu swoją „strategię” arktyczną ogłosiła w maju 2013 
roku amerykańska straż przybrzeżna, a niedługo potem, w listopadzie 2013 roku, 
stanowisko w tej sprawie zajął również Departament Obrony. Następnie dość po-
bieżny tekst strategii narodowej uzupełniono w styczniu 2014 roku o plan jej 
wdrożenia, a w lutym 2014 roku Marynarka Wojenna wydała swoją „mapę drogo-
wą” dla Arktyki na lata 20142020. Wydaje się, że dla przyszłości zaangażowania 
USA w Arktyce i roli odgrywanej w tym regionie kluczowe znaczenie będzie miał 
przebieg i wyniki amerykańskiego przewodnictwa w Radzie Arktycznej, które 
zakończy się w 2017 roku31.  

Jesienią 2014 roku Stany Zjednoczone przedstawiły główne zadania swojego 
przewodnictwa w Radzie Arktycznej. Ma się ono koncentrować na kwestiach za-
rządzania Oceanem Arktycznym, zapobiegania i dostosowywania się do zmian 
klimatycznych oraz na sprawach rozwoju gospodarczego obszarów północnych. 
Przejęcie przez USA przewodnictwa w Radzie Arktycznej wzbudzało szerokie 
zainteresowanie właśnie ze względu na przypisywaną temu państwu rolę globalne-
go supermocarstwa32 oraz duże oczekiwania związane z ponownie rosnącym 
w Stanach zainteresowaniem Daleką Północą. Wiele uwagi zwrócono też na nomi-
nację admirała straży przybrzeżnej Roberta J. Pappa na stanowisko specjalnego 
przedstawiciela USA ds. Arktyki, szczególnie że dość dużo mówi się także o małej 
liczbie lodołamaczy oraz brakach logistycznych i infrastrukturalnych, stanowią-
cych przeszkodę w rozwoju amerykańskiego zaangażowania w tym rejonie. Cały 
czas pozostaje otwarta kwestia nieratyfikowania do tej pory przez Senat Stanów 
Zjednoczonych Konwencji NZ o Prawie Morza, pomimo zabiegów kolejnych ad-
ministracji i reprezentantów Alaski, co potencjalnie może ograniczyć udział USA 
w procesach wyznaczania granic szelfu kontynentalnego w Arktyce, które oparte 
są na tej konwencji33. 

 
Kanada 

 

W przypadku Kanady warto podkreślić, że rząd w Ottawie definiuje Kanadę nie 
tylko jako „arktyczne mocarstwo” (Arctic power), lecz także jako odpowiedzialne 
państwo arktyczne odgrywające wiodącą rolę (leadership role) w zarządzaniu re-

                                                      

31 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 77. 
32 Zob. więcej: P. Graczyk, Polityka Stanów Zjednoczonych w regionie Arktyki, [w:] Arktyka na 

początku XXI wieku…, op. cit., s. 415-451. 
33 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 77. 
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gionem, zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska w Arktyce34. Dokład-
niejsza analiza oficjalnych dokumentów i wystąpień kanadyjskich polityków wska-
zuje, że w praktyce główną rolą Kanady w odniesieniu do Arktyki jest rola lidera 
w sprawowaniu suwerenności na obszarach arktycznych. Oznacza to, że władze 
Kanady szczególną uwagę zwracają na rozwijanie potencjału ukierunkowanego na 
zabezpieczenie suwerennych praw oraz interesów w Arktyce, szczególnie ochrony 
północnych terytoriów i granic35. Pomimo że podejście to jest ściśle związane 
z koncepcją kanadyjskiej tożsamości i kanadyjskiego narodu36, to jego implemen-
tacja wciąż stanowi duże wyzwanie i często bywa krytykowane za brak spoistości 
i nieefektywność37.  

Z jednej strony Kanada to państwo promujące w przeszłości szeroką transgra-
niczną współpracę w regionie Arktyki, zaangażowane w międzynarodowe badania 
oraz ochronę środowiska Dalekiej Północy, aktywnie wspierające też rolę rdzen-
nych mieszkańców  w jej przypadku Inuitów – w kształtowaniu przyszłości re-
gionu. Z drugiej strony Kanada od 2006 roku pod rządami konserwatywnego rządu 
S. Harpera bardzo mocno eksponuje kwestie swojej suwerenności terytorialnej, 
bezpieczeństwa narodowego oraz ochrony swych interesów politycznych i gospo-
darczych na Dalekiej Północy. Przykładem tego jest blokowanie do 2014 roku 
uzyskania przez UE statusu obserwatora w RA, ograniczanie dyskusji na temat 
Arktyki na forum NATO, eksponowanie geopolitycznego i militarnego wymiaru 
obecności Kanady w Arktyce, jak też krytyka podobnych działań podejmowanych 
przez inne państwa, szczególnie Rosję38. 

Kanadyjska polityka wobec Arktyki sformułowana w ramach tzw. Strategii 
Północnej koncentruje się na czterech następujących obszarach: (1) wykonywania 
praw suwerennych; (2) promowania rozwoju społecznego i gospodarczego; (3) 
ochrony środowiska naturalnego; (4) poprawy i decentralizacji systemu zarządza-
nia północnymi terytoriami. Od maja 2013 roku do maja 2015 roku Kanada prze-
wodniczyła Radzie Arktycznej, głównym tematem jej programu był „rozwój 
w służbie społeczności Północy” ukierunkowany na takie kwestie, jak odpowie-
dzialny rozwój zasobów Arktyki, bezpieczna żegluga w Arktyce i zrównoważony 

                                                      

34 Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada, Statement on Canada's 
Arctic Foreign Policy: Exercising Sovereignty and Promoting Canada’s Northern Strategy 
Abroad, Ottawa 2010, http://www.international.gc.ca/arctic-arctique/arctic_policy-canada-
politique_arctique.aspx?lang=eng, (dostęp: 17.04.2015). 

35 Ibidem. 
36 R. Huebert, Canadian Arctic Security: Shifting Challenges, [w:] International relations and 

the Arctic…, op. cit., s. 131-163.  
37 H. Exner-Pirot, The Canadian Arctic Council Ministerial – What to expect, Blog – Eye on the 

Arctic, http://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2015/04/15/the-canadian-arctic-council-ministeri 
al-what-to-expect/, (dostęp: 8.05.2015).  

38 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 75. 
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rozwój społeczności polarnych39. Dokładniejsza analiza tych zagadnień jest przed-
stawiona w opracowaniu M. Gabrysia, zawartym w dalszej części książki. 

 
Norwegia 

 

Rozważając rolę Norwegii na Dalekiej Północy, należy zwrócić uwagę, że jej 
„przywództwo arktyczne” realizuje się w dwóch, na pierwszy rzut oka sprzecz-
nych, jednak w istocie dość blisko związanych ze sobą sferach: z jednej strony 
w dziedzinie ochrony środowiska, z drugiej – w sektorze eksploatacji zasobów 
energetycznych (zwłaszcza złóż węglowodorów)40. Określenie Norwegii mianem 
arktycznego lidera w zakresie bezpieczeństwa E/E (energetycznego i ekologiczne-
go) jest w dużej mierze związane ze staraniami władz norweskich mającymi na 
celu promowanie na arenie światowej wizerunku tego kraju jako proekologicznego 
dostarczyciela energii, niezależnie od faktu, że znaczna część tej energii pochodzi 
z nieodnawialnych źródeł41. Warto nadmienić, że wskazane role przywódcze są 
wspierane przez dwie równie ważne, które wskazała E. Wilson – dostarczyciela 
informacji na temat zmian zachodzących w Arktyce oraz organizatora/inicjatora 
wydarzeń lub procesów ukierunkowanych na rozwój współpracy w regionie, 
szczególnie zaś wzmocnienie Rady Arktycznej42.  

Role te związane są między innymi z tym, że to właśnie Norwegia jako pierw-
sze państwo arktyczne skoncentrowała swoją politykę zagraniczną na regionie 
Dalekiej Północy, który w wersji popularyzowanej przez władze w Oslo nazywany 
jest High North (Nordområde). Działania podjęte w 2003 roku doprowadziły po 
dwóch latach do określenia przez główne siły polityczne Norwegii Dalekiej Półno-
cy mianem strategicznego obszaru polityki zagranicznej państwa43.   

W grudniu 2006 roku ogłoszono pierwszą Norweską Rządową Strategię doty-
czącą Dalekiej Północy (The Norwegian Government’s High North Strategy), 
w której przedstawiono główne założenia norweskiej polityki w Arktyce, m.in.: 
stosunki międzynarodowe w regionie (zwłaszcza z Rosją), rozwijanie wiedzy na-
ukowej o regionie i wzmacnianie kompetencji w tej dziedzinie, ochronę środowi-
ska, problematykę dotyczącą rdzennej ludności (przede wszystkim Saamów), kwe-
stie związane z zasobami morskimi, eksploatacją surowców energetycznych oraz 

                                                      

39 Ibidem. 
40 K. Kræmmer, The Norwegian Arctic: Energy, Economy, and the Environment: A Discourse 

Analysis of Norwegian Policy in the High North, praca magisterska – MA Politics, University 
of Edinburgh, Edinburgh 2013, https://www.academia.edu/4718263/The_Norwegian_Arctic_ 
Energy_Economy_and_the_Environmen, (dostęp: 10.03.2014). 

41 L.C. Jensen, G. Hønneland, Framing the High North: Public Discourses in Norway after 
2000, „Acta Borealia” 28, no. 1, s. 37-55. 

42 E. Wilson Rowe, Arctic hierarchies? Norway, status and the high north, „Polar Record” 2014, 
vol. 50, no. 01 s. 72-79. 

43 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 67. 
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rozwoju szeroko rozumianego biznesu na obszarach wokółbiegunowych. W marcu 
2009 roku rząd Norwegii opublikował opracowanie pt. New Building Blocks in the 
North: The next step in the Government’s High North Strategy. Przedstawiono 
w nim siedem głównych tematów, na których w kolejnych latach miała się Norwe-
gia skoncentrować; zaliczono do nich: (1) klimat i środowisko naturalne, (2) moni-
torowanie, reagowanie kryzysowe i bezpieczeństwo na północnych obszarach mor-
skich, (3) zrównoważone wykorzystanie morskich surowców energetycznych i od-
nawialnych zasobów naturalnych, (4) wsparcie biznesu, (5) rozwijanie infrastruktu-
ry, (6) zabezpieczenie suwerenności i współpracy transgranicznej, (7) promowanie 
kultury oraz wspieranie rdzennej ludności44. Najnowszy norweski dokument doty-
czący polityki w Arktyce, opublikowany w listopadzie 2014 roku, nosi dość rozbu-
dowany tytuł: Północ globu: Tworzenie wartości i zasoby. Zmiany klimatu i wie-
dza. Wydarzenia na północy globu dotyczą nas wszystkich. Raport ten zawiera 
pierwsze stanowisko nowego rządu Norweskiej Partii Konserwatywnej kierowane-
go przez Ernę Solberg. Priorytety opisane w tym dokumencie dotyczą: współpracy 
międzynarodowej (od współpracy transgranicznej po instytucje globalne), rozwoju 
przedsiębiorczości opartej na wiedzy, szeroko rozumianego rozwoju wiedzy, ulep-
szania infrastruktury, lepszego przygotowania w zakresie ochrony środowiska, 
mieszkańców regionu, różnorodności biologicznej i właściwego zarządzania zaso-
bami45. 

 
Dania 

 

Według strategii arktycznej opublikowanej przez Królestwo Danii państwo to 
deklaruje się jako „lider arktycznej współpracy wielostronnej” opowiadający się za 
otwartym dialogiem również w relacjach dwustronnych. Wizja ta stoi jednak 
w pewnej opozycji szczególnie wobec koncepcji „Arktycznej Piątki” (A5) oraz 
inicjatywy władz w Kopenhadze zorganizowania w 2008 roku na Grenlandii spo-
tkania, na które zaproszono wyłącznie przedstawicieli państw nadbrzeżnych Oce-
anu Arktycznego. Jego rezultatem stała się tzw. Deklaracja z Ilulissat, która przez 
wielu została uznana za symptom ograniczania współpracy arktycznej poprzez 
wyłączenie z niej zarówno takich państwa, jak Szwecja, Finlandia czy Islandia, jak 
też przedstawicieli arktycznych ludów rdzennych. W ocenie M. Nuttala ówczesne 
działania Danii można interpretować jednak jako dowód zdolności tego państwa do 
zachowywania się jak główny światowy gracz w międzynarodowej polityce na 
Dalekiej Północy, należący do elitarnej grupy arktycznych państw nadbrzeżnych. 
W istocie, z uwagi na fakt niejasnego przyszłego statusu Grenlandii w ramach Kró-
lestwa Danii (która określa się wręcz jako „prawie-państwo”) oraz samodzielnych 
aspiracji Wysp Owczych w odniesieniu do regionu Arktyki, rola Danii jako „ark-
                                                      

44 Ibidem, s. 68. 
45 Ibidem. 
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tycznego przywódcy” wydaje się być nie tak jednoznaczna, jak życzyłby sobie tego 
rząd w Kopenhadze. Należy ona bowiem do grona państw arktycznych wyłącznie 
ze względu na Grenlandię, która od 2009 roku cieszy się w ramach Królestwa Da-
nii bardzo daleko idącą autonomią, obejmującą nie tylko sprawy wewnętrzne, ale 
także zagadnienia polityki zewnętrznej wyspy46. Z tego też względu Strategia Kró-
lestwa Danii dla Arktyki 20112020, wydana w sierpniu 2011 roku, podkreśla 
równe partnerstwo wszystkich trzech części Królestwa, tj. Danii, Grenlandii 
i Wysp Owczych47 na rzecz współpracy w celu zachowania pokoju, bezpieczeń-
stwa i stabilności w regionie, zapewnienia samowystarczalności oraz rozwoju 
w Arktyce, przy pełnym poszanowaniu jej środowiska naturalnego i klimatu, a tak-
że w kooperacji z partnerami międzynarodowymi48. Wyraźnie wskazywanym ce-
lem tej strategii jest wzmocnienie statusu Królestwa Danii jako globalnego gracza 
(ang. global player) w Arktyce na tle zmian środowiskowych i geopolitycznych 
zachodzących w regionie, a także związanego z nimi rosnącego międzynarodowe-
go zainteresowania Daleką Północą.  

 
Islandia 

 

Kwestia położenia geograficznego jako ważnego czynnika określającego pozy-
cję państwa w gronie państw arktycznych i wpływającego na międzynarodową rolę 
pełnioną w tym regionie, podobnie jak dla Danii, jest ważna również dla Islandii49. 
Jest ona najmniejszym spośród suwerennych państw arktycznych, a o jej przyna-
leżności do tej grupy decyduje położona na północ od wyspy malutka wysepka 
Grimsey, dokładnie na przebiegu linii koła podbiegunowego. Islandia od końca 
zimnej wojny jest związana z różnymi forami współpracy arktycznej, takimi jak 
Rada Arktyczna czy Euro-Arktyczna Rada Barentsa. Co więcej, elity islandzkie 

                                                      

46 Pierwszą ustawę przyznającą Grenlandii autonomię w sprawach wewnętrznych dotyczących 
edukacji, zdrowia, rybołówstwa i ochrony środowiska oraz nadającą jej autonomiczny rząd, 
parlament duński przyjął w 1978 r. Ustawa ta weszła w życie w 1979 r. po przeprowadzonym 
na Grenlandii referendum, w którym 70% głosujących opowiedziało się za zwiększeniem sa-
morządności wyspy w ramach Królestwa Danii. Szerzej zob. M. Tomala, Rola Grenlandii 
w stosunkach międzynarodowych, [w:] Północ w stosunkach międzynarodowych…, op. cit., 
s. 171-191. 

47 W kwietniu 2013 r. Wyspy Owcze ogłosiły własną analizę strategiczną dotyczącą Arktyki 
oraz potencjału i zagrożeń dla Wysp Owczych związanych z rozwojem regionu, zob.: A.J. Ba-
iles, B. Jákobsstovu, The Faroe Islands and the Arctic: Genesis of a Strategy, „Veftímaritið 
Stjórnmál og stjórnsýsla” 2013, vol. 9, no 2, s. 531-548. 

48 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 70. 
49 K. Dodds, V. Ingimundarson, Territorial nationalism and Arctic geopolitics: Iceland as an 

Arctic coastal state, „The Polar Journal” 2013, vol. 2, no. 1, s. 21-37. 
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chętnie przypominają, że Islandia jest jedynym  w przeciwieństwie do krajów 
Arktycznej Piątki  państwem, którego terytorium w całości leży w Arktyce50.  

Z uwagi na swoje strategiczne położenie na północnym Atlantyku Islandia 
przykłada dużą wagę do możliwości rozwoju transportu w Arktyce i ma ambicje 
stania się ważny ośrodkiem na trasach morskich z Azji do Europy i Ameryki Pół-
nocnej. Warto też zauważyć, że Islandia przeciwstawia się militaryzacji regionu 
(co jest zrozumiałe, gdyż jest jedynym członkiem NATO niemającym własnej 
armii). Władze w Reykjaviku w ramach swej polityki arktycznej kładą duży nacisk 
na kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w regionie. Szcze-
gólnie to ostatnie zagadnienie jest dla Islandii istotne z uwagi na znaczenie sektora 
rybołówstwa, który pomimo że samodzielnie generuje jedynie ok. 8% islandzkiego 
GDP, to z racji powiązania z innymi dziedzinami gospodarki odgrywa w państwie 
dominującą rolę.  

Pomimo że Islandia nie jest uznawana za państwo nadbrzeżne Oceanu Arktycz-
nego i wciąż ma po kryzysie dość ograniczony potencjał gospodarczy, to swą szan-
sę upatruje w polityce międzynarodowej związanej z Arktyką jako lider arktyczny, 
stając się centrum rozwijania różnorodnych form aktywności gospodarczej ma 
obszarach morskich w Arktyce, szczególnie obsługi żeglugi handlowej. Pozycja 
geograficzna, potencjał oraz doświadczenie Islandii, w jej ocenie, mogą być szcze-
gólnie ważne dla ewentualnych partnerów z Dalekiego Wschodu, pozwalając im 
w sytuacji rozwoju żeglugi transarktycznej szybko docierać zarówno do centrów 
przeładunkowych Ameryki Północnej, jak też Europy51. Jak oceniają eksperci, Is-
landia ma zarówno poważne podejście do perspektyw gospodarczych regionu ark-
tycznego, jak też możliwości zdyskontowania swej pozycji, co stara się czynić 
głównie poprzez tworzenie dogodnych warunków do inwestowania, rozwój infra-
struktury i dobre relacje z wieloma partnerami handlowymi52, szczególnie z Chi-
nami53. 

 
 
 

                                                      

50 Ö. Skarphéðinsson, Icelandic Perspectives on the Arctic, przemówienie na konferencji Arctic 
Frontiers 23-28.01.2011 Tromso, http://www.utanrikisraduneyti.is/media/nordurlandaskrif 
stofa/Icelandic-Perspectives-on-the-Arctic-Tromso-24-jan-2011.PDF, (dostęp: 19.03.2015). 

51 A. Airoldi, The European Union and the Arctic: Developments and perspectives 2010-2014, 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2014; Icelandic Government, Breaking the Ice: 
Arctic Development and Maritime Transportation. Prospects of the Transarctic Route – Im-
pact and Opportunities, Reykiavik 2007, http://www.mfa.is/media/Utgafa/Breaking_ 
The_Ice_Conference_Report.pdf, (dostęp: 19.04.2015). 

52 A. J. Bailes, M.Cela, Iceland – A State within the Arctic, [w:] International relations and the 
Arctic…, op. it., s. 361.  

53 M. Łuszczuk, Arctic Cooperation of the Nordic and East Asian States, „Miscellanea 
Oeconomicae” 2014, vol. 2, s. 213-225.  
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Finlandia 
 

Dla Finlandii „arktyczne przywództwo” wyraża się przede wszystkim w pełnie-
niu roli „przodującego eksperta w sprawach Dalekiej Północy”, co opiera się na 
dysponowaniu wyjątkową „wiedzą w zakresie żeglugi w warunkach zimowych, 
transporcie morskim oraz zaawansowanych technologiach w przemyśle stocznio-
wym”54. Warto zauważyć, że władze Finlandii otwarcie dążą do określenia (i zaję-
cia) odpowiednio mocnej pozycji na Dalekiej Północy – jak ujęto to w fińskiej 
strategii arktycznej: „sprawy arktyczne zajmują ważne miejsce w polityce zagra-
nicznej Finlandii, jej międzynarodowej roli oraz jej wysiłkach na rzecz wypraco-
wania unikalnej marki państwa”55.  

W Strategii dla Regionu Arktycznego, przedstawionej w 2013 roku, Finlandia 
określa się też jako „aktywny aktor arktyczny obdarzony zdolnością pogodzenia 
ograniczeń i szans stworzonych przez środowisko arktyczne w sposób zrównowa-
żony, jednocześnie opierając się na współpracy międzynarodowej”56. Kooperacja 
międzynarodowa oraz wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu przy 
jednoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego zostały przyjęte jako filary 
fińskiej obecności i aktywności w Arktyce. Warto też zauważyć, że Finlandia kła-
dzie relatywnie większy – w porównaniu z innymi krajami arktycznymi – nacisk na 
problematykę ochrony środowiska naturalnego, jest też chyba największym orę-
downikiem wzmocnienia Rady Arktycznej jako głównego forum współpracy re-
gionalnej. Wiąże się to poniekąd z tradycyjną rolą Finlandii jako inicjatora współ-
pracy arktycznej, przyjętą na początku lat 90. XX wieku (należy tu pamiętać o tzw. 
procesie Rovaniemi czy Wymiarze Północnym UE). Finlandia postrzega się 
w całości za kraj arktyczny, co od 2013 roku stanowi nowy sposób jej samookre-
ślenia w kontekście tak wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Podkreśla się przy 
tym specjalizację fińskiego przemysłu i nauki w technologiach oraz rozwiązaniach 
właściwych dla wyzwań wynikających z zimnego klimatu, szczególnie w zakresie 
technologii arktycznego transportu morskiego. Fińska strategia chętnie eksponuje 
także wysoki stopień specjalizacji krajowych podmiotów w odpowiedzialnej dzia-
łalności górniczej na Północy, w transporcie i energii – tak w odniesieniu do paliw 
kopalnych, jak i arktycznych źródeł energii odnawialnej. Co ciekawe, podkreśla się 
również kluczową rolę fińskiego potencjału w sektorze komunikacji oraz zaawan-

                                                      

54 L. Heininen, Finland as an Arctic and European State: Finland's Northern Dimension (Poli-
cy), [w:] International relations and the Arctic…, op. cit., s. 333. 

55 Finish Prime Minister’s Office, Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013, Helsinki 2013, 
s. 8, http://vnk.fi/documents/10616/334509/Arktinen+strategia+2013+en.pdf/6b6fb723-40ec-
4c17-b286-5b5910fbecf4, (dostęp: 10.04.2015). 

56 Ibidem, s. 7. 
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sowanych technologii służących zapewnianiu rozwiązań technologicznych odpo-
wiadających nowym wyzwaniom w regionie57.  
 

Szwecja 
 

Wydaje się, że najtrudniejsze zadanie wyznaczenia specjalizacji w zakresie 
„arktycznego przywództwa” poszczególnych państw arktycznych zachodzi 
w przypadku Szwecji. Przed 2010 rokiem prezentowała się jako państwo relatyw-
nie najmniej – spośród państw arktycznych – akcentujące wymiar arktyczny 
w swojej polityce zagranicznej, i to pomimo znacznego jej wkładu w arktyczne 
badania naukowe i ważną rolę, jaką odgrywa Laponia w szwedzkiej gospodarce. 
Wzrost szwedzkiej aktywności nastąpił dopiero na skutek ogólnego zainteresowa-
nia międzynarodowego Arktyką oraz ze względu na szwedzkie przewodnictwo 
w Radzie Arktycznej (lata 2011–2013). 

W swej strategii arktycznej wydanej w 2011 roku (Government Offices of Swe-
den 2011) szwedzki rząd zwrócił jednak uwagę, że działania i priorytety innych 
państw wpływają także na interesy Szwecji w regionie58. Szwecja podkreśla przede 
wszystkim ogromną wartość Arktyki jako regionu pokoju, szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa oraz współpracy i deklaruje, że jest zdeterminowana, aby prowadzić 
politykę promującą taką wizję Arktyki. Zarówno podczas przewodnictwa w Radzie 
Arktycznej, jak i w ogólnych stosunkach międzynarodowych Szwecja może być 
postrzegana jako państwo prowadzące politykę opartą na konsensusie, dążącą do 
stabilizowania sytuacji i ograniczania ewentualnych napięć, jak też oczekującą po-
rozumienia i zbliżenia między różnymi aktorami obecnymi w regionie. 

Według stanowiska Sztokholmu priorytetem Szwecji jest efektywna współpraca 
wielostronna w Arktyce. Jej celem jest stabilizowanie sytuacji politycznej, służące 
bezpieczeństwu, rozwojowi gospodarczemu i ochronie środowiska naturalnego59. 
W świetle tej strategii można przyjąć, że Szwecja stara się odgrywać rolę arktycz-
nego lidera i promotora współpracy arktycznej, a doskonałym tego potwierdzeniem 
były jej działania na rzecz wzmocnienia Rady Arktycznej podjęte w okresie jej 
przewodniczenia temu forum. 

Szwecja kładzie także szczególny nacisk na aktywność w ramach polityki kli-
matycznej oraz przygotowanie i adaptację regionów arktycznych do zmian środo-
wiskowych i społeczno-ekonomicznych, które mogą być rezultatem zmian klima-
tycznych. W tym kontekście wiele uwagi poświęca się także roli szwedzkiej nauki 
w badaniach klimatu i środowiska arktycznego. Szwedzka strategia wyszczególnia 
przy tym praktyczne działania, takie jak szersze stosowanie ocen oddziaływania, 

                                                      

57 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 64.  
58 Government Offices of Sweden, Sweden’s strategy for the Arctic region, Stockholm 2011, 

http://www.government.se/content/1/c6/16/78/59/3baa039d.pdf, (dostęp: 123.03.2014). 
59 Ibidem, s. 23. 
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wzmocnienie sieci obszarów chronionych, szczególnie w regionie Morza Barentsa, 
promowanie zarządzania obszarami morskimi na poziomie ekosystemów czy two-
rzenie międzynarodowych planów ochrony arktycznych gatunków. Sprawy ark-
tyczne mają być także silniej promowane dzięki projektom Nordyckiej Rady Mini-
strów60, co ma uzupełniać działania prowadzone w ramach Rady Arktycznej61.  

Warto też zwrócić uwagę, że do specyfiki szwedzkich dokumentów należy 
podnoszenie znaczenia rozwoju wolnego handlu w regionie. W szwedzkiej strategii 
arktycznej wyrażono pogląd, że wolny handel i likwidacja barier technicznych 
w handlu w regionie arktycznym leżą w interesie szwedzkiej gospodarki. Obsza-
rami szczególnego zainteresowania są eksploatacja surowców – tak odnawialnych, 
jak i nieodnawialnych – oraz turystyka, co odpowiada profilowi gospodarczemu 
szwedzkiej Północy. W kwestii kopalnych surowców energetycznych zaznacza się, 
że Szwecja nie ma bezpośrednich interesów związanych z eksploatacją arktycznej 
ropy i gazu. Kładzie się natomiast nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Szwecja deklaruje w swojej strategii arktycznej podnosić wymiar ludzki w dysku-
sjach na temat regionu arktycznego. Sporo też miejsca – tak w dokumentach, jak 
i deklaracjach – szwedzki rząd poświęca kwestii praw ludów rdzennych i rozwo-
jowi społeczno-kulturowemu Samów. Kładzie się także nacisk na kwestie zdrowia 
w regionie, co można uznać niejako za specjalizację szwedzkich badań arktycz-
nych. 

 
Zakończenie 

 

Jak zaznaczono we wstępie, sytuacja międzynarodowa w Arktyce ulega po raz 
kolejny istotnym zmianom warunkowanym przez zjawiska globalizacji i moderni-
zacji, jak też następstwa zmian klimatu. Nowa sytuacja kształtująca się wokół bie-
guna północnego wydatnie zmienia jego międzynarodowe znaczenie, co znajduje 
swój wyraz między innymi w przyjmowaniu przez państwa arktyczne nowych ról 
międzynarodowych adresowanych właśnie tej scenie światowych stosunków mię-
dzynarodowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w zasadzie wszystkie pań-
stwa, akcentując swój arktyczny charakter (czego wcześniej raczej nie robiły), 
starają się jednocześnie przedstawiać jako przywódcy lub też liderzy w określo-
nych obszarach ważnych dla przyszłości tego regionu. Czynnikami decydującymi 
o wyborze określonej specjalizacji są: uwarunkowania geograficzne, pełnione już 
wcześniej role syntetyczne, potrzeby i możliwości wewnątrzpaństwowe. Chociaż 
część tych ról jest zbliżona (zwłaszcza wśród mniejszych państw czy też państw 
nordyckich), to wydaje się, że ich odgrywanie nie będzie prowadzić do rywalizacji 
czy też antagonizmów. Wiele wskazuje, że państwa arktyczne wydają się doskona-

                                                      

60 Zob. J. Grzela, Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, Wydawnictwo UJK, Kielce 
2014, s. 222 i nast.  

61 M. Łuszczuk et al., Cele i narzędzia…, op. cit., s. 65. 
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le rozumieć, że ich kooperacja stanowi nie tylko warunek pożądanego przez nie 
statusu Arktyki, ale też utrzymania decydującej pozycji w kontekście zwiększają-
cego się zainteresowania regionem ze strony graczy z innych części świata. Praw-
dopodobnie w najbliższej dekadzie dokonywane będą korekty ról odgrywanych 
przez poszczególne państwa arktyczne (co wynikać może też z oddziaływania 
czynników spoza regionu – np. kryzys ukraiński), trudno jednak przewidzieć, aby 
miały one destabilizujący wpływ na regionalne status quo.  
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Abstrakt 
 

Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła ogromny wzrost zainteresowania obszarami 
polarnymi w Kanadzie. Znalazło to odbicie w liczbie opublikowanych dokumentów 
rządowych, wypowiedziach polityków, analizach naukowych czy wreszcie w wyni-
kach sondaży opinii publicznej. Politykiem, który w największym stopniu wpłynął na 
ukształtowanie kanadyjskiej strategii arktycznej w tym okresie jest Stephen Harper, 
który od 2006 roku nieprzerwanie pełni funkcję premiera Kanady. W programach jego 
kolejnych gabinetów Północ pozostawała obszarem priorytetowym, a premier wielo-
krotnie podkreślał, że obszar ten stanowi nie tylko fundamentalną część kanadyjskiej 
tożsamości narodowej, ale w przyszłości może stać się źródłem dobrobytu dla całej 
Kanady. Po 9 latach od objęcia władzy przez Partię Konserwatywną, u progu wyborów 
parlamentarnych, zasadna wydaje się próba oceny realizacji zobowiązań podjętych 
przez rządy S. Harpera. Celem artykułu jest analiza realizacji czterech podstawowych 
filarów polityki arktycznej Kanady, zawartych w dokumencie z 2009 roku, Canada’s 
Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future, czyli sprawowanie suweren-
ności w Arktyce; wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego tego regionu; 
ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa zarządzania obszarami na północy. 
Próba oceny pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, czy politykę arktyczną można 
uznać za dziedzictwo pozostawione przez premiera Harpera następnym pokoleniom 
Kanadyjczyków czy raczej wpisuje się ona w długą tradycję jedynie chwilowego zain-
teresowania rodzimych polityków obszarami północnymi. 

 

The first decade of the twenty-first century has brought a huge increase in interest 
in polar regions in Canada. This is reflected in the number of government documents, 
political statements, scientific research and finally the results of public opinion polls. 
Since 2006 Prime Minister Stephen Harper has had the greatest impact on shaping the 
Canadian Arctic. The North remained a priority area of his successive cabinets and 
Prime Minister repeatedly stressed that this region is not only a fundamental part of 
Canadian national identity, but in the future it may become a source of prosperity for 
the whole of Canada. After 9 years in power, on the threshold of parliamentary elec-
tions, it appears advisable to try to assess the implementation of S. Harper proposals. 
The aim of the article is to analyze the implementation of the four basic pillars of Ca-
nadian Arctic policy contained in a document from 2009. Canada's Northern Strategy: 
Our North, Our Heritage, Our Future: exercising sovereignty in the Arctic; promoting 
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social and economic development; environmental protection; and improving and de-
volving northern governance. The assessment allows to answer the question of whether 
the Arctic policy could become the legacy left by Prime Minister Harper the next gen-
eration of Canadians or rather part of a long Canadian tradition of only temporary in-
terest of politicians in northern areas. 

 

Słowa kluczowe: Arktyka, Kanada, strategia arktyczna, Stephen Harper 
Key words: Arctic, Canada, Arctic strategy, Stephen Harper 
 
 

Wprowadzenie1 
 

Mimo że większość Kanadyjczyków mieszka w pobliżu południowej granicy 
z USA, Arktyka, czy szerzej kanadyjska północ, stanowi ważny element w budo-
waniu poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej2. Tzw. północność (norther-
ness) jest obecna w wymiarze symbolicznym w przestrzeni publicznej, a liczne 
sondaże dowodzą jej akceptacji przez społeczeństwo kanadyjskie3. Nie dziwi więc, 
że związek pomiędzy Kanadą a „północą” od wielu dekad jest eksploatowany rów-
nież w przestrzeni politycznej. To w niej „północne dziedzictwo” tego kraju zysku-
je niekiedy wymiar mityczny i stanowi swego rodzaju profetyczną wskazówkę na 
przyszłość – źródło inspiracji dla obywateli. Takie skojarzenia budzi wypowiedź 
premiera Kanady Stephena Harpera z 2008 roku, gdy mówił w Inuvik: „Północ jest 
naszym przeznaczeniem […] Niewypełnienie obietnicy prawdziwej północy teraz, 

                                                      

1 Artykuł powstał w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki na projekt „Kanada 
jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku” 
(2011/03/D/HS5/01123).  

2 Najczęściej powtarzają się trzy skojarzenia dotyczące obszarów arktycznych: obfitujące 
w zasoby naturalne „pogranicze”; region, który zamieszkują przedstawiciele plemion inuickich 
oraz innych grup ludności rdzennej, ale również pozostali przedstawiciele kanadyjskiego spo-
łeczeństwa, wraz z imigrantami; obszar o wyjątkowo wrażliwym ekosystemie, który wymaga 
starannej ochrony. P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’? Sovere-
ignty, security, and Canada’s northern strategy, 2011, http://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/ 
AP%202011%20nr.%203/Lackenbauer.pdf, (dostęp: 9.05.2015), s. 1-2. Por. J. Shadian, In Se-
arch of an Identity Canada Looks North, „American Review of Canadian Studies“, 2007, vol. 
37, nr 3. 

3 W sondażu opinii publicznej przeprowadzonym na 3 tys. Kanadyjczyków Arktyka została uznana 
za „kluczowy składnik tożsamości narodowej” oraz „najważniejszy priorytet w polityce zagra-
nicznej”. Rethinking the Top of the World: Arctic Security Public Opinion Survey, EKOS Rese-
arch, 2011, http://www.ekospolitics.com/articles/2011-01-25ArcticSecurityRe port.pdf, (dostęp: 
20.05.2015). Przykładem może być również nowy banknot 50-dolarowy, który zawiera obrazek 
lodołamacza. Zob. ArcticNet, CCGS Amundsen on new $50 polymer bank notes, 2012, 
http://www.arcticnet.ulaval.ca/media/amundsen50bill.php, (dostęp: 1.05.2015). 
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u progu wzrostu jej znaczenia, oznaczałoby obrócenie się plecami do tego, co defi-
niuje bycie Kanadyjczykiem”4.  

Stephen Harper nie jest pierwszym kanadyjskim politykiem, który włączył pro-
blemy Arktyki do swojego programu5. Analizując historię Kanady, łatwo zauwa-
żyć, że zainteresowanie tym regionem rośnie w pewnych okresach i związane jest 
z działaniem zewnętrznych czynników6. Na początku XXI wieku tym niezbędnym 
elementem stał się generalny wzrost zainteresowania obszarami polarnymi na 
świecie wywołany zmianami klimatycznymi, a skutkujący coraz intensywniejszym 
rozwojem wydobycia surowców i poszukiwaniem nowych szlaków transporto-
wych. Czynniki te oddziaływały niezwykle silnie na politykę i społeczeństwo 
w Kanadzie, czego odbiciem jest bezprecedensowa liczba analiz naukowych, ba-
dań opinii publicznej czy wypowiedzi publicznych. Po raz pierwszy w historii Kra-
ju Klonowego Liścia zainteresowanie polityków tematyką arktyczną utrzymało się 
przez całą dekadę. Od początku najnowszej fali zainteresowania, która swój szczyt 
odnotowała w czasie kampanii wyborczej w 2005 roku, S. Harper – podówczas 
przywódca niedawno zjednoczonej Partii Konserwatywnej – wykorzystywał 
w swojej retoryce politycznej tematykę związaną z kanadyjską północą. Arktyka 
pozostała obszarem priorytetowym także po objęciu przez niego fotela szefa rządu 
federalnego.  

Celem niniejszego artykułu jest ocena aktualnej polityki arktycznej Kanady 
u progu zbliżających się wyborów federalnych. Po dziewięciu latach od objęcia wła-
dzy oraz po sześciu latach od ogłoszenia strategii północnej zasadna wydaje się pró-
ba oceny realizacji podjętych zobowiązań. Do podsumowania skłania również za-
kończenie przez Kanadę przewodnictwa Radzie Arktycznej7. Artykuł składa się 
z trzech części. W pierwszej skrótowo przedstawiona została ewolucja strategii ark-
tycznej Kanady po zakończeniu zimnej wojny. Część druga poświęcona jest okreso-
wi budowy strategii arktycznej po zwycięstwie S. Harpera w wyborach w 2006 roku. 
Część trzecia stanowi analizę założeń dokumentu z 2009 roku, stanowiącego pod-

                                                      

4 Canada. Prime Minister of Canada, Prime Minister Harper announces the John G. Diefenba-
ker icebreaker project, 2008, http://pm.gc.ca/eng/news/2008/08/28/prime-minister-harper-
announces-john-g-diefenbaker-icebreaker-project, (dostęp: 27.07.2015). 

5 Podobną retoryką posługiwał się premier John Diefenbaker, na którego dziedzictwo często powo-
łuje się premier S. Harper. J.G. Diefenbaker, A New Vision, Canada History, 1958, http://www.ca 
nadahistory.com/sections/documents/Primeministers/diefenbaker/docs-thenorthernvision.htm, 
(dostęp: 27.07.2015). 

6 Por. M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Tru-
deau 1968–1984, Kraków 2010, s. 207-228. 

7 W kwietniu 2015 r. Ottawa zakończyła drugą dwuletnią kadencję i przekazała fotel przewodniczą-
cego Johnowi Kerry’emu reprezentującego Stany Zjednoczone. B. Weber, Canada deserves ‘cre-
dit’ for holding Arctic Council together, „Toronto Star“, 12.09.2014, http://www.thestar. 
com/news/canada/2014/09/12/canada_deserves_credit_for_holding_arctic_council_together.html, 
(dostęp: 14.05.2015). 
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stawę aktualnie realizowanej polityki arktycznej, zatytułowanego: Kanadyjska stra-
tegia północna: nasza północ, nasze dziedzictwo, nasza przyszłość8.  
 
Kanadyjska strategia arktyczna na początku XXI wieku 
 

Wraz z zakończeniem zimnej wojny polityka arktyczna Kanady w istotny spo-
sób uległa modyfikacji. Pod koniec lat 90. XX wieku, po pierwsze, przede wszyst-
kim poszerzono definicję bezpieczeństwa kontynentalnego, odchodząc od jego 
wąskiej interpretacji i zwracając uwagę na wymiar ludzki oraz ekologiczny tego 
zagadnienia9. Po drugie, zagadnienie suwerenności zyskało dodatkowy wymiar 
związany ze współpracą z innymi państwami i organizacjami z regionu arktyczne-
go. Wyrazem tej optyki stało się zaangażowanie Kanady w budowę Rady Arktycz-
nej i włączenie do niej przedstawicieli ludności rdzennej, jako stałych obserwato-
rów. Taki sposób formułowania polityki arktycznej zawierał wydany przez rząd 
premiera Jeana Chretiena w 2000 roku dokument Northern Dimension of Canada’s 
Foreign Policy. Strategia oparta była na czterech filarach: po pierwsze, na wzmoc-
nieniu bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich Kanadyjczyków, w tym mieszkań-
ców Północy wraz z przedstawicielami ludności rdzennej; po drugie, na sprawo-
waniu i umacnianiu suwerenności Kanady w Arktyce; po trzecie, na stworzeniu 
regionu okołobiegunowego, z dobrze funkcjonującą i zintegrowaną gospodarką; po 
czwarte, na promocji bezpieczeństwa ludzkiego mieszkańców Północy i zrówno-
ważonego rozwoju tych terenów10. 

W połowie pierwszej dekady XXI wieku nastąpiła zmiana preferencji politycz-
nych w społeczeństwie kanadyjskim, co skutkowało pojawieniem się nowej narra-
cji dotyczącej Arktyki. Do najważniejszych tematów zaliczono z jednej strony 
ocieplanie klimatu – debaty nad tym zagadnieniem przetoczyły się przez światowe 
oraz kanadyjskie media, oraz ośrodki akademickie w związku z coraz liczniejszymi 
dowodami negatywnego wpływu na obszary okołobiegunowe. Drugim zagadnie-
niem, które w pewnym momencie niemal zdominowało dyskurs polityczny, stała 
się suwerenność Kanady nad obszarami arktycznymi. Zacięte dyskusje wywołało 
przedostanie się do opinii publicznej informacji o aktywności amerykańskich łodzi 

                                                      

8 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern Stra-
tegy. Our North, Our Heritage, Our Future, 2009, http://www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns.pdf, 
(dostęp: 1.05.2015). 

9 Zrównoważony rozwój społeczny uwzględniający kwestie ochrony środowiska stał się „długo-
terminowym fundamentem pozwalającym osiągnąć bezpieczeństwo w obszarze okołobiegu-
nowym”, a priorytetem miało stać się „zapewnienie dobrobytu mieszkańcom Arktyki i zabez-
pieczenie ich przed agresywną ingerencją w warunki ich życia”. Cyt. za: P.W. Lackenbauer, 
Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit., s. 2. 

10 Canada. Government of Canada. Department of Foreign Affairs and International trade, The 
Northern Dimension of Canada’s Foreign Policy, 2000, http://library.arcticportal.org/1255/1/ 
The_Northern_Dimension_Canada.pdf, (dostęp: 11.05.2015). 
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podwodnych na wodach Przejścia Północno-Zachodniego11. Następnie do debaty 
włączono kwestie granic morskich na północy, a szczególną rolę odegrał spór 
z Danią o status wyspy Hans Island.  

Rosnące zainteresowanie społeczeństwa spowodowało podniesione kwestii ark-
tycznych przez polityków. Już w 2005 roku rząd Paula Martina z Partii Liberalnej 
zadeklarował, że Arktyka ze względu na rosnące zagrożenia związane z bezpie-
czeństwem, zmianami w globalnym podziale sił i globalnej gospodarce, staje się 
priorytetem. Gabinet uznał, że następne dwie dekady mogą przynieść zmiany wy-
magające nowych rozwiązań pozwalających na monitorowanie i kontrolę teryto-
rium Kanady oraz skutecznej dyplomacji. Za kluczowe uznano wyzwania związane 
z otwarciem nowych szlaków transportowych, w tym Przejścia Północno-Zachod-
niego, w związku z topnieniem powłoki lodowej12. Deklaracja rządu P. Martina 
zapoczątkowała łączenie zagadnień suwerenności oraz bezpieczeństwa w retoryce 
politycznej oraz w dokumentach strategicznych. Arktyka stała się ważnym elemen-
tem platform wyborczych w kampanii w 2005 roku. Główne partie polityczne 
prześcigały się w przedstawianiu recept na przezwyciężeniu kryzysu, w którym, 
zdaniem wielu obywateli, znalazła się suwerenność Kanady.  

Jednym z polityków, który zapewniał wyborców o posiadaniu jasnej wizji roz-
wiązania problemów Arktyki był S. Harper, przywódca Partii Konserwatywnej. 
Stratedzy, którzy konstruowali program wyborczy tej partii uznali, że Arktyka 
będzie tym tematem, który da jej sukces przy urnie wyborczej. Już w czasie kam-
panii wyborczej w grudniu 2005 roku S. Harper zapowiadał zwiększenie obecności 
militarnej w Arktyce, która zapewni odparcie zagrożeń zewnętrznych dla suweren-
ności Kanady13. Program wyborczy przekonywał, że „suwerenności państwa nie 
broni się przy pomocy flag i taniej retoryki wyborczej czy kampanii reklamowych. 
Potrzeba armii na lądzie, statków na morzu i właściwego zwiadu. I takie będzie 
podejście Partii Konserwatywnej”14. Nowa retoryka przyniosła więc jeszcze bar-

                                                      

11 Początkowo informacje dotyczyły amerykańskiej łodzi podwodnej USS Charlotte, która 
w listopadzie 2005 r. pływała po wodach Oceanu Arktycznego, a zdjęcie z wynurzenia na bie-
gunie północnym po opublikowaniu przez wojsko USA, wywołało ogromne zainteresowanie 
kanadyjskich mediów. Por. U.S. sub may have toured Canadian Arctic zone, „National Post“, 
19.12.2005, http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=fb21432a-1d28-415e-b323-ce 
b22d477732, (dostęp: 27.07.2015). 

12 Canada. Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada: International Policy 
Statement: A Role of Pride and Influence in the World, 2005, http://mercury.ethz.ch/serviceengi 
ne/Files/ISN/156830/ipublicationdocument_singledocument/27219761-7d29-4fe9-ae86-0e3f805 
689ce/en/Canada_2005.pdf, (dostęp: 11.05.2015), s. 1-3. 

13 S. Harper, Harper Stands Up for Arctic Sovereignty. Address by the Hon. Stephen Harper, P.C., 
M.P. Leader of the Conservative Party of Canada, 2005, http://www.dennisbevington.ca/pdfs/en/ 
2005/dec25-05_speech-harper.pdf, (dostęp: 27.07.2015). 

14 S. Harper, Harper election platform, 2006, http://research.cs.queensu.ca/home/skill/election/ 
10.txt, (dostęp: 11.05.2015). 
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dziej zdecydowana postawę wobec promowanego wcześniej bezpieczeństwa ludz-
kiego i kładła nacisk na potencjał, jaki dają konwencjonalne siły zbrojne15.  

 
Budowa strategii arktycznej po wygranych wyborach 

 

Zdobycie władzy przez Partię Konserwatywną po wygranych wyborach w 2006 
roku rozpoczęło okres przekuwania zapowiedzi z kampanii wyborczej na spójną 
strategię polityczną. Do 2009 roku wydano kilka dokumentów, które zawierały naj-
ważniejsze elementy nowego podejścia. We wszystkich podkreślano konieczności 
aktywnej obrony potencjału Arktyki, który może w przyszłości uczynić z tego regio-
nu źródło korzyści dla całej Kanady i przekształcić je w „arktyczne supermocar-
stwo”16. Symbolem pierwszej fazy budowy strategii arktycznej stały się słowa pre-
miera wypowiedziane przy okazji zapowiedzi zakupu statków patrolowych w 2007 
roku: „Kanada ma następujący wybór jeżeli chodzi o obronę suwerenności nad Ark-
tyką: albo będziemy ją sprawowali, albo ją utracimy”17. Podejście to, określane 
w Kanadzie terminem use it or lose it, zakładało przeznaczenie bezprecedensowej 
sumy ponad 5 mld dolarów na obronę Arktyki, m.in. budowę lodołamacza, systemu 
sensorów na północy chroniących przed nieuprawnionym przepływaniem łodzi 
podwodnych czy zakup samolotów transportowych18. Uzależnianie suwerenności od 
jej „sprawowania” zostało skrytykowane przez ekspertów zajmujących się prawem 
międzynarodowym, którzy wskazywali, że niezależnie od działań lub ich braku su-
werenność Kanady nad lądową i morską częścią Arktyki nie jest zagrożona19. Na 
krytykę Harper odpowiadał, że jest zwolennikiem założenia, że porozumienia i trak-
taty międzynarodowe nie są tak istotne jak rzeczywista obecność militarna na półno-

                                                      

15 P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit., s. 3-4. 
16 R. Boswell, Canada Is 'Arctic Superpower': Cannon, 28.06.2009, http://www.arctic-jour 

nalists.com/webmaster/visindlaeg.aspx?filadresse=./indlaeg/xml/20090629210408.xml&grafi 
kfolder=./indlaeg/grafik/, (dostęp: 14.05.2015). 

17 Canada. Prime Minister of Canada, Prime Minister Stephen Harper announces new Arctic 
offshore patrol ships, 2007, http://www.pm.gc.ca/eng/news/2007/07/09/prime-ministerste 
phen-harper-announces-new-arctic-offshore-patrol-ships, (dostęp: 28.07.2015). 

18 Tories want armed ships to patrol Arctic, „The Ottawa Citizen“, 23.12.2005, http://www.cana 
da.com/ottawacitizen/story.html?id=b0668ee4-c724-4edb-beac-81572a111863&k=29063, (do- 
stęp: 11.05.2015). 

19 Z punktu widzenia prawa międzynarodowego hasło use it or lose it nie ma wiele wspólnego 
z rzeczywistością. Powiązanie fizycznej obecności z roszczeniami terytorialnymi nie jest 
w żaden sposób obecne w prawie. Ciągłe podkreślanie możliwości utraty suwerenności może 
co najwyżej osłabiać przyszłe roszczenia Kanady do obszarów arktycznych, które nie zostały 
jeszcze podzielone. Por. R. Macnab, “Use it or lose it” in Arctic Canada: Action agenda or 
election hype?, „Vermont Law Review“, 2009, vol. 34, nr 3, K. Bartenstein, “Use it or lose 
it”: An appropriate and wise slogan?, „Policy Options“, 2010, July, http://policyoptions.irpp. 
org/issues/immigration-jobs-and-canadas-future/use-it-or-lose-it-an-appropriate-and-wise-slo 
gan/, (dostęp: 09.05.2015). 
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cy. Jego zdaniem w szczególności, gdyby doszło do przekształcenia Przejścia Pół-
nocno-Zachodniego w szlak żeglugi, Kanada musi być zdolna do monitorowania 
tego akwenu i egzekwowania prawa w celu przeciwdziałania nielegalnym działa-
niom, takim jak wylewanie zanieczyszczeń przez statki lub nielegalne połowy20.  

Używanie słów odwołujących się do suwerenności oraz zapowiedzi zwiększe-
nia potencjału militarnego miało za cel zmobilizowanie tej części elektoratu, która 
w poprzednich latach była przekonana o braku adekwatnych działań ze strony 
władz21. Warto również pamiętać, że wybór strategii arktycznej z silnymi akcenta-
mi militarnymi był jednym ze sposobów, aby pokazać niezależność od USA i zy-
skać poparcie antyamerykańsko nastawionych Kanadyjczyków. Ilustracją takiej 
taktyki była natychmiastowa krytyka przez S. Harpera ambasadora USA w Ottawie 
Davida Wilkinsa, który wyraził negatywną opinię na temat zwiększania kanadyj-
skiej obecności wojskowej w Arktyce22.  

Na pierwszą fazę budowania polityki arktycznej należy również spojrzeć z per-
spektywy szerszych celów strategicznych, które promowała Partia Konserwatyw-
na. Strategia bezpieczeństwa Kanady wdrażana po 2006 roku zakładała znaczący 
nacisk na twarde bezpieczeństwo, zdolność do obrony terytorium oraz obszarów 
morskich23. Zwracanie uwagi na zagrożenia wynikające z militarnego konfliktu 
w Arktyce pozwalało utrzymać poparcie społeczeństwa dla innych projektów 
w zakresie obronności.  

Do złagodzenia retoryki używanej przez kanadyjski rząd w odniesieniu do re-
gionu arktycznego doszło po wydaniu deklaracji z Ilulissat w 2008 roku. Od tej 
pory oficjalne wypowiedzi zawierały więcej odniesień do współpracy międzynaro-
dowej, prawa międzynarodowego i badań geologicznych oraz konieczności sta-
wiania potrzeb mieszkańców północy na pierwszym miejscu, a mniej do zagrożeń 
militarnych czy kwestii suwerenności24. W nowej atmosferze Ministerstwo do 
spraw Indian oraz Rozwoju Północy w 2009 roku wydało oficjalny dokument za-
wierający kompleksową strategię rządu federalnego wobec Arktyki, zatytułowany 

                                                      

20 S. Chase, Myth versus reality in Stephen Harper’s northern strategy, „The Globe and Mail“, 
17.01.2014, http://www.theglobeandmail.com/news/national/the-north/myth-versus-reality-in-
stephen-harpers-northern-strategy/article16397458/?page=all, (dostęp: 30.04.2015). 

21 Zauważyli to Amerykanie. Wykradziona przez WikiLeaks tajna wiadomość ambasadora USA 
w Kanadzie Davida Jacobsona z 2010 r. sugerowała, że „lodowa retoryka” Stephena Harpera 
jest próbą przyciągnięcia elektoratu Kanadzie i należy do gatunku polityki partyjnej. Por. Fro-
zen promises, „The Economist“, 14.05.2013, http://www.economist.com/blogs/ america-
sview/2013/05/canada-and-arctic, (dostęp: 11.05.2015). 

22 Harper brushes off U.S. criticism of Arctic plan, „CBC News“, 26.01.2006, http://www.cbc. 
ca/news/canada/harper-brushes-off-u-s-criticism-of-arctic-plan-1.611471, (dostęp: 29.07.2015). 

23 P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit., s. 4. 
24 L. Cannon, Notes for an Address by the Honourable Lawrence Cannon, Minister of Foreign 

Affairs, on Canada's Arctic Foreign Policy, 2009, http://www.international.gc.ca/media/aff/ 
speeches-discours/2009/386933.aspx?lang=en, (dostęp: 27.05.2015).  
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Kanadyjska strategia północna: nasza północ, nasze dziedzictwo, nasza przy-
szłość25.  

Kanadyjska strategia północna nie zawierała nowych zobowiązań, a jej głów-
nym celem była systematyzacja i połączenie w jedną całość składanych wcześniej 
obietnic i zobowiązań. Treść dokumentu zawierała więc zarówno elementy polityki 
wewnętrznej w odniesieniu do północnych obszarów Kanady, jak i składniki, które 
miały charakter polityki zagranicznej w regionie Arktyki. Te ostatnie zostały po-
wtórzone i pogłębione w 2010 roku w opublikowanym przez kanadyjskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Oświadczeniu dotyczą-
cym arktycznej polityki zagranicznej Kanady: sprawowanie suwerenności i pro-
mowanie strategii północnej Kanady za granicą26.  

W warstwie retorycznej oba dokumenty kładły nacisk na partnerstwo i zawierały 
wizję kanadyjskiej Arktyki, jako obszaru zamieszkałego przez niezależnych miesz-
kańców, żyjących w zdrowych i dobrze zorganizowanych społecznościach lokal-
nych, potrafiących zarządzać swoimi sprawami i kształtować swoją przyszłość 
zgodnie z mocno zakorzenioną na północy tradycją szanowania środowiska natural-
nego i zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Silne i odpowie-
dzialne władze na wszystkich poziomach w federacji kanadyjskiej miały współpra-
cować ze sobą, aby zapewnić pomyślną przyszłość wszystkim Kanadyjczykom. 
Stawiano także na partnerstwo mieszkańców i organów władzy, co w efekcie miało 
prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa całej Kanady, m.in. dzięki pomocy 
w patrolowaniu i ochronie terytorium: na ziemi, wodzie i w powietrzu27. Podkreśla-
no również współpracę między Kanadą i sąsiadami w Arktyce, przy czym nie zre-
zygnowano z akcentowania kwestii militarnych, a zagadnienie wzmacniania suwe-
renności zyskało symboliczne pierwszeństwo. 

Działania zmierzające do realizacji wizji roztoczonej w Kanadyjskiej strategii 
północnej zostały zgrupowane w czterech obszarach, które uznano za priorytetowe. 
Pierwszym z nich było sprawowanie suwerenności w Arktyce, drugim wspieranie 
rozwoju gospodarczego i społecznego, trzecim ochrona środowiska naturalnego, 
a ostatnim poprawa zarządzania obszarami na północy28.  

 
 
 

                                                      

25 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, op. cit. 

26 Canada. Government of Canada, Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy. Exercising 
Sovereignty and Promoting Canada’s Northern Strategy Abroad, 2010, http://www.interna tio-
nal.gc.ca/arctic-arctique/assets/pdfs/canada_arctic_foreign_policy-eng.pdf, (dostęp: 30.04.2015). 

27 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, s. 1-2. 

28 Ibidem, s. 2. 
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Sprawowanie suwerenności 
 

Chociaż strategia zakładała, że każdy z jej czterech filarów jest równie ważny 
i wszystkie „wzajemnie się uzupełniają”, to w praktyce za priorytetowe uznane 
zostało wspieranie suwerenności29. Premier Harper wielokrotnie podkreślał, że jest 
to priorytet numerem jeden, który ma charakter „nienegocjowalny”30. Suwerenność 
w strategii arktycznej jest rozumiana w klasycznej formie jako sprawowanie 
władztwa, kontroli oraz ochrony na określonym terenie przez państwo31. Tak ro-
zumiana suwerenność wymaga, po pierwsze, posiadania środków do monitorowa-
nia tego, co dzieje się na całym obszarze północy, a po drugie, możliwości wpro-
wadzania w życie prawa i zapewniania jego przestrzegania.  

W związku z tym w strategii arktycznej znalazło się kilka projektów, które mia-
ły na celu wzmacnianie władztwa Kanady w Arktyce. Wśród nich najbardziej zna-
ne to przeprowadzane w Arktyce corocznie ćwiczenia i manewry wojska kanadyj-
skiego i sił policyjnych (takie jak: „Nunalivut”, „Nanook” czy „Nunakput”)32. In-
nym przykładem jest udział Kanady w operacjach na północy w ramach NORAD 
(North American Aerospace Defence Command)33. Wśród inwestycji Kanadyjska 
strategia północna wymieniała m.in. budowę centrum szkolenia wojsk kanadyj-
skich (Canadian Forces Arctic Training Centre) w Resolute Bay w Nunavut. Pla-
cówka ta miała pełnić funkcję zarówno bazy treningowej, jak i ośrodka dowodze-
nia w przypadku operacji poszukiwawczo-ratowniczych. W 2013 roku centrum 
rozpoczęło działalność, choć jego skala działania została zmniejszona34. 

 
 

                                                      

29 „Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy: Exercising Sovereignty and Promoting Cana-
da’s Northern Strategy Abroad” jasno wskazuje, że suwerenności to numer jeden w arktycznej 
polityce zagranicznej. Canada. Government of Canada, Statement on Canada’s Arctic Foreign 
Policy, s. 4. 

30 Arctic sovereignty 'non-negotiable': Harper, „CBC News“, 20.08.2010, http://www.cbc. 
ca/news/politics/arctic-sovereignty-non-negotiable-harper-1.866786, (dostęp: 9.05.2015). 

31 Por. Suwerenność, Encyklopedia PWN, 2014, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/suwerennosc; 
3981623.html, (dostęp: 27.07.2015) oraz H.A. Smith, Choosing Not to See. Canada, Climate 
Change, and the Arctic, „International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis“, 
2010, vol. 65, nr 4, s. 934-935. 

32 Canada. National Defence and the Canadian Armed Forces, Canadian Armed Forces opera-
tions in the North, 2014, http://www.forces.gc.ca/en/operations-canada-north-america/north. 
page, (dostęp: 27.07.2015). 

33 Defense News, Canada, US Eye Arctic Responsibilities for NORAD, 2014, 
http://archive.defensenews.com/article/20140503/DEFREG02/305030018/Canada-US-Eye-Ar 
ctic-Responsibilities-NORAD, (dostęp: 27.07.2015). 

34 Military's Arctic training facility opens in Resolute, „CBC News“, 16.08.2013, 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/military-s-arctic-training-facility-opens-in-resolute-1.1 
411838, (dostęp: 27.07.2015). 
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W zakresie możliwości monitorowania obszaru kanadyjskiej Arktyki najważ-
niejsza była realizacja dwóch projektów. W 2007 roku uruchomiono satelitę  
RADARSAT-2, który umożliwia śledzenie statków na wodach arktycznych. Ko-
lejne fazy zakładają m.in. wystrzelenie trzech dodatkowych satelitów w 2018 ro-
ku35. Od 2010 roku zgłoszenie do systemu NORDREG (Northern Canada Vessel 
Traffic Services), pozwalającego na monitorowanie ruchu statków na wodach Ark-
tyki, stało się obowiązkowe dla wszystkich jednostek powyżej 300 ton36. Ten krok 
w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na północy miał jednak poważną lukę. 
Nie wprowadzono bowiem przymusu zgłoszenia do systemu NORDREG mniej-
szych jednostek, co oznacza, że potencjalnie mogą one zostać wykorzystane przez 
handlarzy narkotyków czy przemytników nielegalnych imigrantów37.  

Dużo poważniejsze problemy dotykają pozostałe projekty związane ze sprawo-
waniem suwerenności. Po pierwsze, mimo zapowiedzi premiera Harpera z 2007 
roku, nie udało się doprowadzić do budowy portu i stacji uzupełniania paliwa 
w Nanisivik w Nunavut38. Port miał być wielofunkcyjny i służyć zarówno wojsku, 
jak i ludności cywilnej. Po kilku latach takie rozbudowane plany zostały znacząco 
okrojone i obecnie przewiduje się budowę jedynie stacji uzupełniania paliwa i to 
czynnej wyłącznie w miesiącach letnich. Po prawie 8 latach od zapowiedzi budowa 
bazy nie została nawet rozpoczęta, a ukończenie przesunięto dopiero na 2018 rok39.  

Drugim problemem jest niespełnienie obietnic zwiększenia zdolności w zakre-
sie patrolowania obszarów północnych, prowadzenia operacji poszukiwawczo-
ratowniczych oraz badań na ogromnych obszarach Arktyki. Opóźnienia w zapo-
wiadanym od 2007 roku programie budowy lodołamacza „John G. Diefenbaker” 
dla Straży Przybrzeżnej oznaczają, że przez co najmniej rok Kanada nie będzie 
miała statku zdolnego do pływania po wodach skutych lodem. Dotychczas używa-
ny okręt „Louis S. St. Laurent” musi zostać wycofany ze służby w 2017 roku, a do 
tego czasu nowa jednostka nie powstanie40.  

Aby utrzymać zdolności patrolowe Kanady, Kanadyjska strategia północna 
wskazywała równie na konieczność zamówienia nowoczesnych statków patrolo-

                                                      

35 M. Byers, Who Owns the Arctic?: Understanding Sovereignty Disputes in the North, Van-
couver 2010, s. 66. 

36 J. Kraska, The Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations (NORDREG) and 
the Law of the Sea, „International Journal of Marine and Coastal Law“, 2015, vol. 30, s. 228. 

37 E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, “The Canada-U.S. Institute Research Note No. 2”, 
2012, http://www.uaf.edu/files/olli/CUSI_Research_Note2_Riddell_Dixon.pdf, s. 2. 

38 Harper announces northern deep-sea port, training site, „CBC News“, 11.08.2007, 
http://www.cbc.ca/news/canada/harper-announces-northern-deep-sea-port-training-site1.6449 
82, (dostęp: 02.05.2015). 

39 Arctic naval facility at Nanisivik completion delayed to 2018, „CBC News“, 04.03.2015, 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/arctic-naval-facility-at-nanisivik-completion-delayed-to 
-2018-1.2980312, (dostęp: 30.04.2015). 

40 E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit., s. 2. 
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wych, które miały być zdolne do pływania po wodach Arktyki przez cały rok. 
Również ten projekt, jak wiadomo od kilku miesięcy, nie zostanie zrealizowany 
w terminie, a statki, gdy powstaną, będą mogły operować na północnych wodach 
jedynie w sezonie letnim41. Zmiana skali projektów w stosunku do obietnic jest 
więc znacząca, a eksperci od wielu lat zwracają uwagę, że zdolności Kanady 
w zakresie operacji lodołamaczami są znacząco mniejsze od Rosji42. 

Również w zakresie operacji poszukiwawczo-ratunkowych możliwości Kanady 
są niewystarczające. W związku z rosnącym ruchem w Arktyce, zarówno tym 
o charakterze turystycznym, jak i jednostek badawczych czy statków związanych 
z nowymi projektami gospodarczymi oraz dostawami dla mieszkańców, a także 
zwiększającym się ruchem powietrznym nad Arktyką, rosną potrzeby niesienia 
pomocy w razie wypadków. Nawet jeśli do służby wejdą nowe statki patrolowe 
i lodołamacz, to rozwiąże to problem tylko częściowo. Należy bowiem zdaniem 
wielu ekspertów co najmniej zmodernizować flotę helikopterów, a najlepiej zaku-
pić nowe. Samolotami ratunkowo-poszukiwawczymi, które znajdują się najbliżej 
kanadyjskiej Arktyki są 40-letnie Twin Otter stacjonujące w Yellowknife, a bazy 
helikopterów ratunkowych zlokalizowane są jedynie na wschodnim i zachodnim 
wybrzeżu Kanady43.  

Zdolność do prowadzenia akcji ratunkowo-poszukiwawczych jest o tyle istotna, 
że w 2011 roku Kanada wraz z pozostałymi członkami Rady Arktycznej podpisała 
traktat o prowadzeniu operacji poszukiwawczo-ratunkowych, który ustalił obszary, 
za które odpowiedzialne są poszczególne kraje44. Dokument wszedł w życie 
w styczniu 2013 roku i jest uważany za ważny krok w kierunku zapewnienia bez-
pieczeństwa w przypadku katastrof na wodach północnych, które w wyniku glo-
balnego ocieplenia stają się coraz bardziej dostępne45. To pierwszy wiążący traktat 

                                                      

41 T. Milewski, Shipbuilding contract holds $250M mystery, Eye on the Arctic, „CBC News“, 
04.05.2013, http://www.cbc.ca/news/politics/shipbuilding-contract-holds-250m-mystery1.130 
0816, (dostęp: 27.07.2015).  

42 E. Jarratt, J. Thomson, Canada slow to deliver on Arctic commitments, “Barents Observer”, 
2014, http://barentsobserver.com/en/2014/11/canada-slow-deliver-arctic-commitments-27-11, 
(dostęp: 27.07.2015). 

43 P. Korin, Arctic treaty leaves much undecided, „The Globe and Mail“, 24.08.2012, 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/arctic-treaty-leaves-much-undecided/article5 
79628/, (dostęp: 2.05.2015). 

44 Arctic Council, Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue 
in the Arctic, 2011, http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/ 
20-main-documents-from-nuuk?download=73:arctic-search-and-rescue-agreement-english>. 

45 Obszar pod kontrolą Kanady obejmuje ok. 5,7 mln km2. Granice tego obszaru nie mają wpły-
wu na spory graniczne, w traktacie zostało to wyraźnie zaznaczone.  
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podpisany w ramach Rady Arktycznej, ale jego skuteczność będzie zależała od 
tego jak będzie wprowadzany w życie46. 

W ramach realizacji pierwszego filaru strategii arktycznej rząd Harpera zobo-
wiązał się również do powiększenia i modernizacji oddziałów Canadian Rangers47. 
Ta ochotnicza formacja wchodząca w skład Canadian Forces Reserve, złożona 
w większości z Inuitów i Indian, zapewnia symboliczną obecność militarną Kana-
dy na północy, służy pomocą w zwiadzie, wspomaga akcje ratunkowo-
poszukiwawcze48. W 2011 roku Ottawa zapowiedziała wzmocnienie stanu oddzia-
łów „rangersów” o 750 osób (do 5000) wraz z wprowadzeniem nowocześniejszego 
wyposażenia i lepszych treningów49. Eksperci oceniają, że takie powiększenie 
przyniesie jedynie nieznaczną zmianę, zważywszy na obszar, na jakim działa ta 
formacja50. 

Sprawowanie suwerenności, tak jak definiowała to Kanadyjska strategia pół-
nocna, oznacza również posiadanie wiarygodnych map obszarów morskich w Ark-
tyce. Ciągle jednak nie został zakończony proces poznawania dna morskiego 
w tym regionie. Choć pozytywnie należy oceniać współpracę międzynarodową 
przy zbieraniu danych naukowych potrzebnych do opracowania map szelfu konty-
nentalnego, to wiadomo, że w niektórych miejscach roszczenia poszczególnych 
państw będą zachodzić na siebie, co może doprowadzić do sporów51. Mogą one 
mieć długotrwały charakter.  

Nie zakończono również zbierania danych do wniosku w sprawie rozszerzenia 
zakresu przestrzennego jurysdykcji nad szelfem kontynentalnym w obszarze oko-

                                                      

46 S.-M. Kao, N.S. Pearre, J. Firestone, Adoption of the arctic search and rescue agreement: 
A shift of the arctic regime toward a hard law basis?, „Marine Policy“, 2012, vol. 36, nr 3, 
(dostęp: 2.05.2015). 

47 P.W. Lackenbauer, If It Ain’t Broke, Don’t Break It: Expanding and Enhancing the Canadian 
Rangers, 2013, http://gordonfoundation.ca/sites/default/files/publications/Working%20Pape 
rs%20on%20Arctic%20Security6%20-%20If%20it%20Aint%20Broke%20Dont%20Break% 
20It.pdf, (dostęp: 2.05.2015). 

48 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, op. cit. 

49 Canada. Government of Canada, Minister Mackay Salutes the Canadian Rangers and Anno-
unces Rangers' Recruitment Milestone, 2011, http://news.gc.ca/web/articleen.do?nid=6127 39, 
(dostęp: 2.05.2015).  

50 W 2013 r. Arktykę patrolowało 4990 rangersów w 178 patrolach, nie wiadomo jednak czy zmia-
ny te okażą się wystarczające. Do 2019 r. ma być również wymieniona broń (strzelby Lee-
Enfield), którą używają rangersi. H. Loney, Harper’s trip to Arctic highlights deficiencies in Ca-
nada’s Northern strategy, „Global News“, 21.08.2013, http://globalnews.ca/news/793884/har 
pers-trip-to-arctic-highlights-deficiencies-in-canadas-northern-strategy/, (dostęp: 9.05.2015). 
Por. E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit., s. 2. 

51 Kanada współpracuje z Danią na wschodzie i USA na zachodzie, jak również wymienia in-
formacje z pozostałymi państwami arktycznymi, dotyczącymi delimitacji szelfu kontynental-
nego. Ibidem, s. 3. 
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łobiegunowym. Mimo 10 lat badań oraz 200 mln dolarów wydanych na ten cel, 
Ottawa złożyła w grudniu 2013 roku jedynie częściową dokumentację, zgłaszając 
roszczenia do obszaru 1,2 mln km2 52. Rząd poinformował, że rezerwuje sobie pra-
wo do uzupełnienia zgłoszenia o obszary wokół bieguna północnego53. Nieoficjal-
ne informacje uzyskane przez kanadyjskich dziennikarzy wskazywały na znaczącą 
różnicę pomiędzy oczekiwaniami działaczy Partii Konserwatywnej a urzędnikami 
przygotowującymi wniosek54. Była ona na tyle duża, że dopiero bezpośrednia in-
terwencja S. Harpera w ostatniej chwili spowodowała dodanie w składanym wnio-
sku roszczeń aż do bieguna północnego55.  

Główne powody takiego działania premiera wynikają z obawy przed stratami 
politycznymi. Rezygnacja z roszczeń do bieguna, nawet w przypadku braku prze-
konywujących dowodów naukowych, oznaczałaby dla S. Harpera utratę poparcia 
części wyborców. Eksperci uważają, że premier doskonale wie o słabości dowo-
dów Kanady i „w rozmowach prywatnych przyznaje doskonale, że taka pozycja 
jest niemożliwa do obrony”, ale nie może zrezygnować z „upominania się o suwe-
renność Kanady”56. Nie wiadomo również, czy decyzja o objęciu roszczeniami 
bieguna nie spowoduje pogorszenia stosunków z Rosją, które od początku konflik-
tu na Ukrainie w 2014 roku są wyjątkowo napięte.  

Kolejnym trudnym obszarem pozostają kwestie przebiegu granic morskich na 
północy. Przedmiotem sporów jest m.in. region Morza Beauforta, który od wielu 
lat jest punktem zapalnym w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. Delimitacja 
tej granicy ma szczególne znaczenie ze względu na złoża gazu ziemnego i ropy 

                                                      

52 Według zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) z 1982 r. państwa są właścicielami bogactw na-
turalnych szelfu kontynentalnego w odległości do 200 mil morskich od swojego wybrzeża 
(w zależności od typu zasobów). Strefa danego kraju może jednak zostać powiększona o ob-
szar stanowiący naturalne geograficzne i geologiczne przedłużenie jego szelfu do maksymal-
nie 350 mil morskich. Zgodnie z zapisami UNCLOS państwa muszą zgłosić swoje roszczenia 
w ciągu 10 lat od ratyfikacji Konwencji. Podobne wnioski złożyła wcześniej Norwegia 
(2006), Rosja (2001, uzupełniony w 2015) oraz Dania (2014).  

53 Dodatkowe dane mają obejmować rejon podwodnego pasma Łomonosowa, który przylega do 
Wyspy Ellesmere’a. 

54 S. Chase, Arctic claim will include North Pole, Baird pledges as Canada delays full seabed 
bid, „The Globe and Mail“, 9.12.2013, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/otta 
wa-delays-full-bid-for-claim-to-north-pole/article15824139/, (dostęp: 28.07.2015). 

55 S. Chase, Harper orders new draft of Arctic seabed claim to include North Pole, „The Globe 
and Mail“, 4.12.2013, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harper-orders-new-
draft-of-arctic-seabed-claim-to-include-north-pole/article15756108/, (dostęp: 2.05.2015). 

56 Canada to claim north pole as its own, „The Guardian“, 10.12.2013, http://www.the guard-
ian.com/world/2013/dec/10/canada-north-pole-claim, (dostęp: 2.05.2015). Por. Turf war with 
Russia looms over Ottawa’s claim to Arctic seabed, „The Globe and Mail“, 5.12.2013, 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/turf-war-with-russia-looms-over-ottawas-clai 
m-to-arctic-seabed/article15777123/, (dostęp: 2.05.2015). 
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naftowej, zlokalizowanych w jej pobliżu. Bez porozumienia nie można liczyć na 
rozpoczęcie eksploatacji zasobów naturalnych, gdyż ryzyko inwestycyjne jest zbyt 
duże57. Wstępnie udało się za to porozumieć Kanadzie i Danii w sprawie granic na 
Morzu Lincolna z pozostającą pod duńską jurysdykcją Grenlandią. Sporny pozo-
staje jednak nadal status wyspy Hans Island58. 

Największym kłopotem Ottawy pozostaje jednak status Przejścia Północno-
Zachodniego. Już w 1985 roku Ottawa jednostronnie ogłosiła swoją zwierzchność 
nad wodami okalającymi Archipelag Arktyczny, w tym nad strategicznymi cieśni-
nami tworzącymi szlak morski, który stanowi najkrótszą drogę wodną łączącą Eu-
ropę ze wschodnią Azją. Stany Zjednoczone, podobnie jak pozostałe państwa ark-
tyczne (oprócz Rosji), nie uznały kanadyjskich roszczeń i do dziś traktują sporny 
obszar jako międzynarodowy szlak morski, na którym obowiązuje swoboda żeglu-
gi59. Obecnie argumentacja obu stron zawiera słabe punkty i luki, jednak zwiększa-
nie żeglugi działa na korzyść USA. Topniejąca pokrywa lodowa powoduje zaś, że 
coraz więcej osób interesujących się tym zagadnieniem wzywa do rozwiązania 
sporu środkami politycznymi60. Bez zakończenia impasu nie ma co bowiem liczyć 
na współpracę, która jest niezbędna przy rozwiązywaniu zagrożeń związanych 
m.in. z potencjalnym wykorzystaniem tego szlaku przez przestępców, terrorystów 
czy przemytników 

Kanadyjska strategia północna niemal całkowicie pomija ludzki wymiar za-
gadnień związanych z suwerennością. Jedynie w końcowym fragmencie części 
poświęconej pierwszemu filarowi dokument odnosi się do kwestii bezpieczeństwa 
ludzkiego. Niezdefiniowane zostało jednak znaczenie tego pojęcia – tekst jedynie 
wspomina, że Kanada współpracuje z grupami rdzennej ludności reprezentowa-
nych w Radzie Arktycznej61. Brak szczegółów pokazuje, że rząd przykłada do tych 
problemów niewielką wagę. W szczególności na ten problem zwracają uwagę Inu-
ici, podkreślając, że „suwerenność zaczyna się w domu”, a najważniejsze wyzwa-

                                                      

57 E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, s. 3. 
58 M. Zilio, Canada, Denmark reach tentative deal on decades-long Arctic waters dispute, „iPo-

litics“, 28.11.2012, http://ipolitics.ca/2012/11/28/canada-denmark-reach-tentative-agre ement-
on-decades-long-arctic-waters-dispute/, (dostęp: 28.07.2015). 

59 USA zgłosiły również swoje zastrzeżenia do obowiązku zgłaszania jednostek pływających po 
wodach Przejścia do systemu NORDREG. J. Kraska, The Northern Canada Vessel Traffic Se-
rvices Zone Regulations (NORDREG) and the Law of the Sea, op. cit., s. 242–243. 

60 M. Byers, Who Owns the Arctic?: Understanding Sovereignty Disputes in the North, op. cit., 
s. 127-130; K. Coates, Arctic front. Defending Canada in the far north, Toronto 2008, s. 205-
207. Por. przypis 23 [w:] E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit.  

61 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, s. 13. 
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nia związane są z bezpieczeństwem ludzkim, które wymaga inwestycji w infra-
strukturę, edukację czy opiekę zdrowotną62. 

Pierwszy obszar strategii północnej Kanady wyciszył bardzo ostrą retorykę 
twardego bezpieczeństwa używaną przed 2009 rokiem. Nacisk na współpracę 
z sąsiadami z regionu Arktyki jest szczególnie widoczny we fragmencie poświęco-
nym granicom63. Zachęcanie do jak najszybszego rozwiązania kwestii granicznych, 
które nie powodują zagrożeń suwerenności, ma jednak charakter polityczny i jest 
wykorzystywany na arenie wewnętrznej64. Zmiana retoryki nie oznacza także, że 
nastąpiła jakakolwiek zmiana w hierarchii priorytetów – nadal najważniejsza jest 
obrona własnych interesów przez Kanadę, która zarezerwowała sobie prawo do 
obrony własnych interesów, gdy współpraca zawiedzie.  

Kanadyjska strategia północna, a także wypowiedzi polityków Partii Konser-
watywnej, nieustannie odwołujące się do zagrożeń suwerenności, wyczerpują defi-
nicję pojęcia „sekurytyzacji”65. Celem jest skłonienie członków społeczeństwa do 
uznania zagrożenia za wartość umieszczoną wysoko w hierarchii, i skłonienie do 
przeznaczania większych zasobów na rozwiązanie tej kwestii. Utrzymana została 
jednocześnie znaczna sfera niejasności w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa Kanady w Arktyce. Przede wszystkim dokument nie pokazuje 
wyraźnie, kto lub co zagraża Kanadzie. Taki brak precyzji może być jednym ze 
sposobów mobilizowania elektoratu, gdyż pozwala zmieniać przekaz dotyczący 
zagrożeń w zależności od potrzeb politycznych66. 

Retoryka „rozmytego zagrożenia” motywowana jest także obawą utraty przez 
Kanadę szans związanych z rozwojem gospodarczym Arktyki. Łączenie zagadnie-
nia suwerenności i bezpieczeństwa z kwestiami gospodarczymi jest jedną z cech 
charakterystycznych Kanadyjskiej strategii północnej. A związek ten wielokrotnie 
wcześniej podkreślał premier S. Harper67. Zgodnie z tym poglądem Kanada musi 
być zdolna do sprawowania maksimum suwerenności w swojej części Arktyki, 
gdyż nie może pozwolić sobie na pozostanie z tyłu w wyścigu wywołanym zmia-
nami klimatycznymi o złoża surowców w tej części świata. Największe zagrożenie 
na tym polu stanowi „rozpychanie się” na wodach Arktyki rosnącej liczby okrętów 
wysyłanych przez inne państwa. Odpuszczenie wyścigu do złóż oznaczałoby bo-

                                                      

62 M. Simon, Inuit and the Canadian Arctic: Sovereignty Begins at Home, „Journal of Canadian 
Studies/Revue d'études canadiennes“, 2009, vol. 43, nr 2, s. 250-260. 

63 W uzupełniającym dokumencie z 2010 r. znajduje się sformułowanie o „poszukiwaniu roz-
wiązań kwestii granicznych w regionie w zgodzie z prawem międzynarodowym” oraz do za-
pewnienia praw do poszerzonego szelfu kontynentalnego. Government of Canada. 

64 P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit. 
65 H.A. Smith, Choosing Not to See, op. cit., s. 925. 
66 Ibidem, s. 935. 
67 Canada. Prime Minister of Canada, Prime Minister Stephen Harper announces new Arctic 

offshore patrol ships, op. cit. 
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wiem utratę szans na rozwój gospodarczy Arktyki, a w efekcie głównego środka do 
wspierania i polepszania dobrobytu wszystkich mieszkańców północy.  

 
Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego 

 

Zgodnie z taką logiką druga część strategii arktycznej kreśli rozwój gospodarki 
surowcowej na północnych terenach Kanady. Region ten przedstawiony jest 
w dokumencie z 2009 roku jako „ogromny magazyn ropy naftowej, zasobów wod-
nych i oceanicznych”, a ich rozmieszczenie ilustrują mapy dołączone do tekstu68. 
Strategia wskazuje, że rosnące możliwości eksploatacji surowców naturalnych 
zlokalizowanych w Arktyce wynikają z powiększającego się popytu na świecie 
i kłopotów z uzyskaniem ich z konwencjonalnych źródeł. Wywołuje to wzrost cen 
do takiego poziomu, który czyni wydobycie na północy opłacalne. Na skutek ocie-
plenia klimatu spadają również koszty działania w obszarach polarnych, gdyż m.in. 
wydłuża się okres wydobycia, jak również możliwości wykorzystywania dróg mor-
skich. Dodatkowo nowe technologie ułatwiają prace w warunkach okołobieguno-
wych, m.in. pozwalając na lokalizację satelitarną czy przeprowadzanie testów sej-
smicznych69.  

Drugi filar arktycznej strategii premiera Harpera zakłada, że rozwój gospodarki 
surowcowej ma być fundamentem wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczne-
go. Kanadyjska strategia północna jasno to potwierdza, wskazując, że „działalność 
górnicza oraz ważne projekty, takie jak Mackenzie Gas Project, stanowią zręby 
zrównoważonej działalności gospodarczej na Północy i mają kluczowe znaczenie 
dla budowy dobrze funkcjonujących społeczności ludności rdzennej oraz wszyst-

                                                      

68 Potencjał, który oferuje kanadyjska północ, to nie tylko gaz ziemny i ropa naftowa – amery-
kańska służba geologiczna szacuje je na 1/3 złóż całego świata – ale również wiele innych 
cennych minerałów, wśród nich: diamenty, złoto, tungsten, srebro, ołów, żelazo, miedź, cynk, 
nikiel, węgiel, tantal, niob, lit, kobalt, bizmut, beryl i bar. Dane za: C. Furgal, T.D. Prowse, 
Northern Canada, [w:] From Impacts to Adaptation: Canada in a Changing Climate 2007, 
red. D.S. Lemmen, Ottawa: 2008, s. 80. oraz United States Geological Survey, Circum-Arctic 
Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, 
USGS Fact Sheet 2008-3049, 2008, http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf, 
(28.07.2015). 
W strategii dotyczącej polityki zagranicznej z 2010 r. zapisy o ogromnych bogactwach Arkty-
ki zostały równie mocno podkreślone, a dodatkowo pojęcie „zrównoważonego rozwoju” zna-
lazło się w zdaniu o wydobyciu ropy i gazu ziemnego: „jako rosnące czyste mocarstwo ener-
getyczne Kanada będzie kontynuowała wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego roz-
woju wydobycia ropy i gazu ziemnego na Północy”. Zob. Canada. Government of Canada, 
Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy, op. cit., s. 13. 

69 W dalszym jednak ciągu jednak trudności logistyczne powodują, że prowadzenie kopalń czy 
odwiertów na północy jest wielokrotnie bardziej kosztowne i kłopotliwe niż w bardziej sprzy-
jających warunkach. E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit., s. 3. 
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kich mieszkańców północy”70. Ogromny potencjał północy ma być wykorzystywa-
ny w sposób zrównoważony, a mieszkańcy mają uczestniczyć i czerpać z niego 
korzyści. Rozwój musi również brać pod uwagę obowiązujące prawa i regulacje, 
które mają być „transparentne, przewidywalne i wspierane przez efektywnie dzia-
łające instytucje”71.  

Aby zrealizować tak zarysowane plany Ottawa skupiła się na wcieleniu w życie 
kilku programów mających na celu rozwój gospodarczy – w większości związa-
nych z przemysłem surowcowym. Wśród nich jest zapowiedziany w 2008 roku 
projekt aktualizacji map geologicznych niezbędnych do lokalizacji zasobów ener-
getycznych w Arktyce (Geo-mapping for Energy and Minerals). Rząd przeznaczył 
na te prace 100 mln dolarów, a rezultaty opublikowane w 2013 roku to m.in. 700 
map i raportów. Zgodnie z szacunkami rządu federalnego przez następne 10–15 lat 
mapy geologiczne przyniosą 500 mln dolarów kanadyjskich inwestycji sektora 
prywatnego w poszukiwania i wydobycie surowców energetycznych i złóż mine-
ralnych72. W dalszym ciągu jednak 60% powierzchni terytorium Nunavut nie ma 
wystarczających map geologicznych, które pozwalałyby na eksploatację surow-
ców. Stąd zapowiedź dalszych inwestycji73.  

Priorytetem dla Ottawy stała się również poprawa infrastruktury, w szczególno-
ści transportowej. Celem było zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej 
i umożliwienie dostaw towarów na południe Kanady i w pozostałe rejony świata74. 
Przykładem zrealizowanej inwestycji jest nadbrzeże w Pangnirtung w Nunavut. 
Wykorzystuje go lokalna przetwórnia ryb, ale służy także lokalnym mieszkań-
com75. Kluczowym projektem z punktu widzenia rozwoju gospodarki surowcowej 
jest budowa drogi z Inuvik do Tuktoyaktuk. Ten wart 299 mln dolarów projekt 

                                                      

70 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, s. 15. Mackenzie Gas Project to planowany gazociąg przebiegający wzdłuż doliny 
Mackenzie Valley o długości prawie 1200 km. Ma zapewnić przesyłanie gazu ziemnego ze 
złóż zlokalizowanych na Terytoriach Północno-Zachodnich na rynki południowe. Mackenzie 
Valley Natural Gas Pipeline Route Project, 2010, http://www.mackenziegasproject.com/the 
Project/index.html, (dostęp: 28.07.2015). 

71 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, s. 14.  

72 Canada. Natural Resources Canada, GEM: Geo-Mapping for Energy and Minerals, 2015, 
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/resources/federal-programs/geomapping-energy-minerals/ 
10904, (dostęp: 12.05.2015). 

73 GEM: telling the geological story of Canada’s North, „Canadian Geographic“, 2012, 
http://www.canadiangeographic.ca/mapping/articles/geology-northern-canada.asp, (dostęp: 
12.05.2015).W 2013 r. premier Harper przekazał dodatkowe 100 mln dol. na dalsze prace aż 
do 2020 r. Canada. Natural Resources Canada, GEM: Geo-Mapping for Energy and Minerals. 

74 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, s. 17. 

75 Pangnirtung's small craft harbour opens, „CBC News“, 19.09.2013, http://www.cbc.ca/ 
news/canada/north/pangnirtung-s-small-craft-harbour-opens-1.1859764, (dostęp: 28.07.2015). 
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został ogłoszony w 2011 roku w czasie mowy tronowej, a budowa rozpoczęta 
w 2013 roku ma zakończyć się w 2018 roku76.  

Chociaż na kanadyjskiej północy działa już pewna liczba kopalni oraz odwier-
tów, które prowadzą wydobycie, większość obszarów, na których leżą zasoby natu-
ralne pozostaje nietknięte. Ich wydobycie, zgodnie z planem zarysowanym w stra-
tegii arktycznej, może przynieść rozwój gospodarczy, miejsca pracy dla mieszkań-
ców terenów arktycznych, a w efekcie – przychody, które staną się szansą rozwią-
zania wielu problemów trapiących północ Kanady. Krytycy zwracają jednak uwa-
gę, że rozwój gospodarczy niesie również wiele problemów. Po pierwsze, korzy-
stanie z surowców naturalnych wymaga przede wszystkim ustalenia takich regula-
cji, które będą gwarantowały, że nie będzie zagrożone wrażliwe środowisko natu-
ralne Arktyki. Potencjalne szkody, które może wywołać eksploatacja surowców, 
dotyczą jednak nie tylko środowiska naturalnego, ale także dobrobytu gospo-
darczego i społecznego ludności rdzennej. Inuici, choć są świadomi, że rozwój 
gospodarki surowcowej jest konieczny i nie ma możliwości rezygnacji z korzysta-
nia z nieodnawialnych surowców, to wyrażają obawy w odniesieniu do warunków, 
na jakich taki rozwój jest dokonywany. Mary Simon, jedna z najbardziej znanych 
Inuitek, uważa, że w tym zakresie nie może być kompromisu77.  

Należy również pamiętać, że złoża surowców, w tym ropy i gazu ziemnego, 
mają charakter nieodnawialny, a więc należy planować również scenariusze na 
okres po zakończeniu ich eksploatacji. Kluczowe jest więc, aby wprowadzane pro-
gramy dokonywały oceny ryzyk i szans. Nie zawsze jednak ma to miejsce. Przy-
kładem może być kopalnia cynku w Nanisivik w Nunavut. W szczytowym mo-
mencie swojej działalności dawała zatrudnienie około 40 Inuitom. Gdy w 2002 
roku została zamknięta, pozostały skażone tereny wokół kopani, a osiedla inuickie 
zlokalizowane w jej pobliżu do chwili obecnej nie mogą podnieść się z kryzysu 
gospodarczego78.  

Krytycy zawracają również uwagę, że skupienie się przez administrację Harpera 
na wydobyciu surowców, jak również wybrany model rozwoju, który preferuje 
podejście oparte na instytucjach państwowych, zawęża pole widzenia, usuwając 
z niego kwestie związane z ludzkim wymiarem pojęcia bezpieczeństwa79. Ten bra-

                                                      

76 Government of the Northwest Territories, Inuvik-to-Tuktoyaktuk Highway Enters its Second 
Construction Season, 2014, http://news.exec.gov.nt.ca/inuvik-to-tuktoyaktuk-highway-enters-
its-second-construction-season/, (dostęp: 12.05.2015). 

77 Cyt. za: P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?; P.W. Lacken- 
bauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, s. 6. 

78 Drugim przykładem jest działalność Aboriginal Pipeline Group, która miała zapewniać udział 
ludności rdzennej w projekcie gazociągu Mackenzie Gas Project, a jej rola została znacząco 
ograniczona. E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit., s. 3-4. 

79 L.-A. Broadhead, Canadian sovereignty versus northern security: The case for updating our 
mental map of the Arctic, „International Journal“, 2010, vol. 65, nr 4, s. 914. 
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kujący aspekt podkreślał premier Nunavut Peter Taptuna, mówiąc, że „najlepszym 
sposobem na dbanie o suwerenność jest budowa zdrowych społeczności”80. Rów-
nież najważniejsza organizacja inucicka, reprezentująca 60 tysięcy kanadyjskich 
Inuitów – Inuit Tapiriit Kanatami – podkreśla wagę problemów społecznych. Stra-
tegia arktyczna, mimo licznych odniesień do kwestii dobrobytu rdzennych miesz-
kańców i przeznaczania znacznych sum na programy, które mają zmniejszyć pro-
blemy ekonomiczne i społeczne tej grupy, nie doprowadziła do poprawy znacząco 
niższego poziomu życia w stosunku pozostałych Kanadyjczyków81. Przekonują 
o tym wszelkie statystyki wskazujące na poziom biedy, bezrobocia, nadużywania 
alkoholu i narkotyków, przemocy wobec kobiet czy wielokrotnie wyższy niż 
w południowych regionach wskaźnik samobójstw82.  

Symptomatyczny jest problem mieszkaniowy. W ostatnich 25 latach populacja 
Inuitów powiększyła się dwukrotnie, a wzrost ten znacząco wyprzedził rozbudowę 
infrastruktury mieszkaniowej. Skutkiem tego jest pojawienie się problemu bez-
domności w Nunavut. Wielu Inuitów przez ten pryzmat ocenia rządowy program 
inwestycji strategicznych (Strategic Investment in Northern Economic Deve-
lopment Program), zarządzany przez powołaną do życia w 2009 roku Agencję 
Rozwoju Gospodarczego Północy (Canadian Northern Economic Development 
Agency). Inwestycje Ottawy za 200 mln dolarów, przeznaczonych na rozwój 
mieszkalnictwa, które pozwoliły na wybudowanie 600 domów, są zbyt małe. 
W samym tylko Nunavut co roku potrzeba 275 nowych domów, aby jedynie nadą-
żyć za wzrostem populacji83. Dodatkowo większość istniejących budynków miesz-
kalnych wymaga poważnych napraw, a około 300 co roku powinno zostać wybu-
rzonych i zbudowanych od nowa. Niewiele w tym zakresie zmieniła deklaracja 
premiera Harpera z 2013 roku o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln dolarów na 
inwestycje budowlane84.  

                                                      

80 S. Chase, Myth versus reality in Stephen Harper’s northern strategy. 
81 W ramach federalnego budżetu władze przekazują pieniądze na rzecz terytoriów, a także 

samorządów ludności rdzennej. Istnieją również osobne programy obejmujące zagadnienia 
gospodarki mieszkaniowej, edukacji, służby zdrowia oraz usług socjalnych, zatrudnienia i in-
frastruktury. Środki finansowe przekazywane przez władze federalne są znaczące – w ramach 
strategii północnej znalazły się obietnice mówiące o 2,5 mld dol. bezwarunkowych transferów 
dla władz terytoriów. Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, 
Canada’s Northern Strategy, s. 19. 

82 Inuit Tapiriit Kanatami, Inuit Statistical Profile, 2008, https://www.itk.ca/sites/default/files/ 
InuitStatisticalProfile2008_0.pdf, (dostęp: 9.05.2015). 

83 C. Alexander, Harper’s Northern Strategy fails northern people, „Nunatsiaq Online“, 
27.08.2009, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/217_harpers_northern_strategy_fail 
s_northern_people/, (dostęp: 9.05.2015). 

84 Canada. Government of Canada, Investment in Nunavut Housing, 2013, 
http://www.actionplan.gc.ca/en/initiative/investment-nunavut-housing, (dostęp: 27.05.2015). 
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Krytycy strategii arktycznej premiera Harpera zwracają uwagę, że brak rozwią-
zania problemów mieszkaniowych ma negatywny wpływ na te dziedziny życia 
społecznego, które są powiązane z rozwojem gospodarczym, tak bliskim politykom 
z Partii Konserwatywnej. Kluczowym problemem jest przede wszystkim niski 
poziom edukacji na północy Kanady. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są 
właśnie niedostateczne warunki mieszkaniowe85. Wskaźnik uczniów, którzy nie 
kończą szkoły średniej jest najwyższy w Kanadzie. Tylko 4% Inuitów ma wy-
kształcenie uniwersyteckie, w porównaniu z 23% pozostałych Kanadyjczyków86. 
Trudno więc liczyć na sukces strategii północnej w zakresie przekazywania odpo-
wiedzialności w ręce mieszkańców północy oraz czerpaniu korzyści z rozwoju 
w sytuacji braku odpowiednio wykształconych pracowników. Braki w edukacji 
przekładają się również na błędy w zarządzaniu osiedlami inuickim, a nawet na 
nieprawidłowości w treningu kanadyjskich „rangersów”87.  

Strategia arktyczna Kanady nie przynosi również rozwiązań problemu wyso-
kich kosztów życia czy trudności w prowadzenia biznesu spowodowanych wydat-
kami na transport pomiędzy południowymi obszarami Kanady a terenami na pół-
nocy. Zdaniem wielu obserwatorów bez zmniejszenia takich kosztów trudno mó-
wić o pełnym uczestniczeniu mieszkańców terytoriów północnych, w szczególno-
ści Nunavutu, w federacji kanadyjskiej88. Podkreślany jest również brak kompaty-
bilności między preferowanym przez władze federalne podejściem kładącym na-
cisk na instytucje państwowe a preferowaną w kulturze inuickiej współpracą po-
między grupami ludności rdzennej w wymiarze ponadpaństwowym (indigenous 
interantionalism), co szczególnie ma znaczenie w kontekście kolejnego obszaru, 

                                                      

85 W arktycznych osiedlach zdarzają się przypadki, gdy w dwuosobowym domu mieszka 12 
osób lub więcej. C. Alexander, Harper’s Northern Strategy fails northern people, op. cit. 

86 Por. E. Bougie, K. Kelly-Scott, P. Arriagada, The Education and Employment Experiences of 
First Nations People Living Off Reserve, Inuit, and Métis: Selected Findings from the 2012 
Aboriginal Peoples Survey, Statistics Canada, 2013, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-653-
x/89-653-x2013001-eng.pdf, (dostęp: 28.07.2015). Mimo to rząd w Ottawie obciął finanso-
wanie University of Arctic, który skupia ponad 130 jednostek z krajów arktycznych, z których 
34 znajduje się w Kanadzie. Feds cut funding to University of the Arctic, „CBC News“, 
18.10.2011, http://www.cbc.ca/news/canada/north/feds-cut-funding-to-university-of-the-arctic 
-1.1085348, (dostęp: 12.05.2015). 

87 C. Alexander, Harper’s Northern Strategy fails northern people, op. cit. 
88 Mimo wprowadzenia przez Ottawę w 2011 r. programu pod nazwą Nutrition North, nie udało 

się rozwiązać problemów z wysokimi cenami żywności na północy Kanady. I. Peritz, Speaking 
out against $600-a-week grocery bills, „The Globe and Mail“, 12.01.2015, http://www.the glo-
beandmail.com/news/national/the-north/why-is-food-so-expensive-in-nunavut-shop-for-yourse 
lf-and-find-out/article15915054/, (dostęp: 28.07.2015). Por. Canada. Government of Canada, 
Nutrition North Canada, 2015, http://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/eng/1415385762263/ 
1415385790537, (dostęp: 28.07.2015). 
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który poruszała Kanadyjska strategia północna, czyli ochrony środowiska natural-
nego89.  

 
Ochrona środowiska naturalnego 

 

Najważniejszym przekazem Kanadyjskiej strategii północnej w zakresie ochro-
ny środowiska jest przekonanie władz, że zmiany klimatyczne są szansą na prze-
obrażenie Arktyki – to swoisty katalizator zmian. Rząd federalny stoi na stanowi-
sku, że ocieplenie klimatu niesie więcej korzyści w zakresie rozwoju przemysłu 
wydobywczego niż z nim związanych zagrożeń90. Wydobycie surowców, zwłasz-
cza surowców energetycznych, ma priorytet i jest to najlepsza forma sprawowania 
suwerenności91. Podkreślana jest więc „przewaga potrzeb energetycznych miesz-
kańców południa Kanady, wobec ekologicznych i ludzkich potrzeb mieszkańców 
Arktyki”92.  

Ocieplenie klimatu jest odskocznią do zastanowienia się nad innymi tematami, 
np. nad otwarciem nowych szlaków komunikacyjnych. Pomijany jest fakt, że 
zmiany klimatyczne nie przynoszą tylko topnienia lodu, ale wiele innych zmian93. 
Kwestie klimatyczne, ujmowane jako wyzwanie i zagrożenie stojące przed Arkty-
ką, pojawiają się głównie w części Kanadyjskiej strategii północnej dotyczącej 
współpracy naukowej z państwami arktycznymi i badań naukowych. Co ważne, 
strategia północna, używając określenia „zrównoważony rozwój”, nie daje odpo-
wiedzi na podstawowe pytanie, czy taki rozwój gospodarczy jest pożądany i czy 
nie niesie zbyt wielu niebezpieczeństw związanych z potencjalną degradacją eko-
logiczną, skażeniem środowiska i zmianami w środowisku zamieszkiwanym przez 
Inuitów94. 

Biorąc pod uwagę zapisy dokumentu z 2009 roku, nie może dziwić niewykorzy-
stanie szans zmian w zakresie ochrony środowiska w czasie przewodniczenia Radzie 
Arktycznej. Obejmując fotel przewodniczącej, Inuitka Leona Aglukkak ogłosiła, że 
Kanada zamierza skupić się na odpowiedzialnym rozwoju wydobycia zasobów natu-
ralnych, poprawie bezpieczeństwa żeglugi oraz dążeniu do zrównoważonego rozwo-

                                                      

89 W takim podejściu Inuici stają się liderami, którzy reprezentują Kanadę na forum międzyna-
rodowym. Por. P. Jull, ‘Nations with whom We are connected’. Indigenous Peoples and Ca-
nada’s Political System, 2001, http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:11291/nations.pdf, 
(dostęp: 12.05.2015), s. 33-36. 

90 H.A. Smith, Choosing Not to See, s. 932. 
91 L.-A. Broadhead, Canadian sovereignty versus northern security: The case for updating our 

mental map of the Arctic, op. cit., s. 924–925. 
92 E. Riddell-Dixon, Canada’s Arctic Policy, op. cit., s. 4. 
93 Por. ibidem, przypis 29. 
94 H.A. Smith, Choosing Not to See, op. cit., s. 937-938. 



Marcin Gabryś 54 

ju społeczności95. Krytycy, m.in. Mary Simon czy Lloyd Axworthy, były minister 
spraw zagranicznych Kanady, podkreślają, że w czasie szefowania tej organizacji 
władze Kanady traktowały jako priorytetowe przede wszystkim kwestie ekonomicz-
ne, a dowodem jest utworzenie Arctic Economic Council96. Ottawa nie doprowadziła 
natomiast do ograniczenia emisji tzw. czarnego węgla i metanu97. Porozumienie 
w tej kwestii zapowiedziane zostało w deklaracji z Iqaluit z 24 kwietnia 2015 roku, 
nie został podpisany jednak żaden konkretny dokument98. 

Tak zdefiniowana polityka rządu S. Harpera w zakresie ochrony środowiska jest 
poddawana znaczącej krytyce, w szczególności przez organizacje ekologiczne (np. 
Greenpeace). Wskazują one, że ówczesny rząd nie dotrzymał obietnic w zakresie 
ochrony środowiska. Zwracają uwagę przede wszystkim na lobbing firm petroche-
micznych w National Energy Board – instytucji federalnej, która wydaje zezwolenia 
na eksploatację surowców energetycznych. Skutecznie udaje się im zyskiwać pozwo-
lenia na odwierty bez wypełniania specjalnych standardów ochrony środowiska, co 
zdaniem organizacji ekologicznych rodzi niebezpieczeństwo wycieków i może po-
wodować zagrożenie dla mieszkańców wybrzeży Arktyki99. Przykładem może być 
Clyde River w Nunavut, które odwołało się od decyzji National Energy Bard, po-
zwalającej na pięcioletnie testy sejsmiczne w Zatoce Baffina i cieśninie Davisa. Pro-
testujący uważają, że testy mogą zagrozić populacji ryb i ssaków morskich oraz 
wskazują na fakt braku wystarczających konsultacji z mieszkańcami100. 

Krytyka dotyczy też rozbieżności między zapisami dokumentów a rzeczywi-
stymi działaniami, które są nader skromne. W strategii arktycznej z 2009 roku 

                                                      

95 T. Fries, Thematic articles highlighting Arctic Council accomplishments under the Canadian 
Chairmanship, Arctic Council, 2015, http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/ 
arctic-council/canadian-chairmanship/1021-thematic-articles-highlighting-arctic-council-acco 
mplishments-under-the-canadian-chairmanship, (dostęp: 14.05.2015). Por. Looking Back: 
Canada's Arctic Council Chairmanship, „Greenpeace”, 2015, http://www.greenpeace.org/usa/ 
looking-back-canadas-arctic-council-chairmanship/, (dostęp: 20.04.2015). 

96 L. Axworthy, M. Simon, Is Canada undermining the Arctic Council?, „The Globe and Mail“, 
04.03.2015, http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/is-canada-undermining-the-arctic-
council/article23273276/, (dostęp: 29.07.2015). 

97 J. Bell, Arctic Council black carbon deal a breakthrough, U.S. lawyer says, „Nunatsiaq Onli-
ne“, 24.04.2015, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674arctic_council_black 
_carbon_deal_a_breakthrough_u.s_lawyer_says/, (dostęp: 6.05.2015). 

98 Arctic Council, Iqaluit Declaration 2015, 2015, http://www.arctic-council.org/index. 
php/en/document-archive/category/604-declaration-sao-report?download=2740:iqaluit-declar 
ation-final-signed-version, (dostęp: 14.05.2015). 

99 Harper's Northern Strategy couched in empty rhetoric, Greenpeace, 2014, 
http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/pr/2014/08/HarpersNorthernStrategycouched 
inemptyrhetoric.pdf, (dostęp: 9.05.2015). 

100 Clyde River groups challenge Nunavut seismic testing in court, „Nunatsiaq Online“, 
28.07.2014, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674clyde_river_groups_go_to_ 
court_over_nunavut_seismic_testing/, (dostęp: 12.05.2015). 
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ograniczone są do zwiększenia zasięgu ochrony wód arktycznych ze 100 do 200 
mil morskich od wybrzeży. Dokonano tego poprzez nowelizację Ustawy o Prze-
ciwdziałaniu Skażenia Wód Arktycznych (Arctic Waters Pollution Prevention Act), 
uchwalonej w 1970 roku po wyprawie amerykańskiego tankowca „Manhattan”101. 
Projekt objęcia cieśniny Lancaster Sound ochroną ekologiczną i utworzenie tzw. 
marine conservation area w dalszym ciągu nie został formalnie zakończony102.  

W dokumencie formułującym strategię arktyczną w polityce zagranicznej 
z 2010 roku daje się zauważyć przekonanie władz, że odpowiedzialność za ocie-
plenie klimatu leży poza zasięgiem jurysdykcji Kanady, więc można jedynie pró-
bować minimalizować jego skutki103. Jest to zjawisko, które dzieje się niezależnie 
od tego, co się dzieje w Kraju Klonowego Liścia i nie powoduje zmiany planów 
rozwoju wydobycia surowców. Globalne rozwiązania wymagają zaangażowania 
najważniejszych emitentów, wśród których jest m.in. ChRL, a Ottawa robi to, co 
przypada na jej część we współpracy z partnerami, w tym USA, i dąży do negocja-
cji nowego układu, który będzie sprawiedliwie rozdzielał koszty. Takie stanowisko 
jest odbiciem osobistych poglądów premiera S. Harpera, dla którego problem glo-
balnego ocieplenia jest zbyt wyolbrzymiany104. Zmiany klimatyczne są marginal-
nym tematem dla niemal wszystkich polityków Partii Konserwatywnej, a dowodem 
na sceptycyzm w odniesieniu do problemu globalnego ocieplenia stała się decyzja 
z 2012 roku o wystąpieniu Kanady z porozumienia z Kioto105. 

Dotychczasowe wyniki prac naukowców dotyczące zmian klimatycznych są 
przez strategię arktyczną z 2009 roku traktowane z dużą dozą podejrzliwości. Zda-
niem jego autorów większość kwestii wymaga bowiem przeprowadzenia dalszych 
badań. Jednocześnie rząd premiera Harpera obciął fundusze agencji Environment 
Canada i ograniczył swobodę komunikacji jej wyników badań naukowych106. Do-
piero pod presją opinii publicznej i po protestach naukowców z całego świata 

                                                      

101 New bill extends sovereignty, „The Windsor Star“, 05.12.2008, http://www.canada.com/story. 
html?id=e1880eb4-080e-44fa-8141-6da9d90bfe63, (dostęp: 29.07.2015). 

102 Ottawa event keeps up momentum to protect Lancaster Sound, „Nunatsiaq Online“, 
2.04.2015, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674ottawa_event_keeps_up_mom 
entum_to_protect_lancaster_sound/, (dostęp: 29.05.2015). 

103 Canada. Government of Canada, Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy, op. cit., s. 19, 
H.A. Smith, Choosing Not to See, op. cit., s. 937. 

104 M. de Souza, Harper government’s inaction on climate change irrational, „Power & Influen-
ce“, 2015, Winter, s. 48-49. 

105 Ramos Fjellvang, Camilla V., Why did Canada withdraw from the Kyoto Protocol? A case study, 
Fridtjof Nansen Institute, 2015, http://fni.no/doc&pdf/FNI-R0115.pdf, (dostęp: 27.05.2015). 

106 E. Chung, Canadian climate research fund drying up, „CBC News“, 23.11.2010, 
http://www.cbc.ca/news/technology/canadian-climate-research-fund-drying-up-1.881388> (do- 
stęp: 6.05.2015). Por. Federal programs and research facilities that have been shut down or had 
their funding reduced, „CBC News“, 10.04.2013, http://www.cbc.ca/fifth/blog/federal-
programs-and-research-facilities-that-have-been-shut-down-or-had-th, (dostęp: 6.05.2015). 
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w 2013 roku władze federalne ogłosiły przekazanie 32 mln dolarów na program 
Climate Change and Atmospheric Research, zajmujący się badaniami nad zmia-
nami klimatu w Arktyce107. 

Władze federalne najchętniej finansują badania, które mogą być użyteczne 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Arktyki. Przykładem może być budowa 
(planowane ukończenie 2017 r.) stacji badawczej w Cambridge Bay (Canadian 
High Arctic Research Station), mającej służyć jako hub dla naukowców z całego 
świata108. Podstawowym celem tam prowadzonych badań ma być rozwój gospo-
darki surowcowej, a nie klimat. Placówka jest bowiem byt mocno wysunięta na 
południe, aby pozwolić na obserwacje zmian109. Jednocześnie władze federalne 
ograniczyły finansowanie istniejącej stacji badawczej Polar Environmental Atmo-
spheric Research Laboratory, zlokalizowanej w odległości około 1300 km na pół-
noc, na Wyspie Ellesmere’a w pobliżu bazy Eureka. Było to jedno z najważniej-
szych obserwatoriów na świecie, zajmujące się monitoringiem zmian klimatycz-
nych na Północy110. Obcięto też fundusze wspierające badania, m.in. zmian klima-
tycznych, Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences111. W za-
mian w 2011 roku premier Harper zapowiedział przekazanie w ciągu najbliższych 
lat 35 mln dolarów na Natural Sciences and Engineering Research Council – ba-
dania w zakresie klimatu i atmosfery112.  

 
 

 

                                                      

107 Feds to spend $32 million on Arctic climate change projects, „Nunatsiaq Online“, 
21.05.2013, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674feds_to_spend_32_million_ 
on_arctic_climate_change_projects/, (dostęp: 9.05.2015). 

108 Canada. Government of Canada, Harper Government Introduces Legislation to Strengthen 
Canada's Arctic Research Potential, 2014, http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=896449, 
(dostęp: 9.05.2015). 

109 I. Semeniuk, How Canada’s Arctic lab keeps a watchful eye on climate change, „The Globe and 
Mail“, 15.01.2015, http://www.theglobeandmail.com/news/national/the-north/how-canadasarcti 
c-lab-keeps-a-watchful-eye-on-climate-change/article16423612/?page=all, (dostęp: 6.05.2015). 

110 Dopiero w 2013 r. zdecydowano się na przekazanie 1 mln dol., oznacza to jednak finansowa-
nie na 70% stanu sprzed 2006 r. Także profil badań uległ zmianie – więcej badaczy zajmuje 
się możliwością wydobywania węgla na północy niż zmianami klimatycznymi. M. Munro, 
Canada’s “pearl” of Arctic research hit with funding freeze, „Nunatsiaq Online“, 24.03.2012, 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674canadas_pearl_of_arctic_rese 
arch_hit_with_funding_freeze/, (dostęp: 6.05.2015). 

111 Stało się tak już w 2006 r. W 2011 r. fundacja przestała wspierać badaczy.  
112 Pieniądze jednak nie trafiły do tej instytucji. T.J. Duck, Ottawa squanders Canada’s research 

advantage in environmental studies, „Toronto Star“, 4.03.2012, http://www.thestar.com/opi 
nion/editorialopinion/2012/03/04/ottawa_squanders_canadas_research_advantage_in_environ
mental_studies.html, (dostęp: 6.05.2015). 
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Poprawa zarządzania obszarami arktycznymi  
 

Problematyczna jest również realizacja czwartego filaru Kanadyjskiej strategii 
północnej, w szczególności w zakresie mocno podkreślanego w dokumencie part-
nerstwa z rdzenną ludnością. Opinie organizacji reprezentujących Inuitów, w tym 
najważniejszej, czyli Inuit Tapiriit Kanatami, wskazują, że trudno mówić o fak-
tycznym porozumieniu. Spory między władzami federalnymi dotyczą nawet tak 
podstawowych kwestii, jak definicja obszarów, które obejmuje strategia północna 
– dla rządu federalnego są to tylko obszary 3 terytoriów północnych (Jukonu, Tery-
toriów Północno-Zachodnich i Nunavut), bez uwzględnienia dwóch z czterech 
regionów zamieszkiwanych przez Inuitów (Inuit Nunangat), które znajdują się 
w ramach prowincji, czyli Nunatsiavut oraz Nunavik113. 

Brak porozumienia z ludnością rdzenną jest również widoczny w kwestii usta-
lania kierunków rozwoju gospodarczego. Inuici wyrażają obawy, że mimo zapisów 
w strategii północnej, wskazujących, że podstawowym i najważniejszym jej celem 
są mieszkańcy północy, ich udział w podejmowaniu decyzji jest zbyt mały, a ich 
interesy znajdują się na drugim planie114. Symbolem może być wydana przez Inuit 
Circumpolar Council w 2009 roku deklaracja Circumpolar Inuit Declaration on 
Sovereignty in the Arctic. Znalazł się w niej apel o traktowanie Inuitów jako part-
nerów, którzy odgrywają aktywną rolę we wszelkich dyskusjach dotyczących su-
werenności, rozwoju społeczno-gospodarczego, żeglugi czy zagadnień wojsko-
wych115. Protestowali również przeciw niezaproszeniu ich do stołu negocjacyjnego 
w czasie omawiania dwustronnego porozumienia Kanady z Danią w marcu 2010 
roku116. Mary Simon mówiła nawet o brakującym piątym filarze w strategii pół-
nocnej, którym powinien stać się „specjalny i bezpośredni związek z czterema 

                                                      

113 Inuit Nunangat obejmuje 4 regiony: Nunavik wchodzący w skład prowincji Quebec, Nunat-
siavut leżący na półwyspie Labrador będącego częścią prowincji Nowa Fundlandia i Labra-
dor, Inuvialuit będący regionem Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich oraz samodzielne 
terytorium inuickie Nunavut. M. Simon, A Northern Strategy Map Excludes Several Inuit 
Communities, 2009, http://archive-ca.com/page/35918/2012-06-03/http://www.itk.ca/blog/ 
mary-simon/jul-28-2009-northern-strategy-map-excludes-several-inuit-communi ties?page=1, 
(dostęp: 9.05.2015).  

114 L.-A. Broadhead, Canadian sovereignty versus northern security: The case for updating our 
mental map of the Arctic, s. 924., P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic super-
power’?, op. cit., s. 6. 

115 Inuit Circumpolar Council, Circumpolar Declaration on Sovereignty in the Arctic, 2009, 
https://www.itk.ca/system/files_force/Declaration_12x18_Vice-Chairs_Signed.pdf, (dostęp: 
12.05.2015). Por. P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit., s. 6. 

116 L.-A. Broadhead, Canadian sovereignty versus northern security: The case for updating our 
mental map of the Arctic, op. cit., s. 925-926. 
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regionami inuickim. Ten związek powinien stać się podstawą wszystkich innych 
działań w Arktyce”117.  

Jest to o tyle ważne, że władze Kanady akcentują, że kanadyjska suwerenność 
w Arktyce w dużym stopniu oparta jest na obecności tam Inuitów118. W związku 
z tym ich przedstawiciele zwracają uwagę na jedne z najważniejszych kwestii, czyli 
potrzeby społeczne. Dotyczy to mieszkalnictwa, inwestycji o charakterze wojsko-
wym w Arktyce, które dadzą podstawę do większej współpracy w zakresie kwestii 
arktycznych, Rady Arktycznej, czynienia ludności rdzennej właścicielami w najważ-
niejszych projektach wydobywczych, uwzględniania priorytetowych kwestii związa-
nych z opracowywaniem map geologicznych czy badań nad środowiskiem, a także 
konieczności patrzenia łącznego na problemy rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Ważne są również kwestie związane z jakością opieki zdrowotnej, zabezpieczaniem 
podstawowych kwestii żywnościowych czy dobrej jakości wody pitnej. Inuitom 
brakuje wyraźnych ram czasowych, w których władze doprowadziłyby do rozwiąza-
nia problemów wynikających z niedorozwoju społecznego i gospodarczego, zwięk-
szenia inwestycji, szczególnie w edukację, mieszkania czy ochronę języka inuickie-
go, ale także w nabrzeża, które mogą służyć rekreacji lub turystyce119. Brakuje także 
pełnego wprowadzenia w życie zapisów porozumień ziemskich i zmiany w sposobie 
ich implementacji zgodnie z propozycjami, które przedstawiły Land Claims Agre-
ement Coalition oraz Komisja Senatu ds. Ludności Rdzennej120.  

 
Zakończenie 

 

Dokonując oceny strategii północnej premiera Harpera, na pierwszy plan wy-
suwa się kilka elementów. Po pierwsze, cztery obszary wymienione w dokumencie 
z 2009 roku nie są traktowane równorzędnie. Priorytetowe znaczenie uzyskały 
działania związane ze wspieraniem suwerenności na północy oraz promocja roz-
                                                      

117 M. Simon, The Fifth Element of the Northern Strategy, 2009, http://archive-ca.com/pa 
ge/35918/2012-06-03/http://www.itk.ca/blog/mary-simon/jul-30-2009-fifth-element-northern 
-strategy, (dostęp: 9.05.2015). 

118 Canada. Government of Canada. Indian and Northern Affairs Canada, Canada’s Northern 
Strategy, op. cit., s. 3-4. 

119 Inuit Tapiriit Kanatami, Inuit Respond to Federal Government’s Northern Strategy. Partner-
ship with Inuit Should be Strengthened, 2009, https://www.itk.ca/media/media-release/inuit-
respond-federal-government%E2%80%99s-northern-strategy-partnership-inuit-should-be, (do 
stęp: 9.05.2015). 

120 Władze federalne nie były w stanie w pełni wprowadzić w życie zapisów porozumienia Nunavut 
Land Claims Agreement w zakresie zatrudniania odpowiedniej liczby Inuitów w instytucjach pu-
blicznych. Doprowadziło to do konieczności wypłacenia odszkodowania (255 mln dol.) po zakoń-
czeniu sprawy sądowej, którą korporacja inuicka Nunavut Tunngavik Inc. wniosła przeciwko wła-
dzom federalnym. Ottawa settles with Nunavut Inuit, pays $255.5M in compensation, „Nunatsiaq 
Online“, 4.05.2015, http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674ottawa_settles_with_nuna 
vut_inuit_pays_255.5m_in_compensation/, (dostęp: 9.05.2015). 
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woju gospodarczego ze szczególnym naciskiem na wydobycie surowców. To 
w tych obszarach rządowi Harpera, mimo znaczącego ograniczenia pierwotnych 
zamierzeń, udało się zrealizować więcej projektów odnoszących się do Arktyki niż 
jego poprzednikom. W ciągu dziewięciu lat zdołano na skalę wcześniej niespoty-
kaną wypromować suwerenność i pomysły rozwoju surowcowego północy. Kryty-
cy uważają, że odbyło się to jednak kosztem porzucenia zobowiązań podjętych 
przez poprzednie władze, a Kanada nie nadąża z rozbudową swojego potencjału 
nie tylko naukowego na północy, ale również w zakresie liczby okrętów zdolnych 
do operowania w tym regionie.  

Drugą cechą charakterystyczną strategii arktycznej Kanady jest jej ciągłość. 
Nawet krytycy premiera Harpera wskazują, że mimo że znaczna część obietnic 
pozostaje na papierze, to żaden z priorytetów nie został porzucony121. Interesująca 
jest również stałość zainteresowania samego premiera obszarami północnymi. Po-
czątkowo było ono motywowane chęcią przyciągnięcia głosów wyborców i do 
pewnego stopnia wymuszone pojawieniem się tematyki arktycznej w kampaniach 
wyborczych. Jednak obecność tego regionu wśród priorytetów kolejnych gabine-
tów S. Harpera, a także osobiste zaangażowanie premiera, którego symbolem stały 
się coroczne wizyty na północy, skłania do wyciągnięcia wniosku o ewolucji mo-
tywacji. Z pewnością premier nie wpisuje się w tradycyjne dla polityki kanadyj-
skiej po II wojnie światowej krótkotrwałe i przelotne skupienie na sprawach Pół-
nocy, które bardzo szybko schodziło na dalszy plan, gdy tylko znikały bezpośred-
nie czynniki wywołujące to zainteresowanie122. Jednym z możliwych wyjaśnień 
jest osobista pasja premiera, chęć ponownego „otwarcia” północy Kanady i zosta-
wienia spuścizny politycznej. Akcentowanie spraw arktycznych wiąże się również 
z polityką historyczną Partii Konserwatywnej123. Jej celem jest zmiana tradycyjnej 
narracji dotyczącej przeszłości i dziedzictwa Kanady, której wyrazem stała się rola 
mediatora w konfliktach na świecie i wsparcie niemal wszystkich misji pokojo-
wych (peackeeping). Konserwatyści promują odmienny zestaw wartości, oparty 
m.in. na tradycji militarnej Kanady i silnym podkreślaniu interesu narodowego. 
Tematyka arktyczna pozwala odwoływać się do mitologii Północy, która może stać 
się spoiwem zapewniającym jedność społeczeństwa, tak głęboko zdywersyfikowa-
nego i heterogenicznego na skutek ogromnego napływu migrantów. Polityka ark-

                                                      

121 Tak uważa miedzy innymi Rob Huebert z University of Calgary. S. Chase, Myth versus reali-
ty in Stephen Harper’s northern strategy, op. cit. 

122 P.W. Lackenbauer, Mixed messages from an ‘Arctic superpower’?, op. cit., s. 2. 
123 Na temat polityki historycznej por. Y. Frenette, Conscripting Canada’s Past: The Harper 

Government and the Politics of Memory, „Canadian Journal of History/Annales canadiennes 
d’histoire“, 2014, vol. 49, nr 1. 
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tyczna S. Harpera ma więc także na celu kontrolę nad przekazem i wartościami, 
które będą uważane za kanadyjskie124. 

Warto jednak zauważyć, podkreślaną przez kilku obserwatorów arktycznej stra-
tegii Harpera, m.in. Kena Coatesa, jej ewolucję. W początkowej fazie było to 
przede wszystkim zwracanie uwagi na symboliczne aspekty suwerenności – głów-
nie związane z corocznymi pobytami na północy – w ostatnich latach premier kła-
dzie nacisk na konieczność rozwijania gospodarczego Północy, tak aby „włączyć 
ją” do głównego nurtu, którym podąża Kanada125. Jednak w dalszym ciągu kraj ten 
w tym zakresie zdecydowanie przegrywa z pozostałymi państwami arktycznymi.  

Trzecią cechą charakterystyczną strategii północnej Kanady jest skromny doro-
bek w odniesieniu do rozwoju społecznego i ekonomicznego społeczności ludności 
rdzennej mieszkającej na północy. Akcentowanie przede wszystkim bezpieczeń-
stwa militarnego, skupienie władz na rozwoju wydobycia surowców naturalnych 
oraz nastawienie promujące przede wszystkim działalność państwa poprzez nacisk 
na działalność władz terytorialnych, a nie samorządnych regionów inuickich, było 
wielokrotnie obiektem krytyki. Mimo ważnych programów, których realizacji pod-
jął się rząd Harpera, w tym związanych z rozbudową infrastruktury na północy czy 
podziałem dochodów z podatków od paliw, Kanada nie zbudowała modelowego 
zarządzania Północą126. W efekcie brak pełnego zaangażowania się w zagadnienia 
związane z podnoszeniem standardu życia w tym regionie jest jednym z najwięk-
szych zarzutów wobec polityki Harpera. Również niepełna implementacja uzgod-
nień zawartych w porozumieniach ziemskich (np. w Nunavut Land Claims Agre-
ement) wpływa na ocenę strategii.  

Podobnie niewielki jest dorobek związany z ochroną środowiska naturalnego – 
mimo wielokrotnego podkreślania jego znaczenia w dokumentach, faktyczne dzia-
łania są nader skromne. Dominuje przekonanie, że ocieplenie klimatu staje się 
szansą na rozwój ekonomiczny, a dostęp do surowców energetycznych dla miesz-
kańców południowej Kanady wydaje się ważniejszy niż potrzeby ekologiczne 
mieszkańców Północy127.  

                                                      

124 Strategia polityczna mająca doprowadzić do osiągnięcia tego celu została starannie przygo-
towana przez premiera i jego doradców. Jeden ze współpracowników Harpera podkreślał 
w wywiadzie, że „premier jest wielki zwolennikiem idei tworzenia narodów poprzez narrację 
– opowiadanie przez siebie samych swoich historii”. S. Chase, Myth versus reality in Stephen 
Harper’s northern strategy, op. cit. 

125 Ibidem. 
126 Gordon Van Tighem, burmistrz Yellowknife, uważa, że tak było w latach 50. i 60. XX wie-

ku, a obecnie Kanada została z tyłu w stosunku do pozostałych Państw regionu arktycznego. 
W szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę w osiedlach, co wynika w dużym stopniu z nie-
wystarczającego finansowania. Ibidem. 

127 L.-A. Broadhead, Canadian sovereignty versus northern security: The case for updating our 
mental map of the Arctic, op. cit., s. 925. 
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Krytycznie ocenić należy realizację strategii arktycznej premiera Harpera w za-
kresie współpracy międzynarodowej. W szczególności silniejszą rolę powinny 
odgrywać regionalne organizacje, takie jak Rada Arktyczna, ale również ważna jest 
kooperacja poprzez bilateralne i wielostronne kontakty z innymi państwami, a tak-
że z grupami ludności zamieszkującej Arktykę, w tym przede wszystkim z ludno-
ścią rdzenną. Konieczna jest ciągła świadomość, że nie jest ona odizolowana od 
reszty świata i stawia dzisiaj czoła zmianom, które zaszły w innych regionach 
świata. Trudno liczyć na sukces w realizacji każdego z czterech filarów strategii 
północnej bez utrzymania i rozszerzenia współpracy międzynarodowej. Szczegól-
nie dotyczy to kwestii zmian klimatycznych, które są najważniejszymi wyzwania-
mi stojącymi przed Arktyką, w tym jej kanadyjską częścią128. Wielu analityków 
uważa, że polityka zagraniczna Kanady w odniesieniu do Arktyki powinna być 
skupiona nie na strategii odstraszania przy pomocy zwiększania obecności militar-
nej, ale na kooperacji i poczuciu partnerstwa, wykorzystując idee obecne wśród 
Inuitów129. 

U progu zbliżających się wyborów federalnych, po ponad dziewięciu latach od 
objęcia władzy przez S. Harpera oraz po sześciu latach od ogłoszenia strategii pół-
nocnej, wydaje się, że główne pytanie, na które będą musiały odpowiedzieć władze 
Kanady po wyborach w 2015 roku, niezależnie od ich wyniku, dotyczą charakteru 
najważniejszych zagrożeń w Arktyce: czy mają one charakter militarny i wymagają 
zbrojnej odpowiedzi? czy są raczej związane z ocieplaniem klimatu i zanieczysz-
czeniami, które powodują realne trudności dla mieszkańców Północy. Najwięk-
szym wyzwaniem, przed którym stoi północ Kanady, jest bowiem wciąż wyważe-
nie co jest istotniejsze – program związany z „twardym” bezpieczeństwem w Ark-
tyce czy potrzeby związane z poprawą jakości życia jej mieszkańców.  
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Abstrakt 
 

Artykuł analizuje organizację władzy w północnej Kanadzie. Obszar ten jest po-
dzielony na trzy terytoria, które nie mają umocowania w konstytucji, podobnego do 
tego, jakim odznaczają się prowincje. W przeszłości to rząd federalny decydował 
o kształcie tego regionu. Obecnie wraz z procesami dewolucji władzy coraz więcej 
kompetencji przejęły zgromadzenia legislacyjne terytoriów. Można dostrzec, iż teryto-
ria stając się coraz bardziej niezależne od władzy federalnej i ewoluują w kierunku 
przekształcenia się w prowincję.  

 

This article analysis the system of governance in the Canadian North. The region is 
politically divided into three territories but they do not have the same constitutional 
status as provinces. In the past the federal government controlled and made decision in 
the region. Over the years, in the process of devolution of federal power the territories 
have become more independent and have been evolving towards provincial status.  
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Wprowadzenie 
 

Północna Kanada jest specyficznym, rozległym regionem, o powierzchni nie-
mal 4 milionów kilometrów kwadratowych, zamieszkanym przez nieco ponad 100 
tysięcy osób. Geograficznie są to tereny tego kraju najbardziej wysunięte na pół-
noc, powyżej 60 równoleżnika łączącego Labrador na północnym wschodzie 
z ujściem rzeki Mackenzie na zachodzie. Politycznie składają się na nią Jukon, 
Terytoria Północno-Zachodnie (TPZ) i Nunavut – trzy obszary o statusie teryto-
riów, co oznacza, że zgodnie z konstytucją Kanady nie są podmiotami federacji1. 

                                                      

1 W skład federacji Kanady wchodzi 10 prowincji: Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, 
Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alber-
ta, Kolumbia Brytyjska. Zob.: I. Wrońska, Kanadyjski system federalny; determinanty i ten-
dencje, Kielce 2011; R. Radek, System konstytucyjny Kanady, Warszawa 2011; T. Wieciech, 
Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kraków 2009; J. Grabowski, 
Historia Kanady, Warszawa 2001.  
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Niewielka część geograficznej północy znajduje się także w granicach dwóch pro-
wincji: Quebecu oraz Nowej Fundlandii i Labradoru (por. tab. 1). 

W przeciwieństwie do prowincji to władze federalne wyznaczają zakres upraw-
nień i kontrolują terytoria. Współcześnie jednak w wyniku procesu dewolucji rządy 
terytoriów stają się coraz bardziej niezależne od władz federalnych. Niniejszy arty-
kuł stara się określić współczesny status terytoriów na tle rozwiązań prawno-
ustrojowych i praktyki politycznej. 

 
Tabela 1. Powierzchnia i ludność (z wyszczególnieniem ludności rdzennej) północy 
w terytoriach i prowincjach w 2011 roku 

 

Terytoria i prowincje 
Powierzchnia 

(km²) 
Ludność  
ogółem 

Ludność  
rdzenna 

Nunavut 1 877 787 36 600 27 360 
Terytoria Północno- 
-Zachodnie 

1 143 793 43,600 21 160 

Jukon 474 712 36 500 7 705 
Nunavik (Quebec)  443 684 12 090 11 000 
Nunatsiavut (NF i L)*  15 800 2 400 2 400 
Razem 4 072 476 113 535 71 975 

 

* Nowa Fundlandia i Labrador  
 

Źródło: Statistics Canada: Population and dwelling counts for Canada, provinces and territories, 
2011. 
 
Status terytoriów w systemie federalnym Kanady 
 

Kanada jest państwem, które w drugiej połowie XIX wieku przyjęło federalną 
formę ustroju terytorialnego. Zakłada ona niezależność ustawodawczą i wykonaw-
czą władz federalnych i prowincji w zakresie kompetencji przyznanych w konsty-
tucji. Każdy obywatel podlega dwóm szczeblom władzy, których występowanie 
mogłoby sugerować podległość jednego ze szczebli, ale w rzeczywistości są one 
równolegle. W wielu dziedzinach zakres kompetencji nakłada się na siebie. Przyję-
cie takiego rozwiązania wzmacnia autonomię ciał legislacyjnych poszczególnych 
części składowych federacji, które uchwalają prawa w określonych przez konstytu-
cję uprawnieniach, a ich rządy wprowadzają je w życie. W sferze władzy sądowni-
czej, jednolitej dla całego państwa, federalne prawo karne wprowadzane jest 
w życie przez administracje prowincjonalne, natomiast prawo cywilne znalazło się 
w kompetencjach prowincji. Charakter federalizmu kanadyjskiego polega więc na 
podziale kompetencji publicznych między władzę federalną i władze poszczegól-
nych prowincji oraz rzeczowym wyliczeniu kompetencji w konstytucji. Podział 
przedmiotowych uprawnień ustawodawczych, pociąga za sobą odpowiedni podział 
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funkcji wykonawczych. Ich rozdział został określony w Akcie Konstytucyjnym 
z 1867 roku, przede wszystkim w rozdziale VI2. Do kompetencji parlamentu fede-
ralnego należą m.in. kwestie własności państwowej, nakładania podatków, służb 
publicznych, emisji pieniądza, nadzoru bankowego, obronności i bezpieczeństwa 
państwa, prawa karnego, ludności indiańskiej i rezerwatów. Parlamentowi federal-
nemu przyznano także domniemanie kompetencji, co oznacza, że wszystkie nie-
przyporządkowane uprawnienia należą do federacji. W artykule 92 wyliczono 
uprawnienia przedmiotowe legislatur prowincji. Do najważniejszych uprawnień 
należą: nakładanie podatków bezpośrednich, zarządzanie i sprzedaż ziemi łącznie 
z surowcami naturalnymi, administracja wymiarem sprawiedliwość, a także kiero-
wanie systemem zabezpieczeń społecznych i szkolnictwa. Wyszczególniono także 
uprawnienia równoległe, do których należy rolnictwo i imigracja. Bardzo istotny 
z punktu widzenia stosunków federalno-prowincjonalnych jest artykuł 109, który 
przekazał prowincjom kompetencje nad ziemią, kopalniami, surowcami natural-
nymi oraz prawo do opłat z ich eksploatacji. Podmiotami federacji stały się zatem 
prowincje, natomiast terytoria w podziale kompetencji nie zostały uwzględnione. 

Artykuł 146 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku przewidywał przyjęcie do unii 
północno-zachodnich terytoriów, należących do Kompanii Zatoki Hudsona, czyli: 
Ziemi Ruperta i Terytorium Północno-Zachodniego, na warunkach i zasadach 
określonych każdorazowo przez władze federalne. Zarządzenia królewskie z 1870 
i 1880 roku przyłączyły te ziemie i wyspy arktyczne do unii jako Terytoria Północ-
no-Zachodnie (TPZ)3. Nie uznano ich podmiotowości, która została zastrzeżona 
dla prowincji. Akt Konstytucyjny z 1871 roku, określając zasady ustanowienia 
nowych prowincji w unii, wskazał, że to parlament federalny pełni władzę ustawo-
dawczą w terytoriach i może tworzyć z nich prowincje oraz kształtować ich grani-
ce4. Zatem to ustawy federalne wyznaczają ramy funkcjonowania terytoriów 
i określają zakres ich uprawnień. Jak słusznie zauważa G. Bonasiuk, najważniej-
szym czynnikiem rzutującym na status terytoriów jest brak ich konstytucyjnego 
umocowania5. Konstytucje terytoriów zostały uchwalone przez parlament Kanady 
i tylko on może wprowadzać do nich zmiany. Należy jednak zauważyć, że konsty-

                                                      

2 Trzon pisanego prawa konstytucyjnego Kanady tworzą: Constitution Act, 1867 i Constitution 
Act, 1982. Wersja skonsolidowana: Canada, Department of Justice, A Consolidation of The 
Constitution Acts 1867 to 1982, Ottawa 2012, http://laws.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf, 
(dostęp: 10.05.2015). 

3 Order of Her Majesty in Council admitting Rupert's Land and the Northwestern Territory to 
Canada z 23 czerwca 1870 r.; Order of Her Majesty in Council admitting all British posses-
sions and Territories in North America and islands adjacent thereto into the Union z 31 lipca 
1880 r.  

4 Constitution Act, 1871, par. 4. Zob. Canada, Department of Justice, op. cit. 
5 G. Bonasiuk, Status terytoriów północnej Kanady, „Annales UMCS. Sectio G” 2012, vol. LIX, 

nr 1, s. 9. 
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tucja, gwarantując terytoriom reprezentacje w Senacie i w Izbie Gmin, podkreśliła 
ich szczególny charakter w strukturach państwa6. 

Władza federalna w terytoriach była sprawowana przez wicegubernatorów, któ-
rych zastąpili komisarze, powoływani i odpowiedzialni przed rządem federalnym. 
Włącznie z mianowaną federalnie radą wydawali oni zarządzenia m.in. w sprawach 
podatków lokalnych, praw własności i obywatelskich, włącznie z wykorzystaniem 
zasobów naturalnych i ochrony zdrowia. Zatem to rząd federalny był odpowie-
dzialny za administracje terytoriów. Czuwanie nad przestrzeganiem prawa, a jed-
nocześnie administracja wymiarem sprawiedliwości należała do Kanadyjskiej Kró-
lewskiej Policji Konnej, której oficerowie sprawowali funkcje sędziów pokoju, 
a federalny minister sprawiedliwości pełnił także funkcję prokuratora generalnego 
terytoriów i kierował policją7. Można zauważyć, że struktury administracji wymia-
ru sprawiedliwości odbiegały od standardów demokratycznych. Generalnie do lat 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, rząd federalny sprawy północy traktował mar-
ginalnie. Co prawda w czasie drugiej wojny światowej zwrócono uwagę na strate-
giczne wykorzystanie regionu, ale po jej zakończeniu zainteresowanie przeminęło. 
Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, stopniowo, rząd federal-
ny zmieniał system sprawowania władzy w terytoriach, wprowadzając instytucje 
demokratyczne. Miało to związek z odkryciem znaczenia ekonomicznego północy, 
a także z politycznym „przebudzeniem” ludności rdzennej, która zaczęła walczyć 
o swoje prawa, a w szczególności o tytuły prawne do ziem przodków. Ograniczano 
rolę komisarza, a wybieralne rady zaczęły przejmować administrację terytorium. 
Powołano także sądownictwo terytorialne. 

Zatem niezależnie od konstytucyjnego umocowania terytoriów rząd federalny, 
wielokrotnie nowelizując ustawy o terytoriach: Ustawę o Terytoriach Północno-
Zachodnich, Ustawę o Jukonie i Ustawę o Nunavut, przekazał legislaturom teryto-
riów kompetencje o podobnym zakresie, jaki konstytucja przyznała prowincjom8. 
Co prawda uprawnienia te mogą zostać przez parlament federalny odebrane, ale 
wydaje się to mało prawdopodobne. Rozwój federacji ewoluuje w kierunku przy-
znania terytorium statusu prowincji, co sugerował w 2004 roku premier Kanady 
Paul Martin (2003–2006)9. Od 1990 roku rządy terytoriów zostały włączone do 
niemal wszystkich ciał międzyrządowych w kanadyjskiej federacji. Delegacja 
kompetencji sprawiła, że dziś to legislatury terytoriów decydują w większości 

                                                      

6 Constitution Act 1886. Zob. Canada, Department of Justice, op. cit. 
7 B.W. Funston, Canada’s North and Tomorrow’s Federalism, [w:] Constructing Tomorrow’s 

federalism, red. I. Peach, Winnipeg 2007, s. 120-121. 
8 Northwest Territories Act, R.S.C., 1985; Nunavut Act S.C. 1993, c. 28; Yukon Act S.C. 2002, c. 7. 
9 CBC News Northern territories ‘eventually’ to be given provincial status, 22.11.2004, 

http://www.cbc.ca/news/canada/northern-territories-eventually-to-be-given-provincial-status-1. 
484399, (dostęp:12.09.2015). 
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o kształcie praw własności ziemi Korony10, prawach obywatelskich, systemie opie-
ki zdrowotnej, szkolnictwa i opieki społecznej. Podobnie jak w prowincjach, 
w terytoriach wprowadzono system rządów odpowiedzialnych przed wybieralnymi 
zgromadzeniami ustawodawczymi, na których czele stoją premierzy11. Pozosta-
wiono instytucje komisarza reprezentującego rząd federalny, który pełni obecnie 
głównie rolę reprezentacyjną, podobną do roli wicegubernatorów w prowincjach12. 
Jak podkreślono w opinii Re Pfeiffer, wszelkie zarządzenia terytoriów są podej-
mowane przez legislatury powołane ustawą federalną, zatem stanowią one ich 
prawa13. Uznano więc, że legislatury terytoriów nie działają jako delegaci władzy 
federalnej, ale samodzielnie, w określonych sferach kompetencji14. Można zatem 
uznać, że współcześnie terytoria, podobnie jak prowincje, są zdolne do stanowienia 
prawa we wszystkich sprawach należących do ich kompetencji. Lista uprawnień 
delegowanych terytoriom przez rząd federalny generalnie opiera się na liście kom-
petencji zawartych w artykule 92 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku z kilkoma 
wyjątkami. Po pierwsze, terytoria nie mogą zmienić swoich konstytucji, którymi są 
ustawy federalne, i tylko parlament federalny może wprowadzić do nich poprawki. 
Drugi wyjątek stanowi kwestia własności ziemi Korony i kontroli nad surowcami 
naturalnymi. Prowincje takie kompetencje otrzymały, ale w różnym czasie. Obec-
nie terytoria powoli przejmują te uprawnienia. Rządy Jukonu i TPZ je przejęły, 
natomiast władze Nunavut prowadzą negocjacje. Kolejne odstępstwo to brak moż-
liwości pożyczania terytoriom pieniędzy na kredyt. 

Od początku XXI wieku widać wyraźnie wzmocnienie procesu dewolucji wła-
dzy federalnej na rzecz terytorium. Dotyczy to także administrowania ziemią 
i surowcami naturalnymi. Proces ten pokazuje, że mimo braku formalnych zmian 
w konstytucji praktyka federalizmu ulega modyfikacji. Zarówno rząd federalny, 
jak i rządy terytoriów poszukują nowych rozwiązań, aby dostosować system do 
zmieniających się warunków społecznych i współczesnych wyzwań. Głównym 
celem dewolucji jest znalezienie rozwiązań dla usamodzielnia się ekonomicznego 
terytoriów. Do tej pory terytoria są w znacznym stopniu uzależnione od finansowej 
pomocy federalnej. Jak pokazuje tabela 2, największą pomoc per capita otrzymuje 
Nunavut, niemal 40 tysięcy dolarów rocznie na mieszkańca. 

 

                                                      

10 Korona jest symbolem władzy państwowej. Kwestia własności i użytkowania ziemi Korony 
nie jest do końca uregulowana. 

11 Zob. G. Bonasiuk, op. cit., s. 14-17. 
12 Wicegubernatorzy w prowincjach są formalnymi organami egzekutywy w prowincjach i głów-

nie pełnią funkcje reprezentacyjne. 
13 W Kanadzie Sąd Najwyższy, sądy wyższe w prowincjach i terytoriach mogą wydawać opinie 

doradcze, jeśli zostaną oto poproszone przez władze.  
14 Re Pfeiffer & The Commissioner of the Northwest Territories, (1977) 75 D.L.R. (3d.) 407 

(N.W.T.S.C.), par. 23; 53. 
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Tabela 2. Federalna pomoc terytoriom w latach w roku finansowym 2013/2014 
 

Terytorium Całkowita pomoc  
federalna w mln dolarów 

Pomoc per capita  
w dolarach 

Jukon  860 23,566 
Terytoria Północno- 
-Zachodnie  

1,163 26,773 

Nunavut 1,396 39,773 
 

Źródło: Department of Finance Canada, Federal Support to Provinces and territories for 2013/2014. 
 

Należy zwrócić uwagę, że na procesy politycznej demokratyzacji nałożył się 
proces uznania praw ludności rdzennej, która stanowi połowę wszystkich miesz-
kańców Północnej Kanady. To żądania ludności rdzennej o przywrócenie własno-
ści ziem przodków w znacznym stopniu wpłynęły na dewolucję władzy federalnej 
na rzecz terytoriów. Gwarancje konstytucyjne istniejących pierwotnie i traktato-
wych praw ludności rdzennej z 1982 roku15 i orzeczenia sądów kanadyjskich, 
w tym Sądu Najwyższego Kanady z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, wpłynęły na uznanie praw ludności rdzennej, ubiegającej się 
o tytuły prawne do ziemi i tworzenia władz lokalnych16. Na podstawie całościo-
wych umów o ziemię (comprehensive land claims agreements and self-
governments agreements)17, ludność rdzenna otrzymała prawa grupowe do jej 
użytkowania i zarządzania, a także możliwość powołania instytucji samorządo-
wych. Instytucjonalizacja ludności rdzennej ma fundamentalne znaczenie dla funk-
cjonowania terytoriów, gdyż poprzez struktury władzy lokalnej i terytorialnej mogą 
podejmować i być odpowiedzialnymi za decyzje dotyczące ich społeczności. Ta 
pozycja ludności rdzennej sprawia, że dziś trudno jest określić granice władzy pu-
blicznej i ludności rdzennej. W przypadku Nunavut, na podstawie umowy: Nu-
navut Land Claims Agreement z 1993 roku, zawartej pomiędzy Inuitami, rządem 
federalnym i rządem TPZ, władza terytorium leży jednocześnie w rękach samorzą-
du Inuitów. Natomiast na terytorium Jukonu i TPZ uwzględnienie praw ludności 
rdzennej, wywodzącej się z różnych grup, i pogodzenie ich z prawami pozostałych 
mieszkańców jest skomplikowanym zadaniem. 

 
 

                                                      

15 Constitution Act, 1982, section. 35. Zob. Canada, Department of Justice, op. cit. 
16 Na przykład: Guerin v. Queen [1984] 2 S.C.R. 335; Simon v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 387; 

R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075; R. v. Sioui, [1990] 1 S.C.R. 1025; R. v. Van der Peet 
[1996] 2 S.C.R 507; Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 S.C.R 1010.  

17 Są to specyficzne umowy, uznawane jako traktaty współczesne, które przekazują ludności 
rdzennej prawo własności (grupowej) do użycia ziemi i zarządzania ją oraz surowcami natu-
ralnymi. 
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Charakterystyka poszczególnych terytoriów 
 

Terytoria Północno-Zachodnie 
 

TPZ stanowią środkową część kanadyjskiej północy, pomiędzy Jukonem i Nu-
navut18. Terytorium powołano federalną Ustawą o Terytoriach Północno-
Zachodnich w 1875 roku19. W dokumencie określono sposób sprawowania władzy, 
na której czele stanął wicegubernator i Rada powoływana przez rząd federalny. 
Ustawa regulowała kwestie nieruchomości, testamentów, praw kobiet zamężnych, 
wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzała zakaz stosowania środków odurzają-
cych. Zakładała powołanie do Rady członków wyłonionych w wyborach po-
wszechnych, ale zależało to od liczby ludności20. W 1888 roku Rada była całkowi-
cie wybieralna, a czterech jej członków miało doradzać wicegubernatorowi 
w sprawach finansowych. Powołano także Sąd Najwyższy TPZ. Powoli w teryto-
rium wprowadzano instytucje demokratyczne, a liczba ludności wrosła do około 
100 tysięcy21. W związku z m.in. „gorączką złota Klondike” (Klondike Gold Rush) 
w 1898 roku doszło do wydzielenia z TPZ terytorium Jukon. Z kolei budowa linii 
kolejowej, łączącej wschód z zachodem Kanady, napływ imigrantów także z Euro-
py kontynentalnej, którzy zakładali osady na żyznych preriach, doprowadziły 
w 1905 roku do wyodrębnienia z Terytoriów prowincji Alberta i Saskatchewan. 
Ostateczne granice TPZ zostały przysunięte na północ wzdłuż 60 równoleżnika 
w 1912 roku, po tym jak prowincje Manitoba, Ontario i Quebec przejęły kolejne 
tereny. Po tych zmianach liczba ludności spadła do 6,5 tysiąca w 1911 roku. W ro-
ku następnym wraz z marginalizacją terytorium powrócono do mianowania człon-
ków Rady, którzy z komisarzem sprawowali władzę w imieniu rządu federalnego. 

Nowy rozdział w historii TPZ rozpoczął się w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. W 1951 roku liczba ludności wynosiła 16 tysięcy, z czego 10 tysięcy to 
ludność rdzenna, głównie Inuici22. Powolny, ale stały wzrost liczby ludności był 
spowodowany łatwiejszym dostępem do nieodnawialnych surowców naturalnych, 
jak ropa naftowa, złoto czy uran. Wzrost i koncentracja osadników w centrach 
wydobywczych pobudziła ich do aktywności obywatelskiej. Do tej pory mieszkań-
cy terytorium praktycznie nie mieli możliwości uczestnictwa ani w wyborach lo-
kalnych, ani federalnych, a władze były mianowane. Jak zauważono w raporcie 
Komisji doradczej ds. rozwoju rządu, w Terytoriach Północno-Zachodnich (Komi-
                                                      

18 Zob. E. Whitcomb, A short history of the Canadian North, Ottawa 2011.  
19 Northwest Territories Act, R.S.C. 1875, c. N-22, s. 2, wraz kolejnymi uzupełnieniami.  
20 Dopuszczano utworzenie okręgu wyborczego na terytorium do tysiąca mil kwadratowych, 

w którym mieszkało100 dorosłych mężczyzn, mających prawo stać się członkiem rady. Jeśli 
liczba wybieralnych członków rady osiągnęła 21, to stawała się w pełni wybieralna. Zob. 
Northwest Territories Act, R.S.C. 1875, op. cit. 

21 Statistics Canada, Population of Canada, by province, census dates, 1851–1976.  
22 Ibidem.  
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sja Carrothers) forma rządu przypominała formę kolonialną23. Co prawda wprowa-
dzono pewne zmiany w zarządzaniu terytorium, ale wciąż decyzje? ostatecznie 
należały do rządu federalnego. Jeszcze w 1966 roku Radę terytorium tworzyło 
siedmiu mianowanych i pięciu pochodzących z wyborów członków, ale w praktyce 
politycznej to komisarz odpowiedzialny przed Ministrem Spraw Północy i Surow-
ców Narodowych podejmował wszelkie decyzje na poległym mu obszarze. Wspo-
mniana powyżej Komisja rekomendowała przede wszystkim wprowadzenie 
w terytorium zasad rządu politycznie odpowiedzialnego i umożliwienie jego 
mieszkańcom pełnego uczestnictwa, podobnie jak w prowincjach, w sprawowaniu 
władzy. Ponadto podkreśliła, że rząd federalny powinien dbać o rozwój gospodar-
czy terytorium, jak i o ludność rdzenną, która powinna mieć prawo do utrzymania 
swojej tożsamości i kultury24. Rząd federalny wziął pod uwagę rekomendacje Ko-
misji i wprowadził w życie wiele postulatów. Co prawda odrzucono przyznanie 
terytorium statusu prowincji, ale wprowadzono zasadę reprezentacji i podobny do 
prowincjonalnych system instytucji politycznych. W 1974 roku rząd federalny 
oficjalnie rozpoczął negocjacje z Indianami i Inuitami w sprawach o całościowe 
roszczenia o ziemie.  

Od 1975 roku Rada, składająca się z 19 członków, która przyjęła nazwę Zgro-
madzenia Legislacyjnego, pochodzi z wyboru. Jej członkowie reprezentują po-
szczególne plemiona, a obrady odbywają się w dziewięciu oficjalnych językach: 
north slavey, south slavey, cree, chipewyan, dogrib, gwich’, inuvialuktun, angiel-
skim i francuskim. Decyzje w Zgromadzeniu osiąga się raczej poprzez dojście do 
konsensu niż dzięki głosom większości. Członkowie zgromadzenia TPZ reprezen-
tują poszczególne plemiona. Przywrócono także sądownictwo terytorialne. Ustawa 
o Terytoriach Północno-Zachodnich z 1985 roku wprowadziła system władz od-
powiedzialnych, złożonych z rządu i Zgromadzenia Legislacyjnego. W tym syste-
mie miejsce komisarz zajmuje reprezentacyjne.  

Rząd Terytoriów uznaje także prawa ludności rdzennej do ziemi, jak i tworzenia 
struktur władzy lokalnej. Poza wspomnianym wcześniej całościowym porozumie-
niem o tytuł prawny do ziemi z 1993 roku z Inwitami, dotyczącym utworzenia 
Nunavut, zawarto także całościowe porozumienia z plemionami Gwich’in, którzy 
otrzymali prawo do 22 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi, z Inuitami, którzy 
w 1984 roku na powierzchni 435 tysięcy kilometrów kwadratowych utworzyli 
region Inuvialuit i z plemionami Sahtu Dene i Metysami w 1993 roku z prawem do 
użytkowania 41 tysięcy kilometrów kwadratowych. Kolejne porozumienia są ne-
gocjowane. Generalnie porozumienia te dały ludności rdzennej prawo do użytko-
wania ziemi i surowców naturalnych, upoważniły do otrzymania finansowego za-
dośćuczynienia, a także dawały prawo do utworzenia struktur władzy lokalnej. Do 
                                                      

23 Canada. Report of the Advisory Commission on the Development of Government in the 
Northwest Territories, vol. 1, Ottawa 1966, s. 105. 

24 Ibidem, s. 125-139. 
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tej pory powołano jeden samorząd ludności rdzennej – w 2004 roku samorząd Tli-
cho. Ma on prawo wydawania i egzekwowania aktów prawa miejscowego, zawie-
rania kontraktów oraz nakładania podatków. 

Bardzo ważnym wydarzeniem ostatnich lat było zawarcie w 2014 roku przez 
rząd federalny i rząd terytorium porozumienia o przekazaniu własności większości 
ziemi Korony i surowców naturalnych administracji lokalnej. W rękach federal-
nych pozostała administracja nad parkami narodowymi25. 

 
Jukon 

 

Jukon powstał w 1898 roku, jako samodzielna jednostka administracyjna, która 
wyodrębniła się z TPZ w związku z odkryciem złota w okolicach miasta Dawson 
i napływem znacznej liczby osadników (Klondike Gold Rush)26. Chwilowe prospe-
rity było czynnikiem decydującym o jej odłączeniu. W pierwszych latach na czele 
władz Jukonu stał komisarz i Rada Legislacyjna powoływana w Ottawie. Od 1909 
roku Rada ta pochodziła z wyborów. Jednakże w związku z gwałtownym spadkiem 
liczby ludności z 40 tysięcy w 1899 roku do 4 tysięcy w 1921 roku, wywołanym 
końcem koniunktury wydobycia złota, rekomendowano zniesienie tego organu. 
Ostatecznie Radę utrzymano, ale liczbę członków zmniejszono do trzech, a władzę 
w terytorium przejął komisarz złota (Gold Commissioner) bezpośrednio odpowie-
dzialny przed rządem federalnym27. Budowa drogi łączącej Stany Zjednoczone 
z Alaską w latach czterdziestych ubiegłego stulecia nieco pobudziła ekonomicznie 
region, do którego ponownie przyjechali tymczasowi pracownicy. Otwarcie tej 
drogi miało ważne znaczenie ekonomiczne dla regionu. Połączyło go z resztą tery-
torium Kanady i umożliwiło rozwinięcie transportu drogowego. Ponownie zaczął 
się rozwijać przemysł wydobywczy28.  

Podobnie jak w TPZ procesy demokratyzacji rozpoczęły się w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia. Z rąk komisarza zaczęto stopniowo przejmować – 
Zgromadzenie Legislacyjne Jukonu kompetencje, a zarząd i premier – administra-
cję terytorium. Po wyborach w 1978 roku, w których po raz pierwszy uczestniczyły 
partie polityczne, wyłoniono zarząd (obecnie 5-osobowy) i premiera terytorium, 
a komisarz miał działać zgodnie z ich wytycznymi. Jedynym terytorium na którym 
funkcjonują partie polityczne jest Jukon. Wyłoniły się z luźnych organizacji 
w drugiej w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Od 2002 roku przy 
władzy utrzymuje się Partia Jukonu, o konserwatywnym rodowodzie, która rywali-

                                                      

25 Northwest Territories Devolution Act, S.C. 2014, c.2. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Annu 
al Statutes/2014_2/FullText.html, (dostęp: 12.09.2015). 

26 Yukon Territory Act, 1898, 61 Victoria, c.6. http://www.solon.org/Constitutions/Canada/ 
English/yta_1898.html, (dostęp: 12.09.2015). 

27 Od 1948 r. powrócono do nazwy komisarza jako szefa egzekutywy. 
28 M.in. otwarto kopalnie miedzi, srebra, ołowiu, azbestu, cynku.  
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zuje z partią socjaldemokratyczną i liberalną. Premier wywodzi się ze zwycięskiej 
partii w 18-osobowej Radzie Legislacyjnej.  

Porozumienie z rządem federalnym w sprawie dewolucji kompetencji zostało 
zawarte w 2003 roku. Zgodnie nim rząd Jukonu przejął od rządu Kanady kompeten-
cje nad własnością i użytkowaniem ziemi, wód, lasów i surowców mineralnych29.  

Ludność rdzenna stanowi jedną trzecią ludności terytorium, ona także zawarła 
całościowe porozumienia w sprawie własności ziemi i samorządów z rządem fede-
ralnym i rządem Jukonu w 1993 roku. Porozumienie zwane Umbrella Final Agre-
ement określiło generalne warunki użytkowania ziemi i kompetencji samorządów. 
Do porozumienia przystąpiło 11 z 14 plemion, które otrzymały prawo do zarządza-
na terytorium o wielkości 41 tysięcy kilometrów kwadratowych30.  

 
Nunavut 

 

Powstanie Nunavut wiąże się z uaktywnieniem politycznym Inuitów, którzy 
z końcem lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęli aktywnie działać na scenie 
politycznej, walcząc o zabezpieczenie interesów czterech głównych społeczności 
inuickich zamieszkujących głównie Terytoria Północno-Zachodnie, ale także Labra-
dor i Quebec. W 1971 roku powołali do życia międzyinuicką organizację Inuit Tapi-
risat of Canada – obecnie Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) – która domagała się instytu-
cjonalizacji społeczności inuickiej i praw do ziemi przodków lub rekompensat. Or-
ganizacja ta odegrała główną rolę w negocjacjach z rządem federalnym i rządami 
prowincji o uznanie praw do ziemi i utworzenia struktur władzy lokalnej w czterech 
regionach, zwanych łącznie Inuit Nunangat (ojczyzna Inuitów): Nunavik, Inuvialuit, 
Nunavut, Nunatsiavut. Zawarto cztery porozumienia, które w znacznej mierze za-
bezpieczyły społecznościom Inuitów prawa do ziemi i odszkodowania finansowe, 
a także umożliwiły im powołanie ośrodków władzy lokalnej. 

Najważniejsze porozumienie, obejmujące trzy czwarte społeczności inuickiej, 
dotyczyło oddania Inuitum administracji nad terytorium, gdzie w większości 
mieszkali. Kilkuletnie negocjacje między rządem Kanady, rządem TPZ i ITK oraz 
plebiscyt przyniosły porozumienie w 1993 roku, które doprowadziło w 1999 roku 
do wyodrębnienia z TPZ nowego terytorium Nunavut. W ten sposób Inuici przejęli 
administrację nad największym z terytoriów. Podzielenie TPZ i utworzenie Nu-
navut było w dużej mierze związane z dążeniami Inuitów do odrodzenia kultury, 
zmiany statusu prawnego i wzmocnienia roli politycznej. 

Nunavut przejęło podobny system sprawowania władzy jak TPZ. Zgromadzenie 
Legislacyjne, którego kadencja trwa 4 lata, składa się z 19 członków, wybieranych 

                                                      

29 Minister of Public Works and Government Services Canada, 2001Yukon Northern Affairs 
Program Devolution Transfer Agreement, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/129728362473 
9/1297283711723, (dostęp: 3.05.2015). 

30 Canada, Umbrella Final Agreement, http://cyfn.ca/ufa/, (dostęp: 5.05.2015).  
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w jednomandatowych okręgach wyborczych. Członkowie Zgromadzenia z kolei 
spośród siebie wybierają premiera. Nie ma zinstytucjonalizowanej opozycji, a de-
cyzje w Zgromadzeniu osiąga się nie poprzez głos większości, a raczej dojście do 
konsensu. Wprowadzono jednostopniowy system sadownictwa, a nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców czuwa policja lokalna, wspomagana przez policję federalną. 

Terytorium to jest wciąż w znacznym stopniu zależne od pomocy finansowej 
rządu federalnego. Oddanie kompetencji mieszkańcom miało z jednej strony umoż-
liwić im podejmowanie decyzji zgodnie z ich potrzebami, a drugiej – uniezależnić 
od rządu federalnego. Praktyka polityczna wskazuje, że zarządzanie terytorium jest 
procesem złożonym i samodzielność polityczna nie przekłada się na samodzielność 
ekonomiczną. Potencjał ekonomiczny Nunavut tkwi w przemyśle wydobywczym. 
Znajdują się tam kopalnie ołowiu cynku oraz złoża złota i diamentów. Terytorium 
ma także bogate pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 
Zakończenie 

 

Po utworzeniu federacji Kanady w 1867 roku obszar, obejmujący współczesne 
terytoria Ziemi Ruperta, Terytorium Północno-Zachodniego w 1870 roku oraz 
wyspy arktyczne w 1880 roku, został przyłączony do Kanady jako Terytoria Pół-
nocno-Zachodnie (TPZ). Granice terytorium były niejednokrotnie zmieniane. Na 
północnym zachodzie, przy granicy z Alaską, wyodrębniono terytorium Jukon. 
Z południowych obszarów poniżej 60 równoleżnika utworzono dwie prowincje: 
Albertę i Saskatchewan oraz zasilono terytorialnie Manitobę, Ontario i Quebec. 
Z kolei w 1999 roku z TPZ wyodrębniono Nunavut. 

Terytoria nie stały się podmiotem federacji, gdyż za jej części składowe kon-
stytucja Kanady uznaje jedynie prowincje. Władzę nad terytoriami, zgodnie z klau-
zulą domniemania kompetencji, przejął parlament federalny. W procesie ewolucji 
systemu politycznego wybrane demokratycznie władze terytoriów otrzymały coraz 
większy zakresu uprawnień, co zbliżyło je w statusie do prowincji. W ciągu ostat-
nich 40 lat rząd federalny wprowadził znaczne zmiany w funkcjonowaniu teryto-
riów, czyniąc je bardziej samodzielnymi. W ustawach federalnych, które regulują 
współcześnie status terytoriów, znajdziemy szeroki zakres kompetencji, które 
przyznano ich organom przedstawicielskim. W rezultacie miejsce terytoriów 
w systemie politycznym Kanady nie jest jednoznaczne. Z jednej strony nie mają 
konstytucyjnego umocowania, a z drugiej strony praktyka ustrojowa wskazuje, że 
stały się podmiotem federacji.  
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Abstrakt 
 

Ze względu na zmiany klimatyczne Arktyka staje się obszarem coraz bardziej do-
stępnym. Jej zasoby naturalne, głównie ropa i gaz, ułatwiony ruch morski i powietrzny, 
a także rybołówstwo i turystyka, powodują, że region pozostaje atrakcyjny gospodar-
czo i politycznie nie tylko dla państw arktycznych. W Stanach Zjednoczonych obszar 
ten określa się mianem ostatniego pogranicza, które tradycyjnie w okresie ekspansjoni-
zmu kontynentalnego było przez USA i jego obywateli „konsumowane”. Jednak 
w przypadku Arktyki istnieje konieczność opracowania bezpiecznej polityki otwarcia.  

 

The climate changes make the Arctic more accessible. Its natural resources, mainly 
oil and gas, facilitated transport via sea and air routes, as well as fishery and tourism 
make this region attractive not only for the Arctic nations. In the United States this 
territory is defined as the US last frontier. Traditionally the US frontier during the pe-
riod of the continental expansionism was “consumed”. But now in the case of the Arc-
tic its necessary to develop the policy of the safe opening. 
 

Słowa kluczowe: Arktyka, Stany Zjednoczone, pogranicze, polityka zagraniczna, bez-
pieczeństwo 
Key words: The Arctic, the United States, frontier, foreign policy, security 
 
 

Wprowadzenie 
 

W 1981 roku Lincoln Bloomfield w artykule w „Foreign Affairs” określił Ark-
tykę mianem ostatniego niezdobytego pogranicza, które ze względu na trudne wa-
runki klimatyczne pozostaje poza zainteresowaniem państw1. Przewidywał jednak, 
że postęp technologiczny i ewentualne zmiany klimatu mogą spowodować, że sta-
nie się ona regionem ważnym z punktu widzenia polityki światowej. Jak każdy 
obszar „niezagospodarowany” może stać się przedmiotem walki między zaintere-
sowanymi państwami, a nie do końca określony status prawny utrudni rozstrzy-

                                                      

1 L. Bloomfield, The Arctic: Last Unmanaged Frontier, „Foreign Affairs” Fall 1981, [online], 
https://www.foreignaffairs.com/articles/arctic-antarctic/1981-09-01/artic-last-unmanaged-fron 
tier, (dostęp: 6.07.2015). 
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gnięcia na drodze dyplomatycznej. Z podobnymi warunkami spotkały się Stany 
Zjednoczone Ameryki (USA) w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy rozpoczął się 
ekspansjonizm kontynentalny.  

Ideologia pogranicza odegrała ważną rolę w procesie kształtowania polityki za-
granicznej USA. Ekspansjonizm, idea Boskiego Przeznaczenia spowodowały, że 
pojęcie pogranicza na gruncie amerykańskim jest pojmowane odmiennie niż 
w Europie. Na Starym Kontynencie będzie ono postrzegane jako obszar w pobliżu 
ufortyfikowanej linii przebiegającej przez gęsto zaludnione obszary, podczas gdy 
Amerykanie będą go postrzegać jako szeroką przestrzeń2. Dodatkowo nie będzie 
pełnić funkcji oddzielania państw od siebie, będzie miała charakter dynamiczny, 
a zmiana jego kształtu nie będzie wynikiem podboju innego państwa. Wraz z prze-
suwaniem granicy Stanów Zjednoczonych miała postępować cywilizacja3. Teorie 
pogranicza odegrały ważną rolę w formowaniu i realizacji ich polityki zagranicz-
nej, zwłaszcza w okresie wychodzenia z izolacjonizmu. I tak granica może być 
postrzegana jako zachęta do wejścia, a nie znak, żeby się zatrzymać, jako źródło 
budowania potęgi światowej czy też jako narzędzie przenoszenia wartości4. Ze 
względu na interesy osadników teorie te stały się podstawą ekspansjonizmu, służy-
ły realizacji praw obywateli oraz łączone były ze wzrostem dobrobytu5. 

Na historycznie pojmowanym pograniczu relacje miały charakter trójstronny: 
podejmujący decyzje polityczne rząd federalny – osadnicy jako beneficjenci zasie-
dlania nowych ziem – Indianie i kolonialne mocarstwa europejskie stanowiący 
zagrożenie i przeszkodę w rozwoju. W odniesieniu do współczesnej Arktyki, czę-
sto nazywanej ostatnim pograniczem, mielibyśmy zmodyfikowany trójkąt: ten sam 
rząd – mieszkańcy Dalekiej Północy, władze stanowe i lokalne Alaski, ale również 
amerykańskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednimi 
możliwościami czerpania korzyści z zasobów naturalnych, firmy zajmujące się 
rybołówstwem, firmy transportowe: morskie i lądowe, i w końcu naukowcy i bada-
cze. Trzecią kategorią byłyby państwa, które są obecne w rejonie Arktyki. Będzie 
to nie tylko osiem państw posiadających tam terytoria, ale także inne zaintereso-
wane eksploracją regionu. Wzajemne relacje mogą być określone umowami mię-
dzynarodowymi bądź siłą.  

Jednak współczesna Arktyka różni się od pogranicza Stanów Zjednoczonych 
w okresie ekspansji terytorialnej. Pomimo że Alaska jest częścią USA od 1867 

                                                      

2 J. Turner, Significance of the Frontier in American History, [w:] Introduction to North Ameri-
can history and civilization: texts and documents on Canada and the United States, red. 
G. Clermont, Pulim, Limoges 2005, s. 94. 

3 W.P. Webb, The Great Frontier, University of Nevada Press, Reno 2003, s. 3. 
4 W. Appleman Williams, The Frontier Thesis and American Foreign Policy, „The Pacific His-

torical Review” November 1955, t. 24, nr 4, s. 394. 
5 W. LaFeber, The Constitution and the United States Foreign Policy: An Interpretation, „The 

Journal of American History” December 1987, t. 74, nr 3, s. 699. 
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roku, wiedza o arktycznym pograniczu jest wśród Amerykanów niewielka. Daleka 
Północ jest zamieszkana głównie przez ludność rdzenną, nie ma właściwie stałych 
osadników, a niewielu przyjeżdżających przebywa tam przez stosunkowo krótki 
czas i raczej sami muszą się dostosować do warunków tam panujących, niż mogą 
przenosić wzorce zachowania. W porównaniu do Kanady w USA rzadko rozpatru-
je się kwestie arktyczne jako krajowe, brakuje zainteresowania problemem suwe-
renności czy zanieczyszczeniem środowiska. Pomimo że wraz ze zmianami klima-
tycznymi zainteresowanie Arktyką wzrasta, nie ma w Stanach Zjednoczonych 
opracowanej efektywnej, rozwiniętej i konsekwentnej polityki arktycznej6. O ile 
istnieje silny mit pogranicza w USA, o tyle, w porównaniu do pozostałych państw 
arktycznych, nie dotyczy on Dalekiej Północy. W Rosji Arktyka jest postrzegana 
jako źródło bogactwa i dumy, podobnie w Kanadzie. Zmiany klimatyczne i uła-
twiony dostęp do Arktyki może doprowadzić do wzrostu napięcia pomiędzy pań-
stwami arktycznymi i innymi zainteresowanymi oraz zakłócić dotychczasową po-
kojową (pomimo sporów terytorialnych) współpracę w tym regionie i mieć skutki 
globalne. Dlatego też istnieje potrzeba zmiany miejsca tego regiony w polityce 
wewnętrznej i zewnętrznej USA, a także ich współpracy z innymi państwami 
obecnymi w regionie7. 

W okresie zimnej wojny Arktyka była obszarem potencjalnej konfrontacji mię-
dzy dwoma blokami, a dla Stanów Zjednoczonych również ważnym elementem 
doktryny powstrzymywania. Obecnie region ten jest przedmiotem zainteresowania 
nie tylko państw posiadających terytoria arktyczne: Rosji, USA, Kanady, Danii, 
Norwegii, Szwecji, Finlandii i Islandii. Badania klimatu, zasobów naturalnych, 
flory i fauny Dalekiej Północy, a także próby wyznaczania nowych szlaków trans-
portowych prowadzą również takie państwa, jak: Niemcy, Holandia, Polska, Wiel-
ka Brytania, Hiszpania, Chiny, Japonia, Indie czy Korea8. Działalność ONZ, jako 
forum globalnego, NATO i Układu Warszawskiego w okresie zimnej wojny oraz 
fakt, że państwa skandynawskie preferowały neutralność, powodowało, że do lat 
80. XX wieku nie powstała odpowiednia instytucja współpracy regionalnej. Dopie-
ro potrzeba utworzenia systemu ochrony środowiska, a następnie kanadyjska ini-
cjatywa utworzenia Rady Arktycznej zapoczątkowały instytucjonalizację relacji 
międzynarodowych w Arktyce9.  

                                                      

6 W.E. Westermeyer, United States Arctic Policy: Background for Policy, [w:] United States 
Arctic Interests. The 1980 and the 1990, red. W.E. Westermeyer, K.M. Shisterich, Springer 
Verlag, New York 1984, s. 3. 

7 Too Much to Fight Over, „The Economist” June 16th 2012, [online], http://www.economist. 
com/node/21556797, (dostęp: 3.07.2015). 

8 R. Czarny, The Imperative High North: Opportunities and Challenges, Michal Vasko – Vyda-
vatelstwo, 2013, s. 28. 

9 D. Rothwell, The Polar Regions and the Development of International Law, Press Syndicate of 
the University of Cambridge, Cambridge, New York, Melbourne 1996, s. 222-223. 
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Od II wojny światowej Stany Zjednoczone realizowały politykę arktyczną, któ-
ra oparta była na trzech głównych filarach: bezpieczeństwie narodowym, rozwoju 
i badaniach. Współcześnie jest ona jednak w dużym stopniu kształtowana przez 
czynniki ekonomiczne, głównie związane z wydobyciem ropy, gazu i innych mine-
rałów, ale również społeczne i te związane z bezpieczeństwem oraz ochroną śro-
dowiska. W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych częściej niż okre-
ślenie „ostatnie pogranicze” pojawia się termin „nowe pogranicze USA”. Wymaga 
to określenia pewnej wizji Arktyki, która może zostać oparta na tradycyjnym eks-
pansjonizmie oznaczającym odkrycia, roszczenia i rozwój czy też na ochronie tych 
obszarów10.  

W tradycyjnym amerykańskim pojmowaniu pogranicza zagospodarowanie no-
wych terytoriów określano mianem ich „skonsumowania”. W jej wyniku suweren 
przejmował całość praw przypisanych danemu terytorium, a następnie przekazywał 
je osadnikom. W wyniku tego uzyskiwali oni nie tylko ziemie, ale także prawa do 
własności11. Ze względu na zainteresowanie innych państw Arktyką i możliwość 
wzrostu napięcia między nimi konsumpcja ostatniego pogranicza przez Stany 
Zjednoczone mogłaby doprowadzić do wzrostu zagrożeń w najbliższym sąsiedz-
twie. Atrakcyjność i rosnąca dostępność może doprowadzić do przesunięcia Arkty-
ki z peryferiów do centrum polityki międzynarodowej. Dlatego zamiast o kon-
sumpcji mówi się raczej o otwarciu regionu.  

Przemiany związane ze zmniejszaniem powierzchni pokrywy lodowej powodu-
ją globalne przemiany, zwane często „arktyczna gorączką”. Jest to w dużej mierze 
związane z zasobami, które według oceny USA stanowią 22% światowych zaso-
bów energii: 13% ropy i 30% gazu. Z tego 84% znajduje się na dnie wód między-
narodowych, natomiast na terytorium amerykańskiej Arktyki: 33% ropy i 18% 
gazu12. Jednak dostęp do nich jest trudny ze względu na warunki atmosferyczne, 
a niebezpieczeństwo wycieku i zatrucia środowiska wysokie13. Istnieje więc duże 
prawdopodobieństwo, że korzyści gospodarcze państw oraz działalność komercyj-
na przedsiębiorstw mogą stać się kołem napędowym przemian na Dalekiej Półno-
cy. Nawet kwestia suwerenności terytoriów oraz potencjał militarny państw mogą 
zostać zepchnięte na plan dalszy. Jednocześnie państwa pozaarktyczne będą dążyć 
do zabezpieczenia swoich interesów ekonomicznych w tym regionie. Chodzi tutaj 

                                                      

10 The New Foreign Policy Frontier, U.S. Interests and Actors in the Arctic, A Report from the 
CSIS Europe Program, March 2013.  

11 P. Wolfe, Corpus Nullius: The Exception of Indians and other Aliens in US Constitutionals 
Discourse, „Postcolonial Studies” June 2007, t. 10, nr 2, s. 134. 

12 The Arctic – America’s Last Energy Frontier, American Security Project, [online], http://www.a 
mericansecurityproject.org/energy-security/the-arctic-americas-last-energy-frontier/, (dostęp: 
5.07.2015). 

13 Ibidem. 
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nie tylko o zasoby naturalne, ale także dostęp do wód międzynarodowych i możli-
wość transportu przez wody terytorialne14.  

Zmniejszająca się powierzchnia pokrywy lodowej może ułatwić ruch morski 
w Arktyce. Byłoby to najkrótsze połączenie pomiędzy Oceanem Atlantyckim 
i Spokojnym, a w związku z tym transport droga północną byłby tańsze. Rodzi to 
zagrożenia natury ekologicznej, a także może zagrozić rdzennym mieszkańcom 
Alaski. Północne przejścia mogą być również atrakcyjne dla przestępczości zorga-
nizowanej i grup terrorystycznych. Dostęp do nich i określenie zasad korzystania 
wymaga ustaleń, głównie z Rosją i Kanadą15. Już obecnie można zauważyć wzmo-
żony ruch transportowy na wodach arktycznych, który jest szybszy i tańszy niż 
tradycyjna droga przez Suez i Panamę dla państw, takich jak Rosja i Chiny. Top-
niejąca pokrywa lodowa stwarza również warunki dla rozwoju turystyki16. 

Ze względów geopolitycznych Stany Zjednoczone kładą obecnie nacisk na 
rozwój lotnictwa arktycznego. Najbliższa droga powietrzna z USA do Europy 
i Azji prowadzi właśnie tą trasą. Vilhjalmur Stefansson określił Ocean Arktyczny 
jako znajdujący się w samym centrum strefy oddziaływania Stanów Zjednoczo-
nych17.  

Polityka Stanów Zjednoczonych w regionie ma za zadanie chronić nie tylko do-
stęp do złóż, ale nie można zapomnieć o znaczącej gałęzi gospodarki – rybołów-
stwie. Wprowadzenie odpowiednich regulacji, protekcji na tym rynku jest ważne 
zarówno ze względów gospodarczych, jak i strategicznych. Istnieje także  potrzeba 
powołania nowej organizacji zarządzającej rybołówstwem na obszarze Oceanu 
Arktycznego18. 

Należy jednak pamiętać, że pomimo ocieplenia środowisko arktyczne jest nadal 
nieprzyjazne dla ludzi. Niskie temperatury, noc polarna, gęste mgły, silne sztormy 
nie zachęcają koncernów do prowadzenia prac wydobywczych w tym regionie. 
Odległość arktycznej części Alaski, niskie zaludnienie, brak odpowiedniej infra-
struktury powodują, że ewentualna katastrofa ekologiczna nie spotka się z szybką 
i skuteczną odpowiedzią ze strony mieszkańców i właściwych służb. Natomiast 
budowa infrastruktury na rzecz zwalczania skutków ewentualnych katastrof jest 

                                                      

14 G. Backus, Arctic 2030: What Are the Consequences of Climate Change? The US Response, 
„Bulletin of the Atomic Scientists” 2012, t. 68, nr 4, s. 10. 

15 M. Jarocki, Polityka USA wobec Arktyki, „FAE Policy Paper” 2012, nr 4, s. 3. 
16 As the World Warms, Nay Strategist Plan for an Arctic Rush, „Newsweek Global” September 

5, 2014, t. 162, nr 18, s. 4. 
17 K.E. Braden, F. M. Shelley, Engaging Geopolitics, Routledge, New York 2014, s. 20. 
18 M. Bert, The Arctic is Now: Economic and National Security in the Last Frontier, „American 

Foreign Policy Interests” 2012, nr 34, s. 9. 
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zbyt kosztowna. Dodatkowo skutki ocieplenia nie są do końca przewidywalne 
i dlatego inwestorzy preferują miejsca o mniejszym ryzyku niepowodzenia19.  

Próby są jednak podejmowane. Koncern Shell, po tym jak próby odwiertów 
w 2012 roku zakończyły się niepowodzeniem ze względu na bezpieczeństwo, 
w 2015 roku w maju ponownie uzyskał czasową zgodę na prowadzenie działań na 
Morzu Czukockim20. Termin ustalono na lipiec tego roku. Mają one na celu wydo-
bycie ropy w celach komercyjnych. Jednak jeżeli wstępne odwierty nie przyniosą 
oczekiwanych rezultatów, Shell rozważa całkowite wycofanie się z projektu21. 

„Otwarcie” Arktyki niesie za sobą konsekwencje natury politycznej 
i gospodarczej. Militarna obecność Rosji w regionie powoduje, że USA będą mu-
siały utrzymać i rozszerzyć współpracę z innymi państwami i korporacjami obec-
nymi w tym obszarze. O ile leży to w interesie tych pierwszych, udział przedsię-
biorstw międzynarodowych w polityce arktycznej USA może powodować wzrost 
napięcia. Propozycje , aby NATO stało się płaszczyzną kooperacji między zainte-
resowanymi państwami nie wyeliminuje, a nawet może wzmóc nieporozumienia. 
W wielu wypadkach mogą one mieć charakter cywilny, związany z działalnością 
komercyjną i w takim wypadku zaplecze militarne nie pomoże w rozwiązaniu pro-
blemu, na przykład w sytuacji dostania się środków toksycznych do środowiska22. 
Pomocne mogłoby być zaangażowanie ludności rdzennej w politykę arktyczną 
USA w procesie wydobycia, budowy infrastruktury, procedurach reagowania 
w przypadku katastrofy ekologicznej, choć wymagałoby to uregulowania ich prawa 
własności23. 

Przemiany w Arktyce wywołują konieczność dostosowania polityki USA do 
nowych wyzwań i zagrożeń. Zadania polityki arktycznej zostały określone w Na-
rodowej Strategii Bezpieczeństwa dla Regionu Arktyki z 2013 roku24. Podkreślono 
w niej, że zmiany w Arktyce mogą mieć skutki globalne: zmiany klimatyczne, a co 
za tym idzie zmiany światowych tras transportowych, energetyki, interesów pod-
miotów komercyjnych. Działania w obliczu nowych wyzwań mają być podejmowa-

                                                      

19 J.D. Unger, Regulating the Arctic Gold Rush: Recommended Regulatory Reforms to Protect 
Alaska’s Arctic Environment from Offshore Oil Drilling Pollution, „Alaska Law Review” 
2014, nr 31, s. 265. 

20 US Gives Conditional OK to Shell Oil for Drilling Off Alaska’s Arctic Shore, May 11th, 2015, 
[online], http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/05/11/405981938/u-s-gives-conditio 
nal-ok-to-shell-oil-for-drilling-off-alaska-s-arctic-shore, (dostęp: 20.06.2015). 

21 Shell Arctic oil drilling to commence within weeks, by Richard Anderson, business reporter, 
BBC News, [online], http://www.bbc.com/news/business-33379982, (dostęp: 10.07.2015). 

22 G. Backus, Arctic 2030, s. 12. 
23 E. Brower, J. Stotts, Arctic Policy: the Local/Regional Perspective, [w:] United States Arctic 

Interests, s. 339-340. 
24 The National Security Strategy for the Arctic Region, The White House, Washington, May 

10th, 2013, [online], https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strate 
gy.pdf, (dostęp: 6.07.2015). 
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ne przez rząd i agencje federalne, stan Alaska, wspólnoty lokalne i plemienne, 
a także mają objąć współpracę z rządami innych państw. Podkreślono, że rozwój 
gospodarczy i działania na rzecz ochrony środowiska muszą przebiegać równole-
gle, a polityka arktyczna USA, w tym tworzenie infrastruktury, wymaga wsparcia 
naukowego. Konieczna jest współpraca: międzynarodowa oraz sektora publicznego 
i prywatnego. 

W wymiarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Sekretarz Obrony Stanów 
Zjednoczonych Chuck Hagel w swoim wystąpieniu w 2013 roku nazwał Arktykę 
nowym pograniczem25. Przedstawiając Arktyczną Strategię Departamentu Obrony, 
podkreślił znaczenie współpracy zwłaszcza z państwami arktycznym. Strategia ta 
została oparta na ośmiu zadaniach, których realizacja pozwoliłaby zachować Ark-
tykę wolną od konfliktów, w ramach prawa międzynarodowego i na drodze ustaleń 
dyplomatycznych:  

1. Przygotowanie do wykrywania, obrony, zapobiegania i zwalczania zagro-
żeń na obszarze Alaski. 

2. Współpraca z partnerami sektora prywatnego i publicznego, celem pozna-
nia i zrozumienia zmian w środowisku Arktyki. Dotyczy ona władz stanu 
Alaska, odpowiednich agencji federalnych, jak i Straży Wybrzeża.  

3. Zachowanie zasady wolności morza otwartego na podstawie istniejących 
i obowiązujących norm prawa międzynarodowego i procedurami pokojo-
wego załatwiania sporów.  

4. Dostosowanie infrastruktury i zdolności działania do zmieniających się 
uwarunkowań oraz skoordynowanie inwestycji w Arktyce z nowymi zada-
niami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

5. Wykorzystanie dotychczasowych zobowiązań dla zacieśnienia współpracy 
z sojusznikami i partnerami w Arktyce, wspólne ćwiczenia w trudnych wa-
runkach klimatycznych. 

6. Przygotowanie do zwalczania skutków katastrof przy współpracy cywilnej 
i wojskowej, również międzynarodowej. 

7. Współpraca, również z rdzenną ludnością, na rzecz ochrony środowiska. 
8. Wsparcie dla rozwoju współpracy w ramach istniejących instytucji oraz 

inicjowanie nowych26. 
Zwłaszcza ostatni punkt Strategii stanowi ważny element dla pokojowego roz-

woju regionu. Istniejąca Rada Arktyczna co prawda nie jest podmiotem prawa 
międzynarodowego, ale ważnym elementem kształtowania stosunków w Arktyce. 
Łączy ona wszystkie państwa regionu i pomimo braku możliwości podejmowania 
wiążących decyzji, stanowi płaszczyznę porozumienia i wypracowywania wspól-
                                                      

25 On the Opening of the Arctic, Address by Chuck Hagel, Secretary of Defense, United States of 
America, Delivered at Halifax International Security Forum, Halifax November 22, 2013, 
„Vital Speeches of the Day” January 2014, t. 80, nr 1, s. 6-9.  

26 Ibidem. 
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nych decyzji na najwyższym poziomie. Co ważne, odgrywa znaczącą rolę w proce-
sie regionalizacji i uwzględnienia Arktyki w globalnym środowisku międzynaro-
dowym, a także w artykułowaniu i poruszaniu na forum światowym problemów 
z jakim region ten się spotyka27. Działalność Rady Arktycznej dodatkowo umożli-
wia zarówno państwom arktycznym, jak i pozostałym zainteresowanym wypraco-
wywać nowe rozwiązania dotyczące różnego rodzaju kwestii arktycznych28. 

Podkreśla się również konieczność przystąpienia USA do Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS) z 1982 roku, która reguluje prawnie 
relacje między państwami w obszarze Arktyki. Traktat ten wzmocniłby bezpie-
czeństwo Stanów Zjednoczonych, pomógłby chronić morskie zasoby naturalne. Ich 
eksploatacja mogłaby dotyczyć nie 200, ale 600 mil morskich w głąb morza. Jest to 
szczególnie ważne ze względów ekonomicznych: dla podmiotów gospodarczych 
zajmujących się wydobywaniem surowców z dna morza, infrastruktury, innowacji 
i tworzenia nowych miejsc pracy. USA miałyby jako jedyne uprzywilejowane 
miejsce w postaci stałego miejsca w grupie państw decydujących o działaniach na 
morzu głębokim29. Konwencja ta została przyjęta przez 166 państw, natomiast 
Senat USA odmówił uchwalenia zgody na jej ratyfikację. Wbrew opiniom republi-
kanów sprzyja ona interesom Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa, 
gospodarki i środowiska30. 

Wielu badaczy twierdziło, że prawo międzynarodowe zapewni Arktyce pokój, 
pomimo że jego normy są również źródłem sporów między państwami arktyczny-
mi. Jednak zmiana kursu polityki Rosji stawia pod znakiem zapytania jej poszano-
wanie dla prawa międzynarodowego. Dodatkowo od 2014 roku państwo to prze-
prowadziło po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny zakrojone na szeroką 
skalę ćwiczenia wojskowe w tym regionie oraz dozbraja swoje bazy i testuje nową 
broń, co może być zapowiedzią zaostrzenia stosunków w Arktyce31.  

Dlatego też Stany Zjednoczone powinny inicjować działania na rzecz zagospo-
darowania Arktyki. Nawet jeżeli jest ona traktowana bardziej jako nowe, a nie 
ostatnie pogranicze, jej geograficzna bliskość nakłada na Stany Zjednoczone ko-
nieczność podejmowania kroków zapewniających jej stabilizację. Doświadczenie 
pokazuje, że atrakcyjne terytoria, w których nakładają się interesy wielu państw, 
                                                      

27 R. Czarny, The Imperative High North, s. 151. 
28 As the World Warms, s. 5. 
29 The Future of the Arctic, Thomas Nides, Deputy Secretary for Management and Resources, The 

Arctic Imperative Summit, Alaska, August 26, 2012, [online] http://www.state.gov/s/dmr/ 
former/nides/remarks/2012/197643.htm, (dostęp: 5.07.2015). 

30 Should the United States Ratify the UN Law of the Sea?, November 11th, 2014, [online], 
http://www.cfr.org/treaties-and-agreements/should-united-states-ratify-un-law-sea/p31828, (dos- 
tęp: 2.07.2015). 

31 The Arctic Frozen Conflict, „The Economist” December 20th, 2014, [online], http://www.eco 
nomist.com/news/international/21636756-denmark-claims-north-pole-frozen-conflict, (dostęp: 
1.07.2015)  
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stają się obszarem narastających konfliktów. Dlatego wszystkie państwa arktyczne 
powinny współdziałać na rzecz oparcia relacji na prawie międzynarodowym oraz 
respektować jego normy. Powinny także kontrolować aktywność pozapaństwo-
wych uczestników stosunków międzynarodowych. Tradycyjna „konsumpcja” po-
granicza przez Stany Zjednoczone może doprowadzić do wzrostu zagrożeń dla 
nich samych. Arktyka jest przestrzenią, jak w amerykańskim postrzeganiu pograni-
cza, jednak musi być ona zagospodarowana zgodnie z wyzwaniami i uwarunkowa-
niami XXI wieku.  
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Wojna w Arktyce.  
Mit czy realne zagrożenie? 

Krzysztof Kubiak  
 
 

Abstrakt 
 

Po zakończeniu zimnej wojny przez niemal półtorej dekady wydawać się mogło, że 
Daleka Północ ponownie stanie się peryferiami „znanego świata”1. Zachodzące tam pro-
cesy klimatyczne, a następnie globalne zaostrzenie sytuacji polityczno-militarnej na 
świecie, głównie nawiązując do poruszanej w artykule problematyki, wywołane przez 
kryzys ukraiński, sprawiły, że sytuacja rozwinęła się odmiennie. Perspektywa uzyskania 
dostępu do nowych źródeł surowców energetycznych oraz arktycznych arterii żeglugo-
wych, jak również narastanie antagonizmu między Federacją Rosyjską a Stanami Zjed-
noczonymi ponownie zwróciły uwagą wielu państw na „wierzchołek globusa”. 
W niniejszym artykule omówiono ewolucję strategicznego znaczenia Arktyki w okresie 
zimnej wojny oraz po jej zakończeniu, a także przedstawiono doktrynalne podstawy 
aktywności wojskowej prowadzonej na północy przez pięć państw posiadających dostęp 
do Oceanu Arktycznego i wynikające z nich faktyczne działania.  

 

For nearly a decade and a half after the Cold War it might seem that the High North 
once again have become the periphery “known world”. Climate processes taking place 
in the Arctic and the global tightening of military-political situation in the World, with 
regard to the paper caused mainly caused by the Ukrainian crisis, evolved the situation 
different. The prospect of gaining access to new sources of energy and the Arctic ship-
ping arteries again drew attention of many countries to “tip of the globe”. The article 
discusses the evolution of the strategic importance of the Arctic during the Cold War 
and after, and presents the doctrinal basis of military activity conducted on the High 
North by the five countries which have access to the Arctic Ocean. 

 

Słowa kluczowe: Arktyka, konflikt zbrojny, rywalizacja międzynarodowa, doktryna, 
współpraca międzynarodowa 
Key words: Arctic, armed conflict, international competition, doctrine, international 
cooperation 

 
 
 
 
 

                                                      

1 Fragmenty rozdziału były publikowane w: K. Kubiak, Arktyka. Między dziedzictwem zimnej 
wojny a współczesnością, „Kwartalnika Bellona” 2013, nr 2, s. 51-75 oraz K. Kubiak, Nowo-
syberyjski gambit, „Raport. Wojsko – technika – obroność” 2014, nr 2, s. 64-74. 
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Wprowadzenie 
 

W literaturze nie ma zgodności co do rozległości i granic obszarów określanych 
wspólnym mianem Arktyka. Yves Lacoste, francuski naukowiec i polityk, uważa-
ny za ojca nowoczesnej francuskiej geopolityki, określił Arktykę dość potoczyście, 
ale nieprecyzyjnie jako drugą co do wielkości przestrzeń otaczaną przez ocean, 
znajdującą się pod władzą jednego z najważniejszych czynników geograficznych – 
zimna, otoczoną przez tundrę, praktycznie niezamieszkaną przez ludzi2. Podobnie, 
chociaż już bez literackiego zacięcia, problem ujął Leszek Sykulski. Jego zdaniem 
to obszar kuli ziemskiej wokół bieguna północnego. Nie ma jasno zdefiniowanych 
granic Arktyki3. Często w odniesieniu do tego obszaru stosuje się określenie Dale-
ka Północ. Dość powszechny jest wszakże pogląd, że obszar Arktyki wyznacza 
lipcowa izoterma +10°C na lądzie i +5°C na oceanie, która w zasadzie pokrywa się 
z północną granicą drzew. Jest to tzw. granica klimatyczna, obejmująca obszar 
o powierzchni około 26,5 mln km2. Niekiedy do wyznaczenia granicy Arktyki sto-
suje się tzw. linię Nordenskiölda, wytyczaną na podstawie północnego zasięgu 
lasu. Tworzy ona granicę botaniczną, która w dużej części pokrywa się z granicą 
klimatyczną. Na morzach granicę określa temperatura wody i zasięg zlodzenia. 
Centrum Arktyki zajmuje Morze Arktyczne4 (nazywane również Oceanem Ark-
tycznym lub Północnym Oceanem Lodowatym). Stanowi ono przedłużenie Oceanu 
Atlantyckiego w rejony podbiegunowe przez połączenie z wodami Atlantyku oraz 
z takimi strukturami dna oceanu, jak szelf kontynentalny, stok oceaniczny i grzbiet 
śródoceaniczny. Od Pacyfiku oddziela Morze (Ocean) Arktyczne wąska i płytka 
Cieśnina Beringa, od otwartego Atlantyku umowna linia biegnąca od wschodnich 
wybrzeży Grenlandii do Islandii i dalej – Progiem Grenlandzko-Islandzkim do 
Wysp Owczych i Progiem Wyville’a Thomsona do brzegów Półwyspu Skandy-
nawskiego. Po zachodniej stronie Grenlandii granica biegnie od przylądka Chidley 
na północnym krańcu Labradoru do przylądka Uummannarsuaq na południowym 
krańcu Grenlandii5. 
 
Militarna historia Arktyki 

 

Obszary północne stosunkowo późno stały się przedmiotem zainteresowanie na 
militarnej arenie zdarzeń. Pomijając tak zwane „wojny tłuszczowe” w XVII wieku, 
będące konsekwencją zatargów między Anglią, Holandią i monarchią duńsko-
norweską o prawa połowowe wokół Svalbardu, doszło do tego dopiero podczas 

                                                      

2 Cyt. za: R. Labéviére, F. Thual: La Bataille du Grand Nord a commence…, Paris 2008, s. 13.  
3 L. Sykulski: Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 6-7.  
4 W literaturze polskiej najbardziej kompetentny opis tego akwenu jest zawarty w pracy: 

K. Łomniewski, J. Zaleski, L. Żmudziński, Morze Arktyczne, Warszawa 1979. 
5 Oceany, morza. Leksykon, Warszawa 2004, s. 21.  
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pierwszej wojny światowej. Wobec zerwania przez państwa centralne rosyjskiej 
komunikacji morskiej na Bałtyku i zamknięcia cieśnin tureckich jedynie szlak pół-
nocny umożliwiał dostarczanie Rosji pomocy wojskowej z Zachodu. Dlatego zin-
tensyfikowano prace nad budową niezamarzającego portu, który ostatecznie 
otrzymał nazwę Murmańsk (pierwotnie, w chwili założenia w 1916 roku – Roma-
now na Murmaniu). Zanim jednak do tego doszło korzystano z prastarego szlaku 
łączącego północną Skandynawię z południem półwyspu, a biegnącego z rejonu 
dzisiejszego Narwiku ku północnym wybrzeżom Zatoki Botnickiej. Przez niezama-
rzające porty neutralnej Norwegii, głównie Trømso, dostarczano zaopatrzenie woj-
skowe dla Rosji. Przewożono je następnie wozami konnymi do Karunki w Finlan-
dii (około 30 km na północ od Tornio). Na północnym trakcie zatrudniono wów-
czas ponad 1400 zaprzęgów konnych. Sytuację tę wykorzystali Niemcy, którzy 
w owym czasie szkoli grupę 2000 fińskich ochotników. Czterech z nich podjęło się 
przeprowadzenia wyjątkowo śmiałej akcji specjalnej. Idąc pieszo przez dziki i pra-
wie bezludny obszar, dotarli znad brzegu Zatoki Botnickiej do miejscowości 
Kilipisjärvi, gdzie 6 czerwca 1916 roku wysadzili w powietrze olbrzymi skład ma-
teriałów wojskowych6. 

W okresie rewolucji bolszewickiej na Dalekiej Północy interweniowały wojska 
brytyjsko-francuskie7, wsparte przez ochotnicze formacje polskie, zbiorczo zwane 
murmańczykami8. W czasie drugiej wojny działania zbrojne na północy toczyły się 
w ramach kilku nurtów zdarzeń: 
– fińsko-sowieckiej wojny zimowej, w wyniku której Finlandia utraciła okręg 

Petsamo z miastem o tej samej nazwie (obecnie Pieczynga)9, 
– niemieckiej inwazji na Norwegię i okupacji tego kraju10,  
– wojny sowiecko-niemieckiej11, 
– bitew konwojowych toczonych na Północnym Atlantyku, Morzu 

Grenlandzkim oraz Morzu Barentsa w związku z realizacją dostaw 

                                                      

6 Kilpisjärvi explosion in 1916, http://www.kilpisjarvi.org/sota_en.htm, (dostęp: 2.04.2015).  
7 Por. C. Kinvig, Krucjata Churchilla: brytyjska inwazja na Rosję 1918–1920, Warszawa 2008. 
8 H. Bagiński, Wojsko Polskie na wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921 (reprint, Warszawa 

1990), s. 250-253.  
9 Por. Z. Czarnotta, Z. Moszumański, Wojna zimowa, Warszawa 1994; C.G. Mannerheim, 

Wspomnienia, Warszawa 1996; B. Piotrowski, Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939–1940. 
Legendy, niedomówienia, realia, Poznań 1997; T. Konecki, Wojna radziecko-fińska 1939–
1940, Warszawa 1998. 

10 H.O. Lunce, Bitwa o Norwegię 1940, Wrocław 2009; O. Riste, B. Nökleby, Norway 1940–45. 
The resistance movement, Oslo 2004. 

11 Wielikaja Otlicziestwiennaja Wajna 1941–1945: Encikłopedia, red. М.М. Kozłow, Moskwa 
1985. 
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wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii do 
Związku Sowieckiego12,  

– sowiecko-fińskiej „wojny kontynuacyjnej”13, 
– starcia fińsko-niemieckiego, zwanego „wojną w Laponii”14. 

Zauważyć należy, że większość wydarzeń militarnych toczyła się wówczas 
w europejskiej części Arktyki bądź na wodach północnych przyległych do wybrze-
ży Starego Kontynentu.  

Po drugiej wojnie światowej Arktyka stosunkowo szybko znalazła się w cen-
trum rywalizacji antagonistycznych bloków polityczno-wojskowych. W dużej mie-
rze był to wynik rewolucyjnych przemian w dziedzinie uzbrojenia, zwłaszcza po-
jawienia się broni jądrowej i bombowca strategicznego jako środka jej przenosze-
nia. W warunkach utrzymującej się przewagi amerykańskiej dawało to możliwość 
porażenia celów znajdujących się na terytorium Związku Sowieckiego przez samo-
loty operujące z baz na Alasce i Grenlandii. Realność przeprowadzenia uderzenia 
przez Arktykę została potwierdzona podczas lotów rozpoznawczych prowadzo-
nych przez Amerykanów z użyciem samolotów RB-47 (wariantu rozpoznawczego 
bombowca strategicznego B-47 Stratojet). Odbywały się one od października 1952 
roku. Przeloty na trasie amerykańska grenlandzka baza Thule Air Base (w pobliżu 
miejscowości Qaanaaq) – Murmańsk – Nowa Ziemia – Dikson zabezpieczały sa-
moloty tankowania powietrznego Boeing KC-97 Stratotanker.  

Dla Związku Sowieckiego, który w pierwszym okresie zimnowojennej rywali-
zacji nie miał lotnictwa strategicznego, umożliwiającego przeprowadzenie sku-
tecznego zmasowanego ataku na terytorium Stanów Zjednoczonych, region pół-
nocny, zwłaszcza jego część zachodnia, miał istotne znaczenie z innego powodu. 
Był mianowicie podstawą wyjściową do działań morskich wymierzonych w komu-
nikacje morskie łączące europejski teatr wojny z amerykańskim zapleczem. Aby 
przeciwdziałać zagrożeniu stwarzanemu przez sowieckie siły okrętowe Sojusz 
Północnoatlantycki, a właściwie Amerykanie, zdecydował się na zainstalowanie 
między Grenlandią, Islandią i Szkocją (Greenland – Island – United Kingdom – 
GIUK Gap) bariery sonarowej, przeznaczonej do wykrywania jednostek przeciw-

                                                      

12 J. Pertek, Bitwy konwojowe na arktycznej trasie, Poznań 1982; R. Woodman, Konwoje ark-
tyczne 1941–1945, Warszawa 2012.  

13 T. Konecki, Skandynawia w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2003; B. Szordykowska, 
Historia Finlandii, Warszawa 2011. 

14 Wojna w Laponii, fiń. Lapin sota. Działania bojowe prowadzone między oddziałami fińskimi 
i niemieckimi od września 1944 r. do kwietnia 1945 r. Wojna była następstwem tego, iż na 
mocy zawieszenia broni i rozejmu z Sowietami Finlandia zobowiązała się do usunięcia wojsk 
niemieckich ze swego terytorium. W następstwie działań niedawnego sojusznika Niemcy 
zmuszeni zostali do wycofania się na terytorium Norwegii, jednakże stosując taktykę 
„spalonej ziemi” zniszczyli większość infrastruktury na północy Finlandii (całkowicie 
zniszczone zostało Roveniemi). Por. H.O. Lunde, Finland's War of Choice: The Troubled 
German-Finnish Alliance in World War II, Newbury 2011. 
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nika wychodzących na otwarty Atlantyk. Obszar ten był również w sposób ciągły 
patrolowany przez siły okrętowe i bazowe lotnictwo patrolowe. 

Możliwość oddziaływania przez Arktykę na terytorium Stanów Zjednoczonych 
lotnictwo sowieckie zyskało na przełomie lat 50. i 60. XX w. Wówczas na Dalekiej 
Północy rozwinięto system zasadniczych i zapasowych punktów bazowania, w któ-
rych ześrodkowano przeszło połowę pozostających w służbie bombowców. Licząc 
się z tym zagrożeniem, Amerykanie we współpracy z Kanadyjczykami rozwinęli 
system stacji radiolokacyjnych dozoru powietrznego, zwany Wysuniętą Linią 
Wczesnego Ostrzegania (Distant Early Warning Line). Po raz pierwszy dojrzała pod 
względem technicznym koncepcja takiej instalacji, rozciągającej się od Point Bar-
row na Alasce po Ziemię Baffina, została nakreślona w Massachusetts Institute of 
Technology w 1952 roku. Dwa lata później prezydent Dwight Eisenhower autory-
zował rozpoczęcie prac budowlanych. Wzniesiono sześć głównych stacji radioloka-
cyjnych, 23 pomocnicze i 28 posterunków radiolokacyjnych, co wymagało dostar-
czenia w rejon budowy 2,5 mln ton ładunków suchych oraz 12 mln baryłek materia-
łów pędnych i smarów15. Większość tej masy towarowej przetransportowano drogą 
morską. Po raz pierwszy tak znacznie została zaangażowana amerykańska marynar-
ka wojenna, a ściślej – Wojskowa Morska Służba Transportowa (Military Sea 
Transport Service – MTSM).  

W 1958 roku Wysunięta Linia Wczesnego Ostrzegania została zintegrowana 
z innymi systemami i weszła w skład Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej 
Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (North American Aerospace Defense Com-
mand – NORAD)16. W 1985 roku, wykorzystując infrastrukturę i część urządzeń 
Wysuniętej Linii Wczesnego Ostrzegania, utworzono Północny System Ostrzega-
nia (North Warning System)17. Również Związek Sowiecki stworzył wzdłuż swych 
północnych rubieży radiolokacyjny system wczesnego wykrywania, ale obejmował 
on tylko ich zachodnią część. 

W 1959 roku Rosjanie zaczęli rozmieszczać rakiety balistyczne w rejonie Ar-
changielska Plesieck18. Taka dyslokacja wynikała z ograniczonego zasięgu ówcze-
snych pocisków, które mogły razić cele w Stanach Zjednoczonych wyłącznie dzięki 
strzelaniu ponad biegunem. Początkowo zbudowano tam trzy stanowiska startowe 
dla rakiet R-7 (SS-6 Sapwood), następnie łącznie trzy stanowiska startowe dla poci-

                                                      

15 P.J. Capelotti, Across the top of the World, Washington 2007, s. 9. 
16 Formalną podstawę stanowiło porozumienie kanadyjsko-amerykańskie z 12 maja 1958 r. Zob. 

NORAD Agreement, http://www.norad.mil/about/agreement.html, (dostęp: 2.01.2010).  
17 J.E. Bollinge, North Warning System (NSW), http://www.radomes.org/museum/NorthWarn 

ingSystem.php, (dostęp: 12.01.2010).  
18 B. Potyrała, R. Fudali, Od zwycięstwa do upadku. Siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945–

1991, Warszawa 2009, s. 178-179.  
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sków R-16 (SS-7 Saddler) i trzy silosy dla pocisków R-16U (SS-7 Saddler)19. 
W miarę postępu technologicznego – zwiększenia zasięgu rakiet balistycznych, ba-
zowania lądowego oraz wejścia do służby atomowych okrętów podwodnych uzbro-
jonych w rakiety balistyczne – zrezygnowano z rozmieszczania uzbrojenia tej klasy 
w Arktyce, gdzie było ono eksponowane na uderzenia. Odpowiedzią Amerykanów 
na rozmieszczenie przez Sowietów pocisków balistycznych na Dalekiej Północy 
było zainicjowanie prac nad systemem wczesnego ostrzegania przed rakietami bali-
stycznymi (Balistic Missile Elary Warning System) i zlokalizowanie jego elementów 
między innymi w Thule (Qaanaaq) na Grenlandii i w Clear na Alasce20. 

Najbardziej niebezpieczna rozgrywka toczyła się jednak nie na lądowych 
obrzeżach Arktyki i w przestrzeni powietrznej nad nią, lecz w toni częściowo po-
krytego lodem Morza (Oceanu) Arktycznego. Swoistą cezurą oznaczającą przełom 
w militarnym wykorzystaniu obszarów podbiegunowych był 1958 rok. Wtedy to 
„Nautilus”, prototypowy amerykański okręt podwodny wyposażony w napęd ato-
mowy, wykonał pierwszy rejs pod skuwającą Arktykę czapą lodową i osiągnął 
biegun północny (3 sierpnia o godzinie 23.15). Choć był to niewątpliwy sukces, to 
informację o arktycznej wyprawie przekazano mediom nie tyle w celu epatowania 
nią społeczeństwa, ile pomniejszenia wartości radzieckiego osiągnięcia, jakim było 
wystrzelenie Sputnika w październiku 1957 roku. W późniejszych latach rejsy pod 
lodami wykonywały kolejne amerykańskie okręty podwodne, a 17 marca 1959 
roku USS „Skate” przebił nawet pokrywę lodową i wynurzył się na biegunie. 

Okręty „Nautilus” i „Skate” były wyposażone wyłącznie w torpedy i nie mogły 
atakować celów lądowych, jednak zademonstrowały możliwość skrytego – pod 
lodem – zbliżenia się do wybrzeża potencjalnego przeciwnika. Gdy do uzbrojenia 
US Navy zostały wprowadzone rakiety Polaris A1 (ich próbne strzelania przepro-
wadzono z atomowego okrętu podwodnego „George Washington” 20 lipca 
1960 r.), wykonanie zaskakującego ataku na terytorium przeciwnika przez okręt 
manewrujący pod lodem stało się realne. Potwierdziła to trwająca blisko dwa mie-
siące żegluga okrętu „George Washington” po wodach arktycznych (jednostka była 
uzbrojona w 16 rakiet balistycznych Polaris A1, z których każda przenosiła głowi-
cę o mocy 600 kT). W zasięgu pocisków balistycznych wystrzeliwanych 
z północnych obszarów polarnych znajdowała się wówczas większość radzieckich 
centrów administracyjno-przemysłowych, w tym dwa największe miasta – Mo-
skwa i Leningrad, oraz znaczący odsetek strategicznych sił jądrowych. 

Logika wyścigu zbrojeń nie pozwoliła jednak na zbyt długie utrzymywanie się 
amerykańskiego monopolu w podbiegunowych rejsach atomowych okrętów pod-
wodnych. W tej dziedzinie, podobnie jak w budownictwie okrętowym, Związek 
                                                      

19 Jednym z celów misji rozpoznawczej realizowanej 1 maja 1960 r. przez samolot U-2 zestrzelony 
nad Swierdłowskiem było wykonanie zdjęć instalacji znajdujących się w rejonie Plesiecka.  

20 Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), http://www.globalsecurity.org/space/sys 
tems/bmews.htm, (dostęp: 2.02.2010).  
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Sowiecki dzieliła od Stanów Zjednoczonych luka technologiczna, wynosząca od 
czterech do pięciu lat. Dla przykładu, Amerykanie wprowadzili do służby USS 
„Nautilus” w 1954 roku, natomiast jego sowiecki odpowiednik – okręt K-3 (projekt 
627, typ Kit, oznaczenie NATO: November) trafił do eksploatacji w 1958 roku.  

Przygotowania do pierwszego biegunowego rejsu sowieckiego atomowego 
okrętu podwodnego rozpoczęto w 1962 roku. Misję tę wykonał okręt K-3. Wyszedł 
z bazy Zapadnaja Lica (rejon Murmańska) i mimo awarii systemu chłodzenia tur-
bin (usuniętej na morzu w zanurzeniu) kontynuował rejs na północ. W odległości 
360 mil morskich od bieguna wynurzył się w celu dokładnego określenia pozycji 
okrętu za pomocą metod astronawigacyjnych, istniały bowiem wątpliwości co do 
wskazań żyrokompasów na tak małych szerokościach geograficznych. K-3, później 
oficjalnie nazwany „Leninskij Komsomoł”, dotarł do bieguna 17 lipca 1962 roku. 
Propaganda nie omieszkała odpowiednio zdyskontować to wydarzenie.  

O ile początkowo aktywność Amerykanów na wodach podbiegunowych budziła 
duże obawy Związku Sowieckiego, o tyle później również Stany Zjednoczone 
musiały w swoich rachubach uwzględniać atak nuklearny Sowietów, mimo że sam 
okręt K-3 nie był nosicielem rakiet balistycznych. W ślad za K-3 na wodach ark-
tycznych pojawiły się jednak okręty uzbrojone w tego rodzaju narzędzia walki. 
Początkowo były to dalekie od doskonałości jednostki projektu 658 (oznaczenie 
NATO: Hotel, uzbrojone w trzy rakiety balistyczne R-13, z których każda przeno-
siła głowicę o mocy 1,2–2 MT), następnie okręty określane na Zachodzie jako typ 
Yankee (projekt 667, 16 rakiet R-27 z głowicami o mocy 1 MT każda), Delta (pro-
jekt 667B, 12 rakiet R-29 z głowicami o mocy 0,6–1,5 MT każda) oraz potężne 
jednostki typu Typhoon (projekt 941, 20 rakiet RSM-52 z maksymalnie 10 głowi-
cami bojowymi o mocy 100 kT każda). Swoje atomowe okręty podwodne 
z uzbrojeniem nuklearnym udoskonalała także strona amerykańska.  

Oprócz atomowych okrętów podwodnych wyposażonych w rakiety balistyczne 
(Submarine Balistic Nuclear – SSBN) pojawiły się wielozadaniowe atomowe okrę-
ty podwodne (Submarine Nuclear – SSN) przeznaczone do ich zwalczania. W re-
jonach pokrytych lodem jedyną skuteczną bronią przeciwko okrętom podwodnym 
przeciwnika są bowiem własne okręty podwodne. Lód uniemożliwia działanie 
okrętów nawodnych oraz lotnictwa. Celem zarówno marynarki sowieckiej, jak 
i floty amerykańskiej było wykrycie jak największej liczby okrętów atomowych 
uzbrojonych w rakiety balistyczne i następnie śledzenie ich siłami wielozadanio-
wych okrętów podwodnych. Po otrzymaniu stosownego sygnału miały one na-
tychmiast zniszczyć nosicieli rakiet balistycznych. Do tego zadania przywiązywa-
no dużą wagę, ponieważ głównym celem rakiet bazowania morskiego (mniej pre-
cyzyjnych niż rakiety odpalane z lądu) były i nadal są rozległe cele powierzchnio-
we, wielkie miasta. Wyeliminowanie każdego atomowego nosiciela rakiet, zanim 
ten odpali rakiety, miało zatem – i nadal ma – znaczenie dla obrony własnego tery-
torium. Dlatego w rejonie Murmańska, z którego na patrole wychodziły atomowe 
okręty podwodne uzbrojone w rakiety balistyczne, stworzono rubież zwalczania 
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okrętów podwodnych (ZOP) w celu uniemożliwienia przeniknięcia w ten rejon 
jednostek wielozadaniowych przeciwnika i rozpoczęcia przez nie śledzenia okrę-
tów balistycznych we wstępnej fazie przejścia do rejonu działań bojowych.  

W połowie lat 70. ubiegłego wieku dowództwo sowieckiej marynarki wojennej 
przystąpiło do realizacji koncepcji strategicznej znanej na Zachodzie jako „Ba-
stion”. Sprowadzała się ona do tego, że na Morzu Barentsa wyznaczono rejony 
manewrowania atomowych okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety bali-
styczne, na podejściach do tego obszaru zaś rozwinięto znaczne siły zwalczania 
okrętów podwodnych (siły nawodne, wielozadaniowe atomowe okręty podwodne, 
klasyczne okręty podwodne, bazowe lotnictwo zwalczania okrętów podwodnych), 
które miały zapobiec przeniknięciu na chroniony akwen wielozadaniowych okrę-
tów podwodnych przeciwnika zdolnych do zwalczania nosicieli rakiet balistycz-
nych21. Był to interesujący koncept, defensywny pod względem taktyczno-
operacyjnym, ale dający flocie sowieckiej wszystkie atuty wynikające z operowa-
nia na własnych wodach, w niewielkiej odległości od baz lądowych lotnisk, co 
stanowiło sposób na przełamanie amerykańskiego prymatu w dziedzinie lotnictwa 
pokładowego. Jednocześnie gwarantował duże prawdopodobieństwo przetrwania 
nosicieli rakiet balistycznych, czyli w wymiarze strategicznym miał charakter na 
wskroś ofensywny. Podobne rozwiązanie zastosowano na Morzu Ochockim. Urze-
czywistnienie tego zamysłu było możliwe w następstwie rozwoju technicznego 
rakiet balistycznych bazowania morskiego – zwiększeniu ich zasięgu do blisko 
8300 km22.  

Koncepcja „Bastion” zyskała na atrakcyjności, gdy do służby wprowadzono 
pociski balistyczne wyposażone w kilka głowic niezależnie naprowadzanych na 
cel, co dawało możliwość zwiększenia liczby celów możliwych do porażenia przez 
jednego nosiciela23. Tym samym sowieckie okręty podwodne zachowały swoją 
wartość jako element strategicznego odstraszania bez konieczności przedzierania 
się na otwarte wody wszechoceanu. Z perspektywy Związku Sowieckiego był to 
jeden z najważniejszych strategicznych atutów wód arktycznych. Po zakończeniu 
zimnej wojny, mimo zawarcia porozumień rozbrojeniowych START, aspekt ten 
nadal ma istotne znaczenie.  

Arktyka zyskała jeszcze wyższą rangę po wprowadzeniu do uzbrojenia amery-
kańskich sił morskich pocisków manewrujących. O ile skryte odpalenie rakiet bali-
stycznych jest w zasadzie niemożliwe z powodu stałej obserwacji potencjalnych 
rejonów rozmieszczenia pocisków i rejonów manewrowania ich nosicieli przez 
kosmiczne środki rozpoznania oraz ze względu na użycie systemów wczesnego 

                                                      

21 O. Tunander, Cold Water Politics. The Maritime Strategy and Geopolitics of the Northern 
Front, Oslo 1989, s. 79-85.  

22 G. Lindsey, Strategic Stability in the Arctic, London 1989, s. 40-42. 
23 S. Gorszkow, Potęga morska współczesnego państwa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Warszawa 1979, s. 312-313.  
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ostrzegania, o tyle pociski typu Tomahawk umożliwiały – przynajmniej w teorii – 
wykonanie zaskakującego pierwszego uderzenia. Wystrzeliwane spod wody, wy-
korzystujące silniki turboodrzutowe charakteryzujące się znacznie niższą tempera-
turą pracy niż silniki rakietowe, przemieszczające się na niskim pułapie (często 
poniżej strefy obserwacji stacji radiolokacyjnych), przenoszące w wersji TLAN–N 
(Tomahawk Land Attack Missile–Nuclear – pocisk Tomahawk przeznaczony do 
ataku na cele lądowe, przenoszący głowicę nuklearną) głowicę o mocy 200 kT, 
były trudne do wykrycia. Ich mankamentem pozostawał jednak zasięg wynoszący 
2500 km. Użycie tych pocisków z kierunku północnego przeciwko celom sowiec-
kim wymagało podejścia pod wybrzeże przeciwnika i znalezienia wolnego od lodu 
rejonu użycia uzbrojenia. Zagrożenie stwarzane przez pociski tej klasy było przez 
kierownictwo sowieckie traktowane poważnie, liczono się przy tym z możliwością 
ataku z obszaru Morza (Oceanu) Arktycznego. To strategiczne wyzwanie dla so-
wieckich/rosyjskich sił morskich przestało istnieć wraz z zakończeniem zimnej 
wojny – w 1991 roku prezydent George Herbert Bush nakazał wycofać uzbrojenie 
tej klasy z pokładów okrętów (pozostały na nich jednak pociski Tomahawk z gło-
wicami konwencjonalnymi). 

W okresie zimnej wojny Arktyka była obszarem intensywnej rywalizacji militar-
nej. Początkowo jej ciężar dźwigało głównie lotnictwo, ale po wprowadzeniu do 
służby atomowych okrętów podwodnych, to one stały się zasadniczym elementem 
prowadzonej rozgrywki. Znaczenie Arktyki wynikało przede wszystkim z tego, że 
pokryte lodem obszary morskie umożliwiały skryte rozwinięcie do rejonów działań 
bojowych własnych nosicieli rakiet balistycznych i wykonanie uderzeń ze stosunko-
wo niewielkiej odległości. To zaś skracało czas reakcji drugiej strony i dawało szan-
sę na osiągnięcie zaskoczenia szczebla strategicznego.  

Strategiczną rolę obszarów północnych determinował w dużej mierze poziom 
technologicznego rozwoju środków przenoszenia broni jądrowej. Nie był to jednak 
proces o charakterze liniowym. O ile znaczenie północnych rubieży Eurazji 
i Ameryki Północnej było istotne w dobie dominacji bombowca strategicznego, 
o tyle relatywnie zmniejszyło się ono w chwili, gdy rolę samolotów dalekiego za-
sięgu przejęły międzykontynentalne rakiety balistyczne. Obszary północne stały się 
wówczas swoistym „pasem przesłaniania”, na którym z ważnej infrastruktury woj-
skowej pozostawiono radiolokacyjne systemy wczesnego wykrywania.  

Inaczej sytuacja rozwijała się w odniesieniu do wód Morza (Oceanu) Arktycz-
nego. W miarę postępu w dziedzinie budowy atomowych okrętów podwodnych 
uzbrojonych w rakiety balistyczne ranga strategiczna tego akwenu rosła i mimo 
zakończenia zimnej wojny w znacznym stopniu się utrzymuje.  
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Obecna sytuacja wojskowo-polityczna na Dalekiej Północy.  
Uwarunkowania doktrynalne i potencjał państwa „arktycznej piątki” 

  

Sytuację wojskową w Arktyce można określić jako głęboko asymetryczną. Wy-
nika to z dużego zróżnicowania potencjałów państw tworzących „arktyczną piątkę” 
(tab. 1), co nie przekłada się jednak na wysiłki czynione w celu zamanifestowania 
swoich możliwości militarnych na obszarach północnych. Wśród państw mających 
bezpośredni dostęp do Morza (Oceanu) Arktycznego znajdują się: 
– Stany Zjednoczone – globalne mocarstwo, które – paradoksalnie – przejawia 

relatywnie najmniejsze zainteresowanie Daleką Północą; 
– Rosja – państwo, które można określić jako mocarstwo poszukujące nowej 

tożsamości w przestrzeni międzynarodowej, postrzegające Północ jako natu-
ralny rezerwuar zasobów, umożliwiający budowę potęgi na fundamencie su-
rowców energetycznych, ale również postrzegające ją jako obszar walki 
o międzynarodowy prestiż; 

– Kanada – rozległe terytorialnie państwo o ograniczonych zasobach, ale wyso-
kim poziomie aspiracji arktycznych, czyniące z zapewnienia sobie kontroli nad 
strefą polarną czynnik konstytuujący tożsamość; 

 
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki potencjału państw arktycznych 
 

 Stany  
Zjednoczone Rosja Kanada Norwegia Dania 

Po-
wierzchnia 
(km2) 

9 372 600 17 075 200 9 840 700 385 186 43 093  
metropolia, 
2 175 600 
Grenlandia 

Ludność 
(mln) 

313,2 138,7 34,1 5,0 5,6 

Budżet 
obronny  
(mld dol.) 

646 71,9 18,5 6,9 4,3 

Liczebność 
sił zbroj-
nych 

1 408 000 
w siłach 

regularnych 
464 000 

w Gwardii 
Narodowej 

1 000 000 
w siłach regu-

larnych 
240 000 

w wojskach 
pogranicznych, 

160 000 
w wojskach 

wewnętrznych 

70 000  
w siłach 
regular-

nych 
34 000  

w rezerwie 
zorganizo-

wanej 

23 000 
w siłach 

regularnych 
40 000  

w rezerwie 
zorganizo-

wanej 

27 000  
w siłach 

regularnych 
20 000  

w rezerwie 
zorganizo-

wanej 

 

Źródło: Opracowanie własne według „The Worls Defence Almanac” 2015. 
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– Norwegia – państwo o ograniczonych zasobach, które oficjalnie uzyskało już 
satysfakcjonujące rozwiązanie swoich aspiracji władczych w stosunku do ob-
szarów morskich przez konsolidację wyłącznych stref ekonomicznych, silnie 
jednak związane emocjonalnie i gospodarczo z Północą; 

– Dania – państwo o ograniczonych zasobach i wysokim poziomie aspiracji ark-
tycznych, ale z powodu autonomiczno-niepodległościowych tendencji swego 
obszaru polarnego ze względnie słabym mandatem politycznym.  

 
Stany Zjednoczone 

 

Stany Zjednoczone okazują relatywnie najmniejsze zainteresowanie militarnym 
znaczeniem Arktyki. W dyrektywach w sprawie bezpieczeństwa narodowego oraz 
bezpieczeństwa wewnętrznego (National Security Presidential Directives oraz 
Homeland Security Presidential Directives)24, podpisanych przez George’a 
W. Busha 9 stycznia 2009 roku, w sposób ogólny stwierdza się, że kraj ten ma 
rozległe i różnorodne interesy w Arktyce oraz jest przygotowany do ich ochrony 
zarówno w ramach działań multilateralnych, jak i jednostronnych. W najnowszej 
amerykańskiej strategii morskiej (A Cooperative Strategy for 21st Seapower)25 nie 
ma co prawda bezpośrednich odniesień do Arktyki, ale w dokumencie tym zapisa-
no, że otwieranie się nowych dróg pozyskiwania surowców oraz możliwość diame-
tralnego przekształcenia globalnej mapy transportu morskiego mogą stworzyć no-
we zagrożenia, i że marynarka USA powinna być gotowa do przeciwdziałania im. 
W Strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych (US National Se-
curity Strategy)26 z 2010 roku i Strategii wojskowej Stanów Zjednoczonych (US 
National Military Strategy)27 z 2011 roku jedynie wspomniano o obszarach pół-
nocnych. Także w dokumencie ze stycznia 2012 roku specyfikującym amerykań-
skie priorytety bezpieczeństwa nie wspomniano o Arktyce28. 

Pewną zmianę sytuacji, w tym nadanie kwestiom Dalekiej Północy rangi odręb-
nej strategii państwowej, co już samo w sobie ma określoną rangę, przyniosło do-
piero podpisanie w maju 2013 roku przez prezydenta Baraka Obamę Narodowej 
Strategii dla Regionu Arktycznego (National Strategy for Arctic Region). Doku-

                                                      

24 National Security Presidential Directive/NSPD-66. http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2009/01/20090112-3.html, (dostęp: 15.01.2009); Homeland Security Presidential Directive/HSP 
D-25, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2009/01/20090112-3.html, (dostęp: 15.01.2009). 

25 A Cooperative Strategy for 21st Seapower, http://www.navy.mil/maritime/Maritimestrategy. 
pdf, (dostęp: 22.12.2009). 

26 US National Security Strategy. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/na 
tional_security_strategy.pdf, (dostęp: 15.11.2012). 

27 US National Military Strategy www.dtic.mil/ndia/2011PSA_AnnualReview/Day1Roberti.pdf, 
(dostęp: 16.11.2012).  

28 Sustaining US Global Lidership: Priorities for 21 Century Defense, http://www.defense.gov/ 
news/Defense_Strategic_Guidance.pdf, (dostęp: 16.11.2012).  
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ment ten specyfikuje trzy kluczowe czynniki determinujące amerykańskie interesy 
w Arktyce. Są to: 
 zabezpieczenie interesów regionalnych USA przy wykorzystaniu czynnika 

militarnego, 
 zwiększenie amerykańskiej świadomości sytuacyjnej w kwestii zmian 

klimatycznych w Arktyce i ich skutków, 
 poszerzenie zakresu współpracy z pozostałymi państwami arktycznymi29. 

Kluczowym zadaniem, jakie zamierza osiągnąć Waszyngton, również przy wy-
korzystaniu czynnika wojskowego jest utrzymanie obecnego statusu regionu, cha-
rakteryzującego się – między innymi – brakiem konfliktów zbrojnych. Podkreśla 
się konieczność utrzymania pojawiających się sporów i konfliktów interesów 
państw na możliwie niskim poziomie, umożliwiającym ich rozwiązanie przy wyko-
rzystaniu działań politycznych i prawno-międzynarodowych. Amerykanie zakłada-
ją przy tym nie osiągnięcie dominacji wojskowej w regionie, ale wygenerowanie 
środowiska międzynarodowego podatnego na niemilitarne sposoby rozwiązywania 
konfliktów. Można więc zakładać, że Stany Zjednoczone nie będą – jako pierwsze 
– zwiększać swej obecności wojskowej w regionie, choć nie zamierzają również 
rezygnować z prowadzonych w stosunku do Dalekiej Północy elementów projekcji 
siły. Generalnie dokument stanowi egzemplifikację wzrostu świadomość rosnącej 
wagi Arktyki nie tylko dla samych Stanów Zjednoczonych, ale dla całego układu 
globalnego, a przynajmniej północnej hemisfery30. 

Co interesujące, również w maju (a zatem można mówić o równoległym opraco-
wywaniu obu dokumentów) przedstawiono Strategię Arktyczną Straży Wybrzeża 
(United States Coast Guard Arctic Strategy31). Szeroko omówiono w niej sytuację 
kształtującą się w regionie, konkludując stwierdzeniem o konieczności utrzymania 
środków adekwatnych do zmian otoczenia. Za charakterystyczne uznać przy tym 
trzeba, że jako pierwsza na ogłoszenie strategii „prezydenckiej” zareagowała Straż 
Wybrzeża, czyli de iure agenda cywilna podległa Departamentowi Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, nie zaś Departament Stanu. Można to interpretować jako manifesta-
cję woli nieeskalującego rozbudowywania amerykańskiej obecności w Arktyce. 

W ślad za ogłoszeniem strategii „państwowej” własny dokument dotyczący po-
dejścia do Dalekiej Północy przygotował Departament Obrony. Dokument noszący 
tytuł Strategia Arktyczna (Arctic Strategy32) upubliczniony został przez Sekretarza 
Obrony Chucka Hagela podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa, które 

                                                      

29 National Strategy for Arctic Region, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ 
nat_arctic_strategy.pdf, (dostęp: 01.06.2013). 

30 Ibidem. 
31 United States Coast Guard Arctic Strategy, https://www.uscg.mil/seniorleadership/ 

DOCS/CG_Arctic_Strategy.pdf, (dostęp: 02.06.2013). 
32 Arctic Strategy, Department of Defence, http://thehill.com/sites/default/files/arctic_0.pdf, 

(dostęp: 01.02.2014). 
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odbyło się w Halifaxie 22 listopada 2013 roku. Dokument nie wykracza znacząco 
poza ramy strategii „prezydenckiej”, ale przypomina definicję Arktyki mającą za-
stosowanie w Departamencie Obrony33 oraz sygnalizuje, że ograniczenia budżeto-
we mogą spowodować opóźnienie bądź nawet niemożność wykonania przez siły 
zbrojne zadań postawionych im przez administrację34. Następnie w lutym 2014 
roku Szef Operacji Morskich przedstawił Mapę Drogową Amerykańskiej Marynar-
ki Wojennej w Arktyce na lata 2014–2030 (The United States Navy Arctic Ro-
admap for 2014 to 203035). Jest do dokument znacznie bardziej szczegółowy niż 
zaprezentowane wyżej, ale nie wynika z niego, aby doszło do skokowego zwięk-
szenia aktywności amerykańskich sił morskich na Dalekiej Północy, choć zacho-
dzące tam procesy będą zapewne wnikliwiej analizowane, a przedsięwzięcia roz-
maitego rodzaju planowane w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Zaznaczyć należy, że mimo przyjęcia nowej narodowej strategii, obszary ark-
tyczne nadal znajdują się w strefie odpowiedzialności aż trzech amerykańskich 
dowództw regionalnych: 
 Europejskiego (USEUCOM),  
 Północnego (USNORTHCOM), 
 Pacyfiku (USPACOM, któremu podlega Dowództwo Alaski (Alaskan 

Command ALCOM), choć od 2011 roku za koordynowanie przedsięwzięć 
realizowanych na tym obszarze odpowiada Dowództwo Północne.  

Amerykańska projekcja siły na Daleką Północ może się odbywać z obszaru 
Alaski, choć większość instalacji oraz zasobów jest rozmieszczona poza jej ark-
tyczną częścią. Obecnie komponent operacyjny sił lądowych Alaski składa się 
z 1 Brygady ze składu 25 Dywizji w Fort Wainwright i 4 Brygady Powietrznode-
santowej 25 Dywizji w Fort Richardson, okręgu alaskańskiego Korpusu Inżynie-
rów Armii Stanów Zjednoczonych oraz Ośrodka Przygotowawczo-Szkoleniowego 
do Walki na Obszarach Arktycznych w Fort Wainwright. Większość związków 
taktycznych i oddziałów nie jest specjalnie szkolona i wyposażana do działań 
w regionie polarnym. W tym wymiarze najbardziej wartościowym komponentem 
wojsk lądowych wydaje się Gwardia Narodowa Alaski (Alaska National Guard), 
która liczy około 1800 żołnierzy. Składa się z grupy lotnictwa Gwardii Narodowej 
(śmigłowce), 297 Brygady Rozpoznawczej (297th Battlefield Surveillance Briga-

                                                      

33 Zgodnie z U.S. Code: Title 15 – Commerce and Trade, pod pojęciem Arktyki rozumie się 
wszystkie terytoria pod jurysdykcją amerykańską i państw drugich położone na północ od ko-
ła podbiegunowego, obszary na północ i zachód od linii rzek Porcupine, Yukon i Kuskokwim, 
przyległe morza łącznie z Oceanem Arktycznym, Morzem Beauforta, Morzem Beringa, Mo-
rzem Czukockim i archipelagiem Wysp Aleuckich. 

34 Arctic Strategy, Department of Defence, http://thehill.com/sites/default/files/arctic_0.pdf, 
(dostęp: 1.02.2014). 

35 The United States Navy Arctic Roadmap for 2014 to 2030, http://www.navy.mil/docs/USN 
_arctic_roadmap.pdf, (dostęp: 15.03.2014). 
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de) oraz 49 Batalionu Obrony Przeciwrakietowej (49th Missile Defense Batta-
lion)36. 49 Batalion Obrony Przeciwrakietowej jest jednym z kluczowych elemen-
tów systemu ukierunkowanego na obronę terytorium Stanów Zjednoczonych przed 
zagrożeniem ze strony tzw. państw zbójeckich, które mogą pozyskać broń masowej 
zagłady i ograniczoną liczbę środków jej przenoszenia. W ramach przeciwdziałania 
temu zagrożeniu administracja prezydenta George’a Busha (juniora) znacznie 
przyspieszyła tempo prac nad systemami obrony przeciwrakietowej i jednocześnie 
podjęła decyzję o wystąpieniu z traktatu ABM37 (2001). Już w 2002 roku rozpoczę-
to prace nad budową pierwszej bazy przeciwpocisków, którą ulokowano w Fort 
Greely na Alasce38 (160 km na południowy wschód od miejscowości Fairbanks 
i 16 km na południe od Delta Junction). Na głębokości 24 m pod ziemią zbudowa-
no pierwsze silosy dla przeciwrakiet. Ponadto bazę wyposażono w nową infra-
strukturę, centrum dowodzenia i inne instalacje (w większości umieszczono je 
w podziemnych tunelach o łącznej długości ponad 5 km). Pierwsze pociski roz-
mieszczono w silosach 11 listopada 2004 roku. Wówczas też utworzono 49 Bata-
lion Obrony Przeciwrakietowej. Warto zaznaczyć, że w porcie Adak bazuje plat-
forma samobieżna CS-50, na której zainstalowano stację radiolokacyjną SB-XI 
o zasięgu około 5000 km. Instalacja ta również stanowi element systemu obrony 
przeciwrakietowej i ma ten walor, że w przypadku narastania napięcia międzyna-
rodowego może być stosunkowo szybko przebazowana w dowolny rejon Pacyfiku. 

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych nie utrzymuje stałych obiektów na 
Alasce. Ten obszar leży w gestii drugiego komponentu sił morskich – Straży Wy-
brzeża (US Coast Guard). W Juneau znajduje się dowództwo odpowiedzialnego za 

                                                      

36 Alaska Army Guard, http://akguard.army.mil/portal/Home/tabid/36/Default.aspx, (dostęp: 
22.12.2012). 

37 Traktat między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim o nieskrępowanym czasowo 
ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych (Antiballistic 
Missile Defense – ABM), zawarty 26 maja 1972 r. w Moskwie (dokumenty ratyfikacyjne 
wymieniono 3 października 1972 r.). Jego celem było ograniczenie systemów antybalistycz-
nych każdej ze stron traktatu i zapobieżenie rozmieszczeniu przez którąkolwiek stronę syste-
mów ABM na jej terytorium. Choć układ dopuszczał pewne ograniczone rozmieszczenie sys-
temów antybalistycznych, to zapobiegał utworzeniu systemów narodowych, tym samym za-
pewniał możliwość wykonania skutecznego ataku jądrowego przez każdą ze stron. Zob. 
Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on 
the Limitation of Anti-Ballistic Missle Systems; http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diploma 
cy/soviet/sov006.htm, (dostęp: 11.12.2012). 

38 Pierwsza baza wojskowa została tam założona w 1942 r. Było to duże lotnisko zapewniające 
tankowanie i obsługę samolotów transportujących amerykańską pomoc wojskową do Związku 
Sowieckiego. W okresie zimnej wojny w Fort Greely istniał ośrodek szkolenia do walki w re-
jonach arktycznych. W latach 1962–1973 w bazie eksploatowano reaktor atomowy SM-1A 
o mocy 20 MW ze względu na trudności z przesyłem energii elektrycznej. W 1995 r. posta-
nowiono zamknąć bazę. Od tego zamiaru odstąpiono, gdy podjęto decyzję o rozmieszczeniu 
w niej silosów z przeciwrakietami. 
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Alaskę 17 dystryktu, podległego dowódcy Pacyfiku (USPACOM). Dowódcy dys-
tryktu podlegają: dwa zespoły pomocy nawigacyjnej (Sitka i Kodiak), dwie bazy 
lotnicze (Kodiak i Sitka) oraz lotnicza baza techniczna (Cordova), dwanaście du-
żych jednostek patrolowych, sześć stacji nadawczych systemu nawigacyjnego  
LORAN39 (Attu, Kodiak, Port Clarence, Shoal Cove, St. Paul, Tok), dwa zespoły 
bezpieczeństwa morskiego, trzy stacje ratownicze (Juneau, Ketchikan, Valdez) 
oraz jednostki wsparcia40. Dowódca dystryktu Straży Wybrzeża jest odpowiedzial-
ny także za organizację współdziałania z jednostkami marynarki wojennej operują-
cymi w jego strefie. Stacjonujące na Alasce jednostki Straży Wybrzeża pełnią 
służbę głównie na Morzu Beringa i w rejonach przybrzeżnych Morza Czukockie-
go. Do wykonania zadań na trudnych nawigacyjnie akwenach Amerykanie mogą 
wykorzystać należące do Straży Wybrzeża lodołamacze. Obecnie Straż dysponuje 
trzema morskimi jednostkami tej klasy. 

Siły powietrzne utrzymują na Alasce 11 Armię Lotniczą. Jej dowódca (podlega-
jący dowódcy Pacyfiku) stoi na czele Alaskan Command oraz jest szefem Regionu 
Alaskiego Północnoamerykańskiej Obrony Przestrzeni Powietrznej (Alaskan North 
American Aerospace Defense Command Region – ARNORAD). 11 Armię Lotniczą 
tworzą następujące związki taktyczne i oddziały: 3 Skrzydło Lotnicze (baza lotnicza 
Elmendorf) w składzie 354 Skrzydło Myśliwskie (bazuje w Eielson, jako najdalej na 
północ dyslokowany związek sił powietrznych prowadzi arktyczną szkołę przetrwa-
nia) i 611 Grupa Operacji Powietrznych (bazuje w Elmendorf), a także 168 Skrzydło 
Tankowania Powietrznego Gwardii Narodowej (baza lotnicza Eielson) oraz 176 
Skrzydło (zadania obsługowe na rzecz NORAD, kontrola przestrzeni powietrznej). 
Oprócz tego na Alasce, w bazie lotniczej Clear, stacjonuje 213 dywizjon wczesnego 
ostrzegania, podległy 21 Skrzydłu Wczesnego Ostrzegania. odpowiedzialny między 
innymi za obsługę wspomnianej platformy CS-50. 

Główną amerykańską instalacją arktyczną położoną poza Alaską jest baza lotni-
cza Thule (Qaanaaq) na północy Grenlandii. Obecnie nie są w niej jednak utrzy-
mywane samoloty bojowe, poprzestano na obsadzeniu stacji radiolokacyjnej, która 
wchodzi w skład systemu ostrzegania przed rakietami balistycznymi (Ballistic 
Missile Early Warning System). 

 
Rosja 

 

Rosja zdefiniowała swoje arktyczne interesy w dokumencie Podstawy polityki 
państwowej Federacji Rosyjskiej w Arktyce w okresie do roku 2020 i dalszej per-

                                                      

39 LORAN (Long Range Aid to Navigation) – hiperboliczny system radionawigacyjny dalekiego 
zasięgu działający w zakresie fal długich. Do określania pozycji jest wykorzystywany sygnał 
emitowany przez dwie lub więcej radiolatarni. 

40 District Units. Units located in the 17th District, http://www.uscg.mil/d17/units.asp, (dostęp: 
2.12.2012). 
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spektywie41, podpisanym przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 18 września 
2008 roku. Potwierdzono w nim, że rozszerzenie władztwa Rosji nad Arktyką sta-
nowi dla państwa, jego rozwoju i bezpieczeństwa zagadnienie szczególnej wagi. 
Oprócz deklaracji woli utrzymania dobrosąsiedzkich relacji z innymi państwami 
arktycznymi wspomniano między innymi o wzmocnieniu stacjonujących na Dale-
kiej Północy sił wojskowych42 i podległych innym resortom siłowym. Nowa, ogło-
szona w grudniu 2014 roku Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej43 nie odnosi 
się wprost do obszarów arktycznych. Jednakże uznanie rozbudowy sił NATO za 
jedno z najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa Rosji może mieć swoje nega-
tywne odzwierciedlenie na Dalekiej Północy, zwłaszcza gdy owe deklaracje zesta-
wi się z realizowaną na bieżąco polityką państwa. 

Ważnym, choć znacznie wcześniejszym, bo pochodzącym z 2001 roku doku-
mentem jest Doktryna morska Federacji Rosyjskiej do 2020 r.44 Morze (Ocean) 
Arktyczne zostało w niej uznane za jeden z głównych obszarów operacyjnych ro-
syjskiej marynarki wojennej, stanowiący dla niej zasadnicze „wrota” na otwarte 
wody oceanu światowego. 

Podkreślenia, ale nie demonizowania, wymaga fakt, że Rosja przejawia rela-
tywnie największą aktywność w Arktyce. Obecnie Daleka Północ znajduje się 
w obszarach odpowiedzialności trzech, powołanych do życia 1 grudnia 2010 roku, 
dowództw szczebla operacyjno-strategicznego (podporządkowano wszystkie siły – 
z wyjątkiem strategicznych sił nuklearnych – stacjonujące na ich obszarze odpo-
wiedzialności): 
– za zachodnią część rosyjskiej Dalekiej Północy odpowiada Zachodnie 

Dowództwo Strategiczno-Operacyjne z siedzibą w Sankt Petersburgu,  
– za środkową –– Centralne Dowództwo Strategiczno-Operacyjne z siedzibą 

w Jekaterynburgu,  
– za wschodnią – Wschodnie Dowództwo Strategiczno-Operacyjne z siedzibą 

w Chabarowsku. 
W lutym 2014 roku rosyjskie ministerstwo obrony zapowiedziało stworzenie 

piątego (czwarte jest Dowództwo Strategicznych Sił Nuklearnych) dowództwa 
operacyjno-strategicznego odpowiedzialnego za Daleką Północ. Stwierdzono, że 
nowa struktura, dla której przewidziano nazwę Flota Północna – Połączone Do-
wództwo Strategiczne, przeciwdziałać będzie rosnącej presji NATO w Arktyce. 
W listopadzie 2014 roku, po naradzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która 

                                                      

41 Osnowy gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federacii v Arktike na period do 2020 goda 
i dal’nejšuû perspektivu. http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html, (dostęp: 12.03.2010). 

42 Jest nawet mowa o „specjalnej arktycznej grupie wojsk”. 
43 Vojennaja Doktrina Rossijskoj Fiedieracii, http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html, 

(dostęp: 10.02.2015). 
44 Morskaâ doktrina Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda, http://2004.kremlin.ru/text/ 

docs/2001/07/58035.shtml, (dostęp: 5.12.2012). 
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odbyła się w Soczi prezydent Putin zapowiedział, że nowe dowództwo osiągnie 
gotowość operacyjną 1 grudnia. Przejęło ono odpowiedzialność za całość sił Floty 
Północnej oraz lotnictwa i wojsk lądowych. 

Federacja Rosyjska jest jedynym państwem, które zdecydowało się na roz-
mieszczenie za kręgiem polarnym związku sił morskich szczebla strategicznego. 
Obecnie Flota Północna Federacji Rosyjskiej liczy 47 000 oficerów i marynarzy. 
Flota ma 246 jednostek pływających (84 bojowe i 162 dwie pomocnicze), w tym: 
 lotniskowiec,  
 trzy krążowniki atomowe (dwa w rezerwie),  
 jeden krążownik (w remoncie),  
 sześć niszczycieli rakietowych (dwa w rezerwie),  
 dziewięć atomowych okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety balistyczne 

(dwa w rezerwie),  
 trzy atomowe okręty podwodne z pociskami manewrującymi (jeden w rezerwie), 
 osiem atomowych wielozadaniowych okrętów podwodnych (cztery w rezer-

wie) oraz siedem klasycznych okrętów podwodnych (trzy w rezerwie).  
Okręty stacjonują w niezamarzających zatokach w rejonach baz morskich: Sie-

wieromorsk, Polarnyj, Nerpicha, Gadżyjewo, Widiajewo, Murmańsk i Siewierod-
wińsk.  

Lotnictwo morskie Floty Północnej liczy 250 samolotów i śmigłowców. Ponad-
to Flota Północna dysponuje rozbudowanym komponentem brzegowym. Jego za-
sadnicze elementy stanowią 61 Samodzielna Kirkeneska Brygada Piechoty Mor-
skiej (Sputnik), 536 Samodzielna Brygada Artylerii Nadbrzeżnej (Snieżnogorsk) 
i 420 Morski Pułk Rozpoznawczy Specjalnego Przeznaczenia (Polarnyj). W regio-
nie północnym Federacja Rosyjska wykorzystuje również elementy systemu wcze-
snego ostrzegania – radary Dariał45, rozmieszczone w rejonie Oleniegorska na 
półwyspie Kola, pod Peczorą (Republika Komi) oraz w rejonie Irkucka, a także 
położoną w pobliżu Peczory bazę samolotów wczesnego ostrzegania A-50. Rosja-
nie zamierzają zmodernizować ten system wczesnego ostrzegania – wznieść nowe 
stacje radiolokacyjne typu Woroneż DM pod Barnaułem (Kraj Ałtajski), w Usolu 
Syberyjskim (obwód irkucki) i w Peczorze. Flotę Północną wspiera flotylla cywil-
nych lodołamaczy atomowych (bazujących w Murmańsku), która liczy sześć jed-
nostek (jeszcze jedna znajduje się w rezerwie, ale jej reaktywacja jest mało praw-
dopodobna). Pozwala to siłom morskim operować nawet w trudnych warunkach 
lodowych. 

                                                      

45 Dariał – sowiecki pozahoryzontalny radar wczesnego ostrzegania ze skanowaniem fazowym. 
Składa się z odbiornika Wołga i nadajnika, umieszczonych w oddzielnych budynkach, odda-
lonych o ok. 1,5 km. Odbiornik ma wymiary 80 × 80 m, a nadajnik Federalnej Straży Gra-
nicznej – 30 × 40 m. 
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W Rosji ochroną granicy morskiej zajmują się siły morskie Federalnej Straży 
Granicznej, wyposażone w przeszło tysiąc okrętów, kutrów i łodzi. Formacja ta 
podlega Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Siły morskie 
Straży Granicznej są zorganizowane w dziesięć regionów, z których za wody ark-
tyczne odpowiadają: 1. Murmański, 2. Archangielski i 10. Kamczacki. Dysponują 
między innymi sześcioma okrętami patrolowymi o cechach lodołamacza oraz bli-
sko 30 dużymi i 500 małymi jednostkami pływającymi. 

Równocześnie powrócił problem tak zwanych „brygad arktycznych”. Zamysł 
utworzenia takich związków ogłoszono jeszcze w marcu 2009 roku, a według źró-
deł oficjalnych pierwsza z nich osiągnęła gotowość bojową w maju 2011 roku. 
Miała ona stacjonować w Pieczendze. Sytuacja nie jest jednak jasna, ponieważ 
wydaje się, że był to zabieg propagandowy, a miano „arktyczna” nadano już sta-
cjonującej w Pieczendze 200 Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowa-
nych (od 1 grudnia 2012 roku podporządkowanej Flocie Północnej). Potwierdza to 
oświadczenie rosyjskiego ministerstwa obrony, które w lutym 2012 roku poinfor-
mowało, że proces formowania pierwszego związku taktycznego wyspecjalizowa-
nego do działań na Dalekiej Północy będzie zakończony w 2015 roku. Obecnie 
termin ten przesunięto na rok 2017. Drugim „arktycznym” związkiem taktycznym 
wojsk lądowych ma zostać 80 Samodzielna Brygada Zmotoryzowana formowana 
w Alakurtti. Baza znajdująca się na terenie byłego fińskiego okręgu Petsamo ma 
być dodatkowo czynnikiem osłabienia (?) woli Helsinek do szukania zbliżenia 
z państwami NATO46. 

Mimo opóźnienia w przezbrajaniu „brygad arktycznych” w sprzęt adekwatny 
do dedykowanego im obszaru działań Federacja Rosyjska podjęła w ostatnich la-
tach kilka istotnych kroków nie tylko manifestujących jej utrzymujące się zaintere-
sowanie Arktyką, ale posiadających konkretną wartość wojskową: Zaliczyć do nich 
można już zrealizowane oraz planowane: 
– wznowienie w 2007 roku patroli bombowców strategicznych, w tym również 

nad Daleką Północą, 
– przeprowadzenie serii testów pocisków balistycznych nowej generacji typu 

Buława z nowych atomowych okrętów podwodnych typu Jurij Dołgorukij; 
– stworzenie punktu manewrowego bazowania sił morskich i lotniczych na 

wyspie Kotielnyj (2013) w archipelagu Wysp Nowosyberyjskich oraz na Ziemi 
Aleksandry (2015) wchodzącej w skład Ziemi Franciszka Józefa, 

– stworzenie posterunków dozoru radiolokacyjnego i naprowadzania lotnictwa 
na Wyspie Wrangla, Nowej Ziemi i na Przylądku Szmidta, 

– odtworzenie „lodowego” pasa startowego wraz z infrastrukturą na Wyspie 
Grahama Bella w archipelagu Ziemia Franciszka Józefa (896 km od bieguna), 

                                                      

46 Russia’s Military Buildup in the Murmansk Oblast, http://neweasterneurope.eu/articles-and-
commentary/1468-russia-s-military-buildup-in-the-murmansk-oblast, (dostęp: 12.04.2015). 
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– modernizację punktów manewrowego bazowania lotnictwa w miejscowościach 
Tiksi (planowana gotowość do przyjęcia myśliwców przechwytujących MiG-31 
to połowa 1017 r.), Narjan-Mar, Ałykel, Amderma, Anadyr, Rogaczowo 
i Nagurskaja. Docelowo w Arktyce ma powstać 13 lotnisk i 10 posterunków 
radiolokacyjnych (dysponujących możliwością pokrycia całego syberyjskiego 
wybrzeża)47. 

 

W części wymienionych miejsc planuje się rozmieszczenie zestawów przeciw-
lotniczych Pancyr, podobnie jak uczyniono to na wyspie Kotielnyj (baza Tempa). 
Co więcej, produkujące zestawy zakłady Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya 
zapowiedziały przygotowanie specjalnej „polarnej” wersji tego uzbrojenia osadzo-
nej na podwoziu gąsienicowym (obecnie wykorzystywane jest czteroosiowe pod-
wozie kołowe)48. 

W kontekście wymienionych wydarzeń warto przeanalizować przebieg dwóch 
z takich arktycznych „operacji wzmacniania obecności”, gdyż stanowią one eg-
zemplifikację nowego rosyjskiego sposobu „mówienia o Arktyce”. 

Testy nowych rakiet balistycznych nie są niczym niezwykłym, jednakże wybór 
czasu ich przeprowadzenia jest swoistą demonstracją możliwości, prowadzoną nie 
tylko w odniesieniu do Arktyki, ale wpisującą się w kontekst globalnej architektury 
bezpieczeństwa. Tezę tę ilustrują dane zawarte w tabeli 2.  

 
Tabela 2. Morskie testy rosyjskich rakiet balistycznych Buława (RSM-56) 

 

Lp. Data Nosiciel Rejon Rezultat 
1 23.09.04 Dmitrij 

Donskij 
Morze Białe, 
położenie nawodne 

Test procedur 

2 27.09.05 Dmitrij 
Donskij  

Morze Białe, 
położenie nawodne 

Odpalenie techniczne 

3 21.12.05 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne  

Awaria pierwszego stopnia 
po starcie 

4 07.09.06 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria pierwszego stopnia 
po starcie 

5 25.10.06 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria pierwszego stopnia 
po starcie 

6 24.12.06 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria trzeciego stopnia po 
starcie 

7 29.06.07 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

                                                      

47 Russia to get ‘full radar coverage of the Arctic’ by end of year to counter ‘unwanted guests’, 
(dostęp: 12.04.2015) 

48 Russia Developing Self-Propelled Anti-Aircraft System for Arctic, http://sputniknews.com/ 
military/20150415/1020900763.html, (dostęp: 12.03.2015). 
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8 18.09.08 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

9 28.11.08 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

10 23.12.08 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria trzeciego stopnia po 
starcie 

11 15.07.09 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria pierwszego stopnia 
po starcie 

12 09.12.09 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Awaria pierwszego stopnia 
po starcie 

13 07.10.10 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

14 29.10.10 Dmitrij 
Donskij 

Morze Białe, 
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

15 28.06.11 Jurij Doł-
gorukij 

Morze Białe, położenie 
podwodne, pierwsze 
odpalenie z etatowego 
nosiciela 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

16 27.08.11 Jurij Doł-
gorukij 

Morze Białe,  
położenie podwodne 

Test maksymalnego zasię-
gu, głowa bojowa upadła w 
założonym rejonie Pacyfiku 

17 28.10.11 Jurij Doł-
gorukij 

Morze Białe,  
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

18-
19 

23.12.11 Jurij Doł-
gorukij 

Morze Białe,  
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka), pierwsze 
odpalenie salwy dwurakie-
towej 

20 06.09.13 Aleksandr 
Newskij 

Morze Białe,  
położenie podwodne 

Awaria systemu odpalania 
przed startem 

21 10.09.14 Wladymir 
Monamach 

Morze Białe,  
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

22 29.10.14 Jurij Doł-
gorukij 

Morze Barentsa,  
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

23 28.11.14 Aleksandr 
Newskij 

Morze Barentsa,  
położenie podwodne 

Porażono cel na poligonie 
Kura (Kamczatka) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. 
 
Odtwarzanie bazy na wyspie Kotielnyj rozpoczęło się 3 wrześniu 2013 roku, 

kiedy murmański rejon bazowania opuściła grupa jednostek w składzie: krążkow-
nik atomowy Piotr Wielki (projekt 1144.2), dwa duże okręty desantowe projektu 
775M (Olieniogorskij Gorniak i Kondopoga), cztery z sześciu znajdujących się 
kampanii lodołamaczy atomowych (50 liet Pobiedy, Tajmyr, Jamał, Wajgacz) oraz 
siedem statków handlowych i pomocniczych jednostek pływających floty (w tym 
zbiornikowiec Dubna, transportowiec Peczora, duża jednostka obsługi oznakowa-
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nia nawigacyjnego KIŁ-31, holownik morski MB-100, holownik ratowniczy Pa-
mir). Na czele zespołu stanął dowódca Floty Północnej admirał Władimir Koro-
liew. Po zebraniu wszystkich okrętów i statków cały zespół ruszył Północną Drogą 
Morską na wschód. Jego miejscem przeznaczenia była wyspa Kotielnyj. Od roku 
1923 istniała tam sowiecka baza wojskowa, do której przytulona była stacja mete-
orologiczna i klimatologiczna. Wszystkie instalacje opuszczono jednak w 1993 
roku, kiedy władze Rosji uznały, że ich utrzymywanie jest bardzo kosztowne, 
a ponadto niecelowe. Dwie dekady później administracja prezydenta Putina posta-
nowiła jednak bazę odtworzyć, a zadanie to wykonać miał prący na wschód zespół 
okrętów, transportowców i zabezpieczających ich działanie nuklearnych lodołama-
czy. 12 września, po pokonaniu ponad 2 000 mil morskich (w tym około 400 
w złożonej sytuacji lodowej), zespół osiągnął miejsce przeznaczenia – zachodnie 
wybrzeże wyspy Kotielnyj. Zgodnie z rosyjskimi planami nowa baza powstała 
w miejscu placówki porzuconej dwie dekady temu, nad Zatoką Stachanowców 
Arktyki. Zatoka stanowi cześć Cieśniny Zaria49, oddzielającej Kotielnyj od Wyspy 
Belkowskiego. Według dostępnych informacji jest to najbardziej dogodne kotwi-
cowisko w całym regionie, doskonale wpisujące się w zamysł zorganizowania 
punktu manewrowego bazowania dla małych i średnich okrętów. Rosyjski zamiar 
zakładał wzniesienie z prefabrykowanych elementów mola ze stanowiskami cu-
mowniczymi. Był to koncept niezwykle ambitny, biorąc pod uwagę oddalenie geo-
graficzne od własnych baz, warunki klimatyczne oraz fakt, że przez 20 lat nie pro-
wadzono tam żadnej działalności. Aby powyższe plany można było zrealizować 
konieczne było przerzucenie na brzeg ponad tysiąca ton sprzętu i kilkudziesięciu 
pojazdów. Z uwagi na brak zaplecza portowego do udziału w ekspedycji wybrano 
transportowce wyposażone we własne dźwigi, na pokładach których przetranspor-
towano też kutry desantowe i pontony wykorzystane następnie do rozładunku stat-
ków. Istotną rolę w pracach rozładunkowych odegrały śmigłowce z krążownika 
(trzy maszyny Ka-27) i lodołamaczy (na każdym co najmniej dwa Ka-27). Prócz 
tego do Tiksi przebazowano, należące do Wojsk Lotniczych Federacji Rosyjskiej, 
dwa potężne śmigłowce Mi-26, których następnie użyto do rozładunku dostarczo-
nego drogą morską na Kotielnyj frachtu. 13 września Rosjanie rozpoczęli rozładu-
nek – w pierwszej kolejności z ramp okrętów desantowych zjechały sędziwe, ale 
nadal bardzo użyteczne transportery gąsienicowe PTS. Na ich pokładach oraz wy-
korzystując kutry desantowe i specjalne stalowe pontony dostarczone przez trans-
portowce na brzeg przerzucono dalsze pojazdy, w tym transportery MTLB, rozma-
ite maszyny inżynieryjne i dwuczłonowe „wszędołazy” – łącznie 35 wozów trans-
portowych i specjalnych oraz maszyn inżynieryjnych wysadzonych w trzech punk-
tach lądowania wytyczonych z wyprzedzeniem przez żołnierzy pododdziału inży-
                                                      

49 Nazwa od szkunera Zaria, którym w latach 1900–1902 żeglowała rosyjska ekspedycja ark-
tyczna kierowana przez Eduarda Gustawa von Tolla, długość 65 km, szerokość 23 km, średnia 
głębokość 23 m. 
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nieryjnego Floty Północnej (którzy przygotowali także tymczasowe lądowisko dla 
śmigłowców). Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem rozmieszczonych 
z wyprzedzeniem na brzegu pododdziałów piechoty morskiej (łącznie wzmocniona 
kompania), realizujących ćwiczenie na temat Lądowanie taktycznego desantu mor-
skiego w warunkach Dalekiej Północy. Po wysadzeniu na brzeg sprzętu gąsienico-
wego i kołowego przeprowadzono rozładunek przywiezionego zaopatrzenia. 
W realizacji tego przedsięwzięcia kluczową rolę odegrały śmigłowce pokładowe 
oraz dwa operujące z Tiksi ciężkie maszyny Mi-26. To właśnie one przewiozły, 
między innymi, kontenerowe moduły mieszkalne, w których zakwaterowana zo-
stanie załoga bazy, prefabrykowane elementy do uzupełnienia pasa startowego, 
ciężkie materiały i maszyny budowlane. Na brzegu zorganizowano w tym czasie 
polowy skład materiałowy, tymczasowy obóz, w którym zakwaterowano personel, 
a także stanowisko dowodzenia lądowiska śmigłowców. Kontynuując prowadzenie 
ćwiczenia żołnierze piechoty morskiej rozwinęli system ochrony i obrony wymie-
nionych obiektów. 16 września rozładunek został zakończony. Pododdział inżynie-
ryjno-budowlany przystąpił wówczas do naprawy pasa startowego Temp (zbudo-
wany w połowie lat 40., eksploatowany do porzucenia bazy w 1993 roku). W zało-
żeniach miał on osiągnąć parametry techniczne umożliwiające obsługę samolotów 
transportowych klasy An-72 (docelowo również Ił-76). Rozpoczęto również wzno-
szenie mola, będącego kluczowym elementem infrastruktury planowanego punktu 
manewrowego bazowania sił morskich. Stała załoga bazy liczyć ma 30 osób do-
wodzonych przez podpułkownika wojsk lotniczych, będącego równocześnie ko-
mendantem lądowiska Temp. Oprócz żołnierzy będą to funkcjonariusze służb gra-
nicznych, rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, a także cywilni 
naukowcy. Pod względem zaopatrzeniowym bazę na Wyspie Kotielnych zabezpie-
czać ma port Tiksi, skąd planuje się przewozić większość niezbędnych do jej eks-
ploatacji artykułów, od żywności poczynając, a na materiałach pędnych i smarach 
kończąc. Nienaruszalny zapas zgromadzony w bazie wystarczać ma przy tym na 
trzy miesiące prowadzenia działalności w warunkach całkowitej izolacji50. 

Pod koniec kwietnia rozpoczął się przerzut materiałów budowlanych, które po-
służyć mają budowie stałej bazy lotniczej Nagurskaja (planowana długość pasa 
startowego 2500 m) na Ziemi Aleksandry w archipelagu Ziemia Franciszka Józefa. 
Obecnie w Nagurskoje (nazwa upamiętnia Jana Nagórskiego, Polaka w służbie 
rosyjskiej, pioniera lotów nad Arktyką) jest baza naukowa i posterunek służby 
granicznej. W transport na Ziemię Aleksandry zaangażowano łącznie pięć statków: 
Michaił Somow, Polar King, Jurij Arszeniewskij, Wiktor Tkaczew i Inżynier Wiesz-

                                                      

50 K. Kubiak, Nowosyberyjski gambit, „Raport” 2014, nr 2, s. 64-72. 
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niakow, a do asysty przydzielono im, między innymi, lodołamacz Kapitan Dranu-
cyn. Budowa bazy zakończyć się ma w 2017 roku51. 

Za interesujący uznać należy ponadto przypadek przeprowadzonych w marcu 
2015 roku rosyjskich ćwiczeń w Arktyce, których epizodem było wysadzenie de-
santu spadochronowego na wyspie Kotielnyj. Był to pierwszy w historii tak liczny 
desant rosyjskich spadochroniarzy w Arktyce. 14 marca 350 żołnierzy z 98. Dywi-
zji Powietrznodesantowej, na co dzień dyslokowanych w Iwanowie, po przelocie 
samolotami transportowymi Ił-76 desantowano na spadochronach w rejonie lotni-
ska Temp. 15 minut przed zrzutem żołnierzy dokonano zrzutu sprzętu na platfor-
mach (jednoczesny zrzut ciężkich tar i ludzi mógł spowodować ofiary), po czym 
skakali spadochroniarze z wykorzystaniem także nowego systemu Arbalet. Desant 
był trudny, bo prędkość wiatru sięgała nawet 15 metrów na sekundę. Po 40 minu-
tach żołnierze rosyjskich wojsk powietrznodesantowych opanowali lotnisko, „ście-
rając” się z przeciwnikiem wyposażonym między innymi w skutery śnieżne. Około 
godziny później lotnisko było gotowe do przyjęcia sił wzmocnienia transportowa-
nych przez kolejne samoloty transportowe52. Z kolei 8 kwietnia przeprowadzono 
grupowy zrzut (50 spadochroniarzy) na dryfującą krę lodową znajdującą się na 89 
stopniu szerokości geograficznej północnej53. 

 
Kanada 

 

Podstawowym kanadyjskim dokumentem konstytuującym politykę obronną wo-
bec Arktyki jest Pierwsza kanadyjska strategia obronna54. Dokument ten jest sukce-
sywnie krytycznie oceniany i modyfikowany55, co świadczy o głębokiej politycznej 
woli jego realizacji. Doniosłe znaczenie ma również ogłoszona w 2009 roku Kana-
dyjska strategia północna, nasza północ, nasze dziedzictwo, nasza przyszłość56. 

                                                      

51 M. Dura, Morskie konwoje dostarczają materiały budowlane pod budowę rosyjskich baz  
w Arktyce, http://www.defence24.pl/news_morskie-konwoje-dostarczaja-materialy-budowlan 
e-pod -budowe-rosyjskich-baz-w-arktyce, (dostęp: 28.04.2015). 

52 Desant spadochronowy w Arktyce, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,2,6540,aktual 
nosci-z-europy,desant-spadochronowego-batalionu-w-arktyce, (dostęp: 10.04.2015). 

53 Russian In Russia, http://www.businessinsider.com/russian-paratroopers-land-in-the-arctic-
2014-4#ixzz3ZqegFF1k, (dostęp: 10.04.2015). 

54 Canada First Defence Strategy, http://www.casr.ca/doc-canada-first-defence-strategy-1.htm 
(dostęp: 12.03.2010); Canada's Northern Strategy, http://www.canadainternational.gc.ca/eu-
ue/policies-politiques/arctic-arctique.aspx?lang=eng, (dostęp: 19.03.2011); An integrated ap-
proach to Canada’s Arctic. http://www.thefreelibrary.com/An+integrated+approach+to+ 
Canada's+Arctic.-a0185210946, (dostęp: 17.03.2012). 

55 Canada First Defence Strategy – One Year Later, http://www.cdfai.org/PDF/The proc.20Ca 
nadaproc.20Firstproc.20Defenceproc.20Strategyproc.20-proc.20Oneproc.20Yearproc.20Later 
.pdf, (dostęp: 14.03.2012). 

56 Canada’s Northern Strategy, Our North, Our Heritage, Our Future, http://www.northern 
strategy.gc.ca/cns/cns.pdf, (dostęp: 1.12.2012). 
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Były kanadyjski Północny Obszar Wojskowy (Canadian Forces Northern Area 
– CFNA), obejmujący regiony dwóch okręgów administracyjnych: Terytorium 
Jukon i Terytoriów Północno-Zachodnich, o powierzchni około 4 mln km2, został 
przeformowany w Połączone Siły Zadaniowe Północ (Joint Task Force North – 
JTFN) z dowództwem w Yellowknife. Dowódcy JTFN podlegają jednostki Cana-
dian Rangers oraz 440 Dywizjon Transportowy, wyposażony w cztery samoloty 
CC-138 Twin Otter (łącznie 120 żołnierzy służby czynnej, rezerwistów i pracow-
ników cywilnych). 

W systemie wojskowym funkcjonującym na obszarze północnym na uwagę za-
sługują zwłaszcza Canadian Rangers. Jest to ochotnicza formacja zorganizowanej 
rezerwy sił zbrojnych, zapewniająca stałą obecność militarną w rejonach arktycz-
nych. Canadian Rangers, w znacznej części wywodzący się z rdzennych mieszkań-
ców Północy, zarówno Indian, jak i Inuitów, patrolują rozległe obszary północne, 
dokonując przy tym okresowych inspekcji bezobsługowych stacji radiolokacyjnych 
systemu NORAD. 

W 2008 roku formacja liczyła około 4200 ochotników (zorganizowanych 
w pięć grup patrolowych i 165 placówek), natomiast w 2012 roku – 5000 żołnie-
rzy57. Zainteresowanie służbą w Canadian Rangers wzrosło, gdy powołano organi-
zację młodzieżową Junior Canadian Rangers. Zrzesza ona około 1300 członków 
w wieku 12–18 lat. Organizacja liczy 104 zastępy58. 

W 2012 roku, po opuszczeniu przez wojska kanadyjskie Afganistanu, rozpoczę-
ło się formowanie liczącego około 600 żołnierzy batalionu arktycznego. Symbo-
liczne znaczenie ma utrzymywanie przez Kanadę najdalej na północ położonego 
stałego posterunku wojskowego. Znajduje się on w Alert na północno-wschodnim 
krańcu Wyspy Ellesmere’a, zaledwie 817 km od bieguna północnego. Ponadto 
w Resolute Bay w Nunavut utworzono arktyczny ośrodek szkoleniowo-treningowy 
(od 1947 roku działała tam wojskowa stacja meteorologiczna). 

Kanadyjska Królewska Marynarka Wojenna ma łącznie 33 okręty, w tym 
3 niszczyciele, 12 fregat, 4 okręty podwodne oraz zaopatrzeniowiec i 12 jednostek 
patrolowych. Żaden z okrętów nie był optymalizowany pod kątem służby w Arkty-
ce. Spośród liczącej 37 dużych jednostek flotylli Straży Wybrzeża do działania na 
północy jest dostosowane pięć lodołamaczy. Są to jednak jednostki stosunkowo 
słabe i stare, i muszą wykonywać zadania również na Atlantyku. W celu poprawie-
nia sytuacji Kanada zamierza zbudować dla marynarki sześć–osiem okrętów patro-
lowych zdolnych do żeglugi w lodach oraz trzy lodołamacze, a także jeden ciężki 

                                                      

57 Być może z punktu widzenia logiki armii masowych doby zimnej wojny liczba 400 żołnierzy 
wydaje się niezbyt poważna, ale należy pamiętać, że całe kanadyjskie wojsko liczy 19 500 
żołnierzy w służbie czynnej i 16 000 rezerwistów. 

58 Canadian Rangers. http://www.rangers.forces.gc.ca/pubs/rangers/intro_e.asp, (dostęp: 
11.12.2012). Canadian Rangers and Junior Canadian Rangers, http://www.rangers.forces. 
gc.ca/intro_e.asp, (dostęp: 1.12.2012). 
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lodołamacz dla Straży Wybrzeża. Ponadto planuje utworzenie manewrowego 
punktu bazowania Nanisivik z wykorzystaniem infrastruktury pozostałej po za-
mkniętej kopalni cynku. Realizacja programu przeciąga się jedna z przyczyn for-
malnych i organizacyjnych. 

Kanada eksploatuje 18 samolotów patrolowych CP-140 Aurora, ale zamierza od 
2020 roku zastępować je nowymi maszynami. Zużycie tych maszyn jest coraz 
większe, dlatego na potrzeby nadzoru nad Daleką Północą zrealizowano Polarny 
Projekt Epsilon (Project Polar Epsilon), wykorzystujący dane z dwóch kanadyj-
skich satelitów RADARSAT. Uzupełnia go projekt JUSTAS, który zakłada wyko-
rzystanie sześciu dużych aparatów bezzałogowych do patrolowania obszarów mor-
skich i Arktyki. Myśliwce F/A-18 (łącznie 103 egzemplarze) z centralnych i połu-
dniowych obszarów kraju są cyklicznie przemieszczane na północ, do baz Inuvik, 
Yellowknife, Iqaluit oraz Rankin Inlet (od 2020 r. Kanada zamierza zastępować 
samoloty F/A-18 maszynami F-35)59. Działania tych samolotów mogą być wsparte 
przez pięć samolotów tankowania powietrznego Airbus A310. Kanadyjskie lotnic-
two transportowe ma duże doświadczenie w operowaniu w warunkach arktycznych 
i wykorzystaniu lotnisk polowych. Dla tej grupy maszyn planuje się pozyskanie 17 
samolotów w celu zastąpienia najstarszych C-130 Hercules oraz innych nieper-
spektywicznych konstrukcji. 

Kanada utrzymuje w rejonie arktycznym system bezzałogowych stacji radioloka-
cyjnych, które wchodzą w skład tzw. Północnego Systemu Ostrzegania (North War-
ning System – NWS)60, podległego NORAD. Na terytorium Kanady znajduje się 11 
z 15 tworzących NWS stacji dalekiego zasięgu oraz 36 z 39 stacji bliskiego zasięgu. 

 
Norwegia 

 

Norwegia zdefiniowała swoje interesy i cele, a także sposoby, jakimi zamierza 
je osiągać, w dokumencie Strategia rządu Norwegii dla Dalekiej Północy61, sy-
gnowanym przez resort spraw zagranicznych i opublikowanym 1 grudnia 2006 
roku. W dokumencie The Soria Moria declaration on international policy62 uznano 
kontynentalne regiony północne oraz Svalbard za kluczowe dla bezpieczeństwa 

                                                      

59 Wynika to z celów narodowych oraz z faktu, że Kanada wydziela w podporządkowanie  
NORAD łącznie cztery dywizjony myśliwskie. Są to: 441 i 416 dywizjon z bazy Cold Lake 
w prowincji Alberta oraz 425 i 433 dywizjon z bazy Bagotville w prowincji Quebec.  

60 NWS rozciąga się na przestrzeni 4800 km, od zachodnich wybrzeży Alaski po wschodnie 
wybrzeża Labradoru. Stacje, w zależności od uwarunkowań geograficznych, są rozmieszczo-
ne w pasie o szerokości 320 km.  

61 The Norwegian Government’s High North Strategy. http://www.regjeringen.no/upload/UD/ 
vedlegg/strategien.pdf, (dostęp: 21.12.2012). 

62 The Soria Moria declaration on international policy, 4 Feb. 2007. http://www.regjeringen.no/ 
en/dep/smk/documents/Reports-and-action-plans/rap-porter/2005/The-Soria-Moria-Declaratio 
n-on-Internati.html, (dostęp: 21.12.2012). 
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narodowego. W ślad za tym dowództwo sił zbrojnych zostało przeniesione z Jåttå 
(Stavanger) do Reitan (pod Bodø). 

Na obszarze północnych okręgów Norwegii stacjonuje 6 Dywizja, jedyna wiel-
ka jednostka sił zbrojnych tego państwa. W czasie pokoju liczy ona około 1200 
oficerów i podoficerów oraz około 3000 szeregowych i 200 pracowników cywil-
nych (na 13 000 osób całego personelu wojsk lądowych w czasie pokoju). Stan po 
mobilizacyjnym rozwinięciu wynosi około 12 000. żołnierzy. 6 Dywizji podlega 
jedyna rozwinięta w czasie pokoju norweska brygada ogólnowojskowa – Brygada 
Północ. W jej skład wchodzą: Batalion Telemark (zmechanizowany, Rena), 2 Bata-
lion (zmechanizowany, Skjold), batalion pancerny (Setermoen), batalion artylerii 
(Setermoen), batalion inżynieryjny (Skjold), batalion rozpoznania i walki radio-
elektronicznej (Setermoen), batalion łączności (Bardufoss), batalion medyczny 
(Setermoen), batalion wsparcia logistycznego (Bardufoss), kompania specjalnego 
przeznaczenia (Jegerkompaniet, Lakselv), kompania żandarmerii polowej (Bardu-
foss) oraz szkoła oficerska wojsk lądowych (Rena). 

Na wyposażeniu Królewskiej Norweskiej Marynarki Wojennej jest pięć nowo-
czesnych fregat oraz sześć konwencjonalnych okrętów podwodnych zdolnych do 
działań pełnomorskich, ale nie poczyniono żadnych kroków, aby przemieścić je 
w rejon arktyczny. Główną bazą floty pozostaje Bergen. Za przestrzeganie prawa 
w obrębie obszarów morskich Norwegii odpowiada Straż Wybrzeża (Kystvakten). 
Pod względem administracyjnym stanowi ona część marynarki wojennej, ale ope-
racyjnie jest bardziej samodzielna, co wynika ze specyfiki wykonywanych zadań, 
głównie o charakterze policyjnym (w tym pełnienie funkcji administracji celnej 
i tzw. policji ekologicznej). Na Morzu Barentsa operuje Północny Dywizjon Straży 
Wybrzeża, liczący dziewięć lekko uzbrojonych pełnomorskich jednostek patrolo-
wych. 

Norweskie Królewskie Wojska Lotnicze utrzymują bazę w Bodø. Stacjonuje 
w niej 132 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w składzie: 331 Dywizjon Lotniczy 
(samoloty F-16), 332 Dywizjon Lotniczy (samoloty F-16) oraz batalion (dwie bate-
rie) rakiet przeciwlotniczych norweskiego zaawansowanego rakietowego systemu 
przeciwlotniczego (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System –  
NASAMS). W bazie Andøya stacjonuje 333 Dywizjon Lotniczy, wyposażony 
w morskie samoloty patrolowe P-3C Orion (sześć maszyn wykonuje planowe loty 
w Arktyce). Jeszcze dalej na północy, w bazie Bardufoss, stacjonuje 139 Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego w składzie: 337 Dywizjon Lotniczy (śmigłowce Lynx Mk 
88 Straży Wybrzeża), 339 Dywizjon Lotniczy wyposażony w śmigłowce Bell 412, 
718 Dywizjon Lotniczy (aparaty bezzałogowe), grupa śmigłowców 6 Dywizji oraz 
Szkoła Wojsk Lotniczych eksploatująca samoloty Saab Safari. W Vardø (Finn-
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mark) znajduje się stacja radiolokacyjna, służąca do śledzenia obiektów orbital-
nych Globus II Radar (AN/FPS-129)63. 

  
Dania 

 

Podstawowe dokumenty normatywne określające zasady, cele i stopień duńskie-
go zaangażowania w Arktyce to Duńskie porozumienie obronne64 z 2009 roku oraz 
w pełni koherentny z jego zapisami dokument rządowy Duńska strategia w Arktyce 
2011–202065, opublikowany w maju 2011 roku. W 2009 roku parlament zaaprobo-
wał plany powołania Dowództwa Arktyki. Docelowo mają mu podlegać Arktyczne 
Siły Reagowania, formowane z komponentów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 

Dowództwo Arktyki (Arctis Kommando – AK) sformowano 31 października 
2012 roku w wyniku połączenia Dowództwa Grenlandii (Grønlands Kommando – 
GLK) z Dowództwem Wysp Owczych (Færøernes Kommando – FK). Dyslokowa-
no je w Nuuk na Grenlandii i bezpośrednio podporządkowano Dowództwu Obro-
ny. Dowództwo Arktyki stanowi strukturę o charakterze dowództwa połączonego, 
wykorzystującego jednostki i środki przydzielane przez wszystkie rodzaje sił 
zbrojnych. Z personelu Dowództwa Arktyki wydziela się grupę łącznikową, która 
jest oddelegowywana do amerykańskiej bazy lotniczej Thule (Qaanaaq). 

Ponadto siły zbrojne Danii utrzymują na Grenlandii specyficzną formację zwa-
ną Patrol Sirius (Slædepatruljen). Liczy ona do 20 żołnierzy, przy czym dwóch 
pełni służbę w Mestersvig, a 12 przebywa w głównej bazie Daneborg (74°11’N, 
20°08’W, obiekty byłej cywilnej stacji meteorologicznej). Latem jest aktywowana 
również baza Ella Ø w Kong Oscars. W ciągu czterech miesięcy polarnego lata 
i dwóch miesięcy jesieni pododdział odbywa sześć patroli na obszarze od Hall 
Land na wschodnim wybrzeżu (81°04’N, 61°40’W) do Kap Biot (71°53’N, 
22°33’W). Dystans w linii powietrznej między tymi punktami wynosi 2100 km, 
a obszar patrolowania – 160 tys. km2 (w tym 16,5 tys. km wybrzeża). Każdy patrol 
liczy dwie osoby i jest wyposażony w sanie z psim zaprzęgiem. Do użycia na 
Grenlandii przewidziano także Frømandskorpset – pododdział specjalnego prze-
znaczenia marynarki. 

                                                      

63 A Globus Ii/Have Stare Sourcebook, http://www.fas.org/spp/military/program/track/globus 
II.pdf, (dostęp: 2.12.2012). 

64 Czyli upubliczniony konsensus podstawowych sił politycznych królestwa: Partii Liberalnej, 
Partii Socjaldemokratycznej, Duńskiej Partii Ludowej, Socjalistycznej Partii Ludowej, Partii 
Konserwatywnej, Radykalnej Partii Liberalnej oraz Partii Porozumienia Liberalnego, doty-
czący polityki obronnej na lata 2010–2014.  
Denish Defence Agreement. http://merln.ndu.edu/whitepapers/Denmark2010-2014English.pdf, 
(dostęp: 3.08.2011). 

65 Danmarks Strategi for Arktis. http://www.information.dk/files/fakta/uploads/arktisk-strategi-
udkast.pdf, (dostęp: 3.08.2011). 
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Podstawowe zadanie, czyli nadzorowanie przestrzegania prawa na obszarach 
morskich Grenlandii, spoczywa na Królewskiej Duńskiej Marynarce Wojennej. Na 
jej wyposażeniu oprócz dwóch nowoczesnych fregat i dwóch okrętów zaopatrze-
niowych o cechach bojowych (specyficzny duński typ Absalon, zwany okrętem 
projekcji siły) znajdują się specyficzne jednostki, dostosowane do warunków 
akwenów północnych. Są to cztery fregaty patrolowe typu Thetis (nazywane też 
fregatami ochrony rybołówstwa) i dwie arktyczne jednostki patrolowe typu Knud 
Rasmussen, które zastąpiły przestarzałe kutry patrolowe typu Agdlek. 

Ponadto Duńczycy utrzymują na Grenlandii dwie małe jednostki hydrograficz-
ne określane jako typ SKA 11. Odgrywają one ważną rolę, zapewniają bowiem 
ciągłość badań naukowych. Gdy 3 maja 2006 roku SKA 11 zatonął po wejściu na 
skały w Arsuk Fjord, niemal natychmiast zastąpiono go inną bliźniaczą jednostką. 
Obecne jednostki SKA 11 są zastępowane nowymi jednostkami typu Holm. 

Grenlandzką spuścizną drugiej wojny światowej jest dobrze rozwinięta sieć lot-
nisk66. Obecnie na wyspie znajduje się dziesięć pasów startowych, z których mogą 
korzystać wojskowe samoloty patrolowe. W przeszłości na lotnisko Kangerlussuaq 
nad Søndre Strømfjord okresowo przebazowywano samoloty myśliwskie F-16 
(rozważane jest również użycie, wspólnie z Amerykanami, bazy lotniczej Thule 
(Qaanaaq). Zadania patrolowe wykonują samoloty przemieszczane z Europy. Są to 
rotacyjnie maszyny CL-604 Challenger (721 dywizjon eksploatuje trzy takie samo-
loty) oraz niekiedy transportowe Lockheed C-130J Hercules (cztery samoloty 
w 721 dywizjonie). 

Ważnym elementem obecności w Arktyce jest baza wojskowa Station North. 
Znajduje się ona na wschód od Kap Prins Knud w regionie Ziemi Księcia Christia-
na (81°36’N, 16°40’W), w odległości zaledwie 933 km od bieguna północnego. 
Stacja ma pas startowy wolny od śniegu przeciętnie przez trzysta dni w roku. Dzię-
ki temu odgrywa ważną rolę w zabezpieczeniu działań lotnictwa w Arktyce, w tym 
w zapewnieniu efektywnego wsparcia lotniczego Patrolowi Sirius. 

 
Zakończenie 

 

Analizując polarną architekturę bezpieczeństwa, uwzględniającą również pań-
stwa niemające dostępu do Morza (Oceanu) Arktycznego, ale także uważane za 
arktyczne, trzeba zauważyć, że Norwegia, Dania, Stany Zjednoczone, Kanada 
i Islandia są członkami sojuszu północnoatlantyckiego, a Kanada i Stany Zjedno-
czone dodatkowo w ramach umów bilateralnych zintegrowały swój system obrony 
powietrznej (NORAD), obejmujący również Daleką Północ. Pięć państw skandy-
nawskich (Norwegia, Dania, Islandia, Szwecja i Finlandia) tradycyjnie ściśle 

                                                      

66 Amerykanie na zachodnim wybrzeżu zbudowali osiem baz lotniczych, a na wschodnim – 
cztery. 



Wojna w Arktyce. Mit czy realne zagrożenie? 119 

współpracuje w dziedzinie obrony, obecnie w ramach Nordic Defence Cooperation 
(NORDEFCO)67.  

Zwiększanie zdolności wojskowych państw arktycznych przekłada się, co 
prawda w różnym stopniu, na możliwość projekcji siły w kierunku północnym. 
Otwarta i żywo dyskutowana jest kwestia, czy będzie to służyło jedynie potwier-
dzeniu suwerenności tych państw nad obszarami, które już znajdują się pod ich 
władztwem, czy też stanie się to argumentem w potencjalnym dyskursie terytorial-
nym. Na podstawie dotychczasowego rozwoju wydarzeń można ocenić, że prze-
ważają argumenty zwolenników pierwszego poglądu. Państwa podejmujące dzia-
łania w celu rozszerzenia zewnętrznej granicy swojego szelfu kontynentalnego nie 
naruszają prawa międzynarodowego i nie ma żadnych przesłanek wskazujących na 
to, że w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. Co prawda niektóre działania w ra-
mach zbierania danych geologicznych dla Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego 
są podejmowane demonstracyjne, ale zarówno w Rosji, jak i Kanadzie czy Danii, 
które w tych demonstracjach niewątpliwie przodują, jest to bardziej element we-
wnętrznej gry politycznej niż sposób prowadzenia dyskursu międzynarodowego. 

Mimo spektakularnych gestów żaden z uczestników „arktycznej rozgrywki” nie 
przekroczył mandatu wynikającego z odpowiednich zapisów międzynarodowego 
prawa morza. Co więcej, nie pojawił się ani jeden poważny głos kwestionujący 
tytuł Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego do wiążącego i ostatecznego roz-
strzygania zgłaszanych przez państwa roszczeń68. 

Równie niewielki potencjał konfliktogenny zdają się mieć sytuacje międzyna-
rodowe związane z kontrowersjami i sporami dotyczącymi delimitacji obszarów 
morskich. W podobny sposób należy rozpatrywać kwestie dostępu do arktycznych 
szlaków żeglugowych. Przedsięwzięcie to wcale nie jest tak proste i oczywiste, jak 
można by sądzić na podstawie medialnych informacji. 

Z drugiej jednak strony Północ nie jest odrębnym bytem, ale funkcjonuje w sie-
ci wielorakich powiązań i nawet jeśli prawdopodobieństwo zaistnienia poważnego 
konfliktu międzynarodowego w Arktyce jest stosunkowo niewielkie, to należy 
liczyć się z tym, że kryzysy międzynarodowe rozgrywające się w innych regionach 
mogą stosunkowo szybko znaleźć swoje odzwierciedlenie również w zaostrzeniu 
się sytuacji na Dalekiej Północy. Wówczas kwestia obecności militarnej za krę-
giem polarnym lub zdolności do szybkiej i efektywnej projekcji siły może uzyskać 
zupełnie inne znaczenie. Elementy takiego właśnie scenariusza możemy dostrzegać 

                                                      

67 Ramy instytucjonalne NORDEFCO zostały określone w Memorandum of understending (dekla-
racji współpracy), podpisanym 4 listopada 2009 r. w Helsinkach. Porozumienie NORDEFCO 
poprzedziła nordycka współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, prowadzona w ramach Nordic 
Armaments Cooperation (NORDAC), Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace 
Support (NORDCAPS), Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP) oraz corocznych 
spotkań ministrów obrony i szefów sztabów obrony. 

68 S.T. Wezeman, Military Capabilities in the Arctic, SIPRI Background Paper, March 2012. 
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w działaniach rosyjskich. Arktyka jest bowiem zarówno zwierciadłem odbijającym 
kształt globalnej architektury bezpieczeństwa, jak i soczewką, w której najrozmait-
sze procesy w przemożny sposób mogą się koncentrować. Północ jako taka prezen-
tuje więc relatywnie niski poziom konfliktogenny, ale rozwój wydarzeń w innych 
regionach może to w błyskawicznym tempie zmienić. 
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współpracy wojskowej  
krajów nordyckich 

Joanna Grzela  
 
 

Abstrakt 
 

Kraje nordyckie są najczęściej postrzegane jako zwolennicy „miękkich” gwarancji bez-
pieczeństwa i cywilnych sił pokojowych. Ich wzmożone kontakty wojskowe w pierwszej 
dekadzie XXI wieku mogą dziwić. Jednak wojskowa współpraca nordycka – NORDEFCO 
jest przykładem tzw. Smart Defense. Korzyści z bliskiej współpracy w dziedzinie obronno-
ści jest wiele. NORDEFCO ma potencjał, aby być jeszcze bardziej owocny w przyszłości.  

 

The Nordic countries are often perceived as supporters of “soft” security guarantees 
and civilian peacekeepers. Their increased military contacts in the first decade of the 
twenty-first century may be surprised. However, military cooperation Nordic –  
NORDEFCO is an example of the so-called. Smart Defence. The benefits of close 
cooperation in the field of defense are many. NORDEFCO has the potential to be even 
more fruitful in the future. 

 

Słowa kluczowe: kraje nordyckie, współpraca wojskowa, NORDEFCO 
Key words: the Nordic countries, military cooperation, NORDEFCO 
 
 

Wprowadzenie 
 

Współpraca nordycka opiera się na solidnej podstawie – legitymacji zrodzonej 
w wyniku długiego historycznego dziedzictwa1. Obejmuje swoim zasięgiem niemal 
wszystkie dziedziny. Państwa regionu długo nie włączały jednak spraw polityki za-
granicznej i bezpieczeństwa do kompetencji Rady Nordyckiej, uznając, że zagadnie-
nie to jest domeną ich wewnętrznych polityk. Ostatecznie zdecydowała o tym ich 
sytuacja geopolityczna. Dania, Norwegia i Islandia stały się członkami NATO. 
Szwecja pozostała neutralna, a Finlandia, na podstawie umowy przyjaźni ze Związ-
kiem Radzieckim, przez wiele lat wiodła politykę niezaangażowania. Wydarzenia 
społeczno-polityczne na Starym Kontynencie przełomu lat 80. i 90. XX wieku zmie-
niły nastawienie państw nordyckich do aktywności na arenie międzynarodowej2. 
                                                      

1 Artykuł stanowi rozwinięcie zagadnienia omawianego w książce J. Grzela, Płaszczyzny i kie-
runki współpracy nordyckiej, Kielce 2014.  

2 Zob.: K. Þór Ólafsson, Nordic security dynamics: Past, present – and future?, w: http://skemman.is/ 
stream/get/1946/2272/7003/1/Kristmundur-MA-RITGERD.pdf, (dostęp 28.03.2015). 
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Wstąpienie Szwecji w 1995 roku do Unii Europejskiej położyło kres szwedzkiej 
polityce neutralności, polegającej na nieangażowaniu się w żadne struktury politycz-
no-militarne3. Państwa Europy Północnej poparły rozszerzenie Unii Europejskiej 
o kraje postsocjalistyczne, a ich integracja oraz zaangażowanie we współpracę z Ro-
sją miały gwarantować bezpieczeństwo i stabilność Europy.  

Upadek „żelaznej kurtyny”, demokratyczne przemiany w Europie Środkowej 
i Wschodniej oraz stopniowe rozszerzanie NATO i UE o nowe kraje wpłynęły na 
zakres współpracy krajów nordyckich. Po fiasku ustanowienia nordyckiego sojuszu 
obronnego w latach 1948–1949, ze względu na różne polityki realizowane przez 
państwa nordyckie, sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo w okresie „zimnej woj-
ny” były tematem tabu, dlatego też początkowo wyłączono je spod kompetencji 
Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów. Co ważne, decyzja ta umożliwiła 
Finlandii członkostwo w obu tych nordyckich strukturach4.  

Zmiany geopolityczne oraz kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku 
zmusiły kraje nordyckie do przyjęcia bardziej skoordynowanej polityki w stosunku 
do świata zewnętrznego. Ta konsolidacja sił jest najlepiej widoczna właśnie w sfe-
rze obrony. Kraje skandynawskie w ramach NORDEFCO (Nordic Defence Coope-
ration) opracowały zasady współpracy w dziedzinie obrony niemal we wszystkich 
jej aspektach, od wspólnych zamówień publicznych i operacji za granicą, do edu-
kacji i szkolenia wojsk.  

 
Początki współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa  
w regionie nordyckim 

 

Kontakty w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony nie są dla Skandynawów ni-
czym nowym (początki tej współpracy sięgają lat 50. XX w.). Państwa te od wielu 
lat także wspólnie uczestniczą w misjach pokojowych pod egidą ONZ, w unijnych 
operacjach petersburskich5 oraz natowskich misjach SFOR/IFOR oraz ISAF. Szer-

                                                      

3 Więcej na ten temat zob. J. Gryz, Szwedzka polityka neutralności, Ministerstwo Obrony Naro-
dowej. Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Warszawa–Toruń 1996. 

4 W opinii R. Zięby sprawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie mogły być przedmiotem 
współpracy z uwagi na podejrzliwość ZSRR. Z tego powodu Finlandia przystąpiła do Rady 
Nordyckiej dopiero po 1955 r. i aż do początku lat 90. XX w. nie godziła się na prowadzenie 
debat w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Pierwsza sesja Rady Nordyckiej, na 
której formalnie zajęto się tymi sprawami, odbyła się w 1997 r., zob.: tegoż, Instytucjonaliza-
cja bezpieczeństwa europejskiego, koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Scholar, Warszawa 
2001, s. 267.  

5 Zadania petersburskie to cywilne i wojskowe operacje reagowania kryzysowego, tj. misje 
humanitarne, ratownicze, rozjemcze (peacekeeping) i rozwiązywanie kryzysów, w tym siłowe 
przywracanie pokoju (peacemaking). Szerzej na ten temat: http://ec.europa.eu/polska/news/ 
opinie/090415_wspolna_polityka_zagraniczna_pl.htm, (dostęp: 12.05.2015). 
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szą dyskusję na ten temat zaczęto prowadzić po 1991 roku, a głębszą współpracę 
nawiązano po przystąpieniu Szwecji i Finlandii do programu Partnerstwa dla Poko-
ju NATO. Wówczas państwa skandynawskie (bez Islandii) utworzyły Nordycką 
Współpracę Zbrojeniową (Nordic Armaments Cooperation – NORDAC). Niedługo 
później, w 1997 roku, zdecydowano się poszerzyć kooperację w zakresie misji 
pokojowych i powołano do życia kolejną inicjatywę – Nordyckie Porozumienie 
Koordynacyjne w sprawie Wsparcia Wojskowych Misji Pokojowych (Nordic Co-
ordinated Agreement for Military Peace Support – NORDCAPS), do którego 
w 2003 roku przystąpiła Islandia. To stanowiło wstęp do utworzenia w 2008 roku 
przez wszystkie pięć państw Nordyckiej Struktury Wsparcia Obrony (Nordic 
Supportive Defence Structures – NORDSUP6), a w konsekwencji do powołania 
w roku następnym kompleksowej, skupiającej poprzednie działania inicjatywy 
NORDEFCO.  

Przełomowym wydarzeniem na drodze ku wspólnej polityce obronności był 
Raport T. Stoltenberga (byłego ministra spraw zagranicznych Norwegii), dotyczą-
cy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Został on przedstawiony w czerwcu 
2009 roku w Reykjaviku, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych kra-
jów nordyckich. Wcześniej, w kwietniu 2009 roku w Helsinkach, podczas zorgani-
zowanej przez Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych konferencji: Nordic Co-
untries Must Take Care of Each Other – A Time for New Nordic Cooperation in 
Security and Defence?, Stoltenberg mówił: „Mój Raport to nic innego jak prze-
wodnik dla państw nordyckich w dziedzinie polityki zagranicznej i obrony. Mam 
świadomość, że część propozycji nie będzie realizowana. Ale te propozycje to 
poważne wyzwanie dla nas wszystkich. Rzeczywistość się zmienia, tak jak topnieje 
lód. To, czy podejdziemy do tego poważnie zależy od nas”7. Autor podkreślił 
w Raporcie, że kraje nordyckie napotykają współcześnie na wiele wspólnych wy-
zwań i celów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, dlatego też w ich interesie 
leży, aby zapewnić stabilność w regionie. Stoltenberg uznał, że we współpracy 
nordyckiej odbywają się zasadnicze zmiany i że istnieje potencjał dla jej nowych 
form. W Raporcie przedstawił w związku z tym 13 konkretnych propozycji umac-

                                                      

6 W NORDAC od lat 90. miano koordynować badania i zakup sprzętu wojskowego. NORDCAPS 
miał na celu współpracę operacyjną za granicą, zastępując istniejący w czasach „zimnej wojny” 
system współpracy nordyckiej na misjach pokojowych ONZ. W ramach NORDSUP miano 
zbadać możliwości współpracy w utrzymaniu i rozwijaniu zdolności, gdyż ekspertyzy wska-
zały wzrastające koszty utrzymania niektórych zdolności i zmniejszanie liczebności sił zbroj-
nych jako największe wyzwania stojące przed armiami obu krajów. Współpraca między siła-
mi zbrojnymi państw nordyckich miała być rozwiązaniem tej sytuacji. Więcej na ten temat 
zob.: W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru 
od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, red. J. Gotkowska, O. Osica, Ośrodek Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa październik 2012.  

7 Cyt. za: M. Łapczyński, Nordyckie szaleństwo, w: http://www.psz.pl/tekst-21937/Marcin-La 
pczynski-Nordyckie-szalenstwo, (dostęp: 06.05.2015). 
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niania współpracy, a kluczowym elementem stał się postulat „wzajemnej deklaracji 
solidarności”, tzn. określenia reakcji każdego z krajów w przypadku ataku lub pre-
sji na inne państwo nordyckie8, co według Stoltenberga jest konieczne dla określe-
nia na poziomie politycznym, jak wspólne zdolności wojskowe mogłyby być wy-
korzystane w sytuacji kryzysowej. To „nordyckie ślubowanie muszkieterów” jest 
zgodne z już istniejącymi podobnymi zobowiązaniami krajów np. wobec NATO 
czy UE. „Jeśli polityka zagraniczna i bezpieczeństwa staną się częścią słownika 
nordyckiej współpracy, nasze partnerstwo będzie bardziej istotne w odniesieniu do 
świata poza regionem. Nowa forma współpracy nie tylko wzmocni region, ale bę-
dzie wzmocnieniem nordyckiego wkładu w bezpieczeństwo na poziomie między-
narodowym” – przyznał Stoltenberg9. 

Raport zawiera także kwestie dotyczące Arktyki, zarządzania kryzysowego, 
nadzoru lotniczego i morskiego, bezpieczeństwa społecznego oraz różnych formy 
współpracy wojskowej. Proponowane zagadnienia są otwarte dla wszystkich kra-
jów nordyckich, ale jak sam autor przyznaje, początkowo wystarczy, jeśli dwa lub 
trzy kraje rozpoczną współpracę, która pozwoli innym państwom regionu przyłą-
czyć się na każdym etapie zacieśniania kontaktów. 

Podczas czerwcowego spotkania ministrowie spraw zagranicznych krajów nor-
dyckich uzgodnili, że współpraca powinna uzupełniać działania NATO, UE, OBWE 
i ONZ, uznając jednocześnie, że to ONZ jest najbardziej uprawnionym podmiotem 
do rozwiązywania ponadnarodowych problemów. Ponadto zobowiązali się do 
wspólnej obrony przed wrogiem zewnętrznym. Ministrowie podkreślili również zna-
czenie udziału w tych działaniach Litwy, Łotwy i Estonii. Podczas spotkania Stol-
tenberg zaproponował także, aby kraje nordyckie pomogły Islandii w stworzeniu 
powietrznego systemu obrony. Kraj ten nie posiada bowiem własnych służb po-
wietrznych, a do niedawna znajdował się pod ochroną służb amerykańskich, które po 
II wojnie światowej stacjonowały w Keflavik. Amerykanie wycofali się z Islandii 
w 2006 roku. Sprawa pustych baz lotniczych znalazła się w Raporcie Stoltenberga, 
który zasugerował, że mogą one stać się wspólną bazą dla nordyckiego nadzoru po-
wietrznego nad Islandią. 

W Deklaracji, przyjętej podczas spotkania w Reykjaviku, ministrowie podkre-
ślili, że propozycje Stoltenberga są ważnym źródłem inspiracji dla pogłębiania 
współpracy nordyckiej. Tak wzmocnione kraje nordyckie łatwiej sprostają wspól-

                                                      

8 To sformułowanie wykazuje pewne podobieństwo do art. 5 traktatu waszyngtońskiego, który 
stwierdza, że wszyscy członkowie muszą interweniować, gdy inny członek jest atakowany. 

9 Cyt. za: New horizons for modern Nordic partnerships, w: http://www.norden.org/en/news-
and-events/articles/new-horizons-for-modern-nordic-partnerships, (dostęp 16.05.2015); por.: 
One for all, all for one. New nordic defence policy?, w: http://www.norden.org/en/publica 
tions/publikationer/2009-763, (dostęp 05.05.2015). 
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nym, globalnym wyzwaniom, w tym problemom związanym ze zmianami klima-
tycznymi10. 

Dokument Stoltenberga został entuzjastycznie przyjęty w poszczególnych kra-
jach nordyckich przez reprezentantów wszystkich sił politycznych w Radzie Nor-
dyckiej, a sprawy obronności stały się naturalną częścią dyskusji i praktyk. Polity-
cy zgodnie powtarzali, że jest to przełomowy i oczekiwany krok w kierunku po-
trzebnych przeobrażeń we wzajemnych kontaktach. „Gdyby ten pomysł zapropo-
nowano dziesięć lat temu, ludzie mogliby wstrząsnąć głowami. Jednak sytuacja 
geopolityczna zmieniła się tak bardzo, że ściślejsza współpraca w sprawie polityki 
obronnej w regionie jest teraz oczywistym krokiem naprzód” – tymi słowami Niels 
Sindal, przewodniczący duńskiej delegacji w RN, przyjął wnioski Stoltenberga. 
Jego zdaniem zacieśnianie współpracy w sprawie polityki obronnej jest szczegól-
nie ważne w odniesieniu do Islandii, Wysp Owczych, Grenlandii i reszty Regionu 
Arktycznego. „Bliższa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej 
jest konieczna w celu utrzymania zdolności obronnych w krajach skandynawskich 
w czasie, gdy sprzęt wojskowy jest coraz bardziej zaawansowany i coraz bardziej 
kosztowny” – mówiła z kolei Christina Gestrin, członek Prezydium Rady Nordyc-
kiej11. Ponadto podkreśliła: „Kwestie bezpieczeństwa są wielopłaszczyznowe. Po-
doba mi się fakt, że Raport Stoltenberga porusza aspekty inne niż tylko partnerstwo 
militarne i obronne. Stoltenberg powiedział, że uwaga świata jest coraz bardziej 
ukierunkowana na Region Arktyczny i to jest naturalne, że Region Nordycki 
współpracuje w tym obszarze. Ważną kwestią jest to, w jaki sposób ściślej współ-
pracować w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania potencjalnym katastrofom 
ekologicznym. Ważne jest również, że kraje skandynawskie są aktywnie zaanga-
żowane w przeciwdziałanie zagrożeniom, takim jak transgraniczny przemyt broni, 
narkotyków i ludzi. Handel ludźmi i inne przykłady naruszeń praw człowieka sta-
nowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, które wymagają szczególnej uwagi 
i mogą być zwalczane na szczeblu międzynarodowym”12. 

Natomiast w komunikacie rządu Finlandii czytamy: „Finlandia podkreśla zna-
czenie współpracy nordyckiej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
i pragnie dalej ją pogłębiać. Rosnące znaczenie arktycznych regionów Europy Pół-
nocnej znajduje odzwierciedlenie w potencjale współpracy nordyckiej, a także 
generuje zainteresowanie współpracą regionalną”13. Johan Lizander, członek Pre-
zydium Rady Nordyckiej, stwierdził: „Postrzegam Raport Stoltenberga jako ważny 

                                                      

10 Meeting of the Ministers for Foreign Affairs of the Nordic Countries Reykjavík, 8–9 June 
2009, Declaration, http://www.mfa.is/speeches-and-articles/nr/5006, (dostęp 04.05.2015). 

11 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/news/enthusiastic-reception-for-stoltenbe 
rg-report, (dostęp 05.05.2015). 

12 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/articles/new-horizons-for-modern-nordic-
partnerships, (dostęp 16.05. 2015). 

13 Cyt. za: http://barentsobserver.com/en/node/18701, (dostęp 28.04.2015). 
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krok w kierunku odnowienia współpracy nordyckiej. Polityka zagraniczna i bez-
pieczeństwa nazbyt długo pozostawały poza zakresem naszego partnerstwa. To jest 
czas, w którym parlamentarzyści państw regionu nordyckiego rozumieją potrzebę 
współpracy w tych sprawach, w celu wzmocnienia naszego głosu na świecie. Jeste-
śmy pięcioma małymi krajami, a nie silnymi globalnymi graczami – ale gdy skoor-
dynujemy nasze wysiłki w regionie, staniemy się siłą, z którą trzeba się liczyć”14. 
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, członkini Komisji Społecznej Rady Nordyckiej, pod-
kreśliła: „Raport Stoltenberga reprezentuje bardzo ambitną wizję przyszłości. My-
ślę, że ten rodzaj partnerstwa jest ważny w tym sensie, że pomoże nam chronić 
nasze środowisko ekonomiczne i interesy bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim 
oraz w wodach Arktyki. W tym samym czasie musimy też wzmocnić naszą rolę 
w promowaniu pokoju, demokracji i praw człowieka”15. 

Większość z 13 wniosków Stoltenberga jest już w trakcie realizacji – od wspól-
nego nadzoru lotniczego nad Islandią16 i siecią cyberobrony do wspólnych ambasad 
i Deklaracji Solidarności. Deklarację Solidarności przyjęli ministrowie spraw za-
granicznych Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji na spotkaniu w Helsin-
kach 5 kwietnia 2011 roku17. To dało impuls do wysiłków zmierzających do opra-
cowania wspólnych instrumentów, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i walki 
z przestępczością. Jonas Gahr Støre, ówczesny minister spraw zagranicznych Nor-
wegii, tak skomentował to wydarzenie: „To kolejny budulec naszej współpracy 
nordyckiej”18. W innej wypowiedzi stwierdził: „Bliższa współpraca w zakresie 
spraw zagranicznych i bezpieczeństwa jest bardziej realną opcją niż kiedykolwiek 
wcześniej”19. Wzajemna pomoc krajów skandynawskich w razie wypadków, po-
ważnych incydentów i sytuacji kryzysowych, zgodnie z nordycką Deklaracją Soli-

                                                      

14 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/articles/new-horizons-for-modern-nordic-
partnerships, (dostęp: 16.05.2015). 

15 Tamże. 
16 Zob. Finland, Sweden: A Step Toward Greater Nordic Security Cooperation, w: 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/Detail/?id=154657, (dostęp 28.04.2015); 
A.J.K. Bailes, G. Herolf, B. Sundelius, The Nordic Countries and the European Security and 
Defence Policy, w: http://books.sipri.org/files/books/SIPRI06BaHeSu/SIPRI06BaHeSu.pdf, 
(dostęp: 10.05.2015).  

17 The Foreign Ministers of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden met in Helsinki on 
5 April 2011 for their biannual meeting to discuss matters of common interest in the area of for-
eign affairs and security policy including a Nordic declaration on solidarity, w: http://www. 
utanrikisraduneyti.is/media/nordurlandaskrifstofa/Norraen-samstoduyfirlysing-ENG.pdf, (dostęp 
16.05.2015). 

18 Cyt. za: http://www.eu-norway.org/news1/Agreement-on-Nordic-declaration-of-solidarity/, 
(dostęp 05.05.2015). 

19 J.G. Støre, Towards closer co-operation on foreign and defence affairs, w: 10 Nordic Politi-
cians 2011, Interviews with 10 politicians about the issues and challenges faced by nordic co-
operation in 2010, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2011, w: http://www.norden. 
org/en/publications/publikationer/2011-705, (dostęp 03.05.2015). 
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darności, ma silne poparcie w całym regionie nordyckim. Zwiększa to bowiem 
możliwości wzajemnego wsparcia. 

Deklaracja stanowi, że jeśli jeden kraj zostanie zaatakowany, pozostałe zapew-
nią mu odpowiednią pomoc i wsparcie na żądanie. W dokumencie uznano wysiłki 
na rzecz wzmacniania demokracji, prawa międzynarodowego, w tym praw czło-
wieka, równości płci oraz zrównoważonego rozwoju za nieodłączną część polityki 
zagranicznej krajów nordyckich. Wspólne interesy i bliskość geograficzna to natu-
ralne powody współpracy krajów skandynawskich w podejmowaniu wyzwań 
w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście ministro-
wie omówili potencjalne ryzyka, m.in. naturalne katastrofy oraz spowodowane 
przez człowieka: cyberataki (dziś tak zwana Nordic Cyber Security Initiative jest 
politycznym priorytetem we wszystkich krajach skandynawskich) i zamachy terro-
rystyczne. Ministrowie stwierdzili, że zintensyfikowana współpraca zostanie pod-
jęta w zgodzie z polityką bezpieczeństwa i obrony każdego kraju oraz uzupełniać 
będzie istniejące europejskie i euroatlantyckie formy współpracy20. 

Henrik Dam Kristensen, ówczesny przewodniczący Rady Nordyckiej, 
z zadowoleniem przyjął deklarację ministrów spraw zagranicznych, opisując ją 
jako główną i bardzo ważną decyzję dla krajów skandynawskich, a nie tylko jako 
symboliczne porozumienie: „Teraz wszyscy za jednego, jeden za wszystkich 
w regionie nordyckim (…) Jeszcze kilka lat temu to było tabu mówić o polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwie w nordyckim kontekście. Teraz zdajemy sobie 
sprawę, że wszyscy korzystają z bliższej współpracy. Kolejnym logicznym kro-
kiem powinna być bardziej sformalizowana współpraca pod auspicjami Nordyckiej 
Rady Ministrów. Kraje nordyckie mogą odegrać znacznie większą rolę niż ich 
geograficzna wielkość. Pełniejsza koordynacja w kwestiach międzynarodowych 
pozwoli nam na jeszcze większy na nie wpływ”21. 

Raport Stoltenberga rozpoczął pewien proces, polegający m.in. na stałych kon-
taktach wspólnych komitetów, grup urzędników i ekspertów. Jego ogólny kierunek 
został przez wszystkich zaakceptowany – państwa nordyckie powinny wziąć na 
siebie większą odpowiedzialność za sytuację w obszarach przyległych22. „Nordyc-
kie partnerstwo w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa jest bardziej namacalne 
i ma szersze perspektywy niż kiedykolwiek wcześniej” – przyznał ówczesny nor-

                                                      

20Zob. http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Nordisk%20samarbeid/The_Nordic_decl 
aration_on_solidarity.pdf, (dostęp 25.05.2015); http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedle 
gg/Nordisk%20samarbeid/Deklarasjon_nordisk_utenriksministermote_Helsingfors050411_ve
dtatt_versjon.pdf, (dostęp 25.05.2015). 

21 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/news/all-for-one-one-for-all, (dostęp: 
25.05.2015). 

22 C. Archer, The Stoltenberg Report and Nordic Security: Big Idea, Small Steps, w: http://www.di 
is.dk/graphics/Publications/Books2010/YB2010/YB2010-Stoltenberg-Report_WEB.pdf, (dostęp: 
5.05.2015). 
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weski minister spraw zagranicznych Jonas Gahr Store podczas dorocznej sesji Ra-
dy Nordyckiej w październiku 2009 roku. Miał na myśli m.in. fakt, że Raport Stol-
tenberga podniósł debatę i kooperację nordycką na nowy, wyższy poziom23. 
 
Istota i efekty działania NORDEFCO 

 

W następstwie przyjętego Raportu dotychczasowa wojskowa współpraca nor-
dycka została organizacyjnie scalona w jedną strukturę – NORDEFCO. Opiera się 
ona na przekonaniu, że członkowie mogą wiele zyskać poprzez podział kosztów, 
wspólne rozwiązania i działania (zaoszczędzić pieniądze i być bardziej skutecz-
nym). Celem istnienia NORDEFCO jest wzmocnienie obrony państw członkow-
skich, poszukiwanie możliwych synergii oraz tworzenie, tam gdzie to możliwe, 
wspólnych rozwiązań, np. w formie szkoleń, zakupów uzbrojenia czy kooperacyj-
nych programów zbrojeniowych. NORDEFCO nie jest alternatywą czy nowym 
sojuszem wojskowym i politycznym między narodami. Wręcz przeciwnie, kraje 
regionu mocno podkreślają, że współpraca nordycka stanowi uzupełnienie i dopeł-
nienie możliwości i sił istniejących europejskich i euroatlantyckich struktur współ-
pracy24. Pragmatyzm tej koncepcji polega na nienaruszaniu powiązań i zobowiązań 
wynikających z członkostwa w UE lub NATO. Fiński minister spraw zagranicz-
nych Alexander Stubb stwierdził: „Na świecie jest zbyt wielu ludzi, którzy uważa-
ją, że bezpieczeństwo powinno być zarządzane tylko przez UE, zbyt wielu, którzy 
uważają, że bezpieczeństwo powinno być zarządzane tylko przez NATO i zbyt 
wielu ludzi, którzy uważają, że bezpieczeństwo powinno być zarządzane tylko 
przez same państwa skandynawskie. Dla mnie wszystkie te trzy organizacje żyją 
i współistnieją ze sobą”25.  

NORDEFCO jest organizacją odpowiedzialną za wdrażanie i koordynowanie ta-
kich dziedzin, jak: logistyka i utrzymanie, szkolenia i ćwiczenia, działania operacyj-
ne, nadzór lotniczy i morski, międzynarodowe operacje26. Nie posiada sekretariatu. 
Uczestnicy mogą swobodnie (à la carte) wybierać projekty, w których można wziąć 
udział. Przewodnictwo NORDEFCO jest rotacyjne i trwa rok. Współpraca odbywa 

                                                      

23 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/articles/new-horizons-for-modern-nordic-
partnerships, (dostęp: 16.05.2015). 

24 Memorandum of Understanding on Nordic defence cooperation (NORDEFCO), w: 
http://www.norden.org/da/om-samarbejdet/aftaler/aftaler/forsvarsspoergsmaal/memorandum-of-
understanding-on-nordic-defence-cooperation-nordefco, (dostęp: 06.05.2015). 

25 V. Pop, Can the Nordic countries have their own NATO?, w: http://www.norden.org/en/analys-
norden/tema/nato-og-norden/can-the-nordic-countries-have-their-own-nato, (dostęp: 16.05.2015). 

26 NORDEFCO. Nordic Defence Cooperation Military Coordination Committee Annual Report 
2012, w: http://www.nordefco.org/files/Design/NORDEFCO%20Annual%20Report%202012.pdf, 
(dostęp: 18.05.2015). 
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się na poziomie politycznym (cywilnym) i wojskowym z udziałem kierownictw mi-
nisterstw, szefów obrony w poszczególnych krajach oraz grup roboczych27. 

 

 
 

Rys. 1. Struktura NORDEFCO 
 

Źródło: http://www.nordefco.org/, (dostęp: 10.05.2015). 
 

Nadrzędnym ciałem organizacji jest Nordycki Wojskowy Komitet Koordynacyj-
ny, który po zmianach w 2014 roku28 nadzoruje pięć filarów działalności, tj.: 
 rozwój strategiczny, 
 zdolności obronne, 
 zasoby ludzkie i edukacja, 
 ćwiczenia oraz szkolenia, 
 operacje. 

Autorzy raportu W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wy-
branych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego twierdzą, że 
współpraca w ramach NORDEFCO może przynieść różnego rodzaju korzyści. 

                                                      

27 The Nordef Mcc Action Plan 2014-17. FINAL 2013-11-11, w: http://www.nordefco.org/files/ 
131111%20AP14_17_FINAL.pdf, (dostęp 12.05.2015). 

28 NORDEFCO oceniono i zreorganizowano w 2013 r. Korekty i zmiany weszły w życie 
w 2014 r. Jedną z nich był kolejny filar tej współpracy dotyczący uzbrojenia (The cooperation 
area for armaments – COPA ARMA), w ramach którego kraje aktywnie pracują na rzecz 
wdrażania konkretnych projektów zbrojeniowych.  
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Jedne z nich mają charakter ekonomiczny i prowadzą do oszczędności – przez 
mniejszy wkład finansowy przy wspólnych zakupach i ze względu na wspólne 
ćwiczenia, utrzymanie, serwisowanie, modernizację uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego. NORDEFCO ma ponadto doprowadzić do utrzymania lub efektywniejszego 
wykorzystywania zdolności – przy takim samym poziomie finansowania – np. 
przez efektywniejszą eksploatację posiadanego sprzętu, przez wspólne zarządzanie 
nim lub utworzenie wspólnych jednostek. Celem wspólnoty sił jest również zwięk-
szenie interoperacyjności i zdolności do wspólnego działania. Współpraca państw 
nordyckich, dzięki wspólnie organizowanym operacjom zagranicznym (Syria, Li-
bia, Afganistan), ma przynieść również korzyści w polityce zagranicznej i bezpie-
czeństwa. W ten sposób państwa nordyckie zwiększają swoją widoczność i zna-
czenie w NATO, UE i ONZ oraz wobec Stanów Zjednoczonych. Współpraca nor-
dycka wzmacnia również potencjał obronny regionu w myśl zasady „silniejszy 
może więcej”. I wreszcie stała współpraca niebędących w NATO Szwecji i Finlan-
dii z Danią i Norwegią zwiększa interoperacyjność i akceptację standardów NATO 
przez szwedzkie i fińskie siły zbrojne29. 

Współpraca w ramach NORDEFCO już przyniosła dobre wyniki30. Przykładem 
są: mobilny system artyleryjski Archer; działania Norwegii, Szwecji i Finlandii 
w sprawie przyjęcia wspólnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu 
NASAMS II, ściślejsza współpraca w zakresie taktycznego transportu lotniczego 
(NORTAT); szwedzko-fińska platforma nadzoru morskiego – SUCFIS (Sea Surve-
illance Cooperation Finland Sweden); współpraca w zakresie nadzoru morskiego 
w Regionie Morza Bałtyckiego SUCBAS (Surveillance Cooperation Baltic Sea)31. 
NATO, Finlandia, Norwegia i Szwecja wdrażają porozumienie w sprawie wymia-
ny danych dotyczących nadzoru powietrza. Współpraca w ramach Air Situational 
Data Exchange – ASDE (wymiana danych sytuacyjnych powietrza) jest ważnym 
krokiem w rozwoju szerszych kontaktów w zakresie nadzoru lotniczego. Norwegia 
i Szwecja podpisały w 2014 roku umowy ramowe z Rheinmetall M.A.N. Military 
Vehicles (w listopadzie 2014 r. Finlandia podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji 
w tej sprawie) dotyczące zamówień nowych samochodów ciężarowych dla ich sił 
zbrojnych. Umowa daje Norwegii i Szwecji duże oszczędności w zakresie inwe-
stycji i kosztów eksploatacji. Dania i Norwegia zawarły umowę z Marshall Aero-
space w zakresie utrzymania C-130 J (transportowy samolot wojskowy). Umowa 
ta pozwoliła uzyskać znaczne oszczędności krajom, które do niej przystąpiły. 

                                                      

29 W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od 
Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, red. J. Gotkowska, O. Osica, Ośrodek Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia, www.osw.waw.pl, (dostęp: 27.04.2015).  

30 Por. H. Lunde Saxi, Nordic defence cooperation after the Cold War, The Norwegian Institute 
for Defence Studies (IFS), Oslo Files on Defence and Security March 2011. 

31 C. Haglund, The Baltic Sea as an example of regional maritime security cooperation, „Baltic 
Rim Economies” (BRE), 31.10.2014, nr 4, s. 7-8. 
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W sierpniu 2014 roku został podpisany list intencyjny przez nordyckich szefów 
obrony, zachęcający do stopniowego rozwoju współpracy w zakresie zbrojenia 
i utrzymania sprzętu wojskowego32. 

Sukcesem tej współpracy jest wymiana informacji na temat bezpiecznej prze-
strzeni morskiej i powietrznej oraz wspólne, transgraniczne szkolenia jednostek 
marynarki i sił powietrznych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wspólne 
ćwiczenia nordyckie, które pomagają wdrażać cele NORDEFCO. W 2014 roku 
Finlandia i Szwecja wzięły udział w ćwiczeniach Cold Response, których celem 
była poprawa ich współdziałania z NATO, zwiększanie interoperacyjności sił 
zbrojnych w warunkach zimowych (ponad 16 000 marynarzy, lotników i żołnierzy, 
reprezentujących 16 krajów)33. W lutym tego samego roku fińskie, norweskie 
i szwedzkie myśliwce trenowały razem na terytorium Islandii – w ramach Iceland 
Air Meet 2014 (IAM 2014).  Po raz pierwszy w historii szwedzkie i fińskie siły po-
wietrzne uczestniczyły w szkoleniu NATO w bazie Keflavik w celu poprawy inte-
roperacyjności z siłami NATO oraz członkami spoza NATO34. W związku z tym 
pojawiły się wątpliwości dotyczące udziału nie-członków NATO, zgłaszane przez 
niektórych europejskich członków Paktu, zaniepokojonych integralnością Sojuszu 
w zakresie wykonywania zadań zapisanych w artykule 5 Traktatu (czyli wspólne 
zobowiązania obronne). Ta dyskusja odzwierciedla pewien dylemat. Z jednej stro-
ny udział krajów spoza NATO jest mile widziany (dają prawdziwy wkład w rozwój 
zdolności Sojuszu). Z drugiej – rodzą się wątpliwości co do powstania nowych 
zależności, a w konsekwencji osłabienia spójności Sojuszu.  

Współpraca krajów nordyckich jest wzorem dla innych regionów świata. Przy-
kładem wartości dodanej nordyckiej współpracy wojskowej jest wsparcie doradcze 
i finansowe dla Wschodnioafrykańskich Sił Reagowania – East African Standby 
Forces (EASF). EASF staną się w pełni operacyjne w 2015 roku. Jest to ważny 
instrument Unii Afrykańskiej w zakresie wspierania stabilności i bezpieczeństwa 
w Afryce. Wspólne ćwiczenia, szkolenia, wojskowe zamówienia, zarządzanie kry-
zysowe, odbudowa potencjału w Afryce Wschodniej oraz udział w operacji ISAF 
(International Security Assistance Force) w Afganistanie są przykładami aktywnej 
i praktycznej współpracy w dziedzinie obronności. 

Nordycką współpracę w zakresie obrony można podsumować w kilku punk-
tach: 
 jest koniecznością, aby zaspokoić potrzeby operacyjne w przyszłości i zwięk-

szyć zdolność do wspólnego działania, 

                                                      

32 NORDEFCO Annual Report 2014, w: http://www.nordefco.org/, (dostęp 10.05.2015). 
33 Więcej: http://mil.no/excercises/coldresponse/Pages/about.aspx, (dostęp 05.05.2015). 
34 D. Cenciotti, NATO conducted a wide range air defence-related exercise in Iceland, w: 

http://theaviationist.com/2014/02/18/iam-2014-keflavik/ (dostęp 05.05.2015); por.: Nordic De-
fence Cooperation Strengthened at Full Capacity over Iceland, w: http://www.nordefco.org/ 
Nordic-Defence-Cooperation-Strengthened-at-Full-Capacity-over-Iceland, (dostęp 05.05.2015). 
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 zwiększa bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu i pozwala wspólnie wziąć 
większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionalne,  

 powoduje, że wojska poszczególnych krajów są lepiej przygotowane do obsługi 
misji międzynarodowych,  

 podnosi wydajność, jakość i poszerza zdolność wojskową.  
W 2015 roku przewodnictwo w NORDEFCO przejęła Szwecja. Jej celem jest 

pogłębienie dialogu politycznego i bezpieczeństwa między krajami oraz wzmoc-
nienie wspólnego nordyckiego głosu w polityce bezpieczeństwa i obrony. Oprócz 
tego Szwecja dąży do dalszej współpracy w sprawie misji międzynarodowych, 
przeglądu możliwości bliższej kooperacji w zakresie nadzoru morskiego i po-
wietrznego oraz ćwiczeń wojskowych i szkolenia. „Osiągnięcia międzynarodowe 
wykazały konieczność wspólnej polityki bezpieczeństwa, dialogu i współpracy 
wojskowej. Zwiększona współpraca pozwoli nam wzmocnić nasze bezpieczeń-
stwo, zdolności wojskowe każdego kraju oraz znaleźć ekonomiczne i praktyczne 
rozwiązania”, stwierdził Peter Hultqvist, szwedzki minister obrony. I dalej: „Szwe-
cja przejmuje przewodnictwo w NORDEFCO w 2015 z ambicją pogłębienia za-
równo nordyckiej, jak i nordycko-bałtyckiej współpracy obronnej”35. 
 
Afiliacje polityk bezpieczeństwa krajów nordyckich 
 

Choć kraje skandynawskie są zaangażowane w obronę i praktyczną współpracę 
w zakresie polityki bezpieczeństwa, to nie zmieniło jednak faktu, że każde z nich 
odmiennie postrzega i definiuje bezpieczeństwo w regionie (akcentując różne jego 
instrumenty) oraz swoją w nim obecność. Kraje nordyckie, także te niebędące 
członkami NATO, nie chcą, aby ich bliższa współpraca dyskredytowała dominują-
cą rolę NATO w zapewnianiu bezpieczeństwa regionalnego. Wzajemne kontakty 
i wspólne nordyckie projekty nie są alternatywą ich polityk bezpieczeństwa i nie 
pociągają za sobą wzajemnych zobowiązań obronnych. Są natomiast uzupełnie-
niem krajowych partnerstw z ONZ, NATO i UE, i są skoordynowane z już istnie-
jącymi porozumieniami państw skandynawskich. 

Kraje skandynawskie są podobne w wielu aspektach, ale reprezentują różne sta-
nowiska i podejście do instrumentów i gwarancji bezpieczeństwa w regionie. Po-
nadto uznają różne priorytety geograficzne polityki obronnej. Dla Szwecji jest to 
Region Morza Bałtyckiego i operacje zagraniczne NATO. Neutralność jest częścią 
szwedzkiego obrazu. Jednak kraj ten powoli opuszcza neutralność dla różnych 
form międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony. Podczas swojego wystą-
pienia w 2012 roku w szwedzkim parlamencie na temat polityki zagranicznej mini-
                                                      

35 Cyt. za: Sweden assumes Chairmanship of Nordic Defence Cooperation in 2015, w: 
http://www.government.se/sb/d/11743/a/252717 (dostęp 10.05.2015); International Defence 
Cooperation Efficiency, Solidarity, Sovereignty. Report from the Inquiry on Sweden’s Interna-
tional Defence Cooperation, Elanders Sverige AB, Stockholm 2014. 
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ster spraw zagranicznych Carl Bildt stwierdził: „Bezpieczeństwo w Szwecji jest 
budowane w solidarności z innymi. Zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa są redu-
kowane wspólnie i we współpracy z innymi państwami i organizacjami. (...) Szwe-
cja nie pozostanie bierna, jeśli inne państwo członkowskie UE lub kraj nordycki 
doświadczy katastrofy lub ataku. Oczekujemy od tych krajów gotowości do działa-
nia w ten sam sposób, jeśli interesy Szwecji będą podobnie zagrożone. Musimy 
być w stanie zarówno dawać i otrzymywać wsparcie cywilne i wojskowe. (...) 
Współpraca między Szwecją oraz naszymi sąsiadami nordyckimi i bałtyckimi ma 
głębokie korzenie. Wspólnie udało nam się osiągnąć pokój i wolność w całym 
naszym regionie, a dziś możemy połączyć nasze siły do promocji tych wartości 
poza naszymi granicami”36. 

Dla Norwegii ważna jest Daleka Północ. Kraj ten spogląda poza sferę nordyc-
kiej współpracy. Jako członek NATO ma dobre stosunki ze Stanami Zjednoczo-
nymi w sprawach polityki obronnej. Przedstawiciele rządu norweskiego ostrożnie 
podchodzą do nordyckiego paktu obronnego, ponieważ może to kolidować z silną 
orientacją atlantycką tego kraju37. 

Finlandia jest bardzo pozytywnie nastawiona do Raportu Stoltenberga, 
a zainteresowanie skupia na Arktyce i obronie swojego terytorium (głównie lądo-
wego). Kraj ten jednak koncentruje się w równym stopniu na swojej aktywności 
w regionie nordyckim, jak i na współpracy z Rosją. Federacja jest ważnym partne-
rem handlowym, dlatego fińskim władzom zależy na pielęgnowaniu stosunków 
z Moskwą, a także na zwiększonej współpracy Rosji z organizacjami międzynaro-
dowymi, takimi jak NATO i Unia Europejska. 

Dla Danii ważne są operacje zagraniczne, a także aktywność w obszarze Arkty-
ki. Ponadto sojusz nordycki jest w rządowej strategii Danii postrzegany jako bar-
dzo przydatne narzędzie do zarządzania duńską polityką zagraniczną i bezpieczeń-
stwa. „Dania jest silniejsza, gdy decydujemy się pracować z innymi krajami skan-
dynawskimi. Nowy rząd będzie zatem dawać wyższy priorytet dla współpracy 
nordyckiej. Należy to postrzegać jako rozszerzenie istniejącej współpracy między 
krajami skandynawskimi, a nie jako konkurencję wobec współpracy w UE” – mó-
wiła w październiku 2011 roku w duńskim parlamencie premier Helle Thorning-
Schmidt38. 

                                                      

36 Minister of Foreign Affairs Carl Bildt, Statement of Government Policy in the Parliamentary 
Debate on Foreign Affairs, 15 February 2012, w: http://www.government.se/content/1/c6/18/ 
62/82/05a7646d.pdf, (dostęp: 25.05.2015). 

37 H. Spongenberg, Nordic countries could boost regional defence co-operation, w: http://www. 
norden.org/en/analys-norden/tema/foreign-policy-change/nordic-countries-could-boost-regio 
nal-defence-co-operation, (dostęp: 02.05.2015). 

38 Cyt. za: New Danish government aim for closer Nordic co-operation, w: http://www.nord 
forsk.org/en/news/ny-dansk-regering-satser-pa-taettere-nordisk-samarbejde, (dostęp: 03.05.2015). 
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Rząd Islandii jest w fazie definiowania nowego kierunku polityki obrony 
i bezpieczeństwa (co jest następstwem załamania gospodarczego w 2008 roku, 
a także opuszczenia przez Amerykanów bazy wojskowej w Keflavik w 2006 r.) 
oraz odpowiedzi na pytanie: czy należy skupić się na Stanach Zjednoczonych, Eu-
ropie lub na regionie nordyckim? 

Te różnice między krajami nordyckimi przekładają się z kolei na odmienne po-
strzeganie kierunków rozwoju sił zbrojnych. Dlatego trudno przewidzieć dalszy 
przebieg wojskowej kooperacji między nimi oraz jej skalę. Nie jest wykluczone, że 
dojdzie do harmonizacji ich polityk bezpieczeństwa i obronnych wyrażonej we 
wspólnej strategii. To będzie świadczyło o jeszcze głębszej integracji regionalnej, 
ale zapewne nie zmieni faktu, że Szwecja i Finlandia zachowają swoją dotychcza-
sową politykę i pozostaną poza NATO, a Dania i Norwegia – aktywni członkowie 
Paktu Północnoamerykańskiego – będą nadal upatrywać w nim gwaranta stabilności 
w regionie, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi oraz najważniejszymi euro-
pejskimi sojusznikami. Dla wszystkich krajów nordyckich UE jest bardzo skutecz-
nym instrumentem do budowania bezpieczeństwa i stabilności w Europie, nordycka 
współpraca obronna nie jest bowiem substytutem dla innych międzynarodowych 
form współpracy. Realizacja jej celów może mieć miejsce w różnych konstelacjach 
– w ramach UE czy NATO, ale także w wymiarze regionalnym lub dwustronnym. 
Istnieje bowiem rosnące zapotrzebowanie na uzupełniające się formy wielostron-
nych partnerstw i organizacji wykraczających poza granice UE i NATO. 

„Nie ma planów ustanowienia nowych sojuszy”, mówił we wrześniu 2012 roku 
na spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych pięciu krajów skandynaw-
skich Espen Barth Eide, norweski minister obrony. I dalej: „Niektórzy z nas są 
sojusznikiem w NATO, inni priorytetowo traktują swoje związki z UE. Ale chcę 
powiedzieć, że nordycka współpraca będzie oznaczać wzmocnienie obu tych orga-
nizacji”39. Siłą napędową jest osiągnięcie konkretnych rezultatów, a przy tym 
optymalizacja kosztów i efektywności. Jednak, co warto zaakcentować, dopóki nie 
ma wspólnego zagrożenia czy wyzwania w regionie, to ta płaszczyzna nie stanowi 
przedmiotu szczególnego zainteresowania. Dla krajów skandynawskich bowiem 
współpraca jest ważna tylko wtedy, kiedy rozwiązuje konkretne problemy 
i przynosi wymierne rezultaty40. 

Obecne zmiany w polityce międzynarodowej doprowadziły kraje skandynaw-
skie do przekonania, że zwiększenie współpracy regionalnej może być niezbędnym 
krokiem, aby mieć nadal coś do powiedzenia, gdyż świat staje się coraz mniej eu-
rocentryczny. USA kierują swoją uwagę do innych części świata, a Azja, szczegól-
nie Chiny, staje się ważnym centrum gospodarczym i politycznym. Na tym tle 
                                                      

39 T. Pettersen, Ministers discuss closer Nordic cooperation, w: http://barentsobserver.com/en/ 
politics/ministers-discuss-closer-nordic-cooperation-03-09, (dostęp: 05.05.2015).  

40 Szerzej: A.J.K. Bailes, G. Herolf, B. Sundelius, The Nordic Countries and the European Se-
curity and Defence Policy, SIPRI 2006, Oxford University Press. 
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region nordycki staje się coraz mniej peryferyjny, dzięki Arktyce, która jest w cen-
trum uwagi za sprawą potencjalnych złóż surowców naturalnych i nowych szlaków 
żeglugowych otwartych w wyniku zmian klimatu. Region nordycki coraz częściej 
służy jako łącznik i korytarz między Europą i Azją, m.in. dla transportu morskiego, 
lotniczego i kolejowego. To powoduje, że sprawy zagraniczne, obrony i bezpie-
czeństwa stanowią jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie te-
matów współpracy w Skandynawii. Łączeniu spraw zagranicznych i zasobów woj-
skowych państw regionu sprzyjają również rosnące koszty sprzętu obronnego i cię-
cia w budżetach krajowych. 

Tematyka bezpieczeństwa coraz częściej jest także przedmiotem zainteresowa-
nia Rady Nordyckiej. Na jej posiedzeniu w Sztokholmie, w kwietniu 2013 roku, 
poświęconemu tej problematyce, podkreślono, że warunkiem sine qua non osią-
gnięcia celu, jakim jest ściślejsza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, jest 
wzmocnienie wymiaru parlamentarnego kontaktów w regionie. Jedną z propozycji 
przedłożonych podczas sesji RN było powołanie Nordic Defence Community – 
spotkania nordyckich ministrów obrony, szefów sił zbrojnych i Prezydium Rady 
Nordyckiej w formie dorocznej konferencji „okrągłego stołu” we współpracy 
z NORDEFCO41. „Nordycka współpraca w dziedzinie obrony jest dynamiczna 
i rośnie i w wielkości, i w strukturze. Chcemy pomóc poruszyć ten proces do przo-
du, ale brakuje parlamentarnego poparcia. Z tego powodu Rada Nordycka zaini-
cjowała rozmowy przy okrągłym stole, gdzie spotykamy się z ministrami obrony” 
– podkreślała Marit Nybakk, przewodnicząca Rady Nordyckiej42. 

Kraje nordyckie coraz częściej dostrzegają potrzebę trwałego zbliżenia, także 
w zakresie obronności i bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu globalnych zagro-
żeń. Można powiedzieć, że nordycka współpraca zagraniczna i wspólna polityka 
bezpieczeństwa są teraz w stadium rozwoju. Nordycy weszli obecnie w nowy etap 
współpracy wojskowej. Aneksja Krymu przez Rosję i interwencja we wschodniej 
Ukrainie zmieniły europejski krajobraz bezpieczeństwa. Kraje skandynawskie po-
nownie rozważają zakres współpracy w ramach polityki bezpieczeństwa i ich rela-
cje z Rosją. W kwietniu 2015 roku ministrowie obrony Norwegii, Szwecji, Finlan-
dii, Islandii i Danii oświadczyli, że zamierzają rozszerzyć współpracę wojskową 
w związku z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu na 
Ukrainie. Podpisali porozumienie, w którym zapowiedzieli więcej wspólnych ćwi-
czeń wojskowych, dzielenie się danymi i doświadczeniami w walce z cyberataka-
mi, kooperację przemysłową, w tym przemysłu zbrojeniowego, oraz wymianę in-
formacji wywiadowczych. Kraje mają sobie przekazywać informacje „o każdym 

                                                      

41 Recommendations adopted at the Theme Session 11 April 2013, w: http://www.norden.org/en/ 
nordic-council/sessions-meetings-and-conferences/sessions/theme-session-2013/statements-re 
commendations-and-internal-resolutions-2013, (dostęp: 20.04.2015). 

42 Cyt. za: http://www.norden.org/en/news-and-events/news/roundtable-talks-on-more-tangible-
defence-co-operation, (dostęp: 02.05.2015). 
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ruchu w przestrzeni powietrznej, by umożliwić wczesne ostrzeganie i zmniejszyć 
ryzyko nieprzewidzianych wydarzeń i nieporozumień”43.  

 
Zakończenie 

 

Podobne gospodarki, zbliżony poziom rozwoju, tradycja i kultura krajów nor-
dyckich sprawiają, że ich wzajemne kontakty w wielu dziedzinach są łatwiejsze. 
Państwa te są zazwyczaj postrzegane jako welfare state, zwolennicy „miękkich” 
gwarancji bezpieczeństwa i cywilnych sił pokojowych oraz budowniczy pokoju na 
świecie. Ich wzmożone kontakty wojskowe w pierwszej dekadzie XXI wieku mogą 
zatem dziwić. Jednak wojskowa współpraca nordycka – NORDEFCO – jest przy-
kładem tzw. Smart Defense. Inteligentna obrona jest definiowana przez NATO 
jako kultura współpracy, która zachęca sojuszników do przejmowania zadań 
obronnych państw członkowskich o ograniczonych zdolnościach w jednej dziedzi-
nie, przez inne państwa Sojuszu. Jej efektem są wielonarodowe projekty realizo-
wane przez budżety narodowe44. Wzmocniona współpraca obronna oznacza dla 
krajów regionu nordyckiego m.in. współwłasność wyposażenia wojskowego lub 
organizowanie wspólnego nadzoru powietrznego i morskiego. Geograficzna bli-
skość jest równie ważna logistycznie. Współpraca obronna jest oparta na wspól-
nych wyzwaniach dla bezpieczeństwa w regionie nordyckim, podobnych ocenach 
strategicznych i wojskowych, podobnych możliwościach finansowych i porówny-
walnych siłach. Kraje nordyckie kooperują w tych dziedzinach, które dwa lub wię-
cej państw uzna za korzystne i potrzebne. 

Korzyści z bliskiej współpracy w dziedzinie obronności jest wiele. Dotychczas 
odnotowano m.in. bardzo dobre doświadczenia ze wspólnych szkoleń transgra-
nicznych. Z drugiej strony jednak rozbieżne afiliacje w polityce bezpieczeństwa 
powodują, że kraje nordyckie nie są przygotowane do przejęcia pełnej odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo w regionie, ale mogą zapewnić ramy dla współpracy 
wojskowo-technicznej celem obniżenia kosztów zakupów i utrzymania sprzętu 
potrzebnego m.in. na coraz bardziej wymagające misje międzynarodowe. 

NORDEFCO ma potencjał, aby być jeszcze bardziej owocny w przyszłości. To 
wymaga dalekosiężnego oddziaływania i integracji, która oznacza znacznie silniej-
sze polityczne zaangażowanie państw wraz ze wspólną polityką bezpieczeństwa. 
Cel ten może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy wszystkie kraje będą członkami 
NATO. Historyczna i geograficzna bliskość oraz podobieństwa kulturowe, które 
łączą kraje nordyckie na wiele sposobów, nie mają zastosowania w zakresie polity-
ki bezpieczeństwa ze względu na kwestię ich członkostwa w Sojuszu. Biorąc pod 

                                                      

43 The Nordic Region must overcome challenges through solidarity and closer co-operation, w: 
http://www.norden.org/en/news-and-events/news/201cthe-nordic-region-must-overcome-chal 
lenges-through-solidarity-and-closer-co-operation201d, (dostęp: 11.05.2015). 

44 Cyt. za: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84268.htm, (dostęp: 5.05.2015). 
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uwagę te zbieżności – kraje te są dobrze przygotowane do utworzenia tzw. klastra 
członków NATO/UE. Wzajemna współpraca wojskowa między krajami jest po-
strzegana przez wszystkich uczestników jako uzupełnienie stosunków z UE, 
a przede wszystkim z NATO. Bez względu na to, co pojawia się w retoryce poli-
tycznej, stosunki nienordyckie są dla tych krajów, w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony, na pierwszym miejscu. 

Aby osiągnąć jakikolwiek efekt ekonomiczny współpracy wojskowej, potrzeb-
ne są zdecydowane i niełatwe wybory polityczne, a czasami poświęcenie własnych 
interesów narodowych. Do tego potrzebna jest trwała i skoordynowana presja na 
najwyższych szczeblach politycznych poszczególnych krajów nordyckich. To po-
zwoli osiągnąć kompromis w najważniejszych sprawach dotyczących współpracy, 
w tym w kwestii sprzętu wojskowego – jego zakupu i konserwacji. 

Podsumowując, najbardziej znaczące ograniczenia nordyckiej współpracy 
obronnej leżą w różnicach dotyczących członkostwa w NATO. Żaden inny poje-
dynczy czynnik nie będzie stymulować do bardziej efektywnej współpracy woj-
skowej niż wspólny udział tych krajów w Sojuszu. Współpraca państw nordyckich: 
„jest trochę jak rodzina – nie zawsze można się z nią zgodzić, ale jest zawsze, jeśli 
coś się stanie” – przyznała była islandzka minister spraw zagranicznych Ingibjörg 
Solrun Gísladóttir45. Oparcie się na tego rodzaju wzajemnym zaufaniu i zrozumie-
niu oraz wspólne członkostwo w NATO mają zasadnicze znaczenie dla dalszego 
dobrego funkcjonowania i przyszłości nordyckiej współpracy wojskowej46. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

45 Cyt. za: One for all, all for one new nordic defence policy?, w: http://www.diva-portal.se/ 
smash/get/diva2:700981/FULLTEXT01.pdf, (dostęp: 10.05.2015). 

46 Cele na przyszłość zostały zakreślone w dokumencie pod tytułem Nordic Defence Coopera-
tion 2020, przyjętym na Konferencji nordyckich ministrów obrony 4.12.2013 r. w Helsinkach: 
„Do 2020 r. zakładamy ściślejszy dialog polityczny i wojskowy w kwestiach bezpieczeństwa 
i obrony oraz aktywne poszukiwanie nowych możliwości współpracy. Tworzymy skuteczne 
i efektywne kosztowo rozwiązania oparte na wspólnym zrozumieniu naszego wspólnego po-
tencjału i wyzwań. Jesteśmy zobowiązani do ściślejszej współpracy i koordynacji w rozwoju 
zdolności i współpracy w dziedzinie uzbrojenia. Koordynujemy działania w międzynarodo-
wych operacjach, wzmacniamy zdolności, zasoby ludzkie, edukację, szkolenia i ćwiczenia. 
Dążymy do zwiększenia możliwości łączenia i pogłębiania współpracy w zakresie wspierania 
cyklu życia naszych zapasów obronnych”. Cyt. za: http://www.nordefco.org/Nordic-Defence-
Cooperation-2020, (dostęp: 10.05.2015). 
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 Drony  

jako instrument poznania  
i eksploracji Arktyki 

Karolina Chyla  
 
 

Abstrakt 
 

Bezzałogowe systemy powietrzne z racji swej specyfiki stanowią bardzo efektywne 
narzędzie służące poznaniu i badaniu obszarów arktycznych. Zważywszy na fakt, że 
Arktyka jest jednym z istotniejszych obszarów w polityce światowej, kwestia powyż-
sza stanowi szczególnie interesujący problem badawczy. Niniejsze opracowanie ma na 
celu zaprezentowanie potencjału i kierunków zastosowania systemów Unmanned Air-
craft Vehicles (UAV) oraz wskazanie implikacji, jakie niesie wykorzystywanie tej 
klasy urządzeń w Arktyce. 

 

By means of the specific capabilities, Unmanned Aircraft Vehicles (UAV) are very 
effective instrument for research arctic areas. Considering the fact that Arctic is one of 
the important areas of world policy, the issue of the above is particularly interesting. 
The main aim of this paper is to present potentials and the main trends in using UAVs 
system and indicate implications which are brought by using this class of units in the 
Arctic 
 

Słowa kluczowe: Arktyka, UAV, systemy bezzałogowe, drony w Arktyce 
Key words: Arctic, UAV unmanned systems, drones in the Arctic  
 
 

Wprowadzenie 
 

Arktyka jest jednym z obszarów o szczególnym znaczeniu w międzynarodo-
wym środowisku bezpieczeństwa. Głównych przyczyn takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać przede wszystkim w zmianach klimatycznych, których skutkiem jest 
zanikanie topnienia pokrywy lodowej. Nie milkną dyskusje na temat potencjału 
surowcowego, znaczenia geopolitycznego czy ekologicznego. Wszystko to spra-
wia, że działalność badawcza w regionie bieguna północnego zaczęła wykraczać 
daleko poza stricte przyrodniczy wymiar. 

Przez stulecia obszar bieguna północnego znajdował się na peryferiach zainte-
resowania polityki międzynarodowej. Sprawiała to specyfika geograficzna i klima-
tyczna, która skutecznie ochładzała zapędy i ambitne plany podróżników. W ostat-
nich dekadach ulega to stopniowej zmianie i Arktyka staje się przedmiotem rosną-
cego zainteresowania politycznego, militarnego, ekonomicznego (w tym koncer-
nów surowcowych) oraz ekologicznego. Niewątpliwie należy zgodzić się z tezą 
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o wzajemnym powiązaniu intensyfikacji aktywności międzynarodowej wobec Ark-
tyki ze wzrostem znaczenia regionu dla wielowymiarowego bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Dotyczy to nie tylko aktorów znajdujących się bezpośrednio 
w Arktyce lub tam funkcjonujących, ale także tych spoza tego obszaru1. 

Eksploracja Arktyki była i jest obarczona dużym ryzykiem i niejednokrotnie 
opłacona najwyższą ceną – życiem badaczy. Specyfika tego obszaru oraz ekstre-
malne warunki klimatyczne wymagały i wymagają nadal niezwykle długich, do-
kładnych i wszechstronnych przygotowań. Konfrontacja z surowym i nieprzejed-
nanym środowiskiem stawiała badaczy na skraju wytrzymałości fizycznej, jak 
i psychicznej. Bezsprzecznie była ona nie lada wyczynem, a wyniki badań, obszer-
ne i precyzyjne notatki z każdej ekspedycji pozostają niezwykle cennym źródłem 
informacji dla kolejnych generacji badaczy z różnych dziedzin, chcących poznać 
i eksplorować obszar bieguna. Chociaż współcześnie zagrożenie życia badaczy 
znacząco zmalało, jednak powodzenie ekspedycji nadal pozostaje ryzykowne. 
Dzieje się tak pomimo postępu technologicznego, który jednak w konfrontacji 
z warunkami polarnymi wciąż bywa niewystarczający. Niesie on jednak pewne 
rozwiązania pozwalające lepiej poznać ten niezwykle interesujący obszar naszej 
planety. W tym kontekście coraz większą rolę zaczynają odgrywać drony2, coraz 
częściej wykorzystywane nie tylko przez siły zbrojne (np. podczas konfliktów  
w Iraku, Afganistanie czy Libii), ale także znajdujące zastosowanie w działaniach 
pozawojskowych, np. badaniach naukowych. Urządzeniami tego typu do niedawna 
żywo zainteresowane były głównie środowiska geografów, zwłaszcza klimatolo-
gów1, którym umożliwiają monitorowanie zmian na powierzchni Ziemi, jak i w at-
mosferze, oraz uzyskiwanie jak najdokładniejszych danych. Konwencjonalne spo-
soby są kosztowne, a uzyskiwane dane często niewystarczające. W kontekście 
interesującego nas obszaru odnotowano liczne sukcesy w badaniach z zastosowa-
niem maszyn bezzałogowych. 

Argumentem podkreślającym zasadność podjęcia problemu zaangażowania sys-
temów bezzałogowych w Arktyce jest wyraźnie dostrzegalna intensyfikacja działań 
z ich wykorzystaniem dokonywana przez państwa posiadające żywotne interesy na 
omawianym obszarze. Zarówno rosnąca popularność, jak i możliwości techniczne 
systemów bezzałogowych stawiają wiele wyzwań. Złożoność zagadnienia wykracza 
daleko poza podjęte w tym opracowaniu rozważania, dlatego też niektóre problemy 
zostały jedynie zasygnalizowane, otwierając drogę do dalszych badań. Treść niniej-
szego artykułu koncentruje się natomiast na zbadaniu kierunków i zakresu zastoso-

                                                      

1 M. Łuszczuk, Regionalizm (morski) w Arktyce, [w:] Arktyka na początku XXI wieku. Między 
współpracą a rywalizacją, red. M. Łuszczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 244-245.  

2 Dron – to zwyczajowa, powszechnie funkcjonująca nazwa bezzałogowych statków powietrz-
nych. Biorąc pod uwagę aspekty specyfikacji tych urządzeń, nazwa ta bywa nieprecyzyjna. 
Mimo to będzie niekiedy stosowana zamiennie z określeniami fachowymi, aby zbyt częste ich 
stosowanie nie zakłóciło przystępności treści. 
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wania systemów UAV w Arktyce i implikacji z niego wynikających. Na wstępie 
zostanie krótko przedstawiona geneza powstania tych urządzeń, ponieważ bez tego 
niezwykle trudno byłoby o przeprowadzenie dalszych analiz. Kolejna część jest pre-
zentacją przykładów wykorzystania dronów przez poszczególne państwa arktyczne. 

 
Specyfika, pochodzenie i definicja 

 

Drony to maszyny klasy Unmanned Aerial Systems (UAS – bezzałogowe syste-
my powietrzne). Rozwiązanie to odzwierciedla rozwój technologii wojskowej, tj. 
swoistą specjalizację w kierunku precyzyjnego i cichego uderzenia. Jednym z celów 
jest zminimalizowanie zarówno liczby osób narażanych na ryzyko w trakcie pozy-
skiwania informacji w czasie rzeczywistym, jak i poziomu zarządzania, z zachowa-
niem wysokiej precyzji. Wykorzystywane są w ramach działań targeted killing – 
sterowane przez żołnierzy znajdujących się setki kilometrów od głównego teatru 
działań zbrojnych. Do niedawna sektor militarny stanowił kluczowy obszar ich za-
stosowania. Okazały się niezwykle efektywne m.in. w walce z terroryzmem w Afga-
nistanie czy Pakistanie. Na ich korzyść przemawia także stosunkowo niewielki koszt 
wytwarzania. Systemy UAS to ok. 1/20 kosztów ich załogowych odpowiedników. 
Ponadto ich skuteczność nie jest uzależniona od pułapu i czasu trwania lotu. 

Zgodnie z definicją Departamentu Obrony USA bezzałogowym statkiem po-
wietrznym jest „napędzany obiekt powietrzny, który nie przenosi operatora, używa 
sił aerodynamicznych, aby zapewnić siłę nośną pojazdu. Może lecieć sam (auto-
nomicznie) lub być zdalnie pilotowany – co jest bardzo istotne, może służyć jako 
obiekt jednorazowego użytku lub jako obiekt do odzyskania po zakończeniu lotu. 
Konstrukcja ta jest zdolna do przenoszenia lotniczych środków bojowych oraz 
ładunków użytecznych”3. Według aktualnej terminologii właściwe jest określenie 
„bezzałogowy statek powietrzny – bezzałogowa platforma powietrzna”, mające 
podkreślić fakt, że na złożoność systemu składają się stacje sterowania naziemnego 
(Ground Control System – GCS) oraz inne komponenty uruchamiające i kierujące 
urządzeniem. Zespół obsługujący system GCS często odpowiada obsadzie lotnic-
twa konwencjonalnego, w której skład zazwyczaj wchodzi: pilot (operator), nawi-
gator, operator przyrządów i kapitan misji. Uzyskane dane przesyłane są do centra-
li, która może znajdować się wiele kilometrów od głównego obszaru działań. 
W tym miejscu można wskazać kolejną korzyść z zastosowania Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV – bezzałogowy statek powietrzny), jaką jest niezakłócone kontynu-
owanie misji nawet w obliczu rotacji personelu naziemnego. 

                                                      

3 Tłumaczenia dokonał L. Cwojdziński w materiale: Zadania wykonywane przez systemy plat-
form bezzałogowych i powody ich stosowania, http://www.5zywiolow.pl/wp-content/uploads/ 
2014/02/zasady-uzycia-uav-leszek-cwojdzinski.pdf, (dostęp: 12.05.2015). Warto także od-
wiedzić stronę Departamentu Obrony USA, http://www.defense.gov/specials/uav2002/, (do-
stęp: 12.05.2015). 
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Drony to stosunkowo niewielkie obiekty latające, klasyfikowane różnie w za-
leżności od parametrów i zadań do jakich są przeznaczane. Wyposażane są w róż-
nego rodzaju sensory, mierniki, narzędzi termowizyjne oraz kamery o różnych 
właściwościach technologicznych. Zazwyczaj o wysokiej rozdzielczości, pozwala-
jące obserwować obszary po zmroku. 

 
Krótka geneza 

 

Systemy UAS są na wyposażeniu światowych arsenałów od lat. Służą przede 
wszystkim celom rozpoznawczym, jednakże wciąż udoskonalane stają się coraz 
bardziej efektywne jako broń ofensywna. Wzrasta także ich autonomiczność. 

Początki zastosowania tych urządzeń datują się na czasy I wojny światowej, 
kiedy podjęto prace nad pociskami latającymi. Prototypowa amerykańska „latająca 
torpeda” Kettering Bug była niewielkim samolotem bezzałogowym, wykonującym 
samodzielny lot, a po dotarciu do celu ulegająca samozniszczeniu. W latach 30. 
XX wieku zaczęły pojawiać się samoloty, zarówno te pełnowymiarowe, jaki i nie-
wielkie, modelarskie, sterowane falami radiowymi, protoplaści jednostek zdalnego 
sterowania z ziemi. W 1940 roku jedna z firm modelarskich –„Radioplane Compa-
ny” – sprzedała te maszyny armii amerykańskiej. Modele o nazwie Radioplane 
OQ-1 służyły jako cele dla dział przeciwlotniczych. Prowadząc własne prace nad 
urządzeniami sterowanymi radiem, US Navy zakupiła także kolejną ich wersję – 
Radioplane OQ-2, i nazywała je TDD-1, czyli Target Drone Denny 1. Od tego 
momentu zaczęła funkcjonować nazwa „dron”, od charakterystycznego buczenia 
ich niewielkich silników4. W czasie II wojny światowej możliwa była konwersja 
samolotu na sterowaną radiowo „latającą bombę”, co szybko stało się anachroni-
zmem. Pierwsze statki wielokrotnego użytku zaczęły pojawiać się w latach 50. XX 
wieku. Szpiegowskie UAV stawały się cennym uzupełnieniem samolotów rozpo-
znawczych, których misje były coraz bardziej ryzykowne ze względu na szybki 
rozwój technologii rakietowych. Wiele ciekawych konstrukcji maszyn bezzałogo-
wych powstało w okresie złotego wieku lotnictwa – w latach 60. ubiegłego wieku. 
Wyścig zbrojeń sprzyjał rozwojowi technologii, która owocowała często analo-
gicznymi maszynami po obu stronach żelaznej kurtyny. Jednym z najsławniejszych 
jest Tu-143 (WR-3 Rejs). Odpowiednik amerykańskiego AQM, startujący z wy-
rzutni naziemnej, miał dostarczać danych z terenów o silnym nasyceniu środkami 
przeciwlotniczymi, wykonując misję po wyznaczonej trasie, lądując z wykorzysta-
niem spadochronu5. Ówczesne bezzałogowce stanowiły bardzo skuteczne narzę-

                                                      

4 The Radioplane Target Drone, http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_radioplane3. 
html. A także: Radioplane OQ-2 Aerial Target Drone, http://www.militaryfactory.com, (do-
stęp: 13.05.2015). 

5 W artykule przytoczono jedynie wybrane przykłady dla krótkiego zarysowania etapów rozwoju 
technologii dronów. Szerzej: N. Bączyk w Latające torpedy, „Polska Zbrojna” 2014, nr 10, s. 34. 
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dzie rozpoznania. Niewielkich rozmiarów urządzenia, działające na pułapie ponad 
4 km, trudne do zniszczenia, mogły przebywać w powietrzu przez długi czas i na 
bieżąco przesyłać dane z monitorowanego obszaru. Był to kluczowy argument 
potwierdzający słuszność kontynuacji prac mimo ogromnych nakładów finanso-
wych. I tak rozwinięty przez USA system przybrał postać RQ-2 Pioneer. Jego 
ulepszoną wersją był GNAT 750 – protoplasta późniejszego słynnego MQ-1 Preda-
tor. Był to obiekt szpiegowski zbliżony konstrukcją do szybowca, dzięki cichemu 
i oszczędnemu silnikowi mógł operować na bardzo wysokich pułapach i pozosta-
wać w powietrzu wiele godzin6. 

Dynamiczny rozwój systemów bezzałogowych daje się zauważyć również 
obecnie. Wynika to nie tylko z doświadczeń ostatnich dekad, świadczących z nie-
zwykłej efektywności tych konstrukcji na poziomie strategicznego i operacyjnego 
rozpoznania, ale także charakteru przeprowadzanych działań. Miniaturyzacja 
sprzętu elektronicznego oraz optycznego jeszcze bardziej podwyższa wielozada-
niowość i wszechstronność tych konstrukcji. Są m.in. na wyposażeniu armii USA, 
Wielkiej Brytanii, Iranu, Chin, Izraela, Rosji czy Francji, Turcji. Mimo że pozosta-
ją wparciem dla systemów załogowych, do ich posiadania dąży każda armia. Stąd 
wniosek, że traktowane są wyraźnie jako wyznacznik nowoczesności. 

Współcześnie realizacja zadań operacyjnych niejednokrotnie wymaga długiego, 
wytrwałego, a zarazem efektywnego pozostawania w powietrzu. Załogowe samoloty 
nie są w stanie tego osiągnąć zarówno ze względów technicznych (konieczność do-
tankowania), jak i ze względu na czynnik ludzki. Maksymalny czas przez jaki pilot 
jest efektywny podczas misji to 6 godzin. Ponadto dzięki temu, że maszyny są „bezza-
łogowe”, mogą mieć kształt „oszukujący” radary, co uniemożliwia ich namierzenie. 

Obecnie prym w technologii wiodą USA. Departament Obrony dysponuje po-
nad 10 000 jednostek UAV. Użyto ich m.in. w konflikcie na Bałkanach, misji 
w Somalii, Iraku, Jemenie, Afganistanie oraz w Libii. Sektor obronny USA prze-
widuje przeznaczenie ok. 37 mld dol. w najbliższych 10 latach na rozwój UAV7. 
W 2002 roku Predator RQ-1 przeistoczył się w MQ-1, „myśliwego-zabójcę” 
uzbrojonego w 2 pociski taktyczne AGM-114 Helfire klasy powietrze-ziemia, 
zdolne do sięgnięcia celu z dystansu 8 kilometrów8. 

 
 
 

                                                      

6 The Radioplane Target Drone, http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_radioplane3.html, 
(dostęp: 13.05.2015).  

7 UAS America Fund Files Micro Unmanned Aircraft Petition, http://www.uasamericafund. 
com/, (dostęp: 20.05.2015). 

8 Predator RQ-1 – maszyny typu reconnaissance. Generacja MQ-1 to maszyny wielozadaniowe 
(Multipurpose). Więcej: General Atomics RQ/MQ-1 Predator, http://www.designation-sys 
tems.net/, (dostęp: 20.05.2015). 
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Zastosowanie pozamilitarne 
 

Maszyny klasy UAS stanowią niezwykle użyteczny instrument dla środowiska 
naukowego – klimatologów, geografów. Jedynie dzięki nim można przeprowadzać 
efektywny monitoring zmian na powierzchni Ziemi, jak i w atmosferze oraz uzy-
skiwać jak najdokładniejsze dane9. Konwencjonalnym sposobem monitoringu na 
chwilę obecną jest wykorzystanie satelitów, jednak systemy te są kosztowne, 
a uzyskiwane za ich pomocą dane często okazują się niewystarczające. 

W obliczu surowych warunków panujących na północnym obszarze polarnym 
drony stanowią jedyny efektywny instrument w przedsięwzięciach wobec niego 
podejmowanych. Maszyny te wyposażane są w termoczułe kamery na podczer-
wień, mierzące zmiany temperatury lodu, jak i wody. Kamery poprzez namierzanie 
promieniowania podczerwonego, jak i widzialnego obserwują strukturę i przebieg 
dezintegracji lodu. Wysokościomierze pozwalają precyzyjnie mierzyć budowę 
pokrywy lodowej. Jeszcze inne drony to „boje” mierzące zasolenie wody. Dzięki 
zdolności monitorowania i przesyłania danych w czasie rzeczywistym, możliwe 
jest sporządzanie dokładnych modeli zachowania lodu oraz map obszaru, co jest 
kluczowe dla żeglugi arktycznej. 

 
Wykorzystanie dronów w Arktyce przez państwa regionu 

 

Każde z państw arktycznych wprowadza bezzałogowe statki powietrzne jako 
instrument sił operujących w Arktyce. Odbywa się to zarówno w celach nauko-
wych, jak i wyraz zainteresowania oraz interesów na omawianym obszarze. Do-
strzegalna jest odmienność wymiaru przedsięwzięć, co wynika nie tylko z kultury 
strategicznej, ale i potencjału w dziedzinie systemów UAS. Można zauważyć, że 
wraz ze wdrażaniem dronów postępują prace na rzecz uregulowania statusu 
i umiejscowienia ich w systemie lotniczym. 

 
Stany Zjednoczone 

 

W Stanach Zjednoczonych, mimo niezwykle dynamicznych prac rozwijania  
i udoskonalania technologii UAS w wymiarze ofensywnym, ich komercyjne użycie 
było objęte zakazem. Urządzenia wykorzystywano zatem w sposób „nieoficjalny”, 
odbywało się to w ramach projektów ośrodków badawczych i w ścisłym porozumie-
niu z Federalną Administracją Lotnictwa (Federal Aviation Administration – FAA) 
Jako przykład może posłużyć University of Alaska, ściśle współpracujący z FAA, 
który w ramach jednego z projektów wykorzystał drony do monitorowania populacji 

                                                      

9 Doskonałą prezentacją jakości obrazu są materiały filmowe dostępne w Internecie, np. na plat-
formie youTube. Jeden z materiałów: Parrot Bebop Drone prototype flying over Arctic and Ber-
ing strait (August 2014), https://www.youtube.com/watch?v=i4qL-vrfl88, (dostęp: 12.05.2015). 
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lwów morskich na Wyspach Aleuckich10. Z kolei we współpracy z Narodową Agen-
cją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (National Aeronautics and Space Admini-
stration – NASA) i Narodową Administracją Oceanu i Atmosfery (National Oceanic 
and Atmospheric Administration – NOAA) prowadzono badania przepływu lodu. 
Zgromadzone w ten sposób dane pozwoliły zrozumieć i dokładniej poznać wpływ 
człowieka na klimat oraz jak złagodzić skutki klęsk żywiołowych wynikających ze 
zmian klimatu. Jako potwierdzenie mogą służyć obserwacje „rzek atmosferycznych” 
– długich i wąskich stref nawałnic przemieszczających się nad powierzchnią Pacyfi-
ku, które mogą przynosić ulewne deszcze i obfite śniegi na Zachodnim Wybrzeżu11. 
W lipcu 2008 roku NOAA, w ramach misji badawczej, zastosowała drony do obser-
wacji topnienia pokrywy lodowej Grenlandii i potencjalnego udziału we wzroście 
globalnego poziomu mórz w nadchodzącym stuleciu12. 

W kwietniu 2011 roku z kolei międzynarodowy zespół naukowców13 przeprowa-
dził serię bezzałogowych lotów nad Arktyką celem przebadania poziomu i wpływu 
związków węgla na klimat arktyczny oraz zależności zachodzących między klimatem 
a kriosferą14. W badaniach wykorzystano dwa niewielkie urządzenia typu Manta, 
wyposażone w sensory do pomiaru poziomu węgla. Wykonały 18 lotów w czasie 38 
godzin. Była to pierwsza misja naukowa skupiająca wysiłki wielonarodowego zespołu 
badawczego, który wykorzystał w swych pracach statki bezzałogowe. 

Inny wymiar zastosowania dronów podjął koncern BP. Testowano je już 
w 2006 roku, szukając sposobu na permanentny monitoring rurociągów. W 2014 
roku BP jako pierwsze przedsiębiorstwo otrzymał pozwolenie od FAA na komer-
cyjne loty dronów nad terytorium USA. Sterowany i kontrolowany drogą radiową 
Puma AE monitorował pole naftowe Prudhoe Bay na Północnym Wybrzeżu Ala-
ski15. W 2015 roku FAA zaproponowała przepisy zezwalające na wykorzystywanie 
                                                      

10 Ship-Based Wildlife Observation, http://aeryon.com/casestudies/ship-based-wildlife-observa 
tion, (dostęp: 11.05.2015). 

11 Drones seek storms' secrets, http://uas.noaa.gov/news/drone-seeks-storm-secrets.html, 
(dostęp: 11.05.2015). 

12 Unmanned Aircraft to Get Bird’s Eye View of Shrinking Greenland Ice Sheet, 
http://uas.noaa.gov/news/press/birds-eye-view.html, (dostęp: 11.05.2015). 

13 W projekcie uczestniczyli naukowcy z USA, Norwegii, Rosji, Niemiec, Włoch i Chin. Źródło: 
Scientists Using Drones to Measure Black Carbon in the Climate-Sensitive Arctic Environ-
ment, http://www.pmel.noaa.gov/, (dostęp: 11.05.2015).  

14 Kriosfera (z gr. kryos – lód, zimno, chłód) zgodnie z definicją to powłoka lodowa Ziemi, 
obejmująca warstwę od górnej troposfery do dolnej granicy wiecznej zmarzliny. Pozostaje 
w ścisłym związku z atmosferą, litosferą i hydrosferą. Kriosferę tworzą lody lodowców i lądo-
lodów, lód wieloletniej zmarzliny, lód w chmurach, pokrywa lodowa mórz, rzek i jezior oraz 
śniegi stale zalegające w wysokich górach i okresowe w umiarkowanej strefie klimatycznej, 
B.B. Fitzharris, The Cryosphere: Changes and Their Impacts, [w:] Climate Change 1995. Im-
pacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses, Cam-
bridge 1995, s. 245. 

15 Using drones to monitor safety, http://www.bp.com/, (dostęp: 7.05.2015). 
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dronów nad terytorium kraju. Loty mogą być przeprowadzane jedynie w godzinach 
dziennych i maszyna musi pozostawać w zasięgu wzroku, czyli operator musi 
utrzymywać stały kontakt z urządzeniem. Loty nie powinny przekraczać 500 stóp 
wysokości oraz prędkości 100 mil na godzinę. Ponadto operatorzy muszą unikać 
przestrzeni i korytarzy zarezerwowanych dla samolotów. Uruchomienie maszyny 
musi odbywać się po dokładnej ocenie warunków atmosferycznych i z uwzględ-
nieniem lokalizacji ludzi, aby redukować ryzyko incydentów, gdyby operator stra-
cił kontrolę nad maszyną16. 

Spośród działań wykorzystujących systemy bezzałogowe warto zwrócić uwagę 
na przedsięwzięcie NOAA i US Coast Guard, jakie miało miejsce latem 2014 roku. 
Należący do Straży Wybrzeża lodołamacz „Healy” służył za obiekt testowy dla 
używanego przez NOAA drona Puma AE, operującego zarówno w powietrzu, jak 
i na wodzie. Głównym celem misji było sprawdzenie możliwości lądowania na po-
kładzie okrętu oraz nawigowanie urządzeniem przez sieć internetową. Wynikało to z 
konieczności wypracowania systemu przechwytywania dronów po zakończeniu misji 
bez konieczności wchodzenia na lód czy podpływania po sprzęt. Drona Puma AE 
przetestowano także w symulacji z występowaniem rozlewisk ropy17. Jak wiadomo, 
to jedna z najbardziej newralgicznych i istotnych kwestii w kontekście potencjału 
surowcowego Arktyki. Potwierdzeniem jej ważności stała się katastrofa ekologiczna 
wywołana w wyniku awarii na platformie wiertniczej Deepwater Horizon18. 

Do jednych z ciekawszych przedsięwzięć naukowych z wykorzystaniem jedno-
stek UAV należą badania Christophera Zappy, oceanografa i badacza z Uniwersy-
tetu Columbia, który upatruje w nich najskuteczniejszy instrument dokładnego 
poznania przebiegu dezintegracji lodu i zrozumienia specyfiki procesów lodowych 
zachodzących na biegunie. Naukowiec wykorzystuje niewielki model Manta19. 
                                                      

16 Department of Transportation Federal Aviation Administration, Interpretation of the Special 
Rule for Model Aircraft, http://www.faa.gov/uas/media/model_aircraft_spec_rule.pdf, (dostęp: 
20.05.2015). 

17 Coast Guard Icebreaker Launches, Lands First Arctic Drone, http://www.knom.org/, Coast 
Guard Research and Development Center, NOAA test Unmanned Aircraft System during Arc-
tic exercise, http://alaska.coastguard.dodlive.mil, (dostęp: 7.05.2015). 

18 W kwietniu 2010 r. na platformie Deepwater Horizon miał miejsce katastrofalny wyciek ropy. 
Podczas cementowania odwiertu Macondo doszło do wybuchu i pożaru na platformie. Wyciek 
udało się opanować dopiero w lipcu. Za katastrofę ponoszą winę wszystkie trzy firmy działa-
jące na platformie: BP (dawne British Petroleum), Transocean (firma wiertnicza będąca wła-
ścicielem platformy) oraz Halliburton (amerykański koncern przeprowadzający cementowanie 
odwiertu Macondo). W ocenie prezydenckiej komisji dochodzeniowej katastrofa była skut-
kiem szeregu zaniedbań, w tym decyzji o redukcji kosztów i skracaniu wymaganych procedur. 
Więcej: Us Chemical Safety And Hazard Investigation Board, Investigation Report Overview, 
http://www.csb.gov/assets/1/7/Overview_-_Final.pdf, (dostęp: 20.05.2015). 

19 Koszt tego sprzętu zawiera się w przedziale 100–250 tys. dolarów i w porównaniu z innymi 
jednostkami jest dość tani. Scientists Use UAS to Study Artic Sea Ice, http://www.uasvision. 
com/, (dostęp: 7.05.2015).  
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Plany naukowe Zappy przewidują ekspedycję i badania w okolicach Svalbardu. 
Wyspy leżące w Cieśninie Fram to bardzo dobra lokalizacja do badań, gdyż w tym 
miejscu lód jest spychany każdego lata z Oceanu Arktycznego na południe. Łama-
nie i dryf lodu trwa od kwietnia do września, kiedy to kurczy się do minimum (któ-
re od 1970 r. wciąż się zwiększa). W ramach badań dokonano pomiarów lodu, 
temperatury wody, zasolenia oraz poziomu albedo20. 

Dla Stanów Zjednoczonych kluczowym obszarem w kontekście interesów ark-
tycznych jest Alaska. Zarówno ze względu na pola naftowe, jak i na ogólne zna-
czenie strategiczne. Trudne warunki pogodowe pozwalają sprawdzić zdolności 
maszyn. Jeśli będą w stanie swobodnie działać w mroźnym, wilgotnym środowi-
sku, w widoczności ograniczanej przez gęste mgły, to będą mogły działać w każ-
dych warunkach. Uniwersytet w Fairbanks jest jednym z ośrodków testujących 
jednostki UAS. Pozytywnymi wynikami testów zainteresowana jest armia amery-
kańska. Rozważa się ponadto wdrożenie do działań na Alasce większych maszyn 
typu Gray Eagle 21. W związku z tym zaczęły pojawiać się koncepcje rozszerzenia 
stref dla ćwiczeń oddziałów wojskowych, włączając w nie przestrzeń powietrzną. 
Jest to podyktowane koniecznością „wyjścia naprzeciw pilnym potrzebom bezpie-
czeństwa narodowego”22. Wyłączność armii na korzystanie z korytarzy powietrz-
nych może wskazywać na zamiar stosowania przez wojsko uzbrojonych jednostek 
UAV w Arktyce. Rośnie także zainteresowanie komercyjnym użyciem jednostek 
bezzałogowych. Jedną z ważniejszych korzyści, poza obserwacją pól naftowych, 
jest ich udział w życiu codziennym. Mogłyby być skuteczną alternatywą w dystry-
bucji różnych dóbr, choćby sprzętu czy żywności, na odległych, rzadko zamieszka-
łych obszarach23. 

Potwierdzeniem omawianej wcześniej koncepcji wykorzystywania w Arktyce 
uzbrojonych dronów jest wyposażenie amerykańskiej marynarki w testowe drony 
podwodne, operujące pod lodem na Oceanie Arktycznym. LOCUST (Low Cost 
UAV Swarming Technology) są wystrzeliwane z wyrzutni pokładowych. Gdy znaj-
dą się w powietrzu, tworzą zwartą formację. Poza standardowymi jak na te jed-
nostki możliwościami monitoringu, zbierania informacji i ich przesyłania, potrafią 
przesyłać je między sobą w sposób niezakłócony. System może zostać zastosowa-
                                                      

20 Badania trwały 2 tygodnie kwietnia i pierwszy tydzień maja. Specyfika i aktualność proble-
matyki pozwala przewidywać, że pojawi się publikacja, wówczas będzie można poznać do-
kładniej rezultaty przedsięwzięcia. 

21 Gray Eagle to jednostki oparte na technologii Predator i Reaper. Plan zakłada wdrożenie do 
służby 17 sztuk, każda z 12-osobową załogą naziemną. Należy podkreślić, że po uzbrojeniu 
w pociski będą pierwszymi dronami armii USA używanymi na Alasce. New larger Army 
drone expected in Alaska next year, http://www.newsminer.com/, (dostęp: 7.05.2015). 

22 Unmannded Aircraft Systems Roadmap 2005–2030, https://fas.org/irp/program/collect/uav_ 
roadmap2005.pdf, s. 65-70, (dostęp: 6.05.2015). 

23 Drone Researchers Find a New Frontier in Alaska, the Arctic, http://www.nbcnews.com, 
(dostęp: 11.05.2015). 
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ny na okrętach, pojazdach taktycznych, w lotnictwie załogowym oraz samolotach 
bezzałogowych zarówno w wymiarze defensywnym, jak i ofensywnym, co jest 
zbieżne z kierunkiem prac udoskonalających UAS na rzecz zwiększenia ich auto-
nomiczności24. 

Powołana z ramienia Pentagonu Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA)25 prowadzi testy systemu ACTUV (the Anti-Submarine Warfare Con-
tinuous Trail Vessel). Celem jest osiągnięcie zdolności zwalczania okrętów pod-
wodnych przez jednostki bezzałogowe, sterowane wyłącznie przez komputer. Pro-
totyp odbył 42-dniowy rejs na dystansie 26 tysięcy mil. Jeśli testy się powiodą, 
w 2018 roku przewiduje się uruchomienie produkcji seryjnej na potrzeby US 
Navy26. Działania tego typu wpisują się w szerszy trend „zmiany kultury strate-
gicznej” US Navy, dla której drony będą standardowym instrumentem wykorzy-
stywanym w działaniach. W koncepcję tę wpisuje się także testowany system lase-
rowy, mający za zadanie niszczenie dronów. Na system GBAD (The Ground-
Based Air Defense Directed Energy On-the-Move) składają się: laser, czujnik i sys-
tem nawigacji, montowane na 3 pojazdach bojowych. Ten projekt również znajduje 
się w fazie testowej. Jeśli wyniki okażą się zadowalające, przewiduje się wprowa-
dzenie ich do wyposażenia na koniec 2015 roku27. Jako jeden z powodów uzasad-
niających rozwój omawianej technologii podaje się troskę o bezpieczeństwo. Po 
pierwsze, przez wzgląd na rosnące wykorzystywanie dronów w sektorze prywat-
nym, co może zwiększać ryzyko ataku terrorystycznego. Urządzenia te są łatwo 
dostępne i nietrudno wprowadzić do nich modyfikacje i ulepszenia. Ponadto dy-
namika w technologii tych urządzeń wskazuje, że mogą powstać nanodrony prze-
znaczone do szpiegostwa. 

Należy zakładać, że obrany kierunek prac nie ulegnie zmianie, tym bardziej że 
zaczęły pojawiać się informacje o zwiększaniu zdolności bojowych. Między inny-
mi poprzez zwiększanie udźwigu, co stworzyłoby „latające magazyny uzbrojenia”, 
o których użyciu decydowaliby piloci jednostek załogowych. 

 
Kanada 

 

Kanada to jedno z państw, dla których jednostki UAV mają decydujące znacze-
nie w ochronie interesów w Arktyce. Intensyfikacja prac w tym zakresie była klu-

                                                      

24 Day of the LOCUST: Navy demonstrates swarming UAVs, http://defensesystems.com/, 
(dostęp: 7.05.2015). 

25 DARPA – pol. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności.  
26 Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) Prototype, 

http://www.naval-technology.com/. Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail Un-
manned Vessel (ACTUV), http://www.darpa.mil, (dostęp: 9.05.2015). 

27 Prezentacja testowanego systemu dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/wat 
ch?v=nc_ijxZRDB0, (dostęp: 8.05.2015). 
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czowym elementem kampanii wyborczej premiera Stephena Harpera w 2006 roku. 
Równie obiecujący, co ambitny program JUSTAS napotkał jednak wiele trudności, 
wśród których najpoważniejszą był brak wystarczających środków finansowych na 
jego realizację28. 

W 2011 roku były ważnym elementem podczas ćwiczeń w ramach „Operation 
Nanook”. Boeinga ScanEagle wykorzystano w symulacji katastrofy powietrznej 
w Resolute Bay (3000 km od Ottawy) oraz katastrofy morskiej z udziałem Cana-
dian Coast Guard na wodach między Kanadą i Grenlandią. Minister Obrony Peter 
McCay w jednym z wywiadów stwierdził, że drony „są zwiastunem nadchodzą-
cych zmian” w kanadyjskich działaniach w Arktyce. W trwającej 3 tygodnie ope-
racji Nanook29 brały udział 3 okręty wojenne prowadzone przez fregatę HMCS „St. 
John's”, wysłane z Nowej Funlandii do Zatoki Baffina, gdzie dołączyły do lodoła-
macza kanadyjskiej Straży Wybrzeża. Około 1 100 marynarzy, żołnierzy i persone-
lu lotniczego wraz z Siłami Specjalnymi i miejscowymi siłami Canadian Rangers 
dołączyło do 200 marynarzy z kanadyjskiej Straży Wybrzeża (Canadian Coast 
Guard). W ćwiczeniach uczestniczyły także fighter jety CF-18 Hornet i załogowe 
samoloty transportowe i helikoptery. Jednostki bezzałogowe ScanEagle dostarczały 
dane 2 kompaniom piechoty z Alberty i Quebec, uczestniczącym w powietrzno-
morskich ćwiczeniach poszukiwawczo-ratowniczych. 

W komponent UAV wyposażono także jednostki morskie MV „Nunavik” 
i „Umiak I”. Pierwsza z nich to największy na świecie lodołamacz i zarazem trans-
portowiec niklu. Firma Fednav, będąca armatorem tych jednostek, postrzega drony 
jako środek umożliwiający uzyskanie przewagi w regionie, gdzie coraz częściej 
wkradają się inne jednostki morskie. Drony są najkorzystniejszym instrumentem 
do wykonywania monitoringu i zdjęć obszarów dalej wysuniętych, ponieważ rada-
ry nie działają zbyt dobrze w warunkach lodowych i nie są w stanie uzyskać do-
kładnych danych. Jedną z najistotniejszych kwestii w żegludze lodowej jest odna-
lezienie wód wolnych od lodu i unikanie przedzierania się przez pola lodowe. 

W lutym 2015 roku światło dzienne ujrzał raport Szefa Wywiadu Obronnego 
Kanady, w którym stwierdził, że zarówno Rosja, jak i Chiny mogą używać dronów 

                                                      

28 JUSTAS (Joint Unmanned Surveillance Targeting and Acquisition System) to piorytetowy 
program Kanadyjskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz dlugoterminowego rozwiązania Depar-
tamentu Obrony dla rozwoju UAVs klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Pro-
gram zakłada wdrożenie jednostek UAV na wyposażenie 650-osobowych jednostek szybkie-
go reagowania na obszarze Nowej Funlandii oraz pełną operacyjność ich floty do 2023 r. The 
Joint Uninhabited Surveillance and Target Acquisition System (JUSTAS) Project, 
http://www.casr.ca/id-justas-project-timeline.htm, (dostęp: 21.05.2015).  

29 Operacje Nanook zainicjowano w 2007 r. i na stałe wpisały się w kalendarz kanadyjskich 
inicjatyw obronnych. Uczestniczą w nich także siły duńskie (Danish Navy) oraz amerykańskie 
(US Coast Guard). Przeprowadzane są w pobliżu Resolute Bay, w prowincji Nunavut (nazwa 
pochodzi od inuickiego określenia niedźwiedzia polarnego). Operation NANOOK, National 
Defence and the Canadian Armed Forces, http://www.forces.gc.ca/, (dostęp: 8.05.2015). 
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do szpiegowania kanadyjskiej części Arktyki30. Tajny raport opublikowano zaraz 
po tym, jak Rosja dokonała przesunięcia wojsk do bazy Alakurtti (baza serwisowa 
Floty Północnej), oddalonej od granicy fińskiej zaledwie 31 mil, w ramach 
wzmacniania sił wojskowych w regionie. 

W kontekście rosyjskich działań w Arktyce kanadyjska marynarka jest wyposa-
żana w systemy bezzałogowe typu ScanEagle31. Jedną z cennych, a zarazem istot-
nych zalet tych maszyn jest możliwość długiego, bo ponad 24-godzinnego, prze-
bywania w powietrzu oraz operowania w trudnych warunkach atmosferycznych – 
przy silnych wiatrach i ulewnych deszczach. 

W październiku 2013 roku Departament Obrony postanowił przeznaczyć 11,3 
mln dolarów na kontrakt dla MDA (MacDonald Dettwiler and Associates) na dostar-
czenie manualnie sterowanego bezzałogowca Raven B. Natomiast w kwietniu 2014 
zawarto z koncernem kolejny – 5-milionowy kontrakt na wsparcie tych systemów32. 

Efektywny monitoring w Arktyce nabiera coraz większego znaczenia, odkąd 
Władimir Putin wdrożył program modernizacji brygad północnych i powołanie 
Floty Północnej dla ochrony rosyjskich interesów w tym regionie. Kanada posiada 
zaawansowane możliwości w tym zakresie i fiasko oferty sprzedaży przez amery-
kański koncern Northrop Grumman jednostek Global Hawk nie wpłynął negatyw-
nie na kanadyjskie zdolności33. Drony są potrzebne m.in. do patrolowania północ-
nych rubieży. Aktualnie takie możliwości mają jednostki typu Aurora. Kanada 
posiada aktualnie 18 takich statków. Osiągają one pułap 7400 kilometrów i mogą 
przebywać w powietrzu 17 godzin bez konieczności dodatkowego tankowania. 
Spośród nich 10 maszyn zmodernizowano, montując w skrzydłach systemy elek-
troniczne i sensory. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 2,5 mld dolarów. W kolej-

                                                      

30 Informacja ta pojawiła się dzięki Canadian Press, która otrzymała dostęp do raportu. Omó-
wienie głównych kwestii raportu: Arctic spy drones a defence concern as Russia expands re-
ach, http://www.cbc.ca/news/politics/arctic-spy-drones-a-defence-concern-as-russia-expands-
reach-1.2953027, (dostęp: 12.05.2015).  

31 ScanEagle to autonomiczne statki bezzałogowe. Stosunkowo niewielkie (o długości ok. 1,2 m 
i rozpiętości skrzydeł 3 m), operujące na wysokości 4876 m. Są wyposażone w elektrooptycz-
ne lub podczerwone kamery z żyroskopową stabilizacją obrazu. Kamery posiadają pełny za-
kres możliwości pochylenia i zoomu, co pozwala operatorowi na śledzenie obiektów statycz-
nych, jak i poruszających się. Maszyna może pracować indywidualnie lub w grupach. ScanE-
agle System, http://www.insitu.com/systems/scaneagle, (dostęp: 20.05.0215). 

32 MDA to support Canadian DND UAV solution, http://www.shephardmedia.com/news/uv-
online/mda-support-canadian-dnd-uav-solution/, (dostęp: 12.05.2015).  

33 Propozycja sprzedaży 3 maszyn Global Hawk pojawiła się w 2012 r. Oferta była dla Kanady 
interesująca o tyle, że Global Hawk są zdolne do wykonywania przelotu nad Przejściem Pół-
nocnym 6 razy podczas pojedynczej misji. Ottawa considers high-altitude drones for Arctic 
surveillance, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-considers-high-altitude-
drones-for-arctic-surveillance/article4219537/, (dostęp: 20.05.2015).  
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nych latach zaplanowano modernizację pozostałych maszyn, przedłuży to służbę 
14 z nich do 2030 roku34. 

W Kanadzie zaczęły pojawiać się także koncepcje zwiększenia efektywności 
dronów poprzez ich uzbrojenie, głównie w celu ich wykorzystania jako broni poza 
granicami morskimi kraju. Dotychczasowy brak zainteresowania tą kwestią wyni-
kał z wielu powodów. Po pierwsze, wymagało to bardzo dużych nakładów finan-
sowych – flota 12 sztuk kosztowałaby ponad 1 mld dolarów35. Po drugie, niezwy-
kle istotne są także kwestie prawne i etyczne związane z tym wymiarem wykorzy-
stania systemów UAV. Mowa tu m.in. o kwestii ofiar wśród ludności cywilnej, 
wyboru celów oraz ryzyka swoistego „znieczulenia” operatorów urządzeń oddalo-
nych od teatru działań. Hamulcem dozbrajania dronów są również przesłanki natu-
ry strategicznej. Działania mogą wywoływać oburzenie i wrogość zarówno spo-
łeczności lokalnych, jak i rządów państw. Zwłaszcza że specyfika tych maszyn 
czyni z nich idealne narzędzie do „zakradania się” i szpiegowania. Pokusa ich uży-
cia w charakterze „podniebnych szpiegów” może wzrastać w miarę rozszerzania 
katalogu misji z ich użyciem. 

 
Norwegia 

 

Norwegia jako jedno z najbardziej zaangażowanych w Arktyce państw skandy-
nawskich zaczęła rozważać wprowadzenie dronów do służby w 2015 roku. Jed-
nakże ukierunkowanie urządzeń ma charakter odmienny. Na jednym ze stycznio-
wych posiedzeń Stortingu dyskutowano na temat włączenia dronów do systemu 
lotniczego. Podyktowane to było charakterem wyzwań pojawiających się na Dale-
kiej Północy, wymagających wykorzystania nowych technologii. Jednostki klasy 
UAV są kosztowną, ale o niskim poziomie ryzyka opcją w potencjalnej ochronie 
życia podczas ekspedycji i operacji morskich. Służyłyby m.in. permanentnemu 
monitorowaniu zachowania lodu, obserwacji wód terytorialnych, środowiska natu-
ralnego. Brałyby także czynny udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych 
oraz monitoringu żeglowności szlaków. To kwestie szczególnie ważne w obliczu 
przewidywanego wzrostu ruchu na Północnych Szlakach Morskich. 

14 kwietnia 2015 roku na Svalbardzie otwarto Centrum Arktyczne zajmujące się 
pracą nad dronami – ASUF. Ośrodek jest efektem partnerstwa ośrodka badawczego 
Northern Research Institute (NORUT), Uniwersytetu w Tromso i przedsiębiorstwa 
Lufttransport. Centrum koncentruje swą działalność na udoskonaleniu dronów, aby 
stały się jednostkami zdolnymi do działań ratowniczych, monitorujących, a także 

                                                      

34 DND Awards Contract for Modernization of Aurora Aircraft, http://www.forces.gc.ca/en/ 
news/article.page?doc=dnd-awards-contract-for-modernization-of-aurora-aircraft/hnmx18xd, 
(dostęp: 20.05.2015). 

35 Ibidem. 
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działań policyjnych, jak i komercyjnych36. Połączenie działalność badawczej i bizne-
sowej ma na celu przejęcie głównej roli w szkoleniach personelu obsługującego 
urządzenia, jak i wytwarzaniu nowych rozwiązań sprzętowych. Kierunek prac Cen-
trum odzwierciedla priorytetowe znaczenie, jakie ma dla norweskiego rządu innowa-
cyjność i wiodąca rola w dziedzinie samolotów bezzałogowych w Arktyce. Można 
przypuszczać, że Ośrodek będzie uczestniczył w wypracowaniu procedur i systemu 
dla zintegrowania dronów z systemem lotniczym. Jedynie w ten sposób możliwe 
stanie się wykorzystywanie możliwości tych maszyn. Mimo że Norwegia posiada 
możliwości technologiczne do stworzenia maszyn do ofensywnego wykorzystania, 
aktualnie trudno dostrzec zamiar ich użycia w Arktyce. Główny nacisk kładzie się na 
ich zdolność odpowiedzi na wyzwania dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, 
wynikającego ze skutków zmian klimatycznych. 
 

Rosja 
 

Rosja upatruje w dronach instrument permanentnego operowania w Arktyce. 
Włączenie ich do działań w tym regionie odbywa się w ramach polityki zwiększa-
nia obecności i monitoringu warunków tam panujących oraz zabezpieczenia rosyj-
skich interesów na tych obszarach. Taktyczne UAV Orlan-1037 mają znaleźć się na 
wyposażeniu sił arktycznych we wschodnim dystrykcie wojskowym. To typ dro-
nów wystrzeliwanych z wyrzutni, osiągający pułap 7 km, zasięg 600 km i 15 go-
dzin nieprzerwanego lotu. Testowanie ich zdolności operacyjnych będzie jednym 
z ważniejszych zadań jednostek na Wyspie Wrangla i Przylądku Otto Schmidt 
w pobliżu wybrzeża Morza Czukockiego. Plany przewidują, że Orlan-10 mają stać 
się suplementem dla sił nowego Strategicznego Arktycznego Dowództwa Floty 
Północnej38. Do głównych zadań należy monitoring całej zachodniej części Nor-
thern Sea Route. 

W maju 2015 roku nad Wyspami Kurylskimi przeprowadzono loty testowe 
maszyny Takhion. Zaprojektowana jest do operowania w trudnych warunków 
klimatycznych – zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach, i silnym 
wietrze. Pierwsze loty miały na celu sprawdzenie monitoringu zmechanizowa-
nej piechoty i oddziałów czołgów podczas ćwiczeń wojskowych. Planowanym 
                                                      

36 Arctic Centre for Unmanned Aircraft – ASUF, http://www.asuf.no/english/ (20.05.2015). 
37 Orlan-10 to maszyny klasy mini-UAV, opracowane w Specjalnym Centrum Technologicznym 

w Sankt Petersburgu w latach 2009–2012. Zestaw rozpoznawczy składa się ze stacji operato-
rów, systemu łączności i przesyłania danych, agregatu prądotwórczego o mocy 1 kW oraz wy-
rzutni pneumatycznej na przyczepie. Aktualnie dowodzenie może obejmować 4 maszyny jed-
nocześnie, jednakże po stworzeniu sieci łączności i transmisji danych możliwe będzie opero-
wanie 30 bezzałogowcami. 

38 Za ciekawostkę można uznać, iż jednostki tego typu zaobserwowano nad terytorium Ukrainy 
w maju 2014 r., Ukrainian forces says two drones shot down over war zone are Russian, 
http://www.theguardian.com, (dostęp: 20.05.2015). 
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przeznaczeniem jest obserwacja całego terytorium nad Kurylami. Ponadto 
w marcu 2015 roku jednostki znalazły się w służbie Centralnego Dystryktu 
Wojskowego dla misji rekonesansowych na Syberii39. 

Warto zwrócić uwagę na intensyfikację prac rozwojowych. W listopadzie 2011 
roku Ministerstwo Obrony Rosji rozstrzygnęło konkurs na pracę badawczo-
rozwojową nad większymi bezzałogowcami klasy MALE. Miał to być sposób na 
zaostrzenie konkurencji i pobudzenie segmentu AUV, który nie może poszczycić 
się w ostatnich latach szczególnie udanymi konstrukcjami. Program ten jest naj-
istotniejszy dla rosyjskiego sektora AUV także ze względu na dążenia do zmniej-
szenia dystansu dzielącego poziom zaawansowania Rosji do USA, Izraela, Wiel-
kiej Brytanii czy Turcji. W 2014 roku powołano Państwowe Centrum Lotnictwa 
Bezpilotowego Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Głównym celem jego 
działalności ma być przygotowywanie operatorów AUV wszystkich klas dla woj-
ska i służb cywilnych. Według wstępnych planów łączna liczba tych jednostek 
miała przekroczyć w 2015 roku 500 sztuk. Wydatki na programy bezzałogowców 
oszacowano na 320 mld rubli do 2020 roku40. 

 
Zakończenie 

 

Niewątpliwie systemy bezzałogowe stają się coraz bardziej wszechstronnymi 
maszynami. Szanse na ich dalszy rozwój leżą w nowych technologiach i progra-
mach badawczych. W znacznej mierze ich kierunek jest łatwy do przewidzenia, tj. 
ku zwiększaniu możliwości maszyn rozpoznawczych, rozpoznawczo-uderze-
niowych, a także zdolności bojowych. Główną przesłanką tych działań jest dotych-
czasowa wysoka efektywność operacyjna, nieoceniona w rejonie arktycznym, 
gdzie możliwość eksploracji nadal pozostaje kosztowna i obarczona dużym ryzy-
kiem. Należy jednocześnie podkreślić, że prace rozwojowe i testy nie przesądzają 
o uruchomieniu produkcji seryjnej i wdrożeniu danej jednostki do służby. Wśród 
wielu ograniczeń jednym z ważniejszych jest kwestia obciążeń finansowych. 
W związku z tym może pojawić się zagrożenie, że zbyt wysokie oczekiwania wo-
bec innowacyjnych programów pochłoną rezerwy finansowe i środki pierwotnie 
przeznaczone na inne cele. 

Do zalet systemów bezzałogowych szczególnie użytecznych w warunkach ark-
tycznych z pewnością można zaliczyć duży zasięg i długotrwałość lotu, sięgającą 
kilkanaście godzin. Dzięki temu dużo łatwiej utrzymać ciągłe dyżury rozpoznania. 
Jak przykład może posłużyć projekt realizowany w ramach współpracy polsko-

                                                      

39 Russian Military Testing Takhion Reconnaissance Drones in Kuril Islands, http://www.global 
security.org/wmd/library/news/russia/2015/russia-150520-sputnik02.htm. 

40 Szczegółowo kwestię wykorzystania dronów przedstawia m.in. M. Gajzler w opracowaniu: 
Czy leci z nami pilot? Bezzałogowe statki powietrzne, stan obecny i potencjał rozwojowy, 
http://dziennikzbrojny.pl/, (dostęp: 11.05.2015).  
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norweskiego zespołu naukowego działającego w Stacji im. Arctowskiego na An-
tarktydzie. W ramach projektu MONICA przeprowadzono serie lotów podczas 
których dokonano oszacowanie populacji pingwinów. Odpowiednie parametry 
techniczne pozwoliły nie tylko usprawnić i zrealizować cele monitoringu, ale także 
skrócić czas jego wykonania41. 

Prezentacja rozwoju technologii UAV w poszczególnych państwach może przed-
stawiać się imponująco, szczególnie wziąwszy pod uwagę dynamizm w tej dziedzi-
nie. Należy podkreślić jednak, że wiele z tych rozwiązań znajduje się w fazie testów. 
Do uruchomienia produkcji i wdrożenia do służby dzieli je znaczny dystans. 

Sprawy nie ułatwia fakt, że status tych maszyn nadal pozostaje nieuregulowany 
i jego miejsce w narodowym systemie lotnictwa pozostaje niejasny. Przewiduje się, 
że prace nad tymi maszynami będą podążać w kierunku większej autonomiczności. 
Chociaż pod względem operacyjnym będzie to zasadne i korzystne, to kontrower-
syjne pozostają kwestie etyczne i społeczne. Nie wspominając o braku definicji 
drona w systemie prawnym, jego statusie w prawie na poziomie międzynarodo-
wym, jak i wewnętrznym. Każde ze wskazanych państw staje przed koniecznością 
wypracowania skutecznego systemu reguł wykorzystania dronów przez sektor 
prywatny. Jednym z istotniejszych powodów jest zagrożenie szpiegostwem i sto-
sunkowo łatwe przeistoczenie tych urządzeń w „latających szpiegów”. 

W sektorze systemów UAS każde z państw reprezentuje odmienny potencjał 
i poziom zaawansowania prac w tej dziedzinie. Wyraźnie dostrzegalny dynamizm 
wskazywałby na rychły „wyścig” celem osiągnięcia niezawodności i jak najlepszej 
operacyjności jednostek UAV. Pojawia się zatem ryzyko incydentów z udziałem 
tych maszyn. W szerszej perspektywie nie należy wykluczać możliwości współ-
pracy państw arktycznych, czemu sprzyjałyby pozytywne doświadczenia środo-
wisk naukowych na tym polu. W podnoszonych niejednokrotnie koncepcjach roz-
wiązania kwestii zarządzania i bezpieczeństwa Arktyki niewykluczone, że drony 
staną się istotnym instrumentem monitorowania i zapewniania pokoju w tym re-
gionie. Mowa tu zarówno o wymiarze przyrodniczym, jak i gospodarczym. W per-
spektywie krótkoterminowej należy jednak spodziewać się raczej przedsięwzięć 
chroniących interesy każdego z państw z osobna. Odnosząc się do powyższych 
rozważań, niewątpliwie maszyny klasy UAV będą czynnikiem dynamizującym 
dyskusje na temat przyszłości obszaru High North. 

                                                      

41 Projekt MONICA (A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic 
ecosystems”) rozpoczął się w sezonie letnim 2014/2015. Głównym jego celem jest stworzenie 
warsztatu naukowego do prowadzenia zintegrowanego, interdyscyplinarnego monitoringu 
ekosystemów arktycznych. W ramach tegorocznych badań wykonano osiem lotów zadanio-
wych o łącznym dystansie ok. 1,5 tys. km. Sześć misji fotogrametrycznych o łącznej długości 
605 km zajęło 5 godz. i 30 min. Dla porównania wyprawa obserwatorów naziemnych zajęłaby 
13 dni i 17 godz. Źródło: Portal internetowy PAN, http://www.naukaonline.pl/nasze-
teksty/nauki-o-ziemi/item/1632-morze-widziane-z-nieba, (dostęp: 26.09.2015). 



Drony jako instrument poznania i eksploracji Arktyki 159 

Bibliografia 
 

Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) Proto-
type, http://www.naval-technology.com/, (dostęp: 9.05.2015). 

Anti-Submarine Warfare (Asw) Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV), 
http://www.darpa.mil, (dostęp: 9.05.2015). 

Arctic spy drones a defence concern as Russia expands reach, http://www.cbc.ca/news/ 
politics/arctic-spy-drones-a-defence-concern-as-russia-expands-reach-1.2953027, (do- 
stęp: 12.05.2015). 

Bączyk N., Latające torpedy, „Polska Zbrojna” 2014, nr 10. 
Coast Guard Icebreaker Launches, Lands First Arctic Drone, http://www.knom.org/, 

(dostęp: 7.05.2015). 
Coast Guard Research and Development Center, NOAA test Unmanned Aircraft Sys-

tem during Arctic exercise, http://alaska.coastguard.dodlive.mil, (dostęp: 
7.05.2015). 

Cwojdziński L., Zadania wykonywane przez systemy platform bezzałogowych i powody 
ich stosowania, http://www.5zywiolow.pl/wp-content/uploads/2014/02/zasady-uzy 
cia-uav-leszek-cwojdzinski.pdf, (dostęp: 12.05.2015). 

Day of the LOCUST: Navy demonstrates swarming UAVs, http://defensesystems.com/, 
(dostęp: 7.05.2015). 

Departament Obrony USA, http://www.defense.gov/specials/uav2002/, (dostęp: 
12.05.2015). 

Department Of Transportation Federal Aviation Administration, Interpretation of the 
Special Rule for Model Aircraft, http://www.faa.gov/uas/media/model_aircraft 
_spec_rule.pdf, (dostęp: 20.05.2015). 

DND Awards Contract for Modernization of Aurora Aircraft, http://www.forces.gc.ca/ 
en/news/article.page?doc=dnd-awards-contract-for-modernization-of-aurora-aircraft 
/hnmx18xd, (dostęp: 20.05.2015). 

Drone Researchers Find a New Frontier in Alaska, the Arctic, http://www.nbcnews. 
Com, (dostęp: 11.05.2015). 

Drones seek storms' secrets, http://uas.noaa.gov/news/drone-seeks-storm-secrets.html, 
(dostęp: 11.05.2015). 

Fitzharris B.B., The Cryosphere: Changes and Their Impacts, [w:] Climate Change 
1995. Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical 
Analyses, Cambridge 1995. 

Gajzler M., Czy leci z nami pilot? Bezzałogowe statki powietrzne, stan obecny i poten-
cjał rozwojowy, http://dziennikzbrojny.pl/, (dostęp: 11.05.2015). 

General Atomics RQ/MQ-1 Predator, http://www.designation-systems.net/, (dostęp: 
20.05.2015). 

Łuszczuk M., Regionalizm (morski) w Arktyce, [w:] Arktyka na początku XXI wieku. 
Między współpracą a rywalizacją, red. M. Łuszczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2013. 

MDA to support Canadian DND UAV solution, http://www.shephardmedia.com/news/ 
uv-online/mda-support-canadian-dnd-uav-solution/, (dostęp: 12.05.2015). 



Karolina Chyla 160 

New larger Army drone expected in Alaska next year, http://www.newsminer.com/, 
(dostęp: 7.05.2015). 

Operation NANOOK, National Defence and the Canadian Armed Forces, 
http://www.forces.gc.ca/, (dostęp: 8.05.2015). 

Ottawa considers high-altitude drones for Arctic surveillance, http://www.theglobean 
dmail.com/news/politics/ottawa-considers-high-altitude-drones-for-arctic-surveillanc 
e/article4219537/, (dostęp: 20.05.2015). 

Parrot Bebop Drone prototype flying over Arctic and Bering strait (August 2014), 
https://www.youtube.com/watch?v=i4qL-vrfl88, (dostęp: 12.05.2015). 

Prezentacja testowanego systemu dostępna jest pod adresem: https://www.youtube. 
com/watch?v=nc_ijxZRDB0, (dostęp: 8.05.2015). 

Radioplane OQ-2 Aerial Target Drone, http://www.militaryfactory.com, (dostęp: 
13.05.2015). 

Russian Military Testing Takhion Reconnaissance Drones in Kuril Islands, http://www.glo 
balsecurity.org/wmd/library/news/russia/2015/russia-150520-sputnik02.htm. 

ScanEagle System, http://www.insitu.com/systems/scaneagle, (dostęp: 20.05.0215). 
Scientists Use UAS to Study Artic Sea Ice, http://www.uasvision.com/, (dostęp: 

7.05.2015). 
Scientists Using Drones to Measure Black Carbon in the Climate-Sensitive Arctic En-

vironment, http://www.pmel.noaa.gov/, (dostęp: 11.05.2015). 
Ship-Based Wildlife Observation, http://aeryon.com/casestudies/ship-based-wildlife-

observation, (dostęp: 11.05.2015). 
The Joint Uninhabited Surveillance and Target Acquisition System (JUSTAS) Project, 

http://www.casr.ca/id-justas-project-timeline.htm, (dostęp: 21.05.2015). 
The Radioplane Target Drone, http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_radio 

plane3.html, (dostęp: 13.05.2015). 
The Radioplane Target Drone, http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_radio 

plane3.html, (dostęp: 13.05.2015). 
UAS America Fund Files Micro Unmanned Aircraft Petition, http://www.uasamerica 

fund.com/, (dostęp: 20.05.2015). 
Ukrainian forces says two drones shot down over war zone are Russian, 

http://www.theguardian.com, (dostęp: 20.05.2015). 
Unmannded Aircraft Systems Roadmap 2005–2030, https://fas.org/irp/program/collect/ 

uav_roadmap2005.pdf, s. 65-70, (dostęp: 6.05.2015). 
Unmanned Aircraft to Get Bird’s Eye View of Shrinking Greenland Ice Sheet, 

http://uas.noaa.gov/news/press/birds-eye-view.html, (dostęp: 11.05.2015). 
Us Chemical Safety And Hazard Investigation Board, Investigation Report Overview, 

http://www.csb.gov/assets/1/7/Overview_-_Final.pdf, (dostęp: 20.05.2015). 
Using drones to monitor safety, http://www.bp.com/, (dostęp: 7.05.2015). 
 



  

 

Część II 
EKONOMIA 

 

 





  
 Teoria i nauka ekonomii 

z perspektywy  
szkoły sztokholmskiej 

Beata Rogowska  
 
 

Abstrakt 
 

W niniejszym artykule wskazano na znaczenie szkoły sztokholmskiej dla rozwoju 
nauki ekonomii z uwzględnieniem „ekonomii politycznej”, jak i poszczególnych ele-
mentów kluczowych dla współczesnego rozumienia wiodących teorii sytuujących się 
w obszarze szeroko pojętych nauk ekonomicznych. Ponadto podkreślono miejsce 
szkoły sztokholmskiej w ramach heterodoksji.  

 

The article indicates the importance of the Stockholm school of economics for the 
development of science taking into account the “political economy” as well as individ-
ual key elements to the modern understanding of the leading theories place themselves 
in the broad economic sciences. In addition, it underlined place of the Stockholm 
School within the framework of heterodox schools of economic thought. 
 

Słowa kluczowe: szkoła sztokholmska, ekonomia polityczna, teoria handlu 
Key words: The Stockholm School, political economics, trade theory 
 
 

Wprowadzenie 
 

Szkoła1 sztokholmska w ekonomii politycznej powstała na przełomie XIX i XX 
wieku jako jeden z nurtów krytycznych wobec głównych szkół w ekonomii (an-
gielskiej, niemieckiej, austriackiej, lozańskiej). Trzeba pamiętać, że był to okres, 
w którym Szwedzi doświadczyli niesamowitego skoku cywilizacyjno-gospo-
darczego (1870)2. Ekonomia polityczna jako nauka w Szwecji rozwijała się stop-
niowo. Dynamika tego rozwoju była głównie determinowana w wymiarze instytu-

                                                      

1 Według W. Stankiewicza kategoria „szkoła ekonomiczna” jest bliskie pojęciu paradygmat, 
a więc to: „obszar metodologii obejmujący pewne generalne tezy i metody badawcze, akcep-
towany przez wspólnotę uczonych, w tym przypadku ekonomistów”. W. Stankiewicz, O czym 
świadczy? Mnogość szkół ekonomicznych?, „Studia z historii ekonomii”, red. M. Bochenek, 
Toruń 2001, s. 176; L. Magnusson, Gunnar Myrdal and the Stockholm School, [w:] Evolution 
of the Market Process: Austrian and Swedish Economics, red. M. Bellet, S. Gloria-Palermo, 
A. Zouache, Routledge Studies in the History of Economics, Routledge 2005, s. 57. 

2 S. Czech, Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Katowice 2013, s. 55. 
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cjonalnym (liczba katedr ekonomii). W 1910 roku funkcjonowały tam tylko 4 do 5 
ośrodków (a zarazem osób), zajmujących się profesjonalnie ekonomią polityczną. 
Były to uniwersytety w: Göteborgu, Uppsali, Lundzie i Sztokholmie, reprezento-
wane przez dwie uczelnie. W 1940 roku ich liczba wzrosła zaledwie do 8 (tab. 1)3. 

 
Tabela 1. Miejsca rozwoju ekonomii politycznej w Szwecji w latach 1889–1950 

 

Uniwersytet w Uppsali 
– 1477 

Uniwersytet w Lund  
– 1425 

1889–1919  
– D. Davidson 
1921–1941 – F. Brock 
1942 – E. Lindahl 
1948 – T. Palander 

1901–1916 – K. Wicksell 
1919–1939 – E. Somamarin 
1939–1942 – E. Lindahl 
1943 – J. Akerman 

Uniwersytet  
w Göteborgu – 1891 

Sztokholm 

1903–1929  
– G. Steffen 
1931 – G. Akerman 
 
 

Uniwersytet w Sztokholmie  
– 1878, 1960 
1904–1933 – G. Cassel 
1934–1950 – G. Myrdal 
1921–1949 – G.A. Bagge 
1949–1951 – K. Philip 
1946 – E. Lundberg 
1947 – I. Svennilson 

Szkoła sztokholmska – 1909 
1909–1929 – E. Heckscher 
1929 – B. Ohlin 
1927 – 1946 – S. Brisman 
1947 – T. Garlund 
1940 – A. Montgomery 

 

Źródło: L. Jonung, The Stockholm School After Fifty Years, s. 3. 
 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu szkoły sztokholmskiej na 

rozwój ekonomii jako nauki oraz specyficznego „zbioru” ważnych z dzisiejszej 
perspektywy teorii. 

 
Szkoła sztokholmska na tle szkoły neoklasycznej keynesowskiej 
i marksowskiej 

 

Szkoła ta powstała jako próba określenia konkurencyjnego programu ba-
dawczego, tj. kontekstowego ujęcia ekonomii. Z perspektywy metodologicznej 

                                                      

3 Specyficzną pozycję zajmuje szkoła wyższa w Sztokholmie, mająca charakter szkoły prywat-
nej. Istotną rolę odgrywał także Wydział Ekonomii na Uniwersytecie w Lund; L. Engwall, 
Economics in Sweden: An Evaluation of Swedish Research in Economics, Routledge, London 
2006, s. 164-165.  



Teoria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej 165 

szkoła ta zbliża się do heterodoksji tzw. interdyscyplinarnego podejścia (twórczość 
E. Lindahla, G. Myrdala)4.  

Jej twórcy uprawiali ekonomię pozytywną, nie stroniąc od normatywnych roz-
strzygnięć. Szczególnie G. Myrdal – quasi-instytucjonalista5, wzbogacił ekonomię 
polityczną o pewne narzędzia metodyczne, z których najbardziej znane jest ujęcie 
ex post i ex ante. Zwrócił również uwagę na dużą rolę oczekiwań w kształtowaniu 
decyzji poszczególnych przedsiębiorców6.  

E. Lundberg sugerował stosowanie analizy sekwencyjnych modeli gospodarki 
powiązanych, jak w cybernetyce, „wyjściami i wejściami”. Istotnym elementem 
w budowaniu modelu sekwencyjnego był czynnik czasu w zależności od specyfiki 
danego zjawiska. Stosując analizę sekwencji (następstwa) zdarzeń starał się wyka-
zać, jak zmiany danego układu w określonym czasie ulegają przeobrażeniom pod 
wpływem pewnych czynników i jak ten proces oddziałuje na podmioty gospodar-
cze oraz ich decyzje. W ten sposób prognozy i decyzje kształtowały związek po-
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością7.  

                                                      

4 Ekonomia heterodoksyjna obejmuje te szkoły w ekonomii, które odżegnują się od obowiązujące-
go paradygmatu (oceny istniejących systemów ekonomicznych, stosunek do kapitalizmu i socja-
lizmu, roli rynku i państwa). Nie ma jednak koniecznego związku między heterodoksją a kryty-
ką rynku. Podkreśla się, że metodologia G. Myrdala jest tak wyjątkowa, że może być równie do-
brze nazywana terminem „konsekwencje polityczne w ekonomii ewolucyjnej”. Rola G. Myrdala 
dla ekonomii heterodoksyjnej została podkreślona w ramach Europejskiego Stowarzyszenia 
Ekonomii Ewolucyjnej w postaci nagrody dla publikacji czy monografii, która sytuuje się 
w głównych jego założeniach, tzw. Myrdal Prize. EAEPE-Myrdal Prize http://eaepe.org/?page= 
awards, (maj 2015), K. Dopfer, In Memoriam: Gunnar Myrdal’s Contribution to Institutional 
Economics, „Journal of Economic Issues” 1988, No. 22, s. 227-228; J. Godłów-Legiędź, 
Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Warszawa 2010, s. 186. 

5 Nie był tak radykalny w swej krytyce jak ojciec instytucjonalizmu B. Veblen.  
6 Szwedzi nie rozwinęli teorii oczekiwań. Zrobiła to nowa ekonomia klasyczna. L. Jonung, The 

Stockholm School After Fifty Years: A Conversation with Lars Jonung, „Eastern Economic 
Journal” 1987, 2, s. 95.  

7 Jest zawieszona między anglo-amerykańską tradycją głównego nurtu – mainstream – ortodox 
economics a ekonomią heterodoksyjną heterodox economics. M. Ratajczak widzi natomiast 
różnice między ekonomią głównego nurtu a ortodoksją, podobnie jak heterodoksją i ekono-
mią alternatywną. Termin „główny nurt” pojmowany jest „niejednoznacznie: jako synonim eko-
nomii ortodoksyjnej albo nieco szerzej”. Pewne elementy wypracowane w szkole w Sztokhol-
mie zostały włączone do głównego nurtu ekonomii. Wyróżnienie ex ante i ex post jest do dziś 
częścią wielu współczesnych podręczników do ekonomii. Praca J. Hicksa Wartość i kapitał 
wpłynęła na metodę dynamiczną Lindahla. Sekwencyjne podejście Lindahla, Lundhala i Myr-
dala nadal dominuje w ekonomii. J. Godłów-Legiędź, Współczesna, s. 185; M. Ratajczak, 
Współczesne teorie ekonomiczne, AE, Poznań 2007, s. 1-7; M. Taher, A. Shadmehri, Econo-
mic school of thought. Mainstream ortodox and heterodox economics, „Arabian Journal of 
Business and Management Review” 2014, No 12, s. 24, K. Dopfer, In Memoriam: Gunnar 
Myrdal’s Contribution, s. 227-228, Zagóra-Jonszta U., Nieliberalne kierunki współczesnej 
myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 160.  
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W literaturze przedmiotu wskazuje się na związki szkoły sztokholmskiej z mar-
ginalizmem (tab. 2)8.  
 
Tabela 2. Różnice i podobieństwa między szkołą neoklasyczną a szkołą sztokholmską 
 

Szkoła neoklasyczna.  
Marginalizm. Robinsonada  
w ekonomii (A. Marshall,  

L. Walras, V. Pareto,  
I. Fischer, A.C. Pigou) 

Szkoła sztokholmska Wspólne podejście 

• Mikroekonomia (optimum 
Pareto)  

• Analiza statyczna 
• Ekonomia abstrakcyjna. 

„Czysta ekonomia” (nie-
wielka przydatność prak-
tyczna, nie uznaje czynni-
ków egzogenicznych) 

• „Automatyczna równowa-
ga” – rynek się sam 
oczyszcza. Podaż dostoso-
wuje się do popytu. Nie ist-
nieją cykle koniunkturalne 

• Motyw zysku/homo oeco-
nomicus 

• Analiza ilościowa 

• Mikro- i makroekonomia. Ta 
ostatnia potrzebna do wyja-
śnienia podstawowych pro-
blemów ekonomicznych 

• Analiza dynamiczna, sekwen-
cyjna (dynamiczna równowa-
ga Lundberga) 

• Ekonomia realna – uznaje 
wielkości uznawane przez 
klasyków za egzogeniczne 
(Wicksell) 

• Stan równowagi to ideał, do 
którego system gospodarczy 
zmierza, bardzo rzadko go 
osiągając. Szuka przyczyn 
niestabilności gospodarczej 

• Wzbogaca metodę analizy 
przez rozróżnienie ex post i ex 
ante (przy równości inwesty-
cji i oszczędzania oraz rów-
nowagi w krótkim okresie 
i długim). Ukazuje cykliczny 
rozwój gospodarki 

• Analiza jakościowa i ilościowa 

• Teoria czynników 
produkcji 

• Mikroekonomia 

 

Źródło: O.J. Treyen, The ‘Wicksell connection’ and the Austrian theory of capital: which 
connections?, w: Evolution of the Market Process, s. 170. 

 
Jest ona przede wszystkim definiowana w kontekście antycypacji teorii J.M. 

Keynesa9. Podobnie jak koncepcja polskiego ekonomisty M. Kaleckiego, autora 

                                                      

8 Na koncepcje Wicksella widoczny wpływ mieli: Jevons czy E. Böhm-Bawerck mimo świado-
mości zasług A. Marshalla – ojca I syntezy neoklasycznej, ten ostatni nie był przez niego eks-
ponowany. B. Sadelin, Marshall`s Influences on Swedisch economic thought, 2006, s. 1.  
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teorii popytowej, szczególnie wyeksponowanej w pracy Próba teorii koniunktury 
(1933), który po otrzymaniu stypendium Rockefellera udał się do Szwecji (1936), 
gdzie współpracował m.in. z G. Myrdalem10.  

Terminu szkoła sztokholmska (w Polsce stosuje się termin szwedzka) użył po raz 
pierwszy jej współtwórca B. Ohlin w 1937 roku po opublikowaniu Ogólnej teorii 
zatrudnienia procentu i pieniądza J.M. Keynesa (1936)11. B. Ohlin wskazywał tym 
samym na pionierstwo tej szkoły w zakresie teorii bezrobocia, roli popytu i inwe-
stycji. Ponadto reprezentanci tej szkoły wprowadzili do ekonomii tzw. analizę dy-
namiczną z uwzględnieniem tzw. skumulowanego procesu K. Wicksella. To wła-
śnie on wyprzedza tezy Keynesa o ćwierć wieku, a inne formułuje w sposób bar-
dziej logiczny, natomiast G. Myrdal wyprzedza Keynesa o 5 lat – Monetary equli-
brum (1931)12. Podobnie jak słynny „model R. Frischa”, ojca ekonometrii (statyka 
i dynamika). Dlatego, też W.J. Barber pisze o pierwszeństwie Myrdalian Revolu-
tion w stosunku do Keynes Revolution13. W tym kontekście B. Ohlin, charakteryzu-
jąc szkołę sztokholmską, zwracał uwagę m.in. na: analizę agregatową, różnice ex 
ante (looking foward) i ex post (looking backward), rozumowanie kazuistyczne14. 
Stosunek szkoły sztokholmskiej do keynesizmu zawiera tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

9 Pierwszeństwo i wyjątkowość szkoły sztokholmskiej podkreśla J. Schumpeter; tenże, History of 
economic analysis, Routledge 1986, s. 1153.  

10 Korzystając ze stypendium Fundacji Rockefellera, wyjechał do Szwecji, a potem do London 
School of Economics (LSE). Szwedzi i Kalecki pisali w „egzotycznych” językach (polskim 
i szwedzkim), więc idee i teorie powoli docierały do zachodniego czytelnika. T. Kowalik, 
Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie ewolucja, kryzys, WSPiZ, Warszawa 2000, 
s. 84. 

11 Przed 1937 r. nikt nie miał świadomości istnienia tego terminu. Znanym pojęciem był tzw. 
Cambridge Circus R. Kahna, często zmieniany w 1930 r. na Stockholm Circus. B. Ohlin, 
Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investments, „Economic Journal” 1937, 
No. 185, s. 53-69 i “Economic Journal” No. 186, s. 221-240, E.F. Lundberg, The Development 
of Swedish and Keynesian Macroeconomic Theory, s. 19.  

12 M. Blaug, Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Warszawa, PWN 200, s. 651, J. Nowicki, 
Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 26, 52, 71.  

13 W.J. Barber, Gunnar Myrdal: An Intellectual Biography, Basingstoke, UK, and New York: 
Palgrave Macmillan, 2008. 

14 C.-H. Siven, The End of the Stockholm School, „The Scandinavian Journal of Economics”, 
1985, No. 4, s. 577-593, H. Richards, J. Swanger, The Dilemmas of Social Democracies: 
Overcoming Obstacles to a More Just World, Lanham, MD: Lexington Books, 2006, s. 114.  
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Tabela 3. Różnice i podobieństwa między keynesizmem a szkołą sztokholmską 
 

Ekonomia keynesowska Szkoła sztokholmska Wspólne podejście 
• Analiza statyczna, krótki 

okres 
• Teoria stopy procentowej 

(Keynes) – cena, która 
zrównuje podaż pienią-
dza z popytem na niego 

• Lepszy aparat badawczy 
do analizy cykliczności 
rozwoju, np. teoria funk-
cji konsumpcji (realne 
spojrzenie na podaż dóbr 
i efektywny popyt na nie) 

• Ekspansywna polityka 
fiskalna 

• Statyczny i dynamiczny 
model Frischa 

• Analiza sekwencyjna, 
wprowadzenie rozróż-
nienia ex post i exante 
(Myrdal) 

•Lepsze rozróżnienie przez 
Lundberga mikro- i ma-
kroanalizy 

• Teoria stopy procentowej 
(Ohlin) – zrównuje podaż 
kredytu z popytem na 
niego (brutto i netto) 

• Polityka antycykliczna 

• Krytyka szkoły neokla-
sycznej 

• Krytyka prawa rynku 
Saya 

• Zgoda na gospodarkę 
rynkową i demokrację 

• Rola i znaczenie kryzy-
sów w gospodarce, poli-
tyka antycykliczna, go-
spodarka rynkowa nie 
prowadzi samoczynnie 
do równowagi 

• Relacja oszczędności 
i inwestycji (w szkole 
szwedzkiej sprowadza się 
to do porównania prze-
widywanych inwestycji 
z oszczędnościami oraz 
porównaniu ich w wy-
miarze ex post – Wick-
sell, Myrdal, Ohlin, 
Lundberg)  

 

Źródło: D. Laider, Fabricating the Keynesian Revolution. Studies of the Inter-war Literature on Money, 
the Cycle, and Unemployment, Cambridge University Press 1999, S. 23, D. Patikin, Anticipations of the 
General Theory?: And Other Essays on Keynes, University of Chicago 1982, S. 3-10, B. Ohlin, Keynes-
ian Economics and the Stockholm School, A Comment on Don Patinkin`s Paper, 1978, No. 2. 

 
Obu szkołom zarzucano związki z socjalizmem, także naukowym (K. Marks). 

Zatem należy ukazać, jakie były relacje między tymi doktrynami w specyficznym 
szwedzkim społeczeństwie zdominowanym przez chłopstwo (inicjującym proces 
industrializacji) z perspektywy nie tylko ekonomii, ale i polityki (tab. 4).  
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Tabela 4. Różnice i podobieństwa między ekonomią marksowską a szkołą sztokholmską 
 

Teoria ekonomii  
i polityka K. Marksa Szkoła sztokholmska Wspólne podejście 

Walka klas Humanizm 
Rewolucja  Koncepcja: 

• folkhemmet (1928–1939) – „dom lu-
du”, nie dom dla ludu. Dom w zna-
czeniu Hem – „ognisko domowe”, nie 
zaś Hus – „budynek mieszkalny”. Był 
zatem aktem ostatecznego połączenia 
państwa i społeczeństwa w jedno.  
Preautorzy terminu: P. Hanson, R. Kjel-
len, M. Björkquist 
•bruk (XVIII i XIX w.) – szwedzka for-
ma gospodarowania i współżycia spo-
łecznego – „od kołyski do grobu”  
• trygghet – szwedzkie bezpieczeństwo 

Teoria wartości do-
datkowej 

Wartościotwórcze znaczenie czynników 
produkcji 

 

Interwencjonizm 

 

Źródło: G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Warszawa 1958. 
 
Ojcem szkoły i bezapelacyjnym przywódcą był K. Wicksell15, wielki ekonomi-

sta z widocznym wpływem na kształt współczesnej ekonomii. Mimo wielu inspira-
cji (w tym ekonomii neoklasycznej) jego teorie były wysoce oryginalne. 

Wprowadzał do ekonomii kategorie ilościowe mierzalne i jakościowe16. Na 
uwagę zasługują, takie jego koncepcje, jak teoria produkcyjności krańcowej 
(1893), znana jako zasada malejących przychodów, zastosowana przez D. Ricardo 
do analizy renty gruntowej. Kwestia wyczerpania produktu była przedmiotem dys-
kusji do lat 30. XX wieku. Twierdził, że zjawisko wyczerpania produktu przedsię-
biorstwo osiągnie w warunkach rynków doskonale konkurencyjnych oraz w stanie 
długookresowej równowagi. Podobnie jak większość ekonomistów w przypadku 

                                                      

15 Pomimo że jego wykształcenie wyższe wskazywało na zainteresowanie matematyką, to był on 
silnie zaangażowany w sprawy społeczne i w tym kierunku prowadził naukę (ekonomia spo-
łeczna). Był znanym krytykiem tradycyjnych instytucji, takich jak: małżeństwo, Kościół, mo-
narchia i wojsko. Z biedą i monotonią życia wiązał problem alkoholizmu. A. Čaplánová, 
Knutt Wicksell, s. 15, 18; T. Gårdlund, The Life of Knut Wicksell, Edward Elgar 1996, s. 5; 
C.G. Uhr, Economic Doctrines of Knut Wicksell, s. 3, 14, 17. 

16 Jednym z jego znanych manifestów było to inauguracyjne wystąpienie w Lund w 1926 r. na 
temat końca i znaczenia ekonomii politycznej. Sam twierdził, że jego największym zadaniem 
jest: „edukować Szwedów”. B. Carlson, L. Jonung, Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heck-
scher, Bertil Ohlin and Gunnar Myrdal on the Role of the Economist in Public Debate, „Econ 
Journal Watch” 2006, nr 3, s. 520.  
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przedsiębiorstwa lub gałęzi przemysłu twierdził, że wykazuje albo rosnące, albo 
stałe, albo malejące przychody względem skali17. Stanowczo i konsekwentnie 
przeciwstawiał się tezie L Walrasa i V. Pareto, że zrównanie się krańcowej pro-
dukcyjności czynników wytwórczych z krańcową użytecznością produktu pozwala 
osiągnąć maksimum społecznego dobrobytu. Uważał bowiem, że skoro użytecz-
ność występuje dla różnych osób i w różnych okolicznościach, to nie może być 
mowy o jej maksymalizowaniu i to w skali społecznej18.  

K. Wicksell był jednym z twórców teorii podziału dochodu narodowego między 
właścicieli czynników produkcji według ich krańcowej produkcyjności. Zmiany, 
zachodzące w podziale dochodu narodowego, wiązał ściśle ze zmianami w struktu-
rze kapitału rzeczowego, jakim dysponuje gospodarka narodowa19.  

Równocześnie zachodzą zmiany w składzie produktu globalnego oraz następuje 
przesunięcie dochodów ludności, czyli ma miejsce redystrybucja dochodu narodo-
wego połączona z reguły ze zmianą jego przeznaczenia. Ten zespół zjawisk, doty-
czący wzajemnego dostosowania się struktury i dynamiki kapitału rzeczowego 
z jednej, a struktury, dynamiki i podziału dochodu narodowego z drugiej strony, 
zwykło się nazywać efektem K. Wicksella20. Dał impuls innym ekonomistom do 
zainicjowania badań, dotyczących dynamiki tworzenia kapitału, czyli jednego 
z centralnych problemów wzrostu ekonomicznego. Ponadto domagał się nacjo-
nalizacji banków emisyjnych, gdyż jest to niezbędne do bardziej równomiernego 
podziału dochodu narodowego21. 

W ramach ilościowej teorii pieniądza wskazał na związek ogólnego poziomu 
cen z ilością pieniądza, akcentując wagę popytu na pieniądz ze strony podmiotów 
gospodarczych oraz jego motywów. Wśród czynników determinujących ilość pie-
niądza w gospodarce za główny uznawał poziom dochodów pieniężnych społe-
czeństwa. Za przyczynę zmian cen skłonny był uważać wahania stopy procento-
wej. W tym celu próbował wprowadzić równowagę pieniężną przy jednoczesnym 
rozróżnieniu naturalnej i rzeczywistej stopy procentowej. Proces uzgadniania tych 
dwóch stóp nie następował automatycznie, gdyż o wielkości oszczędności i kredy-
tów decydowały różne motywy psychologiczne i techniczne podmiotów gospodar-
czych. Konsekwencją rozbieżności stopy procentowej rzeczywistej i naturalnej był 

                                                      

17 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 153.  
18 Pierwsza publikacja Wicksella Wartość, kapitał i renta z 1893 r. wpisywała się jeszcze w tzw. 

tradycję ekonomicznej myśli i tradycji niemieckiej. J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 37, B. Sa-
delin, Marshall`s, s. 1, U. Zagóra- Jonszta, Nieliberalne, s. 154.  

19 Trzeba pamiętać, że doktryna państwa nocnego stróża nie zyskała dużego zainteresowania w 
Szwecji, mimo aktywności takich polityków, jak J.A. Gripenstedt. Zmiany w Szwecji prowa-
dziły w kierunku welfare state (välfärrdsstat).  

20 Ch. Kukathas, John Rawls: Foundations and metod, Routledge, London 2003, s. 317.  
21 J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 46, 78. 
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ruch cen powodujący wahania koniunktury22. W dziedzinie praktycznej polityki 
pieniężnej K. Wicksell wyraził wątpliwość co do potrzeby zachowania standardu 
złota – gold standard. Domagał się też, żeby transakcje w handlu międzynarodo-
wym były prowadzone na podstawie umów. Żądał wzmocnienia funkcjonowania 
nadzoru bankowego. Wśród instrumentów polityki pieniężnej kładł nacisk na ope-
racje otwartego rynku oraz polityki stopy dyskontowej23. Zajmował się także za-
gadnieniami dotyczącymi finansów publicznych24. 

Jego prace kontynuowali: K.G. Cassel25, D. Davidson, D. Hammarskjöld, 
R. Frisch, E. Heckscher, E.R. Lindahl, B.G. Ohlin, E.F. Lundberg, G.K. Myrdal26. 

                                                      

22 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 155.  
23 W kwestiach dotyczących polityki monetarnej miał ogromny wpływ na powstanie Międzyna-

rodowego Funduszu Walutowego. A. Čaplánová, Knutt Wicksell, s. 16; Bo Sandelin, Knut 
Wicksell: Selected Essays in Economics, t. 1, s. 10.  

24 W 1896 r. uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie w Uppsali na podstawie pracy doktor-
skiej w dziedzinie finansów publicznych. Wickselliańskie finanse publiczne są finansami kata-
laktycznymi, w których państwo rozumiane jest jako uczestnik (jeden z wielu) procesów gospo-
darczych i działalności społeczeństwa. Państwo nie stoi tu ponad gospodarką rynkową i jej 
uczestnikami, bo ci sami ludzie, którzy uczestniczą w gospodarce rynkowej, uczestniczą też 
w zarządzaniu państwem. Wicksell wskazywał na niedoskonałości systemów wyborczych sto-
sowanych w społeczeństwach demokratycznych, aby decydować o kwestiach podatkowych. 
Zwrócił uwagę na fakt, że mogą powstać sytuacje, kiedy większość wyborców może głosować 
„na siłę” w kwestiach podatkowych. Twierdził, że w kwestii zatwierdzania istotnych środków 
fiskalnych powinno wymagać się zgody wszystkich wyborców (tzw. jednomyślności). Ta część 
teorii Wicksella stała się jednym ze źródeł Teorii wyboru publicznego. Jego tezy zostały prze-
tłumaczone przez J.M. Buchanana i R. Musgrave`a. A.T. Peacock, Classics in the theory of pu-
blic finance, MacMillian 1958, s. 72-118; A. Čaplánová, Knutt Wicksell, s. 15-18; M. Johnson, 
The Wicksellian Unanimity Rule: The Competing Interpretations of Buchanan and Musgrave, 
„Journal of the History of Economic Thought”, 2006, s. 57-79. 

25 Bezpośrednim następcą K. Wicksella był G.K. Cassel. W trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii 
nawiązał kontakt z A. Marshallem i F.Y. Edgeworthem. Był znany jako twórca koncepcji pa-
rytetu siły nabywczej, teorii cen. Istotne były zagadnienia pieniężno-walutowe, które przynio-
sły mu sławę światowego eksperta w dziedzinie walutowej U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, 
s. 152; B. Cassel, Theory of Social Economy, „Publisher” 1967, s. III; J.M. Holmes, The Pur-
chasing-Power-Parity Theory: In Defense of Gustav Cassel as a Modern Theorist, „Journal of 
Political Economy” 1967, No. 5, s. 687; J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 159. 

26 Do największych osiągnięć tej szkoły zalicza się fakt, że trzej jej reprezentanci stali się laure-
atami Nagrody Nobla. W 1977 r. był to B. Ohlin, w 1974 r. G. Myrdal wraz ze swym ekono-
micznym przeciwnikiem – liberałem F.A. Hayekiem, krytykiem interwencjonizmu państwo-
wego (szkoła neoaustriacka), oraz norweski ekonomista R. Frisch wraz z J. Tinbergenem 
w 1969 r. J. Tinbergen, On the Theory of economic Policy, North-Holland Publishing Compa-
ny, Amsterdam 1996, s. 1; M. Scousen, Narodziny współczesnej ekonomii: życie i idee wiel-
kich myślicieli, Fijor, Warszawa 2012, s. 536. 
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Teorie powyższych twórców szkoły i ich poglądy zostały przypisane do konkret-
nych działań w ramach polityki gospodarczej Szwecji27. 

Główne elementy instytucjonalne, które utorowały drogę szkole sztokholmskiej to: 
 Klub Ekonomii Politycznej (1917–1951), który powstał dzięki inicjatywie 

Heckschera jako miejsce polemik i rozważań na tematy ekonomiczne28.  
K. Wicksell brał w nim czynny udział, wygłaszając swe tezy w trakcie (ok. 
53–55) spotkań Klubu (obok Davidsona, Heckschera, Akermana, Lindahla, 
Ohlina), dzięki czemu zrodziła się nieformalna tradycja publicznych wystą-
pień jego reprezentantów. Klub był także miejscem ostrych sporów teore-
tycznych. Przykładem może być atak G. Myrdala (wspieranego przez  
A. Johanssona) na liberalne poglądy E. Heckschera dotyczące roli i znacze-
nia utylitaryzmu. Do Klubu należeli m.in.: Lundberg, Myrdal, Lindahl, Jo-
hansson, Hammarskjöld i Ohlin, minister finansów E. Wigforss, szef Banku 
Szwecji I. Rooth. Zapraszano także gości zagranicznych, takich jak:  
O. Morgenstern, J. Tinbergen oraz J. i U. Hicksowie. Do największych osią-
gnięć klubu zalicza się wizytę i wystąpienie J.M. Keynesa Moje powody 
odejścia od ekonomii ortodoksyjnej, który został przez akademików 
szwedzkich skrytykowany29; 

 Projekt Fundacji Rockefellera– w warstwie merytorycznej dotyczył badań 
empirycznych w zakresie analizy dochodu narodowego w latach 1924–1940. 
Został zainicjowany przez instytucjonalistę, zainteresowanego zagadnieniami 
mikroekonomicznymi G.A. Bagge’a30. Wśród prominentnych przedstawicieli 
szkoły szwedzkiej w gronie badaczy znaleźli się: Lindahl, Myrdal, Johansson. 
Członkowie powołanego w 1937 roku Instytutu Badań Empirycznych 
z Lundbergiem na czele31, wnieśli duży wkład do badań empirycznych, istot-
nych z perspektywy tworzenia statystyk dochodu narodowego”; 

                                                      

27 C.G. Uhr twierdził, że założycielem szkoły szwedzkiej był Lindahl, a ważnymi współtwórca-
mi: Myrdal, Ohlin, Lundberg. Ch.J. Coyne, P.J. Boettke Swedish influences, Austrian ad-
vances, „Mercatus Center George Mason University” 2003 , Working Paper 9, s. 25.  

28 Ten ostatni został zainspirowany propozycją G.A. Bagge’a. Przewodniczącymi byli: Wicksell, 
Heckscher, Brisman, Ohlin.  

29 W tym przypadku pisze się o dominującej roli G.A. Bagge’a i K. Wicksella (1916) oraz 
dwóch etapów: era Hekschera (1917–1926), era postwickselliańska (1926–1932). R.G.H. 
Henriksson, The Institutional Base of the Stockholm School: The Political Economy Club 
(1917–1951), „History of Economics Society Bulletin” 1989, I. 01, s. 58-98.  

30 Krytycy używali terminu baggology. 
31 W ramach badań nie przyjęto jednak technik ekonometrycznych; L. Jonung, The Stockholm, 

s. 41-74, 79-100.  
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 Komitet do spraw Bezrobocia – powołany do życia w 1927 roku wraz 
z końcowym raportem z 1935 roku. Jego celem była analiza negatywnych 
tendencji dotyczących bezrobocia w latach 20. XX wieku w Szwecji32. 

W tym miejscu należy podkreślić te elementy, które utrudniały rozwój szkoły 
sztokholmskiej: 
 jej przedstawiciele nie publikowali swych prac w języku angielskim,  
 widoczny był zbyt mały nacisk na badania empiryczne, 
 kluczowe zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym było odejście 

wielu jej reprezentantów od uprawiania tylko nauki na rzecz innych dziedzin 
aktywności, np. polityki, 

 exodus młodych talentów33.  

Na specyfikę szkoły sztokholmskiej składały się: 
 fakt, że członkowie bardzo często nie zgadzali się w poglądach ze sobą, jak i ze 

swoim nauczycielem K. Wicksellem, 
 dualistyczne rozumienie i definiowanie tej szkoły (jako zjawisko historyczne 

oraz obszar metodologiczny)34.  
 W Szwecji powstały także dwie generacje ekonomistów: 
 pierwsza (Wicksell, Davidson35, Cassel i Heckscher) stworzyła w Szwecji eko-

nomię polityczną jako niezależną dyscyplinę naukową na wysokim światowym 
poziomie, 

                                                      

32 Celem Komitetu było określenie głównych przyczyn wysokiego bezrobocia w wymienionym 
okresie. Pierwszy raport powstał w 1931 r. Sekretarzem i współautorem ostatniego raportu był 
Hammarskjöd, Johansson był autorem 1 suplementu, natomiast Lindahl stał się autorem 5 do-
kumentów noszących nazwę memorandum. Myrdal był autorem 1. memorandum i 1. suple-
mentu. Ekspertem w pracach Komitetu był zwolennik planowania Svennilson. Minister Fi-
nansów Wigforss stworzył 3 memoranda, natomiast Ohlin jako ekspert był odpowiedzialny za 
raport końcowy. Łącznie powstało ok. 140 memorandów. L. Jonung, The Stockholm, s. 7, 11, 
103-128; E. Wadensjö, The Committee on Unemployment and the Stockholm School, Swedish 
Institute for Social Research, Stockholm University, Stockholm 1991, s. 5-22. 

33 Przykładowo B. Thomas miał przetłumaczyć raport Ohlina w 1934 r., a faktycznie został on 
przetłumaczony dopiero w 1978 r. przez H. Bremsa, co wzmocniło pozycję Keynesa. Uciecz-
ka młodych talentów była wynikiem specyficznej struktury szkół wyższych. Uniwersytet miał 
zaledwie 2 profesorów i kilku docentów. Nie tworzono warunków, by młodzi, uzdolnieni lu-
dzie zostawali uczelni. Niektórzy z nich wyjeżdżali za granicę. L. Jonung, The Stockholm, 
s. 93, 96-97. 

34 Pierwszy etap to kreowanie koncepcji dotyczących cen i równowagi ekonomicznej w teorii 
ekonomii w latach 20. XX w., drugi etap w latach 30. XX w. wiąże się z zagadnieniami ma-
kroekonomicznymi i bezrobociem.  

35 D. Davidson uznawany był przede wszystkim jako redaktor czasopisma „Ekonomic Tid-
scrift”.Pisał tylko po szwedzku. Znany jako krytyk Wicksella; L. Jonung, The Stockholm, s. 2. 
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 druga generacja – lata 20. i 30 XX wieku (Lindahl, Ohlin, Myrdal, Lundberg). 
Grupę tę cechowała większa spoistość – ekonomiści brali udział w wielu deba-
tach o charakterze politycznym i metodologicznym.Datą graniczną stała się pu-
blikacja G. Myrdala The Political Element in the Development of Economic 
Theory (1929)36. 
 

Odnosząc się do drugiej generacji sztokholmskich ekonomistów, należy pod-
kreślić, że wielka depresja z lat 1929–1933 w Szwecji nie wywołała tak wielkiego 
załamania gospodarczego jak w Polsce. Dekada ta, poza okresem 1931–1932, od-
znaczała się kontynuacją trendu szybkiego wzrostu gospodarczego (3% rocznie) 
i symbolicznym samobójstwem I. Kreugera oraz upadkiem jego imperium. O wiele 
bardziej spektakularne w aspekcie wzrostu bezrobocia były lata 20. XX wieku 
(następnie bezrobocie spadło do poziomu 10%)37.  

Niezwykle ważna dla warstwy aplikacyjnej był teoria handlu międzynarodowego 
ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki B. Ohlina38, który należał do współtwór-
ców kierunku zwanego teorią obfitości zasobów, a także modelu H-O-S39. Teoria 
Ohlina sytuuje się w ramach neoklasycznych teorii handlu, które swe źródła mają 
w teorii kosztów komparatywnych D. Ricardo (The Principles of Political Econo-
my and Taxation)40.  

Dla B. Ohlina, handel zagraniczny był tylko przypadkiem szczególnym handlu 
między regionami. Według jego teorii kierunki handlu wyznaczają różnice w ce-
nach towarów, ceny natomiast zależą od popytu na towary oraz kosztów ich wy-
tworzenia. Koszty są funkcją wyposażenia krajów w czynniki produkcji. Koszty 
wyprodukowania towarów będą niskie, jeśli do produkcji będą używane zasoby 
obficie występujące w danym kraju. Obfitość zasobu oznacza bowiem, że jego 
cena jest relatywnie niska. Przy danym popycie kraje powinny eksportować towary 
produkowane przy użyciu obfitych (tzn. tanich) zasobów. Przedmiotem importu 

                                                      

36 Istotnym problemem, z którym nie radziła sobie pierwsza generacja szwedzkich ekonomistów 
było bezrobocie oraz cykliczność gospodarki; ibidem, s. 1; E. Lundberg, The Development of 
Swedish and Keynesian Macroeconomic Theory, s. 5. 

37 S. Czech, Gospodarka w służbie idei, s. 52.  
38 B. Ohlin był przez 26 lat profesorem Uniwersytetu w Kopenhadze. R. Findlay, L. Jonung, 

M. Lundahl, Bertil Ohlin: A Centennial Celebration (1899–1999), Cambridge: MIT Press, 
2002. 

39 E. Heckscher (1919), B. Ohlin (1933), P. Samuelson (1939, 1948). Prawie cała kariera Hecks-
chera dotyczyła zagadnień historii gospodarczej, tylko jeden artykuł w „Ekonomisk Tidskrift” 
dotyczył teorii handlu międzynarodowego. Prace Ohlina wydano w Stanach Zjednoczonych 
w 1933 r., natomiast artykuł Heckschera dopiero w 1950 r. L. Jonung, The Stockholm, s. xix,  
3-4; R. Findlay, R.G.H. Henriksson, H. Lindgren and M. Lundahl, Eli Heckscher, International 
Trade, and Economic History, 2006.  

40 Kwestie te uszczegóławia teoremat Stolpera-Samuelsona, teoremat Rybczyńskiego. G. Gan-
dalfo, International Trade Theory and Policy, 1998, s. 105-106.  
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będą natomiast dobra, do których produkcji dany kraj musiałby zużywać rzadko 
występujące (a więc drogie) w tym kraju zasoby41. 

W sumie Heckscher, Ohlin i Samuelson zgadzają się co do tego, że podstawowe 
znaczenie ma występowanie między krajami relatywnych różnic kosztów i cen wy-
mienianych towarów, o czym decyduje zróżnicowanie wyposażenia w dwa podsta-
wowe czynniki wytwórcze, tj. kapitał i pracę(klasycy kładli nacisk na zróżnicowanie 
funkcji produkcji). Po II wojnie światowej natomiast doszło do teoretycznego rozwi-
nięcia teorii H-O-S, w postaci teorii neoczynnnikowych (co obrazuje tab. 5)42. 

 
Tabela 5. Uzupełnienie i rozwinięcie klasycznej teorii zasobów 
 

Teoria Główny czynnik Teoretycy 
Teorie neoczynni-
kowe 

Dynamika  

Teorie neotechno-
logiczne 

Innowacje   

Teoria luki tech-
nologicznej 

Różnice w poziomie rozwoju techno-
logicznego w danej dziedzinie 

M.F. Posner (1961) 
G.C. Hufbauer (1970) 

Teoria cyklu pro-
duktu 

Innowacje produktowe, fazy życia pro-
duktu: wprowadzenie, wzrost i standa-
ryzację lub więcej faz (wprowadzenie, 
wzrost, dojrzałość, schyłek) 

R. Vernon, S. Hirsch, 
L.T. Wells, J.M. Fin-
ger, S.P. Magge 

Teorie popytowo-
podażowe 

Popyt podaż  

Teoria podobień-
stwa preferencji 

Reprezentatywny popyt na rynku we-
wnętrznym 

S. Burenstam Linder 
(1961) 

Teoria zróżnico-
wania produktu 

Dywersyfikacja produktów przemy-
słowych i usług 

P.S. Armington (1969), 
J. Dreze, M. Hesse 

 

Źródło: M. Gandolfo, International Economics, s. 263-283 
 

Teoria Ohlina nadal stanowi „twardy rdzeń” – podstawę do rozważań dotyczą-
cych handlu międzynarodowego.  
 

                                                      

41 Empiryczna weryfikacja tej teorii, przeprowadzona bezpośrednio po II wojnie światowej 
przez W. Leontiefa metodą input-output, przyniosła zaskakujące rezultaty. Okazało się, że 
uważane za bogate w kapitał Stany Zjednoczone eksportują głównie towary o dużej zawarto-
ści drogiej tam pracy, a importują dobra kapitałochłonne. Zjawisko to nazwano paradoksem 
Leontiefa. G. Gandalfo, International Trade Theory and Policy, Springer Science & Business 
Media 1998, s. 90; J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010, 
s. 31-32; J. Misala, Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, 
SSGH, Warszawa, 2009, s. 80-88. 

42 J. Misala, Historia, s. 111.  
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Zakończenie 
 

Szkoła sztokholmska była niezwykle ważna dla „utorowania drogi” dla rozwoju 
ekonomii politycznej w Szwecji. Dzięki wybitnym ekonomistom współtworzącym 
ten paradygmat ekonomia została wzbogacona nowymi narzędziami metodolo-
gicznymi, specyficznym spojrzeniem w relacji do istniejących szkół ekonomicz-
nych na zjawiska ekonomiczne i społeczne. Pokazano również możliwość wystę-
powania ścisłych związków między teorią a praktyką (o czym świadczy wypraco-
wana przez Szwedów warstwa teoretyczna w relacji do faz rozwoju welfare sta-
te).Jej członkowie stworzyli szereg ważnych teorii i modeli z perspektywy dzisiej-
szych nauk ekonomicznych (teoria handlu, międzynarodowe stosunki gospodarcze 
itd.). Do dziś zestawiana jest z ekonomią keynesowską, w stosunku do której, jak 
widać z perspektywy czasu, wykazała się dużą oryginalnością. Wyraźnym błędem, 
który w istotny sposób wpłynął na symboliczną dominację szkoły keynesowskiej, 
był brak translacji dzieł ekonomistów szwedzkich na język angielski, co opóźniło 
możliwość zapoznania się z nimi przez społeczność międzynarodową. Niezaprze-
czalnie szkoła ta była fenomenem zarówno „swoich czasów”, jak i z perspektywy 
czasu – współczesnej ekonomii.  
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Abstrakt 
 

W artykule ukazano poglądy i założenia dotyczące roli państwa w gospodarce 
w odniesieniu do teorii stworzonej przez szkołę w Sztokholmie. Uwzględniono wpływ 
ekonomistów szwedzkich na praktykę życia gospodarczego w okresie triumfu modelu 
welfare state.  

 

The present paper offers a discussion of the opinions on the role of the state in 
economy with regard to theory of the Stockholm school. It shows impact of Swedish 
economists on the practice of economic life during the period of the triumph of the 
welfare state model. 
 

Słowa kluczowe: szkoła sztokholmska, polityka fiskalna, polityka antycykliczna 
Key words: The Stockholm School, fiscal policy, counter-cyclical policy 
 
 

Wprowadzenie 
 

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację omawianych wcześniej w artykule Teo-
ria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej zagadnień teoretycznych. 
Celem przewodnim jest ukazanie wpływu teorii tworzonych przez szkołę sztok-
holmską na praktykę życia gospodarczego w Szwecji.  

Ogromne znaczenie dla relacji teoria ekonomii – polityka gospodarcza miała 
aktywność polityczna i społeczna przedstawicieli szkoły sztokholmskiej1.  

Rola państwa w gospodarce jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pytań 
w ekonomii politycznej. To zagadnienie niepokoi zachodnich myślicieli od staro-
żytności. Rola państwa w gospodarce ma teoretyczny i praktyczny charakter. 
Oczekiwania wobec funkcji państwa oraz jego ocena zmienia się i jest skorelowana 
z kluczowymi założeniami poszczególnych szkół w myśli ekonomicznej.  
                                                      

1 G. Cassel wykładał m.in. w sądzie. L. Jonung, The Stockholm School After Fifty Years: A Con-
versation with Lars Jonung, „Eastern Economic Journal” 1987, 2, s. 3; B. Carlson, L. Jonung, 
Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin and Gunnar Myrdal on the Role of 
the Economist in Public Debate, „Econ Journal Watch” 2006, No. 3, s. 512. 
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Aktywność polityczno-społeczna ekonomistów sztokholmskich 
 
Ekonomiści w Szwecji odgrywali znaczącą rolę w debacie publicznej. Pojawiali 

się często w radiu i telewizji, pisywali do prasy codziennej, występowali także  
jako eksperci i doradcy rządowi. Według B. Carlsona: „wpływ ekonomistów 
w Szwecji był prawdopodobnie największy w kategorii nauk społecznych. W in-
nych krajach widoczna była większa przepaść między ekonomistami i politykami 
i mediami”2.  

W wymiarze politycznym warto zauważyć, że byli aktywnymi działaczami na 
scenie politycznej: G. Cassel był prawicowym liberałem z silnym konserwatyw-
nym podejściem, E. Heckscher politykiem ultraliberalnym, będącym pod wpływem 
wielkich XIX-wiecznych brytyjskich ekonomistów, natomiast K. Wicksell był 
lewicowym liberałem. Postać B. Ohlina klasyfikuje się jako liberała społecznego, 
natomiast G. Myrdala uznaje się za socjaldemokratę.  

Co ciekawe znani byli z tego, że publikowali szereg artykułów w tzw. prasie 
codziennej: K. Wicksell ok. 450 artykułów, Cassel 1500 w „Svenska Dagbladet”, 
Heckscher ok. 300 artykułów „Dagens Nyheter”, B. Ohlin ok. 2000 artykułów 
w „Stockholms-Tidningen”, a G. Myrdal ok. 503. 

Z obszernej problematyki poruszonej przez szkołę sztokholmską w relacji  
do praktyki analiza będzie dotyczyła tylko wybranych zagadnień. Istotna dla tych 
rozważań jest polityka gospodarcza, przez którą rozumie się: „świadome oddzia-
ływanie władz państwowych oraz instytucji i organizacji międzynarodowych na 
gospodarkę, jej dynamikę i strukturę, funkcjonowanie i stosunki ekonomiczne”4.  

Ekonomiści szwedzcy podjęli przede wszystkim aktualne jak na tamte czasy 
(wielki kryzys gospodarczy 1929–1933, program New Deal Roosevelta) zagadnie-
nie kryzysów w gospodarce, w których określaniu istotną rolę odegrała szkoła au-
striacka. Współcześnie teorie kryzysów nawiązują do teorii J.B. Saya – nieunik-
niona i przejściowa sytuacja w gospodarce oraz J.Ch. Sismondiego – teoria pod-
konsumpcji5. 

 

Teoria szwedzka zawiera punkty zbieżne i rozbieżne z teorią Keynesa, który 
winę za kryzys upatrywał po stronie niedostatecznego łącznego popytu, a nie poda-
ży. Koncepcja Szwedów wzbogacona została natomiast elementami dynamicznymi 

                                                      

2 B. Carlson, L. Jonung, Knut Wicksell, p. 36. 
3 Ibidem.  
4 B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2012, s. 18.  
5 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 155.  
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i długookresowymi (teoria mnożnika Ohlina wyprzedzająca Kahna i Keynesa, szok 
popytowy R. Frischa, równowaga dynamiczna E. Lindahla)6. 
 
Tabela 1. Szwedzka teoria na tle wybranych teorii cykli koniunkturalnych 

 

Szkoła Przyczyny cyklu (kryzysu) Polityka antycykliczna 
Merkantylizm Na zmiany produktu global-

nego wpływ mają zmiany 
ilości pieniądza 

Wspieranie handlu zagra-
nicznego 

Fizjokraci Państwowa regulacja Laissez faire 
Klasycy Smith, Ricardo Interwencje państwa Wolny rynek 
T. Malthus Niedostateczna konsumpcja Zwiększenie konsumpcji 

przez osoby nieprodukujące 
(nauczyciele) 

K. Marks Cykl technologiczny Socjalizm- komunizm 
Marginalizm Malejąca produkcyjność 

krańcowa 
Obniżenie płac 

Teoria sztokholmska – przedkeynesowska, prekursorska do teorii realnego cyklu ko-
niunkturalnego (Wicksell) 
Keynes Niewystarczający zagrego-

wany popyt (szok popytowy) 
Pobudzenie łącznego popytu 
poprzez ekspansywną polity-
kę pieniężną, fiskalną, wzrost 
wydatków państwowych 

Monetaryści Zakłócenia pieniężne Pasywna polityka stabiliza-
cyjna 

Szkoła politycznego 
cyklu koniunkturalnego 

Wybory ogólnonarodowe Niezależność Banku Cen-
tralnego 

Szkoła realnego cyklu 
koniunkturalnego 

Wstrząsy podażowe Brak polityki stabilizacyjnej 

Szkoła austriacka Interwencja państwa dla 
poprawy koniunktury po-
przez nadmierną ekspansja 
kredytową 

Brak interwencjonizmu 

 

Źródło: K. Piech, Cykl koniunkturalny i kryzysy gospodarcze – przegląd keynesistowskich i współcze-
snych teorii ekonomicznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2002, nr 27, 
s. 12. 

 

                                                      

6 L. Jonung pisał, że suplement 5 i 7 przygotowany w ramach Komitetu ds. Bezrobocia, zawiera 
wyjaśnienie mnożnika Keynesa, który wiąże się także z nazwiskiem F. Kahna. Według J. Jo-
nunga termin ten został już zoperacjonalizowany przez B. Ohlina. L. Jonung, The Stockholm, 
s. 5; D. Mitręga, Szwedzki model państwa dobrobytu, [w:] Ekonomiczne strategie krajów wy-
soko rozwiniętych, red. M. Belka, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 203; J.C. Wood, John May-
nard Keynes, Critical Assessment: Second series, Routlege, London 1994, s. 120. 
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W 1907 roku Wicksell sformułował zagadkę kryzysu podstawową dla teorii 
wzrostu7. Koncentrował swoją uwagę na ruchu cen ściśle związanym z ruchem 
kredytu, co pokazuje wyraźny związek między cenami i stopą procentową, sta-
nowiącą cenę kredytu. Ponieważ zaś kredyt i oszczędzanie są od siebie oddzielone 
w czasie, istotna jest konieczność uwzględnienia „czynnika czasu” (time lag). 
G. Cassel w swojej analizie kryzysów stawia na pierwszym miejscu podaż środków 
płatniczych i politykę stopy procentowej, natomiast I. Svennilson nadprodukcję 
(overcapacity). Szkoła sztokholmska, zgadzając się na politykę antycykliczną, 
wykazywała różnice w jej realizacji. Przykładowo K. Wicksell i G. Cassel duże 
znaczenie przypisywali czynnikom po stronie monetarnej, natomiast G. Myrdal 
wskazywał na aktywność państwa w gospodarce, postulując wieloczynnikową 
teorię koniunktury (endo- i egzogeniczna)8.  

Dużą rolę odgrywały antycykliczne inwestycje publiczne o charakterze spo-
łecznym (bezpłatne szkolnictwo i opieka zdrowotna, a także indykatywne plano-
wanie długookresowe), podnoszone przez K. Wicksella już przed I wojną świato-
wą, kiedy to wciąż jeszcze triumfowała teoria neoklasyczna9. W ekonomii społecz-
nej K. Wicksell opowiadał się za prywatną własnością oraz wolnością gospodarczą 
i reformowaniem kapitalizmu przy znacznym udziale państwa. Szwedzka teoria 
i praktyka to nie tylko interwencjonizm, ale przede wszystkim klasyczne narzędzia 
ekonomiczne (polityka monetarna, rolna, handlu zagranicznego)10.  

Stanowisko K. Wicksella w sprawie opodatkowania było bardziej radykalne niż 
jakiegokolwiek innego zachodniego ekonomisty. Reprezentował bowiem pogląd, 
że pewne rodzaje bogactwa lub dochodu (np. spadki, dochody będące wynikiem 
wzrostu ceny ziemi, dochody monopolowe lub z inflacji) są społecznie nieuspra-
wiedliwione i powinny być zlikwidowane (całkowicie lub częściowo).Dobrym 
narzędziem do tego rodzaju likwidacji są podatki, które umożliwiają w konsekwen-
cji zwiększenie inwestycji publicznych lub społecznej konsumpcji. G. Myrdal stał 
na stanowisku, że państwo powinno finansować pewne inwestycje w okresie, kiedy 
przedsiębiorcy prywatni wykazują brak zainteresowania. Mogą być finansowane 
z deficytu budżetowego, który umożliwi utrzymanie się na niezmienionym pozio-

                                                      

7 J. Nowicki J., Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN 1984, s. 129, K. Wicksell, The 
Enigma of Business Cycles, „International Economic Papers” 1953, nr 3. 

8 Wskazywał na związki czynników realnych i monetarnych. K. Wicksell był prekursorem teorii 
realnego cyklu koniunkturalnego, który zostanie rozwinięty przez F.E. Kydlanda i E.C. Pre-
scotta. A. Čaplánová, Knutt Wicksell, s. 18; L. Robbins, The Evolution of Modern Economic 
theory, 2009, s. 223-228; R.L. Formani, Knut Wicksell, The Birth of Modern Monetary Policy, 
„Federal Reserve Bank of Dallas” No 1, s. 1; K.G. Uhr, Economic Doctrines of Knut Wicksell, 
s. 4; U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 151; J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 51. 

9 J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 159 
10 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 176. 
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mie konsumpcji, produkcji i wpływów budżetowych umożliwiających spłatę dłu-
gów11. 

Ekonomiści z tej szkoły z reguły byli zwolennikami projektu inwestycji pu-
blicznych w postaci tzw. budżetu na wypadek niebezpieczeństwa (realnie wdrożo-
ny w latach 1945–1946). Uwzględniano zatem w większym stopniu niż we wcze-
śniejszych szkołach kwestie produkcji, zatrudnienia i inwestycji, jako przyczyny 
nierównomiernego rozwoju gospodarki kapitalistycznej wskazywano na rolę i zna-
czenie aktywnych funkcji państwa w ramach sektora publicznego i całej gospodar-
ki narodowej12.  

W praktyce na polityce antycyklicznej Szwecji ciążyło jeszcze przecenianie na-
rzędzi tradycyjnych, w tym planowania, wyrazem czego było powołanie w 1944 
roku Komitetu Planowania Ekonomicznego z udziałem G. Myrdala. Przewidywał 
on m.in. wprowadzenie państwowej kontroli nad prywatnymi inwestycjami, rozsze-
rzenie regulacji rynku kapitałowego oraz stymulowanie mobilności na rynku pracy 
w celu zwiększenia elastyczności strukturalnej szwedzkiej gospodarki. G. Myrdal 
szczególne miejsce w planowaniu wyznaczył kapitałowi ludzkiemu (wy-
kształcenie, energia, inicjatywa, fachowość), który determinował efektywność 
planowania na innych szczeblach. R. Frisch publikował swoje modele planowania, 
które zawierały wiele elementów podobnych do teorii Leontiefa. Ponadto wyjaśnił 
podstawowy związek między wzrostem zatrudnienia, postępem technicznym 
i przyrostem dochodu13.  

Wybrany w 1932 roku socjaldemokratyczny rząd (utworzonej w 1889 roku 
Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii) z premierem P. Hanssonem (etap folk-
hemmet), z ministrami, takimi jak: G. Möller (ds. społecznych), E. Wigforss (fi-
nansów), wykorzystywał w praktyce wiele z koncepcji teoretycznych ekonomistów 
sztokholmskich14.  

Wskazuje się, że Lindahl i G. Myrdal mieli kluczowy wpływ na politykę go-
spodarczą Wigforssa15 przed lub w trakcie tworzenia pierwszego socjaldemokra-

                                                      

11 J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 136. 
12 G. Myrdal wdrażał teorię Keynesa w Indiach. J. Justyński, J. Justyńska, Historia myśli socjo-

logiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 176; W. Lamentowicz, Refor-
mizm szwedzki, Warszawa 1977, s. 342. 

13 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 155.  
14 Autor program tej partii A. Danielson pod wpływem dyskusji z Wicksellem odszedł od sta-

nowiska K. Marksa na rzecz stanowiska reformatorskiego. 
15 W 1932 r. partia ta zdobyła władzę nieprzerwanie na 44 lata. B. Carlson, Gunnar, s. 507; 

S. Czech, Polityka gospodarcza jako sztuka wyboru. Wkład Ernsta Wigforssa w formowanie 
szwedzkiego modelu państwa dobrobytu, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – 
znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, red. U. Zagó-
ra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 295.  



Beata Rogowska 184 

tycznego budżetu 1933–193416. Do zwycięstwa socjaldemokratów przyczyniła się 
bezradność liberalizmu wobec panującego kryzysu gospodarczego. Polityka fiskal-
na już od jakiegoś czasu była postrzegana przez socjaldemokratów jako narzędzie 
redystrybucji dochodów i majątków. Bezpośrednio po przejęciu władzy powstrzy-
mywano się jednak przed podwyżkami podatków (przede wszystkim dochodowych 
i majątkowych) ze względu na koalicyjnego partnera, a także pod wpływem takich 
ekonomistów jak G. Myrdal czy E. Lindahl, którzy przekonywali, że w czasie kry-
zysu byłoby to ryzykowne posunięcie17. Chociaż rola SAP w formowaniu modelu 
szwedzkiego była decydująca, za jego współautorów uchodzą również liderzy par-
tii liberalnej (Folkpartiet, której podejście reformatorskie datuje się jeszcze z czasu 
przełomu wieków). Ideologiem społecznego liberalizmu był przywódca tej partii 
B. Ohlin. To ich otwartość, gotowość do współpracy i kompromisu sprzyjała re-
formowaniu kapitalizmu. Rzadko się pamięta, że liberałowie szwedzcy bliscy są 
raczej amerykańskiej Partii Demokratycznej niż konserwatywnym wolnorynko-
wym typu F. Hayeka, M. Friedmana18. 

W kwestii oddziaływania teorii ekonomicznych na życie gospodarcze należy 
wskazać na znaczenie skumulowanego procesu K. Wicksella, które odnosił do 
zagadnień monetarnych19. Traktował go jako mechanizm, który wyjaśnia, jak od-
chylenia pieniężnej stopy procentowej od naturalnej stopy procentowej wpływają 
na zmiany w poziomie cen. Jeśli pieniężna stopa procentowa jest poniżej poziomu 
naturalnej stopy procentowej, poziom cen wzrasta i odwrotnie20.  

Teoria K. Wicksella została wykorzystana przez Myrdala do zaprezentowania 
koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie państw i regionów.  
W okresie funkcjonowania szkoły szwedzkiej nie odróżniano wzrostu gospo-
darczego (zmiany ilościowe) od rozwoju (zmiany jakościowe). Jako jeden z pierw-
szych, który nie ograniczył się do zdefiniowania wzrostu gospodarczego był 
G. Myrdal. W 1970 roku zwrócił uwagę na konieczność eliminowania skrajnego 
ubóstwa i nierówności dochodowych oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb lud-

                                                      

16 E. Wigforss był liderem socjaldemokratów, a także ministrem finansów w latach 1925–1926, 
1932–1949, inspirowanym założeniami Towarzystwa Fabianów. E.F. Lundberg, The Develop-
ment of Swedish, s. 21; A. Tilton, A Swedish Road to Socialism: Ernst Wigforss and the Ideo-
logical Foundations of Swedish Social Democracy, „The American Political Science Review” 
1979, s. 505-520; B. Carlson, The Long Retreat: Gustav Cassel and Eli Heckscher on the „New 
Economics” of the 1930s, [w:] Swedish Economic Thought. Explorations and Advances, red. 
L. Jonung, Routledge, London, New York 1993, s. 168-170; T. Kowalik, Współczesne systemy 
ekonomiczne. Powstanie ewolucja, kryzys, WSPiZ, Warszawa 2000, s. 85.  

17 S. Steinmo, Social Democracy vs. Socialism: Goal Adaptation in Social Democratic Sweden, 
„Politics & Society” 1988, Vol. 16, s. 414-418. 

18 T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne, s. 87.  
19 Wpłynął na teorię Keynesa i I. Fischera.  
20 A. Čaplánová, Knutt Wicksell, s. 16; J.C. Wood, Knut Wicksell: Critical Assessments, t. 2, 

s. 47; J. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 77. 
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ności21. G. Myrdal wprowadził termin „rozwój społeczno- gospodarczy” jako: 
„ruch w górę całego systemu społecznego nie tylko produkcji, podziału produkcji 
i sposobu produkcji”22. 

 
Rys. 1. Ewolucja rozwoju społeczno-gospodarczego 

Źródło: S. Czaja, Wyzwania współczesnej ekonomii, s. 80. 
 

G. Myrdal, posługując się narzędziem circular cumulative causation, uważał, że 
nakładanie się na siebie różnych działań uniemożliwia istnienie jakiejś trwałej 
równowagi, ponieważ zmiana chociaż jednego elementu w strukturze społeczno-
gospodarczej musi wywoływać reperkusje zarówno postępowe, zwane efektem 
rozszerzania (spread effects), jak i wsteczne, np. wypłukiwania rozwoju – efekt 
regresu (backwards effects)23. Wolny rynek prowadzi do dysproporcji przestrzen-
nych w rozwoju kraju.  

G. Myrdal podważył GNP jako miernik poziomu rozwoju, który opisywał za 
pomocą sześciu grup, takich jak: produkt społeczny i dochód narodowy, warunki 
produkcji rozumiane jako stosunki ekonomiczne, poziom konsumpcji, postawy 
społeczne, instytucje społeczne, polityka państwa. R. Frisch natomiast uważał, że 
ostatecznym celem rozwoju jest nie tylko wzrost poziomu materialnego ludności, 
ale także rozwój kultury, nauki i moralności. 

W postulatach Myrdala znajdował się m.in. egalitaryzm, właściwa relacja płac 
do zysków, bardziej równomierny podział dochodu wśród obywateli24.  

Widać zatem, że J.M. Keynes podkreślał potrzebę ekspansywnej polityki fi-
skalnej w okresie dużego bezrobocia (podobieństwa z planem Beveridge`a). Szkoła 
sztokholmska podkreślała znaczenie antycyklicznej polityki ekonomicznej. Kon-
cepcje tych szkół silnie oddziaływały na politykę gospodarczą Szwecji po II wojnie 
światowej. 

Było to szczególnie ważne, ponieważ w Szwecji doszło do przejścia od tzw. 
economics of welfare (A.C. Pigou) w kierunku polityki dobrobytu, z uwzględnie-
niem społeczeństwa dobrobytu – modelu opartego na demokracji i gospodarce 

                                                      

21 S. Czaja, Wyzwania współczesnej ekonomii: wybrane problemy, Warszawa 2012, s. 82.  
22 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 168; V.W. Ruttan, Social Science Knowledge and Eco-

nomic Development, University of Michigan Press, 2003, s. 38-39.  
23 S. Korenik, A. Zakrzewska-Półtorak, Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne, Wy-

dawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 50.  
24 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 151, 169. 
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rynkowej z uwzględnieniem takich elementów, jak: prosperity i trygghet. Do 
ukształtowania jego szczytowej formy w latach 1944–1970 przyczyniły się specy-
fika tego kraju oraz czynniki zewnętrzne natury politycznej, gospodarczej i spo-
łecznej25. Do typowo szwedzkich narzędzi aktywnej polityki gospodarczej zalicza 
się: planowanie, dominującą rolę sektora publicznego, politykę podatkową26.  

W praktyce kładziono nacisk na utrzymywanie pełnego zatrudnienia, nawet 
kosztem inflacji, z którą z kolei walczono doraźnie za pomocą narzędzi fiskalnych 
i administracyjnych. E. Lundberg podważał skuteczność doraźnej polityki inflacyj-
nej w obliczu silnej pozycji związków zawodowych, które najprawdopodobniej nie 
były w stanie powstrzymywać się od wysokich żądań płacowych w długim okresie 
(ich zgoda na zamrożenie płac w latach 1949–1950 była tylko krótkookresowym 
wyjątkiem). Paradoksalnie po II wojnie światowej groźba niestabilności gospodar-
czej wynikała głównie z przegrzania gospodarki i zbyt wysokiej koniunktury27. 

Polityka monetarna tego okresu była dość ekspansjonistyczna. Zgodnie z zalece-
niami Komisji Myrdala utrzymywano niskie stopy procentowe (w ujęciu realnym 
nawet negatywne), co miało ułatwiać podejmowanie inwestycji przemysłowych i bu-
dowlanych. Duże znaczenia dla funkcjonowania rynku pracy miał Kongres Stowa-
rzyszenia Związków Zawodowych (LO), na którym dwaj ekonomiści, G. Rehn 
i R. Meidner, przedstawili swój projekt rozwiązań gospodarczych. Autorzy modelu 
uważali się za uczniów G. Myrdala i E. Lundberga. Praktyka tego nie potwierdzała28. 

                                                      

25 Czynniki zewnętrzne: zagrożenie totalitaryzmem, kryzys gospodarczy, reformy brytyjskie, 
New Deal F.D. Roosevelta. Czynniki typowo szwedzkie: aksjologiczne i mentalne – solida-
ryzm, egalitaryzm, wspólnotowość, idea braterstwa, szacunek dla własności i pracy, demokra-
cja prawna i polityczna, unikanie konfliktów, jednolitość etniczna, silna więź społeczna, my-
ślenie grupowe (wynikające z małej gęstości zaludnienia), reformistyczny punkt widzenia; re-
ligijne: kalwińska wersja protestantyzmu – szacunek do bogacenia się, wiara w naukę. Spo-
łeczna doktryna Kościoła ewangelickiego (pragmatyczne zawieszenie broni między Kościo-
łem a SAP nastąpiło w 1920 r.). Ponadto filozoficzne: neopozytywizm, funkcjonalizm, prag-
matyzm. Istotne etapy rozwoju państwa dobrobytu według S. Czecha to: etap tworzenia pod-
staw modelu (etap industrializacji, od recesji powojennej do kryzysu), złote żniwa – lata 50. 
i 60., egalitaryzm – lata 70., niestabilność i zawirowania lata 90. S. Rudolf, Szwedzka polityka 
dobrobytu, Warszawa 1978, s. 24; G.B. Spychalski, Główne kierunki współczesnej myśli eko-
nomicznej, Łódź 2006, s. 263-272; Ch. Hambden-Turner, A. Tropenaars, Siedem kultur kapi-
talizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Eko-
nomiczna, Kraków 2003, s. 212; S. Czech, Polityka gospodarcza, s. 107. 

26 A. Lindbeck, The Swedish experiment, s. 8-9; G. Myrdal, Beyond the welfare state, Yale Uni-
versity Press 1960.  

27 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 151. 
28 R. Meidner przyznawał się jednak do jednej, niezwykle ważnej inspiracji w postaci prac nie-

mieckiego ekonomisty H.W. Singera, który w latach 40. XX w. zajmował się zależnościami 
między polityką płacową i związkami zawodowymi w sytuacji pełnego zatrudnienia. 
S. Czech, Polityka gospodarcza, s. 15-70. 
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Model Rehna-Meidnera opierał się na założeniu, że priorytetami gospodarczymi 
powinny być pełne zatrudnienie i stabilność cen, czemu miały towarzyszyć wzrost 
gospodarczy i dążenie do większej równości dochodowej. Cele te zamierzano osiągnąć 
za pomocą takich narzędzi, jak: solidarna polityka płac, restrykcyjna polityka gospo-
darcza, aktywna polityka rynku pracy i subsydiowanie krańcowego zatrudnienia29. 

Sam G. Myrdal zestawiał różne koncepcje państwa, w tym negatywne: soft state 
(państwo korupcyjne symbolizujące kraje trzeciego świata) oppresional state (pań-
stwo przejścia od merkantylistycznego protekcjonizmu do liberalizmu w Europie 
Zachodniej) i model welfare state, który miał za zadanie przeobrazić się w welfare 
world30. Już kryzys ukierunkował G. Myrdala na inżynierię społeczną (social engi-
neering), gdy wraz z żoną A. Myrdal przekonywał do eugeniki, planowania gospo-
darczego, oraz do racjonalnej polityki społecznej31. Z opracowań A. i G. Myrdalów 
jasno wynika, że błędy rynku – market failures można naprawić siłami rządu oświe-
conego przez ekonomistów i innych znawców problemu. R. Frisch twierdził, że za-
daniem polityków było określenie społecznych celów państwa dobrobytu, a ekono-
miści na tej podstawie powinni opracować system wartości optymalnych32. 
 
Zakończenie 

 

Szkoła sztokholmska stała się symbolem w skali światowej umiejętnego łącze-
nia elementów kulturowych i społecznych (wartości szwedzkie), założeń teore-
tycznych z praktyką życia gospodarczego. Stworzyła własny model określający 
rolę państwa w gospodarce wraz z mechanizmami umożliwiającymi jego „wdroże-
nie” do realnego życia społeczno-gospodarczego.  

                                                      

29 Wspólnie wskazywali na negatywny efekt rządowych regulacji na alokację zasobów gospo-
darczych, szczególnie w kontekście szybkiej dynamiki przemian gospodarczo-techno-
logicznych oraz ograniczenia konkurencji pomiędzy importerami, a tym samym często także 
pomiędzy krajowymi producentami dóbr. L. Erixon, The Rehn-Meidner model in Sweden: its 
rise, challenges and survival, Department of Economics, Stockholm University, Stockholm 
2008, s. 14-15; K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Ka-
towice 2010, s. 23; A. Lindbeck, Theories and Problems, s. 15-18. 

30 U. Zagóra-Jonszta, Nieliberalne, s. 169, N. Fujita, Myrdal on the formation on the welfare 
state a methodoligical and theoretical interpretation, s. 78; H. Przybyła, Państwo bezpieczeń-
stwa socjalnego w ekonomii politycznej Gunnara Karla Myrdala, [w:] Dokonania współcze-
snej myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka 
społeczno-gospodarcza, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2004, s. 300. 

31 Odnosi się do woli politycznej i społecznej – modernistyczny projekt racjonalizacji życia. 
W pracy napisanej wraz z żoną A. Myrdal Kryzys w kwestii populacji (1934) stworzył pod-
stawy dla szwedzkiego „domu ludu”. Praca zwana utopią była krytykowana za rasizm. F.F. 
Morador, Postmodernism and the Digital Era, Maria Crossa, 2007, s. 42. 

32 T.S. Edvardsen, B. Hagtvet, Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, PWN, War-
szawa 1994, s. 90. 
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Współtwórcy analizowanej szkoły myśli ekonomicznej aktywnie włączali się 
do życia politycznego i niejednokrotnie reprezentowali główne partie na szwedz-
kiej scenie politycznej. Wspólnotowość i kompromis umożliwiały im łagodzenie 
i niwelowanie konfliktów w sferze polityki gospodarczej. Zmierzając do demokra-
tyzacji życia gospodarczego, umiejętnie wykorzystywali instrumentarium polityki 
antycyklicznej, fiskalnej, społecznej, wzrostu i rozwoju gospodarczego zgodnie 
z oczekiwaniami społeczeństwa, sytuacją na arenie międzynarodowej oraz repre-
zentowanymi przez siebie koncepcjami teoretycznymi. Jest to szczególnie widocz-
ne w „złotym okresie” modelu welfare state 1944–1970.  
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Załącznik 1 
Profile ekonomistów 

 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Lund 1901–1916 

Główne prace Value, Capital, and Rent; Interest and Prices; 
Lectures on Political Economy 

Główne teorie Teoria pieniądza, cen stopy procentowej, po-
działu dochodu, efekt Wicksella, teoria krańco-
wej produkcyjności, teoria kumulatywnego 
procesu, teoria finansów publicznych (Szkoła 
Wyboru Publicznego), teoria cykli koniunktu-
ralnych 

Artykuły, publicy-
styka 

450 

Preferencje politycz-
ne/zaangażowanie 

Radykalny liberał 

Wpływ reform pieniężno-walutowych postulo-
wanych przez Wicksella na MFW 

Knut Wicksell 
(1851–1926) 

Nagrody/aktywność 

Żona Anna Bugge – sufrażystka walcząca 
o prawa kobiet, współzałożycielka Klubu Eko-
nomii Politycznej (1917–1951)  

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Sztokholmie 

Główne prace Nature and Necessity of Interest; Theory of 
Social Economy 

Główne teorie Zwolennik liberalizmu gospodarczego (krytyk 
interwencjonizmu państwowego).Głównie zaj-
mował się teorią cen, teorią procentu i proble-
matyką pieniądza. Twórca teorii parytetu siły 
nabywczej, wyznawca empirycznej metody 
badań, stał na gruncie ilościowej teorii pienią-
dza, propagator teorii nadkonsumpcji w ramach 
cyklu koniunkturalnego 

Artykuły, publicy-
styka 

Więcej niż 1500. 
Od 1897 r. do końca życia regularnie pisał do 
czołowego dziennika „Svenska Dagbiadet”. 
W latach 1920–1945 pisał również do każdego 
numeru „Skandinaviska Banken” 

Gustav Cassel 
(1866–1945 

Preferencje politycz-
ne/zaangażowanie 

Prawicowy liberał 
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Nagrody/aktywność Ekspert w wielu komitetach rządowych, banko-
wych, podatkowych. 
W 1921 r. reprezentował Szwecję na Międzyna-
rodowym Zjeździe Izb Handlowych w Londynie 
i na Międzynarodowej Konferencji Ekonomicz-
nej w Genewie, a w 1933 r. na Światowej Konfe-
rencji Ekonomicznej w Londynie. W 1928 r. 
Komitet Bankowy Izby Reprezentantów USA 
poprosił go o opinię w sprawie stabilizacji dola-
ra. Przy okazji wyjazdu do USA Cassel wygłosił 
szereg wykładów na tematy walutowo-
finansowe. W 1922 r. Cassel otrzymał złoty 
medal Szwedzkiej Akademii Nauk, a w 1926 r. 
stał się jej przewodniczącym 

Główna szkoła 
wyższa 

Szkoła sztokholmska 1909–1945 

Główne prace The Continental System; Mercantilism; Eco-
nomic History of Sweden 

Główne teorie Twórca historii gospodarczej i badań nad mer-
kantylizmem, inicjator modelu obfitości zaso-
bów H-O-S 

Artykuły, publicy-
styka 

ponad 300 

Preferencje politycz-
ne/zaangażowanie 

Klasyczny liberał. 
Początkowo Heckscher był konserwatystą, po-
tem wyznawcą liberalizmu europejskiego 

Eli Heckscher 
(1879–1952) 

Nagrody/aktywność W latach 1921–1924 był członkiem Komitetu 
Ceł i Handlu Zagranicznego, a w 1926–1928 
Komitetu Badań nad Bezrobociem. W 1911 r. 
razem z G.A. Baggem zaczął wydawać liberal-
no-konserwatywny magazyn „Svenska Tidskrift” 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Kopenhadze i Sztokholmie 

Główne prace The German Reparations Problem; Interregional 
and International Trade; Mechanisms and Objec-
tives of Exchange Controls 

Główne teorie Teoria obfitości zasobów H-O-S 
Artykuły, publicy-
styka 

ok. 2 000 

Bertil Ohlin 
(1899–1979) 

Preferencje politycz-
ne/zaangażowanie 

W latach 1934–1939 był przewodniczącym 
Federacji Młodzieży Liberalnej, w 1938–1944 
członkiem niższej izby parlamentu (Riksdag), 
od 1945 r. członkiem izby wyższej. Jednocze-
śnie od 1954 r. był przewodniczącym Stronnic-
twa Ludowego w parlamencie, a w 1944–1945 
ministrem handlu 
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Nagrody/aktywność W 1934 r. autor raportu dla Rządowej Komisji 
Bezrobocia – duży wpływ: Wicksella, Lindahla, 
Myrdala. Centralne tezy B. Ohlina zawarte 
w tym raporcie podobne są do keynesowskich, 
sformułowanych w jego Ogólnej teorii. 
W latach 1919–1920 był urzędnikiem w Komisji 
Cen i Traktatów, gdzie napisał raport o rozwoju 
trzech gałęzi przemysłu szwedzkiego, w którym 
szczególnie uwypuklił doniosłą rolę ceł.  
Nagroda Nobla – 1977 r. 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Sztokholmie 

Główne prace Political Element in the Development of Eco-
nomic Theory; Monetary Equilibrium; An 
American Dilemma; Asian Drama 

Główne teorie Inżynieria społeczna rozwój społ.-gosp., rozwój 
regionalny (kumulatywna przyczynowość), 
metodologiczne rozróżnienie ex post i ex ante, 
quasi-instytucjonalizm, teoria oczekiwań 
w kształtowaniu decyzji poszczególnych przed-
siębiorców 

Artykuły, publicy-
styka 

ok. 50 

Preferencje 
politycz-
ne/zaangażowanie 

Socjaldemokrata. Członek Parlamentu (Rik-
sdag) w latach 1936–1938, 1944–1947, minister 
handlu 1945–1947. Od 1947 r. do 1957 r. pia-
stował urząd sekretarza Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ, a od 1957 r. był kierowni-
kiem naukowym badań ekonomicznych proble-
mów krajów południowo-wschodniej Azji 
Honorowe doktroraty: Harvard – 1938 r., Nancy 
– 1950 r. Columbia – 1954 r., Leeds – 1958 r., 
Yale – 1959 r., Birmingham – 1961 r. W 1974 r. 
otrzymał Nagrodę Nobla  

Gunnar  
Myrdal  
(1898–1987) 

Nagrody/aktywność 

Alva Myrdal otrzymała pokojową Nagrodę No-
bla w 1982 r. z A.G. Robles. Funkcja szwedz-
kiego ambasadora w Indiach w latach 1955–
1961, członkini rządu szwedzkiego 1967–1973 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Uppsali 

Główne prace The Laws of Capital Formation; Contribution 
to the History of the Theory of Rent 

Główne teorie Duży wpływ D. Ricardo. Obszar badawczy 
dotyczący prawa i ekonomii. 

David  
Davidson  
(1854–1942) 

Artykuły, publicy-
styka 

ok. 250 (tylko jęz. szwedzki) 
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Nagrody/aktywność Od pojawienia się pierwszego numeru periody-
ku „Ekonomisk Tidskrift” w 1899 r. niemal do 
końca swego życia D. Davidson był jego jedy-
nym redaktorem i głównym autorem 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytety w Uppsali, Göteborgu i Lund 

Główne prace Studies in the Theory of Money and Capital; 
Scopes nad Means of Monetary Police; Basic 
Concepts of Natural Accounting 

Główne teorie Aktywna rola pieniądza w warunkach niepew-
ności gospodarki kapitalistycznej, stworzenie 
sekwencji analiz ekonomicznych, które wpłynę-
ły na koncepcję oszczędności i inwestycji G. 
Myrdala 

Eric Lindahl 
(1891–1960) 

Nagrody/aktywność Doradca banku szwedzkiego i rządu 
Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Sztokholmie 

Główne prace Studies in The Theory of Economic Expansion, 
Bussiness Cycle and Economic Policy; Instabil-
ity and Economic Growth; Contributor to the 
study of Wages In Sweden 1860–1930 (together 
with Bagge and Svelinson) 

Główne teorie Koncentrował się na makroekonomicznych 
i dynamicznych problemach równowagi ogól-
nej, zajmował się analizą wielkości agregato-
wych, takich jak: dochód narodowy, oszczęd-
ności, inwestycje, konsumpcja. Rozwinął teorię 
cyklu gospodarczego 

Erik Lundberg 
(1907–1987) 
 

Nagrody/aktywność W latach 1934–1938 pracował w Narodowym 
Banku Szwecji, a w 1935 r. był ekonomicznym 
doradcą w Islandii, w 1939 r. był sekretarzem 
Biura Cen, w latach 1939–1948 ekspertem 
Towarzystwa Rolniczego, a w okresie 1946–
1954 inspektorem Towarzystwa Ubezpieczeń. 
W latach 1939–1956 był redaktorem „Ekono-
misk Tidskrift”. Jako tzw. Visiting Professor 
wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w 1950 r. i 
w latach 1960–1961, a w 1954 r. do Wielkiej 
Brytanii. W 1955 r. był gościem Banku Austra-
lii, a od 1962 r. wiceprezesem Międzyna-
rodowego Towarzystwa Ekonomicznego. Był 
także członkiem Szwedzkiej Akademii Nauk, 
członkiem Akademii Leśnictwa i Rolnictwa 
oraz członkiem Akademii Nauk Technicznych 

Ragnar Anton 
Kittil Frisch 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Oslo 
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Główne prace The theory of Measurement of Demand 
Główne teorie Wprowadził do słownictwa ekonomicznego 

pojęcie „ekonometrii” (w 1926 r.), w pracy The 
Theory and Measurement of Demand) (1938 r.) 
dał nowe określenie pojęć statyki i dynamiki 
w makroekonomicznym modelu. Prekursor no-
wego klasycznego ujęcia cykli koniunkturalnych 

(1895–1928) 
ekonomista 
norweski 

Nagrody/aktywność W 1930 r. prowadził wykłady na Uniwersytecie 
w Yale, a w 1933 r. w Sorbonie. Pracował 
w Komitecie Zatrudnienia ONZ. W 1954 r. 
został doradcą rządu indyjskiego w zakresie 
statystyki i planowania, w latach 1957–1958 
pracował jako doradca rządu. Był także hono-
rowym członkiem Amerykańskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego w Harvard od 1955 r., 
a od 1956 r. członkiem Królewskiego Towarzy-
stwa Statystycznego. W 1959 r. zostały mu 
nadane dwa doktoraty honoris causa: Wyższej 
Szkoły Handlowej w Sztokholmie i Uniwersyte-
tu w Kopenhadze. W 1967 r. otrzymał nagrodę 
Feltrinelli w Rzymie. 
W latach 1933–1955 wydawał pismo „Econo-
metrica”, był także współtwórcą międzynaro-
dowego Towarzystwa Ekonometrycznego (Eco-
nometric Society). Za opracowanie i zastosowa-
nie modeli dynamiki do analizy procesów go-
spodarczych otrzymał pierwszą w historii Na-
grodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dzie-
dzinie ekonomii w 1969 r. 

Główna szkoła 
wyższa 

Uniwersytet w Sztokholmie  

Główne prace The Spread of the Business Cycle 
Główne teorie Teoria cyklu koniunkturalnego 
Preferencje politycz-
ne/zaangażowanie 

Polityk „zawieszony” ponad polityką partyjną 

Dag Hjalmar 
Agne Carl 
Hammarskjöld 
(1905–1961) 

Nagrody/aktywność Sekretarz Komitetu ds. Bezrobocia (1930–
1934). Otrzymał pokojową Nagrodę Nobla po 
śmierci 

Główna szkoła 
wyższa 

Szkoła sztokholmska 

Główne prace Growth and Stagnation in the European Eco-
nomy 

Główne teorie Teorie wzrostu gospodarczego i koncepcja 
planu ekonomicznego 

Sven Ingvar 
Svennilson 
(1908–1972) 

Nagrody/aktywność W latach 1969–1971 był członkiem komitetu, 
który wybiera laureatów do Nagrody Riksbank 
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Sveriges w dziedzinie ekonomii, Nagroda Ko-
mitetu Ekonomicznego 

Główna szkoła wyż-
sza 

Uniwersytet w Sztokholmie 

Główne prace Elementy podejścia instytucjonalnego 
Artykuły, publicy-
styka 

Podejście społeczno-konserwatywne.  
Krytyk podejścia E. Wigforssa 

Gösta Adolfs-
son Bagge  
(1882–1951) 

Nagrody/aktywność Badania nad dochodem narodowym. Projekt 
sponsorowany przez Fundację Rockefellera 

 

Źródło: B. Carlson, L. Jonung, Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin and Gunnar 
Myrdal on the Role of the Economist in Public Debate, „Econ Journal Watch” 2006, nr 3, s. 514. 
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Tomasz Pawłuszko  
 
 

Abstrakt 
 

Celem niniejszego artykułu jest analiza genezy rozwoju gospodarek skandynawskich: 
Finlandii, Norwegii i Szwecji w XIX i XX wieku w optyce wybranych teorii rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Tekst przedstawia zbiorczo kwestie ujmowania zjawisk roz-
woju społeczno-gospodarczego, wybrane wątki z zakresu historii Skandynawii oraz pró-
by jego teoretycznego opracowania w kontekście socjologii rozwoju.  

 

The aim of this paper is to focus on the fundaments of the success of Scandinavian 
economies: Finland, Norway and Sweden. Text is based on economic history of Scan-
dinavia and moves towards the perspective of sociology of development, as well as it 
includes theoretical framework for further studies, based on a subject literature. 
 

Słowa kluczowe: Skandynawia, rozwój, centra i peryferie, Norden, model nordycki 
Key words: Scandinavia, development, regionalism, Norden, Nordic model 

 
 

Wprowadzenie 
 

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest analiza rozwoju państw 
nordyckich w XIX i XX wieku w kontekście teorii centrum-peryferie. Tekst jest 
wynikiem badań autora nad literaturą poświęconą kwestiom socjologii i polityki 
rozwoju. W zagadnieniach tych sporo miejsca poświęca się tzw. modelowi nordyc-
kiemu oraz historii gospodarczej tego „modelu”. Celem jest odpowiedź na kilka py-
tań badawczych. Po pierwsze, czy zagadnienia rozwoju zasługują na szersze studia 
niż dotychczas? Po drugie, czy studia nad rozwojem mogłyby wyjaśnić genezę suk-
cesu państw nordyckich? Po trzecie, czy omawiane zagadnienie może być również 
punktem wyjścia do badań nad rozwojem Europy Środkowo-Wschodniej? Powyższe 
pytania wyznaczają konstrukcję artykułu. Najpierw rozważana będzie perspektywa 
teoretyczna studiów nad rozwojem (socjologia rozwoju, teoria centrum-peryferie), 
następnie omawiane będą przykłady wybranych rozwiązań polityki rozwoju w ob-
szarze skandynawskim, podsumowaniem zaś będzie naświetlenie perspektywy ba-
dawczej w celu kontynuacji badań w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. 

Badania nad stosunkami międzynarodowymi wciąż posiadają głównie politolo-
giczną proweniencję, co sprawia, że badacze koncentrują się przede wszystkim na 
analizie polityki zagranicznej oraz relacjach państw i organizacji międzynarodo-
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wych w polityce światowej (world politics)1. Klasycznymi tematami badawczymi 
w tym obszarze w Polsce są studia nad potęgą państw, integracją polityczno-
gospodarczą czy nad aktywnością organizacji międzynarodowych2. W takim ujęciu 
pozostaje niewiele miejsca na studiowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych 
i rzeczywiście rzadko są one podejmowane. Procesy globalizacji wskazują jednak 
na nowe perspektywy badawcze, takie jak kwestia demograficzna, rozwój i jakość 
życia, konkurencyjność czy migracje międzynarodowe3. Wydaje się, że współcze-
sna waga tych problemów wpłynie na program badań nad stosunkami międzynaro-
dowymi i nada mu bardziej społeczny wymiar.  

Jednym z najbardziej interesujących wątków w powyższym kontekście jest po-
lityka rozwoju, rozumiana jako działalność polityczna na rzecz zapewniania popu-
lacji zamieszkującej dany region/państwo możliwie wysokiego relatywnie standar-
du życia. Pozycja państwa na świecie coraz częściej zależy od czynników, takich 
jak: potencjał demograficzny i gospodarczy, a w tym m.in. dbałość o konkurencyj-
ność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja tej wiedzy ma miejsce 
na przykład w toku tzw. studiów nad rozwojem (development studies)4, skupiają-
cych badaczy łączących zainteresowania ekonomiczne, społeczne, geograficzne 
i politologiczne. Refleksja na ten temat prowadzona była przede wszystkim na 
gruncie socjologii i od początku prowadzona była na poziomie międzynarodowym, 
o czym poniżej.    

W ślad za powyższymi uwagami zwracamy uwagę na fakt, że badania nad roz-
wojem regionu nordyckiego również stanowią konglomerat kilku dyscyplin na-
ukowych, wywodzących się z geografii gospodarczej, historii społecznej, historii 
gospodarczej, polityki regionalnej, socjologii ekonomicznej oraz międzynarodo-
wych badań porównawczych. We współczesnym dyskursie naukowym pojawiają 
się również nowe, mieszane dziedziny badań, takie jak studia nad regionami (re-
gional studies lub też area studies)5 czy nawet osobne studia nordyckie (Nordic 

                                                      

1 Por. J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. 
2 Zob. Zawartość podręczników stosunków międzynarodowych oraz prace zbiorowe wydawane 

przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych. 
3 M. Czerny, Globalizacja a rozwój, WN PWN, Warszawa 2005. 
4 Zob. np. The Companion to Development Studies, red. V. Desai, R. Potter, Routledge, London 

& New York 2012, J.P. Nederveen, Development Theory: deconstructions/reconstructions, 
Sage, London 2010. 

5 Czołowe światowe wydawnictwa: Routledge, Oxford University Press, Cambridge University 
Press, Palgrave Macmillan i in. posiadają całe serie wydawnicze poświęcone area studies. Jest 
to dowód na istnienie tej problematyki wśród badaczy. W Polsce problematyka ta poruszana 
jest głównie przez geografów i ekonomistów. Przykładowe studium w interesującej nas tema-
tyce: R.D. Fitjar, The Rise of Regionalism. Causes of regional mobilization in Western 
Europe, Routledge, London & New York 2010. 
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studies)6. Podejścia te przeżywają renesans od czasu zakończenia tzw. zimnej woj-
ny7. Literatura poświęcona tytułowej kwestii pozostaje obecnie domeną eklektycz-
nego wiązania ze sobą rozmaitych podejść, wątków i teorii, co wymaga znajomości 
stanu badań w obrębie kilku nauk społecznych. Bogactwo ujęć i różnorodność 
wiedzy wskazują na perspektywiczność badań nad rozwojem na gruncie nauk spo-
łecznych. 

Dla autora niniejszego opracowania kluczową kwestią jest zrozumienie oraz 
koncepcyjne opracowanie przyczyn rozwoju gospodarczego regionu nordyckiego. 
Wiedza ta pozwoli wskazać dalsze kierunki badań nad zagadnieniami, które dotąd 
w Polsce raczej nie były poruszane. W aspekcie badań nad rozwojem w naszym 
kraju analizuje się głównie kwestie związane z tzw. nordyckim państwem dobroby-
tu, nordyckim modelem opieki społecznej, polityką zagraniczną, względnie nor-
dyckimi inicjatywami na forach organizacji międzynarodowych8. Brakuje jednak 
całościowego opracowania przyczyn sukcesu gospodarczego państw Skandynawii, 
które dzisiaj stanowią jedne z najbogatszych i najchętniej naśladowanych państw 
świata. Badania zostały przeprowadzone na podstawie anglojęzycznej literatury, 
głównie historycznej, politologicznej i ekonomicznej, przy czym zdecydowaną 
większość spośród cytowanych autorów stanowią badacze z państw nordyckich. 
Kwerendę materiałową przeprowadzono w 2014 i 2015 roku, m.in. dzięki nowo-
czesnym zbiorom bibliotecznym „Kolekcja Nordycka”9, znajdujących się w posia-
daniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. 
 
Perspektywa teoretyczna 
 

Po zakończeniu II wojny światowej zagadnienie rozwoju stało się obok bezpie-
czeństwa jedną z głównych kwestii programu badawczego nauk społecznych. Po-
wstanie tzw. socjologii rozwoju wiązane jest z kilkoma szkołami badań nad prze-
mianami społecznymi i gospodarczymi. K. Jasiecki zalicza do nich teorię moderni-

                                                      

6 Studia nordyckie/Nordic studies – mają profil kulturoznawczy i językowy, w sieciach eksperc-
kich na portal Mendeley czy Academia znajdują się grupy liczące setki badaczy, wyspecjali-
zowanych w Nordic studies. 

7 N. Gotz, H. Haggren, Introduction – Transational Nordic alignment in stormy waters, [w:] 
Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational 
alignment, red. N. Gotz, H. Haggren, Routledge, London & New York 2009, s. 1-3. 

8 Przykłady niedawnych polskich badań nad państwami nordyckimi: W. Nowiak, Nordycki 
model „welfare state" w realiach XXI wieku: dylematy wyboru i ewolucja systemu w społe-
czeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011; R.M. Czar-
ny, Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach, Scandinavium, Kielce 
2014, J. Grzela, Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, Wydawnictwo UJK, Kielce 
2014. 

9 Zob. serwis internetowy Kolekcji Nordyckiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, uru-
chomiony na początku 2014 r., http://www.buk.ujk.edu.pl/kolekcja_nordycka/.  
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zacji, teorie rozwoju zależnego, teorię systemu światowego, teorię późnej indu-
strializacji oraz teorię neoklasyczną10. 

Jedną z najczęściej dyskutowanych przez dziesięciolecia teorii była teoria mo-
dernizacji, której założeniem było opracowanie modelu naśladowania „uniwersal-
nego wzorca rozwoju” państw Zachodu. Teoria ta dzieliła społeczeństwa na nowo-
czesne i zacofane oraz sugerowała zestaw zaleceń dla państw zacofanych w celu 
zaplanowania rozwoju na wzór państw nowoczesnych. Modernizacja miała doko-
nywać się w obszarze gospodarki, edukacji, systemu politycznego, a nawet w psy-
chologii jednostek. Czyni to modernizację jedną z najciekawszych idei współcze-
sności. Wartościową próbę zebrania wpływu rozmaitych wizji modernizacji na 
kilku kontynentach w okresie 1940-1980 przedstawił niedawno A. Leszczyński11. 

Teoria rozwoju zależnego, nazywana niekiedy teorią centrum-peryferie, wska-
zywała, że rozwój jednych państw odbywa się kosztem niedorozwoju innych. Ba-
dania historyczne wykorzystywały zwłaszcza przykłady dawnych kolonii połu-
dniowoamerykańskich i afrykańskich. Kraje centrum tworzyły atrakcyjne dla sie-
bie rozwiązania polityczne i ekonomiczne, które prowadziły do trwałego uzależ-
nienia państw peryferyjnych i ich elit12. Zagadnienia te badane były na wielu kon-
tynentach i zaowocowały licznymi pracami z zakresu historii gospodarczej. W Pol-
sce interesujące studia o peryferyjności Europy Wschodniej przedstawili m.in. 
W. Kula i M. Małowist13. Ich dorobek był jedną z inspiracji dla analiz Immanuela 
Wallersteina, twórcy szkoły systemów-światów14. Amerykański socjolog dokonał 
stratyfikacji porządku światowego według rozkładu kapitalistycznych wzorców 
procesu gospodarowania. Centra, peryferie oraz półperyferie zyskały konkretne 
role w międzynarodowym podziale pracy. Zależały one od akumulacji kapitału, 
sposobu produkcji oraz organizacji wewnętrznej państw. Peryferie mogły awanso-
wać do statusu krajów centralnych dzięki wybranym strategiom (dołączenie na 
zaproszenie, wzmocnienie czy autarkia)15. Dzięki uwzględnieniu dynamiki zmian 
teoria ta mogła wyjaśniać sukces wybranych państw azjatyckich (Japonia, Korea, 
Tajwan, Singapur), czego nie udało się teorii zależności. Polityczna, ekonomiczna 
i kulturowa rola centrów stale ewoluuje dzięki zmianom charakteru kapitalizmu 
oraz szybkim przekształceniom globalnym. 
                                                      

10 K. Jasiecki, Globalizacja i kryzys socjologii rozwoju, „Studia Społeczne” 2009, nr 1, s. 33. 
11 A. Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, ISP PAN, Warszawa 2013. 
12 J. Hryniewicz, Centrum-Peryferie. Stara teoria w nowych czasach, „Studia Polityczne” nr 31, 

s. 291-313. 
13 W. Kula, Historia, zacofanie, rozwój, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1983; M. Mało-

wist, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006. 

14 Dobrym wprowadzeniem do obszernej myśli I. Wallersteina jest książka tegoż, Analiza syste-
mów światów – Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Dialog, Warszawa 2007. 

15 K. Jasiecki, Globalizacja, s. 40-44. 
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Teoria późnej industrializacji stara się tłumaczyć autorytarną i protekcjoni-
styczną politykę państw kierujących modernizacją w krajach Azji. Teoria te zwraca 
uwagę na kluczową rolę państwa, odwołując się do wzorców merkantylizmu i na-
cjonalizmu gospodarczego, promującego uprzemysłowienie oraz „doganianie” 
państw rozwiniętych. Tezy te stały się też materiałem do dyskusji nad różnymi 
modelami kapitalizmu. Atrakcyjność jednego z nich stara się wyjaśnić teoria neoli-
beralna, oferująca korektę starej teorii modernizacji. W jej ramach dyskutowano 
sieciową strukturę współczesnej gospodarki oraz wzorce nowoczesności postindu-
strialnej, głębokie przemiany społeczne, emancypację, racjonalizację, megatrendy, 
demokratyzację oraz globalizację16. Każda z powyższych teorii jest w stanie wy-
tłumaczyć fragment zjawisk współczesnej polityki i gospodarki światowej. 

Historyczne drogi poszczególnych państw do statusu wiodących podmiotów 
światowej gospodarki bądź państw zapewniających największe bogactwo i jakość 
życia swym obywatelom – były oparte na różnych receptach, nie inaczej było 
w przypadku państw skandynawskich. W ich przypadku zauważalne stają się tezy 
zwłaszcza teorii późnej industrializacji (silna rola państwa, technokratyzm) oraz 
dyskutowane obecnie teorie neoliberalne (specjalizacja, edukacja). Poniżej doko-
namy ogólnego przeglądu powyższych idei w kontekście historycznego rozwoju 
kilku państw Półwyspu Skandynawskiego. Tytułem komentarza zaznaczmy, że 
etap przechodzenia z peryferii do centrum gospodarki europejskiej, a następnie 
światowej przypadał w wypadku Skandynawii na pierwszą połowę XX wieku, 
a więc przed opracowaniem którejkolwiek z wymienionych wyżej teorii. Konfron-
tacja zatem, choćby pobieżna, wydaje się ciekawym tematem do podjęcia teraz 
i w przyszłości. 
  
Ogólne uwarunkowania rozwoju Skandynawii 
 

W literaturze przedmiotu, tak samo, jak i w mowie potocznej, określenie „Pół-
noc” znamionuje coś odległego, zimnego i peryferyjnego17. Kraje nordyckie nie od 
zawsze znajdowały się w centrum zainteresowania specjalistów z zakresu polityki 
i ekonomii międzynarodowej. Jeszcze w XIX wieku region Skandynawii był ob-
szarem stricte rolniczym, o niskich dochodach per capita, niewielkim potencjale 
demograficznym i militarnym. Głównymi towarami eksportowymi były produkty 
spożywcze, drewno, papier i stal18. W epoce wielkich podbojów kolonialnych ów-

                                                      

16 Por. Komentarze do tych prac m.in. w: E. Wnuk-Lipiński, Świat między-epoki. Globalizacja – 
demokracja – państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004. 

17 M. Danson, P. de Souza, Nations and regions in Northern Europe, [w:] Regional Deve-
lopment in Norther Europe. Peripheriality, Marginality And Border Issues, red. idem, 
Routledge, London & New York 2012, s.100-101. 

18 Por. liczne studia w tomie Development success. Historical accounts from more advanced 
countries, red. A.K. Fosu, Oxford University Press, Oxford 2013. 
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czesne Szwecja i Dania nie zdobyły zamorskich kolonii, a jeszcze odleglejsza Fin-
landia znajdowała się pod władzą Rosji. Norwegia do początków XX wieku sta-
nowiła część Szwecji. Późne uprzemysłowienie Półwyspu Skandynawskiego i jego 
słaba urbanizacja zdawały się skazywać jego mieszkańców na podrzędne miejsce 
w gospodarce światowej. Przemysł zaczął się tu rozwijać na szerszą skalę dopiero 
po wielkim kryzysie, a wspominane często przez badaczy problemy tzw. państwa 
dobrobytu mogą być uważane za aktualne dopiero od połowy XX wieku19. Jedno-
cześnie każde z tych państw posiadało pewne rzadkie i innowacyjne zasoby, które 
– odpowiednio rozwinięte i pielęgnowane przez dekady – zapewniły wszystkim 
krajom nordyckim niespotykany nigdzie na świecie poziom dobrobytu. Dyskusja 
o genezie rozwoju gospodarek skandynawskich oferuje liczne wskazówki dla 
państw obecnie rozwijających się, które chcą umacniać wzrost swojego potencjału. 

Głównymi wątkami, portretowanymi w powojennej historii państw Skandyna-
wii są z pewnością: miejsce Skandynawii w powojennym układzie sił, dynamiczny 
rozwój instytucji demokratycznych, powstanie i sukces tzw. nordyckiego modelu 
gospodarczego, dobrobyt społeczny oraz instytucje współpracy regionalnej, two-
rzące skandynawski rynek pracy i komunikacji. Należy zwrócić uwagę na punkt 
wyjścia, czyli fakt, że II wojna światowa znacząco zahamowała rozwój państw 
nordyckich. Norwegia była poważnie zniszczona (budynki użyteczności publicz-
nej, szkoły, drogi etc.) przez niemieckich najeźdźców, a jej bogactwo narodowe 
było o połowę niższe niż przed 1940 rokiem20. Dania i Szwecja utraciły rynki zby-
tu dla swego eksportu, a Finlandia po utracie blisko 100 tys. obywateli (kolejne 
400 tys. zostało uchodźcami), znalazła się pod kontrolą ZSRR, który dodatkowo 
wymusił na niej utratę części Karelii z drugim największym miastem kraju (Wy-
borg) oraz powojenne reparacje w wysokości 300 mln USD według cen z 1938 
roku. Była to kwota o wartości per capita bez mała półtora raza większej od repa-
racji nałożonych na Niemcy w traktacie wersalskim21. 

Bieda i utrata rynków zbytu spowodowały, że w czasie wojny i wczesnego po-
wojnia skandynawskie gospodarki były mocniej kontrolowane przez państwo, ist-
niała m.in. racjonalizacja dóbr, podjęto również próby zahamowania powojennego 
spadku obrotów handlowych. Zdobyte doświadczenia, a także i środki pozyskane 
w ramach tzw. planu Marshalla przekierowano na projektowanie rozwoju gospo-
darczego. Norwegia w 1947 roku wprowadziła tzw. budżet narodowy, którego 
naczelnym celem była służba dobru publicznemu. Zasada ta obowiązywała zarów-
no sektor państwowy, jak i prywatny. 9 lat później raport dla norweskiego rządu 
potwierdzał, że bezrobocie praktycznie zniknęło, a opodatkowanie okazało się 

                                                      

19 A. Kokko, The Swedish Model, [w:] Development success, s. 73. 
20 M. Hilson, The Nordic Model. Scandinavia since 1945, Reaktion Books, London 2008, s. 61-62. 
21 Ibidem, s.63. 
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właściwe22. W Szwecji w okresie 1944–1945 istniała komisja planowania, pod 
przewodnictwem Gunnara Myrdala. Zaznaczmy, że we wszystkich 5 krajach nor-
dyckich zaproponowano i prowadzono podobną politykę rozwoju. Standardem 
było np. progresywne opodatkowanie. W rękach rządowych pozostał zwykle 
przemysł wydobywczy i energetyczny, a dopiero z czasem państwo dopuściło do 
współpracy prywatnych udziałowców. Efekty mądrego zarządzania pojawiły się 
zaskakująco szybko. Po upływie ćwierćwiecza od II wojny światowej – na począt-
ku lat 70. XX wieku – łącznie 22 mln Skandynawów dysponowało gospodarką 
porównywalną z potencjałem dwukrotnie ludniejszej Wielkiej Brytanii, w tym zaś 
strategiczne branże, takie jak rybołówstwo, były pięciokrotnie większe od brytyj-
skiego, a jedynie dwukrotnie mniejsze niż amerykańskie. Produkcja energii elek-
trycznej była większa niż we Francji i przekraczała poziom dwóch trzecich pro-
dukcji Niemiec Zachodnich czy Wielkiej Brytanii. Rozmiary floty handlowej – 
o tonażu 37 mln ton – były o 6 mln większe niż rozmiary floty brytyjskiej23. PKB 
mierzony parytetem siły nabywczej stanowił blisko 80% amerykańskiego, nieco 
tylko poniżej niemieckiego, a powyżej francuskiego. Znacząco spadła rola rolnic-
twa (np. w Szwecji udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w tworzeniu PKB 
w ciągu 30 lat od 1940 r. spadł z 30 do 8%) na rzecz wysoko wykształconych za-
kładów przemysłowych i przetwórczych. Zdecydowanie wzrosła rola usług 
(w Szwecji wzrosły do 25% PKB) – nowe branże wymagały wielu specjalistów. 

Wydajność pracy była wzorcowa w skali światowej. Przykładowo, światowy 
udział Szwecji w przemyśle budowy statków wzrósł z 0,5 do 10%. Ekspansja 
przedsiębiorstw i korporacji nordyckich wzrastała dynamicznie dzięki nowocze-
snemu zarządzaniu, mówiono wręcz o nowej, skandynawskiej „potędze kolonial-
nej”24. W tym samym czasie Norwegowie wykorzystali na skalę masową dobro-
dziejstwa wynikające z możliwości pozyskiwania energii z wody, co zasiliło i unie-
zależniło norweską gospodarkę – a zwłaszcza przemysł – od kosztownej energii. 
Co więcej, na początku lat 70. XX wieku światowy kryzys paliwowy dał Norwegii 
nowe pole do ekspansji – w zakresie eksportu ropy i gazu, odkrytych na Morzu 
Północnym i wydobywanych od 1970 roku. Nowa państwowa „dyrekcja paliw” – 
Statoil – została założona w 1972 roku w Stavanger – i ściśle powiązana z rozwo-
jem kraju. Starano się uniknąć tzw. choroby holenderskiej25, aby dynamiczny roz-

                                                      

22 T.K. Derry, A History of Scandinavia, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 
2012, s. 365. 

23 Ibidem, s. 366-367. 
24 Ibidem, s. 368-370. 
25 Choroba holenderska (Dutch disease) – zastój lub regres w gospodarce narodowej wywołany 

nagłym odkryciem surowców naturalnych i koncentracją eksportu wokół tych surowców, po-
jęcie wprowadziło czasopismo „The Economist” w 1977 r., aby opisać gospodarcze konse-
kwencje odkrycia złóż gazu ziemnego w Holandii. 
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wój nowej branży nie zniszczył dotychczasowej struktury dochodów innych branż 
– rybołówstwa, rolnictwa i drobnych usług.  

Wspólną cechą rozwoju państw nordyckich było zatem trafne obserwowanie 
światowych trendów gospodarczych, świadomość własnych zasobów oraz inteli-
gentna specjalizacja przemysłowo-eksportowa. Kwestię rozwiniemy poniżej. 

Szybka powojenna odbudowa i wzrost gospodarczy spowodowały, że na po-
czątku lat 50. XX wieku rządy państw nordyckich zaczęły sponsorować badania 
poświęcone problemom rozwoju społecznego26. Na ich podstawie budowano poli-
tykę społeczną. Była to praktyczna realizacja postulatów tzw. państwa dobrobytu 
(welfare state)27. Początkowo nordyckie wydatki na cele społeczne nie przekracza-
ły wydatków brytyjskich (10% PKB) i wynosiły ok. 8–9% PKB. W 1973 roku 
skala wydatków w Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii przekroczyła 20%. Na Is-
landii sięgnęła 16%. System wydatków publicznych był bardzo efektywny, wy-
kształcenie ludności dobre (kraje skandynawskie wydawały w OECD najwięcej na 
edukację – tak jest do dzisiaj), istniało również stosunkowo niewielkie zróżnico-
wanie dochodów (w krajach skandynawskich nie przyjął się kontynentalny feuda-
lizm, stąd zasadniczo egalitarna, chłopska geneza większości społeczeństw), a in-
dustrializacja korzystała z technologii i wzorców opracowanych w innych kra-
jach28. Państwa zapewniały obywatelom dobrze zaprojektowane budownictwo 
mieszkaniowe, czterotygodniowy płatny urlop, gwarantowały ochronę pracowni-
ków (wymogi konsultacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami), a także 
wprowadziły popierane przez egalitarne społeczeństwa opodatkowanie progresyw-
ne, aby osoby żyjące z tradycyjnego rolnictwa i rybołówstwa mogły utrzymać po-
dobny standard życia jak osoby korzystające na industrialnej transformacji gospo-
darczej.  
 

Rozwój państw nordyckich – studia przypadków 
 

Obserwowanie polityki rozwoju wymaga wzięcia pod uwagę długofalowych 
zmian oraz zależności społecznych i gospodarczych. Uważamy, że aktualny jest 
postulat łączenia wyników badań nauk społecznych. Tym samym sądzimy, że roz-
patrywanie nordyckich osiągnięć bez ukazania ich genezy, zakorzenionej w historii 
gospodarczej, pozostaje ryzykowne. Niektórzy autorzy popadają w tzw. mit nor-
dycki, ukazując wspaniałość teraźniejszej wysokiej pozycji polityczno-
gospodarczej państw skandynawskich, pomijając przyczyny, koszty i ograniczenia 
omawianych zjawisk29. Należy pamiętać, że umocowanie każdego kraju czy nawet 

                                                      

26 T.K. Derry, A History of Scandinavia, s. 370. 
27 Zob. szerzej: W. Rutkowski, Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wy-

dawnictwo UW, Warszawa 2010; W. Nowiak, Nordycki model „welfare state”. 
28 T.K. Derry, A History of Scandinavia, s. 371-374. 
29 M. Hilson, The Nordic Model, s. 84-85. 
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regionu na gospodarczej mapie świata jest swoiste, stąd niebezpieczeństwo prezen-
tyzmu30.  

Dla dokładniejszego ukazania tego, co rozumiemy przez rozwój, wskażemy 
podstawowe obszary, w których jest on zwykle rozpatrywany. Do podstawowych 
parametrów rozwoju, uwzględnianych w pracach nordyckich badaczy, należą m.in. 
poniższe zagadnienia31: 
 harmonijność relacji państwa i rynku,  
 stan finansów publicznych, 
 egalitaryzm i minimalizacja ryzyka w społeczeństwie, 
 społeczny dobrobyt,  
 zrównoważona gospodarka energetyczno-surowcowa, 
 otwartość społeczno-gospodarcza,  
 potencjał instytucjonalny, 
 stabilność społeczno-polityczna, 
 relacje (partnerstwo) rządu i biznesu, 
 kapitał ludzki, 
 stabilność makroekonomiczna w dłuższym okresie, 
 skuteczność rządu w okresie transformacji, 
 struktura bazy przemysłowej. 

Powyższe zagadnienia są badane w ramach wielu zagregowanych wskaźników 
i stanowią obecnie przestrzeń szeroko komentowanych porównań międzynarodo-
wych (m.in. publikacje statystyczne i badawcze OECD). Kwestia opracowania 
wiarygodnych porównań międzynarodowych sama w sobie stanowi interesujący 
przedmiot badań. Chodzi szczególnie o ewolucję postrzegania problematyki potęgi, 
jakości i znaczenia państw w stosunkach międzynarodowych. Współczesne miary, 
zobrazowane powyższym wyliczeniem, współtworzą nowe kanony badań państw 
w stosunkach międzynarodowych. Również i w tym przypadku należy zaznaczyć, 
że interdyscyplinarność staje się palącą potrzebą badaczy z zakresu nauk społecz-
nych. Poniżej zostaną zarysowane wybrane przykłady, obrazujące genezę rozwoju 
państw nordyckich, z uwzględnieniem wspomnianych kwestii. 

 
Finlandia 

 

Udział państwa w grze rynkowej i państwowe planowanie gospodarcze nie były 
po II wojnie światowej zjawiskami nieznanymi ani niepożądanymi. Wiele krajów 
było zniszczonych przez działania wojenne, a propagandowo promowany sukces 

                                                      

30 Prezentyzm rozumiemy tutaj jako stosowanie nieaktualnych kategorii pojęciowych do opisu 
danych zjawisk. 

31 Zob. A.K. Fosu, Development Success. Historical Accounts from among the More Advanced 
Countries, [w:] Development success, s. 3-18. 
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ZSRR w uprzemysłowieniu sprawiał, że podstawową rolę państwa w projektowa-
niu rozwoju i zapewnianiu dobrobytu społecznego postrzegano wręcz jako natural-
ną i kluczową z punktu widzenia zabezpieczenia interesów społecznych.  

Finlandia jest w Europie historycznym przykładem silnego zaangażowania rzą-
du w rozwój przemysłu. Niemniej jednak wyniki badań z zakresu historii gospo-
darczej wskazują na fakt, że fińscy politycy, biznes czy korporacje w podobny 
sposób rozpoznawały sygnały rynkowe, co doprowadziło do ukształtowania się 
długofalowej i silnej współpracy na rzecz rozwoju32. Kooperacyjność elit i kluczo-
wych sektorów w celu stymulowania rozwoju kraju w pożądanym przez rząd kie-
runku jest zasadniczą cechą państw nordyckich po II wojnie światowej33. Pomimo 
że Finlandia znalazła się nominalnie w bloku wschodnim, to w kraju tym nie do-
szło do upaństwowienia wszystkich przedsiębiorstw i własności prywatnej. Rząd 
szanował prawa własności i podstawowe zasady wolnorynkowego kapitalizmu, co 
dość szybko zaczęło odróżniać tempo rozwoju tego kraju od tempa rozwoju Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Należy przypomnieć, że w tym czasie Finlandię dotknę-
ły reparacje na rzecz Związku Radzieckiego, a fińskie regiony przemysłowe były 
niedorozwinięte w porównaniu z innymi państwami nordyckimi. W ubogich latach 
50. XX wieku aż połowa populacji fińskiej wciąż pracowała w rolnictwie, a fiński 
PKB per capita wynosił tylko połowę szwedzkiego. Niemniej jednak do końca lat 
70. XX wieku Finlandia była już dojrzałą gospodarką przemysłową, w latach 80. 
osiągnięto dochód per capita na poziomie brytyjskiego, a w latach 90. ukształtował 
się on już na poziomie szwedzkiego34. Po 1980 roku przemysł zaczął gwałtownie 
tracić na znaczeniu na rzecz usług specjalistycznych (sukces koncernu Nokia, 
branży ICT i in.)35. Z punktu widzenia XXI wieku fiński model rozwoju można by 
scharakteryzować następująco: dbałość o własność, dbałość o dobrą infrastrukturę 
i wartościową edukację (zwłaszcza edukację kobiet, które w XX w. przejęły wiele 
ról społecznych, w tym i zawodowych), tworzenie wiedzochłonnych branż wyso-
kich technologii (high-tech), które szybko zdobywały dla siebie nisze na świato-
wym rynku. 

Badacze zagadnienia wskazują, że reżim rozwoju Finlandii (developmental 
growth regime) opiera się na kilku podstawowych założeniach36: 
– wysoki stopień akumulacji kapitału i wysoka stopa oszczędności – sektor 

publiczny budzi zaufanie i stymuluje rozwój sieci ekonomicznych (pod koniec 
lat 80. XX w. 18% przemysłu wciąż należało do państwa); 

                                                      

32 M. Jantti, J. Vartiainen, The Finnish Developmental State and its Growth Regime, [w:] Deve-
lopment success, s.23. 

33 Por. T.K. Derry, A History of Scandinavia, s. 375, M. Hilson, The Nordic Model, s. 177-178. 
34 M. Jantti, J. Vartiainen, The Finnish Developmental State, s. 23-25. 
35 Zob. M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnic-

two Krytyka Polityczna, Warszawa 2009. 
36 M. Jantti, J. Vartiainen, The Finnish Developmental State, s. 28. 



Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej 205 

– wysoki stopień inwestycji w kluczowych dla rozwoju obszarach przemy-
słu;  

– niskie stopy procentowe, administracyjna regulacja kredytów w kluczo-
wych obszarach inwestycji; 

– wysoki stopień rozwoju, pomimo wahań cyklicznych i zmienność branż.  
Należy zwrócić uwagę, że Finlandia zawsze była krajem peryferyjnym, które-

go potencjalnymi źródłami dochodu były proste zasoby naturalne: drewno i kopali-
ny. Fińskie elity były jednak zgodne, że kraj powinien uniknąć losu państw prze-
żywających tzw. chorobę holenderską i szybko wyspecjalizować się w wybranej 
sferze gospodarki światowej. Dylemat ten towarzyszył wszystkim krajom nordyc-
kim. Zgoda dotyczyła potrzeby antycypowania przyszłych trendów rynkowych, 
otwarcia gospodarki na inwestycje i wymianę zagraniczną, choć i współpraca  
z ZSRR (ogromny rynek zbytu) przez długi czas pozostawała atrakcyjna dla nie-
których rodzimych branż. Stąd w Finlandii upowszechnił się swoisty, korporacyjny 
model rozwoju, podobny nieco do azjatyckiego (vide Korea, Tajwan), ale zdecy-
dowanie mniej znany i rzadko opisywany37. Charakteryzował się pragmatyczną 
współpracą rządu, biznesu, elit społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uzgodnio-
nych celów rozwojowych. W tym niepisanym „kontrakcie społecznym” państwa, 
kapitału i pracy, wiodącą rolę pełniło oczywiście państwo.  
 

Norwegia 
 

W badaniach nad rozwojem wyróżnia się różne typy gospodarek. Jedną z klasy-
fikacji zaproponowanych przez badaczy nordyckich jest wiązanie gospodarki z in-
nymi sektorami zainteresowań nauk społecznych, takich jak kultura i polityka. Dla 
przykładu – pod względem rozwoju można wyróżnić: (1) nowoczesne dawne kolo-
nie europejskie, np. USA, Australia, (2) kraje samokolonizujące się, np. Ameryka 
Łacińska, (3) kolonizowane w czasach nowożytnych ekstensywne gospodarki plan-
tacyjne – głównie Azja, (4) kolonizowane przez Europejczyków kraje biedne – 
głównie Afryka, a także (5) tzw. arabskie gospodarki – oparte na zyskach z ropy 
naftowej. Kraje nordyckie określa się w tym zestawieniu jako kraje samokolonizu-
jące się (self-colonizing economies)38. Chodzi o kraje, których długofalową pod-
stawą rozwoju stały się dochody z niskoprzetworzonych towarów eksportowych. 
W XIX wieku rolnicze kraje nordyckie wpisywały się w ów schemat bardzo czy-
telnie, dostarczając na rynki europejskie i amerykańskie dużą ilość prostych mate-

                                                      

37 W popularyzacji modeli rozwoju gospodarczego i relacji państwo-gospodarka dużą rolę ode-
grały m.in. prace F. Fukuyamy, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, 
Warszawa–Wrocław 1997, Ch. Hampden-Turner, Siedem kultur kapitalizmu, Wydawnictwo 
ABC, Warszawa 1998. 

38 A. Cappelen, L. Mjoset, Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Coun-
tries, [w:] Development success, s. 45-46. 
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riałów i surowców. Zyski z pracochłonnie wydobywanych surowców mogły za-
pewnić stosunkowo skromny wzrost gospodarczy, wynikający z zachowania trwa-
łego miejsca w międzynarodowym podziale pracy. Tymczasem Norwegia, będąc 
potentatem w zakresie rybołówstwa i energii wodnej, stała się zaprzeczeniem wielu 
teorii rozwoju, skazujących kraje zasobne w surowce energetyczne na drogę roz-
woju według „modelu arabskiego”.  

Rozwój energetyki wodnej sprawił, że już w okresie 1913–1950 Norwegia zna-
lazła się powyżej średniej PKB per capita dla 12 bogatych krajów Europy, w tym 
także powyżej wyników przytoczonych dla ówczesnej sąsiedniej Szwecji i Danii39. 
Wiązanie sukcesu Norwegii z późniejszym (lata 70. XX w.) wydobyciem ropy 
naftowej na Morzu Północnym jest więc nieporozumieniem. Zyski ze sprzedaży 
ropy i gazu ziemnego tylko polepszyły i tak korzystne już statystyki rozwojowe. 
Geneza rozwoju Norwegii wiąże się raczej ze świadomym zaangażowaniem elit na 
rzecz ulepszania polityki (policy learning) i stosowania nowoczesnych sposobów 
sprawowania władzy40. Norwegowie wyciągnęli wnioski z XIX–XX wieku, po-
dobnie jak inne kraje nordyckie, które miały w swoich koszykach eksportowych 
głównie towary nieprzetworzone. 

W ostatniej dekadzie XIX wieku gospodarka i produkcja norweska opierały się 
na naśladownictwie i adaptacji dóbr wytworzonych w Europie Zachodniej, aby już 
po kilkunastu latach zdobywać pozycje eksportowe z własnymi towarami. Jeszcze 
w 1900 roku PKB per capita wynosił 2/3 średniej dla 12 krajów europejskich, stale 
poniżej Danii i Szwecji. Woda, ropa i żywność były dla Norwegów produktami 
i branżami „strategicznymi”, z których uczyniono koło zamachowe państwowego 
planowania rozwoju. Słabość ówczesnego sektora prywatnego można zauważyć 
w tym, że w 1909 roku prawie połowę firm handlujących w Norwegii stanowiły 
firmy zagraniczne. Po uzyskaniu niepodległości w 1905 roku władze norweskie 
przyjęły taktykę „uczenia się dobrych praktyk od najlepszych” (benchmarking) – 
spopularyzowano system koncesji oraz model spółki joint venture, które pozwoliły 
rządowi uzyskać kontrolę nad procesami inwestycyjnymi, a biznesowi – zdobyć 
technologię i środki finansowe41. W Norwegii nie stworzono tak restrykcyjnej kon-
troli państwowej jak w Finlandii, rynek produktów rozwijał się zgodnie 
z dynamiką gospodarki wolnorynkowej. Punktem zainteresowania państwa proce-
sami gospodarowania było możliwie szybkie osiągnięcie stanu pełnego zatrudnie-
nia. W latach 30., gdy w USA bestsellerem stała się książka M. Childsa o „modelu 
szwedzkim”, w Norwegii regulowano już negocjacje pracowników i pracodawców, 
co stało się cechą charakterystyczną dla skandynawskiego modelu państwa dobro-

                                                      

39 Ibidem, s. 47. 
40 Ibidem, s. 48. 
41 Ibidem, s. 50-53. 
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bytu42. Trwała polityka podatkowa i celowe utrzymanie niskiego poziomu inflacji 
przyczyniło się do ustabilizowania sytuacji na powojennym rynku Norwegii. 

Podstawowym celem rozwojowym Norwegii było zrównoważenie i integracja 
pokaźnych zasobów naturalnych z pozostałymi sektorami gospodarki narodowej. 
Cechą polityki Norwegii stało się zachowanie podstawowych zasobów strategicz-
nych w ręku instytucji państwa oraz wytworzenie demokratycznej kultury kom-
promisu społecznego. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych, na początku lat 70. 
XX wieku, poziom bogactwa Norwegii oscylował na średnim poziomie ok. 90% 
dochodów średniego dla pozostałych krajów Zachodu43. Odkrycie ropy i gazu po-
zwoliło zastosować Norwegom dobre praktyki z zakresu upowszechniania techno-
logii elektrowni wodnych. Ponieważ dotąd Norwegia nie miała przemysłu ani wie-
dzy dla samodzielnego rozwoju przemysłu naftowego, władze postanowiły wzoru-
jąc, się na sprawdzonym na progu XX wieku modelu koncesyjnym, powołać pań-
stwowy koncern Statoil, którego zadaniem stało się szybkie pozyskanie i adaptacja 
technologii w celu wzrostu wydobycia surowców energetycznych44. Tuż po glo-
balnym kryzysie paliwowym, związanym z polityką państw OPEC, Norwegia stała 
się pożądanym partnerem dla uprzemysłowionych państw europejskich.  

Przemysł norweski szybko wyspecjalizował się w kilku nowych dziedzinach 
przemysłu energetycznego i morskiego – budowa platform, rurociągi do transportu 
surowców, projektowanie specjalistycznych statków zaopatrzeniowych etc. Dzięki 
szybkiemu rozwojowi współpracy w branży energetycznej doszło do większego 
umiędzynarodowienia gospodarki norweskiej. Sukces ten przyniósł szereg zjawisk 
pozytywnych (rozwój wiedzy, pozyskanie technologii, innowacje, zamożność) oraz 
negatywnych (dążenie do konsumpcji zaoszczędzonej renty, ryzyko „choroby ho-
lenderskiej”)45. Dzięki mądremu zarządzaniu w 2006 roku PKB per capita w Nor-
wegii był już zdecydowanie 70% powyżej średniej OECD, a Norwegia stała się 
najbogatszym państwem świata. Dochody ze sprzedaży surowców energetycznych 
trafiają do powołanego w 1990 roku funduszu Petroleum Fund, który inwestuje je 
z dużym zyskiem na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Zadaniem groma-
dzonych z tego tytułu funduszy jest – na podstawie opublikowanej w 2001 roku 
Białej Księgi ministra finansów – wspieranie strategicznych inwestycji norweskich 
lub wpływanie na czasową obniżkę podatków. Polityka taka sprawia, że zyski 
z handlu ropą i gazem nie są „przejadane”, ale stale zwiększają bogactwo Norwe-
gii. Drugim modelowym posunięciem władz norweskich było oddzielenie uzyska-
nych na rynku przychodów z ropy od bieżących wydatków budżetowych. Rozwią-
zanie to uniezależniło budżet państwa od wahań cen surowców energetycznych, co 

                                                      

42 M. Childs, Sweden: The Middle Way, Yale University Press, New Haven 1936. 
43 A. Cappelen, L. Mjoset, Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Coun-

tries, [w:] Development success, s. 53-55. 
44 Ibidem, s. 55-64. 
45 T.K. Derry, A history of Scandinavia, s. 368. 
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jest problemem wielu monokultur surowcowych (państw, których eksport zdomi-
nowany jest przez jeden surowiec)46.  

Przypadek Norwegii pokazuje, że współcześnie rozwój zależy od możliwie sta-
bilnego i skutecznego zapewnienia wzrostu PKB per capita, zachowania otwarto-
ści gospodarki, znacznego udziału poziomu inwestycji w PKB, a także jakości 
instytucji nadzorujących przemiany gospodarcze i monitorującymi ich znaczenie 
dla społeczeństwa. 
 

Szwecja 
 

Podobnie jak Finlandia, Dania czy Norwegia, także i Szwecja przez wiele dekad 
nie wyróżniała się na gospodarczej mapie Europy niczym szczególnym. Była kra-
jem rolniczym, w którym w apogeum epoki kolonialnej w 1870 roku PKB per 
capita wynosiło ledwie połowę brytyjskiego. Warto dodać, że produkcja przemy-
słowa w Szwecji zaczęła wytwarzać większą część PKB niż rolnictwo dopiero 
w latach 30. XX wieku47. Jak już wspomnieliśmy, również i fenomen tzw. państwa 
dobrobytu nie pojawił się w Szwecji od razu, system nabrał specyficznego kształtu 
dopiero w latach 60. XX wieku. W praktyce więc „szwedzki model” pojawił się 
o wiele później niż jego teoria. Temat ten zasługuje na osobne opracowanie. Wska-
zując na główny wątek tego szkicu, należy zauważyć, że istnieje wiele podo-
bieństw między Szwecją a innymi krajami obecnie rozwijającymi się.  

Późne uprzemysłowienie gospodarki szwedzkiej i pojawienie się szwedzkich 
korporacji międzynarodowych, takich jak Ericsson, AGA, ASEA, Alfa-Laval, 
Sandvik, było pierwszym symptomem marszu Szwedów w stronę centrum świato-
wej gospodarki. Niemniej szwedzka gospodarka przez większą część XX wieku 
wciąż miała charakter surowcowy – głównymi towarami eksportowymi były papier 
i stal. Podobnie jak w Norwegii, w przypadku Szwecji o dynamicznym rozwoju 
zdecydowała mieszanka benchmarkingu i inwestycji w instytucje, np. edukację 
(zwłaszcza politechniczną)48. Z drugiej strony zaznaczmy, że historyczny rozwój 
szwedzkiej gospodarki wskazuje także na fakt, że podziwiane dziś rozwiązania 
i instytucje nie powstały w wyniku jakiegoś odgórnego planu państwowego (jak 
w krajach realnego socjalizmu), ale były raczej reakcją na zastane wyzwania go-
spodarcze i społeczne, uwzględniające zasoby budżetu państwa. Tradycja swoiste-
go pojmowania roli państwa w Skandynawii sięga połowy XIX wieku. W 1843 
roku szwedzki ekonomista Jacob Lundell opublikował artykuł, w którym zdefinio-
wał nowoczesną rolę państwa jako zapewnianie ludności dostępu do powszechnej 
edukacji i zatrudnienia. Jego zdaniem celem aktywności państwa miałby być roz-

                                                      

46 A. Cappelen, L. Mjoset, Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Coun-
tries, [w:] Development success, s. 60-64. 

47 A. Kokko, The Swedish Model, [w:] Development success, s. 73-75. 
48 Ibidem, s. 79. 
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wój społeczeństwa i gospodarki rynkowej49. Jak widzimy, było to na wiele dekad 
przed pojawieniem się idei welfare state.  

Szwedzka gospodarka modernizowała się szybko dzięki stabilności politycznej 
oraz umiejętnej specjalizacji w odpowiednich dziedzinach przemysłu i inwesty-
cjom w dochodowe branże eksportowe. Szwecja od wielu stuleci była eksporterem 
rudy żelaza, gdy w 1876 roku usprawniono metody produkcji stali, niwelując do-
tychczasowe problemy wynikające z wysokiej zawartości fosforu, eksport przybrał 
rozmiar masowy. Dynamiczny wzrost eksportu sprawił, że liczba pracowników 
w przemyśle w ciągu raptem dekady (1880–1889) wzrosła o 66%50. Pozwoliło to 
na przyspieszenie urbanizacji i wzrost produkcji w innych sektorach gospodarki 
(tzw. efekt spill-over). Równolegle dzięki edukacji i wzrostowi mobilności społe-
czeństwa Szwedzi dysponowali zdecydowanie większym kapitałem ludzkim niż 
kraje ościenne, co pozwalało sprawniej dostrzegać wyzwania i szanse wynikające 
ze skutków rewolucji przemysłowej i globalizacji. Dzięki pokojowi (ostatni raz 
Szwecja brała udział w wojnie w 1809 r.) oraz postępowi w dziedzinie medycyny 
i rolnictwa wzrosła znacząco również populacja Szwecji. W latach 1800–1860 
ludność Szwecji (nie licząc Norwegii!) zwiększyła się z 2,3 mln to 4 mln, a obszar 
użytkowany przez rolników powiększył się z 1,5 mln ha w 1800 do 2,6 mln ha 
w 1850 i 3,6 mln ha w 1900 roku51. Wzrost produkcji pozwolił na poszukiwanie 
zyskownych rynków zbytu dla żywności wysokiej jakości. Zainteresowaniem cie-
szyły się też szwedzkie praktyczne wyroby rękodzielnicze – skóry, tekstylia, buty, 
proste narzędzia.   

Szwecja była jednym z pierwszych państw, w których wprowadzono po-
wszechne szkolnictwo. Było to w 1842 roku. Celem była całkowita likwidacja 
analfabetyzmu w okresie jednego pokolenia. Jedną ze specjalizacji szwedzkiej 
edukacji stały się studia politechniczne, w szczególności poświęcone sektorom 
perspektywicznym z punktu widzenia szwedzkiego eksportu52. Pierwsze uczelnie 
techniczne – zarówno państwowe, jak i prywatne – zaczęły powstawać w XIX 
wieku. Przykładem jest Instytut Technologiczny, powołany w Sztokholmie w 1826 
roku, który mianowano Królewskim Instytutem Technologii w 1877 roku. Niemal 
w tym samym czasie w Göteborgu powstała Chalmers Technical School 
(w 1829 r.). W latach 50. XIX wieku techniczne uczelnie powstały już we wszyst-
kich większych miastach Szwecji, takich jak: Malmö, Boras, Orebro, Norrkoping. 

                                                      

49 Por. wątki nt. popularyzacji idei edukacji powszechnej w Skandynawii w: T. Griffiths, Skan-
dynawia. Wojna z trollami, AMF Plus Group, Warszawa 2011. 

50 A. Kokko, The Swedish Model, [w:] Development success, s 76. 
51 Ibidem, s. 77. 
52 Por. Ciekawą analizę skandynawskiego modelu uczelni wyższej przedstawia K. Musiał, Uni-

wersytet na miarę swojego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmia-
ny w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich., Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 
2013. 
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Łącznie powstało kilkadziesiąt szkół specjalistycznych, promujących absolwentów 
z dziedzin kluczowych dla rozwoju państwa i biznesu.  

Wielu współczesnych badaczy zwraca uwagę na nadmiar osób wykształconych 
po studiach uniwersyteckich, ponieważ wielu z nich nie może znaleźć pracy w za-
wodzie. Sytuacja taka występowała także w opisywanym tu okresie. W XIX wieku 
wielu inżynierów również nie mogło znaleźć pracy w raczkującym szwedzkim 
przemyśle. Wyjściem stawała się emigracja, inżynierowie skandynawscy zdobywa-
li kompetencje w USA lub zakładali własne firmy i wracali w rodzinne strony. 
Obok wspomnianych surowców – papieru i stali kluczową cechą szwedzkiego 
potencjału po 1880 roku stała się wyspecjalizowana wiedza techniczna i produkty 
inżynieryjne. W tym samym czasie szwedzkie rolnictwo zaczęło wypierać po woj-
nie krymskiej produkty rosyjskie. Podobna sytuacja miała miejsce w przemyśle 
drzewnym – po zniesieniu brytyjskich Aktów Nawigacyjnych – Szwecja zaczęła 
skutecznie wypierać Kanadę jako eksporter drewna do Wielkiej Brytanii. Już w la-
tach 70. XIX wieku wyroby drzewne stanowiły do 43% szwedzkiego eksportu. 
Wzrost eksportu w liczbach bezwzględnych był znaczący – od 200 tys. m3 w 1830 
roku do 4,8 mln m3 ok. 1900 roku53. Warto zauważyć, że także dziś Szwecja zaj-
muje na świecie trzecie miejsce w tej dziedzinie, a przemysł ten generuje więcej 
zysków niż sprzedaż szwedzkich aut, elektroniki i leków razem wziętych! Ponadto, 
w tym samym czasie Szwecja stała się też głównym na świecie eksporterem pro-
duktów papierniczych (do dziś pozostaje w pierwszej piątce).  

Szwecja dobrze wykorzystała okres handlowego prosperity, ponieważ w krót-
kim czasie zbudowano perspektywiczne, wartościowe i wydajne gałęzie przemysłu 
oraz stworzono wykwalifikowaną klasę menedżerów i specjalistów. Po zakończe-
niu epoki wolnego handlu cła w Europie wzrosły, a rząd Szwecji z powodzeniem 
starał się przyciągnąć zagranicznych inwestorów. Niemniej jednak niespotykana 
dotąd dynamika wzrostu ludności w Szwecji sprawiła, że jedna czwarta populacji 
szwedzkiej (1,2 mln osób) zdecydowała się emigrować do USA w latach 1850–
1910. Zaskakujący jest komentarz jednego ze skandynawskich uczonych w tej 
kwestii – stwierdził on, że dzięki ogromnej emigracji (dziś temat jednoznacznie 
interpretowany negatywnie) wielkość ludności Szwecji odpowiadała wydajności 
szwedzkiego przemysłu, a osoby, które zostały w kraju – zyskały większy dostęp 
do ziemi i kapitału. Co więcej, kraj miał dzięki temu uniknąć problemów związa-
nych z biedą na wsi i masowym bezrobociem (podobny problem występował na 
ziemiach polskich w XIX wieku w Galicji)54.  

Warto zaznaczyć również, że już pod koniec XIX wieku Szwecja była jednym 
ze światowych liderów w zakresie środków przeznaczanych na badania i rozwój. 

                                                      

53 A. Kokko, The Swedish Model, [w:] Development success, s. 82. 
54 Ibidem, s. 85. 
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Zaczęły powstawać specjalistyczne instytuty i think tanki55, poświęcone badaniom 
nad grafiką, opakowaniami, drukarstwem, designem, chemią i in. Finansowanie 
tych projektów było zarówno państwowe, jak i prywatne. Uczelnie i dziś współ-
pracują w programach podyplomowych z instytutami przemysłowymi, tworząc 
klastry wiedzy. Konkurencyjność w zakresie nowoczesnych technologii pozwoliła 
Szwecji odnosić sukcesy eksportowe, co przełożyło się na wzrost zamożności. 

System szwedzki – podobnie jak norweski – nie załamał się z powodu dużego 
zróżnicowania dochodów ludności korzystającej w większym stopniu z rozwoju 
branż eksportowych dzięki instytucjom tzw. państwa dobrobytu. Model polityki 
społecznej w wydaniu szwedzkim opierał się od samego początku na założeniu, że 
każdy obywatel ma prawo do edukacji, ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecz-
nych, niezależnie od osiąganych dochodów czy pozycji społecznej. Dlatego dwie 
trzecie wydatków rządowych służy do dziś właśnie edukacji, ochronie zdrowia, 
ubezpieczeniom i redystrybucji. Systemy te – tak jak np. system edukacyjny – 
przetrwały w niemal niezmienionej formie od 1950 roku do dziś. Co więcej, Szwe-
cja pod koniec lat 90. XX wieku nawet pięciokrotnie przewyższała średnią unijną 
w zakresie szkoleń podejmowanych przez pracowników – w latach 1996–2001 
korzystało z nich niemal zawsze ponad 21% ludności w wieku produkcyjnym (25–
64 lat), gdy w UE odsetek ten wzrastał powoli z 5,7% do nieco ponad 8%56. Ce-
chami wyróżniającymi Szwecję były więc: świadome postawienie na rozwój edu-
kacji specjalistycznej, rozwój branż eksportowych, opartych na produkcji masowej, 
zapewnienie wysokiej jakości pracy, wydajności oraz instytucji zabezpieczenia 
społecznego. Podobnie jak w innych krajach nordyckich – stabilności sprzyjała 
ciągłość władzy.  

 
Zakończenie 
 

Współczesnymi cechami ogólnymi długofalowego rozwoju, zidentyfikowany-
mi dzięki analizie wybranych wątków historii gospodarczej Finlandii, Norwegii 
i Szwecji, jest synergiczne występowanie poniższych zjawisk: 
– kluczowa rola państwa w zarządzaniu rozwojem, 
– późna industrializacja, 
– stabilność polityczna i brak konfliktów zbrojnych, 
– wydatkowanie dużych środków na edukację, 
– strategia możliwie najmniejszego bezrobocia, 
– utrzymywanie niskiego poziomu inflacji, 
– koncentracja na kluczowych sektorach eksportowych, 

                                                      

55 Think tanks – ośrodki eksperckie poświęcone badaniom nad korzyściami i kosztami różnych 
rozwiązań społecznych i technicznych, zwyczajowo jednak kojarzone z naukami społecznymi. 

56 A. Kokko, The Swedish Model, [w:] Development success, s. 92-101. 
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– tworzenie markowych produktów wysokiej jakości (także towarów z zakresu 
low-tech). 

Każdy z powyższych przypadków oraz czynników zasługuje na szersze omó-
wienie. Specyficzne dla Skandynawów, ale i obecnie powszechne są w tych kra-
jach przekonania co do roli państwa, demokracji, równego statusu wszystkich 
obywateli, co z kolei prowadzi do poglądu, że zasoby mają służyć wszystkim57. 
Z pewnością świadomość posiadania takiego kapitału społecznego jest rzadka na 
świecie58. W epoce postindustrialnej to jednak właśnie ona może pozwolić na trwa-
ły i zrównoważony rozwój. Podejście to wyznacza nowy trend w badaniach nad 
rozwojem i modernizacją. Próbując odnieść powyższe skromne ustalenia do 
wspomnianych teorii rozwoju, należy odnotować kilka uwag. Kraje skandynawskie 
modernizowały się na wzór innych państw zachodnioeuropejskich, co niekiedy 
pozwala badaczom zwrócić uwagę na quasi-kolonialny model rozwoju. Obserwu-
jemy zatem ciekawy przypadek teorii modernizacji. Jeśli spojrzymy na rozwój 
Skandynawii pod kątem teorii zależności, to jej kraje nie były traktowane przez 
inne jak kolonie i szybko uniezależniły się gospodarczo spod kurateli bogatszych 
i ludniejszych państw Europy Zachodniej, skąd zdobywały technologie i niektóre 
wzorce rozwoju społeczno-ekonomicznego. Co więcej, stosunkowo szybko same 
zaczęły dyktować standardy rozwojowe. Interesujący jest ruch państw skandynaw-
skich ze statusu peryferii, poprzez półperyferie, do centrum zachodnioeuropejskiej 
gospodarki. Skandynawowie wykorzystali wszystkie trzy wspomniane przez Wal-
lersteina możliwości, aby zdobyć pozycję liderów (długotrwała państwowość i sza-
cunek innych państw dla suwerenności i neutralności Skandynawii; wykorzystanie 
wojen światowych i zimnej wojny do wzmocnienia swej pozycji, oparcie się na 
zasobach endogennych w obszarze handlu i technologii). Również teoria późnej 
industrializacji znalazłaby w przypadku Skandynawii pewien zakres stosowalności, 
ponieważ cechą wszystkich państw nordyckich (szczególnie Finlandii) było późne 
uprzemysłowienie. Współcześnie popularne teorie neoliberalne, akcentujące spe-
cjalizację handlową i znaczenie potencjału innowacyjnego dla konkurencyjności 
także posiadają moce eksplanacyjne na obszarze Skandynawii – gospodarki Pół-
wyspu są bowiem wyspecjalizowane handlowo i produkcyjnie, innowacyjnie oraz 
oferują swoim obywatelom wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Punktem wyjścia dla krajów nordyckich jest na początku XXI wieku, wywo-
dzące się z geografii politycznej, określenie „łuk obfitości” lub „łuk bogactwa” 
(arc of prosperity). Skandynawia wyznacza obecnie globalne standardy rozwoju, 
będąc w czołówce światowych rankingów w zakresie PKB per capita, poziomu 

                                                      

57 Zob. J. Vartiainen, The Nordic Development and Growth Models, [w:] Development Success, 
s. 140-145. 

58 Krytyczna analiza koncepcji kapitału w: J. Tittenbrun, Kolonizacja nauki i świata przez kapi-
tał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2015. 



Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej 213 

szczęścia i jakości życia obywateli, poziomu innowacji biznesowych, politycznej 
wolności, jak też niskiego poziomu nierówności społecznych. Rodzi to – także 
w Polsce – w debacie publicznej i eksperckiej uzasadnione sugestie, że wiek XXI 
może być wiekiem naśladowania Skandynawii. Odpowiadając na pytania zawarte 
we wstępie – uznajemy, że zagadnienia rozwoju zasługują w nauce o stosunkach 
międzynarodowych na szersze studia niż dotychczas. Badania nad rozwojem i poli-
tyką rozwoju w historii stosunkowo dobrze pokazują mechanizmy i genezę wzor-
ców rozwoju państw nordyckich. Stanowi to punkt wyjścia do podobnych badań 
nad rozwojem państw Europy Środkowo-Wschodniej. 
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w regionie  
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Abstrakt 
 

Obszar regionu Morza Bałtyckiego łączy bardzo wiele, np. kwestie związane  
z ochroną środowiska naturalnego tego akwenu czy budowa dróg komunikacyjnych. 
Jednak istnieją cechy odróżniające państwa położone nad Bałtykiem, np. kwestie go-
spodarcze, społeczne. Dlatego trudno jest nazwać region Morza Bałtyckiego obszarem 
homogenicznym lub jednorodnym. Pojawia się pytanie: czy Europa Bałtycka jest ob-
szarem rzeczywistej współpracy jedenastu państw? Zatem, czy na podstawie tych prze-
słanek można nazwać go regionem Morza Bałtyckiego? Aby odpowiedzieć na te pyta-
nia w niniejszym artykule zwrócono uwagę na czynniki, które wpłynęły na rozwój 
współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.  

 

The area of the Baltic Sea Region included issue related to the protection of the Bal-
tic marine environment, road construction and communication etc. However, there are 
some economic, social differences between the countries in this region. Therefore, it is 
difficult to call the area of the Baltic Sea region as a homogeneous or uniform. The 
question is: whether Europe is an area of genuine Baltic cooperation eleven Member? 
The article focuses on the factors that influenced on development of cooperation in the 
Baltic Sea region.  

Słowa kluczowe: region Morza Bałtyckiego, współpraca międzynarodowa 
Key words: Baltic Sea Region, international cooperation 

 
 

Wprowadzenie 
 

W procesie rozwoju regionalizacji oraz zacieśniania integracji europejskiej nastę-
puje stopniowa redefinicja interesów narodowych. Z jednej strony pojawia się 
wspólny interes regionalny, z drugiej – interes globalny. Zjawisko to jest jedną 
z najbardziej charakterystycznych tendencji w stosunkach międzynarodowych. Wy-
raża się w dążeniu podmiotów stosunków międzynarodowych do poszukiwania naj-
bardziej efektywnej formy współpracy. Przez swoją aktywność inicjują i kształtują 
proces regionalizacji. Znajduje to wyraz w podejmowaniu działań na rzecz rozsze-
rzania współpracy międzynarodowej.  

Rozwój regionalizmu jest wyrazem przekonania, że państwo nie jest w stanie sa-
modzielnie zaspokoić swych potrzeb i interesów, jak również nie jest to możliwe 
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w ramach współpracy w wymiarze globalnym ze względu na dzielące je różnice. 
W tym sensie „regionalizm jako antyteza autarkii i globalizmu stanowi pośrednie 
ogniwo w systemie współpracy międzynarodowej. Stąd regionalizm można określić 
jako wszelkiego rodzaju formy współpracy międzynarodowej w postaci różnego ro-
dzaju sojuszów i związków integracyjnych państw położonych blisko geograficznie”1.  

W związku z coraz większym znaczeniem regionalizmu warto zwrócić uwagę 
na region, który stał się „europejskim laboratorium” koncentrującym różne syste-
my gospodarcze oraz kulturowe. Jest nim region Morza Bałtyckiego, w którym od 
początku lat 90. XX wieku tworzone są wspólne transnarodowe projekty, mające 
na celu wzrost spójności i konkurencyjności całego obszaru. Mamy tu do czynienia 
ze starymi i nowymi państwami członkowskimi UE oraz pozostającymi na uboczu 
integracji krajami sąsiednimi, tj. Norwegią, Islandią, Białorusią i Rosją. Różnorod-
ność uczestników obecnych na tym obszarze sprawia, że trudno jest tu mówić 
o jednorodnym regionie. Państwa te wiele dzieli: poziom bogactwa, różnice kultu-
rowe, społeczne, językowe i inne2, które mogą stanowić istotną barierę w nawią-
zywaniu współpracy i dążeniu do wspólnych celów. Zatem jakie są motywy współ-
pracy w regionie Morza Bałtyckiego? W niniejszym artykule starano się zwrócić 
uwagę na rozwój współpracy na rzecz rozwoju regionu bałtyckiego w kontekście 
unijnej strategii dla omawianego obszaru – ku zrównoważonej dostatniej przyszło-
ści, zaprogramowanej na lata 2007–2013. Zakończenie realizacji programu sprzyja 
ocenie podjętych wyzwań w tym regionie. 

 
Uwarunkowania rozwoju współpracy w regionie Morza Bałtyckiego 

 

Proces regionalizacji świadczy o dojrzałości podmiotów stosunków międzyna-
rodowych, które starają się budować porozumienia oraz wspólnie rozwiązywać 
problemy. Na globalny, światowy porządek składają się różne międzynarodowe 
regiony. Ich trafne zdefiniowanie jest niezwykle trudne i staje się jednym z waż-
niejszych warunków prowadzenia skutecznej polityki międzynarodowej. Paradok-
salnie, postępujący proces globalizacji, nie tylko nie minimalizuje znaczenia regio-
nów (terytoriów), ale wzmacnia ich rangę oraz znaczenie w procesach społeczno-
gospodarczych. Między globalizacją a regionalizacją występuje koegzystencja 
w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Takie wyodrębnione obszary świata 
składają się na porządek ogólnoświatowy. Stanowią coraz ważniejszą płaszczyznę 
ekonomicznej i technologicznej organizacji gospodarki. Można zatem stwierdzić, 
że globalizacja potrzebuje regionów i bazuje na procesach w nich zachodzących3.  

                                                      

1 E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006. 
2 M. Tomala, R.M. Czarny, Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009, 

s. 20-25. 
3 T. Paleczny, Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji, Kraków [b.r.w.], w: http://www.uj. 

edu.pl/documents/3337228/fb04cf66-d02e-4053-95e1-a6b5c765a46a. 
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Interesującym przykładem, na który warto zwrócić uwagę, jest pojawiająca się 
w literaturze stosunków międzynarodowych kategoria „region Morza Bałtyckiego”. 
Możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest on „fenomenem” w skali świata. Pod-
stawą nawiązywania współpracy są w tym przypadku wspólne interesy regionu, wy-
nikające z bliskiego sąsiedztwa. Źródłem regionalizmu są stale rosnące pod wzglę-
dem ilościowym i jakościowym potrzeby i interesy państw – co wymaga zastosowa-
nia nowych, coraz bardziej efektywnych form współpracy międzynarodowej4.  

Jak już wspomniano, region Morza Bałtyckiego nie jest obszarem homogenicz-
nym. Biorąc pod uwagę rozwój przestrzenny, można porównać wybrane cechy 
tego obszaru. Na podstawie występujących różnic między państwami regionu Mo-
rza Bałtyckiego wyłania się podział na cztery subregiony według dokumentu Ku 
koncepcji przestrzennego rozwoju w Obszarze Bałtyckim (Vision & Strategies aro-
und the Baltic 2010 – VASAB 2010), przedstawionym 21 sierpnia 1992 roku na 
konferencji w Karlskronie w Szwecji5. Region Północny określany jest jako obszar, 
w którym zasoby nie są wykorzystywane. Obejmuje on Szwecję, północną Finlan-
dię, część Karelii, północną Norwegię oraz Murmańsk. Dodać należy również au-
tonomiczne terytoria Danii. Cechuje go nieliczna oraz rozproszona na dużych prze-
strzeniach ludność, zajmująca się górnictwem, leśnictwem, przemysłem kosmicz-
nym oraz metalurgicznym. Ze względu na trudne warunki klimatyczne jego miesz-
kańcy zajmują się hodowlą reniferów, traperstwem czy rybołówstwem, ponosząc 
przy tym wysokie koszty produkcji związane z ostrymi warunkami klimatycznymi, 
typowymi dla obszarów podbiegunowych. Równocześnie warunki te nie sprzyjają 
urbanizacji tego subregionu. Na uwagę zasługują natomiast występujące w tym 
subregionie zasoby surowców mineralnych, w tym ropy czy metali szlachetnych. 
Ze względu na zmiany klimatyczne oraz globalne ocieplenie ta część świata staje 
się przedmiotem zainteresowania wielu podmiotów stosunków międzynarodo-
wych, w tym aktywnych graczy arktycznych: Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Norwegii czy Danii. Już dziś np. Grenlandia znajduje się na celowniku wielu 
międzynarodowych korporacji i rządów państw ze względu na potencjalne pokłady 
ropy naftowej oraz metale rzadkie. O zasoby wyspy ubiegają się między innymi 
Chiny czy UE6. Jak podkreśla premier Grenlandii Kuupik Kleist „To nie jest tylko 

                                                      

4 M. Tomala, R. M. Czarny, Wymiar północny Unii Europejskiej. 
5 Zob. J. Kuligowski: Rozwój współpracy planowania przestrzennego wokół Bałtyku w latach 

90, w: Rozwój Regionu Bałtyckiego, red. W. Toczyski, Gdańsk 2001.Także: Ku koncepcji roz-
woju przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego, Materiały III Konferencji Ministrów Pla-
nowania Przestrzennego, Tallin, grudzień 1994.  

6 Unia Europejska chce ułatwić unijnym firmom dostęp do cennych surowców i ziem rzadkich 
na Grenlandii. W tym celu podpisana została odpowiednia umowa surowcowa. Następnym 
krokiem będzie wdrożenie konkretnych projektów. Zob.: UE zawarła umowę w sprawie su-
rowców z Grenlandii, w: http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/ue-zawara-umow-w-spra 
wie-z-surowcow-z-grenlandii-003705, (dostęp: 14.06.2012). 
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region lodów i niedźwiedzi polarnych. Są tam bajeczne zasoby surowców dla za-
awansowanych technologii, o które walczy Unia Europejska z Chinami”7. Stąd 
należy przypuszczać, że w przyszłości może nastąpić redefinicja tego obszaru. 
Występujące tu zasoby naturalne mogą wpływać na motywy współpracy z ludno-
ścią autochtoniczną. Jednak warto zauważyć, że zainteresowane podmioty nie są 
skoncentrowane wokół regionu Morza Bałtyckiego. Jedynym celem nawiązywa-
nych kontaktów jest zysk wynikający z kontraktów surowcowych8.  

Z kolei region centralny obejmuje środkową i południową Szwecję, południową 
Norwegię, południową Finlandię oraz okolice Sankt Petersburga. Jest to historycz-
ne i ekonomiczne centrum krajów skandynawskich. Skupia przeważającą część 
populacji i produkcji rolnej, co wynika z panującego w tym regionie łagodniejsze-
go klimatu9. To właśnie tutaj koncentruje się gospodarka krajów skandynawskich: 
przemysł wydobywczy, leśnictwo, rolnictwo, oraz sektor usług. Obszar skupia 
większość nowoczesnej technologii oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Re-
gion jest dobrze połączony z pozostałymi obszarami. Jego terytorium przecinają 
szlaki handlowe północ-południe, wschód-zachód, a trzy stolice: Oslo, Sztokholm, 
Helsinki podnoszą status regionu do rangi polityczno-administracyjnego centrum.  

Trzeci subregion obejmuje południowo-zachodni obszar regionu Morza Bałtyc-
kiego i jest stosunkowo najmniejszy. W jego skład wchodzą tereny Danii, połu-
dniowo-zachodni skrawek Szwecji, landy niemieckie: Szlezwik-Holsztyn, Me-
klemburgia, Hamburg, część Brandenburgii oraz Berlin. Obszar ten łączy Europę 
Zachodnią z jednej strony z Europą Wschodnią, a z drugiej – z Europą Północną. 
Gęstość zaludnienia jest wysoka, co sprzyja rozwojowi współpracy handlowej, 
gospodarczej i naukowej. Podobnie jak w regionie centralnym, infrastruktura jest 
tu dobrze rozwinięta. Sieci transportu i komunikacji są w znacznym stopniu zinte-
growane. Rozwój gospodarczy przyczynił się jednak do degradacji środowiska. 
W efekcie niewiele obszarów uniknęło wpływu tych przemian. Można tu znaleźć 
interesujące, choć niewielkie obszary biologicznie cenne. Wskazany subregion pod 
względem rozwoju gospodarczego i społecznego nie różni się od wyżej omawiane-
go regionu centralnego. Dają się zauważyć ich cechy wspólne – co sprzyja w na-
wiązywaniu między nimi współpracy. 

                                                      

7 A. Kublik, Chiny walczą z UE o surowce Grenlandii, 21.01.2013, w: http://wyborcza.biz/biz 
nes/1,101562,13266712, html#ixzz2SUjUBqMa (dostęp: 06.05.2013).  

8 W grenlandzkim Biurze ds. Minerałów i Ropy Naftowej jest obecnie 150 aktywnych licencji na 
wydobycie minerałów. Dziesięć lat temu było ich 20. W ubiegłym roku firmy wydały łącznie 
100 mln dol. na eksplorację grenlandzkich złóż. Kilka przedsiębiorstw ubiega się o licencje na 
budowę nowych kopalń złota, żelaza, cynku i metali ziem rzadkich. Zob. Grenlandia: wczoraj 
ryby, jutro rudy, 14 listopada 2012, w: http://biznes.pl/magazyny/energetyka/surowce/grenlan 
dia-wczoraj-ryby-jutro-rudy,5304590,magazyn-detal.html, źródło za: „The New York Times”. 

9 Na temat państw członkowskich w UE zob.: http://europa.eu/about-eu/countries/member-
countries.htm. 



Motywy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego 219 

Pod względem geograficznym centralne położenie w regionie Morza Bałtyckie-
go nie daje państwom nordyckim statusu centrum Europy czy świata. Historycznie 
kraje te uznawane były za położone marginalnie w stosunku do Europy Zachod-
niej. Potwierdzał to ich status w okresie zimnowojennym, kiedy m.in. Szwecja 
deklarowała neutralność, a Finlandia politykę niezaangażowania10. Dziś można 
pokusić się o redefinicję statusu państw nordyckich na świecie i w Europie. Dzieje 
się tak za sprawą ich polityki gospodarczej. W globalnej gospodarce, opartej na 
informatyzacji, geografia przestaje odgrywać znaczenie. Liczyć zaczyna się kre-
atywność, innowacyjność – które są motorem sukcesu danego kraju11. W tym kon-
tekście państwa nordyckie wyrastają na liderów światowych, a ich gospodarki 
znajdują się w centrum światowego biznesu. Świadczą o tym wskaźniki konkuren-
cyjności gospodarek12 państw i wskaźnik innowacyjności13. Trudno tu zatem mó-
wić o marginalizacji. Centrum regionu Morza Bałtyckiego staje się powoli centrum 
światowej gospodarki.  

Ostatni region położony jest na południowym wschodzie i obejmuje swoim za-
sięgiem Karelię, Sankt Petersburg, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Kaliningrad 
oraz północne tereny Polski. Zaszłości historyczne nadal odgrywają tu dużą rolę. 
Mimo zainicjowanych przemian społeczno-gospodarczych w latach 90. XX wieku 
w większości państw tego regionu nadal utrzymuje się dystans cywilizacyjny 
w stosunku do subregionu centralnego czy południowo-zachodniego. W regionie 
tym można dostrzec braki związane z infrastrukturą zarówno kolejową, jak i dro-
gową. Kolej jest przestarzała i złej jakości. Niewiele lepszy jest stan dróg. Drogi 
przelotowe przecinają duże miasta, co stwarza dodatkowe zagrożenia dla bezpie-
czeństwa oraz środowiska naturalnego. Tutaj też pojawiają się zaniedbania natury 
ekologicznej. Choć rozwój przemysłu nie spowodował degradacji środowiska, 
jednak efekty złej gospodarki rolnej czy występowanie na wschodzie elektrowni 
jądrowych przyczyniły się do zaniedbań ekologicznych. 

Podsumowując, można stwierdzić, że region ten wiele dzieli. Dotyczy to szcze-
gólnie różnic w rozwoju poszczególnych części regionu, które stanowią dość istot-
ną barierę w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej oraz w integracji regio-
nu. Należy wskazać różnice w potencjale ekonomicznym, sile waluty, sile nabyw-
czej, w standardzie funkcjonowania administracji oraz braki w infrastrukturze 
transportowej.  

                                                      

10 Zob. szerzej: H. Ojanen, G. Herolf, R. Lindahl, Non-alignment and European security policy: 
ambiguity at work, The Finish Institute of International Affairs, Helsinki 2000, s. 177-178. 

11 M. Castells, The rise of the network society, [w:] The information age. Economy, society and 
culture, vol. 1, Blackwell, Oxford 1996. 

12 Zob. Global Competitivenss Index (1-7 best) 2012-2013, w: http://www.weforum.org/issues/ 
competitiveness-0/gci2012-data-platform/. 

13 Zob. World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2012 Living in 
a Hyperconnected Word, red. S. Dutta, B. Bilbao-Osorio, Geneva 2012. 
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Wskazane dysproporcje występują pomiędzy państwami południowo-
wschodniego Bałtyku a państwami centralnego i północno-zachodniego subregio-
nu. Mają one bezpośredni wpływ na korzyści wynikające z handlu międzynarodo-
wego. W tym przypadku należy je odnieść do teorii przewag komparatywnych, 
gdzie współpracujące podmioty znajdują się na różnych poziomach rozwoju go-
spodarczego. Zasugerowana koncepcja Ricardo udowadnia, że istotnie region Mo-
rza Bałtyckiego może odnosić korzyści z handlu w tym obszarze, jednak skala 
korzyści będzie większa dla północnej części regionu niż dla południowej. Nie 
dziwią więc podejmowane w latach 90. XX wieku inicjatywy, mające na celu po-
budzenie wzrostu regionu.  

 
Historyczno-polityczne przyczyny kooperacji  
w regionie Morza Bałtyckiego 

 

Pomimo wskazanych utrudnień i barier w rozwoju współpracy w regionie Morza 
Bałtyckiego warto podkreślić, że istnieje powszechna zgoda co do potrzeby integra-
cji i kooperacji. Istotne przeobrażenia polityczno-ekonomiczne w latach 90. XX wie-
ku w Europie odegrały decydującą rolę w rozwoju polityki skierowanej do państw 
bałtyckich. Dały impuls państwom nordyckim do podjęcia rozmów o współpracy. 
Ówczesny premier Szwecji G. Person tak mówił o zmianach, jakie miały miejsce 
w tej części świata: „Komunizm panował długo w krajach bałtyckich. Nie można 
było zawijać do portów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, NRD czy Związku Radziec-
kiego. Nie można było się spotykać. Żyliśmy w różnych światach”14. Wypowiedź ta 
wskazuje na motywy przyświecające państwom nordyckim, dotąd pozostającym na 
uboczy polityki europejskiej i światowej. Zmiany w Europie bałtyckiej były impul-
sem do zmiany kierunku polityki zagranicznej Szwecji czy Finlandii, które w 1995 
roku weszły do Unii Europejskiej, inicjując w tym czasie inne przedsięwzięcia inte-
gracyjne w Europie Północnej, w tym między innymi wymiar północny. Podkreśliła 
ten fakt również L. Hjelm-Wallen, pisząc: „Niewiele jest innych miejsc na świecie, 
na które tak pozytywne, zarówno politycznie, kulturalnie, jak i ekonomicznie, wpły-
nęło zakończenie zimnej wojny, jak na region Morza Bałtyckiego”15.  

Zburzenie muru berlińskiego było symbolem nowej epoki, nowego klimatu 
rozmów, współpracy i przemian gospodarczych. Wraz z jego upadkiem pojawiły 
się naturalne warunki dla bliższej kooperacji. Zaczęła wypełniać się pusta prze-
strzeń w relacjach między UE, państwami nordyckimi i państwami Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Przyczyniły się one do tworzenia zrębów polityki wymiaru 
północnego, a wraz z nią do rozwoju innych inicjatyw współpracy w regionie. 

                                                      

14 Wywiad z premierem Szwecji G. Perssonem: T. Stylińska, Morze pokoju, „Rzeczpospolita” 
31.07.1996, (dostęp: 12.01.2007) 

15 L. Hjelm-Wallen, Dobrobyt polski, w: Szwecja-Polska we wspólnej Europie, red. J. Nicklas-
son-Młynarska, Warszawa 2001, s. 13. 
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Wspomniany wymiar północny Unii Europejskiej ma charakter całościowy 
i wzajemnie uzupełniający się. Został zainicjowany w 1994 roku przez Finlandię, 
a zatwierdzony 13 czerwca 2000 roku na szczycie Unii Europejskiej16. Odwołuje się 
do głównych wyzwań związanych z regionem Europy Północnej. Jego celem 
w pierwszym etapie było rozwiązanie najważniejszych problemów: infrastruktural-
nych, energetycznych, transportowych, telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa nu-
klearnego, zdrowia publicznego, promocji inwestycji, kapitału ludzkiego, bezpie-
czeństwa cywilnego, regionalnej i transgranicznej pomocy w ramach programów 
tacis-cbc, phare-cbc. Już wówczas podkreślono istotę zrównoważonego rozwoju przy 
podejmowanych działaniach, polegającą na zapewnieniu równowagi między rozwo-
jem a środowiskiem17. Dodać należy, że Północ przystąpiła do Unii z własnym baga-
żem priorytetów i wartości, o których ochronę i rozwój chciała zabiegać. Priorytety 
te widoczne były w podejściu Danii, Finlandii i Szwecji do kwestii socjalnych 
(w tym do problemu bezrobocia), niechęci wobec idei federalizmu, problemów 
ochrony środowiska naturalnego. Wówczas UE zetknęła się z takimi problemami, 
jak surowy klimat, rozległe przestrzenie, mała gęstość zaludnienia. Ich rozwiązanie 
było jednym z kluczowych przyczyn kooperacji regionalnej. 

Na pomysł rozwoju fińskiej inicjatywy miały wpływ stosunki z Federacją Ro-
syjską. Przystępując do UE, Finlandia nie chciała rezygnować z kontaktów 
z sąsiadem. Jak przyznaje E. Teichmann18, stosunki rosyjsko-fińskie stanowią 
przykład dobrej współpracy, mądrze planowanej i rozwijanej. Realizacja wymiaru 
północnego była korzystna dla nich choćby ze względu na stworzenie platformy 
współpracy z państwami spoza obszaru integracyjnego. Podobne argumenty wy-
suwano odnośnie Norwegii i Islandii, które łączyła długa tradycja współpracy go-
spodarczej od czasów drugiej wojny światowej.  

Należy również podkreślić, że fińska inicjatywa spotkała się z szerokim zaintere-
sowaniem podmiotów międzynarodowych, które aktywnie włączyły się w jej reali-
zację. We współpracę zaangażowali się przedstawiciele rządów państw bałtyckich: 
Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii oraz państw pozo-
stających poza UE: Islandii, Norwegii i Federacji Rosyjskiej. Z kolei przedstawiciele 
szczebla regionalnego przystąpili do projektów związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym, koordynacją działań regionalnych, w tym: sprawami komunikacji, 
transportu, rozwoju handlu. Niemniejsze znaczenie miało uaktywnienie się podmio-
tów gospodarczych czy pozarządowych, które zapoczątkowały innowacyjne działa-
nia sieciowe (networking). Dzięki nim w latach 90. XX wieku w regionie Morza 
Bałtyckiego powstało wiele organizacji rządowych i pozarządowych, zrzeszających 

                                                      

16 Council of the European Union, Action Plan for the Northern Dimension In the External and 
cross-border Policie of the European Union 2000–2003, Brussels 2000. 

17 Ibidem. 
18 Zob. E. Teichmann, Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: 

Litwą, Łotwą i Estonią, Warszawa 1998. 
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członków państw bałtyckich i działających na rzecz rozwoju regionu. Do najważniej-
szych instytucji i organizacji współpracy bałtyckiej należą: Konferencje Premierów, 
Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Nordycka Rada Ministrów, Bał-
tycka Konferencja Parlamentarna, Bałtycka Konferencja Współpracy Subregional-
nej, Komisja Helsińska, Bałtyckie Konferencje Ministerialne, Związek Miast Bałtyc-
kich, Międzynarodowa Rada Badań Morza, organizacje pozarządowe (Organizacja 
Państw Bałtyckich, Bałtycka Komisja Turystyki, Wyspy Bałtyckie, Uniwersytet 
Bałtycki, Komisja Morza Bałtyckiego) i inne. 

Można wysunąć wniosek, że potrzeba współpracy była tak silna, że nie ograni-
czała się wyłącznie do poziomu rządowego i parlamentarnego. Często porównuje 
się ją do pajęczej sieci, podkreślając tym samym znaczenie wielu powiązań prze-
biegających między organizacjami bałtyckimi. Można podać wiele przykładów 
potwierdzających skuteczność współpracy w regionie Europy Bałtyckiej. Niemniej 
jednak, mówiąc o efektach podejmowanych działań, nie przyczyniły się one do 
prognozowanych na początku lat 90. XX wieku zmian. Regionu Morza Bałtyckie-
go nie okrzyknięto najlepiej rozwiniętym obszarem na świecie czy nawet w Euro-
pie19. Z kolei porównując potencjał gospodarczy poszczególnych państw, widać 
powiększający się dystans między nimi.  

 
Motywy współpracy w regionie w Strategii UE  
dla regionu Morza Bałtyckiego 

 

Rozwój współpracy bałtyckiej przebiegał dwuetapowo. Pierwszy obejmował 
zmiany polityczno-gospodarcze dokonane przez Polskę i inne kraje bloku wschod-
niego oraz przygotowania trzech państw nordyckich do akcesji. Można umownie 
przyjąć, że etap ten trwał do 2004 roku. Od 1 maja 2004 roku uczestnictwo aż 
ośmiu państw z regionu Morza Bałtyckiego w Unii Europejskiej nadało nowy kie-
runek współpracy. Jak już wcześniej wspomniano, uczestnicy wymiaru północnego 
nie byli zadowoleni z realizacji celów projektu unijnego. Dlatego zaczęto podej-
mować działania zmierzające do stworzenia pierwszej strategii makroregionalnej – 
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). 

Strategii nadano charakter horyzontalny. Została oparta na czterech filarach te-
matycznych20:  
– ochronie środowiska, 
– dobrobycie, 
– dostępności i atrakcyjności,  

                                                      

19 Analiza rozwoju państw regionu Morza Bałtyckiego została szerzej omówiona w artykule: 
M. Tomala, Wpływ modelu kapitalistycznego na kształtowanie rozwoju gospodarczego państw 
w regionie morza bałtyckiego. 

20 Zob. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php? 
option=com_k2&view=item&layout=item&id=809&Itemid=258&lang=pl. 
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– bezpieczeństwie.  
Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym 15 obszarów 

priorytetowych i około 80 projektów flagowych oraz 12 działań horyzontalnych. 
Do najważniejszych obszarów priorytetowych zaliczono21: 
– zmniejszenie ilości związków odżywczych w morzu do dopuszczalnych po-

ziomów, 
– zachowanie naturalnych stref oraz różnorodności biologicznej, również w ło-

wiskach,  
– ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych, 
– stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie,  
– łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej, 
– wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.  

Podobnie jak to miało miejsce przy pracach nad wymiarem północnym, również 
i tu strategia nie została wyposażona we własne instytucje czy środki finansowe. 
Skorzystała z dostępnego instrumentarium unijnego, w tym finansowego. Dlatego 
można mówić tu tylko o szacunkowej wartości finansowego zaangażowania w po-
dziale na wspomniane cztery priorytety22: zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
środowiska Bałtyku (łącznie 9,8 mld euro, w tym 3,1 mld euro na oczyszczanie 
ścieków), uczynienie Bałtyku konkurencyjnym (łącznie 6,7 mld euro, w tym 2,4 
mld na innowacje w sektorze MŚP), uczynienie Bałtyku bardziej dostępnym (łącz-
nie 27,1 mld euro, w tym społeczeństwo informacyjne 1,4 mld euro; transport 23,1 
mld euro; energia 2,6 mld euro), uczynienie Bałtyku bezpiecznym poprzez zapo-
bieganie ryzyku (łącznie 697 mln euro). 

Idea wypracowania SUE RMB powstała w Parlamencie Europejskim. Głów-
nym celem podejmowanych starań było zacieśnienie współpracy w regionie 
i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE w 2004 roku. 
Jest to kolejny projekt, którego idea jest zbliżona do koncepcji wymiaru północne-
go. Jakie są więc motywy podejmowania ponownych prób stworzenia koncepcji 
dla rozwoju gospodarczego w regionie Morza Bałtyckiego? W dokumencie SUE 
RMB wskazano, że powodem podejmowania działań jest przede wszystkim bli-
skość fizyczna i kulturowa, która sprawia, że Bałtyk jest idealnym miejscem do 
wdrożenia nowatorskiej strategii obejmującej cały makroregion.  

Christopher Beazley (jeden z założycieli Baltic States Inter Group), który 
uczestniczył przy tworzeniu strategii dla regionu Morza Bałtyckiego wskazuje, że 
stanowi ona przełom dla regionu bałtyckiego. Dzięki niej będzie można liczyć na 
zmiany w najważniejszych obszarach działania. Podkreśla, że wskazany dokument 
„jest motorem zmian, kiedy jedno działanie powoduje kolejne, a społeczeństwo, 

                                                      

21 Zob. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/SRM 
B_6042011.pdf. 

22 Wg danych KE, DG Regio z grudnia 2010 r. 
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reszta Europy i kraje poza UE rozumieją znaczenie całego procesu”23. Oznacza to, 
że główne założenia strategii zostały tak dopracowane, aby tworzyły komplemen-
tarną całość. Wobec tego Komisja, która postanowiła przyjąć podejście struktural-
ne, stworzyła ramy składające się z: priorytetów, ciągłych działań oraz projektów 
ze wskazanym terminem realizacji. Dzięki temu powstała metodologia, w ramach 
której indywidualne cele oraz sposoby ich osiągnięcia miały zmieniać się wraz 
z ewolucją całego regionu. 

Z kolei, jak podkreśla Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego:  
Opracowanie skutecznej strategii dla regionu Morza Bałtyckiego to dość ambit-

ny cel, lecz żeby osiągnąć sukces, musimy mierzyć wysoko. Za 10 lat chcieliby-
śmy mieć prawdziwie zintegrowaną strategię dla tego makroregionu. Strategię, 
która będzie między innymi promowała połączenia transportowe pomiędzy obsza-
rami regionu i pomiędzy innymi częściami świata, Europą Południową i Azją. Aby 
to osiągnąć, nie możemy się skupiać wyłącznie na wybranych miejscach w regio-
nie. Innym ważnym celem jest bezpieczeństwo energetyczne, które oznacza nieza-
wodne dostawy i różnorodność dystrybucji. Potrzebujemy ponadto konkurencyjne-
go i innowacyjnego regionu, a to także wymaga całościowego podejścia do tej 
części Europy. Musimy opracować zrównoważone rozwiązania obejmujące cały 
region, a nie tworzyć tu i ówdzie wyspy innowacji24. 

Po raz kolejny motywy przyświecające twórcom strategii zainicjowały działania 
na poziomie Unii Europejskiej. W związku z tym już 6 listopada 2006 roku PE 
przyjął rezolucję, w której zasygnalizował zasadność opracowania SUE RMB. 
W wyniku zaangażowania państw regionu, a szczególnie Szwecji, Rada Europej-
ska w grudniu 2007 roku wezwała Komisję Europejską do opracowania SUE 
RMB. 10 czerwca 2009 roku Komisja Europejska przyjęła Komunikat dotyczący 
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Dołączony został do niego Plan 
Działania. Rada ds. Ogólnych przyjęła komunikat (tzw. konkluzje) ws. SUE RMB 
na posiedzeniu 26–27 października 2009 roku oraz przyjęła do wiadomości Plan 
Działania. Następnie Rada Europejska na posiedzeniu 29–30 października 2009 
roku zatwierdziła te uzgodnienia oraz wezwała wszystkie zainteresowane podmioty 
do szybkiego podjęcia działań i do zapewnienia pełnej realizacji strategii, która 
mogłaby służyć jako przykład nowego podejścia makroregionalnego.  

Funkcjonowanie SUE RMB ujawnia słabości wynikające ze struktury doku-
mentu. Po pierwsze, jego całościowy charakter, obejmujący kompleksowe podej-
ście do tak różnych w istocie rzeczy celów, powoduje, że są one rozproszone, przez 
co też mało ambitne. W związku z tym trudno stwierdzić, jaka powinna być hierar-
chia ważności przy podejmowanych działaniach. Wreszcie brak dodatkowych 
środków na realizację Strategii oraz brak wskazania instytucji odpowiedzialnej za 
                                                      

23 Unijna Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego – ku zrównoważonej, dostatniej przyszłości, 
„Panorama Inforegio” 2009, nr 30, s. 8. 

24 Ibidem, s. 10. 
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wdrażanie dokumentu unijnego spowodował, że trudno będzie znaleźć i wskazać 
odpowiedzialnego za jej wdrożenie. Można zatem przypuszczać, że w toku realiza-
cji SUE RMB trudno będzie oczekiwać pożądanych efektów.  

 
Zakończenie 

 

Wskazane w niniejszym artykule przesłanki przyczyniły się do zmniejszenia 
poparcia politycznego dla realizacji projektu Strategii Unii Europejskiej dla Regio-
nu Morza Bałtyckiego. Mimo że koncepcja i idea przyświecająca twórcom jest 
zasadna, to wydaje się dziś mało realna do osiągnięcia. Porównanie dwóch tylko 
koncepcji współpracy w makroregionie Morza Bałtyckiego (wymiar północny 
i SUE RMB), lansowanych na arenie Unii Europejskiej, pozwala na wyciągnięcie 
pewnych wniosków. Należy zatem spojrzeć na problem z dwóch stron. 

Powodów, dla których można postawić tezę, że istnieje konieczność wypraco-
wania modelu współpracy makroregionalnej (tym samym stworzenia strategii dzia-
łania dla takiego makroregionu), jest wiele. Można wskazać między innymi na to, 
że region Morza Bałtyckiego potrafi sprzyjać realizacji ładu demokratycznego 
w stosunkach międzynarodowych, przeciwdziałając tendencjom do dominacji ze 
strony niektórych państw (np. Federacja Rosyjska). Udało się zatem w regionie 
Morza Bałtyckiego skutecznie, w dodatku znacznie łatwiej niż na szczeblu global-
nym, wyegzekwować wymóg bardziej sprawiedliwej alokacji korzyści płynących 
ze współpracy i integracji międzynarodowej (działania sieciowe).  

Mimo zdaje się jednak ważnych motywów, aby współpracować w regionie Mo-
rza Bałtyckiego, należy zauważyć, że podejmowane działania są nieskuteczne. 
Zarówno w koncepcji wymiaru północnego, jak i Strategii Unii Europejskiej dla 
Regionu Morza Bałtyckiego popełniono podobne, jeśli nie te same błędy. Projektu-
jąc Strategię, twórcy nie odnieśli się do wcześniejszego programu działań dla wy-
miaru północnego. Dlatego nie zadano kluczowego pytania: dlaczego wymiar pół-
nocny nie przyczynił się do rozwoju gospodarczego regionu Morza Bałtyckiego? 
(a przecież taki był jego cel, takie też były przewidywania w trakcie przygotowy-
wania koncepcji). Możliwe, że przyczyniły się do takiego obrotu sprawy zasady 
przyświecające Unii Europejskiej – mowa tu o zasadzie solidarności. Tym samym 
pierwsza makroregionalna strategia nie może być traktowana jako projekt pilota-
żowy. Brak wyodrębnionych środków finansowych dla instytucji, która by odpo-
wiadała za realizację celów sprawia, że podmioty działające w omawianym obsza-
rze nie są w stanie być tzw. kołem napędowym rozwoju.  
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Abstrakt 
 

Nierówności ekonomiczne stanowią nierozerwalny elementem rozwoju ludzkiego 
na świecie. Występują między państwami, wewnątrz państw, między grupami społecz-
nymi oraz między poszczególnymi członkami społeczności ludzkiej. Cel niniejszego 
opracowania stanowi analiza stopnia zróżnicowania rozwoju gospodarczego państw 
regionu Morza Bałtyckiego na podstawie kształtowania się produktu krajowego brutto 
na mieszkańca oraz współczynnika Giniego. W pracy podjęto próbę znalezienia odpo-
wiedzi na pytanie, czy kapitalizm pozwolił państwom postsocjalistycznym, znajdują-
cym się w regionie Morza Bałtyckiego, na wyrównanie dysproporcji rozwojowych 
względem państw nordyckich oraz Niemiec? Czy państwa te zyskały dzięki zerwaniu 
kontaktów z Rosją? W pracy starano się pokazać, że optymizm rządzących na początku 
przemian systemowych był przedwczesny i pomoc finansowa, związana z akcesją do 
UE, nie pozwoliła na dogonienie ani gospodarek nordyckich, ani Niemiec. 

 

Economic inequalities are part of human development, which occured between 
countries, within countries, between social groups and members of human community. 
The aim of analysis is diversification of the economic development of the Baltic Sea 
countries on the basis of the formation of the gross domestic product per capita and the 
Gini coefficient. This paper attempts to answer the question of whether capitalism has 
allowed post-socialist countries, located in the Baltic Sea region, to eliminate the dis-
proportion of development with respect to the Nordic countries and Germany? The 
study attempts to show that optimism ruling at the beginning of systemic transforma-
tion, which was premature and financial assistance related to the accession to the EU, 
not allowed to catch up economies of the Nordic or German. 

Słowa kluczowe: kapitał, rozwój gospodarczy, region Morza Bałtyckiego 
Key words: capital, economic development, Baltic Sea Region 
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Wprowadzenie 
 

Pomimo że w literaturze międzynarodowej pojęcie regionu Morza Bałtyckiego 
jest rozmaicie definiowane, to w kontekście rozwijającej się współpracy i współza-
leżności między państwami przy jego określeniu należy uwzględnić cały zespół 
wzajemnie powiązanych cech. Obszar ten odnieść należy do geografii zlewiska 
Bałtyku oraz do kategorii historycznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej, 
gdzie region określają faktycznie istniejące związki między państwami. Na pod-
stawie wskazanych czynników do regionu Morza Bałtyckiego zaliczyć można: 
kraje nordyckie: Norwegię, Islandię, Szwecję, Danię Finlandię, które kontynuują 
wielowiekową współpracę, oraz położone w południowej jego części: Niemcy, 
Federację Rosyjską, Estonię, Łotwę, Litwę oraz Polskę1. 

Rok 1989 był przełomowym momentem dla tych państw. Zburzenie muru ber-
lińskiego stało się symbolem nowej epoki, innego klimatu rozmów, współpracy 
i przemian gospodarczych w regionie. Wraz z jego upadkiem pojawiła się szansa 
dla państw południowo-wschodniego Bałtyku na wyjście z peryferyjności, poprzez 
zerwanie więzów zależności z mocarstwem, jakim wówczas była Rosja. Jak pod-
kreśla J. Kukułka: „Wielkie przemiany systemowe w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej stały się impulsem dla przewartościowań sensu istnienia i roli do-
tychczasowych struktur bloku wschodniego”2. Spostrzeżenie J. Kukułki nabiera 
istotnego znaczenia w kontekście teorii nierówności gospodarczych, występują-
cych między państwami Morza Bałtyckiego.  

Analizując poziom bogactwa państw regionu Morza Bałtyckiego oraz dyspro-
porcje rozwojowe między nimi, można doszukać się cech typowych dla państw 
centrum oraz cech typowych dla państw peryferyjnych. Na początku lat 90. XX 
wieku w państwach południowego Bałtyku funkcjonowało przekonanie, że przej-
ście do gospodarki kapitalistycznej pozwoli na wyrównanie dysproporcji wobec 
państw zachodnich. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian, jakie do-
konały się w okresie od 1993 roku do 2012 roku – czyli od zmiany modelu gospo-
darki z centralnie planowanej na rynkową. Analizę przeprowadzono na podstawie 
założeń teorii Immanuela Walersteina, mówiącej o tym, że podążanie ścieżką wy-
tyczoną przez państwa kapitalistyczne nie jest równoznaczne z takim samym roz-
wojem gospodarczym3. Czy w regionie Morza Bałtyckiego zaszło podobne zjawi-
sko? Na podstawie teorii zależności Wallersteina można przypuszczać, że państwa 
południowego Bałtyku: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, mimo zmiany modelu go-
spodarowania nie nadrobiły zaległości względem państw nordyckich, a nawet po-

                                                      

1 M. Tomala, R.M. Czarny, Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 
2009. 

2 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–1996, Warszawa 
1996. 

3 I. Wallerstein,  The Modern World System I, London 2011. 
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większyły. Wynikać to może z faktu, że strefa wpływów państw nordyckich oraz 
Niemiec powiększyła się o nowe peryferia: m.in. Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, 
dzięki czemu zyskały one na handlu względem Rosji, której strefa peryferii po 
przemianach systemowych uległa zmniejszeniu.  

 
Potencjał gospodarczy państw regionu Morza Bałtyckiego  
na początku lat 90. XX w. 

 

Zwolennicy ekonomii neoklasycznej4 wymieniają cztery podstawowe czynniki 
wzrostu gospodarczego: praca (w ujęciu ilościowym – podaż pracy, jak i jakościo-
wym – dyscyplina pracy, wykształcenie, kwalifikacje, motywacja), zasoby natural-
ne (ziemia, zasoby mineralne, paliwa, jakość środowiska), kapitał (środki wyko-
rzystywane w procesie produkcji), technologia (nauka, technika, zarządzanie, 
przedsiębiorczość). Zależność między czynnikami wzrostu gospodarczego określa 
funkcja produkcji Cobba-Douglasa5: 

 

Q = f (A, K, L, R), 
gdzie: 
Q – produkcja, 
K – produkcyjne użycie kapitału, 
L – nakłady pracy, 
R – nakłady zasobów naturalnych, 
A – poziom technologii w gospodarce, 
f – funkcja produkcji. 
 

Z kolei miernikami wzrostu gospodarczego może być produkt krajowy brutto, 
produkt narodowy brutto czy stopa wzrostu dochodu narodowego (lub realnego 
produktu krajowego brutto)6.  

Z uwagi na różnice w potencjale ludnościowym i terytorialnym państw regionu 
bałtyckiego najlepszą miarą, aby porównać je ze sobą, może być wielkość produk-
tu krajowego brutto – PKB, przypadająca na jednego mieszkańca (per capita – 
p.c.). Rycina 1 pokazuje, jak kształtował się PKB p.c. w cenach bieżących z 2011 
roku w dolarach w 1993 roku. 

  

                                                      

4 Zob. A. Solek, Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe” 
nr 8, Kraków 2010, s. 21-23. 

5 C.W. Cobb, P.H. Douglas, A Theory of Production, „American Economic Review” 8, 
No 1, March 1928, s. 139-165; zob. także: S. Kalinowski, Zastosowanie funkcji Cobba-
Douglasa do analizy procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1, 2002, s. 167-169. 

6 Zob. A. Kubiczek, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 38(2), s. 43-44. 
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Ryc. 1. PKB p.c. w cenach bieżących US $ 

Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/. 
 

Z danych zamieszczonych na wykresie (ryc. 1) wynika, że na początku prze-
mian systemowych region Morza Bałtyckiego był silnie spolaryzowany gospodar-
czo. Dysproporcje rozwojowe, wynikające z poziomu PKB na osobę potwierdzają 
funkcjonowanie od końca II wojny światowej podziału zimnowojennego na dwa 
bloki: kapitalistyczny zachodni oraz socjalistyczny – wschodni. W tym pierwszym 
występowały państwa wysoko rozwinięte, położone na północno-zachodnim brze-
gu Morza Bałtyckiego, do których możemy zaliczyć: Szwecję, Danię, Niemcy, 
Finlandię, Norwegię i Islandię. Zgodnie z koncepcją I. Wallerstina można je okre-
ślić jako państwa centrum. Za ich poziom rozwoju odpowiadają takie cechy, jak: 
indywidualizm i przedsiębiorczość, w tym etyka protestancka i racjonalno-
kapitalistyczna organizacja wolnej pracy, dziedzictwo europejskie: racjonalizm 
filozofii greckiej, nowożytna nauka i system edukacji sprzęgnięty z wynalazkiem 
druku, uhistorycznienie myślenia, związane z religią chrześcijańską, współudział 
w rządach7. Niall Ferguson uważa, że czynnikami zachodniej przewagi były: rywa-
lizacja państw, rewolucja naukowa, rządy prawa, reprezentacyjny rząd, nowocze-

                                                      

7 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994, za: T. Klementewicz, 
Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji państwa w trakcie dziejotwórczych 
kryzysów, Warszawa 2013, s. 223. 
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sna medycyna, konsumpcyjne społeczeństwo oraz etyka pracy8. Ponadto czynni-
kiem podkreślanym przez D. Northa jest ochrona praw własności. 

Z drugiej strony w południowo-wschodniej części regionu bałtyckiego mamy 
do czynienia z państwami (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska), które w wyniku zim-
nowojennego podziału pełniły do początku lat 90. XX wieku funkcje rosyjskich 
peryferii. Jak wskazuje A. Leszczyński: „polskie problemy społeczne – bieda 
i niskie płace, zapóźnienie cywilizacyjne, zła infrastruktura i przestarzała technolo-
gia – wcale nie są nowe i wcale nie są tylko i wyłącznie spadkiem po systemie 
Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Na złe drogi w Polsce przybysze z Zachodu na-
rzekali już w XVII w.” Witold Kula uważa, że kapitalizm w Polsce zaczął się dość 
późno i do 1939 roku miał charakter wyspowy. Jak na kraj pozbawiony kapitału, 
w Polsce korzystano z nowych technologii, choć były one niemal zawsze importo-
wane. Ten szczątkowy przemysł istniał w otoczeniu zacofania. Należy podkreślić, 
że polscy przedsiębiorcy konkurowali nie innowacyjnością, ale niskimi kosztami 
pracy i nisko opłacanymi pracownikami. Wynikało to ze struktury wykształcenia 
polskiego społeczeństwa. Można im było powierzyć proste prace, za które płacono 
bardzo mało. Taki stan gospodarowania w Polsce utrzymywał się przez cały okres 
PRL (lata 1945–1989). Jego efektem było ukryte bezrobocie, które ujawniło się 
wraz z reformami L. Balcerowicza. Podobnie rzecz działa się na terenach Związku 
Radzieckiego, gdzie trzy analizowane republiki bałtyckie stanowiły peryferia swo-
jej metropolii. Litwa, Łotwa i Estonia były niepodległymi państwami tylko w la-
tach 1918–1940. Pełną suwerenność odzyskały dopiero w 1991 roku, choć jeszcze 
w tym czasie na ich terenach stacjonowały wojska rosyjskie.  

 
Wpływ przemian systemowych na kształtowanie się  
produktu krajowego brutto 

 

Upadek muru berlińskiego pozwolił Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce na zmianę 
swojej polityki zagranicznej. Państwa te zdecydowały się na opuszczenie Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz Układu Warszawskiego, odcinając się tym 
samym od Rosji. Jednocześnie zaangażowały się we współpracę z blokiem Europy 
Zachodniej.  

Należy wyodrębnić w historii tego regionu dwa okresy. Pierwszy to lata 1993–
2003, które stanowią dziesięcioletni okres ubiegania się i przygotowywania do 
akcesji do Unii Europejskiej, będącej symbolem prosperity państw Europy Za-
chodniej. Drugi dziesięcioletni okres to lata 2004–2013, kiedy Polska, Litwa, Ło-
twa i Estonia funkcjonowały we wspólnym rynku jako pełnoprawni członkowie 
UE. Czy zmiana, jaka dokonała się w polityce zagranicznej wskazanych państw, 
miała swoje odzwierciedlenie w poziomie rozwoju gospodarczego, a tym samym 

                                                      

8 N. Ferguson, Civilisation. The West and the Rest, London 2011, s. 304-306. 
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czy zmieniła ich pozycję z peryferii do centrum? Państwa te weszły wówczas na 
drogę rozwoju, jednak dystans rozwojowy, jaki je dzielił od państw zachodnich był 
bardzo duży (zob. ryc. 2). 

 

 
 

Ryc. 2. Porównanie PKB p.c. w cenach bieżących US $ w 1993 r. i 2003 r. 
 

Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/. 
 

Analizując region Morza Bałtyckiego pod kątem PKB na osobę, okazuje się, że 
różnica między państwami nordyckimi a kooperantami z południowego Bałtyku 
w 1993 roku była aż dziesięciokrotna9 i wynosiła ponad 20 tys. dolarów.  

W 2003 roku, niecały rok przed wejściem do UE, można zaobserwować intere-
sujące zmiany w poziomie rozwoju państw bałtyckich. Zwraca uwagę to, że 
w ciągu dziesięciu lat prawie wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego odno-
towały wzrost gospodarczy. Jedynym wyjątkiem była Rosja, której PKB p.c. się 
nie zmienił. Nadal pozostawała poza strefą wpływów Zachodu – co potwierdza jej 
peryferyjny charakter względem niego. 

Z kolei Polska ponad dwukrotnie zwiększyła swój PKB na osobę, podobnie 
uczyniły omawiane trzy państwa bałtyckie. Choć w 1993 roku nasz kraj, który 
w najmniejszym stopniu był uzależniony od Rosji i miał najwyższy poziom PKB 
na osobę wśród państw południowego Bałtyku, nie utrzymał pozycji lidera. Naj-
większy progres dokonał się w Estonii, której PKB p.c. wzrósł 2,8 razy. Państwa 
                                                      

9 Wartość ta wynika ze stosunku średniej PKB p.c. US $ państw centrum do średniej PKB 
p.c. US $ państw peryferii (wynosi on 23,814/2,344). 
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nordyckie w tym samym czasie nie podwoiły swojego PKB p.c. Najwyższy wzrost 
o 1,8 razy zanotowała Finlandia, która w 1993 roku pozostawała najbiedniejszym 
z państw nordyckich. Podobny progres wzrostu PKB p.c. o 1,8 razy zanotowała 
Norwegia, wysuwając się na pozycję lidera w regionie Morza Bałtyckiego (równo-
cześnie zajmując taką pozycję na świecie).  

Można zauważyć, że zmiany systemowe w tej części świata przyczyniły się do 
dynamicznego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Pułap ten łatwo było osiągnąć 
poprzez wsparcie UE w ramach funduszy przedakcesyjnych. Choć ich wartość nie 
była zbyt duża, pozwoliła na dynamiczny rozwój państw (zob. ryc. 3). 
 

 
 

Ryc. 3. Dynamika PKB p.c. w % w latach 1990–2004 
Źródło: Human Development Report. Statistic, w: http://undp.org. 
 

Należy zauważyć, że choć dynamika rozwoju w państwach nordyckich, jak 
i bałtyckich była zadowalająca, to w wartościach bezwzględnych sytuacja państw 
południowego Bałtyku tak optymistycznie nie wyglądała (zob. ryc. 2). Kiedy 
w Norwegii, która poczyniła największy postęp gospodarczy w latach 1993–2003 
PKB na osobę wzrósł o prawie 23 tys. dolarów, w tym samym czasie w Estonii, 
która uczyniła największy progres rozwojowy, PKB p.c. wzrósł jedynie o 4,5 tys. 
dolarów. W Finlandii, będącej najbiedniejszym z państw nordyckich, PKB p.c. 
wzrósł aż o 14 tys. dolarów. Z kolei w Polsce, która startowała w 1993 roku z naj-
większym PKB p.c., przyrost wyniósł niewiele ponad 3 tys. dolarów. 

Analizując dystans, jaki państwa południowego Bałtyku odrobiły do swoich 
nordyckich sąsiadów, okazuje się, że zmniejszyły one różnice do bogatszych 
państw centrum. W 2003 roku średnia różnica między nimi była sześciokrotna, 
a nie jak w 1993 roku dziesięciokrotna10. 
                                                      

10 Wartość ta wynika ze stosunku średniej PKB p.c. US $ państw centrum do średniej PKB 
p.c. US $ państw peryferii, które odcięły się od Rosji (wynosi on 37,1 tys./5,8 tys). 



Magdalena Tomala 234 

Wejście Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej miało je jeszcze 
bardziej wzmocnić i zrównoważyć wskazane wyżej dysproporcje dzięki fundu-
szom strukturalnym.  

Analizując Narodowy Plan Rozwoju dla Polski, dający podstawy modernizacji 
kraju przy wykorzystaniu środków unijnych w kwocie 142 mld euro, można było 
prognozować, że kwota ta, dwanaście razy większa niż środki z funduszy przedak-
cesyjnych, powinna przyczynić się do szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej 
naszego kraju. Również państwa bałtyckie zyskały duże wsparcie od UE. Dlatego 
M. Pallson wskazywała, że region bałtycki dzięki środkom unijnym może stać się 
w niedalekiej przyszłości jednym z najszybciej rozwijających się obszarów oraz 
„może stanowić silny i rokujący nadzieję region nowej Europy”11. Przewidywano 
wówczas, że dzięki tej pomocy PKB na mieszkańca może wzrosnąć aż o 43%, 
i osiągnąć poziom 2/3 średniego PKB UE12. Tym samym Polska oraz Litwa, Łotwa 
i Estonia mogą wyjść ze strefy peryferyjności, przybliżając się do państw centrum.  

 

 
 

Ryc. 4. PKB p.c. w cenach bieżących US $ 
Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/. 

 
W latach 2003–2013 najszybciej wśród państw regionu bałtyckiego rozwijała 

się Rosja, której PKB p.c. wzrósł pięciokrotnie. Nie tak dużo, jednak na podobnym 
poziomie jak w latach 1993–2003 PKB p.c. wzrósł w państwach bałtyckich.  

                                                      

11 M. Pallson, Wystąpienie z okazji 5 roku funkcjonowania Euroregionu Pomerania, „Po-
merania”, wyd. specjalne, 15.12.2000, s. 13. 

12 Zob. E. Szczepaniak, Przed epokowym skokiem, „Fundusze Europejskie” 2005, nr 1(8), s. 8. 
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W Estonii powiększył się 2,5 razy, na Łotwie ponad 3 razy, na Litwie 2,8. Polska 
rozwijała się najwolniej, w tym słabiej niż w przypadku trzech republik bałtyckich, 
pomnażając swój PKB p.c. 2,3 razy. Wśród Nordyków na czele stanęła Norwegia, 
podwajając swój PKB p.c., dzięki temu utrzymując pierwszą pozycję na świecie. 
Wyłączając Islandię, która zwiększyła poziom PKB p.c. tylko 1,2 razy, pozostałe 
państwa nordyckie powiększyły go około 1,5 raza. Na poniższym wykresie poka-
zano, jak kształtowały się średnie wartości PKB p.c. w grupach państw: centrum 
(Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia, Finlandia, Niemcy) w stosunku do państw 
peryferyjnych (Rosja, Polska, Estonia, Łotwa, Litwa). 

 

 
 

Ryc. 5. Różnica między krajami centrum i peryferii regionu Morza Bałtyckiego 

Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/. 
 

Jak pokazuje wykres 5, bogatsze społeczeństwa państw nordyckich oraz Nie-
miec rozwijają się szybciej od społeczeństw wschodniej i środkowej Europy. Dy-
stans pomiędzy wskazanymi grupami państw nie zmniejszył się i nadal się powięk-
sza. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia utrzymują swą pozycję rezerwuaru siły robo-
czej, względnie taniej i elastycznie reagującej, podczas gdy państwa nordyckie 
zarabiają dzięki inwestycjom kapitałowym. 
 
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy państw  
w regionie Morza Bałtyckiego 

 

Wracając do wspomnianego na wstępie optymizmu dotyczącego wpływu kapi-
talizmu na rozwój gospodarczy państw południowo-wschodniego Bałtyku na po-
czątku lat 90. XX wieku, można odnieść się do teorii zaprezentowanej przez 
S. Kuznetsa, że wystarczy być cierpliwym i trochę poczekać, aby wzrost przyniósł 
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korzyści wszystkim13. Kuznets odwoływał się w tym przypadku do nierówności 
społecznych. Jak podkreśla J. Strojny: „istotą wzrostu gospodarczego jest wzrost 
realizacji potrzeb szerokich mas ludzkich. Wyższy wskaźnik wzrostu społeczno-
gospodarczego będzie osiągalny jedynie wtedy, gdy wzrost dochodu narodowego 
pociągnie za sobą wzrost zasobności wszystkich członków narodu, a co za tym 
idzie skutecznie przełoży się na wyjście z biedy większych grup ludności”14. 

Wyrównanie dysproporcji rozwojowych ma znaczenie dla zamożności całego 
społeczeństwa, ponieważ skutkiem występowania wysokiego wskaźnika nierówno-
ści społecznych w danym państwie jest stale rosnące bezrobocie, obniżenie się 
zdrowotności, stały wzrost przestępczości i zanikanie kwalifikacji ludzi pracy. 
W efekcie występowanie wskazanych nierówności prowadzi do zanikania we-
wnętrznego rynku i przestrzeni gospodarczej15. Nierówności społeczne bada 
współczynnik Giniego, nazwany tak od nazwiska jego twórcy, włoskiego statysty-
ka Corrado Giniego. Jest on miarą koncentracji (nierównomierności) rozkładu 
zmiennej losowej, czyli służy do określenia skali koncentracji danego zjawiska, 
dlatego w ekonomii współczynnik ten stosowany jest przede wszystkim do pomia-
ru nierównomiernego rozkładu dóbr, w szczególności nierównomiernego rozkładu 
dochodu, np. gospodarstw domowych. Skala współczynnika Giniego, zawarta 
w przedziale od 0 do 100, wyrażona jest w procentach. W przypadku, gdy jego 
wartość wynosi 0 proc., oznacza to, że wszyscy ludzie uzyskują takie same docho-
dy. Gdy wartość współczynnika Giniego osiąga maksymalny poziom 100 proc., 
oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe koncentruje cały dochód w danym 
kraju. Odczyt należy interpretować następująco: im jest wyższy poziom współ-
czynnika Giniego, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe. Wy-
kres 6 przedstawia, jak kształtował się wskaźnik nierówności społecznych w pań-
stwach regionu Morza Bałtyckiego. 

 
 
 
 
 
 

                                                      

13 S. Kuznets, Economic growth and income inequality, “The American Economic Review” 
1955, vol. 45, No 1, s. 1-28. 

14 J. Strojny, A. Muszalska, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa, „Nierówności Społecz-
ne a Wzrost Gospodarczy” Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego2005, nr 7, s. 75; zob. 
także: M.G. Woźniak, Wnioski dla polityki wzrostu gospodarczego i ograniczania nie-
równości społecznych w Polsce, Rzeszów 2002. 

15 W. Welfe, Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, „Ekonomista” 2001, nr 2, 
s. 177. 
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b.d. – brak danych 
Estonia – dane za 2004 r., Litwa, Łotwa – dane za 2011, Rosja – dane za 2009 
 

Ryc. 6. Porównanie indeksu Giniego w wybranych krajach 

 

Ryc. 7                                                                         Ryc. 8 
Źródło: Gini Index, on: https://www.quandl.com/collections/demography/gini-index-by-country. 

 
Rycina 6 obrazuje, że indeks Giniego był średnio o 8% wyższy w państwach 

postsocjalistycznych w stosunku do państw zachodnich. Najwyższy wskaźnik nie-
równości społecznych miała Rosja, wynosił 39,69%. Najniższy wskaźnik odnoto-
wała Szwecja (26,08%). Można zauważyć, że państwa nordyckie osiągnęły bardzo 
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niski wskaźnik Giniego, zajmując czołowe miejsca w rankingu światowym. Po-
zwoliło im to rozwijać gospodarkę i osiągać wyższe dochody niż pozostałym pań-
stwom regionu Morza Bałtyckiego. Na kolejnych wykresach (ryc. 7, 8) pokazano, 
jak kształtował się poziom nierówności mierzony przez indeks Giniego w latach 
1990–2010 w dwóch wybranych państwach: Rosji, która stanowiła do 1990 roku 
centrum gospodarcze państw skupionych w ramach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej, oraz Polski, która podobnie jak Litwa, Łotwa i Estonia, opuściła to 
ugrupowanie, wchodząc w 2004 roku w skład Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, 
że wartości osiągane przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię (34,36%) są porówny-
walne do średniej dla Unii Europejskiej (31%), ale są wyższe od współczynnika 
występującego w państwach nordyckich (26,89%). 

Oceniając poziom nierówności społecznych w państwach południowego Bałty-
ku, należy zauważyć, że po zmianie systemowej w Rosji, podobnie jak w Polsce, 
Estonii, na Łotwie i na Litwie, poziom dysproporcji po 1990 roku znacznie się 
powiększył. Jak pokazuje rycina 7, indeks Giniego w Rosji na początku lat 90. XX 
wieku powiększył się aż o 20% – z 23% w 1988 roku do prawie 50% w 1995 roku. 
Dopiero po 1995 roku nierówności społeczne w Rosji zaczęły powoli maleć, jed-
nak w ciągu 15 lat nie powróciły do poziomu z 1988 roku i nadal są na dość wyso-
kim poziomie w stosunku do państw zachodnich. Podobnie nierówności społeczne 
znacznie zwiększyły się w Polsce na początku lat 90., co miało związek z prze-
kształceniem modelu gospodarczego na prozachodni. Rycina 8 pozwala zaobser-
wować, że wstąpienie Polski do UE również spowodowało wzrost dysproporcji 
społecznych.  

Dzięki ocenie nierówności między państwami możemy także zdiagnozować 
czynniki rozpoczynające fazę wzrostu gospodarczego lub stanowiące konsekwen-
cję zmiany w dynamice popytu i podaży, następujące po fazie rozwoju technolo-
gicznego. Nierówności są więc przeszkodą na drodze do zrównoważonego wzro-
stu. Mocno zróżnicowane społeczeństwo nie jest korzystne dla rozwoju przedsię-
biorczości i skłania najlepszych pracowników do emigracji16.  
 
Zakończenie 
 

W ostatnich dziesięcioleciach system rynkowy uległ daleko idącym przekształ-
ceniom w wyniku rozwoju rynków finansowych, które uzyskały odegrały dominu-
jącą rolę w procesach gospodarczych na świecie. Podstawowy sens gospodarowa-
nia, jakim zawsze było zaspokajanie ludzkich potrzeb przez pracę i wymianę jej 
produktów, został zastąpiony dążeniem do osiągania zysków ze spekulacyjnego 
obracania kapitałem finansowym. Przemiana ta doprowadziła do wypaczenia po-

                                                      

16 Zob.: Z.J. Stańczyk, Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy, s. 389-396, w: 
http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf. 
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działu rynkowego na rzecz zasobności najbogatszych państw i grup społecznych, 
przy równoczesnym pogarszaniu się poziomu życia państw peryferyjnych. Stąd 
zmiana systemowa, jaka dokonała się w Polsce, na Liwie, Łotwie i w Estonii, 
sprawiła jedynie, że uzależnienie od Rosji zostało zastąpione podobną zależnością 
od państw zachodnich. 

Jak pokazała powyższa analiza, państwa południowo-wschodniego Bałtyku nie 
nadrobiły dystansu do bogatszych państw nordyckich oraz Niemiec. W okresie 20 
lat nie udało się im osiągnąć poziomu PKB na osobę zbliżonego do państw nor-
dyckich z 1993 roku. Nie wyprzedziły też pod względem PKB na mieszkańca Fe-
deracji Rosyjskiej. Rozwój gospodarczy Litwy, Łotwy, Estonii i Polski był 
w okresie badanych 20 lat porównywalny do Rosji. Federacja Rosyjska po pierw-
szej fazie związanej z utratą wpływów w regionie zaczęła nadrabiać zaległości 
i doganiać pod względem zamożności społeczeństwa omawiane cztery kraje bał-
tyckie. Można zauważyć, że w badanym okresie nastąpił wzrost dysproporcji 
w stosunku do kapitalistycznych państw zachodnich.  

Można zatem wyciągnąć wniosek, że na zmianach systemowych skorzystały 
przede wszystkim zachodnie gospodarki. Potwierdza to stworzona przez Immanu-
ella Wallersteina teoria o zależnościach między państwami centrum a peryferiami, 
gdzie pierwsze bogacą się kosztem drugich. Dlatego w przypadku państw połu-
dniowego Bałtyku wybór modelu kapitalistycznego nie okazał się gwarancją suk-
cesu gospodarczego.  

Natomiast jak pokazała analiza indeksu Giniego, przemiany systemowe na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku przyczyniły się do wzrostu nierówności społecz-
nych, typowych dla cech kapitalizmu przełomu XX i XXI wieku. Model ten wysu-
nął nierówności społeczne na czoło problemów zarówno w skali światowej, jak 
i w wielu indywidualnych krajach, nawet najbogatszych. W społeczeństwach by-
łych państw socjalistycznych pod wpływem wprowadzenia modelu kapitalistycz-
nego nastąpiło znaczne zróżnicowanie pod względem zamożności. 
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 Zmiany zachodzące  

w gospodarce  
regionów arktycznych 

Agnieszka Joanna Legutko  
 
 

Abstrakt 
 

Artykuł kompleksowo omawia zmiany ekonomiczne zachodzące na terytoriach bo-
realnych arktycznych. Autorka rozpoczyna od opisu gospodarek regionu, skupiając się 
na wadze poszczególnych sektorów gospodarek i dwóch współistniejących modelach 
gospodarczych – tradycyjnym i gospodarki rynkowej. Dalej omawia zasoby wielkość 
zasobów i ich rolę dla regionu. Szeroko przedstawia możliwości rozwoju żeglugi ark-
tycznej, charakteryzując Przejście Północno-Zachodnie (NWP) i Przejście Północno-
Wschodnie NEP, przy uwzględnieniu dynamicznych zmian klimatycznych. W podsu-
mowaniu autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie badawcze, czy zasoby Arktyki 
okażą się remedium na problemy energetyczne gospodarki światowej?  

 

The article discusses economic changes in Far North. It starts with a complex de-
scription of regional economies focusing on individual sectors and two co-existing 
economic systems – traditional and market economy. It shows how diverse are certain 
systems due to affiliation to different countries in Arctic. Further it discusses renewable 
and non-renewable resources and widely presents growing capabilities of Arctic ma-
rine shipping. The article is concluded with an answer, if Arctic can be considered as 
new economic background for the developing world. 
 

Słowa kluczowe: Arktyka, gospodarka Arktyki, zasoby nieodnawialne, żegluga ark-
tyczna 
Key words: Arctic, Arctic economy, non-renewable resources, Arctic marine shipping 
 
 

Wprowadzenie 
 

Gospodarka obszarów arktycznych obejmuje szereg aktywności, poczynając od 
tradycyjnej produkcji na małą skalę – na potrzeby społeczności lokalnej aż po pro-
dukcję na wielką skalę, taką jak dystrybucja zasobów naturalnych regionu na rynek 
międzynarodowy. Obejmuje także transfery rządowe na północne obszary państw. 
Specyfika ekonomii terytoriów arktycznych sprawia, że nie można mówić o jed-
nym, zintegrowanym systemie regionalnym – zauważyć można wspólne warunki 
ekonomiczne i środowiskowe, które kreują powiązane, lecz niehomogeniczne go-
spodarki. Wiąże się to z faktem, że gospodarkę regionu tworzy 8 państw, w skład 
których wchodzi 27 regionów: Dania (Grenlandia, Wyspy Owcze), Finlandia (La-
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ponia, Oulu, Kainuu), Islandia, Kanada (Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie, 
Nunavut), Norwegia (Finnmark, Troms, Nordland), Rosja (Obwód murmański, 
Karelia, Obwód archangielski, Republika Komi, Jamalsko-Nieniecki Okręg Auto-
nomiczny, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Ewenkijski Okręg Autono-
miczny, Tajmyrski Okręg Autonomiczny, Republika Sacha, Obwód Magadański, 
Koriacki Okręg Autonomiczny, Czukocki Okręg Autonomiczny), Szwecja (Norr-
botten, Västerbotten) oraz USA (Alaska). Gospodarkę Arktyki jako całość kształtu-
ją czynniki z rynków światowych, ale wpływ na poszczególne regiony może się 
różnić ze względu np. na ilość złóż i dostępność surowców czy poziom rozwoju 
infrastruktury1. Pierwszy całkowity i spójny raport na temat ekonomii Arktyki ba-
zujący na głównych wskaźnikach makroekonomicznych został opublikowany 
w 2004 roku w ramach Arctic Human Development Report (ADHR). Według tego 
dokumentu wyróżniono 3 główne cechy: wydobycie surowców, zatrudnienie w ad-
ministracji publicznej oraz rybołówstwo i łowiectwo. Analiza ADHR odkrywa 
również pewne główne cechy w kwestiach dystrybucji działalności gospodarczej. 
Z jednej strony istnieje wysoki współczynnik eksportu surowców z Arktyki do 
południowych regionów, jednocześnie importuje się ogromne ilości produktów do 
konsumpcji. Po drugie, aktywność gospodarcza ekonomiczna w regionach jest 
nierówno rozłożona, i po trzecie, dobrobyt gospodarczy najlepiej rozwijających się 
obszarów w regionie oparty jest na wydobyciu surowców na wielką skalę. W 2014 
roku został wydany Arctic Human Development Report II: Regional Processes 
and Global Linkages (ADHR-II), prezentujący m.in. zmiany ekonomiczne na Da-
lekiej Północy w latach 2000–2010. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w gospo-
darce regionów arktycznych w trzech głównych aspektach: zasobów nieodnawial-
nych, zasobów odnawialnych i żeglugi arktycznej. Metody analizy i krytyki źródeł, 
badania dokumentów oraz analiza danych wtórnych pozwolą odpowiedzieć na 
pytanie badawcze, czy zasoby Arktyki mogą stać się remedium na problemy ener-
getyczne świata.  

 
Ogólna charakterystyka gospodarki regionu 
 

W związku z procesami globalizacji, zmianami w gospodarce światowej, klima-
tu, jak również rosnące zainteresowanie kluczowych graczy na arenie międzynaro-
dowej można zaobserwować coraz szybciej postępujące przekształcenia w regionie. 
Rozpatrując gospodarkę Arktyki jako całości, a nie z podziałem na gospodarki re-
gionalne przynależące do poszczególnych państw, można śledzić zmiany w sekto-
rach przy użyciu narzędzi, takich jak produkt regionalny brutto czy stopa wzrostu. 

                                                      

1 I. Aslaksen, A.I. Myhr, Ecology and economy in the Arctic: uncertainty, knowledge and pre-
caution, [w:] Science for policy: new challenges, new opportunities, A.G. Pereira, S. Fun-
towicz, Oxford University Press, 2009. 
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Na sektor pierwszy składają się dwa rodzaje działalności. Pierwsza to wydoby-
cie na szeroką skalę zasobów nieodnawialnych, takich jak: węglowodory, metale 
i surowce. Druga to gospodarowanie zasobami odnawialnymi, takimi jak: ryby, 
gatunki lądowe, leśnictwo. Sektor ten, oparty głównie na wydobyciu surowców 
naturalnych, reprezentuje 70 mld dol. i wynosi 31% PKB Arktyki2. Jest drugim co 
do wielkości sektorem na Dalekiej Północy.  

Przemysł i budownictwo jest trzecim co do ważności sektorem gospodarki Dale-
kiej Północy, choć nierówno rozwinięty w regionie. Znaczącą rolę odgrywa na Islan-
dii, Grenlandii i w Północnej Skandynawii. Przemysł Arktyki obejmuje przede 
wszystkim produkcję szerokiego asortymentu produktów morskich, podstawowych 
metali czy różnego typu sprzęt, np. precyzyjne instrumenty i sprzęt transportowy. Ze 
względu na słabo rozwiniętą produkcję dóbr konsumenckich artykuły codziennego 
użytku są w większości sprowadzone z ośrodków przemysłowych spoza Arktyki. 

Najlepiej rozwinięty i dominujący jest sektor trzeci, czyli usługi. Obejmuje ponad 
50% całkowitej działalności gospodarczej na Arktyce, a w niektórych regionach 
ponad 80% (Jukon, Troms, Finnmark). Jest to uwarunkowane dwoma czynnikami. 
Po pierwsze, znaczeniem administracji publicznej, która jest dominująca w usługach. 
W większości regionów całość sektora publicznego (również służba zdrowia i edu-
kacja) generalnie oscyluje wokół 20–30% działalności gospodarczej. Drugim z czyn-
ników jest rozwój takiego rodzaju przemysłu, jak np. handlu, transportu czy nieru-
chomości. Są one wyróżniające i mają specyficzne znaczenie dla Arktyki. 

W latach 2000–2010 region ten doświadczył gwałtownego wzrostu gospo-
darczego, rozwijając się zdecydowanie szybciej niż gospodarki krajowe państw, 
w skład których wchodzi. Gospodarka arktyczna posiada dwa typy rynków. Z jed-
nej strony wyróżnia się szeroką gamą surowców, w tym węglowodorów, metali 
szlachetnych, produktów rybnych czy leśniczych, eksportowanych na rynki mię-
dzynarodowe, a z drugiej – rynek lokalny dostarcza towarów i usług samym 
mieszkańcom Północy. W lokalnej gospodarce ważną rolę odgrywa tradycyjne 
łowiectwo, rybołówstwo zbieractwo i pasterstwo, które zaspokaja konsumpcję 
mieszkańców. Procent udziału w rynku tych dwóch sektorów różni się zależnie od 
obszaru. 

W najnowszym raporcie ADHR-II do opisu gospodarek obszaru arktycznego 
używa się Produktu Regionalnego Brutto (PRB) (tab. 1), czyli miary monetarnej 
dóbr i usług produkowanych w regionie w okresie 1 roku. PRB określa realną zmia-
nę w wielkości produkcji i wysokości cen zasobów, dóbr i usług. PRB Arktyki 
w 2010 roku wynosił 442,8 mld dolarów. Według Banku Światowego odpowiada to 
wartości PKB Malezji i Kolumbii. Arktyka produkuje 0,6% światowego PKB przy 

                                                      

2 G. Duhaime, A. Caron, The economy of the circumpolar Arctic [online] http://www.ssb. 
no/a/english/publikasjoner/pdf/sa84_en/kap2.pdf, s. 18 (4.05.2015). 
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ludności wynoszącej 0,15% populacji światowej. PRB per capita w 2010 roku wy-
nosił 45 360 USD (PKB per capita dla Polski wynosił 23 273, dla Niemiec 43 475)3. 

 
Tabela 1. Produkt Regionalny Brutto dla Arktyki w latach 2000–2010 
 

Produkt Regionalny Brutto – Arktyka [mln dol., US PPP] 

Rok 
PRB  

Region Arktyczny
PRB  

Narody Arktyczne 

Stopa wzrostu 
Regionu 

Arktycznego 

Stopa wzrostu 
Narodów 

Arktycznych 

2000 USD 311 036 USD 16 345 663 – – 

2001 USD 329 729 USD 16 626 132 6,0% 1,7% 

2002 USD 340 444 USD 16 979 638 3,2% 2,1% 

2003 USD 357 911 USD 17 435 960 5,2% 2,7% 

2004 USD 378 967 USD 18 095 244 5,9% 3,8% 

2005 USD 399 748 USD 18 683 039 5,5% 3,2% 

2006 USD 421 678 USD 19 326 038 5,5% 3,4% 

2007 USD 435 637 USD 19 862 329 3,3% 2,8% 

2008 USD 446 983 USD 19 923 946 2,6% 0,3% 

2009 USD 428 364 USD 19 055 081 -4,2% -4,4% 

2010 USD 442 810 USD 19 685 256 3,4% 3,3% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Arctic Human Development Report II: Regional Processes 
and Global Linkages, ADHR-II, red. J. Nymand Larsen, G. Fondahl, Nordic Council of Ministers, 
2014. 
 

Produkcja na rynki światowe na Dalekiej Północy jest ściśle związana z popy-
tem na surowce arktyczne, kosztem ich produkcji i transportu. W przeszłości to 
rządy promowały rozwój wydobycia na Arktyce, ale obecnie trend zmierza w stro-
nę prywatyzacji. Sektor publiczny może ograniczać wydobycie surowców poprzez 
podatki i regulacje rządowe. Może także zapobiegać rozwojowi przez ograniczenie 
dostępu do zasobów i wydawanie licencji.  

Niedawne zmiany instytucjonalne – decentralizacja władzy z korzyścią dla lo-
kalnych samorządów na Północy – pozwoliły na wzrost kontroli i własności zaso-
bów w niektórych częściach Arktyki, w wyniku czego poprawiły się relacje między 
interesantami międzynarodowymi a przedstawicielami lokalnymi. Wpłynęło to na 
wzrost roli mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym zasobów, a także 

                                                      

3 World Bank. GDP per capita [online] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
(2.05.2015). 



Zmiany zachodzące w gospodarce regionów arktycznych 245 

osiąganiu korzyści z podziału dochodów pochodzących ze sprzedaży zasobów 
regionu. Niestety bardzo często kapitał, technologia i zatrudnienie w produkcji 
zlokalizowanej na Dalekiej Północy napływa spoza jej terytoriów, co w praktyce 
oznacza mniejszy dochód dla regionu niż można by zakładać. 

 
Tabela 2. Dystrybucja PRB dla regionu arktycznego 
 

Dystrybucja PRB w regionach arktycznych, 2005 [%] 
 USA CA FI IS NO RUS SE DK 
Rybołówstwo 0,6 0 0,1 4,7 5 0,6 0 10,5 
Wydobycie (kopal-
nie i węglowodory) 

33,2 27,7 0,8 0,1 1 56,9 7,5 3,2 

Inne zasoby 0,1 0,4 4,7 1,4 0,9 1,3 3 2,4 
Przetwarzanie 
zasobów 

2 0 13,3 4,8 5,2 4,4 7,2 5,8 

Budownictwo 5,4 8 6,8 9,6 6,9 5 5,4 7,2 
Sektor publiczny 26,9 28,7 24,8 23,8 40,5 9,1 32,6 29,9 
Inne usługi 31,3 34,8 37,7 50,1 37,4 22,1 36,6 38,9 
Pozostałe 0,5 0,4 11,8 5,5 3,1 0,6 7,7 2,1 
Razem         

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Arctic Human Development Report II. 

 
Rosyjska część Arktyki dominuje w produkcji surowców – wytwarza ponad 

60% PRB (tab. 2). Wkład Rosji w produkcję na obszarze arktycznym jest prawie  
7-krotnie większy niż Alaski (drugiej co do wielkości gospodarki regionu). Oby-
dwa regiony skupiają się na produkcji związanej z węglowodorami, co pomaga 
w utrzymaniu dominacji. Region Arktyki w znaczący sposób (ponad 5%) wspiera 
PKB 5 państw arktycznych. Ponad 50% PRB wytwarza przemysł i sektor publicz-
ny. Najwyższe wpływy z tego sektora do PRB dostarczają Rosja (72,3%) i Alaska 
(62,8%). Najwyższy PRB per capita w całej Arktyce mają Północno-Zachodnie 
Terytoria Kanady. Wiąże się to z niskim zaludnieniem połączonym z produkcją 
diamentów i wydobyciem surowców. Jeżeli chodzi o terytoria arktyczne Skandy-
nawii oraz Islandię, Grenlandię i Wyspy Owcze to ich PKB bliskie jest średniej dla 
państw Dalekiej Północy. Wymienione regiony są relatywnie zdywersyfikowane 
w sensie ekonomicznym, w regionach skandynawskich posiadają relatywnie wyso-
kie standardy życia przynajmniej oraz najbardziej skoncentrowaną stopę rozwoju 
ekonomicznego niż gdziekolwiek na Arktyce. Islandia, dla której najważniejszym 
gospodarczo sektorem jest rybołówstwo, zaczęła również rozwijać przemysł tury-
styczny. Czynią to też inne obszary arktyczne Skandynawii, co im umożliwia roz-
winięta infrastruktura drogowa, łącząca kraje północne z resztą kontynentu euro-
pejskiego. Grenlandia jest eksporterem krewetek na rynki światowe na ogromną 
skalę, z relatywnie dużym trzecim sektorem. 

W końcu XX wieku pojawiły się obawy związane z długoterminowymi zapa-
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sami energii na świecie i bezpieczeństwa ich dostaw. Wraz ze wzrostem gospoda-
rek Chin, Brazylii, Indii i innych rozwijających się państw, ich zapotrzebowanie na 
energię wzrasta. Dostawy energii stają się coraz droższe, a identyfikacja nowych 
źródeł okazuje oznaki zwolnienia, nic dziwnego, że państwa wysoko rozwinięte 
zwracają się w stronę obszarów północnych4. Ale czy Arktyka sprosta tym oczeki-
waniom? 

Spojrzenie na Arktykę z perspektywy ekonomicznej to zwykle dyskusja nad 
trzema najważniejszymi zagadnieniami: wydobyciem ropy i gazu (oraz rzadziej 
innych surowców), rybołówstwem i żeglugą. Należy podkreślić, że rozwój Arktyki 
w każdej z tych dziedzin musi być rozpatrywany nie tylko w kontekście regionu 
Dalekiej Północy, ale przede wszystkim w globalnym, ponieważ ma niemały 
wpływ gospodarkę światową.  
 

 
 

Rys. 1. Mechanizmy kształtowania się sytuacji na Arktyce 
Źródło: K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Warszawa 
2012. 

 
Zasoby nieodnawialne 
 

Arktyka budzi zainteresowanie z powodu jej zasobów w paliwa kopalne, mine-
rały, ryby, lasy, z tym też wiąże się mobilizacja siły nabywczej w gospodarkach 
wschodzących. „Arktyka cieszy się także zainteresowaniem wielu zindustrializo-
wanych państw, które próbują znaleźć bezpieczne dostawy różnych zasobów natu-

                                                      

4 R. Sale, E. Potapov, The Scramble for the Arctic – Ownership, Exploitation and Conflict in the 
Far North, 2010. 
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ralnych”5.  
W roku 2008 wiodąca organizacja badań naukowych United States Geological 

Survey (USGS) opublikowała raport, oficjalnie znany jako Circum Arctic Resour-
ces Appraisal, k™óry rozwijał kwestię rosnących możliwości wykorzystanie zaso-
bów regionu arktycznego wraz ze zachodzącymi zmianami klimatycznymi. W 
związku z cofaniem się lodu i otwarciem dróg do podwodnej eksploracji zasobów, 
kwestia ta stała się ważna nie tylko dla naukowców, ale państw i organizacji na 
całym świecie6. Wnioski z raportu USGS pokazują, że Arktyka może wyznaczyć 
nowe granice w wydobyciu gazu i ropy naftowej. Geologowie przy użyciu najnow-
szych metod i instrumentów odkryli, że region posiada prawdopodobnie 90 miliar-
dów baryłek ropy i 1,670 miliardów stóp sześciennych gazu ziemnego. „To około 
13% całkowitych nieodkrytych zasobów ropy i 30% nieodkrytych zasobów gazu”7. 
Szelf kontynentalny Arktyki może okazać się geograficznie największym nieeks-
ploatowanym do tej pory obszarem zasobnym w ropę i gaz na świecie. „Mark My-
ers, dyrektor USGS, powiedział, że zanim będzie można podjąć konkretne decyzje 
na temat ropy i gazu, należy zastanowić się nad ochroną zagrożonych gatunków, 
społeczności autochtonicznych i kwestiami zdrowia na świecie”8. Dlatego też po 
publikacji tego raportu naukowcy dostarczają informacji każdemu zainteresowa-
nemu na świecie, aby to globalne społeczeństwo mogło podjąć te trudne decyzje.9 

Według danych z USGS(największe złoża ropy są prognozowane na Alasce, 
Grenlandii, Syberii, we wschodniej części morza Barentsa i Baseien Amerykańsko-
Azjatyckim. Ułatwieniem w podejmowaniu decyzji o wydobyciu w tych obszarach 
jest fakt, że wyznaczone zostały granice terytorialne państw10.  

 
Minerały 

 

W ostatnich kilku latach państwa i prywatni inwestorzy zaczęli uważać Arktykę 
za bardzo obiecujący obszar pełen bogactw mineralnych, takich jak: złoto, diamen-
ty, platyna, nikiel kimberlit i inne.11 . Zmiany klimatyczne odgrywają w tej kwestii 
dużą rolę, bo wraz z topnieniem wiecznej zmarzliny i pokrywy lodowej bardziej 

                                                      

5 L. Lindholt, Arctic natural resources in a global perspective, The Economy of the North, s. 27 
[online] http://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/sa84_en/kap3.pdf, (02.07.2014). 

6 R. Howard, The Arctic gold rush: the new race for tomorrow’s natural resources, London 
2009, s. 62. 

7 Ibidem, s. 63. 
8 Ibidem, s. 88. 
9 Mapa przestawiająca zasoby węglowodorów w Arktyce na podstawie danych USGS dostępna 

jest na: http://www.eia.gov/todayinenergy/images/2012.01.20/ArcticResourceBasin.jpg. 
10 Por. także http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_oil_and_gas/$FILE/Arctic_oil 

_and_gas.pdf, s. 3. 
11 Mapa przedstawiająca złoża minerałów w Arktyce dostępna na: http://www.spiegel.de/flash/ 

flash-18973.html. 
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dostępne do eksploatacji stają się obszary, gdzie można znaleźć złoża. Wiele z nich 
nie jest eksploatowanych ze względu na ich słabą dostępność. 

 
Zasoby w Arktyce można podzielić na: 

 paliwa mineralne, 
 żelazo i żelazostopy, 
 nieżelazne minerały, 
 metale szlachetne, 
 metale przemysłowe. 
 
Obecni i nowi dostawcy surowców w Arktyce 
 

Produkcja ropy i gazu w Arktyce skupia się głównie na terenach Alaski i pół-
nocnej Rosji. „Około 97% całkowitej produkcji ropy i gazu było zlokalizowanych 
w tych regionach na początku XXI wieku. Alaska przynosiła około 20% całkowitej 
produkcji ropy w USA”12. Alaska jest jedynym regionem w Arktyce, w którym 
ropa płynęła od dłuższego czasu. Drugim ważnym regionem wydobycia jest pół-
nocna Syberia, gdzie przemysł naftowy jest relatywnie dobrze rozwinięty. Najważ-
niejszym złożem jest Timan Pechora Basin, ulokowany na terytorium Nieńców 
i w Republice Komi. Odkrycie pierwszego złoża nastąpiło w 1930 roku. Z tego 
obszaru Federacji Rosyjskiej do roku 2009 zostało wydobytych 16 mld baryłek i 40 
bln stóp sześciennych gazu. 

Wydobycie surowców podmorskich jest obecnie bardzo ograniczone. Norweska 
firma Statoil Hydro Operate podkreśla, że jedynym działającym polem gazowym 
w Arktyce europejskiej jest pole Snohvit. Złoże to zostało odkryte w 1984 roku. 
Jednak z powodu struktur politycznych, braku technologii i cen surowców wydo-
bycie udało się uruchomić dopiero w 2007 roku. Pierwszym podmorskim polem 
naftowym jest zlokalizowane na Morzu Peczorskim pole Prirazlomnoye, otwarte 
w 2011 roku. Ponieważ większość dotychczasowych inwestycji zlokalizowana 
była na lądzie, inwestycje podmorskie wyznaczają nowy kierunek zainteresowań 
inwestorów. Zaangażowanie firm w latach 2007–2009 pokazuje ponowne skupie-
nie uwagi na tym regionie (StatoilHydro – Alaska i Morze Czukockie, ConocoPhi-
lips – Morze Czukockie i Morze Barentsa, Royal Dutch Shell – Alaska, Morze 
Beauforta, BP – lądowa Rosja, nie wyklucza wejścia w inwestycje morskie, 
Gazprom i Rosneft – Arktyka Rosyjska). Część inwestycji zostało wstrzymanych 
przez światowy kryzys w 2008 roku, ale zaczynają się odradzać w związku z prefe-
rencyjnymi dla inwestorów warunkami klimatycznymi i coraz gorętszym zaintere-

                                                      

12 L. Lindholt, Arctic natural resources, s. 27. 
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sowaniem Arktyką przez rządy państw13. 
Eksperci podkreślają, że realne perspektywy produktywnej działalności gospo-

darczej mogą okazać się dużo niższe niż nadzieje i spekulacje prezentowane przez 
media. Tak często cytowane dane z US Geological Survey są tylko przewidywaniami 
niezbadanych złóż Arktyki, opartymi na studium prawdopodobieństwa, a nie na ak-
tualnych odwiertach. Sam fakt istnienia złóż nie oznacza, że natychmiast rozpocznie 
się ich wydobycie. Nawet jeśli istnieją i są tak bogate jak się przypuszcza, wydoby-
cie surowców będzie zależało od dostępnej technologii, która jest kosztowna 
i w praktyce jest wykorzystywana tylko przy bardzo wysokim popycie. „Zdarzały się 
już przypadki, np. w złożu gazowym Sztokman w Rosji, gdzie plany wydobycia 
zostały odłożone z powodu problemów technologicznych i kalkulacji koszt–zysk”14. 
Przez 23 lata zastanawiano się i analizowano możliwości rozpoczęcia wydobycia 
w Snøhvit w Norwegii. „Według szacunków geologów zaledwie 1% w regionie 
Arktyki należy do złóż rentownych (tanich w wydobyciu). Warunkiem opłacalności 
wydobycia tych złóż jest przede wszystkim znaczący wzrost cen surowców”15. Jed-
nak co jest złe dla całego przemysłu naftowego to nierealne statystyki. Oznacza to, 
że żaden z rządów nie może być pewny, jakie naprawdę złoża posiada Arktyka. Mo-
że się okazać, że stworzono mylne wyobrażenie o ich wielkościach w całym regio-
nie, podobnie jak w przypadku złóż Goliath i Sztokman, Błędy w statystykach wiążą 
się głównie z faktem, że warstwy lodu w znaczący sposób ograniczają użycie sprzętu 
badawczego, używanego do poszukiwania złóż. Krytycy raportu USGC, powołując 
się na World Petroleum Assessment z 2000 roku, podający dane zdecydowanie odle-
głe od zaproponowanych przez organizację parę lat później, wskazują jak bardzo 
mogą być niedokładne. „W 2000 roku szacowano, że rezerwy Grenlandii wynoszą 
46 mld baryłek, 8 lat później było to niecałe 18 mld”16. 

Pośród najistotniejszych wyzwań stojących przed przemysłem wydobywczym 
w Arktyce można wyróżnić: 
 surowy klimat, 
 brak infrastruktury i dalekie dystanse, 
 konkurencyjne wydobycie w innych regionach, 
 regulacje państwowe i ekologiczne. 

Arktyka jest uważana za region stabilny politycznie, co jest niezwykle ważne 
z punktu widzenia energetycznego. Stabilność regionu nie oznacza jednak jednoli-

                                                      

13 Shell ponownie otrzymał pozwolenie od rządu USA na wydobycie na Morzu Czukockim. 
W 2012 r. rząd USA wydał firmie Shell zezwolenie, ale ze względu na protesty ekologów 
w 2012 r. wstrzymał wydobycie. Więcej: http://www.euronews.com/2015/05/13/arctic-oil-pro 
specting-imminent-as-shell-given-go-ahead/. 

14 Ibidem, s. 12. 
15 A. Curanović, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji 

mocarstw, Lublin 2010, s. 19. 
16 R. Howard, The Arctic gold rush, s. 75. 
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tych warunków inwestycyjnych (tab. 4). Inwestycje w Rosji różnią się zdecydowanie 
od inwestycji w Kanadzie, Norwegii czy USA. Wysoki stopień korupcji i ogranicze-
nia w renacjonalizowanym sektorze energetycznym Rosji sprawia, że dużo łatwiej 
jest inwestować np. w Norwegii. Rosja stara się jednak zmienić legislacje dotyczące 
inwestycji zagranicznych firm i wykorzystać swój potencjał surowcowy. Z drugiej 
strony podatki i wydatki na rozwój w Norwegii są wysokie przy niższych szansach 
na odnalezienie złóż, ale warunki inwestycyjne są bardziej przewidywalne.  
 
Tabela 4. Podsumowanie atrakcyjności możliwości inwestycyjnych w Arktyce w po-
szczególnych państwach 
 

  
USA Kanada 

Grenlan-
dia 

Norwegia Rosja 

Generalne regulacje fiskalne             

Dostęp do złóż             

Konkurencja o złoża             

Koszty środowiskowe             

Istniejąca infrastruktura             

Dostęp do infrastruktury             

Dostęp do rynków             

Potencjał odkrycia materiału             

Potencjał do tworzenia warto-
ści materialnej             

Legenda: 

  
bardzo 
przyjazne     przyjazne     umiarkowane     nieprzyjazne     bardzo nieprzyjazne 

 
Źródło: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Arctic_oil_and_gas/$FILE/Arctic_oil_and_gas.pdf. 

 
Kwestie ekologiczne 
 

W kwestiach wydobycia istnieje także silna opozycja środowisk ekologicznych. 
Wskazują one na fakt wysokiego poziomu zagrożenia, np. wyciekami ropy i znisz-
czeniem wrażliwego ekosystemu Arktyki. Najbardziej znaną akcją w celu zaha-
mowania możliwych niepożądanych skutków ekologicznych jest Save the Arctic – 
„Uratuj Arktykę” Greenpeace`u. Celem tej kampanii jest utworzenie tzw. sanktu-
arium przyrody na niezamieszkanym terenie wokół Bieguna Północnego17. Jest to 
obszar podlegający ochronie prawnej, niedostępny dla działań przemysłowych 

                                                      

17 Greenpeace, Save the Arctic [online] http://savethearctic.org/pl/pages/faq (30.06.2014]. 
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i komercyjnych, a jedynie dla badań naukowych. Wprowadzenie zakazów odwier-
tów oraz przemysłowego rybołówstwa pozwoli ochronić ten region przed szykują-
cymi się już do wydobycia tam ropy i gazu koncernami paliwowymi i krajami ark-
tycznymi. Greenpeace powołuje się na dane z Informatica Riska (rosyjskie centrum 
informacji), wskazując na potencjalne skutki wycieku ropy na platformie Gazpor-
mu, która mogłaby spowodować skażenie obszaru wielkości 3000 km kwadrato-
wych. Głównym problemem dla wydobycia w Arktyce jest brak wieloletniego 
doświadczenia, a szczególnie trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że poten-
cjalny wyciek jest bardziej prawdopodobny. Tym samym w związku ze środowi-
skiem pokrytym lodem rozmiary katastrofy ekologicznej byłyby większe niż 
gdziekolwiek na świecie.  
 

Zasoby odnawialne 
 

Według definicji zasoby odnawialne to „zasoby przyrody, które ze swej fizycz-
nej natury są niewyczerpywalne (energia słoneczna) lub krążą w obiegu o wymia-
rze geologicznym (woda) oraz żywe zasoby przyrody (rośliny, zwierzęta, ekosys-
temy), których biologiczną cechą jest rozmnażanie się i wzrost.”18. Poniższy roz-
dział opisuje dwa najbardziej znaczące w kontekście ekonomii Arktyki – rybołów-
stwo i leśnictwo. 

 
Rybołówstwo 

 

Ciężko jest przewidzieć konsekwencje szybkich zmian w ekosystemie i dyna-
mikę dla konkretnych gatunków nie tylko dlatego, że środowisko morskie podlega 
ciągłym zmianom, ale także z powodu zależności między gatunkami i ekosyste-
mami, które są nadal słabo poznane. Niewątpliwie istnieją pozytywne i negatywne 
skutki wpływu takich zmian.  

Lars Lindholt proponuje podział Arktyki na 4 obszary ekosystemów morskich: 
 północno-wschodni Atlantyk (Morze Norweskie i Morze Barentsa), 
 Morze Beringa, 
 północno-centralny Atlantyk (wody wokół Islandii, Wysp Owczych i Grenlan-

dii), 
 wody wokół północno-wschodniej Kanady (obszar Nowej Funlandii i Labradoru). 

Obszary te pokrywają się z większością najważniejszych terytoriów rybołów-
stwa w Arktyce. Głównymi gatunkami Dalekiej Północy są: gromadnik, halibut 
grenlandzki i krewetki północne. Dodatkowo występują także gatunki szczególnie 
ważne regionalnie, takie jak: dorsz atlantycki, łupacz, mintaj alaski, dorsz pacy-
ficzny i krab śnieżny. „W obszarze Arktyki prawie 50% połowów stanowi dorsz, 
wraz ze śledziem to 65%. Wiąże się to m.in. z faktem, że te gatunki mają wyższą 
                                                      

18 M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, 2005, s. 433. 
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wartość monetarną niż gromadnik, anchois czy sardynki. Jednak gromadnik stano-
wi 25% połowów w Arktyce”19. Przy zmianach populacji zachodzącej w obszarze 
Arktyki ze względów łowieckich, ale także zmian klimatycznych (wzrost tempera-
tury wody, zmiany występowania gatunków na lądzie) ciężko jest wysnuć jedno-
znaczną konkluzję dotyczącą rybołówstwa komercyjnego na tym obszarze. 

Mapa AMSA pokazuje obszary połowów w Arktyce od najmniej do najbardziej 
aktywnych. Na podstawie mapy widać, że najbardziej aktywne regiony to tereny 
wokół Islandii, Wysp Owczych oraz Morza Barentsa. Do najmniej aktywnych na-
leży Zachodnie Morze Beringa oraz Baffin Bay20.  
 
Leśnictwo 
 

Lasy Dalekiej Północy pokrywają około 17% powierzchni Ziemi21. Lasy borealne 
są pasem z określoną różnorodnością gatunków iglastych (świerk, sosna, modrzew 
i jodła) oraz kilkoma gatunkami liściastymi, głównie brzozą i topolą. Lasy Dalekiej 
Północy reprezentują największy naturalny obszar leśny na świecie i w większości 
należą do stref nieuprawnych ze względu na srogi klimat, oddalenie od osiedli ludz-
kich oraz brak infrastruktury. „W związku z tym niewiele ponad 2% zasobów 
drzewnych jest pozyskiwanych w Arktyce”22. Do najbardziej aktywnych obszarów 
wycinki drzew należy Rosja (ponad 80%). Zaangażowana jest także północna Fin-
landia, w mniejszym stopniu Szwecja i Alaska. Pozostałe państwa są zaangażowane 
mniej niż 1%, jeżeli chodzi o terytoria arktyczne. Drewno jest używane jako opał 
z głównym udziałem gospodarstw domowych (na własne potrzeby), tylko 3,5% ark-
tycznego drewna to drewno okrągłe przemysłowe i tarcica. 

Przy ogromnej powierzchni arktycznych lasów można by było je wykorzysty-
wać bardziej intensywnie. Jednocześnie lasy północne mogłyby być również zna-
czącą siłą sekwestracji dwutlenku węgla. Niektóre obszary biomasy leśnej mogą 
być użyte do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) według zasad protokołu 
z Kioto. Działania te mogłyby prowadzić do egzekwowania opłat od organizacji, 
które chciałyby zwiększyć emisję CO2. Jeżeli wytworzyłby się międzynarodowy 
efektywny system transferów, to hodowla lasów arktycznych mogłaby prowadzić 
do zwiększonego przepływu bogactwa do społeczności arktycznych. 
 
 
 

                                                      

19 L. Lindholt, Arctic natural resources, s. 34. 
20 Zob. Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, http://www.arctic.noaa.gov/detect/ 

documents/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf, s. 77. 
21 Obszar lasów pokrywających Daleką Północ dostępny na mapie: http://ngm.national geogra-

phic.com/ngm/0206/feature2/map.html. 
22 L. Lindholt, Arctic natural resources, s. 34.  
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Żegluga arktyczna 
 

W związku z cofającym się lodem kanały przepływowe na Arktyce podczas se-
zonu będą dłużej dostępne, można więc będzie skracać żeglugę przez Przejście 
Północno-Zachodnie (Northwest Passage – NWP) i Przejście Północo-Wschodnie 
(Northeast Passage – NEP) do Azji. Jeżeli chodzi o żeglugę komercyjną, mówi się, 
że niektóre trasy w pozbawionej lodu Arktyce mogłyby skrócić dystans tranzytowy 
o połowę. Determinantą wzrostu żeglugi nie jest wzrost cargo, a większa dostęp-
ność szlaków, a to zależy od ogólnej kalkulacji ekonomicznej. Obecnie brak jest 
takich możliwości ze względu na niewystarczającą ilość statków, wykwalifikowa-
ne załogi, systemy nawigacyjne i nawigacje satelitarne, czy generalnie infrastruktu-
rę oraz możliwości grup Search and Rescure23. Warunki żeglugi, pomimo zaniku 
pokrywy lodowej, nadal będą ciężkie z powodu temperatury, ekstremalnych wa-
runków atmosferycznych, widoczności i oblodzenia statków, co wpłynie na jej 
stabilność. Należy pamiętać, że krótsza trasy nie gwarantuje łatwiejszych warunki 
ani takiej samej/większej prędkości statków. „Na początku XXI wieku jest tylko 
kilka regionów w Arktyce, gdzie możliwa jest całoroczna żegluga. Trasy te są 
prowadzone głównie w celu rozwoju kwestii surowców naturalnych, np. w Arktyce 
kanadyjskiej i północno-zachodniej Rosji”24.  

Aktywność morską w Arktyce zależnie od strefy podzielić można na różne typy 
dzialności25. Wokół Islandii i północnej Skandynawii oraz na Morzu Beauforta 
widać głównie strefy rybołówstwa, wokół samego Bieguna Północnego rozróżnia-
my dwa typy – żeglugę turystyczną oraz badawczą, natomiast na morzach arktycz-
nej Rosji i Alaski działalność związaną z wydobyciem i transportem ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Aktywność statków zależy również od pory roku (ze względu na 
obecność pokrywy lodowej). W styczniu jest najniższa, w okresie od czerwca do 
września najwyższa26. 
 

Przejście Północno-Zachodnie (NWP) 
 

Pod koniec XV wieku Europejczycy zaczęli szukać drogi morskiej na północy, 
aby skrócić drogę do Orientu i dla lukratywnego handlu z Indiami, południowo-
wschodnią Azją i Chinami. Już w 1490 roku John Cabot dowodził istnienia NWP, 
7 lat później podjął się wyprawy, aby je odnaleźć, jednak bez skutku. Dopiero 
w 1845 roku, po szeroko zakrojonych poszukiwaniach żeglarza Johna Franklina 
                                                      

23 Search and Rescue (SAR, z ang. Poszukiwanie i ratunek) – działania ratunkowe, polegające 
na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu im pomocy i dostarczeniu ich 
w bezpieczne miejsce. 

24 Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, s. 97.  
25 Mapa dostępna na: http://www.nordregio.se/en/Maps--Graphs/05-Environment-and-

energy/Zones-of-marine-activity-in-the-Arctic/. 
26 Zob. ibidem, s. 85. 
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i jego załogi zagubionej na północnych morzach, udało się udowodnić istnienie 
NWP. Pierwszego kompletnego tranzytu NWP, ukończonego po 2 latach, dokonał 
w 1942 roku kanadyjski statek „St. Roch”. Natomiast kapitan Henry Larsen odbył 
w 86 dni podróż ze wschodu na zachód i stał się pierwszym, któremu udało się to 
osiągnąć w jednym sezonie (1944). Po tym wydarzeniu sporadycznie pojawiały się 
tutaj jednostki żeglugi.  

NWP jest generalnie definiowany jako odcinek morski od Lancaster Sound do 
Cieśniny Beringa, chociaż wielu autorów ogranicza jego zasięg do Archipelagu 
Arktycznego (rys. 4). 
 

 
 

Rys. 4. Przejście Północno-Zachodnie (NWP) i Północno-Wschodnie (NEP) 

Źródło: Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, s. 37. 
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Przejście Północno-Wschodnie (NEP) 
 

NEP jest definiowane jako zbiór tras żeglugowych, poczynając od północno-
zachodniej Europy (North Cap w Norwegii), wzdłuż północnego wybrzeża Euro-
azji i Syberii, przez cieśninę Beringa do Pacyfiku (rys. 4).  

Poszukiwania nowej trasy do Chin i Indii z Atlantyku przez północne wybrzeże 
rosyjskie zajęły więcej niż pięć wieków, poczynając od XV wieku i prób angiel-
skich, niderlandzkich i rosyjskich nawigatorów. Ponad 100 lat później w stosunku 
do NWP, bo w 1596 roku, William Barents odkrył Spitsbergen i poszukiwał NEP. 
Baron Adolf Erik Nordenskjold stał się pierwszym znanym człowiekiem, któremu 
w latach 1878–1879 na statku „Vega” udało się dokonać tranzytu przez NEP. Na 
pierwsze pokonanie NEP w jednym sezonie trzeba było czekać do 1934 roku, do-
konano tego na pokładzie lodołamacza „Fedor Litke”. Od 1991 roku NSR jest 
otwarty dla nierosyjskich statków27. 

Northern Sea Route (NSR) jest definiowany przez prawo Federacji Rosyjskiej 
jako zbiór tras żeglugi od Karskich Wrót (na południe od Nowej Ziemi) na zacho-
dzie do Cieśniny Beringa na wschodzie. Kilka z tych tras biegnie wzdłuż wybrze-
ża, głównymi cieśninami pomiędzy wyspami Arktyki rosyjskiej. Inne potencjalne 
trasy opływają grupy wysp od północy. „NSR był szeroko rozwijany w okresie 
ZSRR jako ważna narodowa trasa wodna ułatwiająca transport morski w Arktyce. 
Warte podkreślenia jest, że całoroczna nawigacja była utrzymywana od sezonu 
zimowego 1978–7928”. „Według Federica Lasserre natomiast NEP (również nazy-
wany NSR przez Rosję) biegnie wybrzeżem Arktycznym Syberii i przekracza ro-
syjskie cieśniny arktyczne pomiędzy stałym lądem a Archipelagiem Rosyjskim 
(Nowa Ziemia, Ziemia Północna, Wyspy Nowosyberyjskie i Wyspa Wrangla)”29. 
 
Możliwości żeglugi arktycznej 
 

Obecnie przepłynięcie przez NWP i NEP możliwy jest przez 2–4 miesięcy 
w roku, lecz okres ten będzie się wydłużał wprost proporcjonalnie do topnienia 
pokrywy lodowej. NWP pozwala na ominięcie Kanału Panamskiego i skraca trasę 
żeglugi pomiędzy Europą a zachodnim wybrzeżem USA oraz USA i Azją. NEP 
prowadzi przez Ocean Arktyczny, przez co wyraźnie zmniejsza dystans między 
Europą a Azją. Na przykład trasa Rotterdam–Jokohama jest o 40% krótsza. Ponad-
to pozwala zminimalizować potencjalne zagrożenia, takie jak: piractwo i ataki 
terrorystyczne, które stają się coraz dotkliwszym zagrożeniem dla statków u wy-
brzeży Somalii. Tabela 5 przedstawia dystanse między wybranymi miastami we-

                                                      

27 Na podstawie Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, s. 43-44. 
28 Ibidem, s. 49. 
29 S.G. Holtsmark, B.A. Smith-Windsor, Security prospects in the High North: geostrategic 

thaw of freeze?, Rome 2009, s. 182. 
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dług różnych tras przepływowych. 
 
Tabela 6. Dystanse pomiędzy wybranymi portami w zależności od trasy 
 

Port wyjścia i docelowy 

Trasa przez 
Kanał Sueski 

i cieśninę  
Malakka [km] 

Trasa 
przez  
Kanał 

Panamski 
[km] 

Trasa przez 
NWP [km] 

Trasa przez 
NEP [km] 

Londyn – Jokohama 21200 23300 15930 13841 

Marsylia – Jokohama 17800 24030 16720 17954 

Marsylia – Singapur 12420 29484 21600 23672 

Marsylia – Szanghaj 16460 26038 19160 19718 

Rotterdam – Singapur 15750 28994 19900 19641 

Rotterdam – Szanghaj 19550 25558 17570 15793 

Hamburg – Seattle 29780 17110 15270 15459 

Rotterdam – Vancouver 28400 16350 14330 13445 

Rotterdam – Los Angeles 29750 14490 15790 15352 

Giola Touro – Hongkong 14093 25934 24071 21556 

Barcelona – Hongkong 14693 25044 23179 20686 

Nowy Jork – Szanghaj 22930 20880 17030 19893 

Nowy Jork – Hongkong 21570 21260 18140 20982 

Nowy Jork – Singapur 18770 23580 20310 23921 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce. 
 

Żegluga arktyczna Kanady ma charakter całkowicie odmienny od rosyjskiej. 
Jest prowadzona niemal wyłącznie w sezonie letnim i wczesnojesiennym (brak 
lodołamaczy), gdy wody przybrzeżne są wolne od lodu lub występuje dryfująca 
kra. Pomimo prób, aby uczynić NWP30 trasą przepływową między wschodem i za-
chodem, przejście nie zostało globalnym szlakiem handlowym jak to oryginalnie 
prognozowano. Różnica pomiędzy NWP a NEP jest taka, że praktycznie cały NWP 

                                                      

30 Łączy się to głównie z problemem uregulowania statusu Archipelagu Arktycznego. Kanada 
stoi na stanowisku, że akweny Przejścia Północno-Zachodniego stanowią część jej wód we-
wnętrznych. Ottawa opiera się tutaj na teorii wód historycznych. Zakłada ona, że podstawą do 
uznania władzy na danym terenie jest długotrwałe sprawowanie efektywnego zwierzchnictwa 
terytorialnego, uznawanego przez inne podmioty prawa międzynarodowego. Jednak problem 
wód historycznych nie został wystarczająco uregulowany w prawie międzynarodowym, a sta-
nowisko Kanady w tej kwestii nie jest akceptowane przez inne państwa, na czele z USA, które 
uznają Archipelag Arktyczny za cieśninę międzynarodową. 
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leży na terenie kanadyjskich wód wewnętrznych, definiowany od Zatoki Baffin do 
Morza Beauforta, natomiast „NEP w większości leży poza wodami terytorialnymi 
Rosji, oprócz kilku miejsc (cieśniny rosyjskie). Trasa wiedzie raczej przez rosyjską 
EEZ, która nie jest neutralna i według rosyjskich regulacji żeglugi wzdłuż NSR 
(wg artykułu 234 UNCLOS) statki są zobowiązane je respektować, a chodzi o obo-
wiązkowy pilotaż i eskortę lodołamaczy”31. W związku z przepływem przez wody 
wewnętrzne i EEZ państwa zaczęły zastanawiać się nad kwestiami bezpieczeństwa 
narodowego. 

Kolejną kwestią związaną z żeglugą arktyczną jest wzrost zapotrzebowania na 
transport w tym regionie w związku z wydobyciem surowców i potrzebą ich trans-
portu. „Obecnie większość transportu masowców odbywa się podczas sezonu bez 
lodu lub w obszarach wolnych od lodu, m.in. w Arktyce Norweskiej i obszarach 
Arktyki Rosyjskiej, jak Murmańsk”. Wyjątkami są tylko ładunki łatwo psujące się 
o wysokiej wartości, jak koncentrat z obszaru Dudinki i nikiel z Deception Bay 
w północnej Kanadzie, które muszą być przewożone przez cały rok w związku 
z faktem, że zbyt długie pozostawienie bez obróbki powoduje ich degradację”. 
Pokazuje to, że utrzymywanie operacji całorocznych może być opłacalne. „Jeżeli 
rozwój wydobycia będzie postępował, będziemy doświadczać coraz większego 
wzrostu transportu masowców w Arktyce. Uważa się, że rozwój tej części żeglugi 
w niedalekiej przyszłości będzie najszybciej rozwijającym się”32.  

Z drugiej strony pojawia się wiele problemów związanych z rozwojem żeglugi 
arktycznej. Fakt, że topnieje pokrywa lodowa nie oznacza automatycznie innych 
niekorzystnych zmian, a nawet trudnych warunków atmosferycznych, takich jak 
silne wiatry, niskie temperatury i noc polarna, które oddziałują na żeglugę i komfort 
podróży. Zmiany w terminie nadchodzenia wiosennych roztopów, pływy i zmienne 
wiatry mogą wpływać na blokowanie cieśnin arktycznych, szczególnie kanadyjskich, 
gdzie lód wieloletni będzie utrzymywał się najdłużej. „Mapowanie tych terenów jest 
często przestarzałe i nieadekwatne do zmiennej sytuacji. Niektóre z cieśnin we-
wnętrznych są za płytkie dla dużych statków (np. Cieśnina Union Strait tylko 13 m). 
W związku z topnieniem lodowców na Grenlandii pojawia się coraz więcej gór lo-
dowych nieobserwowanych na danych terenach wcześniej”33. Wiąże się to z potrzebą 
specjalnych umiejętności nawigacyjnych na tym obszarze, wykwalifikowanej załogi 
i sprzętu odpornego na lód i ochronę ładunku przez zamarznięciem, a to podnosi 
koszty. 
 
 
 

                                                      

31 S.G. Holtsmark, B. A. Smith-Windsor, Security prospects in the High North, s. 182. 
32 Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, s. 76. 
33 S.G. Holtsmark, B.A. Smith-Windsor, Security prospects in the High North, s. 194-196. 
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Zakończenie 
 

Niniejsze rozważania pokazują, jak trudno jest prognozować o przyszłości ener-
getycznej Arktyki. Zainteresowanie przemysłu tymi obszarami rośnie, ale nie powin-
no się uznawać za oczywiste wykorzystanie zasobów morskich w najbliższej przy-
szłości. Będzie to zależało w dużym stopniu od cen surowców, sytuacji politycznej, 
rozwoju technologii, a przede wszystkim od popytu na rynkach światowych. 

Rosnące zapotrzebowanie na surowce skłania jednak zarówno rządy państw, jak 
i inwestorów do wykorzystania możliwości surowcowych Arktyki, pomimo sza-
cunków wskazujących, że tylko około 1% jej złóż jest rentownych. Oprócz gazu 
i ropy Daleka Północ jest zasobna w wiele minerałów, jak metale szlachetne i prze-
mysłowe. Duży potencjał posiadają tu Rosja, Kanada i USA. W związku z wydo-
byciem pojawia się jednak wiele głosów organizacji ekologicznych zarówno glo-
balnych, jak i regionalnych, wskazujących na zagrożenie dla środowiska, np. wy-
ciekiem ropy. Arktyka to także ogromne bogactwa zasobów odnawialnych. Autor-
ka omawia je w podrozdziałach Rybołówstwo i Leśnictwo. Najwięcej połowów 
komercyjnych koncentruje się na Morzu Beringa i Barentsa oraz wokół zachodnich 
wybrzeży Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych. Spośród łowionych gatunków 
dominuje dorsz arktyczny, gromadnik, halibut i krewetki.  

Lasy Arktyki to około 20% powierzchni Ziemi i jednocześnie największy ob-
szar leśny na świecie. Klimat, brak infrastruktury i oddalenie od osiedli ludzkich 
zdecydowanie wpływają na bardzo niski procent drewna pozyskiwanego w Arkty-
ce. Większość zużywają gospodarstwa domowe, niecałe 4% jest kierowane na 
rynek światowy.  

Żegluga arktyczna budzi ogromne zainteresowanie państw i inwestorów. Roz-
budza także wielkie nadzieje związane z ułatwieniem i przyspieszeniem transportu 
morskiego. W związku z topniejącym lodem coraz bardziej realne staje się wyko-
rzystanie NEP, jako trasy przepływowej przez większą część roku, oraz NWP, 
chociaż w mniejszym stopniu ze względu na trudne warunki na Archipelagu Ark-
tycznym. Problemem jest brak odpowiednich statków, słabe wykwalifikowanie 
załóg, systemy nawigacyjne, infrastruktura portowa oraz jednostki SAR w przy-
padku obydwu tras. 

W najnowszym raporcie AHDR-II (2014) wyznaczono 5 trendów, które będą 
miały wpływ na rozwój sytuacji w Arktyce34. 

Trend 1. Zasoby Dalekiej Północy będą wydobywane i wysyłane na międzyna-
rodowe rynki tylko jeżeli rozwój rynku arktycznego okaże się opłacalny. Niestety 
w ostatnim okresie szybki wzrost cen dóbr nie będzie trendem długoterminowym.  

Trend 2 
A. Arktyka nadal będzie uważana za region generujący wysokie koszty. Wiąże 

                                                      

34 Na podstawie Arctic Human Development Report II, s. 175-179. 
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się to z dużymi odległościami od obszarów zurbanizowanych oraz rzadko zalud-
nionym i nieprzyjaznym otoczeniem. 

B. Zmiany klimatyczne na Arktyce nie zawsze będą korzystne z punktu widze-
nia rozwoju i mogą generować dodatkowe koszty. Wiąże się to m.in. z rozmarza-
niem wiecznej zmarzliny, co powoduje krótszy dostęp do ice roads czy wyższym 
ryzykiem powodzi. 

Trend 3. Wydobycie surowców naturalnych nadal będzie główną siłą napędo-
wą gospodarki regionu. Produkcja szybciej rozwinie się w regionach o niższych 
kosztach, czyli tych, w których istnieje infrastruktura, ułatwienia transportowe oraz 
niskie podatki i ułatwienia prawne. 

Trend 4. Zmiany instytucjonalne będą postępowały, co będzie definiowało re-
lacje społeczności lokalnej z koncernami wydobywczymi. Dzięki zmianom w po-
siadaniu i kontroli terytorium przez mieszkańców regionu większa część zysków 
będzie trafiła do nich, a także będą mieli silniejszy głos w procesie decyzyjnym. 

Trend 5  
A. Tradycyjna gospodarka (rybołówstwo, łowiectwo, zbieractwo) pozostanie 

ważna dla regionu. Nadal dużą część zatrudnienia będzie gwarantował sektor pu-
bliczny, dbając również o poziom życia mieszkańców poprzez transfery rządowe 
oraz zaopatrzenie w produkty i usługi. 

B. W ostatnim okresie w gospodarce regionalnej zaczęły pojawiać się nowe 
sektory, poza wydobyciem i sektorem publicznym, takie jak turystyka, lotnictwo 
cywilne, elektronika i finanse. Te sektory będą się prawdopodobnie rozwijać wraz 
z przyrostem ludności Dalekiej Północy. 

Poprzez zmianę klimatu i wpływ globalizacji kwestie ekonomiczne, takie jak 
żegluga czy wydobycie surowców, stają się tematem dyskusji w skali globalnej, 
włączając państwa arktyczne, niearktyczne, koncerny międzynarodowe i NGO’s. 
Podmioty międzynarodowe starają się wywierać wpływ i uzyskać jak najwięcej 
przywilejów ekonomicznych na Dalekiej Północy. W niniejszym artykule wykaza-
no, że gospodarka regionu Arktyki jest stosunkowo duża, a w latach 2000–2010 
doświadczyła znaczących wzrostów. Zauważono również, że dobra kondycja i roz-
wój rozkłada się nierównomiernie w poszczególnych obszarach. Wszelkie zmiany 
w gospodarce regionu są ściśle związane z wydobyciem surowców i możliwościa-
mi rozwoju żeglugi arktycznej. Kryzys finansowy 2007–2009, wysokie koszty 
i inne czynniki opisane w artykule sprawiły, że arktyczna gorączka przycichła. 
Rozwój sytuacji w Arktyce jest silnie skorelowany z globalnym popytem oraz 
zmianami klimatycznymi. W chwili obecnej, analizując konkurencję na rynku su-
rowcowym, m.in. w postaci gazu i ropy łupkowej, i prognozy klimatyczne, wydaje 
się, że Arktyka nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom szybko rozwijającego się 
świata i stać się jego nowym zapleczem surowcowym, chociaż rynek surowcowy 
tego regionu nadal pozostanie siłą napędową jego rozwoju. 
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Abstrakt 

 

Niniejszy artykuł przedstawia starania Rosji o zdobycie kontroli nad wydobyciem 
ropy i gazu, ukazując przy tym przeszkody, istniejące w sferze wydobywania węglo-
wodorów w rejonie Arktyki. W artykule ukazane zostały surowcowe zasoby Arktyki 
oraz ich znaczenie. Przedstawiono również ekspansję Rosji w Arktyce, akcentując 
podstawy prawne tych działań. Istotne znaczenie ma ukazanie barier w eksploatacji 
węglowodorów. Sprawiają one, że wydobycie ropy naftowej na obszarze Arktyki bę-
dzie możliwe dopiero w przyszłości. Rosji brakuje zarówno kapitału, jak i nowocze-
snych technologii. Eksploatacja ropy i gazu w Arktyce będzie ryzykowna, kosztowna 
i czasochłonna. Problem stanowią warunki klimatyczne, duża głębokość podmorskich 
basenów, utrudniająca wydobywanie surowca, transport czy ryzyko ekologiczne. Po-
nadto, zaledwie niewielka część ropy naftowej w rejonie Arktyki należy do złóż ren-
townych, a więc stosunkowo tanich w wydobyciu.  

 

The paper presents Russian efforts to gain control over crude oil and gas extraction 
in the Arctic region as well as deals with obstacles for hydrocarbons exploitation in this 
area. The article shows natural resources of Arctic and their significance. It also pre-
sents the expansion of Russia in the Arctic focusing on the legal basis for these actions. 
It is important to show the barriers for exploitation of hydrocarbons. Due to those ob-
stacles extraction of oil in the Arctic will be possible only in the future. Russia is lack-
ing both capital and modern technology. Exploitation of oil and gas in the Arctic is 
risky, expensive and time-consuming. The problem is climate, large depth of undersea 
basins making it difficult to extract the raw material, transport or ecological risk. Addi-
tionally only a small part of oil resources in the Arctic is a profitable deposit and thus 
can be extracted at low cost.   
 

Słowa kluczowe: Arktyka Rosja energia zasoby ekspansja 
Key words: Arctic Russia energy resources expansion 
 
 

Wprowadzenie 
 

Większe zainteresowanie światowych przywódców Arktyka wzbudziła dopiero 
w czasie II wojny światowej, wynikało to jednak głównie z aspektów militarnych 
i strategicznych, wiążących się ze specyficznym położeniem tego obszaru. Współ-
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czesne zainteresowanie tym regionem posiada w coraz większym stopniu charakter 
ekonomiczny, związany z obecnością tam cennych surowców mineralnych, w tym 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Dzięki topnieniu pokrywy lodowej dostęp do złóż 
węglowodorów jest coraz łatwiejszy, co sprzyja intensywnym staraniom o przeję-
cie kontroli nad ich wydobyciem. 

Wśród państw zainteresowanych pozyskiwaniem znajdujących się na teryto-
rium Arktyki bogactw naturalnych na szczególną uwagę zasługuje Federacja Ro-
syjska (FR), od lat starająca się zaznaczyć swoje prawa do bieguna północnego 
i dominacji na tym obszarze. W polityce Rosji Arktyka już od dłuższego czasu 
pozostaje przedmiotem ekspansji, przy czym oprócz jej kluczowego znaczenia 
z punktu widzenia interesów militarnych i geostrategicznych władz w Moskwie, 
poważną rolę odgrywa też aspekt surowcowy. Ponieważ Rosja jest jak dotąd najak-
tywniejszym graczem w walce o kontrolę nad Arktyką, a dostęp do ropy naftowej 
i gazu ziemnego posiada kluczowe znaczenie dla rosyjskiej gospodarki, w znacznej 
mierze opartej na eksporcie tych kopalin, ekspansja FR w tym regionie może przy-
brać trudne do przewidzenia konsekwencje. 

Przedstawiając problematykę starań Rosji o zdobycie kontroli nad wydobyciem 
ropy i gazu, przede wszystkim należy zadać pytanie o znaczenie złóż w tym regio-
nie dla rosyjskiego sektora energetycznego. Warto również zbadać, jakie kroki po-
dejmuje Rosja, aby zaakcentować swoją dominację w rejonie Arktyki i swoje prawa 
do jej złóż. W tym kontekście trzeba zapytać o przeszkody istniejące w sferze wy-
dobywania węglowodorów w rejonie Arktyki. Mogą one utrudnić i znacznie odwlec 
w czasie pozyskiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w tym rejonie świata. 

 
Surowcowe zasoby Arktyki 

  

Wszystkie państwa, rywalizujące o wpływy na obszarze Arktyki, deklarują jed-
noznacznie, że głównym powodem ich starań o uzyskanie jak największej części 
tego terytorium są złoża surowców mineralnych, które znajdują się pod dnem Oce-
anu Arktycznego1. Złoża ropy naftowej i gazu zostały odkryte w regionie Arktyki 
w latach 60. XX wieku2. Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez US Geological 
Survey (USGS), Arktyka posiada 13% (90 mld baryłek) nieodkrytych światowych 
zasobów ropy naftowej oraz 30% nieodkrytych zasobów konwencjonalnych gazu 

                                                      

1 W. Janicki, Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze?, [w:] Arktyka na 
początku XXI wieku, red. M. Łuszczuk, Lublin 2013, s. 112. Oprócz złóż gazu ziemnego i ro-
py naftowej na obszarze Arktyki znajdują się znaczne ilości niklu, cynku, kobaltu i złota, 
R.M. Czarny, The imperative High North: opportunities and challenges, Trnava 2013, s. 148. 

2 R.M. Czarny, Rozwój ekonomiczno-społeczny High-North: wyzwania i szanse regionu arktycz-
nego, [w:] Arktyka na początku XXI wieku, s. 128. 
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ziemnego3. Zdaniem rosyjskich badaczy zasoby węglowodorów na szelfie Morza 
Barentsa i Karskiego miałyby wynosić niemal 75% wszystkim złóż, znajdujących 
się na rosyjskim szelfie kontynentalnym4. Według innych szacunków nieodkryte 
zasoby mogą wynosić jedynie ok. 44 mld baryłek5. Należy jednakże przywołać 
również dane, według których udokumentowane zasoby na szelfie Oceanu Ark-
tycznego miałyby stanowić 25% zasobów węglowodorów na świecie6. 

Jednocześnie należy zauważyć, że dno pod Oceanem Arktycznym jak dotąd zo-
stało przebadane w dalece niewystarczającym stopniu, stąd trudno jest stwierdzić, 
czy zasoby surowców energetycznych są rzeczywiście tak znaczne, na co wskazują 
niektóre przewidywania. Może okazać się, że są one niewielkie, zwłaszcza w cen-
tralnej części dna tego oceanu. Należy zaznaczyć, że większość ropy naftowej 
znajduje się prawdopodobnie na tych obszarach Arktyki, które obecnie, przy sze-
rokości wyłącznej strefy ekonomicznej wynoszącej 200 mil morskich, pozostają 
poza zasięgiem państw przybrzeżnych. Spodziewane dużo skromniejsze zasoby 
surowca w części leżącej poza zasięgiem tych stref mogą świadczyć o innej przy-
czynie sporu o te obszary niż dostęp do węglowodorów7. 

Największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji znajdują się w pół-
nocno-wschodniej części państwa, zwłaszcza na Syberii Zachodniej, w rejonie 
Półwyspu Jamalskiego czy Morza Barentsa8 (szczególnie bogaty w zasoby ropy 
jest region Timan-Peczora9). Duże złoża węglowodorów istnieją także w połu-
dniowej części Morza Karskiego, Morza Łaptiewów oraz na Czukotce10. Informa-
cje na temat złóż na obszarze Morza Barentsa, będącego przedmiotem sporu Nor-
wegii i Rosji, są jednakże niepełne11. Do 2020 roku Rosja zamierza rozwijać wy-
dobycie na Morzu Barentsa, Morzu Karskim oraz na Półwyspie Jamał i Gydań-

                                                      

3 Arctic oil and natural gas resources, U.S. Energy Information Administration, 30.01.2012, 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4650, (23.03.2015). Według innych szacun- 
ków Arktyka może posiadać 22% nieodkrytych światowych zasobów ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Other challenges for Arctic oil and gas exploration, World Petroleum Council 
Guide. Arctic oil and gas, London 2014, s. 18. 

4 B.M. Лифшиц, B.A. Kopзун, Перспективы эксплуатации нефтегазовых ресурсов, [w:] 
Ю.Г. Барсегов, B.A. Kopзун, И.М. Мoгилевкин и др., Apктика: интepecы Рoccии и ме-
ждународные условия их реализации, Москва 2002, s. 125. 

5 P.F. Johnston, Arctic Energy Resources and Global Energy Security, vol. 12, issue 2, Winter 
2010, s. 2. 

6 A. Осадчий, Нефть и газ российского шельфа: оценки и прогнозы, „Наука и жизнь”, 
http://www.nkj.ru/archive/articles/6334, (27.10.2015). 

7 W. Janicki, Rywalizacja w Arktyce: przesłanki, s. 115-116. 
8 R.M. Czarny, High North. Między geografią a polityką, Warszawa-Kielce 2014, s. 181-183. 
9 H. Rempel, Rohstoffe der Arktis, [w:] „Osteuropa” 61 Jahrgang/Heft 2-3, Februar-März 2011, 

Logbuch Arktis. Der Raum, die Interessen Und das Recht, s. 117-118. 
10 Arctic oil and gas, 2013, s. 7. 
11 R.M. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, Kielce 2009, s. 165. 
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skim12. Warto jednak zaznaczyć, że szacunki dotyczące zasobów surowcowych 
mogą okazać się dalekie od prawdy z powodu braku stosowanych badań, co jest 
wynikiem trudnych warunków środowiska: głębokiego morza oraz istnienia grubej 
i trwałej pokrywy lodowej13.  

Wielkość rosyjskiego szelfu kontynentalnego wynosi 6,2 mln km2, przy czym 
aż 80% podmorskich zasobów węglowodorowych FR znajduje się na obszarze 
Arktyki. Dokładne oszacowanie rzeczywistego potencjału rosyjskich zasobów 
surowców energetycznych jest jednak trudne, a dane geologiczne dotyczą zwykle 
ok. 10% terytorium. Dobrze zbadany został jedynie obszar Arktyki Zachodniej, 
bardzo bogaty w złoża węglowodorów. Gdyby rosyjskie roszczenia wobec nowych 
terytoriów zakończyły się sukcesem, udział FR w zasobach węglowodorów mógł-
by wzrosnąć nawet o ponad 73 mld baryłek14. Wydobywalne zasoby węglowodo-
rów na morskich peryferiach Rosji szacowano na ok. 16 mld ton ropy i ponad 82 
bln m3 gazu, przy czym większość z nich (ok. 76%) miałaby znajdować się w rejo-
nie Morza Barentsa i Karskiego15. Według innych danych potencjał rosyjskiego 
szelfu, rozciągającego się aż po Grzbiet Łomonosowa, ocenia się na 13,8 mld ton 
ropy naftowej oraz niemal 80 bln m3 gazu ziemnego16, jednak dane te – zwłaszcza 
odnośnie gazu ziemnego – mogą być znacznie zawyżone. 

 
Znaczenie zasobów Arktyki 

 

Przyczyn szczególnego zainteresowania Rosji Arktyką należy szukać w jej geo-
graficznym położeniu. Duża część terytorium FR obejmuje ten obszar17, co impliku-
je rosyjską aktywność w tym regionie. Wzrost zainteresowania Arktyką nastąpił 
wraz z dojściem do władzy Władimira Putina, który w kwietniu 2000 roku nazwał 
ją strategicznym rezerwuarem i fundamentem rozwoju całego państwa. Jego następ-
                                                      

12 Ch. Ebinger, J.P. Banks, A. Schackmann, Offshore Oil and Gas Governance in the Arctic. 
A Leadership Role for the U.S., March 2014, s. 9. 

13 N. Matz-Lück, Planting the Flag in Arctic Waters: Russia’s Claim to the North Pole, „Göttin-
gen Journal of International Law”, 2009, vol. 1, nr 2, s. 237. 

14 R. Szpyra, (Nie)bezpieczeństwo militarne w regionie Arktyki – zarys problematyki, [w:] Arkty-
ka na początku XXI wieku, s. 149. Starania o pozyskanie arktycznych zasobów węglowodo-
rów nie są udziałem jedynie Rosji. Zainteresowane państwa arktyczne stoją wobec perspek-
tywy stopniowego wyczerpywania się dotychczas eksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, co implikuje rozpoczęcie prac nad wydobyciem zasobów węglowodorów. Szcze-
gólnie istotny jest w tym aspekcie akwen Morza Barentsa, M. Rzeszutko-Piotrowska, Aktyw-
ność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki – wybrane problemy rywalizacji mocarstw, 
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 1, s. 56. 

15 Н. Лесихина (и др.), Нефть и газ российской Арктики: экологические проблемы и посл-
едствия, 2007, s. 11 

16 A. Curanović, Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji 
mocarstw, Lublin 2010, s. 19. 

17 Szerzej: R.M. Czarny, High…, op. cit., s. 189-190. 
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ca Dmitrij Miedwiediew na pierwszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa uznał 
kwestie Arktyki za priorytet swojej kadencji. Według ówczesnego rosyjskiego pre-
zydenta Arktyka to region o znaczeniu strategicznym, z którego rozwojem związany 
jest rozwój całego państwa. W marcu 2010 roku stwierdził on, że Rosja będzie bro-
nić swoich praw do Arktyki – rosyjskiej bazy surowcowej w XXI wieku18. 

Rosja szczególną wagę przywiązuje do złóż surowca na obszarze Arktyki (złoże 
Sztokman, położone na dnie Morza Barentsa, pierwotnie przeznaczono do eksplo-
atacji w 2010 r.19), Azji Centralnej czy nawet Antarktydy20. Jak zauważył Marcin 
Tarnawski Arktyka stanowi dla Rosji ogromne wyzwanie polityczne, prawne, go-
spodarcze, finansowe, technologiczne i logistyczne. Potencjalne złoża ropy i gazu 
mogą wzmocnić ten kraj nie tylko gospodarczo21, lecz także umożliwią osiągnięcie 
korzyści politycznych. Dostęp do zasobów energetycznych Arktyki zwiększyłby 
znaczenie FR jako dostawcy ropy i gazu do Europy22 oraz do Chin. Duże znaczenie 
posiada przy tym istniejący system żeglugi arktycznej23, którego rola w przyszłości 
może jeszcze wzrosnąć. 

Rosja dąży do pozyskania surowców strategicznych z tych obszarów, w których 
jest to obecnie możliwe, w czym niezbędna jest jednak pomoc zagranicznych kon-
cernów. Wydaje się, że silne zaangażowanie Rosji w Arktyce ma zabezpieczyć 

                                                      

18 A. Curanović, Aktywność…, op. cit., s. 14-18. Znaczenie jakie dla Rosji ma obszar położony 
za kręgiem polarnym obrazuje statystyka: jest to terytorium zamieszkałe przez zaledwie 1% 
ludności FR, jednak wytwarza 11% PKB i 22% całego rosyjskiego eksportu (chodzi o wydo-
bywane tam węglowodory), Notatka BBN: Aktywność Rosji w Arktyce, Portal Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego, 02.02.2015, http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/ 6382,NOTATKA-
BBN-Aktywnosc-Rosji-w-Arktyce.html, (16.04.2015). 

19 J. Stadelbauer, Naturraum Arktis, [w:] „Osteuropa” 61 Jahrgang/Heft 2-3, Februar-März 2011, 
Logbuch Arktis. Der Raum, die Interessen Und das Recht, s. 28. 

20 M. Bodio, Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską 
w latach 2000-2008, Warszawa 2009, s. 278. 

21 Rosyjski sektor naftowo-gazowy potrzebuje rocznych inwestycji w wysokości ok. 60 mld 
USD, aby utrzymać zakładany poziom produkcji węglowodorów. Wobec możliwości wzrostu 
produkcji ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Ameryce Północnej, a także w pozosta-
łych częściach świata, obniża się atrakcyjność rosyjskich zasobów węglowodorowych  
w oczach globalnych inwestorów. Wszystko to sprawia, że prognozowane utrzymanie przez 
Rosję wysokiego poziomu produkcji ropy naftowej wydaje się trudne do osiągnięcia. Chcąc 
pozostać w czołówce państw produkujących i eksportujących ropę i gaz, Rosja musiałaby się 
zdecydować na poważne reformy, dostosowujące funkcjonowanie rosyjskiego sektora energe-
tycznego do liberalizującego się rynku energii w krajach UE, A. Gawlikowska-Fyk, B. Wi-
śniewski, Złota era ropy naftowej? Implikacje rozwoju złóż niekonwencjonalnych w Ameryce 
Północnej, „Biuletyn PISM” 2013, nr 50, s. 2. 

22 M. Tarnawski, Problem Arktyki w polityce zagranicznej i strategii bezpieczeństwa Rosji, [w:] 
Arktyka na początku XXI wieku, s. 456-458. 

23 K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wrocław 2009, s. 144. 
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zarówno zasoby surowcowe, jak i strategiczne Przejście Północno-Wschodnie24, 
istotne również ze względu na transport kopalin. Na wodach arktycznych prze-
mieszczają się jednostki płynące z portów leżących poza obszarem Arktyki, w tym 
liczne tankowce i gazowce25. Dla rosyjskich władz zasadnicze znaczenie posiada 
zabezpieczenie Przejścia Północno-Wschodniego przed umiędzynarodowieniem, 
co poważnie zagroziłoby pozycji Rosji26. Według kierownika działu analitycznego 
Funduszu Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Aleksandra Pasecznika 
„Arktyka powinna stać się w przyszłości głównym źródłem wydobycia surowców 
energetycznych. Wiemy, że istnieją już perspektywiczne projekty. Jednak to jest 
strategiczny horyzont. Aktywna eksploatacja Arktyki rozpocznie się nie wcześniej 
niż za 5–7 lat, a może nawet za 10 lat”27. 

Warto zwrócić uwagę na wypowiedź byłego szefa Federalnej Służby Bezpie-
czeństwa Mikołaja Patruszewa, który stwierdził, że „Arktyka musi stać się główną 
strategiczną bazą surowców Rosji, nawet jeśli trzeba będzie podjąć o te zasoby 
walkę środkami militarnymi”28. Według szacunków World Petroleum Council 
i Rystad Energy wzrost produkcji ropy na rosyjskim szelfie kontynentalnym nastą-
pi między 2020 i 2030 rokiem29. Do 2030 roku Rosja mogłaby otrzymywać 55% 
wszystkich wydobywanych w Arktyce węglowodorów30. Warto zauważyć, że roz-
poczęła działalność baza wojskowa i lotnisko, których zadaniem jest m.in. ochrona 
zasobów ropy naftowej i gazu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na pół-
nocnym szlaku morskim31. Należy również zaznaczyć, że różnorodne kwestie 
związane z ropą naftową i gazem ziemnym (socjalne, gospodarcze czy ekologicz-

                                                      

24 Ł. Wojcieszak, Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze 
Arktyki, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16, s. 154. 

25 M. Łuszczuk, Uwarunkowania żeglugi na Oceanie Arktycznym na tle geopolitycznej trans-
formacji regionu Arktyki, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, PAN 
Oddział w Lublinie” 2010, nr 5, s. 58. 

26 M. Tarnawski, Problem…, op. cit., s. 463-464. 
27 A. Kobziew, Bogactwo Rosji będzie pomnażać się dzięki Arktyce, Portalmorski.pl, 30.09.2013, 

http://www.portalmorski.pl/offshore/nafta-i-gaz-offshore/35616-bogactwo-rosji-bedzie-pomn 
azac-sie-dzieki-arktyce, (25.04.2015). 

28 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika intere-
sów i geostrategii, Kraków 2011, s. 283. 

29 Россия будет добывать больше половины нефти и газа в Арктике, Lifenews.ru, 03.07.2015, 
http://lifenews.ru/news/156688, (27.10.2015). 

30 Россия будет добывать больше половины арктической нефти и газа, „Газета Извест-
ия”, 03.07.2015, http://izvestia.ru/news/588397, (27.10.2015). 

31 I. Silecki, Arktyka złotym zasobem Rosji, Portal „Głos Rosji”, 01.12.2014, http://pl.sputnik 
news.com/polish.ruvr.ru/2014_12_01/Arktyka-zlotym-zasobem-Rosji-4813, (05.03.2015). 
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ne) znalazły się w centrum zainteresowania grup roboczych Rady Arktycznej. Jest 
to związane z zagrożeniami, wynikającymi z większej emisji CO2

32.  
 

Aktywność Rosji 
 

W sierpniu 2007 roku rosyjski statek badawczy „Akademik Fiodorow”, eskor-
towany przez atomowy lodołamacz „Rosja”, opuścił 2 batyskafy Mir, które pobrały 
próbki dna morskiego. Na dnie umieszczona została flaga Federacji Rosyjskiej33. 
Celem wyprawy na biegun było udowodnienie, że podwodny Grzbiet Łomonosowa 
jest przedłużeniem części kontynentu, jednak wydarzenie to nie miało żadnego 
znaczenia w świetle obowiązującego prawa. Ekspedycja okazała się jedynie po-
czątkiem większego zaangażowania Rosji na obszarze Arktyki, co spotkało się ze 
sprzeciwem innych zainteresowanych tym regionem państw. 

Gazprom i Rosnieft były niegdyś jedynymi przedsiębiorstwami mogącymi po-
szukiwać węglowodorów na rosyjskim szelfie kontynentalnym. Trudności związa-
ne z pozyskiwaniem surowców sprawiły, że Rosja zgodziła się na udział w wydo-
byciu innych państw34. Domniemane bogate złoża ropy i gazu na obszarze norwe-
sko-rosyjskiego pogranicza spowodowały przyspieszenie negocjacji dotyczących 
linii podziału między tymi dwoma państwami35. Poziom współpracy pomiędzy 
Rosją i Norwegią był przez lata zmienny. Na uwagę zasługuje podpisanie umowy 
o współpracy pomiędzy Institute of Oil and Gas i Rosyjską Akademią Nauk36. 
W 2002 roku Rosja sprzedała norweskiej firmie Statoil część udziałów w eksplo-

                                                      

32 O. Langhelle, B.-T. Blindheim, O. Øygarden, Framing oil and gas in the Arctic from a sus-
tainable development perspective, [w:] Arctic Oil and Gas: Sustainability at Risk?, red. 
A. Mikkelsen, O. Langhelle, New York 2008, s. 38-39. 

33 R.M. Czarny, High…, op. cit., s. 191.  
34 Pozyskiwaniem ropy i gazu były zainteresowane m.in. firmy z USA i Chin. Przykładem współ-

pracy było porozumienie między Rosnieftem i ExxonMobil. Amerykański koncern otrzymał 
30% udziałów w arktycznych koncesjach Rosnieftu na Morzu Karskim, bogatym w zasoby ropy 
i gazu. Exxon miał sfinansować wstępne koszty prac w Arktyce i odstąpić Rosjanom udziały 
w swoich złożach gazu i ropy z łupków w Ameryce Północnej i Zatoce Meksykańskiej. Rosnieft 
podpisał też umowy o współpracy w Arktyce z norweskim Statoil i włoskim ENI, R.M. Czarny, 
High…, op. cit., s. 195. W sierpniu 2011 r. ExxonMobil podpisał umowę o strategicznej współ-
pracy z Rosnieftem. Początkowo porozumienie obejmowało prawo poszukiwania złóż węglo-
wodorów w trzech blokach na Morzu Karskim, obejmujących ponad 125 tys. km2. W ramach 
rozszerzonego porozumienia, ExxonMobil otrzymał dostęp do dodatkowych siedmiu bloków 
w rejonie Czukotki, Morza Łaptiewów i Karskiego, Ch. Ebinger, John P. Banks, A. Schack-
mann, Offshore…, op. cit., s. 9. 

35 R.M. Czarny, ekonomiczno-społeczny…, op. cit., s. 30. 
36 P. Landry, Norwesko-rosyjska współpraca w regionie Morza Barentsa i jej priorytety na 

początku XXI wieku, [w:] Arktyka na początku XXI wieku, s. 346. 
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atacji złóż sztokmańskich37. W maju 2012 roku Rosnieft podpisał umowę ze Stato-
ilem na poszukiwania surowca na Morzu Barentsa38. 

Bardzo trudne warunki klimatyczne oraz towarzyszące im zjawiska przyrodni-
cze stawiają wysokie wymogi w zakresie infrastruktury związanej z poszukiwa-
niem, eksploatacją i przesyłem węglowodorów, co ma równocześnie wpływ na 
konieczność ponoszenia wysokich kosztów. Przewiduje się, że zastosowanie no-
wych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz zainwestowanie bardzo 
dużych środków finansowych pozwoli rozpocząć eksploatację złóż na rosyjskim 
szelfie arktycznym na skalę przemysłową, nie wcześniej jednak niż w okresie naj-
bliższych dwóch dekad39. Kryzys ukraiński poważnie ochłodził relacje Rosji 
z państwami zachodnimi, co zarówno osłabiło kooperację w zakresie pozyskiwania 
surowców, jak i zmniejszyło ekonomiczny potencjał FR.  

Rosyjskie dążenia do podporządkowania Arktyki spowodowały wzrost obaw 
innych państw arktycznych co do możliwości przejęcia tego obszaru przez rosnące 
w militarną siłę regionalne mocarstwo. Zwiększanie potencjału militarnego w rejo-
nie bieguna północnego (gdzie znajduje się Grzbiet Łomonosowa) oraz starania 
o pozyskanie znajdujących się tam bogactw naturalnych zdominowały politykę 
państw w odniesieniu do tego obszaru. Regionalni gracze mają również na uwadze 
zwiększony w wyniku ocieplenia klimatu dostęp do nowych szlaków morskich, 
a także przestrzeni powietrznej w rejonie Arktyki. 

 
Podstawy prawne 

 

Status prawny Arktyki nie został jak dotąd uregulowany umową międzynaro-
dową. O prawa do tych obszarów oprócz Rosji ubiega się tzw. arktyczna piątka, 
czyli: Kanada, USA, Norwegia i Dania (za sprawą Grenlandii)40. Każde z tych 
państw posiada strefę ekonomiczną o szerokości 200 mil morskich, w ramach któ-
rej może eksploatować zasoby naturalne. Problemem okazała się jednak możliwość 
przedłużenia strefy ekonomicznej do 350 mil morskich, warunkiem jest przedsta-

                                                      

37 W 2010 r. osiągnięto kompromis dotyczący rozgraniczenia sfer wpływów na Morzu Barentsa, 
który usunął istotną przeszkodę, hamującą rozwój rosyjsko-norweskiej współpracy. Koopera-
cja ta miałaby koncentrować się m.in. na wspólnej eksploatacji szelfu Morza Barentsa, przy 
czym Rosja jest szczególnie zainteresowana pozyskaniem od Norwegów nowoczesnej techno-
logii, A. Curanović, Aktywność…, op. cit., s. 40. Morze Barentsa jest ważnym miejscem po-
szukiwań ropy naftowej. We wrześniu 2010 r. prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew i premier 
Norwegii Jens Stoltenberg podpisali traktat określający granicę morską na tym akwenie, Arc-
tic oil…, op. cit., s. 9-10. 

38 Ch. Ebinger, J.P. Banks, A. Schackmann, Offshore…, op. cit.,  s.  9. 
39 M. Ciechanowska, Potencjał węglowodorowy Arktyki, „Nafta–Gaz”, grudzień 2012, s. 1176. 
40 K. Dośpiał-Borysiak, Gdy pęka lód. Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki, „Analizy Nato-

lińskie” 2011, nr 1, s. 1, http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Anali za_1_2011.pdf, 
(01.04.2015). 
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wienie naukowych dowodów, że pożądany obszar jest naturalnym przedłużeniem 
szelfu kontynentalnego danego państwa41. W szczególności problemem jest, czy 
Grzbiet Łomonosowa stanowi przedłużenie szelfu rosyjskiego, co spotkało się ze 
sprzeciwem części państw. Należy zaznaczyć, że biegun północny oraz wody Oce-
anu Arktycznego administrowane są przez niezależną Międzynarodową Organiza-
cję Dna Morskiego. 

W 2000 roku Duma przyjęła dokument O zabezpieczeniu stałego rozwoju rejo-
nu Dalekiej Północy i przylegających do niego terenów, natomiast w czerwcu 2001 
roku rozpoczęto prace nad projektem strategii Rosji w Arktyce. Odniesienia do 
tego regionu pojawiają się w licznych aktach prawnych, przedstawiających rosyj-
ską wizję polityki42. W 2008 roku prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał strate-
gię: Podstawy polityki państwowej w Arktyce do 2020 roku i w dalszej perspekty-
wie. Określała ona główne cele i zadania, priorytety strategiczne oraz mechanizmy 
realizacji polityki Rosji w Arktyce. Dokument odnosi się do zapewnienia sobie 
przez FR praw do węglowodorów zalegających pod dnem morskim i uruchomienia 
eksploatacji polarnych zasobów. Do 2020 roku Arktyka stałaby się rosyjską bazą 
surowcową, co miałoby istotne znaczenie dla rozwoju państwa i zaspokajałoby 
jego zapotrzebowanie na surowce energetyczne43.  

Jak stanowi art. 6 wspomnianej strategii w zakresie rozwoju społeczno-
gospodarczego głównymi celami polityki państwowej Rosji w Arktyce jest rozwój 
bazy zasobów w celu zaspokojenia zapotrzebowania na węglowodory. W myśl art. 
8 a) istotne jest przeprowadzenie geologicznych, geofizycznych, hydrograficznych 
oraz kartograficznych prac w celu potwierdzenia zewnętrznej granicy strefy Fede-
racji Rosyjskiej. Istotne jest również zapewnienie znacznego rozwoju wydobycia 
surowców strategicznych Arktyki oraz działań państwa zorientowanych na badania 

                                                      

41 Ł. Wojcieszak, Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze 
Arktyki, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2014, nr 16, s. 150. 

42 A. Curanović, Aktywność…, op. cit., s. 14-15. Na uwagę zasługuje m.in. „Koncepcja bezpie-
czeństwa narodowego FR z 2000 rokuˮ. 

43 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html, 
(08.04.2014). W dokumencie „Podstawy polityki państwowej FR w Arktyce do roku 2020 
i w dalszej perspektywieˮ z 2008 r. Rosja bardzo szeroko zakreśla swój obszar arktyczny, 
włączając doń, w pełni lub częściowo, tereny Jakucji, obwodów Murmańskiego i Archangiel-
skiego, Kraju Krasnojarskiego, okręgów autonomicznych Nienieckiego, Jamalsko-Nie-
nieckiego i Czukockiego, ziemie i wyspy położone na Oceanie Lodowatym, a także przylega-
jące do nich wewnętrzne wody morskie, morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną 
i szelf kontynentalny FR, a więc obszar, na którym Rosja dysponuje suwerennymi prawami 
i jurysdykcją zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morskim, W. Ross, Zimna Arktyka jeszcze 
długo będzie podgrzewać emocje, Portal Obserwatorfinansowy.pl, 04.03.2015, http://www.ob 
serwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/zimna-arktyka-jeszcze-dlugo-bedzie-podgrze 
wac-emocje, (16.04.2015). 
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i rozwój szelfu kontynentalnego Rosji. W dokumencie wprost odniesiono się do 
kluczowych węglowodorów: ropy naftowej i gazu ziemnego, które znajdują się na 
obszarze arktycznym FR44. 

Kolejnym istotnym dokumentem jest Strategia bezpieczeństwa narodowego FR 
do 2020 roku, zatwierdzona przez prezydenta D. Miedwiediewa 12 maja 2009 
roku. Dokument ten w pkt 11 odnosi się do źródeł energii występujących w Arkty-
ce45. W 2013 roku została podpisana Strategia rozwoju arktycznej strefy FR i za-
pewnienia bezpieczeństwa narodowego do 2020 roku, w której podkreśla się dąże-
nie do ochrony interesów państwa w Arktyce46. Z myślą o przyszłości polityka FR 
na Dalekiej Północy koncentruje się na zabezpieczeniu maksymalnie dużego za-
plecza surowcowego. 12 lipca 2013 roku do listy programów państwowych został 
dodany Program społeczno-gospodarczego rozwoju dla rosyjskiej Arktyki47. 

Rosyjskie dokumenty rządowe odnoszą się do arktycznych zasobów ropy 
i gazu, zawierając deklaracje wypracowania skutecznych mechanizmów rozwoju 
ekonomicznego regionów Dalekiej Północy. Szczególna uwaga poświęcona jest 
kwestii ochrony granic, rozwoju konkurencyjnych gałęzi gospodarki czy podnie-
sienia efektywności sfery paliwowo-energetycznej48. Minister bogactw naturalnych 
i ekologii FR poinformował, że zakończona jesienią 2014 roku ekspedycja nauko-
wa zgromadziła próbki pobrane z dna Oceanu Arktycznego wykazujące, że Grzbiet 
Łomonosowa, podwodne pasmo górskie sięgające pod biegun północny, stanowi 
kontynuację szelfu kontynentalnego, w związku z czym Rosja ponownie złoży 
w Komisji ONZ ds. Granic Szelfu Kontynentalnego wniosek o rozszerzenie swych 

                                                      

44 Основы государственной… W Strategii podkreślono także znaczenie wspierania podmiotów 
gospodarczych, działających w arktycznej strefie Rosji, głównie w dziedzinie zasobów wę-
glowodorów, poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii, rozwoju infrastruktury 
transportowej i energetycznej, jak również poprawy taryfy i przepisów celnych oraz podatko-
wych, ibidem. 

45 Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku, http://pressje. 
pl/media/pressje_shop/article/article_25_issue14.pdf (25.04.2015). 

46 Rosja zapewnia opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia państwa i zachęty podmiotom go-
spodarczym działającym w strefie arktycznej FR, przede wszystkim w dziedzinie rozwoju zaso-
bów węglowodorów, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и об-
еспечения национальной безопасности на период до 2020 года, Администрация Главы 
и Правительства РС(Я), 21.02.2013, http://www.sakha.gov.ru/node/102466, (02.04.2015). 

47 R.M. Czarny, High…, op. cit., s. 194. Dzięki zasobom znajdującym się w strefie arktycznej 
Rosji ma zwiększyć się bezpieczeństwo energetyczne państwa, a w perspektywie długotermi-
nowej nastąpić zrównoważony rozwój tego sektora. Zapowiadana jest realizacja dużych pro-
jektów infrastrukturalnych, obejmujących rozwój złóż węglowodorów na szelfie kontynental-
nym Morza Barentsa i Karskim, Półwyspie Jamalskim i Gydańskim, a także projekty rozwo-
jowe mające na celu zapewnienie rozwoju złóż węglowodorów na szelfie kontynentalnym, 
Стратегия развития.... 

48 W. Ross, Zimna…, op. cit.  
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granic w Arktyce. Zatwierdzenie wniosku oznaczałoby przyznanie Rosji dodatko-
wych praw do 1,2 mln km2 na Oceanie Arktycznym49.  

 
Bariery w eksploatacji węglowodorów 

 

Należy stwierdzić, że wydobycie ropy naftowej na Arktyce będzie możliwe do-
piero w trudnej do przewidzenia przyszłości. Jak zauważyła Alicja Curanović, 
Rosji nie brakuje potencjału do odgrywania pierwszoplanowej roli w regionie Ark-
tyki – dysponuje rozległym terytorium oraz silną flotą lodołamaczy o napędzie 
atomowym. Jednocześnie jednak brakuje jej zarówno kapitału, jak i technologii, co 
wstrzymuje rozwój niezbędnej infrastruktury w tym rejonie. Chociaż FR jest pań-
stwem zachowującym przewagę w sferze wojskowej, to pod wieloma innymi 
względami jest słaba. Rosja podkreśla konieczność umocnienia swoich wpływów 
w Arktyce (przy jednoczesnym ograniczeniu aktywności innych podmiotów), jed-
nakże bez dopuszczenia zagranicznego kapitału władze na Kremlu nie są w stanie 
wykorzystać surowcowego potencjału tego obszaru50. 

Opłacalne wydobycie arktycznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego może 
być trudne ze względu na szereg czynników. Ich eksploatacja w Arktyce będzie 
znacznie bardziej ryzykowna, droższa i czasochłonna niż eksploatacja innych po-
tencjalnych źródeł tych surowców na świecie. Nierozwiązane roszczenia teryto-
rialne mogą uniemożliwić lub znacznie opóźnić eksploatację zasobów naturalnych, 
podobnie jak długi okres zwrotu inwestycji51. W rejonie samego bieguna północ-
nego prawdopodobieństwo eksploatacji surowców na przestrzeni 20–30 lat 
(zwłaszcza na skalę przemysłową) jest raczej niewielkie52. Działalność wydobyw-
cza na obszarze Arktyki generuje wysokie koszty inwestycji, a efekty nie są pew-
ne53. Dla Rosji najważniejsze jest zabezpieczanie możliwie dużych rezerw strate-
gicznych, co możliwe jest w przypadku przejęcia kontroli nad złożami Arktyki54. 

W warunkach arktycznych transport ropy tankowcami do rafinerii wymagałby 
eskorty lodołamaczy lub takich zmian w konstrukcji jednostek przewożących su-
rowiec, aby możliwa była ich samodzielna żegluga wśród lodów. Podniosłoby to 
koszty surowca, a sposobem na uniknięcie tej przeszkody byłoby oczekiwanie na 

                                                      

49 Notatka BBN: Aktywność Rosji w Arktyce, Portal Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
02.02.2015, http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6382,NOTATKA-BBN-Aktywnosc-Rosji- 
w-Arktyce.html, (16.04.2015). 

50 A. Curanović, Aktywność…, op. cit., s. 45-46. 
51 M. Tarnawski, Problem…, op. cit., s. 454. 
52 Ibidem, s. 464. 
53 Warto zauważyć, że koncern Gazprom odraczał wydobycie ropy naftowej ze złoża Prirazłom-

naja. Z tego złoża wyprodukowano pierwsze baryłki ropy w kwietniu 2014 r., R.L. Johnstone, 
Offshore Oil and Gas Development in the Arctic under International Law: Risk and Responsi-
bility, Leiden 2014, s. 10. 

54 R.M. Czarny, The imperative…, op. cit., s. 148-149. 
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zaniknięcie pokrywy lodowej (co może nastąpić po upływie kilku dekad). Problem 
stanowi również duża głębokość podmorskich basenów55, utrudniająca wydobywa-
nie surowca, gdyż złoża węglowodorów znajdują się tam na głębokości ok. 4000 
m56. Przy zagospodarowywaniu trudno dostępnych zasobów ropy duży wpływ na 
efektywność realizowanych projektów ma czynnik czasu, rzutujący także na aspek-
ty finansowe57. Z uwagi na warunki klimatyczne prace nie mogą być prowadzone 
przez cały rok.   

Poważną przeszkodą dla Rosji jest brak kapitału potrzebnego na niezbędne in-
westycje w rejonie Arktyki. W szczególności nie dysponuje nowoczesnymi techno-
logiami pozwalającymi na prowadzenie odwiertów w trudnych arktycznych wa-
runkach. Należy przy tym zauważyć, że zaledwie niewielka część złóż ropy nafto-
wej w rejonie Arktyki należy do rentownych, a więc stosunkowo tanich w wydo-
byciu58. Również pozyskiwanie gazu z Dalekiej Północy musi się wiązać ze znacz-
nymi wydatkami59. Koszt wydobycia ropy naftowej w Arktyce może wzrosnąć 
nawet kilkakrotnie. 

Barierą utrudniającą eksploatację złóż Arktyki jest także fakt, że sezon wierceń 
i eksploatacji na Dalekiej Północy jest znacznie krótszy w porównaniu ze strefami 
o łagodniejszym klimacie. Ewentualne opóźnienia lub odwołanie wierceń po spro-
                                                      

55 Warto zauważyć, że głębokość podmorskich basenów położonych na obszarze Grzbietu Ło-
monosowa przekracza 3000 m, podczas gdy stacjonarne platformy wiertnicze eksploatują 
obecnie ropę z głębokości ok. 1000 m, natomiast platformy pływające sięgają ok. 2200 m. 
W. Janicki, Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze?, [w:] Arktyka na 
początku XXI wieku, s. 117-118. 

56 J. Symonides, Arktyka – region współpracy czy konfliktów, „Stosunki Międzynarodowe – 
International Relations” 2011, nr 3-4, s. 30. Poważny problem stanowi wzrost kosztów wydo-
bycia surowca z coraz głębszych pokładów, w związku z czym duża część zasobów jest obec-
nie niemożliwa do eksploatacji. Ropa pochodząca z Rosji (także z jej arktycznej części) po-
siada wysoką zawartość siarki, wskutek czego nazywana jest kwaśną. Często zawiera również 
wiele innych substancji, które powinny być usunięte. Konieczność pozbycia się substancji 
szkodliwych i wody wpływa na wzrost kosztów i opłacalność projektów wydobywczych. 
Niektóre złoża gazu również zawierają duże ilości siarki, która również musi być usunięta. 
Wyższe standardy spowodują wzrost kosztów eksploatacji ropy i gazu firmy, P.F. Johnston, 
Arctic Energy Resources and Global Energy Security, vol.12, issue 2, Winter 2010, s. 10.  

57 B.M. Лифшиц, B.A. Kopзун, Перспективы эксплуатации нефтегазовых ресурсов, [w:] 
Ю.Г. Барсегов, B.A. Kopзун, И.М. Мoгилевкин и др., Apктика: интepecы, s. 146. 

58 Warunkiem opłacalności ich eksploatacji jest przede wszystkim znaczny wzrost ceny surow-
ców, A. Curanović, Aktywność…, op. cit., s. 19.   

59 R. Orttung, Russland und der Wandel der internationalen Erdgasmärkte. Die Bedeutung von 
Flüssiggas und Schiefergas, [w:] H. Pleines, Die russische Erdöl – und Erdgaswirtschaft. Ak-
tuelle Entwicklungen im Überblick, „Arbeitspapiere und Materialien – Forschungsstelle Ost-
europa, Bremen”, nr 113, April 2011, s. 6. Zagospodarowanie nowych złóż na szelfie arktycz-
nym FR jest kosztowne i spowoduje podniesie cen węglowodorów, E. Paszyc, Polityka ener-
getyczna Rosji, [w:] Kłopotliwe bogactwo – sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na 
obszarze byłego ZSRR, red. A. Łabuszewska, Warszawa, grudzień 2003, s. 21. 
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wadzeniu na miejsce ekipy pracowników naraża spółkę na poważne straty. Podej-
mują one wprawdzie kroki mające na celu opracowanie urządzeń do likwidacji 
wycieków ropy na terenach arktycznych oraz procedur zarządzania tego rodzaju 
wypadkami, jednak w większości są one niesprawdzone i nie wiadomo, czy okaza-
łyby się skuteczne w surowym i delikatnym środowisku arktycznym60. Pozyskiwa-
nie węglowodorów na obszarze Arktyki wiąże się z podwyższonym ryzykiem eko-
logicznym61. Wykorzystywane urządzenia powinny być specjalnie zaprojektowane 
do pracy w niskich temperaturach, a miejsca pracy wymagają dodatkowych zabez-
pieczeń, aby zapobiec zatonięciu urządzeń62. 

 
Zakończenie 

 

Obecnie niezwykle trudne są przewidywania dotyczące złóż ropy naftowej i ga-
zu ziemnego, które znajdują się na obszarze Arktyki. Wydaje się, że znajdują się 
tam duże zasoby węglowodorów, jednak konieczne jest prowadzenie dalszych 
badań, mogących przybliżyć zainteresowanych do prawdy o ich wielkościach. 
Zmniejszenie pokrywy lodowej stanowi szansę na efektywniejszą eksplorację i to 
na coraz większych obszarach Arktyki. Aktywność Rosji w tej sferze może umoż-
liwić jej zabezpieczenie się przed skutkami wyczerpania się złóż w innych czę-
ściach państwa. Należy podkreślić, że nie ma pewności co do pozyskania spodzie-
wanych zasobów, znajdujących się nierzadko na znacznej głębokości, a szacunko-
we dane zostaną dopiero zweryfikowane w przyszłości. 

Z uwagi na geostrategiczne położenie tego obszaru Rosja dąży do zdobycia jak 
największych wpływów na nim i zabezpieczenia sobie wydobycia węglowodorów. 

                                                      

60 P.F. Johnston, Arktyka rękojmią bezpieczeństwa energetycznego Europy?, „Pomorski Przegląd 
Gospodarczy”, 2010, nr 3, s. 16-17. Istniejące na Arktyce warunki wymagają inwestycji w infra-
strukturę: platformy wiertnicze, statki czy rurociągi. W niektórych przypadkach istniejąca infra-
struktura powinna być rozbudowana i przystosowana do ekstrakcji węglowodorów. Znajdujące 
się pod wodą rurociągi muszą być budowane w szczególny sposób (głęboko zakopane pod dnem 
morskim, zamykane w betonie itp.), co generuje wyższe koszty, P.F. Johnston, Arctic…, op. cit., 
s. 7-8.  

61 Kwestie ochrony środowiska obejmują ochronę gatunków zwierząt i roślin unikalnych dla 
Arktyki. Problemem jest m.in. zapobieżenie wyciekom ropy naftowej na Morzu Arktycznym, 
Arctic oil and natural gas resources, 30.01.2012, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail. 
cfm?id=4650, (23.03.2015). W. Putin podkreślił, że do pracy w regionie Arktyki zostaną do-
puszczone tylko kompanie władające najdoskonalszymi technologiami, A. Kobziew, Bogac-
two…, op. cit. 

62Arctic oil and natural gas resources. Kolejny problem stanowią długie linie zasilające i ogra-
niczony dostęp, co wymaga zwiększonych inwestycji w infrastrukturę i stosowne oprzyrzą-
dowanie, przy jednoczesnym wzroście kosztów transportu. Realny jest również wzrost wyna-
grodzenia pracowników zatrudnionych w niegościnnym rejonie Arktyki. Ponadto hydraty ga-
zowe mogą stwarzać problemy dla wiercenia odwiertów eksploatacyjnych w lądowych i mor-
skich obszarach arktycznych, ibidem. 
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Rosyjskie władze podejmują starania o uznanie prawa FR do bieguna północnego 
na drodze zarówno dyplomatycznej, jak i poprzez konkretne, bynajmniej nie tylko 
symboliczne działania, jak np. budowa infrastruktury wojskowej. Należy stwier-
dzić, że w przyszłości trzeba spodziewać się intensyfikacji wielowymiarowych 
działań strony rosyjskiej. Wobec spadku cen ropy naftowej oraz zmniejszania się 
rosyjskich rezerw walutowych kosztowne projekty arktyczne mogą stracić na zna-
czeniu. 

Rosyjskie starania o zapewnienie sobie dostępu do arktycznych złóż węglowo-
dorów obciążone są licznymi trudnościami i ryzykiem, mogącymi odwlec w czasie 
lub nawet zniweczyć plany dotyczące eksploatacji tego obszaru. Podstawowym 
problemem jest kwestia opłacalności arktycznych inwestycji, obejmujących za-
równo pozyskanie, jak i transport surowców. Z powodu nałożonych sankcji oraz 
w obliczu niskich cen ropy Rosja jest zmuszona do coraz poważniejszego ograni-
czania wydatków, co nie sprzyja inwestycjom i pozyskiwaniu inwestorów. Nie 
brak również głosów sceptycznych, poddających w wątpliwość bogactwo złóż 
węglowodorów, znajdujących się na obszarze Arktyki. W ustaleniu stanu faktycz-
nego pomocne będą stosowne badania w przyszłości.  
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