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 Wprowadzenie 

 
 

 
Oddajemy do rąk Państwa książkę zatytułowaną Północ w stosunkach między-

narodowych, która jest efektem wysiłku badawczego pracowników oraz współ-
pracowników Katedry Krajów Europy Północnej, reprezentujących badania nad 
Europą Północną i Arktyką. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej 
autorzy poddają analizie najważniejsze problemy państw regionu nordyckiego, 
w drugiej natomiast skupili się na kwestiach arktycznych. Przedstawienie w zary-
sie tak rozległej problematyki nie pozwala na objęcie całościowo zarówno złożo-
ności, jak i ważności omawianego zjawiska. Przeciwnie, pozwala tylko zasygnali-
zować niezwykle wieloznaczny splot różnych perspektyw ogniskujących się w po-
jęciu Północy. 

Rozwój regionalizacji, a jednocześnie zacieśnianie procesów integracji euro-
pejskiej sprawiają, że następuje stopniowa redefinicja interesów narodowych. 
Z jednej strony pojawia się wspólny interes regionalny, z drugiej – globalny. Zja-
wisko to jest jednym z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych 
w stosunkach międzynarodowych. Wyraża się w dążeniu podmiotów stosunków 
międzynarodowych do poszukiwania najbardziej efektywnej formy współpracy. 
Przez swoją zewnętrzną aktywność podmioty te mają siłę, aby inicjować i kształ-
tować proces regionalizacji. Znajduje to wyraz w podejmowaniu działań na rzecz 
rozszerzania (zarówno pod względem geograficznym, jak i przedmiotowym) 
współpracy międzynarodowej. Rozwój regionalizmu jest wyrazem przekonania, 
że państwo samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb i interesów, 
jak również nie jest to możliwe w ramach współpracy w wymiarze globalnym  
ze względu na dzielące je różnice. W tym sensie „regionalizm jako antyteza autar-
kii i globalizmu stanowi pośrednie ogniwo w systemie współpracy międzynaro-
dowej. Stąd regionalizm można określić jako wszelkiego rodzaju formy współpra-
cy międzynarodowej w postaci różnego rodzaju sojuszów i związków integracyj-
nych państw położonych blisko geograficznie”1. Podstawą takiej współpracy są 
wspólne interesy regionów, wynikające z bliskiego sąsiedztwa, podobieństwa 
ustrojów społeczno-politycznych, zbliżonego poziomu rozwoju gospodarek i ich 
komplementarności oraz innych wspólnych cech, takich jak: język, kultura, trady-
cje historyczne, religia. Źródłem regionalizmu są stale rosnące pod względem 

                                                            

1 E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warsza-
wa 2006. 
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ilościowym i jakościowym potrzeby i interesy państw – wymaga to zastosowania 
nowych, coraz bardziej efektywnych form współpracy międzynarodowej2.  

Wskazany proces świadczy o dojrzałości podmiotów stosunków międzynaro-
dowych, które starają się budować porozumienia oraz wspólnie rozwiązywać pro-
blemy. Na globalny, światowy porządek składają się różne międzynarodowe re-
giony. Ich trafne zdefiniowanie jest niezwykle trudne, stając się jednym z waż-
niejszych warunków prowadzenia skutecznej polityki międzynarodowej. W litera-
turze pojęcie regionu jest rozmaicie definiowane i rozumiane3. Etymologicznie 
termin „region” wywodzi się od łac. regio, oznaczającego umownie wydzielony, 
względnie jednorodny obszar, odróżniający się od terenów przyległych określo-
nymi cechami naturalnymi lub nabytymi4. Pojęcie regionu odnosi się do takiego 
obszaru geograficznego, który wykazuje określony stopień spójności i integracji. 
Paradoksalnie, postępujący proces globalizacji nie tylko nie minimalizuje znacze-
nia regionów (terytoriów), ale wzmacnia ich rangę oraz znaczenie w procesach 
społeczno-gospodarczych. Między globalizacją a regionalizacją występuje koeg-
zystencja w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Takie wyodrębnione obszary 
świata składają się na porządek ogólnoświatowy. Stanowią one coraz ważniejszą 
płaszczyznę ekonomicznej i technologicznej organizacji gospodarki. Można zatem 
stwierdzić, że globalizacja potrzebuje regionów i bazuje na procesach w nich za-
chodzących.  

Interesującym przykładem, na który warto zwrócić uwagę, jest pojawiająca się 
w literaturze stosunków międzynarodowych kategoria „Północ”. Północ jest poję-
ciem niejednoznacznym zarówno w warstwie politycznej, kulturowej, jak i geo-
graficznej. Pojęcie to jest na tyle wielowymiarowe oraz szerokie, że nie można 
wskazać na jednolitą definicję. Trudność polega na tym, że nie jesteśmy w stanie 
zdefiniować, czym tak naprawdę jest Północ. Termin ten wywodzi się z języka 
starogermańskiego i oznacza jedną z czterech stron świata. Odnosi się do kierun-
ku, w którym znajduje się biegun geograficzny Ziemi. Z punktu widzenia obszaru 
kulturowego Północ definiujemy jako kraje leżące w pobliżu bieguna północnego, 
postrzegane jako jeden obszar geograficzny i kulturowy. Termin „północ” pojawia 
się w kontekście mówienia o krajach nordyckich, krajach skandynawskich czy 
o Europie Północnej, a nawet o Arktyce. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że 
jest on „fenomenem” w skali Świata. Powodów, dla których można postawić taką 
tezę jest wiele. Po pierwsze, region nordycki jest przykładem obszaru, który potra-

                                                            

2 Ibidem. 
3 Szerzej na temat regionu i regionalizmu pisali: R.M. Czarny, Regionalizm w stosunkach 

międzynarodowych. Aspekty polityczno-prawne, Kielce 1986; J. Nowiak, Współpraca nor-
dycka. Wzór dobrej polityki, Poznań 2001; Z. Chojnicki, T. Czyż, Region – Regionalizacja 
– Regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczni i Socjologiczny” nr 2, 1992, s. 2 i nast. 

4 Zob. Region, w: www.pwn.pl (dostęp: 23.07.2012). 
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fi sprzyjać realizacji ładu demokratycznego w stosunkach międzynarodowych, 
przeciwdziałając tendencjom do dominacji ze strony państwa. Udało się w regio-
nie nordyckim skutecznie, w dodatku znacznie łatwiej niż na szczeblu globalnym, 
wyegzekwować wymóg bardziej sprawiedliwej alokacji korzyści płynących  
ze współpracy i integracji międzynarodowej. Po drugie, regionalizm stał się w Eu-
ropie Północnej pozytywnym uzupełnieniem polityki światowej w zwalczaniu 
problemów globalnych.  

Po trzecie, można go potraktować jako antytezę globalizmu. Właśnie tam po-
trafiono stworzyć takie formy współpracy regionalnej, których celem jest niwelo-
wanie i ograniczanie negatywnych skutków globalizacji. Wymienić tu można 
m.in. upowszechnienie ideologii konsumeryzmu, narzucanie przez instytucje mię-
dzynarodowe tylko liberalnego modelu rozwoju oceniane tylko pod kątem zwrotu 
kapitału, globalizacja zagrożeń ekologicznych, utrzymywanie i powiększanie luk 
rozwojowych między państwami i regionami, marginalizacja państw i mniejszości 
w stosunkach międzynarodowych, ograniczanie swobody rządów z tytułu działal-
ności przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych 

 
Zbiór zamieszczonych w niniejszym tomie tekstów badaczy reprezentujących 

zarówno teoretyczny, jak i praktyczny wymiar problematyki nie rości sobie pre-
tensji do całościowego ujęcia wyżej opisanego zjawiska. Stanowi kolejny głos 
w dyskusji w ramach serii Scandinavium w momencie, kiedy kryzys gospodarczy 
zapewne doprowadzi do poważnego przewartościowania polityki międzynarodo-
wej w regionie Północy.  

Praca podzielona została na dwie części, w pierwszej skupiono uwagę wokół 
problemów państw nordyckich, w drugiej – na sprawach związanych z Daleką 
Północą. Pierwszą część pracy otwiera rozdział autorstwa Ryszarda M. Czarnego, 
analizujący wielostronne relacje i zależności środowiskowe w Europie Północnej. 
Kolejne dwa mają charakter teoretyczny. Problematyka podejmowana przez Beatę 
Rogowską obejmuje zagadnienia koncepcji państwa w myśli Gunnara Myrdala, 
prezentującym poglądy tworzącej się szkoły skandynawskiej. Tekst Tomasza 
Pawłuszko dotyczy zagadnienia rozwoju dziedzin nauki oraz ich specjalizacji, 
w tym wyodrębnienia z badań stosunków międzynarodowych dyscypliny badań 
nad pokojem. W kolejnym rozdziale Magdalena Tomala analizuje aktywność pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego (2010–2013), oraz premiera Donalda Tuska 
(2007–2013) w relacjach ze Szwecją w okresie ich rządów. Część tę zamyka praca 
Sylwii Arasiewicz-Dulnik, która porównuje funkcjonowanie samorządu teryto-
rialnego w krajach nordyckich z systemem polskim. W pierwszym artykule części 
drugiej Joanna Grzela ukazała rolę i miejsce Arktyki w polityce zagranicznej Pol-
ski. Z kolei drugi artykuł tej autorki analizuje politykę Japonii wobec Arktyki. 
Również Michał Łuszczuk skoncentrował uwagę na państwach wschodnioazja-
tyckich zainteresowanych sprawami interesującego nas regionu. Identyfikuje on 
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przesłanki aktywności tej grupy państw na Dalekiej Północy. Drugi tekst Magda-
leny Tomali dotyczy analizy ról międzynarodowych, które można przypisać Gren-
landii. 

 
 

Magdalena Tomala 
 
 



Część I



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Energia – ochrona  
środowiska – klimat.  
Kierunki działań państw  
regionu nordyckiego 

Ryszard M. Czarny  
 
 

Wprowadzenie 
 

Wraz z zakończeniem zimnej wojny zmieniła się perspektywa widzenia obsza-
rów północnych. Jeśli uprzednio uwaga skoncentrowana była dość jednostronnie 
na polityce bezpieczeństwa, to obecnie zagadnienia bezpieczeństwa i suwerenności 
rozszerzone zostały o perspektywę rozwoju gospodarczego, czyli energii, ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych – zagadnień bezpośrednio związanych z warun-
kami życia w tym jakże trudnym w wielu aspektach regionie Europy.  

O. Osica pisze: „Termin „Daleka Północ” – inaczej europejska Arktyka – odda-
je norweskie spojrzenie na wielkość subregionu i dotyczy obszaru rozciągającego 
się na północ od 60. równoleżnika. Oprócz tego istnieje jeszcze pojęcie koła ark-
tycznego, które zawęża polityczny zasięg subregionu do koła podbiegunowego. 
W tej perspektywie głównymi graczami są państwa arktycznej „piątki”, które są-
siadują z Oceanem Arktycznym – Rosja, USA, Kanada, Dania/Grenlandia i Nor-
wegia. W ujęciu związanym z terminem „Daleka Północ” krąg zainteresowanych 
powiększa się o państwa podbiegunowe należące do Rady Arktycznej, których 
terytoria stykają się z kręgiem arktycznym lub znajdują się poniżej niego. Chodzi 
tutaj o Islandię, Finlandię i Szwecję”1. 

Powyższe ujęcie wskazuje, że Daleka Północ – High North (norw. nordområ-
dene), jak i pojęcia pokrewne są otwarte dla interpretacji. Ich geograficzne okre-
ślanie podlegać może zmianom w zależności od kraju i zamiarów użytkownika. 
Używany w niniejszym opracowaniu termin jest ograniczony do obszaru europej-
skiego i powiązany bardziej z praktycznym jego zastosowaniem niż przemyśle-
niami o charakterze teoretycznym. Daleka Północ obejmuje te części krajów nor-
dyckich i Rosji, które uczestniczą we współpracy Euro-Arktycznego Regionu Mo-
rza Barentsa, dotyczą Morza Norweskiego, Morza Barentsa i południowej części 

                                                            

1 O. Osica, Daleka Północ jako nowy obszar współpracy i rywalizacji, numer specjalny” 
2010, s. 12. 
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Oceanu Arktycznego. Całość obszarów północnych kręgu polarnego (cały region 
podbiegunowy) będzie odnosić się do terminu Arktyka2. 

Dynamika rozwoju na obszarach Europy Północnej ma istotne znaczenie nie 
tylko dla Federacji Rosyjskiej, ale również dla Norwegii i pozostałych państw 
skandynawskich. Z Daleką Północą (High North) wiążą się nadal nie do końca 
rozwiązane kwestie sporne dotyczące obszarów morskich3 i zasobów rybnych. 
Również tam najwyraźniej dają znać o sobie zmiany klimatyczne. Obszary północ-
ne posiadają też, a może przede wszystkim, olbrzymie złoża ropy oraz gazu. 
Współcześnie surowce energetyczne zaczynają coraz częściej stanowić o potencja-
le siły państwa, od czego już tylko krok do pokusy wykorzystywania ich w charak-
terze jednego z istotnych instrumentów realizacji jego polityki. W tym kontekście 
bezpieczeństwo energetyczne staje się synonimem bezpieczeństwa narodowego 
oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Rodzi to cały szereg implikacji politycznych 
i ekonomicznych dla poszczególnych krajów nordyckich, jak i wzajemnej ich 
współpracy. Tym bardziej że problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest 
ściśle związana z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Rodzi też szereg 
trudności poznawczych wynikających z braku całościowych opracowań i niedo-
statku publikowanych na ten temat informacji (w niektórych krajach regionu, jeśli 
nawet są publikowane, to np. w Islandii i Finlandii jedynie w językach urzędo-
wych). Chlubny wyjątek stanowi tu Szwecja, gdzie ciekawe badania prowadzi 
Instytut Badań nad Obronnością (choć i ta jednostka zajmuje się głównie analizą 
relacji energetycznych z Federacją Rosyjską). 

Mimo tych problemów oraz braku czasowego dystansu pozwalającego na spo-
kojną, naukową analizę zagadnienia, Autor zdecydował się na podjęcie próby jej 
omówienia, koncentrując się na: 

 działaniach w obszarze energii oraz ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych, 

 badaniach i rozwoju, skutkujących przełamywaniem negatywnych relacji 
między postępem a degradacją środowiska, 

 kierunkach działań Skandynawów wobec współczesnych wyzwań bezpie-
czeństwa energetycznego. 

 

                                                            

2 Geopolitics in the High North, Multiple Actors. Norwegian Interests, A five-year (2008–
2012) research programme financed through the Norwegian Research Council and con-
ducted by the Norwegian Institute for Defence Studies with partners and associates, 
www.norden.org (dostęp: 23.03.2011). 

3 USA, Federacja Rosyjska, Kanada, Norwegia i Dania – w deklaracji z Ilulissat (Grenlan-
dia), przyjętej przez ministrów spraw zagranicznych 28 maja 2008 r., stoją na stanowisku, 
że kwestie dotyczące eksploatacji zasobów morskich Dalekiej Północy oraz dna mórz, 
a także problemy żeglugi są regulowane na gruncie prawa międzynarodowego bez ko-
nieczności tworzenia specjalnych regulacji pod kątem subregionu. 
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Działania w obszarze energii a ochrona środowiska  
i zmiany klimatyczne 

 
Przyroda dostarcza człowiekowi ogromnie zróżnicowaną ilość dóbr, takich jak: 

żywność, paliwa naturalne, czysta woda, zdrowa ziemia, naturalne produkty lecz-
nicze, czy np. chroni przed powodziami i erozją. Nasze dobre samopoczucie jest 
całkowicie zależne od „usług ekosystemu”, mimo to traktujemy je najczęściej jako 
dobra publiczne poza rynkiem i kategorią ceny. Z reguły nie postrzegamy ich 
w charakterze aktualnego „kompasu ekonomicznego”. To powoduje, że wzrost 
populacji, zmiany sposobu odżywiania się, urbanizacja i zmiany klimatyczne pro-
wadzą do zanikania bioróżnorodności i degradacji ekosystemów, czego konse-
kwencje odczuwamy na samych sobie. Powyższe zagadnienia wyjątkowo precy-
zyjnie rysuje Raport The Economics of Ecosystems and Biodiversity4. 

Produkcja energii i jej zużycie wiążą się z wpływem na środowisko naturalne. 
Problemem nie jest sama produkcja czy zużycie energii, ale fakt, że stanowi ona po-
chodną przeróbki paliw kopalnych. W praktyce oznacza to emisję CO2

 . Według na-
ukowców z amerykańskiego Narodowego Laboratorium w Oak Ridge w 2007 r. USA 
wyemitowały do atmosfery co najmniej 1,6 mld ton CO2, a ChRL nie mniej niż 1,8 
mld ton. Ocenia się, że roczna światowa emisja CO2 wynosi łącznie ok. 8,5 mld ton5. 

Ponieważ bezpieczeństwo energetyczne państw europejskich i ochrona ich śro-
dowiska naturalnego wiążą się nierozerwalnie ze sobą, w obu kwestiach Europa 
powinna prowadzić wspólne, ponadnarodowe działania, a gospodarki jej krajów 
powinny równocześnie podnosić efektywność energetyczną i ograniczać ilość emi-
towanych do atmosfery gazów cieplarnianych6. 

W związku z tym przyszłość sektora energetycznego będzie zależeć od nowocze-
snych technologii, m.in. od CCS – technologii, oddzielania i magazynowania CO2

7. 
Ustalenia przyjęte na szczycie w Brukseli (marzec 2007 r.), dotyczące 20% ograni-
czenia emisji CO2, osiągnięcia 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz 
20% ograniczenia zużycia energii do 2020 r., są dla wielu krajów bardzo dużym 

                                                            

4 Raport TEEB opublikowano 29 maja 2008 r. Prace nad nim rozpoczęto w 2007 r. z inicja-
tywy minister S. Gabriel (RFN) i S. Davrosa, Komisarza odpowiedzialnego w KE za 
ochronę środowiska. Jego intencją było promowanie lepszego zrozumienia ekonomicz-
nych wartości korzyści jakie daje nam przyroda i środowisko. Powyższy raport jest czę-
ścią prac, które będą kontynuowane w latach 2009–2010. 

5 Zob. informacje agencyjne: tom, PAP, 02.11.2008, www.wyborcza.pl, 03.11.2008. 
6 Dobrym przykładem na to, że rozwój gospodarczy kraju można powiązać z efektywną 

ochroną środowiska jest Polska, gdzie od lat 90. udało się zredukować poziom emisji ga-
zów cieplarnianych o 32%, dochód narodowy wzrósł zaś w tym czasie o ponad 60%, zob. 
www.cire.pl (dostęp: 22.05.2007). 

7 Produkcja energii elektrycznej przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań tego typu 
może być droższa nawet o 30%. 
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wyzwaniem8. Podstawą działania UE jest uznanie za pewnik wyników badań na-
ukowców, którzy ostrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia, 
następstwem których są zmiany klimatyczne. „Wspólna wizja” działań na rzecz po-
wstrzymania tych zmian to dokument, który ma doprowadzić do powstania ogólno-
światowej gospodarki niskowęglowej. Linia podziału w tej sprawie przebiega mię-
dzy krajami gospodarczo rozwiniętymi a rozwijającymi się9. „Dyskusja jest trudna. 
Kraje żyjące z wydobycia ropy i gazu, jak Arabia Saudyjska, nie chcą słyszeć o roz-
wiązaniach, które zmniejszą popyt na paliwa kopalne. Z kolei wyspiarskie kraje Pa-
cyfiku alarmują, że konieczne są zdecydowane redukcje emisji CO2, tak by globalne 
ocieplenie nie przekroczyło 1,5oC. Bo tylko wtedy są szanse, że te wyspy nie zostaną 
pochłonięte przez ocean, którego poziom stale się podnosi10. Na konferencji COP 14 
w Poznaniu (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu UNFCCC wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu 
z Kioto) rolę prymusa odegrały kraje nordyckie. Norwegia zadeklarowała, że do 
2020 r. obniży emisję dwutlenku węgla o 30% (w stosunku do 1990 r.). Jeszcze dalej 
chce iść Szwecja: w tym samym czasie planuje ograniczyć emisję aż o 35%. Podob-
nie Wielka Brytania, planująca cięcia emisji o 42% do 2020 r. Administracja prezy-
denta B. Obamy zapowiada, że gospodarka USA miałaby w 2020 r. powrócić do 
poziomu emisji z 1990 r. (oznacza to o 40% obniżkę emisji CO2). 

Jak twierdzi Yvo de Boer, sekretarz Ramowej Konwencji ONZ na rzecz Zmian 
Klimatu, „Rynkowe mechanizmy finansowe wspierające redukcję emisji mogą 
przyczynić się do sfinansowania działań łagodzących i adaptujących do zmian 
klimatycznych”11. W tym kontekście ważne są istniejące mechanizmy rynkowe, tj. 
Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) i Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (CEM), 
a w ich ramach projekty stymulujące inwestycje, które doprowadzają do ograni-
czenia emisji i mogą mieć duży wpływ na zmiany klimatyczne. Obecnie w 51 kra-
jach jest zarejestrowanych 1246 takich projektów. Dotyczą one m.in. elektryfikacji 
i wychwytywania gazów ze składowisk śmieci. 

                                                            

8 Temperaturę dyskusji w tej sprawie oraz propozycje zmian w handlu emisjami CO2 pre-
zentują m.in.: „The Guardian”, 18.09.2008, „Die Presse”, 16.10.2008, „Svenska Dagbla-
det” i „Dagens Nyheter”, 21.10.2008. 

9 Bez pomocy krajom słabo rozwiniętym w przystosowaniu się do zmian klimatu, podpisa-
nie w 2009 r. na szczycie w Kopenhadze, nowej umowy międzynarodowej zastępującej 
porozumienia z Kioto (wygasające w 2012 r.) okazało się trudno osiągalne. Chodzi m.in. 
o wsparcie dla krajowych planów adaptacji tzw. projektów NAPA, na które Global Envi-
ronment Fund (GEF) przeznaczy 58 mln USD. GEF to fundusz przeznaczony dla naj-
mniej rozwiniętych krajów, finansujący ich adaptację do zmian klimatycznych, zarządza-
ny przez agendy ONZ. 

10 A. Kompowski, K. Niklewicz, Spór o klimat coraz bardziej gorący, w: http://wyborcza.pl. 
11 Cyt. za agencjami: mapi, PAP, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka (dostęp: 

03.12.2008). 
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Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Climate 2050. The Road to 60–80 
percent reductions in the emissions of greenhouse gases in the Nordic countries12. 
Ocenia ono tę problematykę z punktu widzenia państw nordyckich do 2050 r. Opcje 
i koszty towarzyszące redukcji emisji CO2 w nordyckim sektorze energii i transportu 
oraz zmniejszeniu gazów niewęglowych bazowały na znanych technologiach i są 
oszacowane. Dla potrzeb analizy nordyckiego sektora energii używa się energetycz-
nego modelu Markal-Nordic, podczas gdy w innych sektorach redukcja emisji oparta 
jest na pojedynczych technologiach i towarzyszących im kosztach. W analizie nor-
dyckich emisji do 2050 r. przyjęto założenia ich zmniejszenia do około 40% w sto-
sunku do 1990 r. (mówi się nawet o 60%), co w kosztach odpowiada wielkości 0,5–
1% BNP. Osiągnięcie zmniejszenia emisji o 80% w nordyckim sektorze energii jest 
trudne z uwagi na różne inne źródła emisji gazów, w tym szczególnie sektor rolnic-
twa i transport. W odniesieniu do sektora transportu warto wspomnieć dokument13 
przygotowany przez Nordycką Radę Ministrów we współpracy z The Ecological 
Council in Denmark, The Swedish Society for Nature Conservation oraz Friends of 
the Earth Norway, z udziałem The Finnish Association for Nature Conservation 
i Orkusetur and Umferdastofa z Islandii. Opracowanie to pokazuje możliwości 
zmniejszenia tzw. efektu klimatycznego poprzez sterowanie opłatami i podatkami 
w transporcie prywatnym i komercyjnym. Dotyczy to w mniejszym stopniu Finlandii 
i Islandii (z naturalnych względów) niż Danii, Szwecji i Norwegii. Cena zakupu 
samochodu, podatki paliwowe, wybór modelu pojazdu wydają się być najbardziej 
wpływającymi na kształtowanie tendencji przyjaznych dla środowiska naturalnego. 
Pozytywnym przykładem takich rozwiązań było wprowadzenie: 

 zróżnicowanych rejestracyjnych opłat (skutkowało szybkim wprowadze-
niem katalizatorów) w Szwecji w 1987 r.; 

 opłat rejestracyjnych w Danii i Norwegii (od 2007 r.), zróżnicowanych 
w zależności od emisji CO2 i wielkości spalania. 

W Finlandii znacząca wymiana parku samochodowego na nowy i nowoczesny 
od stycznia 2008 r. skutkuje wyraźnie zmniejszeniem emisji CO2.  

Natomiast rząd duński wprowadził regulacje prawne zobowiązujące firmy dys-
trybucji paliw do sprzedaży wszystkich rodzajów benzyny i oleju napędowego 
z zawartością 5,75% biopaliwa. Eksperci oceniają, że to pozytywny krok. Nato-
miast sceptycy niezbyt przychylnie odnoszą się do niego, istnieje bowiem ryzyko 
konfliktu z polityką podatkową rządu duńskiego, gdyż dodatki biopaliw powodują 
wzrost cen paliw. Duńskie Stowarzyszenie Inżynierów Doradców pozytywnie oce-
nia zamierzenia rządu, wskazując efekt w postaci ograniczenia emisji CO2 oraz 

                                                            

12 Tema Nord 2007: 535, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2007, s. 1-59. 
13 Trafikafgivter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO2 – udledning? Norden, 

Nordisk Ministerråd, Copenhagen 2009, s. 132-134. 



Ryszard M. Czarny 18 

nawołuje do wprowadzenia przez rząd obowiązku 10% udziału biopaliw14. Według 
przyjętego przez duński rząd porozumienia wszystkie rodzaje paliw transporto-
wych na stacjach benzynowych Danii od 2008 r. zawierają 2% dodatek biopaliw. 
W 2009 r. udział ten w Danii wzrósł do 3%, a w 2010 r. do 5,75%. Flemming Han-
sen, duński minister transportu i energii, wskazuje, że nowe przepisy przyczynił się 
do znacznego ograniczenia emisji CO2 przez sektor transportu (zużywający 60% 
całkowitej konsumpcji ropy naftowej w Danii), a w niedalekiej przyszłości Duń-
czycy będą jeździć na „zielonej” benzynie i „zielonym” oleju napędowym15. 

Jak stwierdza B. Dahl16, „Region nordycki jest częścią Europy, a UE czynni-
kiem łączącym w Europie. Uważam, że ta narodowa współpraca nordycka i euro-
pejska kooperacja są ważne, ponieważ my wszyscy jesteśmy obywatelami świa-
ta”17. Jego największym i najważniejszym środowiskowym wyzwaniem naszych 
czasów są zmiany klimatyczne i aby je powstrzymać, należy zredukować skalę 
emisji gazów cieplarnianych, a to wymagać będzie przeobrażeń światowych sys-
temów energetycznych. Polityka energetyczna musi pomagać w zagwarantowaniu 
przyszłych dostaw energii i kreować niezbędne przemiany. Międzynarodowa 
współpraca w sprawach klimatu to przesłanka, a zarazem instrument dokonywania 
opłacalnych, sprawiedliwych i trwałych rozwiązań. Wszystkie kraje nordyckie 
współpracowały w przygotowaniach ONZ-owskiego szczytu klimatycznego, który 
odbył się w Kopenhadze w 2009 r.18 Bez wątpienia dało to regionowi nordyckiemu 
możliwość intensyfikacji i organizacji swojego wspólnego wkładu w zagadnienia 
klimatyczne. Stąd m.in. pomysł organizacji „Nordic Climate Solutions” (25–26 
listopada 2008 r. w Bella Center w Kopenhadze), konferencji, która dodatkowo 
wzmocniła poczucie zapotrzebowania na odnawialną energię, co z kolei implikuje 
dalszy rozwój. Poprawia również możliwości nordyckich społeczeństw w zakresie 
przystosowania się do zmian klimatycznych. Ta konferencja i wystawa (zarazem) 
pracowała też na rzecz wzmocnienia nordyckich sił konkurencyjności i stworzyła 
dla nich nowe możliwości handlowe. Dziś bowiem każdy z krajów nordyckich 
specjalizuje się, a nawet przoduje w jakimś obszarze. Z reguły dotyczy to tzw. 
„czystych” i „zielonych” technik.  

                                                            

14 Wymóg wprowadzenia 5,75% udziału biopaliw do 2010 r. został przyjęty przez kraje UE 
w 2003 r. 

15 Zob. „Jyllands-Posten, 10.06.2007. 
16 B. Dahl, przewodniczy Grupy Centrum w Radzie Nordyckiej, jest wiceprzewodniczącą 

Komitetu Kultury i Edukacji. Posłanka do Parlamentu Danii, członkini Det radykale 
Venstre (Danish Social Liberal Party). 

17 Northwest and northeast challenges, www.norden.org (dostęp: 24.09.2008). 
18 Global challenges – Nordic opportunities!, norden-news, www.norden.org, 18.03.2008, 

(dostęp: 24.03.2008), zob. również: Norden samlas kring klimatfrågorna, norden-nyheter, 
www.norden.org (dostęp: 06.05.2008). 



Energia – ochrona środowiska – klimat. Kierunki działań państw... 19 

Warto również podkreślić wagę działań podejmowanych w ramach Wymiaru 
Północnego. U podłoża tej koncepcji leżała m.in. potrzeba jak najskuteczniejszego 
wykorzystania potencjału tkwiącego nie tylko w bogactwie unikalnej przyrody, ale 
przede wszystkim w zasobach surowców kopalnych i predyspozycjach gospodar-
czych Północy. Przed Wymiarem Północnym UE, w aktualnej fazie jego ewolu-
owania, stoją bardzo trudne zadania. Rozumiała je doskonale większość uczestni-
ków I Konferencji Parlamentarnej w sprawie Wymiaru Północnego (28 lutego – 
1 marca 2007 r.)19, którzy na pierwszym miejscu wymieniali konieczność wspól-
nego przeciwstawienia się gwałtownym zmianom klimatycznym. Rejon Arktyki 
odgrywa w tym procesie szczególną rolę20. 

Państwa regionu nordyckiego są tradycyjnie bardzo silnie zaangażowane na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego21. Mają też wysokie ambicje, aby swą uni-
kalną w tej kwestii pozycję wykorzystywać dla poprawy środowiska nie tylko 
w samym regionie, ale na obszarach sąsiedzkich – zarówno w wymiarze europej-
skim, jak i międzynarodowym. Swą współpracę w tym zakresie opierają na zasa-
dzie highest appropriate level of ambition22. To praktyczny sposób na podwyższe-
nie narodowych, nordyckiego, europejskiego i międzynarodowego standardu 
ochrony środowiska. 

Szwedzcy naukowcy byli wśród tych, którzy jako pierwsi odkryli, co niosą za 
sobą kwaśne deszcze. To odkrycie stało się punktem zwrotnym dla pierwszej Kon-
ferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska (Sztokholm 1972 r.), któ-
rej kontynuacją był szczyt w Rio de Janeiro w 1992 r. Premier Szwecji F. Reinfeldt 
za główny cel w okresie szwedzkiego przewodnictwa w UE (2009 r.) uznał dopro-
wadzenie do wypracowania nowej umowy w sprawie klimatu między USA, Euro-
pą i Azją. Ambicją Szwecji jest pełnienie roli katalizatora w tych procesach. Zmia-
ny klimatyczne były też głównym tematem rozmów Reinfeldta z b. wiceprezyden-
tem USA A. Gorem (30 marca 2007 r.). Podobna tematyka zdominowała wizytę 
szwedzkiego premiera na Islandii (początek kwietnia 2007 r.). Dla tego wyspiar-
skiego państwa zjawisko ocieplenia klimatu stanowi poważne zagrożenie – część 
wyspy może bowiem znaleźć się w przyszłości pod wodą. Obserwatorzy szwedz-
kiej sceny politycznej zauważają, że F. Reinfeldt jest obecnie nadal bardzo aktyw-
ny w kwestiach związanych z klimatem23, poświęcając coraz więcej czasu na dys-
                                                            

19 Warto odnotować zmiany, jakie nastąpiły od tego czasu, zob. Renewed focus on Search 
and Rescue in the Arctic, The Northern Dimension Parliamentary Forum in Tromsø on 
February 23rd, www.norden.org (dostęp: 14.03.2011). 

20 Ponadto jako platformą współpracy z Rosją, Wymiar Północny ma szanse przyczyniać się 
do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, szerzej na ten temat: R.M. 
Czarny, M. Tomala, Wymiar Północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009. 

21 Szerzej na ten temat: Nordiska ministerrådet. Miljöavdelningen, www.norden.org. 
22 Facts on Nordic Co-operation, www.norden.org/fakt ab (dostęp: 29.09.2008). 
23 Dotyczyło to np. kampanii przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi w 2010 r.  
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kusje dotyczące konsekwencji zmian w tym zakresie. W związku z pojawiającym 
się pytaniem, czy jest szansa na wypracowanie rozwiązań na skalę globalną, które 
poparłyby nie tylko państwa europejskie, ale także USA, Chiny i Indie, F. Rein-
feldt uważa, że Szwecja powinna w tych procesach odgrywać istotną rolę, gdyż 
jego kraj osiągnął duży postęp w rozwijaniu ekologicznych technologii i może 
odgrywać rolę pośrednika między państwami. Należy jednak pamiętać o tym, że 
problemów związanych z klimatem nie będzie można rozwiązać bez udziału prze-
mysłu24. Może on bowiem stymulować rozwój technologii przyjaznych środowi-
sku. W opinii szwedzkiego premiera już dziś firmy jako sukces komercyjny wy-
mieniają stosowanie proekologicznych rozwiązań25.  

The Nordic Environment Action Plan 2005–200826 stworzył założenia dla 
współpracy w obszarze ochrony środowiska regionu nordyckiego w powiązaniu 
z Obszarami Sąsiedzkimi, Regionem Arktycznym, UE i innymi międzynarodowymi 
punktami odniesienia. Program kładzie nacisk zarówno na integrację sektorową, jak 
i współpracę między różnymi grupami działającymi w sektorze ochrony środowiska. 

The Environment Action Plan skupia się na czterech głównych tematach: 
 środowisku i zdrowiu, 
 morzu,  
 przyrodzie, kulturze środowiska i działalności w plenerze, 
 zrównoważonym rozwoju między produkcją a konsumpcją. 
Była to konsekwencja założenia, że do problematyki środowiska nie powinno 

podchodzić się w izolacji, lecz traktować ją jako część większej całości27. Cztery 
lata doświadczeń tego Planu dostarczyły wytycznych dla współpracy i skutkowały 
rezultatami, które wzmocniły pozycję Norden jako pioniera zagadnień środowi-
skowych. Należy podkreślić, że mówimy o regionie, gdzie troska o naturę, ochronę 
przyrody, zachowanie biologicznej rozmaitości, krajobraz, kulturalną różnorodność 
i kulturalne środowisko są na porządku dziennym. Inne ważne priorytety tego Pla-
nu Działania obejmują środowisko i zdrowie, środowisko i rolnictwo oraz środowi-
sko i gospodarkę. Konsumenci mają prawo do zdrowych produktów i najlepszej 
możliwej o nich informacji, czego potwierdzeniem jest logo – Łabędź, symbol 
i etykieta nordyckiego środowiska. 

W swej finalnej analizie The Environment Action Plan ukazuje praktyczne 
wprowadzenie środowiskowych sekcji jako zwieńczających strategię dla zrówno-
ważonego rozwoju w regionie nordyckim i Obszarach Sąsiedzkich (The Adjacent 
Areas) w latach 2005–2008. Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju skupia 

                                                            

24 Zob. Nordisk klimatinsats inför FN:s klimatkonferens, www.norden.org, 28.20.2008. 
25 „Dagens Nyheter”, 10.04.2007. 
26 Nordycka Rada Ministrów przeznaczyła 40 mln DKK (tj. 5% własnego budżetu) na 

współpracę na rzecz środowiska, szerzej na ten temat: Facts on Nordic Co-operation. 
27 Zob. Nordiska ministerrådet. 
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się na obszarach, którymi są zainteresowane kraje nordyckie, aby je objąć wspól-
nym udziałem28. Stwarza to szczególnie dobrą okazję do promocji zrównoważone-
go rozwoju29, któremu nordycka współpraca dodaje wartości i znaczenia. Strategia 
ta stanowi główne narzędzie wdrażania zrównoważonego rozwoju w zasadniczym 
nurcie wszystkich prac podejmowanych przez Nordycką Radę Ministrów. 

Godne podkreślenia są te wskaźniki, które dotyczą współpracy z Estonią, Ło-
twą, Litwą i Rosją. Przygotowany został także specjalny program na rzecz Rosji30. 
Kooperacja z republikami bałtyckimi i Federacją Rosyjską skupia się w ramach 
tych obszarów polityki UE, którymi wymienione kraje są wspólnie zainteresowane, 
tzn. powietrze i czystość wód morskich oraz wspieranie rozwoju umiejętności 
w zakresie środowiskowych programów administracji. Sprawę tę opatruje ostrym 
komentarzem B. Dahl, pisząc: „Międzynarodowa współpraca jest decydująca, jeśli 
mamy cokolwiek osiągnąć w tych obszarach [klimat, ekologia, polepszenie stanu 
środowiska – przyp. R.M. Czarny]. To może być trudne w takim kraju jak Rosja, 
gdzie demokracja jest w niedorozwoju i gdzie Kreml decyduje o wysłaniu czołgów 
do sąsiednich krajów na Kaukazie. Tak więc musimy popierać wszystkie pozytyw-
ne siły w tym kraju. Musimy poprzeć władze, które chcą demokratycznego rozwo-
ju w Rosji. Jesteśmy sąsiadami, a w południowej Danii dzielimy Morze Bałtyckie 
z dużymi miastami, jak St. Petersburg i Kaliningrad. Jeśli mamy walczyć z zanie-
czyszczeniami i wzrostem plantacji alg w naszym wspólnym morzu, musimy robić 
to razem”31. Istotną rolę w tych działaniach odgrywa The Environment Finance 
Corporation (NEFCO)32, która uczestniczy w projektach mających znaczący, po-
zytywny wpływ na środowisko naturalne Norden, szczególnie na morzu i w powie-
trzu, ale również w ramach projektów tworzonych dla poprawy środowiska po-
przez modernizację przemysłu i elektrowni. 

Z racji rozszerzenia UE geograficznie działalność tę skierowano na północno-
zachodnią Rosję i Ukrainę. Ważną częścią nordyckich priorytetów dotyczących Ob-
szarów Sąsiadujących (The Adjucent Areas) jest Region Arktyczny33, w szczególno-
ści jego zrównoważony rozwój. The Nordic Council of Ministers Arcitc Programme 
of Cooperation34 akcentuje zagadnienia ochrony środowiska. W świetle wspomnia-

                                                            

28 Zob. najnowszy Raport Nordyckiej Rady Ministrów: Megatrends, www.norden.org, 
(dostęp: 05.05.2011). 

29 Nordiskt samarbete om Arktis, www.norden.org (dostęp: 13.05.2011). 
30 Zob. Nordiska miljöinvesteringsbdaget, NEFCO, www.nefco.fi. 
31 Northwest and northeast challenges. 
32 Ibidem, zob. również Nordiska investringsbanken, NIB, www.nib.fi. 
33 Dobrym przykładem jest tutaj: Increased co-operation the way to sustainable deve-

lopment in the Arctic, dokument dotyczący szwedzkiej strategii odnośnie Arktyki, pre-
zentowany przez ambasadora Gustafa Linda na seminarium w Riksdagu 04.05.2011 r., 
zob. www.norden.org (dostęp: 05.05.2011). 

34 Zob. Arktiska Samarbetsprogrammet, www.norden.org. 
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nego The Nordic Environment Action Plan 2005–2008 arktyczna strategia skupiała 
się na zmianach klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom – czynników, które 
mają zasadniczy wpływ na środowisko i dobrobyt w Regionie Arktycznym. 

Fundamentalnym założeniem współpracy nordyckiej na rzecz środowiska w ra-
mach UE jest zasada najwyższego poziomu kompetencji w tej sprawie. Państwa 
nordyckie interpretują i wprowadzają w życie regulacje unijne jako standardy mini-
mum. Nie ogranicza to ich własnych decyzji dotyczących realizacji znacznie wyż-
szego poziomu wymagań w tym zakresie u siebie. Przedstawiciele Nordyckiej Rady 
Ministrów regularnie uczestniczą w dyskusjach na temat środowiska na forum Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chodzi o to, aby wymieniać 
informacje, dyskutować i lobbować w sprawie kierunków polityki na rzecz środowi-
ska i przygotowywać rozwiązania zanim UE podejmie ostateczne decyzje. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że koordynacja wysiłków i współpra-
ca w określonych płaszczyznach dają państwom nordyckim największe możliwości 
wpływania na decyzje i prezentacji ich punktu widzenia na forum różnych instytu-
cji międzynarodowych. W ostatnich latach grupa tych krajów zgłosiła szereg ini-
cjatyw w ramach UN Environmental Programme (UNEP) oraz UN Commission for 
Sustainable Development (CSD)35. Z myślą o podnoszeniu świadomości dotyczącej 
ochrony środowiska w regionie nordyckim oraz potrzeby dalszej współpracy 
w tym zakresie Rada Nordycka przyznaje corocznie Nature and Environment Pri-
ze36. Jest to nagroda przyznawana przedsiębiorstwom, organizacjom, mediom 
i osobom prywatnym za integrację środowiskowych wysiłków oraz inne wybitne 
osiągnięcia w pracy na rzecz przyrody środowiska naturalnego37. 

Nordyccy parlamentarzyści podejmują również dyskusję na temat wpływu global-
nego kryzysu finansowego na politykę klimatyczną i koniecznych przedsięwzięć 
w zakresie innowacji. W trakcie dwudniowego Globalisation Forum38 na Islandii, 
w sporządzonej wspólnie opinii stwierdzili, że w okresie globalnych zmian współpra-
ca nordycka nigdy nie była tak ważna jak teraz. „Odpowiedzią na wyzwania ze strony 
środowiska naturalnego jest rywalizacja tworzona przez nowe kreatywne idee i meto-
dy pozwalające tworzyć „zielone miejsca pracy” w „zielonym społeczeństwie”. Wła-
śnie to pragniemy nazywać „zielonym wzrostem, który naszym zdaniem może przy-
nieść korzyść nam w regionie nordyckim, jak i reszcie świata” – napisali we wspól-
nym komunikacie premierzy pięciu państw nordyckich39. „Aktywna praca nad mię-
                                                            

35 Szerzej na ten temat: Nordiska ministerådet, Miljöardelningen, www.norden.org. 
36 Zob. Nordiska rådets Natur – och miljöpris, www.norden.org 
37 Budżet tej nagrody wynosi 350 tys. DKK rocznie.  
38 To było już drugie z kolei Forum organizowane przez Nordycką Radę Ministrów we 

współpracy z aktualną Prezydencją, w tym przypadku z Islandią. 
39 PMs call for growing Nordic co-operation, nor eden, www.norden.org, 11.03.2009. 

Wspomniany artykuł premierów zamieszczono w: “Dagens Näringsliv” w Norwegii, Po-
litiken w Danii oraz “EUobserver”. 
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dzynarodową odpowiedzią w sprawie klimatu musi być naszą kontynuowaną ambicją. 
Jeśli będziemy działać wspólnie, to kraje nordyckie mieć będą ważną rolę do spełnie-
nia. Również wtedy, gdy trzeba pokazać, że możliwe jest łączenie wzrostu ekono-
micznego z produkcją życzliwą dla środowiska”40. Premierzy podkreślili fakt, że ich 
kraje stają się liderami w zakresie odnawialnych źródeł i wydajności energii – to jest 
właśnie główny powód, dla którego muszą one robić więcej dla innowacji, badań 
i technologicznego rozwoju. Dodatkowo stwierdzeniem: „Konieczne jest, by kraje 
nordyckie kontynuowały poparcie dla wolnego handlu, otwartych gospodarek i poka-
zały światu, że poglądy i stanowiska wolne od protekcjonizmu prowadzą do wzięcia 
narodowej, regionalnej odpowiedzialności”41. To ważny sygnał do innych członków 
społeczności międzynarodowej. Tym bardziej że kraje nordyckie, podobnie jak Unia 
Europejska, postawiły ambitne cele dotyczące energii i klimatu. Realizacja tych zało-
żeń wymagać będzie w znaczącej skali integracji związanej z odnawialną energią 
w europejskim systemie energetycznym, gdzie jednym z głównych wyzwań będzie 
zaprojektowanie inteligentnej sieci elektrycznej. Część głównego nowego przedsię-
wzięcia Unii Europejskiej, w ramach SmartGrids, Nordic Energy Research pracować 
będzie z 19 innymi partnerami z 11 krajów. Dotyczy to badań nad inteligentnymi 
rozwiązaniami na rzecz wyzwań energetycznych przyszłości. W pierwszej kolejności 
współpraca obejmie publikacje związane z tematyką systemów przesyłu i dystrybucji 
energii. SmartGrids to tzw. ERA-NET. The European Research Area (ERA) i podle-
gające mu programy (ERA-NET) mają stworzyć płaszczyznę do współpracy badaw-
czej między partnerami w całej UE. The Nordic Energy Research, w ramach współ-
pracy SmartGrids, pracować będzie wykorzystując długie doświadczenia w między-
narodowej współpracy badawczej, specjalistyczną wiedzę organizacji w koordynacji 
badań międzynarodowych oraz doświadczenie swoich przedsiębiorstw na nordyckim 
rynku elektryczności. SmartGrids ma do odegrania kluczową rolę we wprowadzaniu 
planu działania UE o nazwie Energy Policy for Europe. Nordyckie kraje już dziś 
w sieci korzystają ze znaczącej ilości energii odnawialnej (około 64%). Posiadają też 
dobrze zorganizowany międzypaństwowy rynek elektryczności. 

Pracując razem, wnoszą znaczący wkład do ich partnerstwa. Czynią to poprzez: 
Nordic Energy Research, the Research Council of Norway i Energinet.dk z Danii. 
The Swedish Energy Agency i rady badań z Łotwy i Estonii mają wkrótce dołączyć 
do tego grona42. Na spotkaniu w Umeå (Szwecja, wrzesień 2008 r.) zrobiono dalsze 
kroki w zakresie współpracy energetycznej. Nordyccy ministrowie uznali, iż nale-
ży przyspieszyć działania idące w kierunku wspólnego nordyckiego rynku elek-
tryczności. Tym bardziej że harmonizacja tego rynku od pewnego już czasu stawa-
ła na porządku dziennym nordyckich spotkań poświęconych współpracy w regio-

                                                            

40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Zob. szerzej na ten temat: norden, news, www.norden.org (dostęp: 24.09.2008). 
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nie. Decyzje podjęte w Umeå ułatwią zastosowanie nordyckiej perspektywy 
w odniesieniu do przydziału gwarantowanych dostaw i umożliwią na większą skalę 
działania regionu na międzynarodowym rynku.  
Region jest już globalnym liderem w obszarze współpracy energetycznej. Mini-
strowie stwierdzają we wspólnym komunikacie: „Skuteczniejszemu systemowi 
operującemu na większym rynku i z większymi szansami dla krajów w zakresie 
przydziału elektryczności pomoże gwarancja dostaw. Również harmonizacja po-
lepszy warunki dla graczy na tym rynku i wygeneruje dynamiczny sektor bizneso-
wy, którego wzrost przekroczy granice państw”43. Oczekują również, że ich decy-
zje pomogą utrzymać dotychczasową pozycję Norden. 

Kraje nordyckie mają doskonale warunki wstępne dla rewolucyjnych wręcz 
rozwiązań dotyczących dostaw energii i jej użycia z racji znacznych zasobów ener-
gii odnawialnej. W tym zakresie mają światu wiele do zaoferowania, również jako 
lider w stosowaniu i rozwoju technologii na rzecz środowiska. Doradcy zajmujący 
się innowacyjnością w Nordic Inovation Center (NICe) wierzą, że zwiększenie 
nordyckich wysiłków na rzecz innowacji (bazujących na generalnym rozpoznaniu 
potrzeb użytkowników) mogłoby stanowić klucz na rzecz zrównoważonego wzro-
stu i nowej „zielonej aktywności”44 w regionie nordyckim. Taki kierunek myślenia 
posiada pełne wsparcie ze strony Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) deklaru-
jącej potrzebę zapoczątkowania globalnej rewolucji energetycznej wyrażającej się 
w zwiększeniu wydajności i lepszym energii użytkowaniu. 

I tak na przykład: szwedzka następczyni tronu księżniczka Victoria Bernadotte 
otworzyła 27 maja 2008 r. World Bioenergy – światowe forum poświęcone odna-
wialnym źródłom energii45. W czasie forum zaprezentowano zasady funkcjonowa-
nia powstającej w Szwecji elektrociepłowni opalanej wyłącznie biopaliwami46 
(zdaniem szwedzkich specjalistów słoma jest doskonałym, lecz zbyt mało docenio-
nym biopaliwem). Milion ton słomy zużytej w piecach elektrowni pozwala na wy-

                                                            

43 Zob. Major step towards a joint electricity market, norden, news, www.norden.org 
(dostęp: 30.09.2008). 

44 Stanowi to nawiązanie do ogłoszenia (w październiku 2008 r.) przez Sekretarza General-
nego ONZ Ban Kee-moona tzw. „Zielonej Inicjatywy Ekonomicznej” (the Green Eco-
nomy Initiative), później znanej jako „Green New Deal”, w której namawiał światowych 
liderów do pobudzenia globalnej gospodarki poprzez zastosowanie stabilizujących narzę-
dzi i wskaźników wspomagających odnawialna energię. 

45 W 2006 r. powołano Szwedzko-Polską Platformę Zrównoważonej Energii (Swedish-
Polish Sustainable Energy Platform), w ramach której współdziałają: szwedzki The In-
ternational Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) z Lund oraz war-
szawski Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 

46 Rozpoczęła pracę w 2010 r. i wytwarza rocznie ok. 100 MWh ciepła oraz 50 MWh ener-
gii elektrycznej. Jedną trzecią paliwa zużywanego w powstającej siłowni stanowi słoma. 
Rocznie spala się w niej 75 tys. ton słomy. 
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produkowanie 4 TWh energii. 
Z kolei norweski koncern energetyczny StatoilHydro potwierdził budowę 

pierwszej na świecie pływającej elektrowni wiatrowej. Opanowanie budowy takich 
urządzeń otwiera nowe perspektywy w dziedzinie energetyki wiatrowej – podkre-
ślają projektodawcy. „Wiatry na morzu są silniejsze i bardziej stałe, dysponujemy 
(na morzu) dużo większymi obszarami i unikamy konfliktów, z jakimi związana 
jest budowa takich elektrowni na lądzie” – wyjaśniła Alexandra Bech Gjoerv kie-
rująca w koncernie działem Nowej Energetyki. Zgodnie z planem pływająca elek-
trownia powstała na Morzu Północnym, 10 km od brzegów wyspy Karmoy – przy 
zachodnim wybrzeżu Norwegii. Instalacja składa się z wiatrowej turbiny o mocy 
2,3 MW umieszczonej na specjalnej boi, podobnej do tych, które stosuje się 
w konstrukcji platform wiertniczych. Zanurzenie boi można regulować dzięki 
zmianom objętości płynnego balastu. W przypadku pływającej elektrowni boja ta 
od powierzchni morza sięga na głębokość 100 m i jest przymocowana do dna 
trzema kotwicami. Na boi stanie 65-metrowej wysokości i 8-metrowej średnicy 
wieża turbiny wiatrowej. Rozpiętość skrzydeł turbiny ma ok 80 m. 

Koszt budowy tej pionierskiej konstrukcji, którą można będzie przemieszczać 
i kotwiczyć na morzu, mającym głębokość od 120 do 700 m, wyniósł ok. 52 mln euro. 

Najdłuższy na świecie podmorski energetyczny kabel NorNed (Norge-
Nederland) oficjalnie oddano do użytku równocześnie w holenderskim Eemshaven 
oraz w norweskim Feda. Koszt inwestycji wyniósł 495 mln euro. Kabel zaczęto 
produkować w lutym 2005 r., układać na morskim dnie w kwietniu 2006 r., 
a ostatni odcinek, przy brzegu Norwegii, położono w 2007 r. Następnie budowano 
jeszcze urządzenia brzegowe, połączenia z sieciami energetycznymi itp. Podmor-
ski kabel łączący Holandię i Norwegię ma 580 km i waży 47 tys. ton. Największa 
głębokość na jakiej go ułożono to 410 m. W trakcie budowy wykonano 18 skrzy-
żowań z kablami telekomunikacyjnymi oraz gazociągami. Każde skrzyżowanie 
zabezpieczono, pokrywając je hałdami kamieni. 

NorNed przystosowany jest do napięcia 450 kV, a jego wydajność to 700 MW. 
Taka wielkość energii jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb 400-tysięcznego 
miasta. Konstruktorzy połączenia zastosowali w nim tzw. technologię wysokonapię-
ciową – High voltage direct current – HVDC. Nie wymaga ona pośrednich stacji 
wzmacniających. Taką samą technologię wykorzystano m.in. przy budowie o poło-
wę krótszego (245 km) kabla energetycznego SwePol pomiędzy Polską a Szwecją. 

Koncepcja NorNed opiera się na wymianie energii pomiędzy Norwegią a Ho-
landią. Jest też jednym z ważnych elementów powstającej sieci połączeń energe-
tycznych mających objąć wszystkie państwa UE.  

Fińskiemu koncernowi Fortum i norweskiemu Sargas, dzięki zastosowaniu urzą-
dzeń oczyszczających najnowszej generacji, udało się osiągnąć rekordowe, bo prze-
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kraczające 95% ograniczenie emisji dwutlenku węgla47. Nowe urządzema zostały 
zainstalowane w opalanej węglem sztokholmskiej elektrowni Vartavarket, należą-
cej do fińskiego koncernu energetycznego. Technologia wychwytywania CO2 zo-
stała opracowana przez specjalistów norweskiej firmy Sargas z Oslo oraz naukow-
ców ze sztokholmskiej Politechniki Królewskiej (KTH) oraz Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) w USA. Metoda nazywana Ultra Low Emissions Techno-
logy (ULET) testowana przez kilka miesięcy w szwedzkiej elektrowni, okazała się 
w pełni skuteczna nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również przy zasto-
sowaniu jej w przemysłowym wymiarze. Jak zapowiadają władze koncernu For-
tum, dzięki ULET, węgiel może być traktowany jako czyste i bezpieczne, ekolo-
giczne paliwo. 

 
 
Badania i rozwój – przełamywanie negatywnych relacji  
między postępem a degradacją środowiska 

 
Największym obecnie wyzwaniem dla krajów nordyckich jest wypracowanie 

strategii pozwalającej utrzymać równowagę między ochroną i trwałością środowi-
ska, bezpieczeństwem dostaw energii oraz rozwojem gospodarki i wzrostem do-
brobytu. Według zgodnych opinii energia ze źródeł odnawialnych musi zastąpić 
paliwa kopalne, by umożliwić uniezależnienie się od ich ograniczonych zasobów 
oraz zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Takiemu rozwiązaniu może służyć ak-
tualny rozwój wiedzy technologicznej, umożliwiającej stosowanie nowych sposo-
bów efektywnego wykorzystania energii. „Wierzę, że kraje nordyckie mogą być 
prekursorami w rozwoju pozytywnych dla środowiska technologii energetycznych” 
– mówił M. Vanhanen, premier Finlandii, a Sekretarz Generalny Nordyckiej Rady 
Ministrów Halldór Ásgrimsson dodał: „My w Skandynawii mamy długą tradycję 
wolnego rynku, a nordyckich przedsiębiorstw od dłuższego już czasu używaliśmy 
do działania w obszarach, w których była wolna i globalna konkurencja”48.  

Powyższe słowa w istocie oddają jedną z cech charakterystycznych krajów nor-
dyckich, czyli społeczną świadomość, że innowacyjne technologie i rozwiązania 
dotyczące energii mają do odegrania istotną rolę w przełamywaniu dotychczaso-
wych negatywnych związków pomiędzy rozwojem a degradacją środowiska. Re-
alizować to winny poprzez zapewnienie wystarczająco czystej i bezpiecznej ener-
gii. Chodzi o trwałość politycznego i ekonomicznego celu, zgodnie z którym na-
stępować będzie zwiększenie efektywności wykorzystania energii, pojawią się 

                                                            

47 M. Haykowski, depesza PAP ze Sztokholmu, 17.06.2008. 
48 Wypowiedzi na spotkaniu nordyckich premierów w Punkaharju, Finlandia, 18–19 czerw-

ca 2007 r. (tłum. R.M. Czarny); Environmental and energy technology niche, ”Norden” 
10.05.2007, www.norden.org (dostęp: 04.02.2008). 
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bodźce służące wprowadzaniu niskowęglowych technologii, które to elementy 
połączone ze stabilnym rynkiem, ustalą właściwy kierunek odpowiadający zmia-
nom postępowania. 

W zakresie interesującej nas problematyki możemy stwierdzić, że dzisiejszy świat 
stoi wobec dwóch wyzwań: zwiększenia produkcji energii oraz redukcji emisji zanie-
czyszczeń powstających w wyniku użytkowania paliw kopalnianych. Prognozy wska-
zują, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie w następnych 25 latach o 50% przy 
jednoczesnym znaczącym wzroście emisji CO2. Stąd w energetyce tak ważne są 
inwestycje w czyste technologie. Wychwytywanie i magazynowanie CO2, tzw. 
CCS, to jednak trudna sprawa. Zwłaszcza gdy policzy się objętość emitowanego 
CO2 i to, jakie rurociągi i powierzchnie magazynowe są do tego potrzebne49. Rów-
nowartość ponad 38,6 mln euro wynosi budżet norweskiej grupy badawczo-
wdrożeniowej50, której zadaniem jest opracowanie ekonomicznie opłacalnych 
technologii przechwytywania i magazynowania CO2, emitowanego głównie przez 
przemysł energetyczny. Umowę zawarły: SINTEF Holding AS (największy skan-
dynawski fundusz finansujący rocznie około 2 tys. projektów badawczych w dzie-
dzinie nowych technologii w Norwegii i na świecie), NTNU (Norweski Uniwersy-
tet Techniczno-Przyrodniczy w Trondheim, jedna z najbardziej renomowanych 
uczelni w kraju), Aker Clean Carbon (wyspecjalizowana spółka należąca do nor-
weskiego koncernu Aker AS). Ponadto działalność grupy wspierać będzie pań-
stwowa spółka Gassnova SF, powołana do rozwiązywania problemów wiążących 
się z emisją CO2. Gassnova przekazała na potrzeby pierwszej fazy prac badaw-
czych sumę 4,1 ml euro. Umowa przewiduje, że grupa będzie pracować przez 8 lat, 
w pierwszym rzędzie zajmując się technologiami przechwytywania i magazyno-
wania CO2 emitowanego przez elektrownie węglowe i gazowe. W sektorze tym 
pracuje ponad 4 tys. wielkich instalacji, które odpowiadają za 40% globalnej emisji 
CO2. Norwegowie chcą włączyć do współpracy największe światowe koncerny 
energetyczne. Grupa wiąże swą działalność z programem SOLVit51. Rząd norweski 
zapowiedział zwiększenie o 70% nakładów na badania nad technologiami ograni-
czającymi emisję CO2.w 2009 r. Może to oznaczać przekazanie na ten cel sumy 
nawet 230 mln euro52. Norwegia to dobry przykład potwierdzający ogólno-
nordyckie zainteresowanie rozwojem przyjaznych technik i technologii mających 
                                                            

49 Obiecujące badania są prowadzone w Lublinie, gdzie z CO2 i wody pod wpływem 
sztucznej fotosyntezy powstaje alkohol, patrz: „Rzeczpospolita”, 27.11.2008, Rozmowa 
z W. Pawlakiem nt. Unia Europejska nie zatrzyma globalnego ocieplenia. 

50 Powstała ona w sierpniu 2008 r. 
51 Jest to powołana przez UE sieć wspierająca rozwiązywanie najróżniejszych problemów 

unijnych. Norwegia stanowi składową w sieci tego programu, zob. M. Haykowski, PAP, 
14.08.2008. 

52 Zdaniem dziennikarzy z „Dagsavisen”, 01.03. 2009, Norwegia pragnie być największym 
eksporterem przyjaznej środowisku energii w Europie. 
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związek z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zagrożeniom klimatycznym. 
W październiku 2008 r. Nordycka Rada Ministrów zatwierdziła budżet w wysoko-
ści 480 mln SEK z przeznaczeniem na badania dotyczące klimatu, energii i ochro-
ny środowiska naturalnego w okresie 2009–2013. Jej zdaniem otworzy to krajom 
nordyckim „nowe biznesowe okazje”, związane choćby z tematami: „Zrównowa-
żona bioenergia” czy „Nanotechnologia a wydajność energii”.  

Przypomnijmy, że we wszystkich definicjach bezpieczeństwa energetycznego 
wyjątkowo mocno jest podkreślany aspekt ochrony środowiska. Nie można więc 
mówić np. o bezpieczeństwie dostaw, nie uwzględniając roli odnawialnych źródeł 
energii w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Należy też pamiętać, że wśród państw 
członkowskich UE istnieje spór dotyczący polityki w sektorze energii (aspekty 
energii atomowej i liberalizacji rynku), stanowiący zagrożenie dla ambitnego celu 
UE uzyskania większej samowystarczalności w wyniku wykorzystania nowych 
źródeł energii, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych 
i utrzymaniu wzrostu gospodarczego, rozwoju i eksportu technologii oraz tworze-
niu tysięcy nowych miejsc pracy. Przed każdą z kolejnych prezydencji w UE staje 
to samo trudne zadanie przekonania pozostałych szefów państw i rządów do histo-
rycznego porozumienia w sprawach polityki energii i wobec zmian klimatycznych, 
początkujących przemysłową rewolucję w sektorze energii, poprawie ochrony 
środowiska naturalnego oraz utrzymania wzrostu gospodarczego w Europie. 22 
stycznia 2008 r. Komisja Europejska oficjalnie przedstawiła pakiet reform, które 
mają doprowadzić do radykalnego ograniczenia emisji CO2 i powstrzymać zmiany 
klimatyczne. Dwadzieścia, dwadzieścia, dwadzieścia – o tyle procent KE chce 
zredukować emisje CO2 do atmosfery, zwiększyć udział odnawialnych źródeł 
energii i oszczędności energetyczne. Wszystko to do 2020 r. „Propozycje są ambit-
ne, ale do osiągnięcia (…) Przy jednym ogniu Europa upiecze dodatkową pieczeń 
i zmniejszy uzależnienie od importowanych źródeł energii, zwłaszcza ropy i ga-
zu”53. Nowy pakiet propozycji zmierzających do ograniczenia poziomu emisji CO2 
do atmosfery dla Szwecji oznacza konieczność spełnienia wielu trudnych wymo-
gów, które jednak minister środowiska Anders Carlgren uznał za realistyczne. Pod-
czas swojej wizyty w Brukseli minister spotkał się z przedstawicielami KE oraz 
z europarlamentarzystami i podkreślał, że Komisja oczekuje od Szwecji przejęcia 
inicjatywy w zakresie redukcji emisji oraz zwiększania udziału energii odnawialnej 
w bilansie energetycznym. Minister akcentował, że jest to zgodne z ambicjami 
zgłaszanymi przez szwedzkie władze. Szwecja należy już obecnie do czołówki 
państw w dziedzinie ekologii (ponad 40% zużywanej energii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych). Komisja Europejska będzie zapewne domagać się, aby odsetek ten 
zwiększył się do 50% do 2020 r. Jednocześnie Szwecja będzie musiała dokonać 

                                                            

53 K. Niklewicz, R. Zasuń, D. Pszczółkowska, 3 razy 20 na 2020 r. – ekologiczny plan UE, 
www.gazeta.pl/gospodarka (dostęp: 23.01.2008). 
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ograniczenia emisji gazów o 20%. Wcześniej wicepremier i minister przemysłu 
Maud Olofsson wyrażała obawy, że Szwecji trudno będzie wypełnić te żądania. 
Minister A. Carlgren jest jednak optymistą. W jego opinii konieczne będą kolejne 
inwestycje w elektrownie wiatrowe oraz produkcję bioenergii54. Przed trudnym 
zadaniem stoi również Finlandia – emisje CO2 mają być zmniejszone o ok. 16%, 
udział energii odnawialnej ma zaś wzrosnąć z poziomu 28,5% aż do 38% do roku 
2020. Pakiet KE wzbudził silny sprzeciw w fińskich środowiskach przemysło-
wych, a rząd obawia się osłabienia konkurencyjności fińskiego przemysłu ciężkie-
go. Finlandia należy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o wykorzystywanie 
energii odnawialnej i paradoksalnie ten „dobry start” jest przyczyną, dla której 
ustanowione dla niej wymogi są wyższe niż przeciętne pułapy dla innych krajów 
członkowskich. Według ministra finansów Jyrki Katainena należy zwiększyć wy-
korzystanie drewna, a także energii wiatru i wodnej. Obecnie w Ministerstwie Fi-
nansów Finlandii trwa dyskusja nad tym, jak zróżnicować system podatków za 
szkodliwe emisje. Tarja Cronberg, fińska minister pracy z Partii Zielonych, pod-
kreśla, że wysokie pułapy dotyczące energii odnawialnej należy traktować jako 
wyzwanie, a nie zagrożenie55. W opinii Federacji Przemysłu Energetycznego przy-
jęte rozwiązanie będzie kosztowne dla Finlandii, która już osiągnęła, a nawet prze-
kroczyła pułap wyznaczony przez Wspólnotę. W związku z tym jako limit docelo-
wy dla Finlandii UE wymieniła wskaźnik 40%, a premier Matti Vanhanen wspo-
mniał o 35%. Zdaniem Federacji Przemysłu Energetycznego są to wielkości zde-
cydowanie zawyżone. „Wiążące zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplar-
nianych będzie niezwykle kosztowne dla społeczeństwa. Instrumentalne i sterowa-
ne ograniczenie źródeł pozyskiwania energii odbije się niekorzystnie na funkcjo-
nowaniu rynku. Ponadto Ministerstwo Handlu i Przemysłu zamierza wprowadzić 
rozwiązanie, zgodnie z którym część wpływów z opłat z tytułu dystrybucji energii 
elektrycznej przeznaczane będzie na dotowanie energii wytwarzanej ze źródeł od-
nawialnych. To wszystko nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen energii. Fin-
landia podjęła zobowiązanie bez jakiejkolwiek kalkulacji kosztów”56, powiedział 
Juha Naukkarinen, prezes Federacji. Dodał, że znacznie bardziej pożądane byłyby 
zdecydowane działania zapobiegające ocieplaniu się klimatu w tych państwach, 
którym daleko jeszcze do poziomu osiągniętego przez Finlandię. J. Naukkarinen 
uważa obecne subwencje i system handlu emisjami CO2 za instrumenty zupełnie 
wystarczające do propagowania proekologicznych nośników energii.  

W ramach realizacji planu, zgodnie, z którym w 2020 r. 20% energii zużywa-
nej w UE ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, firma konsultingowa Econ Pöyry 
przygotowała propozycję zobowiązania poszczególnych krajów unijnych do 

                                                            

54 „Dagens Nyheter”, 23.01.2008. 
55 „Helsingin Sanomat”, YLE, 23.01.2008. 
56 Cyt. za „Taloussanomat”, 10.03.2007. 
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zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Z projektu wynika, że udział 
energii odnawialnej w Danii powinien wzrosnąć z 17% obecnie, do 32% w 2020 r., 
a wyższe wymagania powinny zostać postawione jedynie wobec Luksemburga 
i Irlandii. Duńska minister ds. klimatu i energii, Connie Hedegaard, wyraziła nie-
zadowolenie z faktu, że Komisja Europejska zamierza określić wymagania wobec 
poszczególnych państw członkowskich UE na podstawie ich PKB. W ten sposób 
największy wkład w osiągnięcie unijnego celu będą musiały wnieść państwa naj-
bogatsze. Zdaniem minister C. Hedegaard KE powinna uwzględnić również do-
tychczasowe wysiłki państw członkowskich w zakresie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych57 (od 1997 r. Dania zwiększyła udział energii odnawialnej 
z 7,5% do 17%). 

Warto podkreślić, że w 2007 r. duńska branżowa organizacja przedsiębiorstw 
sektora energii (Dansk Energi – DE) zaprezentowała ocenę, według której inwe-
stycje w energię przyjazną dla środowiska naturalnego dałyby największy efekt 
poza granicami Danii. Z tego względu kraje UE, chcąc do 2020 r. uzyskać przyjęty 
cel 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, 
winny podejmować inwestycje w odnawialne źródła energii i technologie energo-
oszczędne tam, gdzie mogą one przynieść największą korzyść. Stanowisko takie 
zakłada potrzebę myślenia w pierwszym rzędzie w kategoriach europejskich,  
a w drugiej kolejności na poziomie narodowym. Według powyższej oceny zarów-
no duńscy politycy, jak i ich wyborcy musieliby nauczyć się żyć myślą, że mogą 
najwięcej uzyskać z zainwestowania posiadanych środków nie w Danii, lecz 
w wymagający sektor energii Europy Środkowo-Wschodniej. Wizja DE finanso-
wania technologii energooszczędnych w tym rejonie stanowi dla wielu przedsię-
biorców przekroczenie pewnych granic, niemniej jednak taka sytuacja wystąpi 
w przyszłości (ale nie wcześniej niż po 2015 r.)58.  

Jak dotąd polityka w sektorze energii była sprawą wewnętrzną każdego kraju, 
współcześnie istnieje potrzeba oszczędnego podziału pracy oraz gwarancji właści-
wej lokalizacji inwestycji energetycznych. Dotychczasowy niski poziom integracji 
narodowych rynków elektryczności krajów członkowskich UE powoduje, że obec-
nie nie ma możliwości sprzedaży za granicę duńskiej energii wiatrowej w okresach 
jej największej produkcyjności (czyli występowania silnych wiatrów). Wydaje się, 
że warunkiem efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w UE oraz 
uzyskania jej ujednoliconych cen jest otwarcie narodowych rynków energii. Stąd 
potrzeba zainicjowania ściślejszej współpracy w dziedzinie energii z rządami 
państw nordyckich, Niemiec, Holandii i Polski w celu utworzenia połączonego 
regionalnego rynku energii. 

                                                            

57 Zob. „Jyllands-Posten”, 18.01.2008. 
58 Zob. „Børsen”, 13.02.2007. 
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Państwem, które w regionie nordyckim ma wizerunek najbardziej przyjaznego 
środowisku i klimatowi jest Szwecja. Badanie prowadzone przez „Norden i Focus” 
(Oslo) wykazało, że jeden na trzech badanych Skandynawów (Norwegowie, Szwe-
dzi, Duńczycy) bez wahania typował pozytywnie właśnie Szwecję, z kolei za kraj 
najmniej przyjazny środowisku i klimatowi ci sami badani uznawali Danię. Wszy-
scy respondenci byli też zdania, że kraje nordyckie mają szczególną rolę do speł-
nienia w działaniach na rzecz ochrony klimatu59. W trakcie spotkania nordyckich 
premierów w Punkaharju (Finlandia, 18–19 czerwca 2007 r.), gdzie dyskutowano 
rolę regionu nordyckiego w procesach globalizacji, szefowie rządów zadecydowali 
o dążeniu do bardziej fachowego, widocznego i rozwiniętego regionu, w którym 
wdrażanie nowych, trwałych i skutecznych technologii i rozwiązań energetycznych 
winno odgrywać rolę kluczową. Przemysł regionu nordyckiego ma istotne kompe-
tencje i osiągnięcia w tym zakresie, a już dziś eksport technologii w dziedzinie 
energii, realizowany przez państwa tego regionu wywołuje duże wrażenie na glo-
balnych rynkach zarówno w USA, Chinach, Indiach, jak i w nowych krajach UE. 
Dobrym przykładem jest tutaj Finlandia, znajdująca się wśród światowych liderów 
technologii siłowni wiatrowych. Fiński przemysł wytwarza wszystkie kluczowe 
komponenty, włączając generatory, konstrukcje do budowy wież, włókna szklane, 
podpory, zasilanie śmigieł oraz przeciwoblodzeniowe sensory i systemy dla łopat, 
śmigieł i turbin, np. instalowanych w obszarach arktycznych. Wartość aktualnego 
eksportu technologii siłowni wiatrowych wzrosła pięciokrotnie od 1996 r. (ponad 
200 mln euro)60. Z kolei norweskie koncerny w 2007 r. zawarły porozumienie z 
Shellem o współpracy dotyczącej wykorzystania CO2 w celu zwiększenia wydoby-
cia ropy. Zgodnie z planem gaz wydobywany z pola Heidrun (Norwegia) ma być 
przesyłany rurociągiem do nowej elektrowni gazowej w Tjeldbergodden. Powstały 
CO2 ma zostać przesłany do z powrotem do pola Heidrun oraz pola Draugen, 
wpompowany do odwiertów i następnie wykorzystany przy jej wydobyciu. Elek-
tryczność wyprodukowana w elektrowni będzie przesyłana na platformy, które 
obecnie wykorzystują gaz i emitują duże ilości CO2 i NOX. Elektrownia i pozosta-
łe elementy projektu będą najwcześniej gotowe w latach 2010–2012. Statoil uzy-
skał już koncesję na budowę elektrowni spełniającą wymogi ustawy o energii. 
Zdaniem Państwowego Inspektoratu ds. Zanieczyszczeń koncesja musi być uwa-
runkowana istnieniem oczyszczalni CO2. Realizacja projektu wymaga znacznej 
pomocy ze strony państwa. Komisarz UE ds. energii A. Piebalgs pozytywnie oce-
nia projekt, stwierdzając, że o ile uda się go zrealizować, Europa uzyska elektrow-
nię gazową wyposażoną w oczyszczalnię CO2 oraz zastosuje iniekcje CO2 w celu 
zwiększenia wydobycia ropy (na wiele lat przed USA)61. Pomoc państwa dla bu-

                                                            

59 Badania prowadzone przez „Norden i Focus”, zob. „Dagsavisen”, 20.12.2007. 
60 „Aftenposten”, 09.03.2007. 
61 Ibidem. 
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dowy elektrowni gazowych z oczyszczalniami CO2 może zapoczątkować wypró-
bowanie nowej, interesującej koncepcji technologicznej, ale nie powinna być 
udzielona bez rozważenia innych wariantów ograniczenia emisji CO2

62
.. 

W przyszłości wymagania i popyt na czyste, bezpieczne i trwałe rozwiązania 
w zakresie produkcji dostaw energii rosnąć będą wyjątkowo dynamicznie. 
Oznacza to dodatkowe możliwości dla konkurencyjnego nordyckiego biznesu. 
To z kolei rodzi konieczność umieszczenia tej problematyki w centrum uwagi 
oraz zaawansowanych działań na rzecz tworzenia i szerzenia wiedzy o innowa-
cyjnych technologiach energii63. 

Badania i wymiana wiedzy to priorytetowe obszary inwestycji w krajach nor-
dyckich. Jako całość plasują się one znacznie powyżej średniej europejskiej, 
a nakłady Szwecji i Finlandii w tych obszarach osiągnęły już cel jakim dla Unii 
Europejskiej jest przekroczenie 3% GNP na badania i rozwój do 2010 r. 

W kontekście międzynarodowym poszczególne kraje nordyckie są zbyt małe 
by zostać zauważonymi na polu naukowym. W związku z globalizacją coraz waż-
niejsza staje się współpraca ponad granicami, w przypadku tych krajów naturalna, 
ułatwiona poprzez fakt, że mają tak wiele podobieństw. Zdaniem K. Kari, prze-
wodniczącego Zarządu NordForsk: „Nordycka współpraca nie jest jednak celem 
samym w sobie, lecz sposobem, by osiągnąć narastające umiędzynarodowienie 
badań”64. Budowanie narodowych inicjatyw we współpracy z krajowymi podmio-
tami typu ośrodki i rady badawcze sprzyja bardziej efektywnemu pożytkowaniu 
istniejących zasobów, szczególnie w sytuacji, gdy pracujący razem nordyccy na-
ukowcy i uniwersytety tworzą pewną „masę krytyczną”, a tym samym lepsze wa-
runki dla badań wysokiej jakości. W sytuacji narastających wyzwań globalizacyj-
nych powiększa to ich rozeznanie sytuacji i możliwość wpływania na określone 
decyzje i kierunki badań. Globalizacja to nie tylko wyzwania, ale również szcze-
gólne okazje otwierające się przed dynamiczną nauką i sprawną organizacją. To 
dzisiaj wyjątkowo ważne, może nawet ważniejsze niż kiedykolwiek, dla nauki 
krajów nordyckich, która ma długie tradycje jeśli chodzi o podejmowanie wyzwań 
nawet w sytuacjach trudnych. Kreatywność w tym zakresie stwarza podstawy dla 

                                                            

62 „Dagsavisen”, 09.03.2007, stwierdza, że zdaniem specjalistów ewentualny wkład pań-
stwa w realizację projektu Statoil/Shell może wynieść ok. 3 mld koron. Poza tym rząd 
pokryje w dużej części (ok. 2 mld koron) koszty budowy oczyszczalni CO2 przy elek-
trowni w Kaarstoe. W sumie rachunek za uzyskanie czystej energii wyniósłby w najbliż-
szych 4 latach ok. 5 mld koron. 

63 Nordic Energy Innovation, New trends in Nordic energy innovation, Pre-seminar, 29 
November 2007, Oulu – Finland, Norden, Nordic Energy Research, zob. również: 
www.nordicinnovation.net. 

64 Research – the key to future growth, NORDEN – the Top of Europe, February 2009, 
www.norden.org/topofeurope, zob. więcej na ten temat: http://www.nordforsk.org oraz 
http://www.analysnorden.org/analysnorden/default.asp. 
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dalszego wzrostu ekonomicznego i rywalizacji tak w odniesieniu do poszczegól-
nych krajów, jak i całego regionu. Swoboda prowadzenia badań, jak i możliwość 
ich strategicznego ukierunkowania na określone cele pozwalają rozwiązywać pro-
blemy społeczne i stanowią dobry fundament dalszego rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy. 

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zadeklarowała, że należy zapocząt-
kować globalną rewolucję poprzez polepszenie wydajności, a zarazem zmniejsze-
nie zużycia energii. Zagadnienie to stało się głównym tematem spotkania nordyc-
kich premierów w ramach Forum Globalizacyjnego na Islandii w lutym 2009 r. 
Nordyckie Centrum Innowacyjności (NIC) jest przekonane, że przedstawiona tam 
inicjatywa Nordic Excellence in Research to platforma, która zachęci nordycki 
biznes do współpracy i utrzymania nordyckich standardów. Klasyczne rozumienie 
innowacji jako składowej procesu badań jest wkomponowane w funkcjonowanie 
społeczeństwa przemysłowego, którego gospodarczy wzrost i dobrobyt nie może 
być mierzony jedynie skalą fizycznej wymiany produktów. Bardziej znaczącą wy-
daje się być zdolność wprowadzania nowych pojęć, doświadczeń i umiejętności 
polegających na przyciąganiu najlepszych środowisk kompetencji na arenie mię-
dzynarodowej. Dzisiejsza innowacyjność stała się zdecydowanie bardziej demokra-
tyczna w tym sensie, że jej najważniejszym źródłem nie jest nauka, ale raczej po-
trzeby użytkowników. Badania stały się jednym z wielu źródeł innowacyjności, co 
pokazują osiągnięcia w ramach UE czy studia innowacyjności realizowane przez 
250 tys. europejskich przedsiębiorstw65. 

Ten typ procesów rozwojowych realizują USA, Wielka Brytania, starają się go 
wprowadzać organizacje, takie jak UE czy OECD, gdzie kraje nordyckie odgrywają 
w tym względzie istotną rolę. Jako odpowiedź na wyzwania globalizacji Nordyckie 
Centrum Innowacji rozpoczęło aktywne prace z nowymi innowacyjnymi programa-
mi. Według 2008 European Attractiveness Survey66, opublikowanego przez Ernst & 
Young, okazuje się, że zdaniem 834 międzynarodowych decydentów w gronie 
państw nordyckich jedynie Szwecja uważana jest za należącą do grona dziesięciu 
najbardziej dynamicznych krajów świata w dziedzinie innowacji i edukacji.  

Zwycięzcami w skali globalnej – bez względu na to czy chodzi o regiony, pań-
stwa czy przedsiębiorstwa – z dużą dozą prawdopodobieństwa będą ci, którzy nie 
tylko potrafią organizować prace w zakresie innowacyjności, odpowiadając na 
aktualne wyzwania napotykane przez społeczeństwa, ale przede wszystkim szybko 
znajdować możliwości wprowadzania praktycznych rozwiązań. 

                                                            

65 Zob. New times demand new strategies for Nordic innovation co-operation, NORDEN – 
the Top of Europe, February 2009, gdzie podaje się, że zdaniem OECD, międzynarodo-
wego systemu studiów IBM, Booz, Allen Hamilton i innych, badania stanowią mniej niż 
15% w procesach innowacyjności, www.norden.org/topofnorden. 

66 Zob. http://www.nordicinnonation.net. 
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Powyższe ujęcie zagadnienia jest szczególnie ważne dla krajów nordyckich, 
gdyż zdolność bycia kreatywnym i innowacyjnym będzie mieć bezpośredni wpływ 
na możliwości kontynuacji nordyckiego modelu państwa dobrobytu67. 

Kraje nordyckie zainwestowały już prawie pół miliarda SEK we wspólne bada-
nia nad klimatem, energią i środowiskiem. 

Deklaracja premierów krajów nordyckich z Punkaharju (lato 2007 r.) nadała 
nowy ton współpracy nordyckiej, prezentując wizję przyszłości, w której imple-
mentowane będą odpowiedzi Norden na wyzwania, jakie niesie ze sobą globaliza-
cja. Założono, że w krótkim czasie zmienione zostaną mechanizmy oficjalnej ko-
operacji po to, by zwiększyć wpływ i możliwości potencjału regionu nordyckiego 
również na rzecz wykorzystania szans i okazji związanych z procesem globalizacji. 

W tym kontekście kluczowym staje się wprowadzenie nordyckiego programu 
doskonalenia działalności badawczej From the Nordic Region to the World, który 
promuje innowacyjność i badania w obszarze środowiska, energii i klimatu68. Jego 
zamysłem jest wykorzystanie wyników powyższych badań dla ochrony środowiska 
i produkcji odnawialnej energii. Natomiast eksport rozwiązań nordyckiego high-
tech winien być tak prezentowany, by zainteresował sektor biznesowy udziałem 
w tej innowacyjnej działalności. 

Kluczową rolę w tych wysiłkach odgrywają trzy nordyckie instytuty badawcze: 
NordForsk, the Nordic Innovation Centre oraz Nordic Energy Research. Islandia 
w ramach swojej prezydencji za podstawową sprawę uznała wzmocnienie powyż-
szych instytucji. Traktuje to jako warunek wstępny dla efektywnych badań służą-
cych zabezpieczeniu silnej konkurencyjnej pozycji regionu i ochronie możliwie 
najwyższego poziomu życia jego mieszkańców. Aby to osiągnąć, należy również 
wzmocnić współpracę dotyczącą edukacji, innowacji i badań, których istotą jest 
stworzenie regionu jeszcze bardziej dynamicznego, efektywnego i twórczego – 
regionu, który przyciągać będzie zarówno ludzi, jak i zasoby finansowe69. 

SF Enova przeznaczyła 445 ml NOK na dwa planowane projekty dotyczące si-
łowni wiatrowych. Wynika to z faktu, że jej misją jest „przyczyniać się do przyjaz-

                                                            

67 Szerzej na ten temat: R.M. Czarny, Nordyckie państwa dobrobytu. Kryzys czy transfor-
macja modelu na przykładzie Szwecji, w: Czynniki stabilizacji i destabilizacji 
w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, red. I. Stawowy-Kawka, Kra-
ków 2009. 

68 Raport Greenpeace pokazuje , że w okresie najbliższych 11 lat inwestycje w odnawialną 
energię mogą być znacznie korzystniejsze niż w kopalne źródła surowców. Greenpeace 
szacuje, że europejski sektor surowcowy może zredukować swoje koszty o 500 mld euro 
w ciągu wspomnianych 11 lat, oszczędzając energię i korzystając z jej odnawialnych 
źródeł, za: „Aftenposten”, 09.12.2008. 

69 Zob. szerzej na ten temat: Nordic Road Map. Programme for the Icelandic Presidency of 
the Nordic Council of Ministers 2009, The Nordic Council of Ministers, Copenhagen 
2008. 
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nego dla środowiska i racjonalnego użycia i produkcji energii, polegając na instru-
mentach finansowych i motywacji, by pobudzać mechanizmy i aktorów rynkowych 
na rzecz osiągnięcia narodowych celów polityki energetycznej”70. Z kolei Jæren 
Energi ulokował 325 ml NOK w wiatrowej farmie Høg-Jæren, która winna produ-
kować 228 GWh, a Kvalheim Kraft przeznacza 93 ml NOK na stworzenie Mehu-
ken – dwu farm wiatrowych na Vågsøy. Chociaż Enova wykorzystała w 2008 r. 
prawie połowę swego budżetu na energetykę wiatrową, to wynikiem całkowitych 
inwestycji państwa jest powstanie zaledwie 8 nowych siłowni wiatrowych71. 

Biorąc pod uwagę ustalenia Deklaracji Barcelońskiej (3% udział R&D w PKB 
do 2010 r.), ich pozycję uznać można za znaczącą, choć widać wyraźnie różnice 
między Finlandią i Szwecją spełniającymi jej cele z nadwyżką, a np. Norwegię 
mającą tu słabsze wyniki. 

W Islandii wielkość nakładów na R&D w dziedzinie energii szacuje się na 8,3 
mln euro (w 2003 r.), kierowanych przez Rannis, the Icelandic Centre for Research 
and Orkustofnun i the National Energy Authority. Prawie 2/3 tego finansowego 
wsparcia w 2003 r. zostało przeznaczone na hydroenergię, drugą wielkość osiągnę-
ły nakłady na badania rozwojowe w zakresie energii geotermicznej – ok. 25%. 

Rząd Danii wyraźnie zwiększył nakłady na R&D dotyczące energii – wszystkie 
granty zostały co najmniej podwojone w latach 2004/2005 (w stosunku do 
2002/2003). W roku 2005 środki te były szacowane na 61 mln euro. Znacząca ich 
część została skierowana na badania nad odnawialnymi źródłami energii, wśród 
których badania dotyczące nowych technologii użycia wodoru i ogniw paliwowych 
skonsumowały co najmniej 28%. Wzrosły środki na prace naukowców w zakresie 
wykorzystania biopaliw w transporcie, natomiast stałą wartość wykazują nakłady 
na badania nad energią wiatrową.  

Zakres nakładów z budżetu państwa na R&D w obszarze energii w Szwecji 
(2005) szacuje się na 48 mln euro, co było (niestety) najniższym poziomem od 
1974 r. W okresie 1975–1980 Szwecja inwestowała w R&D w energii około 35 
mln euro rocznie. Następnie obniżyła nakłady (1999–2004) do 5 mln euro rocznie. 
Dzisiaj Szwecja prowadzi bardzo istotne badania nad konserwacją i unowocze-
śnieniem instalacji elektrycznych, wydając na nie 32% całych nakładów R&D. 
Drugą pozycję co do wielkości nakładów zajmują badania nad stałymi i płynnymi 
biopaliwami – 23%. 

W Finlandii całkowite nakłady na energetyczny R&D w 2003 r. kształtowały 
się na poziomie 55 mln euro. Głównymi ich beneficjentami były: modernizacja 
i konserwacja instalacji oraz bioenergia – 26% publicznych środków na badania 

                                                            

70 „Aftenposten”, 16.12.2008. 
71 Enova SF jest przedsiębiorstwem państwowym podległym Ministerstwu Ropy i Energii, 

działającym od 1 stycznia 2002 r. 
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rozwojowe w dziedzinie energii. Dla porównania na energetykę jądrową przezna-
czono jedynie 8% środków. 

W Norwegii w 2005 r. inwestycje w energetyczny R&D zostały podwojone  
i osiągnęły pułap 70 mln euro. Nakierowano je głównie na obszar off-shore – około 
70% całości pochodziło z Ministerstwa Ropy i Energii (transfer przez Norweską 
Radę Badań Naukowych), pozostałą część sfinansowały duże koncerny typu: Stat-
kraft, Gasnova, jak również inne ministerstwa. Istotną część stanowią też nakłady 
na badania w zakresie wykorzystania ogniw i wodoru jako paliwa – ok. 11% cało-
ści nakładów na badania. 

 
 

Kraje nordyckie wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa 
energetycznego 

 
Eksperci z Centrum Trwałej i Zielonej Chemii przy DTU (Politechnika Duńska) 

są zgodni, że oczywista potrzeba zaopatrzenia w energię konieczną do utrzymania 
wzrostu gospodarczego nie stanowi kwestii wyłącznie wytworzenia wystarczającej 
ilości energii dla zaspokojenia potrzeb stale rosnącej liczby ludności, ale również 
zachowania równowagi klimatycznej na Ziemi w związku ze zwiększaniem emisji 
CO2 (mogącymi spowodować w skrajnej sytuacji kataklizmy w postaci suszy 
i głodu milionów ludzi). Dużym wyzwaniem według ekspertów z DTU jest zapo-
bieżenie upadkowi gospodarek w konsekwencji nagłego zatrzymania dostaw ener-
gii, co w obecnej sytuacji uzależnienia od ropy i gazu oznaczałoby sparaliżowanie 
funkcjonowania społeczeństw. Warto tu przytoczyć wypowiedź profesora Clausa 
Hvid Christensena, którego zdaniem istniejące problemy podaży energii mogą być 
rozwiązane według 4 sposobów: 

 dalsze stosowanie paliw kopalnych, albowiem światowe złoża węgla wystar-
czą przynajmniej jeszcze na 300 lat, a w międzyczasie zostaną opracowane 
inne technologie. Sposób ten implikuje potrzebę zbierania i magazynowania 
CO2 poza atmosferą, np. w podziemnych magazynach, oraz konieczność 
oczyszczania dymu z cząsteczek metali ciężkich i szkodliwych. Przytaczana 
opinia wskazuje na duże trudności polityczne w tym rozwiązaniu; 

 wykorzystanie biopaliw według prostej zasady – światło słoneczne powodu-
je wzrost upraw roślinnych, z których uzyskuje się energię np. w formie 
bioetanolu i innych paliw. Panuje przekonanie, że właśnie ta droga jest naj-
bardziej właściwa, ale i tu wskazuje się na trudności polityczne i praktycz-
ne. Zgodnie z przytaczaną opinią maksymalny potencjał tej technologii jest 
niepewny, gdyż wykorzystanie kukurydzy do produkcji biopaliw spowoduje 
wzrost jej cen, przynosząc negatywne skutki dla dużych grup ludności; 

 zamiana energii słonecznej na energię elektryczną, zakładająca jednak uza-
leżnienie produkcji od słońca, które implikuje ograniczenia zwłaszcza 
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w najbardziej na północ wysuniętych zakątkach globu ziemskiego, co 
oznacza niedoskonałość również tej wersji; 

 mieszkańcy Ziemi mogliby w przyszłości korzystać z energii fuzyjnej (gdy bę-
dzie ona już powszechnie dostępna), będącej nową generacją energii ato-
mowej o nieomal nieograniczonym potencjale, ale niezwykle trudnej do 
kontroli. W opinii profesora C.H. Christensena istnieje wiele innych moż-
liwości poza wymienionymi, zaspokojenia potrzeb energii, a świat będzie 
korzystał z kombinacji możliwości przy najbardziej efektywnym wyko-
rzystaniu każdego ze źródeł energii72. 

 

Produkcja energii i jej użytkowanie wywierają wpływ na środowisko. Wyni-
ka to z faktu, że większość źródeł energii to pochodne przeróbki paliw kopal-
nych, w procesie spalania emitujących CO2, potęgujące tzw. efekt cieplarniany. 
Produkcja elektryczności oparta na energii wodnej nie zwiększa emisji CO2 – 
dotyczy to jej wytwarzania w Norwegii, Islandii i Szwecji, elektryczność któ-
rych to państw w znaczącej części pochodzi z hydroelektrowni. Również energia 
geotermiczna – najważniejsze źródło w Islandii i energia jądrowa – główne źró-
dło w Finlandii i częściowo w Szwecji, nie zwiększają emisji CO2. Generalnie 
z wyjątkiem Danii sposób wytwarzania energii w krajach nordyckich, emitujący 
umiarkowane ilości gazów cieplarnianych, jest porównywalny do innych rozwi-
niętych krajów podobnych rozmiarów.  

Dania i Szwecja proponuje 30-procentową redukcję, na co pozostałe kraje mogą 
wyrazić zgodę, jeśli takie ograniczenie zostanie później przyjęte również przez USA 
i inne kraje przemysłowo rozwinięte. Natomiast w Norwegii Socjalistyczna Partia 
Lewicy chce, by jej kraj zaadaptował dyrektywę UE dotyczącą odnawialnych źródeł 
energii, która skutkowałaby w krajach członkowskich zobowiązaniem do pokrywa-
nia 20% ich potrzeb energetycznych przez odnawialne źródła (do 2010 r.). H. Søren-
sen (SV), sekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, jest rzeczywistym 
zwolennikiem tej dyrektywy, a Inga Marthe Thorkildsen w imieniu SV opowiedziała 
się (w grudniu 2009 r.) w Stortingu za szybkim jej wprowadzeniem. Również była 
liderka Partii Centrum – Å. Haga, stoi na stanowisku, że Norwegia powinna powie-
dzieć „tak” dla dyrektywy. Nieczuły na te argumenty wydaje się być minister ds. 
ropy i energii Terje Riis-Johansen (SP), który uważa, że w tej sprawie należy proce-
dować podobnie jak w kwestii innych dyrektyw unijnych73. Wraz z ministrem finan-
sów uważa on, że nie należy się spieszyć, tym bardziej że nie wiadomo z jakimi 
kosztami należy się liczyć. Chociaż większość norweskiej energii pochodzi z hydro-
elektrowni, to prawdopodobnie należałoby zwiększyć udział odnawialnych źródeł 
energii o 10–15%. 

                                                            

72 Zob. „Energiekonomii” – dodatek do „Borsen”, czerwiec 2007. 
73 „Aftenposten”,10.12.2008. 
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Mimo to premierzy: szwedzki – Fredrik Reinfeldt i duński – Anders Fough Ra-
smussen, na inauguracji marcowego szczytu 27 państw członkowskich UE (2007 r.) 
wezwali do określenia wspólnego celu w sprawie źródeł energii. Chcieliby, żeby 
w 2020 r. biopaliwa stanowiły 10% wśród wszystkich używanych paliw. Mieli oni 
świadomość stopnia trudności zrealizowania planów, ale także konieczności prze-
prowadzania tych zmian, jeżeli UE chce stać się najbardziej wydajnym energe-
tycznie rejonem na świecie. Wierzyli, że można doprowadzić do zmiany klima-
tycznej, po zerwaniu z panującymi tendencjami. Dotychczasowe doświadczenia 
Danii i Szwecji pokazują, że możliwe jest połączenie wzrostu ekonomicznego oraz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Efekt taki uzyskano poprzez analizę czynni-
ków związanych z różnymi warunkami w poszczególnych krajach. Premierzy do-
datkowo zwracali uwagę na wartość swojego stanowiska, przekonując, że walka ze 
zmianami klimatycznymi może doskonale iść w parze ze wzrostem zatrudnienia 
i rozwojem74.  

Ograniczony dostęp państw UE (w tym również części krajów nordyckich) do 
złóż w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na energię powoduje coraz sil-
niejsze uzależnienie od importu. W gronie krajów nordyckich istnieje pełna zgod-
ność, że w celu rozwiązania dylematu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego 
potrzebne są trzy podstawowe kierunki działania: 

 wzmocnienie relacji z państwami trzecimi będącymi eksporterami ropy, 
 ograniczenie zapotrzebowania na energię,  
 skoncentrowanie się na energii odnawialnej. 
Skoordynowanie tych przedsięwzięć na płaszczyźnie wspólnoty UE jest ściśle 

powiązane z tworzeniem wewnętrznego rynku, co oznacza oparcie handlu energią 
pomiędzy państwami członkowskimi na zasadach rynkowych, zgodnie 
z ustaleniami traktatu UE i porozumienia o EOG o swobodnym przepływie towa-
rów i konkurencyjności. To sytuacja dnia dzisiejszego, którą państwa nordyckie 
dość dawno już wyprzedziły, realizując program współpracy energetycznej. Za jej 
zwiastuna zwykło się uważać kooperację w zakresie przesyłu energii elektrycznej 
(rozpoczętą między Szwecją i Danią w 1915 r. oraz Szwecją i Norwegią w koń-
cówce lat 50. XX w.). Istotą rozwoju tego sektora było współdziałanie najwięk-
szych skandynawskich korporacji na rzecz produkcji i wykorzystania energii elek-
trycznej w regionie (w 1963 r. utworzono Nordycką Radę Producentów Energii 
Elektrycznej NORDEL). Chodziło o racjonalizację i obniżkę kosztów w imię dba-
łości o możliwie wysoki stopień energetycznej samowystarczalności regionu.  

Kryzys energetyczny lat 70. XX w. był dla Skandynawów swoistym szokiem, 
a nawet powodem okresowego załamania gospodarki Szwecji, Danii i Finlandii. 
Brak kopalnych surowców energetycznych, gwałtowny wzrost cen na rynkach 
międzynarodowych doprowadziły do spadku produkcji przemysłowej i wzrostu 
                                                            

74 „Dagens Nyheter”, 08.03.2007. 
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bezrobocia w regionie. Rada Nordycka próbowała zapobiegać, proponując utwo-
rzenie „nordyckiego instytutu ds. energii elektrycznej”, celem opracowania róż-
nych wariantów przeciwdziałania energetycznym zawirowaniom. Zupełnie nową 
sytuację stworzyło odkrycie przez Duńczyków i Norwegów złóż ropy i gazu na 
Morzu Północnym. Oznaczało to, po pierwsze, perspektywę niezależności i energe-
tycznej samowystarczalności oraz wzrost zamożności dwóch wymienionych kra-
jów, po drugie, kwestia wykorzystania złóż węglowodorów na Morzu Północnym 
stała się obiektem ogólnonordyckiego zainteresowania75. Chodziło o stworzenie 
możliwości kooperacji z pozostałymi partnerami nordyckimi w zakresie korzysta-
nia z nowoczesnych technologii niezbędnych do zbudowania norweskiego i duń-
skiego przesyłu wydobycia ropy i gazu oraz kapitałochłonnych instalacji petro-
chemicznych76. Nordycki Komitet Wyższych Urzędników podjął sprawę budowy 
sieci rurociągów (Nordic Power Exchange). W 1976 r. był już gotowy raport 
o nordyckiej współpracy w dziedzinie energii, powstały z inicjatywy Rady Nor-
dyckiej, a dotyczący wspólnych inwestycji energetycznych, rozwoju nowocze-
snych technologii oraz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii nuklear-
nej w przemyśle77. W 1974 r. „Norwegia zobowiązała się, że wydobycie złóż gazu 
i ropy na Morzu Północnym będzie odpowiadało interesom energetyczno-
surowcowym pozostałych krajów regionu. W tym samym czasie Skandynawowie 
doszli do porozumienia i opracowali w latach 1976–1977 konkretne formy współ-
pracy inwestycyjno-technicznej, aby móc skutecznie eksploatować pokłady ropy 
naftowej na szelfie kontynentalnym północnej Norwegii (w tej dziedzinie współ-
praca norwesko-szwedzka była szczególnie efektywna). Umowy dotyczyły rów-
nież rozwoju przemysłu petrochemicznego i energetycznego78. Konkretnym prze-
jawem nordyckiej współpracy gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa energe-
tycznego jest zawarty przez Norwegię i Szwecję w 1978 r. dwudziestoletni układ 

                                                            

75 Norweski premier T. Bratteli oświadczył, że „Norwegia jest gotowa przedyskutować 
przedsięwzięcia, by nasza ropa mogła być wykorzystana dla dobra innych krajów nor-
dyckich”, F. Wendt, Cooperation in the Nordic Countries. Achievements and Obstacles, 
Stockholm 1991, s. 175. 

76 W styczniu 1975 r. nordyccy premierzy zdecydowali (w Oslo) o utworzeniu Nordyckiego 
Banku Inwestycyjnego (Nordiska Investeringsbanhen, NIB). W działalności banku poja-
wiło się pojęcie „interesu nordyckiego”. 

77 W związku z rozpoczęciem pracy w latach 80. ubiegłego stulecia przez nowe elektrownie 
jądrowe w Szwecji, Norwegii i Finlandii nasiliła się nordycka współpraca w tej dziedzi-
nie. Powstała m.in. Nordycka Grupa ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego. Sprawa bezpie-
czeństwa nuklearnych urządzeń energetycznych i kontroli materiałów radioaktywnych 
jest stałym obiektem troski Rady Nordyckiej, Zob. np. raport Nordic Nuclear Emergency 
Exercises, Tema Nord, 1995, nr 606. 

78 B. Piotrowski, Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do Wspólnoty Europejskiej, 
Poznań 2006, s. 86. 
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o dostawach ropy i gazu do Szwecji oraz powołania wspólnego koncernu Volvo 
Petroleum (z połączenia Svenska Volvo AB oraz Norsk Volvo), który w sensie 
technologiczno kapitałowym to porozumienie zabezpieczał. B. Piotrowski zwraca 
uwagę na szczególną rolę Rady Nordyckiej w kształtowaniu współpracy państw 
regionu w zakresie energii i słusznie podkreśla główne płaszczyzny jej aktywności, 
a mianowicie: 

 obowiązującą zasadę otwartości skandynawskiego rynku dotyczącego elek-
tryczności i gazu w odniesieniu do krajów UE; 

 politykę ekologiczno-klimatyczną oznaczającą, że sektor energii winien być 
przygotowany do częstych zmian i wymogów klimatycznych, co stanowi 
warunek optymalnego rozwoju polityki energetycznej; 

 współpracę Skandynawów z krajami bałtyckimi (od połowy lat 90.) wyraża-
jącą się m.in. w programie kooperacji w dziedzinie energetyki dla regionu 
Bałtyku (The Baltic Sea Region Energy Cooperation, BASREC)79. 

W tym kontekście warto pamiętać, że Szwecja i inne kraje regionu zliberalizo-
wały stosunkowo wcześnie swój sektor elektryczności. Natomiast dalsza współpra-
ca i integracja nordyckiego rynku energii wymaga intensywnych działań na rzecz 
modernizacji i ulepszenia systemów przesyłowych oraz używania nowoczesnych 
technologii w celu zwiększenia korelacji międzynarodowych. 

Obserwacja skutków eskalacji sporu między Rosją a Ukrainą o warunki eks-
portu i przesyłu rosyjskiego gazu w gronie państw regionu nordyckiego spowodo-
wała podjęcie intensywnych prac nad planami awaryjnymi w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Możemy tu mówić o wzajemnym pełnym zrozumieniu part-
nerów, potrzebie pomocy i wsparcia, kooperacji i wymiany informacji, które to 
działania koordynowane i realizowane są poprzez Nordycką Radę Ministrów oraz 
Radę Nordycką. W takich to ramach odbywała się np. wizyta fińskiej misji han-
dlowej pod przewodnictwem ministra handlu zagranicznego Paavo Väyrynena 
w Kirkenes i Tromsø (Norwegia, 9 i 10 kwietnia 2008 r.) na zaproszenie J. Gahr 
Støre, ministra spraw zagranicznych i D. Terje Andersena – ministra handlu 
i przemysłu Norwegii. Tematem rozmów było rozszerzenie współpracy biznesowej 
i możliwości współdziałania przemysłowego w odniesieniu do rejonów północ-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem ropy i gazu, biotechnologii i innych no-
wych form energetyki80. Kraje regionu mogą również pochwalić się wieloma suk-
cesami, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i bezpieczeństwo pracy elektrow-
ni jądrowych (dobry przykład to budowana w latach 70. fińska elektrownia 
w Loviisa). Jest to wyjątkowo ważne, biorąc pod uwagę nacisk, wręcz sprzeciw 
tamtejszej opinii publicznej oraz bardzo aktywnych ruchów ekologicznych. Warto 
również odnotować utworzenie Nord Pool – Nordyckiej Giełdy Energii (Nordic 

                                                            

79 Por. ibidem, s. 88. 
80 „Aftenposten”, 04.02.2008. 
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Power Exchange, 1996 r.), która jest pierwszą w świecie międzynarodową giełdą 
mocy energetycznych. Nord Pool organizuje rynek w zunifikowanych materialnie 
(Elspot) i finansowo kontraktach energii, włączając usługi rozliczeniowe między 
nordyckimi uczestnikami i zapewniając wsparcie dla klientów w Szwecji, Finlan-
dii, Norwegii i Danii. Na tym tle wyróżnia się nieco Dania, wyraźnie koncentrująca 
się na potrzebie zapewnienia przede wszystkim sobie indywidualnego bezpieczeń-
stwa, a równocześnie prezentująca chęć odgrywania roli międzynarodowego wręcz 
potentata energetycznego. Danii nie zagraża żadne bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo, gdyż zapotrzebowanie na gaz pokrywa z własnego wydobycia, niemniej jed-
nak planuje ona zwiększenie importu gazu z Norwegii i Holandii. Ponadto w ostat-
nich latach znajdujący się w rękach państwa koncern energetyczny DONG nie 
tylko wzmocnił swoją pozycję na rynku europejskim, ale przede wszystkim naby-
wał i tworzył znaczne rezerwy gazu, m.in. poprzez zakup udziałów w norweskim 
Ormen Lange – drugim co do wielkości złożu Europy Północnej. Równolegle pra-
cował nad rozszerzeniem duńskiego eksportu gazu, m.in. do Niemiec i Holandii. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie duńskie ugrupowania parlamentarne są 
jednak zgodne w tym, że handel energią ma związek z polityką bezpieczeństwa 
i Europa powinna wypracować wspólną strategię osiągnięcia niezależności energe-
tycznej. P. Jorgensen, rzecznik Partii Konserwatywnej ds. energii, uważa, że naj-
lepszym rozwiązaniem tego problemu jest rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Wskazuje on na plan duńskiego rządu, który zakłada, że w 2020 r. Dania będzie 
niezależna od dostaw z zagranicy, a 25% zużywanej w tym kraju energii pochodzić 
będzie ze źródeł odnawialnych. Z kolei K. Mortensen podkreśla, że „powinny zo-
stać stworzone takie ramy polityczne, aby DONG Energy bardziej opłacało się 
inwestować w odnawialne źródła energii niż kupować gaz i ropę81. Z kolei premier 
A. Fogh Rasmussen82 na konferencji poświęconej duńskiej polityce energetycznej 
(Kopenhaga 15 marca 2007 r.) przestrzegł przed uzależnieniem od dostaw surow-
ców energetycznych z niestabilnych państw i regionów. Podkreślił, że polityka 
energetyczna i zaopatrzenie w surowce energetyczne stanowią istotną część polity-
ki bezpieczeństwa tak Danii, jak i UE. Jednocześnie zaznaczył, że globalne źródła 
dostaw ropy naftowej i gazu pod względem geograficznym ograniczają się obecnie 
do Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Rosji. Poinformował, że całkowite 
uniezależnienie się Danii od dostaw ropy naftowej, gazu i węgla jest długotermi-
nowym celem duńskiej polityki energetycznej. Do 2025 r. 30% zużywanej w Danii 
energii ma pochodzić ze źródeł alternatywnych, takich jak elektrownie wiatrowe, 
baterie słoneczne i biopaliwa83. 

                                                            

81 N.T. Andersen, Niezależność od Rosji wymaga energii odnawialnej, „Information”, 
24.08.2007 (tłum. R.M. Czarny). 

82 Dzisiaj pełni on funkcję Sekretarza Generalnego NATO.  
83 „Berlingske Tidende”, 16.03.2007. 
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Komisja Duńskiego Zarządu Energii ds. elektrowni wiatrowych, w swym ra-
porcie (z 2007 r.) zawarła propozycję lokalizacji nowych generatorów wiatrowych 
w obszarze duńskich wód terytorialnych. Propozycja zawarta w raporcie opraco-
wanym na wniosek Ministra Transportu i Energii może okazać się dla przedsię-
biorstw i milionów duńskich odbiorców energii elektrycznej bardzo kosztownym 
rozwiązaniem. Według raportu Dania miałaby możliwość uzyskania za pośrednic-
twem 23 parków generatorów wiatrowych (200 MW każdy), w 2025 r. 18 mld 
kWh z wykorzystania energii wiatru – wielkość ta odpowiadałaby połowie duń-
skiego zużycia energii elektrycznej. Rządowe plany mogą zostać zaakceptowane, 
jeśli spółki sektora energii (jak np. DONG Energy, niemiecka E.ON oraz szwedzka 
Vattenfall) podejmą się takiego zadania w zamian za gwarancje miliardowych do-
płat finansowanych przez odbiorców energii (zdaniem DONG Energy generatory 
wiatrowe nie będą budowane na morzu, jeśli wytwarzana w efekcie energia będzie 
rozliczana po cenach rynkowych)84. 

Różnica ceny będzie pobierana z rachunku odbiorców energii elektrycznej po-
przez specjalną opłatę, tzw. PSO (Public Service Obligations). Bazując na cenie 
energii elektrycznej z marca 2007 r. i zawartej umowie ze spółką DONG Energy 
dotyczącej Horns Rev 2, proponowana budowa 23 generatorów wiatrowych ozna-
cza zwiększenie wydatków przedsiębiorstw i odbiorców energii elektrycznej o 6,1 
mld DKK rocznie. Minister transportu i energii F. Hansen ocenia raport jako iden-
tyfikujący realnie istniejące możliwości lokalizacji na morzu dużych wiatrowni, 
które mogą w zasadniczym stopniu przyczynić się do spełnienia przyjętego przez 
rząd Danii celu podwojenia (z 15% do 30%) do 2025 r. udziału wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych85. 

W tym kontekście niezwykle ciekawie przedstawia się rządowa długotermino-
wa Strategia Energetyczno-Klimatyczna, którą 6 listopada 2008 r. zaprezentowały 
władze Republiki Finlandii. Zawiera ona instrumenty i mechanizmy redukcji dwu-
tlenku węgla do 2020 r. W strategii ujęte są działania w odniesieniu do branż pozo-
stających poza systemem handlu uprawnieniami emisyjnymi, czyli budownictwa, 
mieszkalnictwa, transportu i rolnictwa. Według obliczeń rządu całkowite zużycie 
energii w Finlandii w 2020 r. wyniesie 347 TWh, jeżeli nie zostaną wprowadzone 
nowe mechanizmy prooszczędnościowe. Te zaś mają zadziałać tak, aby zużycie nie 
przekroczyło 310 TWh. Konsumpcja energii elektrycznej wzrośnie z obecnych 90 
                                                            

84 Duńscy konsumenci energii wiedzą co ich czeka, jeżeli projekt zostanie zrealizowany. 
W kwietniu 2007 r. Duński Zarząd Energii poinformował, że została zawarta umowa ze 
spółką DONG Energy o budowie parku generatorów wiatrowych Horns Rev 2 
w okolicach Esbjerg, gwarantująca DONG Energy cenę rozliczeniową za każdą kWh do-
starczoną w pierwszych 12 latach funkcjonowania parku w wysokości 0,518 DKK, co sta-
nowi wzrost ceny o 288% (ostatnie dane spółki przesyłowej Energinet.dk wskazują, że 
w marcu 2007 r. cena netto energii elektrycznej wynosiła 0,18 DKK za 1 kWh).  

85 „Jyllands Posten”, 25.07.2007. 
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do 98 TWh, przy czym w przeważającej części za wzrost odpowiadać będzie 
przemysł. Według ministra gospodarki Mauriego Pekkarinena konieczne będzie 
zwiększenie mocy produkcyjnych energii elektrycznej, które powinno zastąpić 
import. Finlandia zamierza już w następnej dekadzie po roku 2010 osiągnąć samo-
wystarczalność w wytwarzaniu energii elektrycznej. Likwidowane będą elektrocie-
płownie węglowe, a ich miejsce zajmą zakłady wykorzystujące przyjazne środowi-
sku źródła energii. „W praktyce oznacza to konieczność zwiększenia atomowych 
mocy energetycznych. Rząd powinien jeszcze w tej kadencji zdecydować o budo-
wie kolejnych reaktorów atomowych. W strategii podkreśla się jednak, że elek-
trownie atomowe mają zapewnić podaż energii elektrycznej na potrzeby krajowe. 
Nie przewiduje się więc stałego eksportu wytwarzanego w nich prądu”86. Rząd 
zamierza podnieść udział odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii do 
wymaganych przez Unię Europejską 38%, czyli 30 TWh. Wymagać to będzie 
zwiększenia wykorzystania paliw drewnopochodnych, energii wiatrowej, geoter-
micznej i wodnej oraz odpadów. Z elektrowni wodnych pozyskiwać się będzie 
6 TWh.  

Główne założenia Strategii Energetyczno-Klimatycznej przedstawiają się nastę-
pująco: 

 

Ogólnie: 
 w 2050 r. całkowite zużycie energii stanowić ma 70% obecnego poziomu. 

Mamy tu więc do czynienia z odwróceniem tendencji wzrostowej w zużyciu 
energii elektrycznej, 

 podniesienie podaży energii elektrycznej do takiego poziomu, aby po 2020 r. 
można było zrezygnować z importu i osiągnąć samowystarczalność, 

 w 2020 r. 38%, a w 2050 r. aż 60% energii będzie wytwarzane ze źródeł 
odnawialnych (obecnie poniżej 30%). W transporcie udział biopaliw wynie-
sie 10%, 

 zwiększenie atomowego potencjału energetycznego. 
 

Mieszkalnictwo i budownictwo: 
 ograniczenie budownictwa mieszkaniowego poza terenami zabudowanymi 

i promowanie zwartej zabudowy, 
 zaostrzenie o 30% (w 2010 r.) regulacji dotyczących efektywności energe-

tycznej w nowym budownictwie, 
 w latach 20. XXI w. całkowite odejście od ogrzewania domów mieszkal-

nych olejem opałowym i zastąpienie go bioolejami, energią słoneczną, bry-
kietami (palets) oraz pompami termicznymi, 

 wprowadzenie ulg podatkowych i dotacji na remonty w systemach energe-
tycznych, 

                                                            

86 Wypowiedź M. Pekkarinena, cyt. za: „Helsingin Samomat”, 07.11.2008. 
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 zapewnienie przez państwo doradztwa energetycznego dla podmiotów in-
westujących w tzw. małe budownictwo mieszkaniowe. 

 

Transport: 
 obcięcie emisji CO2 o 2 mln ton w porównaniu do obecnego poziomu, 
 wprowadzenie zachęt podatkowych motywujących do zakupu samochodów 

z napędem elektrycznym lub hybrydowym, 
 wpływanie na wybór napędu kupowanych samochodów poprzez regulacje 

podatkowe w stosunku do cen paliw, 
 uzależnienie podatku rejestracyjnego na furgonetki od poziomu emisji CO2, 
 promowanie komunikacji publicznej poprzez wprowadzenie w 2009 r. dota-

cji do transportu miejskiego w największych miastach. 
 

Odpady, rolnictwo, leśnictwo: 
 po 2020 r. wysypiska nie będą przyjmować odpadów organicznych 

i odpadów nadających się do spalania. Półtorakrotnie zwiększy się wyko-
rzystanie paliw pozyskiwanych z odpadów, 

 propagowanie upraw roślin energetycznych. Wykorzystanie produktów 
ubocznych powstających w hodowli zwierząt do wytwarzania energii, 

 ograniczenie wyrębów lasów pod uprawy rolne lub dla innych celów. 
 

Energetyka i inne gałęzie przemysłu: 
 20-krotne zwiększenie potencjału produkcyjnego elektrowni wiatrowych 

(docelowa moc 2000 MW i produkcja energii rzędu 6 TWh), 
 podniesienie mocy produkcyjnych już istniejących elektrowni wodnych, 
 do 2020 r. trzykrotny wzrost wykorzystania zrębków (odpadów) drzewnych 

w produkcji energii ( z obecnych 3,7 mld m3 do 12 mld m3), 
 zwiększenie dotacji inwestycyjnych w wykorzystaniu energii odnawialnych. 

Wprowadzenie cen gwarantowanych na energię wiatrową i biogaz, 
 wprowadzenie instrumentów podatkowych motywujących do redukcji emi-

sji gazów cieplarnianych w dziedzinach pozostających poza mechanizmem 
handlu emisjami, czyli w transporcie, rolnictwie, ciepłownictwie, budow-
nictwie i zagospodarowaniu odpadów, 

 podwojenie nakładów na badania i wdrażanie nowych technologii 
w energetyce i ochronie klimatu. 

Konfederacja Fińskiego Przemysłu (EK) skrytykowała Strategię za zaniżenie 
przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną, domagając się przyzna-
nia koncesji na budowę nowych reaktorów atomowych wszystkim spółkom, które 
wystąpiły już ze stosownymi wnioskami, czyli TVO, Fennovoima i Fortum. „Po 
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otrzymaniu koncesji inwestorzy sami ustalą, w jakim terminie i kolejności przystą-
pią do budowy, a przesądzi o tym sytuacja na rynku energii”87. 

 

Stąd potrzeba zastanowienia się nad globalnymi rozwiązaniami, bo tylko takie 
mogą ograniczyć skalę problemu. Starania samych państw nordyckich, czy nawet 
całej UE nie dadzą zbyt wiele z globalnego punktu widzenia, bo Unia ma tylko 
kilkanaście procent udziału w światowej emisji88. Bez rozwiązań globalnych może 
dojść nie tylko do emigracji przemysłów energochłonnych poza UE, ale i trudnych 
do przewidzenia, wręcz katastrofalnych zmian ekosystemu i klimatu. 

 
 
Podsumowanie 

 
Przeprowadzona analiza prowadzi do kilku istotnych wniosków. 
Obecny porządek międzynarodowy oddziałuje na kraje nordyckie bardziej niż 

w przeszłości. Podobnie rozwój i ewolucja społeczności międzynarodowej ma 
naturalny wpływ na ich współpracę Dotyczy to zarówno płaszczyzny politycznej, 
ekonomicznej89, jak i ocen dotyczących relacji z tzw. „bliską i dalszą zagranicą”. 
Struktura i rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyły nowe horyzonty kooperacji 
i wprowadziły na porządek dzienny nowe zagadnienia90. Zróżnicowaną, będącą 
odpowiedzią na potrzebę chwili i wychodzącą naprzeciw wyzwaniom aktywność 
państw regionu nordyckiego charakteryzuje bogactwo tematyki i szerokie spektrum 
zainteresowań91. Obejmuje ona zarówno współpracę z innymi organizacjami regio-
nalnymi i projektami tworzonymi przez Unię Europejską czy ją angażującymi, jak 
i wymianę punktów widzenia, wręcz koordynację wysiłków związanych ze szcze-
gólnymi wyzwaniami współczesności. Jednym z nich jest bez wątpienia Daleka 
Północ – region prawdziwych szans, ale też możliwych zadrażnień i problemów 
wykraczających poza granice regionu. Choć kluczową rolę w regionie nadal grają 
państwa, szczególnie tradycyjne wielkie mocarstwa, to coraz większą wagę przy-
wiązuje się punktu widzenia miejscowych i regionalnych władz, NGO-sów promu-
                                                            

87 Wypowiedź L. Fagernäsa, prezesa Konfederacji Fińskiego Przemysłu, cyt. za: „Helsingin 
Samomat”, 07.11.2008. 

88 Gdyby nie nowe kraje UE, Wspólnota nie dałaby rady wywiązać się ze zobowiązań 
z Kioto. Polska jest tutaj dobrym przykładem. Emisja w Polsce w latach 1998–2005 zo-
stała zmniejszona o 30%, a wzrost gospodarczy wyniósł w tym czasie ok. 50%. 

89 Zob. Total Economy Database, January 2008, The Conference Board and Groningen 
Growth and Development Centre, www.conference-board.org/economics (dostęp: 
08.04.2008). 

90 Zob. I. Runar Eðvarðsson, Demographic Changes, Labor Migration and EU-Enlargement 
– Relevance for the Nordic regions, Stockholm 2007. 

91 Zob. Ch. Ketels, Global pressure – Nordic Solutions? The Nordic Globalization Barome-
ter 2008, Copenhagen 2008. 
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jących ochronę środowiska oraz ludności tubylczej. Na znaczeniu wyraźnie zysku-
ją też zagadnienia o charakterze komercyjnym dotyczące wielkich kompanii ener-
getycznych, własności, problemu rybołówstwa, zainteresowania wyrażanego przez 
towarzystwa żeglugowe i biznes turystyczny. W dającej się przewidzieć przyszło-
ści złożoność wzajemnych oddziaływań między wszystkimi wspomnianymi akto-
rami będzie miała decydujący wpływ na geopolitykę Dalekiej Północy. 

Aktualnie rozwój współpracy nordyckiej wydaje się być skoncentrowany na 
wyzwaniach i szansach, jakie niesie ze sobą globalizacja, wśród których miejsce 
szczególne zajmują: energia, ochrona środowiska i klimat Znajduje to szczególne 
odzwierciedlenie w działalności i inicjatywach podejmowanych przez Nordycką 
Radę Ministrów. Jednym z jej motywów przewodnich jest otwartość zwracająca 
się w kierunku sąsiadów, w szczególności tych związanych z rejonem Dalekiej 
Północy. 

Nowe międzynarodowe uwarunkowania nie oznaczają jednak, że całość ak-
tywności Norden to jedynie wynik bogatej perspektywy czy uświadomienia sobie 
konieczności wspólnego reagowania na wyzwania i możliwości tworzone przez 
procesy globalizacji. Region tego typu, posiadający szczególną nordycką specyfi-
kę, z dużą dozą prawdopodobieństwa realizował będzie współpracę w znaczącym 
stopniu motywowaną i opartą na własnej wewnętrznej tradycji, spójności i do-
świadczeniu. Jego silną stroną nadal będzie elastyczność oraz zdolność przystoso-
wywania działań do nowych potrzeb. Stąd trudno się dziwić, że państwa nordyckie, 
z ich pragmatycznym podejściem, wyrażają zaniepokojenie dalszym rozwojem 
sytuacji na Dalekiej Północy. Dla nich ten obszar, a w szczególności Arktyka, to 
subregion warunkujący rozwój społeczny i gospodarczy oraz bardzo określone 
i wyjątkowo poważnie traktowane wyzwanie ekologiczne. Z oczywistych wzglę-
dów szczególną rolę w tym gronie odgrywają Norwegia i Dania, choć wszystkie 
państwa nordyckie opowiadają się na rzecz zaangażowania UE i NATO w sprawy 
Dalekiej Północy. Uznają bowiem te dwie organizacje jako potencjalnie wzmacnia-
jące ich własną pozycję wobec pozostałych aktorów, przede wszystkim Federacji 
Rosyjskiej i USA. 
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 Wizja państwa w ujęciu 
Gunnara Myrdala 

Beata Rogowska  
 

Kiedy zgodziłem się zostać członkiem nowego rządu socjaldemokratycznego, pamiętam byłem głębo-
ko opanowany przez uczucie, że musi to oznaczać zmiany w warunkach mojej pracy. Będąc całkowi-
cie niezależnym naukowcem aktywnym w dziedzinie społecznej i gospodarczej teraz stałem się człon-
kiem grupy podejmującej kolektywne decyzje. Musiałem postawić granicę między tym co ja osobiście 

uważam, a tym, co mogę oświadczyć, otwarcie, bo poprzedziłoby decyzje rządowe.  
Nigdy przedtem nie miałem takiego ograniczenia. 

G. Myrdal1 
 
Wprowadzenie 
 
Gunnar Karl Myrdal (1898–1987) jest jednym z najbardziej znanych na świecie 

ekonomistów szwedzkich, a także laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekono-
mii z 1974 r.2 

Był synem K.A. Petterssona, rolnika i pracownika budowlanego, i A.S. Karlsson, 
urodził się w prowincji Dalarna. W 1904 r. rodzina przeniosła się do Sztokholmu. Jak 
podkreśla L. Jackson, w liceum był uważany za „outsidera w świecie kapitalistów 
w Sztokholmie”. Uzyskał magisterium w dziedzinie prawa na Uniwersytecie w Sztok-
holmie. W 1919 r. poznał Alvę Myrdal, poślubił ją w 1924 r. W latach 1933–50 ze-
tknął się z polskim ekonomistą M. Kaleckim, odbywającym stypendium w Szwecji, 
autorem słynnego powiedzenia, że „robotnicy wydają tyle, ile zarabiają, a kapitaliści 
zarabiają tyle, ile wydają”.  

G. Myrdal sprawował istotne funkcje w kraju i za granicą: był dwukrotnie (1934–
1950, 1960–1967) profesorem uniwersytetu w Sztokholmie, w tym w zakresie mię-
dzynarodowych stosunków gospodarczych; członkiem parlamentu w latach 1935–
1938 i 1944–1947 oraz ministrem handlu w latach 1945–1947. Od 1947 do 1957 r. 
pełnił stanowisko sekretarza Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Mógł zatem 
w praktyce opowiedzieć się po stronie dyskryminowanych warstw ludności w krajach 
rozwiniętych, a następnie kierował badaniami związanymi z problematyką społeczno-
gospodarczą krajów południowo-wschodniej Azji. 

Od 1967 r. był na emeryturze, ale nadal brał aktywny udział w życiu naukowym. 
Prowadził badania i wykłady za granicą, w latach 1973–1974 na uniwersytecie 
                                                            

1 G. Myrdal, Hur styrs landet? Stockholm 1982, s. 225, 229.  
2 M. Scousen, Narodziny współczesnej ekonomii. Życie i idee wielkich myślicieli, Warszawa 

2012, s. 536; R.V. Vane, Ch. Mulhearn, Nagroda imienia Alfreda Nobla w dziedzinie eko-
nomii: wskazówki biograficzne dla potencjalnych laureatów, „Gospodarka Narodowa” 
2004, nr 7-8, s. 74-92; J.J. Jasiński, Nagrody Nobla z ekonomii 1969–2011, 2013, s. 5, 18, 
56-63, 236-239. 
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w Santa Barbara w USA. Był założycielem Instytutu Międzynarodowych Badań Eko-
nomicznych – Światowe Centrum Badań nad Handlem i Rozwojem w Sztokholmie. 
Od 1945 r. był członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk. W sferze filozo-
ficzno-społecznej był pod wpływem swojego nauczyciela historii, J. Lindqvista, który 
wprowadził go w filozofię oświecenia, entuzjastą dla idei Kjelléna oraz zwolennikiem 
idei nietzscheańskiej, koncepcji socjologa M. Webera oraz szwedzkiego filozofa 
A. Hägerströma. Nigdy nie pisał autobiografii, ale wielokrotnie opisywał swój rozwój 
intelektualny, np. w 1973 r. I stället för memoarer, ang. Instead of Memory3.  

Komitet Noblowski podkreślił nie tylko jego wkład do teorii pieniądza i cyklu 
koniunkturalnego, ale także wnikliwość analizy współzależności zjawisk gospo-
darczych, społecznych i instytucjonalnych. Paradoksem uzyskania Nagrody Nobla 
był fakt, że musiał się nią dzielić z przeciwnikiem – zwolennikiem wolnego rynku 
F.A. von Hayekiem. Jego żona, A. Myrdal, także otrzymała podwójną Pokojową 
Nagrodę Nobla z meksykańskim dyplomatą A.G. Roblem w 1982 r.  

Widoczne było jego zaangażowanie w debatę polityczną. Niewątpliwie na jego 
zainteresowanie się zagadnieniami krajów gospodarczo zacofanych miała wpływ 
żona, która w latach 1955–1961 pełniła funkcję szwedzkiego ambasadora w In-
diach. Była również członkiem rządu szwedzkiego w latach 1967–19734.  

                                                            

3 G. Myrdal, Objectivity in Social Research, New York 1969, s. 10; M. Czaja, Blaski i cie-
nie Nagrody Nobla, Warszawa 2002, s. 114; R. Rapacki, Gunnar Myrdal, w: Z. Matkow-
ski, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969–1986, Warszawa 1990, s. 186-
187; W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007, s. 390-391; J. No-
wicki, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, Warszawa 1984, s. 186-187; W. Lamen-
towicz, Reformizm szwedzki, Warszawa 1977, s. 73-75.  

4 Był autorem ponad stu pozycji naukowych, z czego ok. 50 stanowiły artykuły. Wyrazem 
aktywności społecznej i politycznej były prace, na których zbudował swoją reputację: Ame-
rykański dylemat, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy, 
1944; Dramat azjatycki. Badania nad ubóstwem narodów – Asian Drama. An Iquiry into the 
Poverty of Nations, 1968. Wyd. pol.: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, 
1958; Przeciw nędzy na świecie, 1975. Ważniejsze prace w językach obcych: Prisbildni-
ningsproblemet och foranderligheten, 1927; Vetenskap och politik i nationalekonomien, Sto-
cholm 1928–1933. Wyd. ang.: The Political Element in the Development of Economic The-
ory, 1953; Om penningteoretisk jamvikt, 1931. Wyd. niem.: Der Gleichgewichtsbegriff als 
Instrument fur geldtheoretische Analyse. Beitrage zur Geldtheorie (red. F.A. Hayek), 1933. 
Wyd. ang.: Monetary Equilibrium, 1939; Socialpolitikens dilemma, Social Tidskrift 1932; 
Aktuella beskattningsproblem. Address to the Swedish Economic Association, 1937; The Re-
construction of World Trade and Swedish Economic Policy. 1946; The Trends towards Eco-
nomic Planning, 1951; Value in Social Theory. A Selection of Essays on Methodology,1958; 
Economic theory and underdeveloped regions, 1957; Against the stream: critical essays in 
economics, 1973; S.H.A. Jafri, Gunnar Myrdal (1898–1987) as Economist, Social Thinkers, 
Politician and Laureate of 1974, w: A.N.M. Wahid, Frontiers of Economics: Nobel Laure-
ates of the Twentieth Century, 2002, s. 83-90, W. Stankiewicz, Ekonomika, s. 19-20. 
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Patrząc przez pryzmat polityki, był traktowany jako socjaldemokratyczne cu-
downe dziecko (wonderboy), natomiast na styku ekonomii i polityki jako architekt 
powojennych państw dobrobytu – welfare state5.  

Należał do ekonomistów akademickich silnie zaangażowanych w aktualne pro-
blemy społeczeństwa, stając się tym samym swoistym innowatorem, który dostar-
czał bogate analityczne spostrzeżenia. Nikt nie mógł mu zarzucić, że był tylko 
teoretykiem.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie koncepcji państwa ze szczególnym 
uwzględnieniem jego funkcji społeczno-gospodarczych w twórczości naukowej 
i widocznej aktywności społeczno-politycznej G. Myrdala.  

 
 
Metodologia 
 
Z perspektywy ekonomii jest on przedstawiany jako quasi-instytucjonalista, 

neoinstytucjonalista (M. Ratajczak)6, przedstawiciel szwedzkiej ekonomii dobroby-
tu (G.B. Spychalski)7, socjolog8.  

Ekonomiści widzą w twórczości G. Myrdala pewną wybuchową mieszankę: 
związki z czystą teorią, koncepcjami J.M. Keynesa oraz instytucjonalizmem. 
W związku z faktem, że zakłada się, że G. Myrdal budował swe koncepcje na pod-
łożu normatywnym9 niezbędne staje się ukazanie jego stanowiska metodologiczne-

                                                            

5 H. Przybyła, Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej, w: 
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodar-
cza państw, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2001, s. 294; D. Mitręga, Szwedzki model 
państwa dobrobytu, w: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, red. M. Bel-
ka, Wrocław 1992; M. Belka, Czy nadal państwo dobrobytu – zagrożenia i wyzwania dla 
modelu szwedzkiego, w: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej. Materiały 
konferencyjne, Wisła 3–5 czerwca 1996, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice 1996, 
s. 128; M. Banaś, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków 2010, 
s. 10.  

6 B. Fiedor zalicza go do wielkiej czwórki współczesnych neoinstytucjonalistów; tegoż, 
Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Wrocław 1992, s. 170; M. Ratajczak, Współ-
czesne teorie ekonomiczne, Poznań 2012, s. 144.  

7 G.B. Spychalski, Główne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Łódź 2006, s. 261-
269; W. Stankiewicz, Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 19; B. Sadelin, The History of 
Swedish Economic Thought, Routledge 1991, s. 216.  

8 Widoczne jest to we wczesnych latach 40. XX w. W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, 
Warszawa 2011, s. 113.  

9 Istotny był tu pierwiastek moralny. G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo 
nierozwinięte, Gdańsk 1958, s. 109.  
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go w obszarze teorii ekonomii (wpisuje się to w spór ekonomia pozytywna a nor-
matywna), którą przenosi na wyższy poziom nauk społecznych10.  

Podobnie jak J.K. Galbraith, również G. Myrdal rozwinął wyraźną krytykę 
myśli neoklasycznej, która jest bardzo wąskim rozumieniem ekonomii11. Wystę-
pował przeciw ekonomii jako dyscyplinie badającej tylko zmienne mierzalne, 
ilościowe, zupełnie pomijając aspekty społeczne ludzkiego gospodarowania, 
reprezentował wybitnie interdyscyplinarne jego ujęcie, co znajduje wyraz w jego 
teorii państwa12. Zakwestionowanie dorobku ekonomii klasyczno-neoklasycznej 
oraz lesseferyzmu w konsekwencji musiało doprowadzić do negacji modelu po-

                                                            

10 Stworzył w dziedzinie nauk ekonomicznych pojęcie „ekonomii” jako nauki normatyw-
nej. Ogólna teoria ekonomii z czasem będzie musiała według niego przeobrazić się 
w teorię społeczną. Uznał, że rozgraniczenie aktywności określanej mianem ekonomii 
pozytywnej od ekonomii normatywnej jest niewykonalne, a „niezangażowana (ang. di-
sinterested) nauka społeczna nigdy nie istniała i ze względów logicznych istnieć nie mo-
gła. Z faktu, że każda koncepcja teoretyczna jest oparta na przyjmowanych świadomie 
lub nieświadomie subiektywnych przesłankach będących pochodną światopoglądu bada-
cza, wyciągnął wniosek, że dążenie do uprawiania ekonomii pozytywnej jest z góry ska-
zane na niepowodzenie. Wobec niemożności osiągnięcia naukowego obiektywizmu po-
stulował, by ekonomiści otwarcie deklarowali wartości poglądy polityczne, normy etycz-
ne, nakazy religijne, którym hołdują. Pisał: „w odniesieniu do praktycznie każdego pro-
blemu gospodarczego w dociekaniach naukowych trzeba się zajmować całym systemem 
społecznym, uwzględniając obok tzw. czynników ekonomicznych to wszystko, co ma 
znaczenie dla zjawisk zachodzących w dziedzinie gospodarki. Jest to nakazem metodolo-
gicznym”. Argument wytoczony przez G. Myrdala przeciwko teorii ortodoksyjnej doty-
czy jej zakresu i metody (ale jego krytycyzm nie był tak ostry jak T. Veblena, J. Com-
monsa lub A. Hobsona). Z kolei w porównaniu z tezami R. Heilbronera oraz D. McClo-
skeya było to stanowisko najradykalniejsze. B. Sandelin, The History, s. 216; H. Landret-
h, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998, s. 418-419; G. Myrdal, 
Value in Social Theory, London 1958, s. 1-2; G. Myrdal, Znaczenie i wartości ekonomii 
instytucjonalnej, w: Ekonomia w przyszłości, red. K. Dopfer, Warszawa 1982, s. 14.  

11 M. Ratajczak, Współczesne teorie, s. 144.  
12 Negował zwłaszcza neoklasyczne pojęcie „równowagi ogólnej” ze względu na ewolu-

cyjne badanie rzeczywistości gospodarczej. G. Myrdal porzucił więc analizę statycznej 
równowagi teorii konwencjonalnej, gdyż model wolnej konkurencji nie oddaje funkcjo-
nowania rynku w życiu realnym. Doceniając wagę techniki i technologii jako przyczyn 
ewolucyjnej dynamiki systemu gospodarczego uznawał jednocześnie kreatywny wpływ 
człowieka i grup ludzkich jako głównego źródła tej dynamiki. Ujmował system ekono-
miczny jako integralną i niedającą się w zasadzie odizolować część ogólnego systemu 
społecznego. Dowodził, że w celu zrozumienia rozwoju gospodarczego trzeba studiować 
historię i politykę, teorie i ideologie, struktury i poziomy gospodarki, rozwarstwienie spo-
łeczne, rolnictwo i przemysł, zmiany demograficzne, zdrowotność i oświatę, ale nie od-
dzielnie od siebie, a w ich wzajemnym uzależnieniu. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie 
retrospektywne, 2001, s. 186-189, H. Landreth, D.C. Colander, Historia, s. 571.  
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wstałego w wyniku ewolucji tych szkół, zwanego liberalnym państwem minimum 
lub nocnego stróża (wersja klasyczna)13. Ewolucjonizm jego koncepcji zaprzecza 
także rewolucyjnym koncepcjom zwolenników K. Marksa14.  

 
Aby ukazać ewolucję rozwoju naukowego G. Myrdala, specyficzne związki 

z polityką oraz realne możliwości oddziaływania na system społeczno-gospodarczy 
w Szwecji, należy przedstawić główne etapy jego kariery: 

 
Etap pierwszy – przez większość lat 20. XX w. G. Myrdal trzymał się z dala 

od polityki (z wyjątkiem pisania artykułów politycznych w imieniu swojego kon-
serwatywnego ojca) i skupił się na karierze akademickiej. W sferze merytorycznej 
dotyczy zainteresowań G. Myrdala czystą teorią (1925–1933), czego potwierdze-
niem jest praca doktorska z 1927 r. Prisbildningsproblemet och föränderligheten 
(Price Formation and Economic Change)15, dotycząca problematyki pieniądza 
i wahań cyklicznych. Co ciekawe, już w 1928 r. rozpoczął krytykę neoklasycznej 
teorii ekonomii Vetenskap och politik i nationalekonomien, która została opubli-
kowana w języku angielskim w 1953 r. (The Political Element in the Development 
of Economic Theory) i stała się wyznacznikiem drugiego etapu jego kariery16.  

 
 
 

                                                            

13 Wzorzec tego typu państwa stworzyli: A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say. 
14 Państwo według K. Marksa to symbol ucisku społecznego i klasowego, zatem musi ob-

umrzeć. „Państwo burżuazyjne – pisali K. Marks i F. Engels – jest niczym więcej, jak 
ubezpieczeniem wzajemnym klasy burżuazyjnej przed jej poszczególnymi członkami, jak 
również klasą wyzyskiwaną, ubezpieczeniem, które musi stawać się coraz kosztowniej-
sze i pozornie coraz samodzielniejsze wobec społeczeństwa burżuazyjnego, gdyż coraz 
trudniej utrzymywać klasę wyzyskiwaną w społeczeństwie”. F. Engels, Pochodzenie ro-
dziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana, War-
szawa 1948, s. 197-198.  

15 Przedmiotem jego pracy doktorskiej był program tworzenia cen w warunkach zmian w 
gospodarce. E. Lundberg, Gunnar Myrdal`s Contribution to economic Theory, „The 
Swedish Journal of Economics” 1974, nr 4. 

16 Po polsku Element polityczny w rozwoju teorii ekonomicznej. Praca ta została opubliko-
wana w 1930 r. po szwedzku, w 1932 r. po niemiecku. Do dziś służy jako podręcznik. 
G. Myrdal poddał ostrej krytyce dominującą w wielu dziedzinach metodę badań polega-
jącą na włączeniu tylko implicite czynników politycznych do analizy ekonomicznej. Jego 
zdaniem niemożliwe jest osiąganie rezultatów politycznych wyłącznie na podstawie 
czystych, teoretycznych dociekań. Formułuje zatem wniosek, że powinien istnieć wymóg 
wyraźnego przedstawienia wartościujących przesłanek przyjętych w analizie oraz kry-
tycznej oceny warunków instytucjonalnych tworzących ramy teorii. R. Rapacki, Gunnar, 
s. 147.  
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Etap drugi – zaczynający się pod koniec lat 30. XX w. 17 to okres rozczarowa-
nia czystą teorią i ukierunkowanie ekonomii w stronę rozważań obejmujących 
w większym stopniu instytucjonalne ramy teorii ekonomii18. 

 
Etap trzeci – obejmuje działania polityczne o charakterze społeczno-

gospodarczym (badania stosowane) oraz stanowi wyraz zainteresowania G. Myrda-
la problematyką krajów słabo rozwiniętych (polityka w latach 1940–1960 oraz 
doradztwo tymże krajom)19. 

 
Granice tych etapów są płynne, niejednokrotnie przenikają się koncepcje eko-

nomiczne i postawy społeczno-polityczne. Niemniej jednak pokazują przejście od 
wyabstrahowanej konwencjonalnej (ortodoksyjnej) ekonomii do instytucjonalnej 
(heterodoksyjnej) nauki20. Choć w poszczególnych okresach swej aktywności na-
ukowej G. Myrdal stosował różnorodny i zróżnicowany zestaw metod i narzędzi 
analitycznych, w jego metodzie badawczej można doszukać się pewnych trwałych, 
niezmiennych właściwości. Najważniejsze z nich to: 

 koncentrowanie uwagi badawczej – w przeciwieństwie do tradycyjnego ro-
zumienia zadań teorii ekonomicznej – na instytucjonalnych ramach działal-
ności gospodarczej, 

                                                            

17 Jednocześnie w latach 1932–38 wskazuje się na polityczne działania G. Myrdala jako 
tzw. planisty gospodarczego. 

18 W. Stankiewicz uznaje to za etap przekroczenia przez ekonomikę instytucjonalną barier 
amerykańskich, wejście do krajów skandynawskich Europy. Podkreślał wpływ macierzy 
instytucjonalnej, znaczenie warstwy normatywnej w kształtowaniu systemów społeczno-
gospodarczych. W. Stankiewicz, Ekonomika, s. 19.  

19 W latach 60. XX w. rozpoczął się zakres badań nad krajami rozwijającymi się; 
W.J. Barber, Gunnar Myrdal, s. V.  

20 Ekonomia heterodoksyjna (heterodox economics) – to szkoły w ekonomii, które odże-
gnują się od obowiązującego paradygmatu. Odmienność idei ekonomistów heterodoksyj-
nych najbardziej ujawnia się w ocenach istniejących systemów ekonomicznych, w ich 
stosunku do kapitalizmu i socjalizmu, roli rynku i państwa. Nie ma jednak koniecznego 
związku między heterodoksją a krytyką rynku. Współcześnie w ramach ekonomii hetero-
doksyjnej Stowarzyszenie Ekonomii Ewolucyjnej – The European Association for Evolu-
tionary Economics (1989) przyznaje nagrodę im. Myrdala (Myrdal Prize) za najlepszą 
monografię na tematy zasadniczo zgodne z teoretycznymi perspektywy EAEPE. Podkre-
śla się, że metodologia G. Myrdala jest tak wyjątkowa, że może być równie dobrze na-
zywana terminem „konsekwencje polityczne w ekonomii ewolucyjnej”. G. Myrdal, Teo-
ria, s. 136, 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; Myrdal 
Prize, http://eaepe.org/?page=awards&side=eaepemyrdal_prize&sub=rules. 
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 szerokie interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań (umiejętne łącze-
nie aspektów ekonomicznych społecznych politycznych, socjologicznych), 

 podejście mikro–makro, 
 wnioskowanie indukcyjne z rozumowaniem o charakterze dedukcyjnym, 
 osadzenie badań w realnym świecie21. 
 
Zatem teoria państwa w ujęciu G. Myrdala opiera się na metodologicznym ho-

lizmie22. Aby ukazać wizję państwa według szwedzkiego uczonego należy zadać 
pytanie: czym jest państwo w ujęciu społeczno-ekonomicznym? 

 
 
Państwo 
 
Instytucja państwa jest niezwykle złożoną instytucją społeczną, instytucją 

o bardzo długiej tradycji oraz instytucją współcześnie powszechną, stanowiącą 
podstawę struktury społeczeństwa światowego egzystującego w różnych warun-
kach przyrodniczych i społecznych23.  

 
W ujęciu ekonomicznym termin „państwo” to podmiot o pewnych uprawnie-

niach decyzyjnych, który podejmuje decyzje w imieniu zbiorowości. Jeśli mówi się 

                                                            

21 R. Rapacki, Gunnar, s. 147.  
22 Holizm – w metodologii nauk społecznych jest to stanowisko zakładające, że wszystkie 

zjawiska tworzą układy całościowe, które nie powinny być traktowane jako suma wła-
ściwości ich części składowych. Uznaje się, że w rzeczywistości społecznej zachowania 
jednostek należy wyjaśniać przez odwołanie się do całości takich, jak systemy, grupy itp., 
np. wyjaśnienie zachowania urzędnika przez odwołanie się do systemu biurokratycznego. 
W ujęciu G. Myrdala to łączenie badań historycznych z analizą procesów politycznych, 
odkrywaniem korzeni instytucji gospodarczych, źródeł społecznego rozwarstwienia, po-
wiązań gałęziowych gospodarek narodowych i wymiany międzynarodowej, a także uwi-
kłanie zjawisk demograficznych oraz trendy w polityce oświatowej i zdrowotnej. M. Mi-
szewski podkreśla że G. Myrdal pokazuje umiarkowaną wersję holizmu metodologiczne-
go. M. Ratajczak, Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?, 
„Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 9, s. 34; M. Miszewski, Znaczenie i wartość ekonomii 
instytucjonalnej, w: Ekonomia, s. 140-143, 147.  

23 Nowoczesne państwa europejskie mobilizujące wielki armie, dysponujące prawem po-
bierania podatków i scentralizowana biurokracją, wreszcie sprawujące suwerenną władzę 
nad znacznymi terytorium powstały dużo później, 400–500 lat temu, w okresie konsoli-
dacji monarchii francuskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej. Powstanie tych państw, zdolnych 
zapewnić ład, bezpieczeństwo, prawo i poszanowanie praw własności umożliwiło naro-
dziny gospodarki w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. W. Szostak, Zarys teorii polity-
ki, Kraków–Kielce 1999, s. 41; F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład między-
narodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 15. 
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o gospodarce tej zbiorowości, której elementem jest państwo, używa się terminu 
„kraj”. Różnica między państwem a rządem sprowadza się do tego, że państwo jest 
wiecznotrwałe, podczas gdy rząd jest zmienny24. 

W ekonomii wyznacznikami maksimum funkcji państwa są interwencjonizm, 
etatyzm i protekcjonizm oraz francuski dyryżyzm gospodarczy25. Różnice między 
etatyzmem, interwencjonizmem i protekcjonizmem są trudne do uchwycenia. Przez 
etatyzm rozumie się najczęściej bezpośrednią działalność państwa w postaci przed-
siębiorstw publicznych, interwencjonizm oznacza bezpośrednią lub pośrednią inge-
rencję państwa w stosunki gospodarcze, a protekcjonizm – ochronę produkcji kra-
jowej przez utrudnianie importu lub popieranie eksportu.  

Teoretyczną podstawę dla określenia miejsca państwa w gospodarce stanowią 
koncepcje tworzone w poszczególnych szkołach ekonomii.  

 
 
 
 

                                                            

24 Zgodnie z definicją N. Luhmanna funkcja państwa sprowadza się do jego zdolności 
podejmowania wiążących decyzji. Obecnie do wewnętrznych funkcji ekonomicznych 
państwa zalicza się: tworzenie ładu instytucjonalno-prawnego (tworzenie stałych i sta-
bilnych instytucji chroniących własność prywatną i „reguł gry”), funkcję alokacyjną 
(działalność sprzyjająca optymalnej alokacji zasobów gospodarczych), funkcję stabili-
zacyjną (podejmowanie przez państwo działań stabilizujących gospodarkę przez reali-
zacje głównie takich celów, jak: osiągnięcie i utrzymywanie w długim okresie wyso-
kiego tempa wzrostu gospodarczego, wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum 
inflacji i bezrobocia, zmniejszenie wahań koniunkturalnych oraz możliwie najlepsze 
wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji) oraz najbardziej kontrowersyjną 
i nieuznawaną przez wielu liberałów funkcję redystrybucyjną. Stopień akceptacji tych 
funkcji przez różne kierunki teoretyczne jest bardzo zróżnicowany (ma podłoże ideolo-
giczne). N. Luhmann, Teoria polityczna państw bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 
1994, s. 32, 88; R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2003, s. 19; 
G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki, s. 63-64. 

25 Interwencjonizm pochodzi od francuskiego słowa (intervenir). – interweniować, wkra-
czać do czegoś, wdawać się w coś. Z. Korzeb, Ewolucja ekonomicznych funkcji pań-
stwa wobec małych i średnich firm, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – 
teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-
ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2004, s. 371-372; Z.B. Romanow, Hi-
storia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1999, s. 220; M. Miszewski, Interwencjo-
nizm a ład gospodarczy – perspektywa ordoliberalna, w: Polityka gospodarcza pań-
stwa, red. D. Kopycińska, Szczecin 2007, s. 8; M. Bremond, J. Salort, Odkrywanie 
ekonomii, Warszawa 1994, s. 153; K. Sosenko, Ekonomia w perspektywie aksjologicz-
nej, Kraków 1998, s. 18-19; T. Gruszecki, Nagrody Nobla w ekonomii, Lublin 2001, 
s. 19; R. Nadeau, Hayek`s and Myrdal`s stance on economic planning, “Social and Po-
litical Philosophy” 2011, s. 16. 
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G. Myrdal był współtwórcą szkoły szwedzkiej (sztokholmskiej)26, której 
współtwórcy pozostawali pod silnym wpływem Great Depression lat 1929–3327.  

Nie bez znaczenia pozostaje także ekonomia wybitnego Brytyjczyka J.M. Key-
nesa, który już w 1926 r. ogłosił pracę pod tytułem Koniec lesseferyzmu28. 
                                                            

26 Według W. Stankiewicza kategoria „szkoła ekonomiczna” jest bliskie pojęciu paradyg-
mat, a więc jako obszar metodologii obejmujące pewne generalne tezy i metody badaw-
cze, akceptowane przez wspólnotę uczonych, w tym przypadku ekonomistów. Nurty lub 
prądy według tego autora są nazywane wiązkami lub koncepcjami poglądów opartych na 
relatywnie wyższym poziomie zrozumienia istoty badanego układu. Według F. Foldva-
ry`ego szkoła myśli może być definiowana jako grupa naukowców, których łączą podobne 
przekonania lub jako zbiór przekonań grupy ekonomistów. B. Carlson, Gunnar Myrdal, 
„Econ Journal Watch” 2013, No 10, s. 507-520; W. Stankiewicz, O czym świadczy? Mno-
gość szkół ekonomicznych?, „Studia z historii ekonomii”, red. M. Bochenek, Toruń 2001, 
s. 176; F.E. Foldvary, Comparative Economic Theory, w: Beyond Neoclassical Econom-
ics; Heterodox Approaches to Economic Theory, red. F.E. Foldvary, E. Elgar, Cheltenham 
1996, s. 1; B. Carlson, L. Joung, Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Oh-
lin and Gunnar Myrdal on the Role of the Economist in Public Debate, “Econ Journal 
Watch” 2006, s. 511-543; T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, 
ewolucja, kryzys, Warszawa 2000, s. 84.  

27 Wielki kryzys gospodarczy był ciosem w ortodoksyjne prawo rynków Saya i stał się 
podstawą dla zmian w kierunku europejskich państw dobrobytu.  

28 Doświadczenia kryzysu zostały przeanalizowane przez wybitnego angielskiego ekonomistę 
J.M. Keynesa, który opowiedział się za „wyciągnięciem pomocnej ręki do systemu, który po-
ślizgnął się i teraz usiłuje odzyskać równowagę”. Stanowisko w tej kwestii zajął w pracy Ogól-
na teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936. Podobnie pionierską rolę przypisuje się pol-
skiemu ekonomiście M. Kaleckiemu. G. Myrdal i M. Kalecki pisali w egzotycznych językach 
(polskim i szwedzkim), więc ich idee i teorie powoli docierały do zachodniego czytelnika. Dla-
tego J.M. Keynes mógł uważać, że dopiero on dokonał rewolucji, a M. Kaleckiego i jemu po-
dobnych uważał za swych uczniów. Do pionierskich osiągnięć samego G. Myrdala w relacji do 
J.M. Keynesa należy wprowadzenie między równością exante i expost inwestycji i oszczędno-
ści. G. Myrdal na kilka lat przed J.M. Keynesem podważył klasyczną teorię równowagi oraz 
wykazał potrzebę ingerencji państwa w gospodarkę, głównie za pomocą aktywnej polityki mo-
netarnej, która łącznie z polityką fiskalną może łagodzić przebieg cyklu koniunkturalnego. 
Wkrótce po opublikowaniu Ogólnej teorii Keynes złożył wizytę w Sztokholmie, gdzie prze-
mawiał na zebraniu Klubu Ekonomistów K. Wicksella. J.M. Keynes wybrał jako temat swego 
odczytu Herezje ekonomiczne. Po odczycie wystąpili młodsi członkowie Klubu i zaczęli jeden 
po drugim oskarżać Keynesa o to, że w tym czy innym punkcie zbytnio się trzyma ekonomii 
klasycznej. Teorie J.M. Keynesa w praktyce życia gospodarczego wykorzystywano głównie 
w latach 50. i 60. XX w. Za „epokę Keynesa” uznaje się lata 1948–1967. T. Kowalik, Systemy, 
s. 84; R.L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści, s. 245; J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, 
procentu i pieniądza. Wyd. trzecie, Warszawa 2003, s. 340; J. Górski, W. Sierpiński, Historia 
powszechnej, s. 313, 328, 460; G. Myrdal, Teoria, s. 170; W.J. Baber, Gunnar, s. XI, E. Do-
mańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Laffer, Kennedy, Reagan i inni, 
Warszawa 1992, s. 117-118 i 143. 
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Szkoła szwedzka powstała na przełomie XIX i XX w. Jej twórcą był K.J.G. 
Wicksell (1851–1926), a kontynuatorami oprócz G. Myrdala byli między innymi: 
G..K. Casell (1866–1945), D. Davidson (1854–1942), D. Hammarskjold (1905–
1960), R. Firsch (1895–1973), E. Heckscher (1879–1949), E.R. Lindahl (1898–
1960), B.G Ohlin (1899–1979) i E.F. Lundberg (1907–1987). Współtworzyli ją 
ekonomiści o zróżnicowanych zainteresowaniach naukowych i poglądach poli-
tycznych29, w praktyce natomiast łączyła ich współpraca na rzecz pomyślności 
społeczno-gospodarczej swojego kraju – Szwecji30.  

Stanowisko G. Myrdala, podobnie jak całej szkoły szwedzkiej w kontekście 
spektakularnego kryzysu światowego, uznaje się za prekursorskie w stosunku do 
J.M. Keynesa. W.J. Barber pisze o pierwszeństwie rewolucji G. Myrdala (ang. 
Myrdalian Revolution) w stosunku do rewolucji Keynesa (ang. Keynes Revolu-
tion).  

Istotny z tej perspektywy wydaje się fakt, że G. Myrdal, w związku z otrzyma-
nym stypendium im. Rockeffelera, wraz z żoną A. Myrdal spędził dziewięć mie-
sięcy (1929–30) w Stanach Zjednoczonych. Wyraźnie nawiązuje do tego w pracy 
Against The Stream31. Kryzys ukierunkował G. Myrdala na inżynierię społeczną 
(ang. social engineering) w stylu K. Poppera32. W 1932 r. napisał artykuł Dylemat 
polityki społecznej, w którym przekonywał do planowania gospodarczego, inżynie-
rii społecznej oraz do racjonalnej polityki społecznej33.  

 
 
 
 
 
 

                                                            

29 W ramach szkoły szwedzkiej szczególnie widoczne jest liberalne nastawienie G. Cassela 
oraz socjaldemokratyczne G. Myrdala. 

30 H. Przybyła, Państwo bezpieczeństwa socjalnego w ekonomii politycznej G.K. Myrdala, 
s. 293.  

31 G. Myrdal mówił zawsze o dwóch ojczyznach: naturalnej – Szwecji, oraz przybranej – 
za którą uważał Stany Zjednoczone. Był to okres, w którym dominowały spotkania 
z instytucjonalistami, takimi jak: W. Mitchell, J.M. Clark, J. Commons. G.B. Spychal-
ski, Główne, s. 263; G. Myrdal, Against the Stream. Critical Essays on Economics, 
Basingstoke 1974, s. 6; B. Carlson, Gunnar Myrdal, “Econ Journal Watch” 2013, No 3, 
s. 510.  

32 Duży wpływ na zajęcie tego typu stanowiska miała także żona, A. Myrdal. W. Jackson, 
Gunnar Myrdal and America’s Conscience: Social Engineering and Racial Liberalism, 
1938–1987, Chapel Hill, N.C. 1990, s. XV, 45, 57, 61-62, 105; K.R. Popper, Społeczeń-
stwo otwarte i jego wrogowie. Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks, i następstwa, War-
szawa 1993, s. 126.  

33 Y. Hirdman, Alva Myrdal: The Passionate Mind, Chicago 2008, s. 10. 
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W literaturze przedmiotu pojawiają się tezy, że nie należy przeceniać teorii 
G. Myrdala i całej szkoły szwedzkiej w kreowaniu modelu szwedzkiego34. Wszak 
ów model („szwedzka święta trójca” – ochrona zdrowia, szkolnictwo oraz system 
zabezpieczenia społecznego) to wyraz współpracy ekonomistów i polityków, która 
zrodziła wszechstronny plan zminimalizowania nędzy i niedostatku oraz poprawy 
ogólnej działalności gospodarczej.  

Sam G. Myrdal występował przeciw tezie J.M. Keynesa, że większość poli-
tycznych debat o gospodarce jest toczona przez ludzi pozornie racjonalnych i prag-
matycznych, ale tak naprawdę pozostających pod wpływem teorii od dawna nieży-
jących ekonomistów35.  

S. Czech podkreśla, że model szwedzki nigdy nie był zwartą teoretyczną kon-
cepcją polityki społeczno-gospodarczej. Kształtował się raczej  dynamicznie wraz 
z określonymi decyzjami podejmowanymi przez kluczowych aktorów szwedzkiej 
sceny politycznej drugiej połowy XX w.36 Sprowadza się to do twierdzenia o pew-
nej wyjątkowości i specyfice Szwecji, którą charakteryzuje: zdolność do kompro-
misów, zwłaszcza w polityce w polityce – konsensus między różnymi siłami poli-
tycznymi – ani liberałowie, ani konserwatyści, a także inne znaczące ugrupowania 
polityczne nigdy w całości i w zdecydowany sposób nie porzuciły konstrukcji wel-

                                                            

34 Według typologii modeli w literaturze przedmiotu możemy wyróżnić go jako: model 
instytucjonalno-redystrybucyjny – G. Esping-Andersen; nadreński (Niemcy, Szwajca-
ria, Austria, kraje skandynawskie) – M. Albert. W latach 30. XX w. model skandynaw-
ski był jednoznacznie kojarzony ze Szwecją, aby po II wojnie światowej objąć także 
Danię, Norwegię, Finlandię, Islandię, a także terytoria autonomiczne: Wyspy Owcze, 
Grenlandię i Wyspy Alandzkie. Powołanie do życia Rady Nordyckiej (1952) i Nordyc-
kiej Rady Ministrów (1971), które stały się trwałymi instytucjonalnymi formami 
współpracy i rozwoju państw Północy (Norden), zapoczątkowało zarówno w oficjal-
nych dokumentach, jak i w literaturze naukowej narodziny terminów model nordycki 
i nordycki model państwa dobrobytu (Nordic model of welfare state) w latach 90. 
XX w.; W. Nowiak, Nordycki model welfare state w realiach XXI wieku. Dylematy wy-
boru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Poznań 
2011, s. 10; M. Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków 1994, s. 22-23; A. Gid-
dens, Trzecia droga, s. 14, Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, red. 
S. Jankowski, Warszawa 2007, s. 56; K. Głąbicka, Polityka społeczna, s. 56-58; 
G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, 2010, s. 31.  

35 G. Myrdal, Teoria, s. 42.  
36 S. Czech, Wielowymiarowość szwedzkiego modelu państwa dobrobytu: tożsamość 

wspólnotowa, grupy interesu i duże przedsiębiorstwa, w: Systemy gospodarcze i ich ewo-
lucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, „Studia Ekonomiczne” nr 156, red. S. Swadź-
ba, D. Bochańczyk-Kupka, Katowice 2013, s. 117-126.  
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fare state37, silna więź społeczna, myślenie grupowe (izolacja wynikająca z małej 
gęstości zaludnienia), protestancka wersja teorii wartości – luteranizm (idee brater-
stwa, solidarności, szacunku dla własności i pracy), tradycja egalitaryzmu i brak 
antagonistycznych stosunków społecznych (niewielka liczebnie grupa arystokracji, 
dominująca rola chłopstwa o wyrównanej pozycji społecznej – brak feudalizmu38), 
kultura rozwiązywania konfliktów (utrwalony od pokoleń nawyk unikania konflik-
tów społecznych), demokracja prawna i polityczna jako wartość autoteliczna39, 
reformistyczny, a nie rewolucyjny punkt widzenia40. Te specyficzne cechy 
uwzględniał w swych pracach także sam G. Myrdal41. Twierdził, że do powstania 
welfare state przyczyniły się: sekwencja kryzysów międzynarodowych, skłonność 
do presji na rynki oraz demokratyzacja42. W polskiej literaturze przedmiotu popu-
larne jest jednak stanowisko T. Kowalika, który twierdzi, że zarówno teoria funk-
cjonalnego socjalizmu, jak i wyrafinowane koncepcje ekonomistów szwedzkich 

                                                            

37 Po raz pierwszy na eksperyment szwedzki zwrócił uwagę M.W. Childs w książce Sweden 
in the Middle Way (Szwecja: droga pośrednia); U. Lundberg, K. Åmark, Rozwój państwa 
socjalnego w Szwecji w XX wieku, w: Państwo socjalne w Europie: historia, rozwój, per-
spektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, Toruń 2005, s. 243-244; Ö. Appelqvist, 
The Political, s. 94-95.  

38 Według G. Myrdala: „feudalizm był gigantyczną zmową bogatych z możnowładcami, 
mającą na celu zagarnięcie ziemi i zdobycie siły umożliwiającej nałożenie ciężarów na 
chłopów (...) Zdecydowana niechęć klasyków ekonomii do państwa i jego form organiza-
cyjnych była przeto w owym czasie przejawem ich prawdziwie liberalnej postawy”. 
D.B. Winterford, Myrdal, The state and Political Development, 1972, s. 8, Ch. Hampden-
Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Warszawa 1998, s. 213.  

39 S. Swadźba, Systemy gospodarcze i ich ewolucja, Katowice 1999, s. 149-150; M. Rojas, 
Beyond the welfare state. Sweden and the Quest for a Post Welfare Models, 2011, s. 22.  

40 Model szwedzki w swoim holistycznym wymiarze współgrał z pierwiastkiem społeczno-
ekonomicznym na poziomie mikro. W. Rutkowski, Ewolucja szwedzkiego państwa do-
brobytu, „Polityka Społeczna” 2005, nr 4; A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 325.  

41 Pisze: „w Szwecji już od stuleci wymuszane były raz po raz reformy rolne, często radykal-
niejsze od obecnie przeprowadzanych lub planowanych w krajach nierozwiniętych. Dumne 
słowa szwedzkiej konstytucji – które w swobodnym tłumaczeniu brzmią: „Odwieczne prawo 
ludu szwedzkiego, by obarczany był ciężarami tylko za swą niewymuszoną zgodą, jest wyko-
nywane przez Parlament” – wiążą się z ważnym i niezwykłym w historii faktem, że w Szwe-
cji żądania panów feudalnych były zawsze i niezmiennie udaremniane w zarodku przez po-
wstania chłopów, którzy dzięki temu zachowali w ciągu stuleci omal nienaruszone prawo 
własności ziemi, a co za tym idzie, swobody obywatelskie”. G. Myrdal, Teoria, s. 69. 

42 G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa–Łódź 2002, s. 348, 
Ö. Appelqvist, The Political, s. 37-38.  
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sprawiły, że model ten uchodzi za najbardziej uzasadniony teoretycznie (przewyż-
sza społeczną gospodarkę rynkową – SGR)43. 

Aby pokazać związki G. Myrdala ze szwedzkim państwem dobrobytu, należy 
prześledzić jego aktywność w sferze praktycznej na rzecz powstania tego modelu. 
Dla działań praktycznych istotne są koncepcje populacyjne małżeństwa Myrdalów, 
zawarte w pracy Kris i befolkningsfrågan (Crisis in the Population Question)44.  

Szwecja w latach 30. XX w. była wśród krajów o najniższej stopie przyrostu 
naturalnego na świecie. Wskaźnik dzietności wynosił 1,7 i był najniższy w całej 
Europie Zachodniej. Impulsem do napisania pracy był także światowy kryzys. 
W efekcie książka stała się podstawą do stworzenia prewencyjnej i produktywi-
stycznej polityki społecznej. Autorzy ostrzegali przed konsekwencjami tak niskie-
go wskaźnika urodzin dzieci (miał on bezpośredni związek z warunkami życia) 
i proponowali środki zaradcze45.  

W ramach polityki przyjaznej rodzinie powstały nowe akty legislacyjne. Już 
w 1937 r. przyjęto regulacje dotyczące ochrony macierzyństwa, w tym urlopu oraz 

                                                            

43 T. Kowalik, Współczesne, s. 85.  
44 Praca ta była z czasem uważana za najczęściej czytaną i dyskutowaną przez Szwedów 

publikacją w całym XX w. Poza Szwecją stała się intelektualną inspiracją dla licznych 
ekspertów i badaczy, m.in. dla R.M. Titmussa, wybitnego brytyjskiego teoretyka wel-
fare states, który napisał pracę na zbliżony temat: Poverty and Population, 1938. 
G. Myrdal podkreślał, że negatywne koncepcje demograficzne mogą: ograniczać po-
stęp, wpływać na bezrobocie i ubóstwo. Małżeństwo Myrdalów w swych koncepcjach 
było bliższe ideom komunitaryzmu (w sensie np. współczesnego socjologa A. Etzonie-
go) niż socjalizmu. Nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki! Główne hasło 
zwiększenia liczby narodzin (zdrowych dzieci) było w kolejnych pracach żony ekono-
misty A. Myrdal rozwijane i uzupełniane o dodatkowe wątki. Niektóre oceniane jako 
dość radykalne i wysoce kontrowersyjne, np. te odnoszące się do daleko posuniętej in-
terwencji państwa w życie rodzin – inspirowane doktryną inżynierii społecznej czy 
pomysłami niektórych socjalistów utopijnych. Większą akceptację zyskiwały natomiast 
idee dotyczące wzmacniania partnerstwa w małżeństwie, wspólnego wychowywania 
dzieci, lepszego wykorzystywania potencjału kobiet. G. Myrdal wskazywał, że przy-
czyną dzietności nie była indywidualna moralność, lecz sytuacja społeczno-
gospodarcza. Według W. Lamentowicza był to program, którzy socjaldemokraci stop-
niowo powzięli od 1932 r.; tegoż, Reformizm szwedzki, Warszawa 1997, s. 78.  

45 G. Myrdal podkreślał, że jeżeli państwo nie złagodzi konfliktów klasowych, to komu-
niści będą wyciągać symboliczne kasztany z ognia, a w konsekwencji skończy się to 
katastrofą społeczno- gospodarczą. M. Rojas, Beyond the welfare state, s. 15; tenże, 
Sweden after the Swedish Model. From Tutorial State to Enabling State, Stockholm 
2005.  
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bezpłatnego porodu i opieki lekarskiej nad matką i dzieckiem w okresie okołopo-
rodowym, zasiłków na dzieci itp.46 

Sam G. Myrdal określał dobrostan jako inwestycje w kapitał ludzki – wzrost kon-
sumpcji klas pracujących powinien przyczynić się do poprawy warunków zdrowot-
nych, większej wydajności i lepszych postaw wobec wykonywanej pracy. Podkreślał 
konieczność uwzględnienia w polityce gospodarczej państwa celów ogólnospołecz-
nych. Dowodził, że nie ma konfliktu między wzrostem gospodarczym a polityką spo-
łeczną. Większy egalitaryzm w dostępie do dóbr i usług jest szczególnie ważny w dłuż-
szym okresie, gdyż tworzy lepsze przesłanki wzrostu gospodarczego47 czy szerzej 
zdefiniowanego przez siebie i wprowadzonego do nauki ekonomii terminu rozwój 
gospodarczy. W 1932 r. dołączył on do partii socjaldemokratycznej – Swedish Social 
Democratic Workers Party (SAP)48. W tym okresie (1933) przygotował memorandum 
budżetowe dotyczące cykli koniunkturalnych i finansów publicznych, który stanowił 
podstawę teoretyczną antycyklicznej polityki rządu kryzysowego49. Jest ono też sym-
bolicznym wyrazem polityki keynesowskiej przed J.M. Keynesem50, natomiast w wy-
kładzie inauguracyjnym z 1934 r. wyraźnie opowiadał się za gospodarką planową.  
                                                            

46 Był to pierwszy krok w stworzenie powszechnego dobrobytu w Szwecji. Ten uniwersalizm 
był krytykowany m.in. przez G.S. Beckera. W. Anioł, Państwo przyjazne rodzinie, kobietom 
i dzieciom, w: Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, red. W. Anioł, Warszawa 2013. 

47 Egalitaryzacja życia społecznego, wprowadzona w drodze reform socjalnych, przyczynić 
się miała do szybszego wzrostu gospodarczego, który z kolei miał sprzyjać tym refor-
mom. Wzajemne zależności występują według niego również pomiędzy równością eko-
nomiczną a demokracją polityczną i dyscypliną społeczną. G. Myrdal, Beyond, s. 34.  

48 Stała się dominującą partią rządzącą przez 44 lata! Były to nieprzerwane rządy oparte na 
trwałym i szerokim kapitale politycznym. Tylko przez ten pryzmat można postrzegać później-
szą rozbudowę państwa dobrobytu, które nie powstało w społecznej czy politycznej „próżni”.  
Ten model państwa był konsekwencją wcześniejszych procesów transformacji społeczeństwa 
i gospodarki. B. Carlson, Gunnar Myrdal, s. 514; B. Carlson, L. Joung, Knut Wicksell, 3, 
s. 535, N. Fujita, Gunnar Myrdal and Swedish Welfare Policy Ideas, “The economic thought 
of Cambridge, Oxford and LSE, and the transformation of modern welfare states” 2014, s. 1.  

49W młodości należał do obozu konserwatywnego od, którego się odwrócił. Początkowe 
prace Myrdala na temat zasad polityki podatkowej nie miały podbudowy statystycznej 
i zawierały głównie luźne propozycje teoretyczne, nietworzące spójnego systemu lub 
modelu polityki. Co ciekawe, w okresie świetności modelu państwa dobrobytu A. Lind-
gren, autorka Pippi Langstrump i Dzieci z Bullerbyn, odkryła, że płaci 102 procent po-
datku.  

50 Choć początki aktywnej polityki państwa na rynku pracy oraz w zakresie popytowego 
impulsu dla gospodarki były skromne, Szwecja tamtego okresu zasłynęła z nieortodoksyj-
nego podejścia do kwestii gospodarczych. Zamierzenia polityki gospodarczej z okresu 
wielkiego kryzysu (1929–1933) nie bez powodu zostały ochrzczone mianem „keynesizmu 
przed Keynesem”. B. Carlson, L. Joung, Knut Wicksell, s. 511-550, S. Czech, Kontrower-
syjne dzieje szwedzkiego socjalizmu, 2012, http://www.pte.pl/pliki/2/12/Czech-
Rzeczpospolita-Szwecja-polemika.pdf, s. 64.  
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W 1936 r. został członkiem Rikstagu oraz współtwórcą koncepcji domu ludu, 
równości, współpracy i demokracji – folkshemat51.  

Przed traktowaniem koncepcji G. Myrdala jako automatycznie i natychmiasto-
wo implikowanych do życia gospodarczego przestrzega S. Czech, który twierdzi, 
że „reformistyczne projekty szwedzkich inżynierów społecznych (m.in. małżeń-
stwa Myrdalów) nie doczekały się szybkiej implementacji”. Cele i realne możliwo-
ści rządzącej socjaldemokracji były bowiem zupełnie odmienne od wyobrażeń 
projektantów nowej rzeczywistości. Mimo sympatii żywionych wobec niespraw-
dzonego jeszcze podejścia popytowo-fiskalnego do gospodarki, socjaldemokracja 
prowadziła raczej ostrożną politykę budżetową, a politycznie pozwalała sobie ra-
czej na symboliczne gesty52.  

Utopia53 nowego społeczeństwa miała pozostać jeszcze w sferze planów i ma-
rzeń co najmniej przez półtorej dekady, szczególnie że wybuch kolejnego konfliktu 
światowego (II wojna światowa) ponownie zmienił warunki gospodarowania. Do-
piero po zakończeniu wojny nowe już pokolenie władzy mogło czerpać pomysły 
z radykalnego programu reform proponowanych w latach 30. XX w.54  

                                                            

51 Było to początkowo raczej hasło niż doktryna polityczna. To ówczesny przywódca so-
cjaldemokracji, P.A. Hanson, przed wyborami do parlamentu określił program działania 
partii jako walkę o koncepcję państwa stanowiącego „dom ludu” (ang. folks hema). Jest 
rzeczą charakterystyczną, że koncepcja ta akcentowała wartości solidarystyczne. Świad-
czyło o tym porównywanie państwa z rodziną i traktowanie go jako ogólnospołecznego 
opiekuna, z czym wiązał się nacisk na politykę socjalną. Koncepcja ta była responsem na 
nawarstwiające się problemy okresu międzywojennego – rosnących nierówności spo-
łecznych, niezwykle trudnych warunków mieszkaniowych, rozszerzających się obszarów 
biedy i nędzy w przeludnionych miastach, masowego bezrobocia. Słowem, była prze-
ciwwagą dla gwałtownych i pospiesznych procesów industrializacji i urbanizacji kraju; 
odpowiedzią na efekty zewnętrzne funkcjonowania nieskrępowanego rynku; próbą po-
szukiwania wspólnoty w skali makro i odtworzenia przedindustrialnych stosunków spo-
łecznych. S. Czech, O pojęciu folkhemmet i jego roli w koncepcjach polityki społeczno-
gospodarczej Szwecji przełomu XIX i XX wieku, w: „Studia Ekonomiczne” nr 68, red. 
U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2011, s. 97-110; A. Kersten, Historia, s. 10, 362, 374; 
B. Carlson, Gunnar Myrdal, s. 510, S. Zawadzki, Państwo, s. 41.  

52 S. Czech, Szwecja w dobie Wielkiego Kryzysu. Powstanie zreformowanej socjaldemokra-
cji, w: „Studia Ekonomiczne” nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 53-66.  

53 Wizje Myrdalów przewidywały zupełne uspołecznienie człowieka, który miał podpo-
rządkować się całkowicie decyzjom podejmowanym przez społeczeństwo lub państwo. 
Państwo miało dbać o prawidłową higienę człowieka, o właściwy sposób odżywania się, 
spędzania wolnego czasu, obcowania ze sztuką, o prawidłowe warunki pracy. Do tego 
dochodziły kwestie sterylizacji. A. Myrdal, G. Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Stock-
holm 1997 [1934], s. 203.  

54 G. Myrdal, Hur, s. 138, B. Carlson, Gunnar, s. 511.  



Beata Rogowska 64 

Bez względu na krytyczne tezy T. Tiltona to można stwierdzić, że G. Myrdal 
miał realny wpływ na szwedzką politykę społeczną i gospodarczą w następujących 
obszarach: polityka mieszkaniowa, polityka antycykliczna, planowanie gospodar-
cze, szkolnictwo, rolnictwo, oświecenie seksualne itd.55 

Ponadto oddziaływanie teorii G. Myrdala może być postrzegane znacznie sze-
rzej. Wybitny ekonomista i teoretyk państwa dobrobytu koncentrował się w głów-
nej mierze na aplikacji doktryny J.M. Keynesa wobec krajów Trzeciego Świata, 
zwłaszcza Indii56.  

J. Angresano idzie o krok dalej, widząc istotne związki między teorią i prak-
tyczną działalnością G. Myrdala a koncepcją ekonomii społecznej – social econo-
mics57. Szwed przedstawiał i analizował wiele modeli państwa, stosując kryteria 
normatywne jak powinno być? – aspekt pozytywny i negatywny ich funkcjonowa-
nia. Rolę państwa w gospodarce sprowadzał przede wszystkim do roli agenta roz-
woju agent of development58.  

                                                            

55 Istotne jest w tym wymiarze pełne zatrudnienie, równy dostęp dla młodzieży do rynku 
pracy, rozwój ubezpieczeń społecznych, standardu życia, wykształcenia, mieszkania. To 
silne państwo, gospodarka mieszana, demokracja polityczna, skonsolidowane społeczeń-
stwo obywatelskie. S. Rudolf, Szwedzka polityka dobrobytu, s. 10; T.S. Edvardsen, 
B. Hagtvet, Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994, s. 15-17; 
T. Tilton, Gunnar Myrdal and the Swedish Model, w: Gunnar Myrdal and His Works, 
red. G. Dostaler, D. Ethier, L. Lepag, 1992, s. 13-36.  

56 Indie zaakceptowały idee welfare state i całkowicie zaangażowały się w jego realizację. 
W regionach tych stawała się ona elementem składowym programów lokalnych (np. na 
terenie Indii system Trzeciego Świata ekonomiczny wdrażany w okresie rządów Nehru 
kształtowany był pod znaczącym wpływem G. Myrdala i O. Langego, przy czym nie-
rzadko opatrywano je pojęciem socjalizmu (afrykańskiego, arabskiego czy indyjskiego). 
J. Justyński, J. Justyńska, Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Warszawa 2012, 
s. 182; W.A. Robson, India as a Welfare State, „The Political Quarterly” nr 3, 1954, vol. 
XXV, s. 116; G. Myrdal, Przeciw nędzy w świecie. Zarys światowego program walki 
z nędzą, Warszawa 1970, s. 96.  

57 W sferze wartości i związków z polityką. J. Angresano, Gunnar Myrdal as a Social 
Economist, “Review of Social Economy” 1986, No 2, s. 146-158.  

58 Najpoważniejszym przeobrażeniem, jakie nastąpiło w polityce państwa we wszystkich 
krajach nierozwiniętych, jest powszechne zrozumienie konieczności prowadzenia polity-
ki narodowego rozwoju gospodarczego. Dla G. Myrdala istotne znaczenie miał nie tylko 
wzrost, ale przede wszystkim rozwój gospodarczy. Krytykował również koncentrowanie 
się ekonomii na problematyce krótkiego okresu. Był zainteresowany problemami dłuż-
szego okresu, dotyczącymi wzrostu i rozwoju gospodarczego. Teoria Myrdala to teoria 
wzrostu inicjowanego. D.B. Winterford, Myrdal, The state and Political Development, 
s. 28-32; G. Myrdal, An International Economy Problems in Prospects, NY 1956, s. 32-
53, 299-335.  
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Jako pozytywny model państwa uznał koncepcje tzw. pełnego welfare state (szwedz-
ka nazwa to välfärdsstaten)59, wyłaniającego się z tzw. państwa – organizational state. 
Ten ostatni model państwa wykreowany przez zachodnie demokracje koresponduje ze 
zdecydowaną krytyką i niechęcią klasyków ekonomii do nadmiernej aktywności instytu-
cji państwa i jego form organizacyjnych60. W liberalnej ekonomii wszystkie ceny i płace 
oraz wszystkie krzywe popytu i podaży mają charakter polityczny. Wbrew temu co się 
sądzi, są dalekie od liberalnej teorii ekonomicznej61. Ponadto G. Myrdal zauważył, że 
sukces zachodnich welfare state godzi w tę harmonię interesów. W fazie rozwoju welfa-
re state na zachodzie Europy obserwuje, że rząd podejmuje działania w zakresie dobro-
stanu w chaotyczny sposób, aby złagodzić presję społeczną. Stąd brak jest koordynacji, 
mogą być usunięte przez ogólne planowanie celów makroekonomicznych62. 

Teoria liberałów została zbudowana głównie jako protest przeciw państwu  
z okresu przed industrializacją, zwanego państwem ucisku (ang. opresional state)63.  

Jest to szczególnie negatywnie oceniany przez G. Myrdala model państwa, 
traktowany jako państwo fizjokratyczno-klasyczne, w którym porządek naturalny 
(harmonia indywidualnych interesów, model homo oeconomicus) nie urzeczy-
wistnia się na wskutek interwencji państwa i innych ciał zbiorowych64. Do pejoratyw-

                                                            

59 Kapitalizm zachodni postrzegał jako przechodzenie od merkantylistycznego protekcjonizmu 
do liberalizmu, następnie w fazę polityki dobrobytu, w której państwo interweniuje w celu 
minimalizacji biedy aż do etapu państwa szwedzkiego, które rozwija zabezpieczenia społecz-
ne i stosuje planowanie demokratyczne. D.B. Winterford, Myrdal, The state and Political De-
velopment, s. 21-28, G. Myrdal, Teoria, s. 110-130, R. Rapacki, Gunnar, s. 159; S. Svallfors, 
Välfärdsstatens moraliska ekonomi: välfärdsopinionen i 90-tals Sverige, Boréa, Umeå 1996, 
s. 55-56. 

60 G. Myrdall, Teoria, s. 179.  
61 R. Nadeau, Hayek`s and Myrdal`s, s. 20.  
62 G. Myrdal, Beyond, s. 29, 45.  
63 Wczesne stadia rewolucji przemysłowej były okresem obalania wielu praw państwa 

ucisku popierających bogatych przeciw biednym, lecz przez długi czas nie prowadziło to 
do większego zrównania gospodarczego. Badania nad ciężkimi warunkami życia robot-
ników we wczesnych okresach industrializacji stały się podstawą rewolucyjnych teorii 
K. Marksa i F. Engelsa, a jednocześnie powodem oburzenia i źródłem inspiracji Ch. Dic-
kensa, E. Zoli i innych pisarzy społecznych XIX w. W przeddemokratycznym, indywidu-
alistycznym okresie wczesnego kapitalizmu utrzymywanie niskiego poziomu życia mas 
ludowych było środkiem gromadzenia olbrzymich oszczędności i akumulacji kapitału, 
niezbędnej do szybkiego rozwoju gospodarczego. Tendencja do przyspieszonego przyro-
stu ludności, który miał miejsce w tym okresie, i techniczny postęp w rolnictwie spowo-
dowały tak wielką podaż siły roboczej, że płace można było utrzymać na niskim pozio-
mie bez merkantylistycznych zarządzeń poprzez dopuszczenie do swobodnej gry sił ryn-
kowych. G. Myrdal, Teoria, s. 67, D.B. Winterford, Myrdal, The State, s. 7.  

64 Podbudowa to utylitaryzm i prawo naturalne. G. Myrdal, Teoria, s. 179, D.B. Winterford, 
Myrdal, The State, s. 7-10.  
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nie ocenianych modeli państwa zalicza miękkie państwo (soft state), będące wyrazem 
funkcjonowania państw słabo rozwiniętych, traktowanych jako państwa źle administro-
wane i korupcyjne65.  

Kluczowym elementem teorii organicznej państwa i jego instytucji jest przeko-
nanie obecne w poglądach G. Myrdala, że działalność państwa ma charakter kon-
struktywny, jest czynnikiem endogenicznym, generującym równoważenie nega-
tywnych skutków wynikających ze sposobów organizacji społeczeństwa66. 

Do klasycznych welfare state G. Myrdal z reguły zalicza państwa wysoko roz-
winięte. Obok nich występują kraje na drodze do welfare state – czyli państwa 
słabo rozwinięte, których liczba radykalnie zwiększyła się po II wojnie świato-
wej67. Przez drogę rozwoju G. Myrdal rozumie przejście ewolucyjne – swoistą 
antytezę dla rewolucji K. Marksa. Trzeba pamiętać, że welfare state nie jest wy-
łącznie koncepcją szwedzką68, w związku z tym wyraźnie oddziela pozostałe za-
                                                            

65 Sformułował krytyczną teorię miękkiego państwa, które charakteryzuje się: niskim poziomem 
dyscypliny społecznej, niedostatkami ustawodawstwa oraz egzekwowania prawa, rozpowszech-
nioną korupcją wykorzystywaniem władzy politycznej i gospodarczej do realizacji partykular-
nych interesów jednostek i małych grup, niską efektywnością wykorzystywania funduszy pu-
blicznych, samowolą i niezdyscyplinowaniem urzędników, niską skutecznością we wprowadza-
niu reform służących rozwojowi społecznemu i większej sprawiedliwości społecznej. Brak od-
powiedniego ustawodawstwa, poszanowanie prawa i władzy zwierzchniej, korupcja sprawiają, 
że władza nieformalna (np. władcy lub lichwiarza) jest często silniejsza niż oficjalny rząd. Tym 
samym wprowadził nowy termin do teorii ekonomii. G. Myrdal, Przeciw nędzy, s. 13, 271; 
W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 127; W. Nowicki, Szwedz-
kie, s. 116; T.S. Edvardsen, B. Hagtvet, Nordycki, s. 117; R. Rapacki, Gunnar, s. 159.  

66 H. Przybyła, Państwo bezpieczeństwa, s. 294. 
67 G. Myrdal, Przeciw nędzy, s. 62, 158; S. Zawadzki, Państwo dobrobytu, s. 158.  
68 W literaturze przyjęło się stosować dwie zasadnicze nazwy określające ten typ państwa: pań-

stwo opiekuńcze, państwo dobrobytu (ang. welfare state). Według International Dictionary of 
English jest to pojęcie pochodzące od złożenia well - being i oznacza dobrobyt, pomyślność, do-
brostan, czyli wyraża jakiś aspekt dążenia do (osiągnięcia) równowagi (społecznej). Obecnie od-
chodzi się od terminu „państwo opiekuńcze” i zastępuje się go terminem „państwo dobrobytu” 
ze względu na fakt, że w krajach bloku wschodniego przedstawicielom ówczesnych władz wy-
godniej było twierdzić, że socjalizm jest „opiekuńczy”, a tylko kapitalizm może być w przypad-
ku kilku najbogatszych państw zachodnich oazą dobrobytu. Za klasyczną w wersji angloamery-
kańskiej uznaje się definicję A. Bringsa. S. Zawadzki, Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, 
Warszawa 1970, s. 15, 162; J. Sztumski, Zmierzch państwa opiekuńczego?, „Polityka Społecz-
na” 1997, nr 1, s. 1-3; N. Luhmann, Teoria, s. 32, A Giddens, Trzecia droga, s. 89, J. Auleytner, 
Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004, s. 114; N. Barr, Ekonomika poli-
tyki społecznej, Poznań 1993, s. 61; Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, Kraków 
2005, s. 114 i 147; T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne, s. 102; S. Golinowska, Inna 
rola państwa także w sferze społecznej, „Polityka Społeczna” 2000, nr 9, s. 2; International Dic-
tionary of English, Cambridge University Press 2005, s. 1652, A. Briggs, The welfare state in 
historical perpective, “European Journal of Sociology” 1961, No. 2, s. 228.  
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chodnie państwa dobrobytu od Szwecji, określając je terminem Western Capitalist 
Welfare States69. Dotychczasowe wizje welfare state były dla G. Myrdala obciążo-
ne błędami, natomiast Stany Zjednoczone Ameryki, mimo że należały do państw 
wysoko rozwiniętych zaliczał do grupy pejoratywnie ocenianej – soft state70. 

Charakterystykę welfare state przedstawił w dwóch istotnych pracach: Beyond the 
Welfare State: Economic Planning and Its International Implications (1960), gdzie 
pokazuje jego rozwój w krajach zachodnich wraz z implikacjami na rozwój gospodarki 
światowej, oraz An International Economy, Problems and Prospects (1956)71.  

Definicje welfare state, które powstały w literaturze światowej do 1960 r., eks-
ponowały prawie wyłącznie elementy bogactwa materialnego i rosnącą rolę pań-
stwa jako koniecznego warunku korygowania negatywnych następstw gospodarki 
rynkowej. W koncepcji szwedzkiego welfare state wyraźnie doszło do przejścia od 
pojęcia ekonomii dobrobytu (economics welfare), autorstwa A.C. Pigou, do kon-
cepcji państwa i polityki dobrobytu (XX w.) G. Myrdala. Inaczej jest to przejście 
od wyabstrahowanej teorii do politycznej praktyki72. 

Jego zdaniem wzrost zainteresowań problematyką dobrobytu był ściśle powią-
zany ze wzrostem funkcji ekonomicznych i społecznych państwa zwłaszcza po 
wielkim kryzysie gospodarczym. Był przekonany, że rozwój społeczny staje się 
osiągalny na drodze racjonalizacji zachowań podmiotów gospodarczych i demo-
kratyzacji73. 

                                                            

69 R. Nadeau, Hayek`s and Myrdal`s, s. 17.  
70 G. Myrdal, Przeciw nędzy, s. 29.  
71 Sam G. Myrdal zaznacza, że wszystkie bez wyjątku bogate kraje Europy Zachodniej 

w ostatnich kilkudziesięciu latach stały się państwami dobrobytu. N. Gilbert, The Ena-
bling State. An Emerging Paradigm for Social Protection. Fafo-rapport, Forskningssti-
ftelsen Fafo 1999, p. 312, G. Myrdal, Teoria, s. 63-64. 

72 Do podobieństw zaliczyć wypada: w obu teoriach przedmiotem zainteresowania jest 
dobrobyt społeczny i czynniki go określające, postulat pełnego zatrudnienia (różnie in-
terpretowany), wyrównywanie dochodów jako podstawowy warunek wzrostu dobrobytu. 
Różnice to: ekonomia dobrobytu opiera się na wysoko sformalizowanych koncepcjach 
ekonomicznych, w przypadku państwa dobrobytu proporcje są odwrócone: zajmuje się 
niemal wyłącznie stroną praktyki i polityką, co implikuje silniejsze związki z interwen-
cjonizmem państwowym. A. Michalewski twierdzi, że teoria państwa dobrobytu nie jest 
teorią ekonomiczną: „o ile wiem, państwo dobrobytu w zasadzie nie udowadnia swych 
tez w drodze analiz opartych na teorii ekonomii głosi je w postaci ogólnych haseł i postu-
latów”. Świadczy, o tym sam tytuł podstawowej pracy S. Rudolfa; tenże, Szwedzka, s. 36; 
R. Bartkowiak, Historia myśli, s. 121; G.B. Spychalski, Główne, s. 263; G. Myrdal, Teo-
ria, s. 206; M. Michalewski, Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy, Warsza-
wa 1972, s. 202, 223-224.  

73 J. Nowicki, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, Warszawa 1984, s. 141; G. Myrdal, 
Przeciw nędzy, s. 271; S. Rudolf, Szwedzka, s. 24.  
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G. Myrdal twierdził, że nie można postawić znaku równości między państwem 
socjalistycznym a zachodnim welfare state74. Model szwedzki ma dwie stabilne 
podstawy: demokrację i gospodarkę rynkową75.  

H. Przybyła i B. Pogonowska zgadzają się, że koncepcja G. Myrdala wpisuje 
się w koncepcję państwa bezpieczeństwa socjalnego N. Luhmanna76, które nie jest 
znaczeniowo tożsame z państwem opiekuńczym czy też państwem socjalnym. 
Według niemieckiego socjologa pojęcie państwa bezpieczeństwa socjalnego nie 
daje się zredukować do pojęcia welfare state z trzech powodów nawzajem od sie-
bie zależnych: 

Pierwsza grupa okoliczności wynika z dynamicznych zmian środowiska natu-
ralnego spowodowanych rozwojem społeczeństwa przemysłowego, a wraz z tym 
zmniejszaniem się zasobów i zwiększaniem odpadów przemysłowych oraz ko-
niecznością kontroli tych zjawisk za pomocą środków politycznych.  
                                                            

74 Pisząc o ideach marksizmu i socjalizmu, szwedzki ekonomista wyraża swoje przekona-
nie, że ani K. Marks, ani F. Engels nie przewidzieli, że w przyszłości i w państwie kapita-
listycznym okaże się najzupełniej możliwe wprowadzenie, za pomocą środków na 
wskroś pokojowych, bez uciekania się do gwałtów rewolucji, polityki planowo koordy-
nowanej. Polityki, która w istocie jest przecież substytutem niemal rewolucyjnych prze-
obrażeń. W. Narojek, Socjalistyczne welfare state. Studium z psychologii społecznej Pol-
ski Ludowej, Warszawa 1991, s. 38.  

75 Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że państwo dobrobytu jest próbą urzeczy-
wistnienia wszystkich proklamowanych przez ONZ praw człowieka, a nie tylko praw po-
litycznych i obywatelskich będących spadkiem po wielkich rewolucjach XVIII w. Welfa-
re state łączy dynamizm gospodarki rynkowej z poczuciem sprawiedliwości społecznej. 
To pogłębienie demokracji, przekształcenie ją w demokrację socjalną i rozszerzenie praw 
obywatela – większość obywateli ma prawo czuć się w warunkach welfare state swobod-
nie. Istotnym elementem jest sam mechanizm demokracji. Widać istotne związki teorii 
G. Myrdala i A. de Tocqueville`a. Ponadto teoria G. Myrdala wpisuje się definicje spra-
wiedliwości J. Rawlsa; tenże, Teoria sprawiedliwości, Warszawa, 1994, s. 87-89; 
G. Myrdal, Beyond The Welfare State. Economic Planning and Its International Implica-
tion, New York 1967, s. 88.  

76 W ujęciu N. Luhmanna państwo bezpieczeństwa socjalnego to takie, które „określonym 
warstwom społecznym zapewnia szeroki zakres świadczeń socjalnych. Istotą państwa 
bezpieczeństwa socjalnego jest zapewnienie przez rząd minimum zarobków, zaopatrze-
nia, świadczeń zdrowotnych, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz wykształcenia, 
przysługujących każdemu obywatelowi z tytułu prawa, a nie tylko świadczenia charyta-
tywne”. N. Luhmann określał dwa istotne komponenty tego modelu państwa: - inkluzja, 
która polega na objęciu wszystkich członków społeczeństwa skutkami działania poszcze-
gólnych systemów funkcjonalnych. Z jednej strony oznacza to korzystanie z tych skut-
ków, z drugiej jednak uzależnienia od nich indywidualnych sposobów życia; - kompen-
sacja – chodzi o kompensacje tych strat, które stają się udziałem jednostki na skutek 
szczególnej organizacji życia. N. Luhmann, Teoria, s. 32; B. Pogonowska, Kategoria ra-
cjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Poznań 1996, s. 134-136.  
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Druga grupa argumentów wiąże się z rosnącymi kosztami państwa bezpieczeń-
stwa socjalnego finansowanymi z budżetu państwa, co powoduje zacieranie się 
podziału na system polityczny i system gospodarczy.  

Trzecia grupa czynników wskazuje na fakt, że nowoczesne społeczeństwo wraz 
z jego przemysłem, politycznymi gwarancjami bezpieczeństwa socjalnego, po-
wszechną edukacją, środkami masowego przekazu, ofertami spędzenia wolnego 
czasu, zmienia typową sytuację motywacyjną ludzi. Rzecz nie sprowadza się tylko 
do uprawiania polityki socjalnej łagodzącej zło kapitalizmu czy osłabienie zainte-
resowania socjalizmem, ale o wpisanie w logikę współczesnych społeczeństw poli-
tyki państwa jako środka kompensacji tych strat, które stają się udziałem jednostki 
na skutek szczególnej organizacji życia77.  

Państwo dobrobytu w tej koncepcji ma być koordynatorem i ponadklasowym 
arbitrem integrującym społeczeństwo, natomiast jego klasowa stronniczość jest 
pominięta. Nie spełnia wymogów nowego ustroju. Zatem koncepcja G Myrdala to 
pośrednia trzecia droga78 między ortodoksyjnym kapitalizmem a socjalizmem 
(komunizmem), ale także w nurcie neoinstytucjonalizmu. To koncepcja małych 
kroczków – kapitalizmu o łagodnym obliczu, mającym reformistyczny, umiarko-
wany i realistyczny charakter.  

Mimo że G. Myrdal podkreślał rolę ekonomii narodowej, to analizował także 
struktury ponadnarodowe, pisząc o przejściu od welfare state do welfare world – 
światowe państwo dobrobytu, welfare society – światowe społeczeństwo79. G. Myr-
dal stwierdził, że welfare state nie może się ograniczać tylko do wymiaru pań-
stwowego, powinno się analizować także konflikty w skali międzynarodowej (kra-
je wysoko contra słabo rozwinięte). Tylko przez takie przejście może prowadzić do 
dalszego wzrostu zamożności społeczeństwa, rozwoju usług, do społeczeństwa 
dobrobytu, które łączy się ze zmniejszeniem roli państwa w organizacji świadczeń 

                                                            

77 N. Luhmann, Teoria, s. 19 -21.  
78 W literaturze znaleźć można twierdzenie, że ekonomiści i politycy w Europie w latach 

30. XX w. poszukiwali koncepcji „trzeciej drogi” ustroju pośredniego między liberali-
zmem i indywidualizmem a kolektywizmem i centralnym planowaniem. Europa praco-
wała wytrwale, przez trzydzieści „wspaniałych lat” (glorious thirty) nad wielkim ekspe-
rymentem społecznym, próbując złagodzić rażące skrajności bezwzględnego kapitalizmu 
„socjalizmem z ludzką twarzą” i broniąc się jednocześnie przed nieznośnymi skutkami 
surowej prostackiej i komunistycznej wersji równości społecznej za pomocą „kapitalizmu 
z ludzką twarzą”. T. Włudyka, „Trzecia droga” w myśli gospodarczej. Koncepcje Adama 
Doboszyńskiego a program obozu narodowego, Kraków 1994, s. 17; A. Giddens, Trzecia 
droga: odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999, s. 89.  

79 Ö. Appelqvist, The Political Economy of Gunnar Myrdal: Transcending Dilemmas Post-
2008, Routledge 2014, s. 110, 120-121, 129.  



Beata Rogowska 70 

społecznych na rzecz działań o charakterze regionalnym, indywidualnym i infor-
macyjnym80.  

Do typowo szwedzkich narzędzi aktywnej polityki gospodarczej państwa kapi-
talistycznego zalicza się: planowanie, dominującą rolę sektora publicznego, polity-
kę podatkową81.  

Myrdal twierdził, że tradycyjna rola państwa o ograniczonym znaczeniu polega-
ła w głównej mierze na podtrzymywaniu procesu kumulatywnego zmierzającego 
do wytworzenia nierówności82. W jego teorii kluczowe dla państwa dobrobytu 
wydają się: koncepcja ingerencji państwa w gospodarkę, mechanizm kumulatywnej 
okrężnej przyczynowości, planowanie demokratyczne, ekonomia narodowa i po-
nadnarodowa. 

Teoria skumulowanej przyczynowości inaczej kumulatywnej okrężnej przyczyno-
wości (mechanizm błędnego koła) – G. Myrdal traktuje ją jako hipotezę, holistyczny 
wzór – przyczyn i skutków zakłada, że będą one współdziałać ze sobą w obserwo-
walnych sytuacjach społecznych i ekonomicznych – teoria cybernetyczna83.  

W kumulatywnej przyczynowości okrężnej widzi prawidłowość ogólną, niemal 
powszechną, procesów społecznych, niejako model rozwoju społecznego. Według 

                                                            

80 W. Nowiak, Folketrygden „kamień węgielny” norweskiego państwa dobrobytu, Poznań 
1995, s. 78. 

81 Jako zwolennik ekspansywnej polityki podatkowej G. Myrdal skutecznie zwalczał obawy 
przedstawicieli „świata przedsiębiorców”, że finansowanie rosnącego deficytu budżeto-
wego przez politykę drogiego pieniądza może zmniejszyć podaż kredytu dla sektora 
prywatnego. Jego zdaniem nadwyżka inwestycji nad oszczędnościami stworzy automa-
tycznie brakujące oszczędności w efekcie zwiększonych zysków i innych dochodów – 
warunkiem jest tylko elastyczna polityka pieniężna. Efektem kilkuletnich doświadczeń 
i przemyśleń szwedzkiego ekonomisty jest wydana w 1934 r. książka Efekty ekonomiczne 
polityki fiskalnej. Daje w niej usystematyzowane, teoretyczne podstawy do prowadzenia 
ekspansywnej polityki podatkowej. N. Fujita, Gunnar Myrdal`s Theory of cumulative 
causation revisted, “Economic Research Center” 2004, No 147, s. 10.  

82 Na temat błędnego koła pisał R. Nurske, C.E.A. Wilnslow: „Było rzeczą jasną, że nędza 
i choroby tworzyły błędne koło. Mężczyźni i kobiety chorowali, ponieważ byli biedni; 
popadali w większą biedę, ponieważ byli chorzy, a choroba ich pogarszała się, ponieważ 
popadali w jeszcze większą nędzę”. Mówi się też o wicksellowskiej koncepcji procesu 
kumulatywnego. Jej ślady można dostrzec także w twórczości T. Veblena. Istotę stano-
wią słowa z Biblii: Każdemu bowiem, kto ma, dadzą tyle, że opływać będzie, a kto nie 
ma, temu odbiorą i to, co zdaje się posiadać (Mt, 12, 1). G. Myrdal, Teoria, s. 31, 58, 
117; C. Panico, M.O. Rizza, Myrdal, Growth Processes and Equilibrium Theories, w: 
Geography, Structural Change and Economic Development Theory and Empirics, red. 
N. Salvatorii, Elgar 2009, p. 184-192, G. Myrdal, Teoria, s. 30-43.  

83 R. Gwiazdowski, Kryzys a doktryna okrężnej przyczynowości, Funduj. ABC inwesto-
wania 2009, nr 2, s. 14-15; N. Fujita, Gunnar Myrdal`s theory of cumulative causation 
revisited, „Economic Research Center Discussion Paper” 2004, s. 22.  
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niego na system społeczny w każdym kraju wpływa zbiór niezależnych składo-
wych. Pogrupował je w sześć kategorii:  

 produkcja i dochody,  
 stosunki (warunki) produkcji,  
 poziom konsumpcji, 
 stosunek do życia i pracy,  
 instytucje,  
 polityka84.  

Są to składowe podstawowe i równorzędne. Zakładał dalej, że między nimi wy-
stępuje zależność jednokierunkowa, czyli zmiana jednej z nich powoduje zmiany 
innych w tym samym kierunku85.  

Tworzą one zamknięty obwód ze zwrotnym oddziaływaniem wtórnych zmian na 
pierwotny impuls. W krajach rozwiniętych, w normalnych warunkach, możliwy jest 
kumulatywny proces wstępujący (rozwój), jednak w krajach słabiej rozwiniętych 
występują wewnętrzne hamulce rozwoju, będące konsekwencją niskiego poziomu 
rozwoju (zasada: czemuś biedny – boś biedny!). Przezwyciężenie oddziaływania 
jednego hamulca uzależnione jest od zlikwidowania innych, które też się zazębiają. 
Podobnie jest – jak się zdaje – w krajach wysoko rozwiniętych w dobie recesji86. 

Dominuje tu społeczna, a nie technicystyczna analiza rzeczywistości gospodar-
czej. System ekonomiczny jest procesem dynamicznym i ewolucyjnym. Podziela 
on ogólną wizję co do oddziaływania postępu naukowo-technicznego na prze-
kształcenia infrastruktury instytucjonalnej. Podstawą jego teorii jest założenie, że 
proces rozwoju społecznego i ekonomicznego jest zdeterminowany celami spo-
łecznymi akceptowanymi przez społeczeństwo. Oznacza to, że kierunki rozwoju 
pozostają pod pewną kontrolą człowieka jako jednostki kreatywnej. To była pod-

                                                            

84 W schemacie tym ważne miejsce zajmują czynniki nieekonomiczne (nierówności, bieda, 
miękkie państwo), które mogą być przeszkodą wzrostu. Zwłaszcza w dobie globalizacji 
zjawisko przenikania i kumulowania się różnych pozytywnych (rzadziej) i negatywnych 
(częściej) zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych daje się wyraźnie zaobserwować. 
Skupienie uwagi jedynie na jednej przyczynie i podejmowanie działań tylko w kierunku 
jej usunięcia grozi skumulowanymi, negatywnymi skutkami w przyszłości. W. Moraw-
ski, Socjologia, s. 131, Z. Gazda, O zastosowaniu koncepcji kumulatywnej okrężnej przy-
czynowości do kategorii wyboru społecznego, w: Dokonania, s. 65.  

85 Proces kumulatywny działa jednak również jeżeli pierwotna zmiana ma charakter pozy-
tywny. Rozróżnienie external economies i internal economies zaczerpnął G. Myrdal 
z pracy A. Marshalla Zasady ekonomiki. G. Myrdal, Teoria, s. 37.  

86 Zwłaszcza w dobie globalizacji zjawisko przenikania i kumulowania się różnych pozy-
tywnych (rzadziej) i negatywnych (częściej) zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych daje się wyraźnie zaobserwować. Skupienie uwagi jedynie na jednej 
przyczynie i podejmowanie działań tylko w kierunku jej usunięcia grozi skumulowany-
mi, negatywnymi skutkami w przyszłości. Z. Gazda, O zastosowaniu, s. 50.  
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stawa zorganizowanego państwa dobrobytu lub międzynarodowego społeczeństwa 
dobrobytu. Kluczem do zredukowania negatywnych zjawisk była zewnętrzna inge-
rencja, głównie państwa87.  

Planowanie gospodarcze, demokratyczne (ang. planning the welfare state)88 – 
nie ma charakteru socjalistycznego, stanowi – coś pośredniego między brakiem 
ingerencji państwa a planowaniem arbitralnym państw socjalistycznych89. Musi 
być oparte na racjonalnych przesłankach, należy uwzględnić, że system cen nie 
stwarza właściwych kryteriów planowania, a plan nie jest oparty na woluntary-
zmie. To gospodarka szwedzka w głębokim przekonaniu Myrdala najdobitniej 
wykazała, że ideałom dobrobytu znacznie bliższe może być państwo kapitalistycz-
ne niż jakiekolwiek państwo socjalistyczne90.  

Zadaniem rządów jest przygotowanie i realizowanie ogólnego planu gospo-
darczego, obejmującego system celowo stosowanych środków kontroli i bodźców 
zapoczątkowujących i kontynuujących rozwój. 

Przyjmuje się powszechnie, że to właśnie państwo powinno być odpowiedzial-
ne zarówno za inicjowanie ogólnego planu, jak i za kontrolę nad jego wykonaniem. 
Plan jest w pewnym sensie programem strategii rządu w dziedzinie ingerencji pań-
stwa w grę sił rynkowych, którymi tak należy pokierować, aby stanowiły bodziec 
korzystnego rozwoju społecznego. 

Zupełnie bezpodstawne jest przeciwstawianie centralnego planowania pań-
stwowego wolnej inicjatywie prywatnej (ma charakter ideologiczny) oraz wskutek 
przyjęcia założenia, że planowanie stwarza sztywność i brak elastyczności: „jeżeli 
jakiemuś krajowi nierozwiniętemu uda się rzeczywiście dzięki polityce interwencji 
zapoczątkować i utrzymać kumulatywny proces rozwoju ekonomicznego, da to 
większe, a nie mniejsze szanse przedsiębiorstwom prywatnym. Celem centralnego 
planowania jest zawsze przełamywanie sztywności, charakterystycznej dla niedo-
                                                            

87 A. Čaplánová, Gunnar Myrdal, BIATEC 2002, No 6, s. 28-30.  
88 Wyrazem tego jest praca Ostrzeżenie wobec powojennego optymizmu (Warning Against 

Postwar Optimism) 1944 r. R. Nadeau, Hayek`s, s. 17, G. Myrdal, Beyond, s. 11-12. 
89 Już po I wojnie światowej Myrdal głosił konieczność planowania pewnych przedsięwzięć 

publicznych w celu zmniejszenia bezrobocia szczególnie w czasie recesji. Wbrew pozo-
rom w koncepcjach K. Marksa planowanie nie odgrywało wielkiej roli. G. Myrdal,  
Beyond, s. 4.  

90 Zasadniczym celem każdego planu rozwoju gospodarki narodowej jest zarówno podjęcie 
decyzji zwiększenia wolumenu inwestycji wpływających na wzrost sił produkcyjnych 
kraju, jak i określenie sposobów, za pomocą których można to osiągnąć. Ponadto realiza-
cja jak największej oszczędności rozporządzalnych zasobów. Drugim celem planu jest 
przezwyciężenie nieelastyczności, charakterystycznej dla gospodarki nierozwiniętej. 
Trzecim ogólnym celem narodowego planowania gospodarczego jest uwolnienie opinii 
zwykłych obywateli i ich rządów od wielu powszechnych, z góry powziętych koncepcji, 
których często źródłem są pełne zazdrości porównania z wysoko rozwiniętymi krajami. 
G. Myrdal, Teoria, s. 112; G.B. Spychalski, Główne, s. 349.  
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rozwoju ekonomicznego, i wprowadzenie większej elastyczności w całym gospo-
darczym i społecznym budownictwie”91. 

Plan narodowy jest strategią działania92. By ułatwić realizację planu i zapewnić 
jego skuteczność, należy sporządzić go nie tylko w ogólnych zarysach: powinien 
on obejmować również odpowiednio opracowane dyrektywy potrzebne do dokład-
nego planowania w poszczególnych sektorach. Plan musi również wskazywać wła-
ściwe bodźce i środki kontroli, które umożliwią realizację tych dyrektyw. Inwesty-
cje publiczne właściwie zaplanowane i zrealizowane pociągają za sobą odpowied-
nie zmiany strukturalne w gospodarce kapitalistycznej, powodując przyspieszenie 
i wyrównanie jej wzrostu. Plan narodowy powinien uwzględniać także kumula-
tywny proces rozwoju ekonomicznego kraju. 

Zatem oczekuje się od rządu narodowego, żeby przejął odpowiedzialność za 
kierunek całego ekonomicznego rozwoju kraju za pomocą planu i skoordynowane-
go systemu interwencji państwa. Wynika to z faktu, że główną siłą napędową tego 
trendu w kierunku planowania był, i nadal jest, stały wzrost ilości interwencji pań-
stwa wymagająca koordynacji93. Państwo według G. Myrdala obejmuje wszystkie 
zorganizowane środki ingerencji w mechanizm sił rynkowych. Wynika to z faktu, 
że państwo stało się głównym wyrazem organizacji społeczeństwa i że zapewniło 
sobie pozycję czynnika nadrzędnego, kontrolującego każdą właściwie ingerencję 
stosowaną przez inne instytucje czy wpływowe grupy w obrębie kraju94. 

G. Myrdal, podobnie jak J.M. Clark, opowiadał się za racjonalną interwencją 
państwa w cały układ społeczno-gospodarczy, wspierającą koncepcję miękkiego 
planowania narodowego być może także w skali globalnej95. Według szwedzkiego 
uczonego do przeszłości należy pogląd, że władza publiczna (rząd i jego organy) 
nie powinna angażować się w aktywną działalność gospodarczą. Dotyczy to za-
                                                            

91 G. Myrdal, Teoria, s. 110-111.  
92 Celem G. Myrdala było podjęcie radykalnego programu planowania zarówno na pozio-

mie narodowym, jak i międzynarodowym. Stany Zjednoczone jego zdaniem nie uznały 
konieczności planowania rozwoju swojej gospodarki, mimo że jego brak jest związany 
z oczywistymi kosztami ekonomiczno-społecznymi. G. Myrdal, Teoria, s. 91, G. Myrdal, 
An International, s. 112.  

93 Rewolucja przemysłowa nie była wynikiem planu, lecz efektem działań indywidualnych 
przedsiębiorców chcących wykorzystać nowe wynalazki dla własnych korzyści. G. Myrdal 
mówi o tzw. niezamierzonym efekcie wyniku, co zbliża go według R. Nadeu do koncepcji 
spontanicznego porządku. Współcześnie nazwana TSO – Theory of Spontaneous Order. 
Jednakże rynki stawały się stopniowo regulowane przez uczestników, wywierano na nie 
wpływ zgodnie z partykularnymi interesami. Wiele rynków było zdominowanych przez je-
den lub bardzo niewielu sprzedawców i kupujących. Ta sytuacja przede wszystkim zmusza 
państwo do interwencji. N. Fujita, Spontaneous order, Handbook of Economic Methodol-
ogy, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA 1998, s. 10, G. Myrdal, Beyond, s. 20, 32.  

94 G. Myrdal, Teoria, s. 66.  
95 W. Stankiewicz, Ekonomika, s. 19-20.  
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równo krajów kapitalistycznych zaawansowanych, jak i nierozwiniętych. Przed-
miotem dyskusji są jedynie rozmiary i formy tej działalności, a nie jej potrzeba. 
Ingerencja państwa wynika z konieczności przyspieszenia tempa rozwoju danej 
gospodarki i jego wyrównania w czasie (łagodzenie cykli), w przestrzeni (zmniej-
szenie dysproporcji regionalnych) i w przekroju strukturalnym (osiągnięcie w mia-
rę zrównoważonego wzrostu). Działalność ekonomiczna państwa powinna zmie-
rzać przede wszystkim do zapewnienia wysokiego poziomu spożycia (zarówno 
indywidualnego, jak i zbiorowego), pożądanego podziału dochodu narodowego, 
efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów (rzeczowych i ludzkich) i stałe-
go poziomu cen.  

Zatem znów na plan pierwszy są wysuwane społeczno-polityczno-moralne 
aspekty rozwoju. Ma jednak świadomość, że trudno wykazać jak aktywna rola 
państwa przyspieszyła rozwój poszczególnych krajów, mimo że w praktyce taka 
zależność wystąpiła96. Ingerencja czynników publicznych w mechanizm rynkowy 
jest konieczna zarówno z uwagi na efektywność, jak i na podział.  

Na pytanie: czy wszystkie regulacje i ingerencje nie wywołają napięć społecz-
nych w państwie dobrobytu? G. Myrdal odpowiedziałby – nie. Ludzie są już przy-
zwyczajeni do tego, że czynniki publiczne ingerują w ich życie prywatne: „podob-
nie jak oswojone zwierzęta – ludzie, którzy dorastają w społeczeństwach typu za-
chodniego, nie wyobrażają sobie życia na swobodzie. Zdolność przystosowywania 
się człowieka do warunków jest doprawdy zdumiewająca”97. Interwencje na dużą 
skalę stały się konieczne, aby zapobiec rzeczywistej dezorganizacji społeczeństwa, 
co wynika z organizacji poszczególnych rynków. W teorii Myrdala możliwość 
aktywnego oddziaływania na kierunki ewolucji społeczeństwa spowodowały, że 
równowaga ekonomiczna może być osiągana jedynie w wyniku kolektywnego 
współdziałania różnych grup interesu czy grup nacisku.  

Przy czym interwencji i planowania nie wolno rozumieć jako tłumienie rynków 
i wolnej konkurencji. Potężna i kontrolowana przez państwo infrastruktura organi-
zacji zbiorowego powinna wejść w życie, w ramach konstytucyjnego porządku98.  

Zatem kluczowym elementem welfare state staje się teoria interwencjonizmu 
państwowego, traktowana jako główny wyróżnik myrdalowskiej wersji państwa 
dobrobytu99. 
 
 
 
 

                                                            

96 W. Nowicki, Szkoła szwedzka, s. 156-157.  
97 D.B. Winterford, Myrdal, s. 10-15.  
98 G. Myrdal, Beyond, s. 33, 43-44.  
99 S. Zawadzki, Państwo dobrobytu, s. 155.  



Wizja państwa w ujęciu Gunnara Myrdala  75 

Zakończenie 
 

G. Myrdal kładł szczególny nacisk na związek systemu gospodarczego z syste-
mem społecznym, kształtujący w następstwie odpowiednią infrastrukturę instytu-
cjonalną. W ekonomicznych analizach systemowych kwestionował tezę o wystę-
powaniu stałej tendencji do kształtowania się równowagi między systemem eko-
nomicznym a społeczeństwem. Wskazywał zarazem, że zmiany zachodzące na 
tych obszarach mogą pociągać za sobą wzrost lub spadek dobrobytu społecznego. 
Proces ten wiąże się także z ogólnymi podstawami polityki państwa, jak również 
stopniem ich akceptacji przez społeczeństwo. W tym zakresie rysuje się też prze-
strzeń dla ingerencji państwa, które przez celowe i planowane działania może 
zmierzać do realizacji postulatu państwa dobrobytu.  

To właśnie państwo realizuje funkcję organizacyjną, ustala warunki kompromi-
su społecznego między podmiotami działającymi na obszarze rynku, w tym 
zwłaszcza korporacjami, związkami zawodowymi, organizacjami konsumenckimi 
i agendami rządowymi100. Nie oznacza to jednak podporządkowania prywatnego 
biznesu decyzjom planistycznym państwa, a jedynie tworzenie harmonii interesów 
poszczególnych elementów składowych systemu ekonomicznego.  

Mimo że G. Myrdal nie podał gotowej definicji welfare state101, to można spo-
rządzić katalog przynajmniej podstawowych właściwości takiego państwa: 

 zniwelowanie nierówności w poziomie rozwoju poszczególnych krajów, 
 osiągniecie stanu, w którym przynajmniej dąży się do zrównania szans ży-

ciowych dla młodego pokolenia; 
 dążenie do stworzenia coraz bardziej egalitarnego społeczeństwa, stanowią-

ce zasadniczy cel polityki, 
 doprowadzenie do stanu, w którym państwo panuje nad żywiołowością dzia-
łania sił rynkowych poprzez politykę interwencjonistyczna,  

 przerwanie procesów kumulacyjnych podwyższających biedę poprzez od-
działywanie na gospodarkę czynników zewnętrznych w tym ingerencji pań-
stwa. 

 rozwój ustroju demokracji politycznej102. 
W fazie normatywno-prognostycznej to państwo miało: 
 zwiększyć uczestnictwo obywateli w ustalaniu społecznych reguł dzięki 

rozwoju zdecentralizowanych instytucji lokalnych, 
 wprowadzić umiarkowaną ingerencję państwa, 
 polepszyć standard życia obywateli, 
 demokratyzm w stosunkach politycznych, 

                                                            

100 Z.B. Romanow, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1993, s. 192.  
101 W. Kendall, From welfare to chaos, s. 202.  
102 G.B. Spychalski, Główne, s. 348.  
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 egalitaryzację dochodów, 
 obronę interesów robotników, rolników, urzędnikowi drobnych przedsię-

biorców, 
 tworzyć drogę od welfare state do welfare world103.  

W celu usprawnienia funkcjonowania państwa (które w wyniku dużej biurokra-
cji i niskiej efektywności nie było doskonałe) za konieczne uznał takie reformy, 
jak: progresywne opodatkowanie dochodów, ograniczenie prawa dziedziczenia, 
niskooprocentowany kredyt państwowy dla małych przedsiębiorstw, pobudzenie 
gospodarki poprzez uruchomienie robót publicznych, finansowanych przez pań-
stwo itd104.  

G. Myrdal wprowadził szwedzką ekonomię na światowe salony, a także szereg 
nowych, uznanych później przez naukowców, terminów. Przede wszystkim wyeks-
ponował rolę i znaczenie państwa dobrobytu w wersji szwedzkiej. Teoria i praktycz-
na działalność szwedzkiego uczonego stanowi jeden z bardzo atrakcyjnych wzorów 
systemów społeczno-gospodarczych dla młodych gospodarek rynkowych105.  

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo współczesnej krytyki tego modelu, oraz 
prób jego modyfikacji w latach 90. XX w. „model szwedzki nie skończył się!!!” 
On trwa nadal w postaci państwowego paternalizmu, opieki społecznej, siatki za-
bezpieczeń socjalnych, wysokich podatków i transferów106. 
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 Tradycja analityczna  
nordyckich badań  
nad pokojem 

Tomasz Pawłuszko  
 
 

Wprowadzenie 
 
Sposoby zdobywania wiedzy o międzynarodowych stosunkach politycznych 

i ekonomicznych stanowią bardzo ciekawą perspektywę badań w ramach rozwoju 
polskich studiów międzynarodowych. Pluralizm teorii i praktyki badawczej budzi 
zainteresowanie międzynarodowym dyskursem naukowym, i może w efekcie przy-
czynić się do ulepszenia również własnych narzędzi badawczych. Analiza skandy-
nawskich tradycji badań międzynarodowych wydaje się osobliwie ciekawym po-
lem badawczym, ponieważ jest to jedna z najbardziej znanych szkół na świecie. Co 
ważne, jeszcze u progu lat 90. XX w. badania stosunków międzynarodowych 
w świecie nordyckim były raczej peryferyjnym obszarem zainteresowania badaczy 
nauk politycznych. Rozwój procesów globalizacji, integracji europejskiej oraz 
ważkie pytania o role międzynarodowe małych, rozwiniętych państw europejskich 
– takich jak kraje Europy Północnej – stanowiły bodziec do debaty nad procesami 
międzynarodowymi. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza wstępna rozwoju programu skandynaw-
skich badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym, prowadzonych w ramach 
dyscypliny studiów nad pokojem (peace research, peace studies lub peace and 
conflict studies). Wiedza wytwarzana w ramach tej specyficznej dziedziny stała się 
– począwszy od końca lat 50. XX w. – typowo nordyckim sposobem ujmowania 
problematyki stosunków międzynarodowych, a współcześnie również przyjętym 
w dużej mierze przez system ONZ w badaniach nad rozwojem i bezpieczeństwem 
międzynarodowym. 

Przedmiotem badań na potrzeby niniejszego opracowania uczyniono kolejno: 
specyfikę badań nad pokojem, rozwój dyscypliny studiów nad pokojem oraz – 
równolegle – skandynawskich badań nad stosunkami międzynarodowymi. Artykuł 
wieńczy podsumowanie poświęcone perspektywom dalszego rozwoju badań nad 
pokojem w optyce szczególnie bezpieczeństwa międzynarodowego. W ramach 
tego szkicu podejmiemy zatem kwestie rozwoju dyscypliny nauki i jej teorii, co 
wymaga zastosowania kilku narzędzi teoretycznych – analizy treści, analizy dys-
kursu, analitycznej rekonstrukcji procesów teoretycznych. Kwerenda obejmowała 
materiały poświęcone rozwojowi instytucjonalnemu i teoretycznemu dziedziny 
wiedzy, jaką są studia nad pokojem w kontekście teorii stosunków międzynarodo-
wych, rozwijanych w państwach skandynawskich (szczególnie Dania, Norwegia 
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i Szwecja). Należy to traktować jako przyczynek do dalszych badań w tym przed-
miocie. 

 
 

Rozwój badań stosunków międzynarodowych w państwach  
nordyckich 

 
Od co najmniej kilkunastu lat skandynawska szkoła badań stosunków między-

narodowych jest uważana za jedną z wiodących w Europie1. Nie zawsze tak było. 
Jeszcze w latach 60. XX w. próby powołania instytutu stosunków międzynarodo-
wych zarówno w Szwecji, jak i w Norwegii zakończyły się niepowodzeniem.  
W okresie zimnej wojny problematykę międzynarodowych stosunków politycz-
nych rozwijano w ramach politologii. Christer Jonsson uważał, że niepowodzenia 
w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych jako osobnej dyscy-
pliny wynikały z faktu, że sam model kształcenia w krajach skandynawskich prefe-
rował w naukach społecznych raczej podejście ogólne i przekrojowe2. Nie oznacza 
to, że studiów międzynarodowych nie rozwijano. Polityka neutralności państw, 
takich jak Szwecja czy Norwegia znalazła swój wyraz we wspieraniu specyficznej 
gałęzi wiedzy o stosunkach międzynarodowych, jaką stały się studia nad pokojem 
(peace research). Dzisiaj zarówno nauka o stosunkach międzynarodowych (inter-
national relations), jak i studia nad pokojem stanowią niejako dwa nurty badań. 
Omówimy je po kolei. 

Rozwój badań stosunków międzynarodowych w krajach nordyckich, mimo po-
czątkowej peryferyjności, wynikającej z uwarunkowań geograficznych i politycz-
nych (tzw. zimna wojna, trwająca zwłaszcza w Europie do końca lat 80. XX w.), 
stosunkowo szybko przyczynił się do stworzenia własnej szkoły badawczej, którą 
można wyodrębnić na podstawie oceny zdolności wspólnoty akademickiej do kre-
acji oryginalnych podejść badawczych na skalę międzynarodową3. Badacze nordy-
cy stopniowo zyskiwali pozycję dzięki dzieleniu się wiedzą między sobą oraz 
dzięki gęstości kontaktów regionalnych i międzynarodowych (idea tzw. Nordic 
Network). Obecnie państwa nordyckie dysponują własną społecznością naukową, 
wyspecjalizowaną w wielu dziedzinach stosunków międzynarodowych, powiązaną 
z badaniami światowymi. Co więcej, rozwiązania nordyckie uważane są za mode-
lowe w zakresie tworzenia społeczności naukowej i badań.  

                                                            

1 Zob. International Relations in Europe: traditions, perspectives, destinations, red. K.E. 
Jorgensen, T.B. Knudsen, London & New York 2008. 

2 Ch. Jonsson, International Politics: Scandinavian Identity Amidst American Hegemony?, 
“Scandinavian Political Studies”, 2/1993, s. 149-163.  

3 J. Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory. A House with 
Many Mansions, London & New York 2004, s. 65-66. 
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Co ciekawe, akademickie katedry i zespoły badawcze w Skandynawii powsta-
wały nie tylko stosunkowo późno, ale także głównie jako rezultat odgórnych, poli-
tycznych decyzji. Studia nad skandynawskim szkolnictwem wyższym wskazują, że 
rozwój nauk społecznych wynikał przede wszystkim ze ścisłej koordynacji pomię-
dzy potrzebami państwa, rynku i społeczeństwa4. Ustabilizowanie modelu społe-
czeństwa dobrobytu (welfare society) wymagało solidnych podstaw w zakresie 
projektowania polityki społecznej i gospodarczej5. Począwszy od lat 90. procesy 
globalizacyjne spowodowały również rozrost ilości ścieżek edukacyjnych, co 
sprzyjało podaży stypendiów i popytowi na badania nad stosunkami międzynaro-
dowymi. Ponadto kraje nordyckie zyskały silną tożsamość międzynarodową jako 
promotorzy międzynarodowych procesów pokojowych i rozbrojeniowych, a także 
jako negocjatorzy, arbitrzy czy donatorzy6. Nastąpił bezprecedensowy rozwój mię-
dzynarodowej współpracy instytucjonalnej zarówno w regionie nordyckim, jak 
i poprzez instytucje Unii Europejskiej7. Powyższe czynniki zdają się tłumaczyć 
rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej. W Szwecji promowano studia m.in. nad 
bezpieczeństwem, rozbrojeniem i polityką zagraniczną; w Norwegii i Danii zaś nad 
historią dyplomacji, organizacjami międzynarodowymi, rozwojem i integracją 
regionów. Zwraca uwagę fakt, że w Danii kursy z zakresu stosunków międzynaro-
dowych przystosowano nawet do edukacji licealnej8.  

Każdą nowo powoływaną jednostkę badawczą cechowało odpowiednie wypro-
filowanie, co pozwoliło na skupienie się na wybranych dziedzinach studiów, aby 
osiągać rezultaty o wysokiej jakości. Inną cechą specyficzną omawianego modelu 
była intensywna praca naukowa na kilku poziomach równocześnie – na szczeblu 
krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Jorg Friedrichs, opracowując portret 
skandynawskich badań nad stosunkami międzynarodowymi, wskazał na pewne 
etapy rozwoju tych dyscyplin wiedzy, co obrazuje tabela 1. 
 
 
 
 
 

                                                            

4 Zob. K. Musiał, Uniwersytet na miarę swojego czasu, Gdańsk 2013; M. Castells, P. Hi-
manen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009. 

5 Zob. szerzej: A. Lundqvist, K. Petersen, Experts, knowledge and the Nordic welfare 
states. An introduction, w: In Experts We Trust: Knowledge, Politics and Bureaucracy in 
Nordic Welfare States, red. A. Lundqvist, K. Petersen, Odense 2010, s. 9-13. 

6 G. Lily Magnusdottir, Small States’ Power Resources in EU Negotiations. Nordic Eco-
entrepreneurship within the Environmental Policy of the EU, Saarbrucken 2010, s. 70-79. 

7 W polskiej literaturze przedmiotu obszerne stadium: B. Piotrowski, Integracja Skandyna-
wii: od Rady Nordyckiej do Wspólnoty Europejskiej, Poznań 2006. 

8 J. Friedrichs, European Approaches, s. 68. 
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Tabela 1. Skandynawski model rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych 
 

 Publikowanie w wydawnictwach anglojęzycznych. 
 Tworzenie własnych, anglojęzycznych periodyków (np. Journal of Peace 

Research, Cooperation and Conflict, Scandinavian Political Studies). 
 Młodzi badacze budują sieci współpracy z innymi badaczami europejskimi. 
 Badacze tworzą szeroki rynek konferencji międzynarodowych w Skandy-

nawii. 
 
Źródło: J. Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory. A House 
with Many Mansions, London & New York: Routledge 2004, s. 67. 

 
Sprawny proces projektowania rozwoju badań w Skandynawii pozwolił tamtej-

szej wspólnocie uczonych zyskać własną tożsamość metodologiczną i dużą samo-
dzielność w ramach międzynarodowego dyskursu, toczonego głównie w języku 
angielskim. Badacze ze Szwecji, Norwegii czy Danii nie tylko stosunkowo szybko 
zaczęli publikować w języku angielskim, ale także tworzyć własne prestiżowe 
periodyki anglojęzyczne (Scandinavian Political Studies i in.) oraz organizować 
konferencje i stypendia, przyciągające badaczy z całego świata9. Jeszcze pod ko-
niec zimnej wojny wielu Skandynawów należało do międzynarodowych organiza-
cji badawczych i towarzystw naukowych, co pozwoliło na uzyskanie kontaktów 
badawczych.  

Wspomniana niezależność, wynikająca z wytworzenia własnej tradycji badaw-
czej, pozwoliła na znalezienie kilku atrakcyjnych nisz na światowym rynku. Pod-
czas gdy tzw. główny nurt badań nad dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi 
w czasach „zimnej wojny” skupiał się na kwestiach polityki zagranicznej mo-
carstw, badacze skandynawscy zwrócili uwagę na kwestie istotne z punktu widze-
nia instytucjonalizmu, takie jak: procesy integracji, problemy nacjonalizmu, umię-
dzynarodowienie czy globalizacja. Szkoła kopenhaska rozwinęła jedną z najistot-
niejszych konstruktywistycznych teorii stosunków międzynarodowych po zimnej 
wojnie – teorię sekurytyzacji10. Oprócz badań nad bezpieczeństwem i teorii głów-
nego nurtu, rozwijano więc badania krytyczne oraz interdyscyplinarne. Współcze-
śnie skandynawska szkoła badań nad stosunkami międzynarodowymi nie stanowi 
jednolitej grupy, ale zawiera liczne znane nazwiska, takie jak m.in.: Walter Carl-
snaes, Johan Galtung, Ole Waever, Erik Ringmar, Georg Sorensen, Knud Erik 
Jorgensen, Tonny Brems Knudsen, Heikki Patomaki, Peter Wallensteen. Badania 
i wykłady w skandynawskich ośrodkach badawczych prowadzili tacy znani bada-

                                                            

9 Ibidem, s. 66-67. 
10 B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde, Security: a New Framework for Analysis, London 

1998. 
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cze stosunków międzynarodowych, jak Barry Buzan czy obecnie Stefano Guzzi-
ni11. 

Powstanie nowoczesnego akademickiego systemu kształcenia i nauki 
w zakresie spraw międzynarodowych stworzyło narzędzia do badań przekrojowych 
i nie pozostało również bez wpływu na rozwój instytucji eksperckich, zwanych 
think tanks. Są to ośrodki wyspecjalizowane w analizie polityk publicznych i spraw 
międzynarodowych. Znaczący wzrost liczby i znaczenia tych instytucji miał miej-
sce w ciągu ostatnich 20–30 lat. Stanowią one przykład organizowania się profe-
sjonalistów z wybranych dziedzin wiedzy wokół kwestii istotnych dla państwa 
i społeczeństwa12. Znaczna cześć tych instytucji prowadzi badania nad stosunkami 
międzynarodowymi, korzystając z dostępu do nowoczesnych technologii informa-
cyjnych. Należy zauważyć, że w każdym z państw nordyckich znajdują się think 
tanks o ponadregionalnej renomie, a niektóre – jak szwedzkie SIPRI, norweskie 
PRIO czy duńskie DIIS, zdobyły renomę wręcz globalną, przyciągając uznanych 
specjalistów z całego świata. Prestiżowy ranking Global Go To Think Tanks 
w 2011 r. zaliczył je do trzydziestu najbardziej wpływowych instytucji tego typu 
na świecie (spośród blisko 6500 think tanks)13. Będziemy o nich jeszcze wspomi-
nać podczas omawiania badań nad pokojem. 

W kontekście wspomnianego już zaangażowania państwa w tworzenie rynku 
badań nauk politycznych i stosunków międzynarodowych w regionie nordyckim 
należy dodać, że podobna sytuacja wystąpiła w sektorze think tanks. Wymienione 
powyżej prestiżowe nordyckie instytuty badawcze powstały również w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie państw, stanowiąc ponadto przykłady względnie udanej syner-
gii środowisk naukowych i eksperckich oraz rządowych.  

 
 
 
 
 

                                                            

11 Walter Carlsnaes współtworzył liczne podręczniki z zakresu teorii stosunków międzyna-
rodowych; Johan Galtung jest ojcem całej dyscypliny studiów nad pokojem, Ole Waever 
jest socjologiem dyscypliny i członkiem tzw. szkoły kopenhaskiej, Erik Ringmar prowa-
dził badania nad systemami międzynarodowymi w Azji, Georg Sorensen jest współauto-
rem oksfordzkiego podręcznika do studiowania teorii stosunków międzynarodowych, 
Knud Erik Jorgensen i Tonny Brems Knudsen redagowali studium z zakresu europej-
skich szkół badawczych, Heikki Patomaki znany jest ze swych monografii na temat reali-
zmu naukowego i realizmu krytycznego, Peter Wallensteen współtworzył szkołę badań 
nad pokojem na uniwersytecie w Uppsali.  

12 Por. T. Medvetz, Think tanks in America, Chicago–London 2012. 
13 J. McGann J., The Global “Go To Think Tanks”. The Leading Public Policy Research 

Organizations in the World, Final UN University Edition, Philadelphia, PA 2011. 
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Rozwój studiów nad pokojem 
 

Tradycja badań nad stosunkami międzynarodowymi umiejscawia zagadnienie 
wojny oraz pokoju w centrum swoich zainteresowań. W XX w., okresie naznaczo-
nym znamieniem dwóch wojen światowych i zimnej wojny zdecydowanie większą 
uwagą cieszyła się jednak problematyka konfliktów. Pierwsze wielkie studium, 
dokumentujące próby identyfikacji przyczyn nowożytnych wojen, to praca pod 
redakcją Quincy Wrighta, wydana w 1942 r.14 Zespół autorski zebrał dane na temat 
setek konfliktów zbrojnych, ale nie udało mu się ustalić katalogu przyczyn wojen. 
Pojawienie się broni nuklearnej, dekolonizacja, terroryzm, rewolucja technologicz-
na i komunikacyjna w drugiej połowie XX wieku jeszcze rozszerzyły problematy-
kę konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych. 

Alternatywą dla badań nad wojną mogły stać się badania nad pokojem 
i rozwiązywaniem konfliktów. Pierwsze studia nad stosunkami międzynarodowy-
mi, prowadzone z perspektywy liberalizmu politycznego, utknęły w martwym 
punkcie wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej. Praca Normana Angella, 
wskazująca, że rozwój handlu czyni wojnę nieopłacalną, ukazał skalę pomyłki 
przedwojennych idealistów. Późniejszy rozwój tej szkoły został dziś w dużej mie-
rze zapomniany15. Badacze ci uważali, że polityka – podobnie jak handel – jest 
racjonalną grą interesów. Jak zauważył Roman Kuźniar – nie zwrócili oni jednak 
uwagi na fakt – że państwa europejskie zaangażowały się wojnę właśnie z chęci 
zysku, tworząc sojusze mające na celu powiększenie imperiów. Wybuch wojny 
światowej zniszczył podstawy porządku międzynarodowego opartego na zasadzie 
równowagi sił mocarstw europejskich, respektowanej formalnie od 200 lat – od 
czasów traktatu w Utrechcie (czyli od 1712 r.)16. Katastrofa pierwszej wojny świa-
towej, fiasko projektu Ligi Narodów, a następnie hekatomba drugiej wojny świa-
towej, połączona z upadkiem gospodarki europejskiej, początkiem burzliwej deko-
lonizacji oraz dynamicznym rozwojem instytucji międzynarodowych (system 
ONZ), ukazała perspektywy odmiennego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa 
i pokoju międzynarodowego. 

                                                            

14 P. Wallensteen, The Origins of Contemporary Peace Research, w: Understanding peace 
research. Methods and Challenges, red. K. Hoglund, M. Oberg, London & New York 
2011, s. 18. 

15 Szerzej piszę o tym w: T. Pawłuszko, Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzyna-
rodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3-4 (t. 44) 2011, 
s. 91-114. 

16 R. Kuźniar, Ewolucja problem bezpieczeństwa – rys historyczny, w: Bezpieczeństwo 
międzynarodowe, red. R. Kuźniar, B. Balcerowicz (i in.), Warszawa 2012, s. 20-23. 
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Podstawową ideą, przyświecającą studiom nad pokojem było uczynić pokój 
wiarygodnym przedmiotem badań naukowych17. Celem tego typu badań miałoby 
być nie tylko dążenie do pokoju i unikanie wojny, ale kreowanie efektywnej, poko-
jowej polityki. Problemem, który pojawił się na początku projektowania tego typu 
badań była nieścisłość samego pojęcia pokoju, w czasach konfliktów definiowane-
go zwykle negatywnie jako „brak wojny”. Pokój utożsamiany zatem ze spokojem 
i porządkiem zaczyna znaczyć różne rzeczy: zdrowie, wzrost gospodarczy, demo-
krację i inne cele ważne dla społeczeństwa. Powodowało to ryzyko normatywizmu 
i upolitycznienia. Istotnie pokój jest związany nie tylko z potrzebą bezpieczeństwa, 
obroną, ale również ochroną zdrowia czy przemysłem. 

Niejasność koncepcji badań nad pokojem sprawiła, że w krajach anglosaskich 
nie zdobyła ona rozgłosu. W Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, po-
chłoniętych zimnowojenną rywalizacją i dekolonizacją, studia nad pokojem nie 
zdobyły popularności, pomimo że postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat po-
tencjalnej wojny światowej z ZSRR doprowadziło do wielostronnego rozwoju 
studiów strategicznych, poświęconych doktrynom odstraszania nuklearnego18. 
Pewnym wyjątkiem było pojawienie się na Uniwersytecie Michigan programu 
badawczego „Korelaty wojny” (Correlates of War, COW), kierowanego przez 
Joela Davida Singera i Melvina Smalla19. Ponieważ zagadnienia zarządzania poko-
jem i porządkiem międzynarodowym były kwestią interesującą jedynie pojedyn-
czych badaczy nauk społecznych, psychologii czy historii, nie wpływały na rze-
czywistość, nie stymulowały do działań. Pozytywnym impulsem stały się jednak 
przychodzące z modernistyczną filozofią nauki nowe procedury badawcze. Rozwój 
metodologii, systematyzacja nauk sprawiły, że wiele typów pojęć i analiz stało się 
możliwych. W ten sposób zaczęła powoli powstawać agenda badań nad pokojem. 
Kluczowe znaczenie w jej rozwoju miała szkoła skandynawska. 

W 1959 r. młody norweski badacz Johan Galtung otrzymał grant Instytutu Ba-
dań Społecznych w Oslo na badania zjawiska pokoju. Jego kontrowersyjny pro-
gram początkowo zaangażował 5 badaczy do realizacji 5 projektów badawczych. 
Pokój kojarzył się wówczas z komunizmem, ideologiczną ekspansją ZSRR i „wal-
ką o pokój” na wojnie w Wietnamie. Jak wspominał Galtung po latach, podczas 
rejestracji projektu władze norweskiego ministerstwa nauki spoglądały na projekt 
krytycznie, wskazując, że studia nad pokojem to „okropna nazwa” i sugerowały, że 
lepiej brzmiałaby „badania nad wojną” („war studies”). Zdaniem Galtunga konflik-
                                                            

17 J. Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, “Journal of Peace Research”, vol. 6, 
no. 3 (1969), s. 167-191. 

18 M. Trachtenberg, Strategic Thought in America 1952–1966, “Political Science Quar-
terly”, 1989, nr 2, s. 301-334. 

19 Dane o wojnach i konfliktach zebrane są dla okresu po 1816 r. w ramach programu 
UCDP – dane publikowane są regularnie w periodyku „Journal of Peace Research” od 
1993 r., zob. http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/  
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ty badano często nie uwzględniając procesów ich rozwiązywania na drodze poko-
jowej20. Porozumienie pojawiło się przy zbiorczym sformułowaniu: peace and 
conflict studies. Interesującą informacją jest fakt, że w tym samym czasie w Nor-
wegii i Szwecji nie udało się powołać instytutów badań nad stosunkami międzyna-
rodowymi, którą to dyscyplinę rozwijano – jak już wspomniano – w ramach istnie-
jących wydziałów politologii. 

Studia nad pokojem przybyły do Skandynawii pod koniec lat 50. XX wieku. 
W 1959 r. w Oslo, z inicjatywy wspomnianego J. Galtunga, ustanowiono Instytut 
Badań nad Pokojem (Peace Research Institute in Oslo, PRIO). W 1964 r. w ra-
mach PRIO opublikowano pierwszy numer prestiżowego dziś czasopisma „Journal 
of Peace Research”. Tego samego roku w Londynie powołano międzynarodowe 
stowarzyszenie badań nad pokojem (International Peace Research Association, 
IPRA). Galtung pozostał dyrektorem PRIO do roku 1969, kiedy to objął pierwszą 
na świecie katedrę badań nad pokojem na uniwersytecie w Oslo. W Szwecji po-
dobna inicjatywa została powołana z inicjatywy rządowej w połowie lat 60. XX w. 
W 1966 r. powstał Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (Stockholm Peace 
Research Institute, SIPRI)21. Tego samego roku na prestiżowym uniwersytecie 
w Uppsali zorganizowano pierwsze akademickie seminarium badawcze dotyczące 
badań nad pokojem. Brali w nim udział zarówno studenci, doktoranci, jak i kadra 
naukowa. Podstawowym problemem były sankcje oraz zdolność małego kraju do 
oddziaływania na skalę globalną. Stosunkowo szybko podobne seminaria utworzo-
no na uniwersytetach w Lund i Goteborgu. Promujący problematykę nowej dyscy-
pliny J. Galtung latami organizował w Szwecji styczniowe „theory weeks” (tygo-
dnie teoretyczne), przyciągające badaczy i studentów, późniejszych publicystów 
i liderów opinii22. 

W latach 70. XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój szwedzkiego SIPRI oraz 
powołanego w 1969 r. w Tampere fińskiego instytutu badań nad pokojem (Tampe-
re Peace Research Institute, TAPRI). Pewnym ograniczeniem w rozwoju studiów 
nad pokojem jako nowej szkoły badawczej była niszowość podejścia  i fakt, że 
instytuty, takie jak SIPRI czy PRIO, były de facto think tankami. Nie prowadziły 
zatem zajęć dydaktycznych, a tych na uczelniach również było niewiele. Akademi-
cy obawiali się zmiennych priorytetów politycznych w rządach państw nordyckich, 
zważywszy, że edukacja w państwach nordyckich była i jest silnie uzależniona od 
polityki rządowej. Sytuacją sprzyjającą rozwojowi badań okazał się początek pro-
cesów rozbrojeniowych oraz konferencja KBWE23. W 1971 r. szwedzki rząd otwo-
rzył konkursy na trzy stanowiska profesorskie w zakresie badań nad pokojem na 
                                                            

20 J. Galtung, Twenty Five Years of Peace Research. Ten challenges, and some responses, 
“Journal of Peace Research”, June 1985, vol. 22, no. 2, s. 141-158. 

21 Warto wspomnieć, że dyrektorem SIPRI w latach 1991–2002 był Polak, A.D. Rotfeld. 
22 P. Wallensteen, Peace research. Theory and practice, London & New York 2011, s. 5. 
23 Ibidem, s. 6-7. 
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uniwersytetach w Uppsali, Lund i Goteborgu. To ustabilizowało sytuację, na 
uczelniach tych pojawiły się studia licencjackie, a dyskurs naukowy sprzyjał bada-
niom nad rozbrojeniem i rozwojem społeczno-gospodarczym. Przełomem było 
uchwalenie przez parlament ustawy ku pamięci Daga Hammarskjolda24. Minister 
edukacji zaproponował plan rozwoju badań nad pokojem na szwedzkich uczel-
niach. Umożliwiło to budowę środowiska akademickiego, pozwoliło na powołanie 
studiów doktoranckich. Choć – jak pisał po latach Peter Wallensteen – pojawiły się 
kłopoty organizacyjne, ponieważ niewielka liczba badaczy nowej dyscypliny spo-
tkała się z niechęcią badaczy dotychczasowych dziedzin nauki. Rozwój i przetrwa-
nie badań nad pokojem wymagał ich obrony na gruncie dydaktyki i nauki. Priory-
tetem rozwoju peace research było zatem zapewnienie najwyższej jakości naucza-
nia. P. Wallensteen wskazał na cztery cele, które przyświecały środowisku badaw-
czemu25: 

– Chronić podstawową ideę – temat badań nad pokojem, zwłaszcza że nie-
wielka liczba badaczy może łatwo się porozumieć. 

– Osiągnąć najwyższy standard kompetencji – niezbędny dla dydaktyki 
i badań, przyciąganie najlepszych studentów, współpraca zamiast rywaliza-
cji. 

– Utrzymać potencjał jednostek naukowych – oszczędność wydatków. 
– Zdobyć międzynarodowe uznanie – kreowanie wymiany międzynarodo-

wej, wspieranie stypendiów etc. 
 

Powyższy plan rozwijany był poniekąd na wzór równoległego rozwoju środo-
wiska badaczy stosunków międzynarodowych. Szczególną renomę wśród placó-
wek uniwersyteckich utrzymała uczelnia w Uppsali. Pierwsze doktoraty z zakresu 
peace and conflict research nadano tam w 1992 r. Rozwój dydaktyki sprawił, że 
praktycznie co roku do programu studiów dodawano nowy przedmiot. Uznanie 
międzynarodowe zdobywano poprzez organizację wydarzeń na skalę ponadregio-
nalną. Na obrony doktoratów i na wykłady gościnne zapraszano znanych między-
narodowych ekspertów, nadawano doktoraty honoris causa, przyznawano stypen-
dia dla profesorów wizytujących. Organizowano prestiżowe konferencje z udzia-
łem znanych badaczy i osobistości. W 1988 r. w Uppsali uruchomiono program 
międzynarodowy poświęcony sposobom rozwiązywania konfliktów (conflict reso-
lution), a w 1993 r. rozpoczęto publikowanie danych w ramach słynnego Uppsala 
Conflict Data Program, stanowiącego kompleksową bazę danych i ramy badania 

                                                            

24 Dag Hammarskjold – szwedzki dyplomata, drugi sekretarz generalny ONZ, sprawujący 
urząd w latach 1953–1961. 

25 Ibidem, s. 8-10. 
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konfliktów na świecie26. Nieco wcześniej, w 1983 r, w Kopenhadze powołano 
słynny Kopenhaski Instytut Badań nad Pokojem (Copenhagen Peace Research 
Instriture, COPRI, obecnie DIIS27), rozwijający badania nad bezpieczeństwem 
międzynarodowym (w ośrodku tym powstała teoria sekurytyzacji). Równoległe 
badania nad konfliktami zbrojnymi prowadzi SIPRI oraz wzorujące się na skandy-
nawskich odpowiednikach instytuty badań nad pokojem w Heidelbergu, Genewie 
i Frankfurcie nad Menem. Podobne ośrodki badawcze otwarto również w Stanach 
Zjednoczonych i Japonii28. Zakończenie zimnej wojny stworzyło nowe perspekty-
wy badawcze. 
 
 

Perspektywy badań nad pokojem 
 

Wiedza z zakresu badań nad pokojem stanowi współcześnie jedną z najbardziej 
praktycznych gałęzi nauk społecznych. Odwołuje się bowiem m.in. do praktyki 
politycznej i zarządzania spójnością społeczną, transformacji ekonomicznej, za-
bezpieczeniu terenów po konfliktach zbrojnych, tworzeniu rozwiązań międzynaro-
dowych. We wprowadzeniu do wydanego w Lund nowego zbioru poświęconego 
rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych Henrik Landerholm wskazuje, że 
zasadniczą zmianą, jaka wystąpiła po zakończeniu zimnej wojny jest fakt, że po 
1995 r. badania nad pokojem w Skandynawii przesunęły się ze studiowania kon-
fliktów międzypaństwowych w stronę konfliktów wewnątrzpaństwowych i etnicz-
nych. Zmiana wynikła z rosnącej liczby konfliktów zbrojnych po zimnej wojnie 
i ich zmiennej specyfiki, wzrosła też dostępność danych i siła mediów. Zdaniem 
Landerholma obok konieczności uwzględniania większej złożoności problemów 
międzynarodowych wydaje się, że w przyszłości pojawi się więcej szeroko zakro-
jonych studiów poświęconych badaniom jakościowym zachowań jednostek29. 
Współcześnie teorie wojen cywilnych czy pokoju po-konflikcie są wciąż oparte na 
teoriach wynikających z indywidualnych motywacji badaczy (poziom analizy 
i zbierania danych). Tymczasem występuje zapotrzebowanie na analizy poświęco-

                                                            

26 Wartościowe opracowanie w polskiej literaturze przedmiotu zob. J. Reginia-Zacharski, 
Definicje wojny – wielość ujęć, w: Współczesne konflikty zbrojne, R. Łoś, J. Reginia-
Zacharski, Warszawa 2011, zob. rozdział 3. 

27 Strona internetowa Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych: http://www.diis.dk/.  
28 Por. Ośrodek badań nad pokojem we Frankfurcie http://www.hsfk.de/index.php?L=1 

w Genewie http://www.gipri.ch/ w Heidelbergu http://www.hiik.de/en/ W USA przede 
wszystkim Kroc Institute for International Peace Studies zlokalizowany na Uniwersytecie 
Notre Dame http://kroc.nd.edu/.  

29 H. Landerholm, Foreword, w: Building Peace, Creating Conflict? Conflictual Dimen-
sions of Local and International Peacebuilding, red. H. Fjelde, K. Hoglund, Lund 2011, 
s. 7-8. 
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ne kreowaniu rozwiązań systemowych: procesów prowadzenia dyplomacji pre-
wencyjnej i tworzeniu pokoju, praktyce tworzenia pokoju, instytucjonalizacji pro-
cesu rozbrojenia, reintegracji, reformy sektora bezpieczeństwa i in. Poszukiwanie 
systemowych wyjaśnień dla wspomnianych procesów – stosunkowo nowych 
w agendzie ONZ – jest zauważalne we współczesnych publikacji w zakresie meto-
dologii badań nad pokojem30. 

Słowa Landerholma współbrzmią z wydanym w 1992 r. raportem Sekretarza 
Generalnego ONZ – „Agenda dla pokoju”, który umieścił zjawisko pokoju jako 
centralny problem współczesnych stosunków międzynarodowych i jeden z warun-
ków istnienia współczesnego porządku międzynarodowego31. Działania i analizy 
ONZ wpisują się w zupełności w perspektywę badawczą peace studies. Eksperci 
ONZ korzystali z prac Johana Galtunga32. 

 
Tabela 2. Terminologia raportu Boutrosa Ghalego z 1992 r. Agenda dla pokoju 
 

Termin Tematyka 
Dyplomacja prewencyjna  
(preventive diplomacy) 

Tworzenie systemu wczesnego ostrzegania 

Przywracanie pokoju  
(peace-making) 

Organizacja misji pokojowych, mediacji 

Wprowadzanie pokoju  
(peace-enforcement) 

Działania zmierzające do zakończenia konflik-
tu 

Utrzymywanie pokoju  
(peace-keeping) 

Organizacja misji stabilizacyjnych i obserwacji 

Budowanie pokoju  
(peace-building) 

Tworzenie instytucji zarządzających terenami 
po konflikcie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Grzebyk, Ramy prawne użycia siły, w: Bez-
pieczeństwo międzynarodowe, s. 121-133. 
 

Agenda ta – inspirowana merytorycznie badaniami nad pokojem – jest rozwija-
na przez Organizację Narodów Zjednoczonych po dzień dzisiejszy. Jeszcze w la-
tach 80. XX w. Johan Galtung uważał, że różnorodne – a nawet niejasne (!) – po-
strzeganie koncepcji „pokoju” stanowi atut dla badacza, ponieważ samo zjawisko 
„pokoju” jest procesem, który w różnych sytuacjach prowadzi do trwania rozma-

                                                            

30 Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meet-
ing of the Security Council on 31 January 1992 – An Agenda for Peace. Preventive Di-
plomacy, peace-making and peace-keeping, 17 czerwca 1992.  

31 An Agenda for Peace. 
32 Zob. dokument United Nations Peacebuilding: an Orientation, Peacebuilding Support 

Office 2010, s. 5. 
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itych wartości społecznych. Powołując się na badania antropologiczne, zwracał 
uwagę na korzenie odmiennych koncepcji pokoju w poszczególnych cywilizacjach 
(eirene w starożytnej Grecji, pokój w chrześcijaństwie, sala’am w islamie, shalom 
w języku hebrajskim czy inne – buddyjskie i hinduistyczne – rozumienie pokoju). 
Sam Galtung jest autorem dwustronnej definicji pokoju – pojmowanego jako pokój 
negatywny (brak konfliktu) i pokój pozytywny (integracja, harmonia, rozwój)33. 
Ujęcie to pozwoliło na aktywne badanie problemów międzynarodowych i stanowi-
ło zachętę do tworzenia optymalnych praktycznych rozwiązań tych problemów. 

Wielostronne ujmowanie pokoju i konfliktu w badaniach naukowych spotkało 
się z praktyką zarządzania i rozwiązywania konfliktów w działalności organizacji 
międzynarodowych, kodyfikujących zasady postępowania państw i innych uczest-
ników stosunków międzynarodowych. Przykładem jest tu nie tylko wspomniany 
wyżej raport „Agenda dla pokoju”, ale stworzenie całego systemu prawnomiędzy-
narodowego dla przeprowadzania nowego typu operacji pokojowych (tzw. doktry-
na Capstone34), jak i formalizacja procesu organizacji środków budowy zaufania 
pomiędzy państwami i społeczeństwami. W strukturze ONZ stworzono również 
Komisję Budowania Pokoju, której zadaniem stało się doradztwo, pomoc między-
narodowa czy krzewienie dobrych praktyk rozwiązywania konfliktów35. Wiedza 
o pokoju stała się nie tylko interdyscyplinarnym zapleczem intelektualnym, ale 
również bardzo praktycznym narzędziem tworzenia rozwiązań politycznych i eko-
nomicznych. 

Współcześnie jednym z podstawowych wyzwań wspólnoty międzynarodowej 
jest zapewnianie bezpieczeństwa i odbudowa społeczeństw po konfliktach we-
wnętrznych/wojnach domowych. Organizacje, takie jak ONZ, OBWE, Unia Afry-
kańska czy UE, wzięły odpowiedzialność za kreowanie warunków pokoju w nie-
spokojnych obszarach globu. W związku ze zmianami w prawie międzynarodo-
wym misje posiadające odpowiedni mandat mogą nie tylko zarządzać konfliktem, 
ale także mają prawo interweniować w sprawach wewnętrznych36. Współcześnie 
zarządzanie pokojem rozumie się więc dużo szerzej niż przeceniane przez wielu 
badaczy kwestie militarno-polityczne – w skład zarządzania procesem pokojowym 
wchodzi bowiem również transformacja instytucji politycznych, rekonstrukcja 
gospodarki, tworzenie warunków rozwoju, budowa zaufania i społecznej otwarto-
ści, czy rekoncyliacja. 

Współczesne studia z zakresu peace research koncentrują się zatem na odwoła-
niu do rozmaitych wysiłków wspierających polityczne, instytucjonalne, społeczne 
                                                            

33 J. Galtung, Twenty Five Years. 
34 Zob. Szerzej: United Nations Peacekeping http://www.un.org/en/peacekeeping/.  
35 P. Grzebyk, Ramy prawne, s. 136-141. 
36 H. Fjelde, K. Hoglund, Building Peace, Creating Conflict?, w: Building Peace, Creating 

Conflict? Conflictual Dimensions of Local and International Peacebuilding, red. 
H. Fjelde, K. Hoglund, Lund 2011, s. 11. 
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i ekonomiczne procesy transformacji, niezbędne do redukcji ryzyka wystąpienia 
konfliktów, kładąc fundamenty zrównoważonego pokoju i rozwoju. Istnieje też 
kwestia budowania zdolności do zarządzania i rozwiązywania konfliktów. Zazwy-
czaj w praktyce ma to dużo szerszy wymiar niż samo sprawowanie mandatu. Przy-
kładem jest tu choćby zagadnienie transformacji systemu bezpieczeństwa, (security 
transition) – pierwszy etap tego procesu dotyczy przechodzenia z konfliktu do 
stanu pokoju, drugi etap – budowanie pokoju po konflikcie zakłada transformację 
demokratyczną (demokracja jako standard good governance sprzyja rozwojowi 
ekonomicznemu – umożliwia walkę z biedą i przestępczością), trzeci etap to 
uzdrowienie stosunków społeczno-ekonomicznych, przestawienie gospodarki na 
funkcjonowanie w warunkach pokoju37. 

Johan Galtung zaznaczał wielokrotnie, że jednym z elementów peace research 
powinna być – obok nauki i wsparcia dla praktyki – również edukacja38. Edukacyj-
ny wymiar badań nad pokojem jest o tyle ważny, że wiele konfliktów społecznych 
wynika z niewiedzy i braku zaufania społecznego – cechuje się asymetrią i nie-
pewnością. Istnieje ponadto problem kompetencji liderów politycznych, funkcjo-
nujących w warunkach kryzysowych, jak i paląca potrzeba opanowywania emocji 
społecznych, takich jak brak poczucia bezpieczeństwa czy brak satysfakcji. Kwe-
stie te mają fundamentalne znaczenie w przypadku tzw. zamrożonych konfliktów, 
a więc sytuacji, w których proces pokojowy nie doprowadził do zdefiniowania 
realnych korzeni konfliktu ani zabezpieczenia interesów stron39. „Tworzenie poko-
ju” służy więc nie tylko zapewnianiu braku agresji, ale nazywaniu i rozwiązywaniu 
wciąż nierozwiązanych problemów społecznych i ekonomicznych (peace gaps – 
luki pokoju) czy procesów prowadzących do zachwiania pokoju (peace spoiling – 
psucie pokoju). 

Projektując w późniejszych pracach zarys współczesnych studiów nad pokojem, 
Galtung stworzył przekrojową wizję dziedziny wiedzy łączącej badanie konfliktów 
międzyludzkich, społecznych, międzypaństwowych/międzynarodowych oraz re-
gionalnych i cywilizacyjnych40. Jednym z posunięć odróżniających podejście Nor-
wega od studiów podejmowanych w naukach politycznych jest drugorzędne trak-
towanie państwa. Galtung jest przekonany, że trwanie pokoju zależy od zachowań 
społecznych na wielu różnych poziomach – państwo jest jedynie jednym z pozio-
mów analizy, nie najważniejszym zresztą. Ujęcie to bliższe jest współczesnym 
studiom nad bezpieczeństwem (security studies), które pomimo że uważane są za 
dyscyplinę wywodzącą się z badań stosunków międzynarodowych, paradoksalnie 
                                                            

37 Ibidem, s. 13-14. 
38 Handbook of Peace and Conflict Studies, red. Ch. Webel, J. Galtung, London & New 

York 2007. 
39 K. Aggestam, A. Bjorkdahl, Just peace postponed. Unending peace processes and frozen 

conflicts. w: Building Peace, Creating Conflict?, s. 25-26. 
40 J. Galtung, Transcend and transform. An introduction to conflict work, London 2004. 



Tomasz Pawłuszko 94 

posiadają de facto agendę inspirowaną badaniami nad pokojem w ujęciu np. Barry 
Buzana, a więc współtwórcy szkoły kopenhaskiej, działającej w ramach Kopenha-
skiego Instytutu Badań nad Pokojem41. Paul Williams sugeruje wręcz, że to wła-
śnie badania Buzana stanowiły podstawę wyodrębnienia bezpieczeństwa jako od-
dzielnej akademickiej dziedziny badań42. Ma to szerokie konsekwencje metodolo-
giczne, ale porównanie współczesnej agendy badań nad bezpieczeństwem i stu-
diów nad pokojem przekracza rozmiary tego skromnego szkicu43. 
 
 

Podsumowanie 
 

Skandynawska tradycja badań nad pokojem ewoluowała ze skromnej idei Joha-
na Galtunga poprzez budowę pierwszych centrów badawczych w Szwecji i Nor-
wegii w kierunku systemu wiedzy „stosowanego” i propagowanego przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych. Zaskakuje, że jak dotąd temat ten – poza kilkoma 
wzmiankami – praktycznie nie znalazł w Polsce szerszego zainteresowania44. Ba-
dania nad pokojem od przeszło 20 lat nie pojawiają się w podręcznikach z zakresu 
teorii nauk politycznych, stosunków międzynarodowych ani socjologii tych dyscy-
plin45. Wydaje się jednak, że temat ten będzie zyskiwał na popularności, zwłaszcza 
w sytuacji rosnącego umiędzynarodowienia polskiej nauki i zainteresowania pro-
blematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.  

Zaznaczoną jedynie w artykule, ale stałą kontrowersją pomiędzy teoretycznymi 
badaniami nad pokojem a praktyką jest częsta niewspółmierność przekrojowych 
koncepcji i teorii naukowych w stosunku do praktyki konfliktów i procesów poko-
jowych. Niemniej badania nad pokojem cechuje wysoka użyteczność zarówno jeśli 
                                                            

41 Chodzi o książkę B. Buzana, People, states and fear, wydaną w 1983 r. 
42 Por. Studia bezpieczeństwa, red. P. Williams, Kraków 2012, zob. zwłaszcza rozdział 1. 
43 Można zwrócić uwagę na prace S. Guzzini, D. Jung, Contemporary Security Analysis 

and Copenhagen Peace Research, Routledge: London & New York 2004; J. Galtung, 
C.G. Jacobsen, Searching for Peace. The road to transcend, Pluto Press: London & Ster-
ling 2000; M.I. Gawerc, Peace-Building: Theoretical and Concrete Perspectives, “Peace 
& Change”, Vol. 31, No. 4, October 2006, s. 435-478; U. Albrecht, H.G. Brauch, Secu-
rity in Peace Research and Security Studies, w: H.G. Brauch (red. et al.), Globalization 
and Environmental Challenges. Reconceptualizing Security in the 21st Century, Berlin–
Heidelberg–New York 2007. 

44 Przykłady polskich badań J. Kondziela, Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie, 
Warszawa 1974; W. Kostecki, Współczesne badania nad pokojem, Warszawa 1990; Po-
kój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, Warszawa 1991; 
C. Maj, Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992; E. Krzyszto-
fik, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009. 

45 Istnienie tej dyscypliny odnotowuje jedynie J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzyna-
rodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 16-19. 
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chodzi o badania ilościowe (dostarczanie „twardych” danych dotyczących zacho-
wań ludzi i państw), jak i jakościowe (badanie celów, sensów, sposobów rozumo-
wania ludzi). Wymienione w opracowaniu instytuty badań nad pokojem dostarcza-
ją podstawowych danych dla projektowania badań stosunków międzynarodowych 
i bezpieczeństwa, jak też stanowią materiały będące wiedzą niezbędną do podej-
mowania decyzji politycznych i ekonomicznych w wielu regionach świata. 
W związku z tym możemy zaryzykować tezę, że gdyby nie tradycja analityczna 
i dorobek stworzony przez skandynawskie ośrodki badań nad pokojem, współcze-
sny świat miałby prawdopodobnie dużo mniej możliwości analizy i instrumentów 
zapobiegania kryzysom międzynarodowym. Uzasadnienie tej tezy wymaga oczy-
wiście dalszych badań. 
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Wprowadzenie 
 

Analizując funkcje podmiotów stosunków międzynarodowych w kształtowaniu 
polityki zagranicznej, należy wskazać za R. Kuźniarem1, że ich aktywność jest 
rezultatem życiowych potrzeb społeczeństwa, które wymusza działania skierowane 
na otoczenie. Z jednej strony chodzi tu o potrzeby pierwotne i fundamentalne, któ-
re można sprowadzić do bezpieczeństwa, czyli przetrwania, integralności 
i suwerenności. Z drugiej – rosnąca intensywność kontaktów międzynarodowych 
sprawia, że rola państwa w coraz większym stopniu jest efektem potrzeb wtórnych 
(wyższego rzędu), tj. zapewnienia dobrobytu materialnego, komunikowania w sfe-
rze kultury i osiągnięć naukowych oraz wzorców życia społecznego, roli, prestiżu 
i partycypacji w różnych formach współżycia w ramach społeczności międzynaro-
dowej.  

Dokonując oceny polityki zagranicznej danego państwa, warto odnieść się do te-
zy R. Kuźniara, który podaje, że „Kierunki (inaczej kręgi) polityki zagranicznej 
zależą od położenia geopolitycznego i wielkości (potencjału) państwa. Z oczywi-
stych względów państwo utrzymuje najbardziej intensywne stosunki z krajami swe-
go bezpośredniego otoczenia (sąsiedztwa), następnie regionu, stanowiącego często 
pewien układ geopolityczny2. Dlatego warto zadać pytanie: czy kierunek północny 
powinien znaleźć się w obszarach zainteresowania Polski? Czy istnieją przesłanki 
świadczące o potencjalnych korzyściach, które może uzyskać Polska dzięki aktyw-
nej polityce wobec Szwecji? Analizę porównawczą dokonano, opierając się na dzia-
                                                            

1 Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, 
Warszawa 2001, s. 20. 

2 Ibidem. 
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łaniach obecnego prezydenta RP oraz rządu. Badanie objęło okres prezydentury 
Bronisława Komorowskiego w latach 2010-2013 oraz działania rządu Donalda Tu-
ska, prowadzone w latach 2007-2013.  
 
 

Uwarunkowania współpracy Polski ze Szwecją 
 

Podstawowym czynnikiem warunkującym współpracę międzynarodową jest 
środowisko geograficzne, choć jak wskazuje A. Piskozub, nie przesądza ono biegu 
wydarzeń3. Patrząc z polskiej perspektywy na położenie Szwecji, należy zauważyć, 
że nie graniczy ona z naszym krajem bezpośrednio, ale przez Morze Bałtyckie. 
Zajmuje południowo-wschodnią część Półwyspu Skandynawskiego oraz cieśnin 
Sund i Kattegat. Do terytorium Szwecji należą przybrzeżne wyspy Olandia, Go-
tlandia. Jej obszar wynosi 449 964 km2 i stanowi ok. 3/5 powierzchni Półwyspu. 
Obszar Polski jest mniejszy o ponad 100 tys. km2 i wynosi 312 679 km2, dając jej 
70. miejsce na świecie i 9. w Europie.  

Czynniki geograficzne Szwecji (położenie, ukształtowanie terenu, klimat) są 
elementami sprzyjającymi nawiązywaniu współpracy. Są one zbliżone pod wielo-
ma względami (szczególnie jeśli porównujemy Polskę do południowych obszarów 
Szwecji – Blekinge, Skania) Współpracy sprzyja także niezbyt duża odległość 
między państwami.  

Istotny wpływ na kształtowanie relacji z między krajami mają również zjawiska 
demograficzne. Porównując potencjał ludnościowy, okazuje się, że to Polska zdecy-
dowanie przoduje w tej kategorii z liczbą ludności wynoszącą 38,54 mln w 2012 r.4, 
gdy w Szwecji w tym samym czasie żyło tylko 9,517 mln ludzi5.  

Należy przy tym pamiętać, że obok ogólnej liczby ludności ważna jest również 
struktura wieku, decydująca o przyroście naturalnym oraz o osobach czynnych 
zawodowo. Wskazując za E. Rosset6, im więcej w kraju jest ludzi młodych, pracu-
jących, tym wyraźniejszy jest wzrost gospodarczy. W Polsce wskaźnik trwania 
długości życia rośnie w ostatnim okresie. Wskaźnik ten u mężczyzn z obecnych 69 
lat ma wzrosnąć do 74 lat w 2025 r., a u kobiet odpowiednio z 78 do 81 lat (dla 

                                                            

3 A. Piskozub, Między historiozofią a geografią, Gdańsk 1994, s. 61. 
4 Zob. https://www.google.pl/search?q=liczba+ludno%C5%9Bci+polski&ie=utf-8&oe=utf-

8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel= sb&gws_rd=cr&ei=NaIEU9Ph 
MeW8ygON6oHADQ. 

5 Zob. //www.google.pl/search?q=liczba+ludno%C5%9Bci+polski&ie=utf-8&oe=utf8&rls=-
org.mozilla:pl:official&client=firefoxa&channel=sb&gws_rd=cr&ei=NaIEU9PhMeW8yg -
ON6oHADQ (10.04.2014). 

6 Zob. E. Rosset, Granice starzenia się społeczeństw, „Kultura i Społeczeństwo” 1979, nr 3, 
s. 3-25. 
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porównania: w 1950 r. mężczyźni żyli średnio 56 lat, a kobiety 61,6). W Szwecji 
jest on wyższy i wynosi u kobiet – 84 lata, a u mężczyzn – 80 lat.  

Polskie społeczeństwo nie jest młode, ale nie można go jeszcze uznać za stare. 
Statystyczny mieszkaniec Rzeczypospolitej ma dziś niespełna 38 lat, podczas gdy 
Królestwa Szwecji jest starszy o prawie 3 lata – 40,8. Natomiast tempo wzrostu 
liczby ludności w Szwecji wyniosło 0,7% w 2012 r., gdy Polska takiego przyrostu 
nie odnotowała – 0%.  

Jak wskazano wyżej, potencjał ludnościowy decyduje w dużej mierze o rozwoju 
gospodarczym państwa. Dokonując oceny gospodarek Polski i Szwecji, można 
przewidywać, że współpraca ma charakter przyszłościowy. To prawda, że polska 
gospodarka nie jest elastyczna, w dużym stopniu zależy od koniunktury w innych 
krajach. Nie przeszła pełnego przekształcenia z gospodarki opartej na przemyśle 
w gospodarkę opartą na usługach i innowacjach, a proces ten przebiega w Polsce 
dość wolno. Za to nasz północny sąsiad przoduje pod względem innowacyjności 
oraz konkurencyjności nie tylko w Europie, ale i na świecie7.  

I właśnie dlatego tak ważni stają się dla Polski partnerzy handlowi oraz inwe-
storzy, którzy w dłuższej perspektywie mogą zainwestować w naszym kraju swój 
kapitał oraz nowe technologie. Już dziś Szwecja jest dla nas istotnym partnerem 
handlowym. W 2012 r. była dziesiątym partnerem Polski w świecie i ósmym w UE 
pod względem obrotów, z udziałem w eksporcie 2,68% i w imporcie 1,9%. Z kolei 
nasz kraj znajdował się na jedenastym miejscu wśród odbiorców szwedzkich towa-
rów oraz na tym samym miejscu wśród państw eksportujących na rynek szwedzki. 
Na uwagę zasługuje to, że Szwecja była piątym inwestorem w Polsce, a łączna 
wartość szwedzkich bezpośrednich inwestycji wyniosła 9163 mln euro (dane za 
2011 r.). Łączna wartość zainwestowanych w Szwecji polskich kapitałów bezpo-
średnich, szacowana przez Narodowy Bank Polski, wynosiła pod koniec 2011 r. 
724 mln euro.  

Przy wyborze kierunku aktywności państwa w stosunkach międzynarodowych 
ważnym czynnikiem jest też geopolityka. Interesującą koncepcję przedstawił 
B. Huldt, który akcentuje, że ten obszar świata składa się z małych państw, które 
dzięki swym specyficznym uwarunkowaniom istotnie przyczyniły się do budowy 
regionalnej stabilności. Na uwagę zasługują Niemcy i Rosja, które w różnych okre-
sach swej potęgi, ale i słabości, raz wycofywały się, a potem znów wracały na sce-
nę wielkiej polityki międzynarodowej. Po drugie, występowały w tym regionie 
tzw. mocarstwa tymczasowe, takie jak: Dania, Szwecja, Polska (których losy 
zmieniały się w zależności od sytuacji w europejskim lub regionalnym układzie 
sił). Po trzecie, dość istotną rolę w regionie odegrały tzw. mocarstwa morskie, któ-
rych celem było zachowanie równowagi w regionie i niedopuszczenie, aby któreś 

                                                            

7 Zob. szerzej: M. Tomala, Wybrane wskaźniki funkcjonowania społeczeństwa informacyj-
nego w regionie nordyckim, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2012, nr 6, s. 83-94. 
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mocarstwo zdobyło przewagę8. Z takiego stanu rzeczy wynikają określone wnio-
ski. Małe państwa tego regionu nigdy nie stały się potęgami, nie zdominowały 
innych uczestników stosunków międzynarodowych. Posiadają swobodę działania, 
co nie dotyczy wielkich mocarstw, które muszą się wzajemnie kontrolować. Tym 
samym nie wzbudzają takiego zainteresowania na arenie międzynarodowej9.  

Natomiast małe państwa nie są samowystarczalne, co powoduje, że potrzebują 
partnerów zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Jest to kolejna prze-
słanka wskazująca na potrzebę bliższych kontaktów ze Szwedami. Dlatego istot-
nym argumentem na rzecz kooperacji jest otoczenie międzynarodowe i sprawy 
międzynarodowe. Tu wyraźnie widać wzajemne powiązania między Polską 
a Szwecją. Polska wraz z nią wchodzi w skład Unii Europejskiej. W Radzie Euro-
py zasiadają wszystkie nordyckie kraje. Nie można zapomnieć o aktywności w or-
ganizacjach regionalnych, takich między innymi, jak: Rada Państw Morza Bałtyc-
kiego, Związek Miast Bałtyckich, Bałtycka Konferencja Parlamentarna, Bałtycka 
Konferencja Współpracy Subregionalnej, Komisja Helsińska i inne. W ich ramach 
(i nie tylko) dochodzi do nawiązywania współpracy w najbardziej newralgicznych 
obszarach (ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo energe-
tyczne itp.), która przyczynia się do rozwoju gospodarczego całego regionu. 

 
 
Założenia programowe rządu wobec Szwecji 

 
Jeszcze w XVIII i XIX wieku politykę zagraniczną państwa utożsamiano przede 

wszystkim z działaniami dyplomatycznymi, które były w znacznej mierze uzależ-
nione od poziomu kompetencji i umiejętności jej twórców oraz wykonawców. Była 
to w większym stopniu sztuka negocjacji i komunikowania się niż skomplikowany 
proces dostarczający wiedzy o potrzebach, interesach i celach państwa10. Wiek XX 
przyniósł w tej kwestii zdecydowaną zmianę. Pojawiły się możliwości wzajemnego 
współdziałania niemal wszystkich narodów. W ujęciu W. Kosteckiego polityka 
zagraniczna „to proces formułowania i realizacji interesów narodowo-
państwowych w stosunku do innych państw i uczestników systemu międzynaro-
dowego”11. Z kolei R. Kuźniar uważa, że „przez politykę zagraniczną należy ro-
zumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządko-
                                                            

8 B. Huldt, Dekada aktywności małych państw: zmiany w regionie Morza Bałtyckiego po 
zimnej wojnie, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – kon-
cepcje – instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lechowski, Warszawa 2003, s. 468-469. 

9 Zob. M. Tomala, Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009, 
s. 13-14. 

10 Zob. T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 
2000, s. 186. 

11 W. Kostecki, Polityka zagraniczna, Warszawa 1988. 
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wany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wyraża się w kształtowaniu jego 
zewnętrznego otoczenia (tworzeniu i sprzyjaniu relacji oraz sytuacji korzystnych, 
zapobieganiu i usuwaniu sytuacji niekorzystnych”12. Z. Malendowski definiuje 
politykę zagraniczną państwa jako „wszelkie działania służące zapobieżeniu ja-
kiejkolwiek szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki”13. Według niego 
powiązana jest ona z bezpieczeństwem i ochroną wartości narodowościowych, 
strzeżeniem wszelkiego rodzaju tajemnic, rozpowszechnianiem oraz kreowaniem 
wizerunku danego państwa na forum międzynarodowym14. E. Cziomer podkreśla, 
że polityka zagraniczna „jest ściśle powiązana z polityką wewnętrzną państwa”, 
w związku z tym organy państwa zabiegają o realizację określonych interesów 
i celów zewnętrznych. Muszą jednak odzwierciedlać interesy narodowe, czyli 
określonych grup wewnątrzpaństwowych. Jak dalej konstatuje: „interesy narodowe 
to żywotne interesy ułożone hierarchicznie według przyjętego systemu wartości”15. 
Za politykę zagraniczną odpowiedzialność ponosi rząd. Natomiast minister spraw 
zagranicznych koordynuje tę politykę oraz posiada szerokie kompetencje w zakre-
sie spraw międzynarodowych (wynikające z polskiego prawa). Jako szef polskiej 
dyplomacji zapewnia utrzymanie stosunków z innymi państwami, dba o interesy 
Polski i jej obywateli, a także o wizerunek naszego kraju w świecie. Polska polity-
ka zagraniczna jest realizowana poprzez służbę zagraniczną – urzędników i dyplo-
matów pracujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz na 
placówkach dyplomatycznych.  

W dobie globalizacji i rosnącej międzynarodowej współzależności coraz waż-
niejszym czynnikiem, wpływającym na kształt współczesnych stosunków między-
narodowych stają się sprawy gospodarcze. Dotyczy to zarówno współpracy na 
płaszczyźnie wielostronnej, jak i dwustronnej. Gospodarka stała się ważnym celem 
polskiej dyplomacji. Rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wspieranie in-
westycji zagranicznych, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju handlu 
i kontaktów gospodarczych, wspieranie zagranicznej aktywności przedsiębiorstw. 
Wizyty zagraniczne członków kierownictwa politycznego resortu spraw zagranicz-
nych oraz spotkania z delegacjami innych państw w kraju zawierają praktycznie 
każdorazowo komponent gospodarczy. Bezpośredni udział reprezentacji eksporte-
rów i inwestorów, prezentacja ich oferty oraz spotkania z potencjalnymi partnerami 
zagranicznymi zyskują swoje stałe miejsce w oficjalnych kontaktach zagranicz-
nych. Jak zatem kształtowały się stosunki międzynarodowe z Królestwem Szwecji? 

Dyplomacja może wpływać na poprawę ekonomicznej pozycji państwa poprzez 
dbanie o pozytywny jego obraz za granicą, który z kolei stanie się zachętą dla in-
                                                            

12 Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, s. 112. 
13 Z. Malendowski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 1997. 
14 Ibidem. 
15 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, L. W. Zyblikie-

wicz, Warszawa–Kraków 2002, s. 106. 
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westorów16. Dlatego w 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument o nazwie „Prio-
rytety polskiej polityki zagranicznej”. Jak wskazują autorzy opracowania, jest to 
pierwsza wieloletnia strategia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polski od 
1989 r. Wyznacza on wektory polskiej dyplomacji oraz służy koordynacji działań 
organów administracji rządowej w odniesieniu do stosunków zewnętrznych, a tak-
że przedstawia obywatelom wizję i najważniejsze zadania polskiej polityki zagra-
nicznej w perspektywie roku 2016. W dokumencie tym uwzględniono cztery kie-
runki: wschód, zachód, południe oraz północ. Jakie cele wskazano w strategii dla 
obszaru północy? 

W strategii uwzględniono przesunięcie uwagi podmiotów stosunków międzyna-
rodowych z problemów dotyczących ochrony środowiska w kierunku rozwijania 
nowoczesnych technologii, budowy odpowiadającym współczesnym standardom 
systemów edukacji, a także tworzeniu coraz silniejszych powiązań gospodarczych, 
w których Polska chce aktywnie uczestniczyć17. Tak postawione kluczowe cele 
mają decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Należy przy 
tym zauważyć, że Szwecja jest dziś liderem na świecie we wskazanych wyżej 
dziedzinach. Rozwija się dynamicznie, osiągając czołowe pozycje w rankingu go-
towości sieciowej18 (miejsce pierwsze) czy rankingu konkurencyjności (czwarta 
pozycja na świecie)19. Szwecja może być więc doskonałym przykładem do naśla-
dowania dla Polski. Jak wskazuje A. Frączek, „określając swoją ojczyznę, Szwedzi 
posługują się określeniem bast i varlden” – co oznacza najlepsze na świecie. Opi-
sują siebie jako tych, którzy są lojalni wobec państwa, prawa, tradycji i norm spo-
łecznych. Postrzegają się jako ludzi uprzejmych, pilnych, porządnych, uczciwych, 
skąpych i trochę powolnych20. 

W rozważaniach nad polityką zagraniczną Polski ważnym elementem jest to, że 
nasz kraj zauważa strategiczne znaczenie partnerów z Północy, szczególnie Szwe-
cji. Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Państwa nordyckie dowio-

                                                            

16 E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce za-
granicznej państwa, Warszawa 2007, s. 39. 

17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Priorytety polskiej polityki zagranicznej, Warszawa 
2012, s. 18-19, w: http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e506658e73b -
b4e:JCR. 

18 Według World Economic Forum z 2012 r. społeczeństwo nordyckie okazało się być 
najbardziej konkurencyjne na globalnym rynku pod względem gromadzenia, przetwarza-
nia i udostępniania informacji, zob.: World Economic Forum, The Global Information 
Technology Report 2012 Living in Hyperconnected World, http://reports.weforum.org 
(dostęp: 12.12.2012). 

19 Global Competitivenss Index (1-7 best) 2012-2013, w: http://www.weforum.org/issues/- 
competitiveness-0/gci2012-data-platform. 

20 A. Frączek, Stosunki polsko-szwedzkie a wektory współczesnych przemian kulturowo-
cywilizacyjnych, Toruń 2013, s. 41. 
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dły, że fundamentem rozwoju jest wiedza o efektywnej gospodarce, nowoczesny 
system kształcenia czy ogólna troska o jakość życia”. Państwa nordyckie „szastają 
pieniędzmi na edukację” oraz badania i rozwój (B+R). Podczas gdy w krajach an-
glojęzycznych wydają 1,8% PKB na ten cel, to aż 3% w krajach nordyckich. 
Szwecja przoduje, wydając 4% PKB. Dlatego w deklaracji podkreślono, że nie bez 
znaczenia są szanse rozwojowe związane z powiązaniem nowoczesnej gospodarki 
z „zielonymi” technologiami. Są to elementy szerszego procesu, w ramach którego 
ważną rolę odgrywa strategiczny sojusz cywilizacyjny Polski ze Szwecją. Jest on 
sposobem na myślenie o Europie Środkowej w sposób szerszy niż w kategoriach 
Wschód–Zachód21.  

Polska, dzięki budowaniu ram współpracy z północnym sąsiadem w najbliż-
szych latach będzie starała się wykorzystywać wzorce Szwecji oraz innych państw 
nordyckich w zakresie modernizacji i innowacyjności gospodarki.  

 
 
Stosunki Polski ze Szwecją w okresie rządów  
premiera Donalda Tuska (2007–2013) i prezydenta Bronisława 
Komorowskiego (2010–2013) 

 
Uwzględniając priorytety polskiego rządu, warto zadać pytanie o aktywność 

w ostatnich latach samego premiera, prezydenta oraz Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w tym tak ważnym dla naszej gospodarki obszarze.  

Analizując kalendarz wizyt zagranicznych Donalda Tuska, można stwierdzić, że 
kierunek Europy Północnej nie jest priorytetowy dla premiera Polski w okresie 
jego rządów w latach 2007-2013. Od 2007 r. Szwecję odwiedził dwukrotnie. 
Pierwsze spotkanie D. Tuska z premierem Szwecji Fredrikiem Reinfeldem22 odby-
ło się podczas szczytu Rady Państw Morza Bałtyckiego 4 czerwca 2008 r. Tema-
tem obrad, obok samej reformy RPMB, były wówczas kwestie kluczowe dla go-
spodarki i bezpieczeństwa Polski, czyli energetyka. Szczególnie ważny był temat 
gazociągu północnego, który dnem morza mieli poprowadzić Rosjanie i Niemcy 
(pozostawiając tym samym Polskę oraz inne kraje bałtyckie na marginesie handlu 
tym strategicznym surowcem). Wobec takiej polityki niemiecko-rosyjskiej Polska 
i państwa bałtyckie szukały sojusznika w Szwecji. D. Tusk zabiegał o poparcie ich 
koncepcji budowy gazociągu Amber, który miałby przebiegać lądem wzdłuż Bał-
tyku (na terytorium Rzeczpospolitej)23. Z komentarzy premiera po szczycie widać 
                                                            

21 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Priorytety polskiej polityki. 
22 W spotkaniu uczestniczył również J. Stoltenberg – premier Norwegii. 
23 (IAR), Ryga: D. Tusk weźmie udział w głównej części szczytu Rady Państw Morza Bałtyckie-

go, w: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/iar/artykul/ryga;d;tusk;we-
zmie;udzial;w;glownej;czesci;szczytu;rady;panstw;morza;baltyckiego107,0,346475.html; 
04.06.2008. 
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wyraźnie, że nie udało mu się przekonać północnych sąsiadów, aby poparli polski 
projekt. D. Tusk oświadczył wówczas, że stanowisko Polski w sprawie Gazociągu 
Północnego pozostaje niezmienne, a tańszym, bardziej efektywnym sposobem 
tranzytu gazu z Rosji do państw europejskich byłaby droga lądowa. Odniósł się do 
stanowiska partnerów, których nie przekonały kwestie gospodarcze, bezpieczeń-
stwa energetycznego czy też ochrony środowiska dna Bałtyku, mówiąc: „Każdy 
z partnerów ma oczywiście wolny wybór. Stanowisko Polski jest (...) dobrze uar-
gumentowane pod względem przede wszystkim ekonomicznym, ale to nie Polska 
będzie podejmowała w tej kwestii kluczowe decyzje. (...). Nasze polskie zdanie 
pozostaje tutaj niezmienne”. Na konferencji prasowej kończącej spotkanie premier 
podkreślił też, że chciałby, aby UE stosowała obiektywne standardy ochrony śro-
dowiska niezależnie od tego, jakiego przedsięwzięcia dotyczą, nie tylko w odnie-
sieniu do Gazociągu Północnego24.  

Dopiero wydarzenia na Ukrainie zmobilizowały premiera do szukania sojuszni-
ków w regionie. Na spotkaniach z najważniejszymi decydentami europejskimi 
(odwiedził m.in. Niemcy, Francję, Brukselę i Finlandię) przekonywał, że cała Eu-
ropa powinna twardo i jednoznacznie formułować pogląd, aby wszystkie decyzje 
dotyczące przyszłości Ukrainy zapadały w Kijowie i były decyzjami suwerennego 
państwa ukraińskiego. Zaapelował o wspólne i konsekwentne stanowisko Unii 
Europejskiej wobec zaistniałej sytuacji i pomoc w poszukiwaniu rozwiązania kry-
zysu politycznego. W tym celu spotkał się również 3 lutego 2014 r. w Sztokholmie 
z premierem Szwecji Fredrikiem Reinfeldtem, gdzie rozmawiał na temat rozwiąza-
nia kryzysu politycznego na Ukrainie25. 

Widać wyraźnie, że kierunek Europy Północnej jest zapomniany w polityce za-
granicznej. Polska odwołuje się do Szwecji, gdy potrzebuje poparcia na arenie 
międzynarodowej w swoich własnych sprawach. O takim traktowaniu partnera 
nordyckiego świadczą oba wyżej omawiane spotkania. Do wszystkich państw re-
gionu nordyckiego premier odbył tylko 6 na 151 oficjalnych i 9 nieoficjalnych 
wizyt w 58 państwach. Ważniejsze dla niego były np.: Chorwacja, Afganistan, 
Izrael.  

O ignorowaniu kierunku północnego w polityce MSZ świadczy również decy-
zja o zamknięciu konsulatu w Malmö. Ministerstwo tłumaczyło tę decyzję ko-
niecznością oszczędności środków finansowych oraz racjonalizacji mapy obecno-
ści polskiej dyplomacji na świecie. Sprzedaż nieruchomości konsulatu w Malmö 
przyniesie ok. 2,15 mln zł, a likwidacja etatów ok. 1,5 mln zł oszczędności rocznie. 
                                                            

24 M. Łazowska, Tusk na szczycie w Rydze: stanowisko Polski ws. Gazociągu Północnego nie-
zmienne w: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/tusk;na;szc-
zycie;w;rydze;stanowisko;polski;ws;gazociagu;polnocnego;niezmienne,225,0,346593.html, 
04.06.2008. 

25 (adm), Tusk przybył do Sztokholmu na rozmowy o kryzysie na Ukrainie, w: 
http://www.rp.pl/artykul/1084035.html. 
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Według MSZ „nieracjonalne jest utrzymywanie nieruchomości i sporej liczby pra-
cowników przy niewielkiej ilości załatwianych spraw (np. w Malmö na jeden etat 
przypada 6 spraw niepaszportowych do załatwienia w ciągu miesiąca)”26. Uzyska-
ne z tych działań środki finansowe pozwolą MSZ wzmocnić polską obecność dy-
plomatyczno-konsularną w innych rejonach świata, zwłaszcza w Azji.  

Z kolei analizując kalendarz wizyt Prezydenta RP w trakcie trzyletniej działal-
ności w latach 2010-2013, zwraca uwagę fakt, że nie odbył on ani jednej wizyty do 
któregokolwiek państwa nordyckiego wśród wszystkich odbytych 58 spotkań. Bi-
lans jest bardzo słaby i wskazuje, że prezydent również nie prowadzi aktywnej 
polityki w tym regionie. W tym okresie aż sześciokrotnie gościł na Ukrainie, pię-
ciokrotnie w Republice Federalnej Niemiec i Republice Włoskiej, czterokrotnie 
w Republice Litewskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, trzykrotnie w Króle-
stwie Belgii, Republice Francuskiej i Republice Słowackiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej, Węgrzech i w Watykanie.  

Analizując wizyty głów państw i szefów rządów z państw Europy Północnej, 
którzy odwiedzili Polskę można jedynie wymienić: szczyt partnerstwa wschodnie-
go oraz wizyty Królów Szwecji i Norwegii.  

Pierwsze kontakty w okresie prezydentury B. Komorowskiego z Królestwem 
Szwecji zainicjowane zostały w 2011 r. Rok po zaprzysiężeniu Prezydenta 
w dniach 4–6 maja z oficjalną wizytą w Polsce przebywała szwedzka para królew-
ska JKM Karol XVI Gustaw i JKM Królowa Sylwia. Wówczas w obecności głów 
państw ministrowie spraw zagranicznych Polski – Radosław Sikorski i Szwecji – 
Carl Bildt, podpisali Deklarację o współpracy politycznej między obydwoma kra-
jami w obszarach o znaczeniu strategicznym. Dokument ten podsumowywał sto-
sunki dwustronne państw oraz wskazywał te obszary, w których oba państwa za-
mierzają intensyfikować współpracę w najbliższych latach. Deklaracja odwołała 
się do: 

– współpracy w UE, w tym w regionie Morza Bałtyckiego;  
– współpracy na rzecz krajów sąsiedzkich,  
– w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony,  
– w kwestiach globalnych, w ramach ONZ 
– w sferze klimatu i energii, handlu i inwestycji. 

Kolejną okazją do spotkania był Szczyt Partnerstwa Wschodniego (koncepcja 
przygotowana przez ministrów Polski i Szwecji), który odbył się w Warszawie. 
Prezydent RP wziął udział w uroczystej kolacji uczestniczących w nim szefów 
państw i rządów z 20 państw członkowskich UE oraz 5 państw Partnerstwa 
Wschodniego. Wzięli w niej także udział najwyżsi przedstawiciele instytucji unij-

                                                            

26 Zmiany na mapie obecności dyplomatyczno-konsularnej Polski w świecie wt., 11 grudnia 
2012, 13:16, w: http://www.stosunki.pl/?q=content/zmiany-na-mapie-obecno%C5%9Bci-
dyplomatyczno-%E2%80%93-konsularnej-polski-w-%C5%9Bwiecie. 
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nych – szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, szefowa unijnej dyploma-
cji Catherine Ashton, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, szef 
Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. 

Na uwagę zasługuje większa intensywność kontaktów ze Szwecją, które były 
prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warto podkreślić między 
innymi spotkania dwustronne na szczeblu rządowym między Polską a Szwecją. Już 
we wrześniu 2008 r. D. Tusk i F. Reinfeldt podnieśli stosunki polsko-szwedzkie do 
rangi dialogu strukturalnego. Oznaczało to w praktyce, że zadeklarowali przepro-
wadzanie konsultacji na tematy o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia 
strategicznych interesów obu państw, z mocno zarysowanym kontekstem europej-
skim, bałtyckim, energetycznym i rozwojowym27.  

Kolejną ważną inicjatywą było wypromowanie inicjatywy Partnerstwa 
Wschodniego na skalę projektu Unii Europejskiej28. Jest to wspólna polsko-
szwedzka inicjatywa współpracy Unii Europejskiej z sześcioma krajami: Armenią, 
Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. Głównym jej celem było 
stworzenie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia poli-
tycznego i integracji gospodarczej między Unią Europejską a krajami partnerskimi. 
Partnerstwo zostało zatwierdzone podczas szczytu inauguracyjnego 7 maja 2009 r. 
w Pradze29. Trudno jednak mówić o sukcesie tej inicjatywy, co pokazał już drugi 
szczyt w Warszawie (29–30 września 2011 r.). Byli na nim obecni przywódcy kra-
jów Partnerstwa, poza przedstawicielem Białorusi. Zaproszenie na szczyt dostał 
szef białoruskiego MSZ, gdyż prezydent Aleksandr Łukaszenko ma zakaz wjazdu 
na terytorium UE. Swoją nieobecność dyplomacja białoruska uzasadniała tak: 
„W przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego jego organizatorzy podjęli bez-
precedensowe dyskryminacyjne działania wobec Białorusi” Za ową „dyskrymina-
cję” ambasada uznała narzucanie przez Brukselę osoby, która może reprezentować 
stronę białoruską na Szczycie. Co prawda premier Donald Tusk zapowiedział pa-
kiet modernizacyjny dla Mińska, który nazwał „wachlarzem instrumentów pomo-
cowych, które mogłyby zachęcić całą Białoruś i jej władze do demokratyzacji”, ale 
strona białoruska zrezygnowała z niego, ponieważ miała alternatywne propozycje 
ze strony Federacji Rosyjskiej i Chin, które nie łączyły przyznania kredytów z de-
mokratyzacją. Również drugi partner wymiaru wschodniego – Ukraina – budził 
                                                            

27http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/szwecja
?printMode=true. 

28 Zob. szerzej: M. Lasoń, Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partner-
stwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4 (VI) 
Kraków 2009, s. 161 i n.; R. M. Czarny, Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją 
Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 
2009, nr 4 (VI), s. 175. 

29http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14781&It
emid=831. 
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wątpliwości, a przecież jego rola uważana była za kluczową w tym projekcie. Choć 
jak twierdził premier Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu z ukraińskim 
prezydentem Wiktorem Janukowyczem, to państwo było „najbardziej zaawanso-
wanym krajem w procesie integracji z Unią Europejską, zły cień na te negocjacje 
rzucała sprawa Julii Tymoszenko (byłej premier Ukrainy). Podczas trwania szczytu 
nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, ale już 11 października J. Tymoszenko 
została skazana na 7 lat więzienia za nadużycia podczas zawierania kontraktów 
gazowych z Rosją. Dla Komisji Europejskiej wyrok ten był powodem odwołania 
wizyty Janukowycza w Brukseli, którą planowano na 20 października 2011 r. 
Sprawa Julii Tymoszenko w oczach zachodnich polityków podważała wiarygod-
ność Ukrainy jako kraju, dla którego ważny jest szacunek dla prawa. 

Konkludując, standardy demokratyczne w większości krajów Partnerstwa po-
garszały się w ostatnich latach. Azerbejdżan razem z Białorusią wręcz należało 
zaliczyć do dyktatur. Partnerstwo Wschodnie jest kanałem dla umocnienia społe-
czeństwa obywatelskiego, ale na razie jego rezultaty można ocenić jako mizerne. 

Natomiast za sukces polskiej polityki zagranicznej wobec Szwecji można uznać 
wspomnianą już Deklarację o współpracy politycznej, podpisaną w maju 2011 r. 
W październiku 2013 r. dokonano przeglądu współpracy dwustronnej i przyjęto 
aneks do Deklaracji, który potwierdził zainteresowanie ściślejszymi kontaktami 
polskich i szwedzkich instytucji i resortów, wskazując także nowe obszary współ-
pracy: rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, technologie informatyczne oraz wyzwa-
nia społeczne (np. bezrobocie czy dyskryminacja)30.  

W tym samym roku zainicjowano ciekawy projekt, w którym oba kraje wspól-
nie zaproponowały nowy format kontaktów regionalnych Północ–Południe, bazu-
jąc na sprawowanych przewodnictwach w Grupie Wyszehradzkiej (Polska) i Nor-
dyckiej Radzie Ministrów (Szwecja). Spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej, 
nordyckich i bałtyckich na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyło się 
w Gdańsku 20 lutego 2013 r. Pierwsze spotkanie w tym składzie miało na celu 
stworzenie stałej platformy dyskusji o potencjale współpracy i wyzwaniach dla 
Europy Środkowej i Północnej. Wśród najważniejszych poruszanych kwestii nale-
ży wskazać politykę obronną, wzrost gospodarczy, rozwój infrastruktury energe-
tyczno-transportowej, relacje ze wschodnimi sąsiadami czy rozszerzenie UE31.  

Nie bez znaczenie ma również współpraca Polski ze Szwecją w ramach Polsko-
Szwedzkiego Forum Parlamentarnego (III edycja odbyła się Sztokholmie w listo-

                                                            

30http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/szwecja
?printMode=true. 

31 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: P. Bajda (red.), Raport polskiego przewodnictwa 
w Grupie Wyszehradzkiej. Lipiec 2012 – czerwiec 2013, Warszawa 2013, s. 40, w: 
http://www.msz.gov.pl/resource/3fdf09c3-e4dd-4e32-b9bf-a43bd378da07:JCR. 
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padzie 2012 r.)32, a także Polsko-Szwedzkiej Platformy Zrównoważonej Energii33. 
Głównym jej celem jest „wspieranie współpracy oraz wymiany doświadczeń w za-
kresie wdrażania technologii w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań energe-
tycznych pomiędzy Szwecją i Polską”34. Zakres działania rozciąga się pomiędzy 
promowaniem wydajności energetycznej oraz rozpowszechnianiem technologii 
opartych na odnawialnych źródłach energii. Platforma zakłada wzmocnioną 
szwedzko-polską współpracę pomiędzy organizacjami rządowymi, gminami, insty-
tucjami naukowymi oraz przedstawicielami sektora prywatnego. Należy zauważyć, 
że te działania są kompatybilne z założeniami programowymi omawiane wyżej 
Strategii i mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do jej realizacji.  

 
 
Wnioski 
 

1. Założenia w polskiej polityce zagranicznej są obiecujące dla poprawy naszej 
gospodarki. Najważniejsi politycy (zarówno prezydent, premier czy minister 
spraw zagranicznych) w swoich celach na najbliższe lata za priorytetowe uzna-
ją rozwój gospodarczy, gospodarkę opartą na wiedzy, rozwój innowacyjności. 
Na uwagę zwraca dokument rządowy „Priorytety polskiej polityki zagranicz-
nej” z 2012 roku, gdzie autorzy odwołują się właśnie do północy Europy, 
w tym do Szwecji, podając ją za wzór do naśladowania. 

2. Założenia, wskazane w dokumentach polskiej polityki zagranicznej nie prze-
kładają się na aktywność polskiego rządu czy prezydenta w omawianym obsza-
rze. Jak wskazano w artykule, Szwecja nie jest priorytetowym kierunkiem 
w polskiej polityce zagranicznej. Niewidoczne jest zaangażowanie premiera 
i prezydenta dla spraw polskiej gospodarki oraz w kształtowanie wizerunku na-
szego kraju na Północy. Większą aktywność można zaobserwować w działa-
niach ministra spraw zagranicznych. 
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 Funkcjonowanie  
samorządu terytorialnego  
w wybranych krajach  
nordyckich na tle samorządu 
terytorialnego w Polsce 

Sylwia Arasiewicz-Dulnik  
 
 

Streszczenie 
 

Celem opracowania jest przedstawienie funkcjonowania samorządu terytorialne-
go w wybranych państwach nordyckich – Finlandii, Szwecji, Danii oraz Norwegii na 
tle działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Artykuł wskazuje różnice w or-
ganizacji samorządu terytorialnego, procedurach wyborczych oraz wykonywanych 
zadaniach, jak również krótką genezę instytucji samorządu terytorialnego. 
 
 

Wprowadzenie 
 

Samorząd terytorialny stanowi nieodłączną część ustroju każdego państwa, dla-
tego zakres jego funkcjonowania normowany jest zwykle w aktach prawnych naj-
wyższego rzędu, np. w konstytucji. W literaturze przedmiotu można spotkać roz-
maite próby określenia, czym jest samorząd terytorialny. Często też samorządem 
określa się władze, wójta, burmistrza czy radę. Tymczasem samorząd to prawo 
i zdolność społeczności lokalnej. Zdaniem Jerzego Regulskiego „żeby samorząd 
zaistniał, społeczność musi móc, a także umieć i chcieć, kierować własnymi spra-
wami. A to oznacza, że potrzebny jest ustrój, który daje społeczności odpowiednie 
możliwości, a także niezbędną świadomość obywatelską do podejmowania właści-
wych decyzji”1. 

Współczesne teorie definiują samorząd jako formę organizacji wyodrębnionej 
grupy społecznej, dzięki której może ona decydować w granicach prawa o istot-
nych dla niej sprawach, działając bezpośrednio lub za pośrednictwem demokra-
tycznie wybranego i funkcjonującego przedstawicielstwa. W takim rozumieniu 
podmiotem samorządu jest określona społeczność wyodrębniona na podstawie 

                                                            

1 J. Regulski, Móc, umieć i chcieć. Kształtowanie samorządu terytorialnego w Polsce, w: 
Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Kisilowska, 
E. Malak, Warszawa 2010, s. 15. 
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wspólnych interesów2. Aby wspomniana grupa społeczna mogła funkcjonować 
w obszarze danego państwa, konieczne jest ustanowienie zasad, które określają, jak 
instytucja samorządu odnosi się do całości ustroju państwowego. Stwarza to prze-
strzeń do rozważań dla politologów, którzy analizują wpływ działalności samorzą-
du terytorialnego na sposób funkcjonowania państwa.  

Według Jerzego Panejki „samorząd jest opartą na przepisach ustawy, zdecentra-
lizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodle-
głe hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego 
porządku prawnego”3. W tak sformułowanej definicji zwraca uwagę podnoszony 
aspekt praworządności oraz decentralizacji systemu funkcjonowania administracji 
przy jednoczesnym podkreśleniu braku hierarchicznych podporządkowań wobec 
administracji centralnej.  

Z kolei Teresa Rabska mianem samorządu nazywa „wyodrębnioną grupę spo-
łeczną, określoną przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa, powo-
łaną do wykonywania zadań administracji państwowej, w granicach przez prawo 
określonych, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla administracji pań-
stwowej, posiadającą własną organizację, ustaloną w przepisach prawnych, o cha-
rakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą tej grupy społecznej, która 
ją wybrała. Organizacja samorządu zbudowana jest na zasadzie decentralizacji; 
działając na podstawie prawa pozostaje tylko pod nadzorem organów państwo-
wych. Organy samorządu, nie będąc organami administracji państwowej, wchodzą 
jednakże w skład jednolitego aparatu administracyjnego, jako całości”4. Przytoczo-
na definicja, mimo że sformułowana została wiele lat temu, wciąż w bardzo kom-
pletny sposób ujmuje sens funkcjonowania samorządu. Zawiera bardzo wyraźnie 
określony podmiot, którym jest „grupa społeczna”, sposób nabycia członkostwa 
w owej grupie oraz cały szereg cech, jakimi powinna się charakteryzować. Klu-
czowe w tym sformułowaniu jest również zwrócenie uwagi na demokratyczny 
aspekt funkcjonowania samorządu z przedstawicielskim systemem władzy samo-
rządowej, która ponosi przed wyborcami odpowiedzialność polityczną. Nadzór 
państwa jest nieodzowny, ale w ściśle określonym zakresie, który reguluje prawo. 

Bardzo ważnym aspektem przytoczonych definicji jest podkreślenie zasady de-
centralizacji jako kluczowej dla budowy samorządu terytorialnego.  

Część badaczy uznaje decentralizację za podstawowy wyznacznik istnienia 
gminy, powiatu, samorządu województwa. Zdaniem Mirosława Karpiniuka „tylko 
w ustroju decentralistycznym możemy mówić o samorządzie jako podmiocie wła-
dzy publicznej zrywającym z jednolitością władzy państwowej.” Definiuje on sa-

                                                            

2J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000, s. 71. 
3 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926. 
4 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, w: System prawa administracyj-

nego, t. 1, Wrocław 1977, s. 330-351. 
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morząd jako „określoną zbiorowość społeczną i wyłonione przez nią organy (jako 
podmiot samorządu), powołane do wykonywania administracji publicznej (przed-
miot samorządu terytorialnego) 5.”  

Podobny pogląd na sprawę decentralizacji wyraża Ryszard Krawczyk, który 
wskazuje, że „w klasycznej postaci samorząd terytorialny (komunalny) jest formą 
decentralizacji władztwa publicznego wyrażającej się w uprzedmiotowieniu spo-
łeczności lokalnych i wyodrębnieniu związków samorządowych w samodzielne 
podmioty władzy publicznej”6. 

Ze względu na specyficzny charakter funkcjonowania samorządów i realizowa-
ne zadania czy model finansowania przez wiele lat na gruncie europejskim brako-
wało jednolitych regulacji prawnych, które określałyby jednoznacznie pozycję 
jednostek samorządu w ustroju państwa. Kwestia dotycząca samorządu terytorial-
nego nie została uwzględniona ani w traktacie paryskim, na mocy którego powoła-
no Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) w 1951 r., ani w traktatach 
rzymskich powołujących Europejską Wspólnotę Gospodarczą czy Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) w 1957 r. Kraje Europy Zachodniej 
w pierwszej kolejności zainteresowane były rozwijaniem współpracy gospodarczej, 
co mogłoby zapewnić pokój i stabilizację na kontynencie europejskim7.  

Dopiero z inicjatywy Rady Europy w 1985 r. sporządzono i podpisano Europej-
ską Kartą Samorządu Terytorialnego. Dokument ten zawierał ogólne postanowie-
nia i zasady, do przyjęcia których zobowiązane zostały państwa członkowskie tej 
organizacji. Powodem podjęcia prac nad EKST było dostrzeżenie roli, jaką pełni 
samorząd terytorialny w obszarze ochrony praw i wolności jednostek, a zatem jed-
nym z celów, dla których Rada Europy została powołana w 1949 r. Dokument 
został ratyfikowany przez Polskę w 1993 r., a w roku następnym rząd wydał w tej 
sprawie oświadczenie8.  

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego składa się z 18 artykułów podzie-
lonych na trzy części. Dokument uwzględnia m.in. zasadę samorządności teryto-
rialnej, która powinna być uznana w prawie wewnętrznym, lub zależnie od możli-
wości, w konstytucji. Według zapisów Karty „samorząd terytorialny oznacza pra-
wo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kie-
rowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpo-

                                                            

5 M. Karpiniuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samo-
rządem gminnym, Lublin 2008, s. 54-55. 

6 R. Krawczyk, Samorząd terytorialny, w: Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, red. 
D. Górecki, Warszawa 2012, s. 218. 

7 P. Sosnowski, Samorząd terytorialny RP w świetle standardów europejskich, w: Samorząd 
terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz–Warszawa 2001, s. 256.  

8 DzU 1994 r. nr 124, poz. 608. 
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wiedzialność i w interesie ich mieszkańców”9. Określone w niej zostały jednolite 
zasady prawa wyborczego (wybory wolne, tajne, równe, bezpośrednie, powszech-
ne) obowiązujące w wyborach organów samorządu terytorialnego krajów człon-
kowskich Rady Europy, które ratyfikowały ten dokument.  

Ważną rolę w kształtowaniu poglądów na temat charakteru prawnego samorzą-
du terytorialnego odegrała również Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego 
uchwalona we wrześniu 1985 r. podczas 27 Światowego Kongresu w Rio de Jane-
iro. Stanowi ona, że samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych 
do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społecz-
ności lokalnej” (art. 2 ust. 1) oraz że zarówno zasada samorządu lokalnego, jak 
i podstawowe kompetencje władz lokalnych powinny zostać zapisane w konstytu-
cji lub uszczegółowione w ustawodawstwie zwykłym (art. 1 i 3 ust. 3)10. 

Cechą wspólną przytoczonych powyżej deklaracji międzynarodowych jest zale-
cenie uregulowania kwestii samorządu terytorialnego w konstytucji uzupełnionej 
o ustawodawstwo krajowe. Takie umocowanie prawne stanowi fundament instytu-
cji ustrojowo-prawnych współczesnego, demokratycznego państwa11. 

 
 
Podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie samorządu  
terytorialnego w Polsce 
 
Analizując genezę polskiego samorządu terytorialnego, można dojść do wnio-

sku, że nawiązuje on do tradycji oraz dorobku samorządu europejskiego. Instytucja 
samorządu w Polsce podlegała wielu przeobrażeniom i zmianom. Po II wojnie 
światowej kraj był podzielony na 17 województw, 330 powiatów, 704 miast i 2993 
gminy. W 1955 r. władze podjęły decyzję o zniesieniu gmin i zastąpieniu ich 8790 
gromadami, które istniały do roku 1973. W ich miejsce ponownie utworzono gmi-
ny, tym razem w liczbie 2365. Najpoważniejsza reforma administracyjna w cza-
sach PRL została przeprowadzona w 1975 roku, gdy zniesiono powiaty, a w miej-
sce 17 województw i 5 miast utworzono 49 województw. Podstawowymi jednost-
kami administracji były gminy i miasta, a w większych miastach dzielnice12.  

                                                            

9 Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 
1985 r. (DzU 1994 r. nr 124, poz. 607). Tytuł Karty z Europejskiej Karty Samorządu Tery-
torialnego na Europejską Kartę Samorządu Lokalnego został zmieniony przez pkt 1 ob-
wieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu 
(DzU nr 154, poz. 1107). 

10 Polski tekst światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego został opublikowany we wkładce 
do dwutygodnika „Gospodarka – Administracja Państwowa” z października 1988 r. 

11 B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 15. 
12 Mały rocznik statystyczny Polski 2013, red. H. Dmochowska, Warszawa 2013, s. 82. 
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Z uwagi na fakt, że jedynym środowiskiem, w jakim samorząd ma rację bytu 
jest demokratyczne państwo, rozwój idei samorządności w najnowszej historii 
Polski możliwy był tak naprawdę dopiero po 1989 r. Budowa struktur samorządo-
wych zapoczątkowała m.in. proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. 
W latach 90. XX w. rozpoczęła się głęboka reforma ustroju lokalnego, zapocząt-
kowana uchwaleniem 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym, wprowa-
dzająca organy samorządu na szczeblu gminy. Dokument ten określa, że „miesz-
kańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. (…) Gmina wykonuje 
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada oso-
bowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej”13. 

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego zostały określone 
w Konstytucji RP z 1997 r. oraz w ustawach regulujących zasady działania gmin, 
powiatów i województw. Ustrojodawca w art. 15 ust. 1 ustawy zasadniczej regulu-
je kwestię decentralizacji władzy publicznej. Natomiast podstawy funkcjonowania 
samorządu terytorialnego określa artykuł 16 ust. 1 i ust. 2, mówiący, że „ogół 
mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy pra-
wa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu 
władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicz-
nych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność14.” 

Podczas prac nad Konstytucją RP z 1997 r. nie osiągnięto konsensusu politycz-
nego w kwestii liczbie szczebli samorządu i co za tym idzie kształtu podziału tery-
torialnego państwa. Punktem spornym w tej dyskusji była kwestia wprowadzenia 
powiatów. Różnice poglądów członków ówczesnej koalicji rządowej na ten temat 
wystąpiły podczas prac Komisji Zgromadzenia Narodowego. W rezultacie w Kon-
stytucji ograniczono się do zawarcia ogólnych zasad funkcjonowania samorządu15, 
pozostawiając kwestie szczegółowej regulacji w formie ustaw16. Ostatecznie kształt 
podziału terytorialnego państwa został ustalony na podstawie następujących ustaw: 
o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. 
Trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa został uregulowany mocą 
ustawy z 24 lipca 1998 r. Artykuł 1 tej ustawy określił datę wprowadzenia takiego 

                                                            

13 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. DzU 2013, poz. 594, 
1318). 

14 Art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997, nr 
78, poz. 483. 

15 Art. 15 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.: „Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględ-
niający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorial-
nym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa”. 

16 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 5. Praktyczne komentarze, War-
szawa 2007, s. 23. 
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podziału na 1 stycznia 1999 r.17 Na dzień 1 stycznia 2014 r. w Polsce jest 2479 
gmin, 314 powiatów i 16 województw18. 

Mieszkańcy wybierają bezpośrednio organy stanowiące (radę gminy, radę po-
wiatu i sejmik województwa), a od 2002 r. tą samą drogą wyłaniany jest organ 
wykonawczy (prezydent, burmistrz, wójt). W przypadku gmin organ wykonawczy 
jest monokratyczny, natomiast w przypadku samorządu powiatowego (zarząd, na 
czele którego stoi starosta) i wojewódzkiego (zarząd, na czele którego stoi marsza-
łek) kolegialny. Kadencja wszystkich władz samorządowych trwa 4 lata19. Należy 
jednak zwrócić uwagę na stosunkowo niską frekwencję wyborczą (zwłaszcza 
w porównaniu z państwami nordyckimi) w wyborach samorządowych w kolejnych 
latach – 44,2% w 2002 r.20, 45,99% w 2006 r.21 i 47,32% w 2010 r.22 

Zakres zadań, jakie zostały powierzone samorządowi terytorialnemu są zróżni-
cowane i zależą od jego szczebla. Inne zadania realizuje bowiem gmina, powiat 
i województwo. Samorząd gminny wykonuje zadania publiczne we własnym imie-
niu i na własną odpowiedzialność, a dzielą się one na zadania własne i zadania 
zlecone. Zadania własne są wykonywane przez gminy samodzielnie, bez ingerencji 
organów państwowych. W art. 163 Konstytucji samorząd terytorialny został okre-
ślony jako ten, który wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez ustawę 
zasadniczą lub ustawy dla organów innych władz publicznych23. Do głównych 
zadań własnych gminy możemy zaliczyć kwestie dotyczące ochrony środowiska, 
gminnych dróg i ulic, ładu przestrzennego, wodociągów i kanalizacji, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, lokalnego transportu zbiorowego, oświaty, kultury, 
cmentarzy, porządku publicznego, utrzymanie gminnych obiektów użyteczności 
publicznej. Gminy mogą również realizować zadania zlecone w imieniu admini-
stracji rządowej (na podstawie ustawy lub w drodze porozumienia), która ma obo-
wiązek zapewnić ich finansowanie. Do takich zadań należą m.in.: przeprowadzenie 
referendów, spisów powszechnych, ewidencja ludności.  

Struktura wydatków polskich gmin w 2012 r. pokazała, że najwięcej środków 
gminy przeznaczyły w kolejności na oświatę i wychowanie (37,1%), pomoc spo-
łeczną (16,2%), administrację publiczną (10,1%), gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska (7,9%), transport i łączność (7,4%). Suma tych wydatków stanowi 

                                                            

17 Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 
z dnia 24 lipca 1998 r. (DzU nr 96 poz. 603). 

18 http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm (dostęp: 12.03.2014). 
19 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009, 

s. 190-191. 
20 http://wybory2002.pkw.gov.pl/grada/gw1/index.html (dostęp: 11.03.2014). 
21 http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/frekwencjae18f.html?fid=0 (dostęp: 11.03.2014). 
22 http://wybory2010.pkw.gov.pl/att/1/pl/146501.html#tabs-1 (dostęp: 11.03.2014). 
23 Art. 163 Konstytucji RP z 1997 r. (DzU 1997, nr 78 poz. 483). 
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łącznie 78,7% wydatków ogółem. Resztę (32,6%) wydatków gminy przeznaczyły 
na wynagrodzenia. 

Zadania samorządu powiatowego, podobnie jak w przypadku gmin, również 
dzielą się na własne i zlecone. Do podstawowych zadań własnych powiatu zalicza 
się m.in. ochronę zdrowia, pomoc społeczną, politykę prorodzinną, geodezję, kar-
tografię, ochronę przeciwpowodziową. Biorąc pod uwagę powyższe najwięcej 
środków w 2012 r. powiaty przeznaczyły na oświatę i wychowanie (32,0%), po-
moc społeczną (14,7%), transport i łączność (12,6%), administrację publiczną 
(11,1%), edukacyjną opiekę wychowawczą (7,1%), bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową (5,3%), ochronę zdrowia (5,1%), jak również na pozo-
stałe zadania m.in. z zakresu realizacji polityki społecznej (4,7%).  

Samorząd wojewódzki wykonuje zadania o zasięgu regionalnym w obszarach 
edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, 
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, prze-
ciwdziałania bezrobociu. Jest również odpowiedzialny za przygotowanie i realiza-
cję strategii rozwoju regionalnego. Województwa w roku 2012 najwięcej środków 
budżetowych przeznaczyły na realizację zadań z zakresu transportu i łączności 
(37,9%), rolnictwa i łowiectwa (10,2%), administracji publicznej (9,2%), kultury 
i ochrony dziedzictwa (8,6%), ochrony zdrowia (6,0%), oświaty i wychowania 
(6,1%) oraz na przetwórstwo przemysłowe (4,1%) i kulturę fizyczną (1,7%)24.  

 
 
Podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie samorządu  
terytorialnego w krajach nordyckich 
 
Samorząd lokalny w państwach nordyckich jest jednym z fundamentów ładu 

społecznego i narzędziem do realizacji polityki „państwa dobrobytu”. Na uwagę 
zasługuje długa tradycja stosowania demokratycznych mechanizmów do wyłania-
nia organów stanowiących na szczeblu samorządu. Pierwsze ustawy tworzące pod-
stawy systemu zarządzania na poziomie gminnym datowane są na pierwszą połowę 
XIX wieku. W tym okresie pojawiły się pierwsze regulacje prawne dotyczące 
gmin: w Danii i Norwegii w 1837 r., w Szwecji w 1862 r., a w Finlandii w 1865 r. 
Przyglądając się historii samorządności w krajach nordyckich można zauważyć, że 
przeszły one daleko idącą ewolucję chociażby w zakresie liczby gmin, ich wielko-
ści oraz zadań, które realizują.  

                                                            

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
Informacja o wykonaniu budżetów JST, Warszawa 2013, s. 51, 85, 148, 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1143522/JST_spraw2012_28-05-2013.pdf (do-
stęp: 17.03.2014). 
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Historycznie patrząc, samorządy w krajach nordyckich w latach 60. i 70. XX w. 
otrzymywały coraz więcej zadań. Konsekwencją tego były większe środki, którymi 
dysponowały gminy, a co za tym idzie zwiększona kontrola ze strony państwa. 
Jednakże wraz z rozwojem koncepcji państw dobrobytu lata 90. przyniosły zmianę 
podejścia władz centralnych do działalności gmin. Taka sytuacja miała związek 
z nasyceniem źródeł dostępu do usług publicznych, praktycznie niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Zapewnienie społeczeństwu podstawowych potrzeb w za-
kresie usług publicznych pozwoliło samorządom w krajach nordyckich skupić się 
na rozwijaniu samorządności lokalnej, której głównym zadaniem jest wspieranie 
tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego25.  

Samorządy w krajach nordyckich mają duży wpływ na standardy polityczne na 
szczeblach ustawodawczym i wykonawczym władz centralnych. Działalność w sa-
morządach przygotowuje lokalnych polityków do prowadzenia odpowiedzialnych 
projektów politycznych z myślą o społecznościach lokalnych. Aby zapewnić samo-
dzielność i niezależność samorządów, radnych i burmistrzów obowiązuje zakaz łą-
czenia stanowisk we władzach państwa i administracji centralnej. Ponadto poszcze-
gólne instancje samorządu działają w oderwaniu od hierarchicznej struktury26.  

W przeciwieństwie do trójstopniowego podziału terytorialnego w Polsce w kra-
jach nordyckich dominuje dwuszczeblowy system administracyjny (regiony i gmi-
ny). Gminy w krajach Europy Północnej zwykle są większe pod względem po-
wierzchni i liczby ludności.  

Władza w gminach sprawowana jest w większości przypadków przez zarządy, 
a ich szefowie wybierani są w głosowaniu przez radnych. Podobny, pośredni sys-
tem wyboru władz gmin obowiązywał w Polsce od 1990 do 2002 roku, gdy wpro-
wadzono ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta27. 

 
 
Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji samorządu  
terytorialnego w Danii 
 
Samorząd lokalny w Danii ma bardzo długą tradycję, a samorządność gmin, po-

legająca m.in. na swobodnie prowadzonej polityce finansowania własnych zadań, 
jest jednym z fundamentów duńskiej samorządności społecznej. Pierwsze regulacje 
dotyczące podmiotowości wspólnot lokalnych Danii pojawiły się już w pierwszej 
Konstytucji z 1849 r. Współczesny kształt administracji lokalnej złożonej z gmin 
oraz regionów został ustalony po przyjęciu Konstytucji w 1953 r., której art. 82 
                                                            

25 K. Stahlberg, Samorząd terytorialny w Europie Północnej, w: Nordycki model demokracji 
i państwa dobrobytu, red. T. Steen Edvardsen, B. Hagtvet, Warszawa 1994, s. 55-57. 

26 A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny, s. 45.  
27 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 

2002 r. (DzU 2010 r., nr 176, poz. 1191). 
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gwarantuje społecznościom lokalnym prawo do kierowania swymi sprawami pod 
nadzorem państwa28. Szczegółowo ustrój samorządowy Danii został uregulowany 
ustawą z dnia 1 kwietnia 1970 r. Powodem wprowadzenia nowego podziału admi-
nistracyjnego było duże rozdrobnienie na poziomie gminnym, przejawiające się 
znaczną liczbą gmin – 1388 i 25 regionami. Zważywszy na niewielki obszar pań-
stwa duńskiego dominowały małe gminy. Reforma z 1970 r. zmniejszyła ich liczbę 
do 273 gmin i 14 regionów. W latach 70. XX w. przeprowadzono reformy zmierza-
jące m.in. do łączenia jednostek administracyjnych oraz stworzenia krajowych 
organizacji samorządowych: Krajowego Związku Gmin oraz Związku Rad Regio-
nalnych. Powodem tworzenia związków było przekonanie, że małe jednostki tery-
torialne nie są w stanie realizować swoich zadań samodzielnie. Utrzymywanie 
związków gminnych było jednak kosztowne i dlatego pojawił się pogląd, że bar-
dziej racjonalnym rozwiązaniem będzie scalenie mniejszych gmin i utworzenie 
większych organizacji29.  

Ostatnia reforma administracyjna Danii weszła w życie 1 stycznia 2007 r. Uzna-
no, że administracja lokalna wymaga unowocześnienia i decentralizacji. Przygoto-
waniem zajęła się rządowa komisja, która zainicjowała debatę publiczną nad jej 
kształtem. Odbyły się referenda i szerokie konsultacje społeczne. Zdecydowano się 
na konsolidację gmin, argumentując to faktem realizowania przez jednostki lokalne 
coraz bardziej wyspecjalizowanych zadań wymagających wykwalifikowanej kadry. 
Koncentracja realizacji zadań z danego sektora na jednym poziomie samorządowym 
zapewnia dużo lepszą koordynację prowadzonych działań30.  

Twórcy reformy administracyjnej przyjęli założenie, że kraj powinien zostać po-
dzielony na gminy zamieszkane przez co najmniej 20 tys. mieszkańców (30 tys. 
mieszkańców stanowiło wartość preferowaną). Miejscowości o niższej niż wskazana 
liczbie mieszkańców mogły otrzymać status gminy jedynie pod warunkiem podjęcia 
współpracy z większymi gminami w swoim sąsiedztwie. W połowie 2004 r. duński 
rząd przeprowadził konsultacje z gminami, prosząc je, żeby wskazały, z którymi 
sąsiednimi gminami chciałyby się połączyć. Na podjęcie decyzji otrzymały czas do 
1 stycznia 2005 r. Proces decentralizacji i tworzenia nowych gmin przebiegał 
sprawnie. Było znacznie mniej konfliktowych sytuacji podczas negocjacji warun-
ków połączenia między poszczególnymi gminami niż spodziewali się tego twórcy 
reformy. Tylko w dwóch przypadkach decyzję podjął rząd. Wiele nowych gmin 
było dużo większych niż zakładano na początku.  
                                                            

28 Art. 82 Konstytucji Królestwa Danii z dnia 5 czerwca 1953 r., http://libr.sejm. 
gov.pl/tek01/txt/konst/dania-a1.html (dostęp: 11.03.2014). 

29 M. Waniewska-Bobin, Europejskie modele samorządu terytorialnego, Lublin 2013, s. 71-72. 
30 Raport końcowy Komisji ds. Struktury Administracyjnej, za: M. Popławski, Proces projek-

towania głównych założeń reformy samorządu terytorialnego w Danii z dnia 1 stycznia 
2007 roku, w: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, red. J. Marszałek-Kawa, A. Lu-
trzykowski, Toruń 2008, s. 262.  
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W wyniku reformy powstało 98 gmin oraz 5 regionów. Zastąpiła obowiązujący 
przez 36 lat podział administracyjny, w którym były 273 gminy i 14 regionów. 
Spośród dotychczasowych gmin tylko 32 pozostały w niezmienionych granicach 
(liczyły więcej niż 20 000 tysięcy mieszkańców) – większość z nich położona była 
w sąsiedztwie Kopenhagi. Spośród nowych tylko 7 gmin zamieszkuje mniej niż 
20 000 tys. mieszkańców. W większości to mniejsze wyspy, które nawiązały 
współpracę z sąsiednimi gminami31. Po reformie gmina (kommune) liczy średnio 
około 55 tys. mieszkańców32. 

W każdym z 5 regionów (amt) Danii funkcjonuje administracja samorządowa 
i rządowa. Do kompetencji samorządu regionalnego należy koordynacja działań 
w obszarze służby zdrowia, edukacji, transportu publicznego, usług socjalnych, 
ochrony środowiska, promowania biznesu. Po reformie liczba mieszkańców regio-
nów wynosi od 600 tysięcy do 1,6 mln mieszkańców. Samorządy regionalne nie są 
uprawnione do pobierania podatków, a ich aktywności finansowane są z dotacji ce-
lowych gmin oraz państwa. Mieszkańcy danego regionu raz na 4 lata wybierają 41 
radnych regionalnych (taki limit miejsc w radzie określa ustawa) oraz od 9 do mak-
symalnie 25 radnych gminnych (konkretną liczbę mandatów dla gminy określa rada 
poprzedniej kadencji). W czterech największych miastach Dani liczba radnych jest 
nieco wyższa, np. w Kopenhadze jest obecnie 55, a w Aalborgu 31 członków rady.  

Władzę publiczną w regionie sprawują: rada regionu (amtsrad), zarząd i staro-
sta, który jest wybierany przez radnych ze swego grona. Wybory samorządowe 
w Danii odbywają się co 4 lata przy wysokiej, około 70-procentowej frekwencji. 
Mieszkańcy wybierają radnych, którzy później w głosowaniu na forum rady obsa-
dzają kogoś ze swego grona na stanowisku burmistrza (borgmester) na czteroletnią 
kadencję. Praktyka pokazuje, że burmistrzowie są bardzo często wybierani ponow-
nie. Około 40% z nich pełni swoją funkcję ponad ćwierć wieku. Burmistrz jest 
przewodniczącym rady, szefem administracji, nadzoruje pracę dyrektora general-
nego urzędu. Jest przewodniczącym komisji finansowej rady i z tego tytułu odgry-
wa decydującą rolę w przygotowaniu budżetu. 

Zadania gminy zawierają się w katalogu następujących kompetencji: usługi so-
cjalne (pomoc medyczna, opieka pielęgniarska), szkolnictwo podstawowe, biblio-
teki, planowanie przestrzenne, utrzymanie sieci dróg lokalnych, zapewnianie do-
staw gazu, elektryczności, wody, ogrzewania dla mieszkańców. Ponadto wspierają 
kulturę i sport. Gminy mogą dość swobodnie poszerzać swoje kompetencje, a jeśli 
realizacja danego zadania przekracza możliwości jednej, to może ona wspólnie 
z innymi stworzyć związek celowy kilku gmin33.  

                                                            

31 http://www.kl.dk/English/Local-Government-Reform/ (dostęp: 15.03.2014). 
32www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_64104/cf_202/The_Local_Government_Reform_in_Brief.PDF 

(dostęp: 15.03.2014). 
33 A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny, s. 80. 
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Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji samorządu  
terytorialnego w Finlandii 
 
Historia fińskiego samorządu terytorialnego sięga XII w., czyli okresu, gdy kraj 

ten dostał się pod panowanie szwedzkie. Samorząd terytorialny Finlandii koncen-
truje się na poziomie gminy (kunt) i taka organizacja ukształtowała się pomiędzy 
I a II wojną światową. 

Instytucja samorządu terytorialnego w Finlandii ma silne podstawy prawne. Za-
sady jego funkcjonowania zawarte są m.in. w art. 121 Konstytucji z 11 czerwca 
1999 r., który stanowi, że „Finlandia podzielona jest na gminy, których administra-
cja opiera się na samorządzie ich mieszkańców. Przepisy dotyczące ogólnych pod-
staw funkcjonowania administracji gminnej i zadań gmin określa ustawa. Gminy 
mają prawo do nakładania podatków gminnych. Przepisy dotyczące ogólnych za-
sad dotyczących nakładania podatków, podstaw opodatkowania, jak również praw 
podatników są określone w ustawie. Kwestie dotyczące samorządu w jednostkach 
administracyjnych większych niż gminy określa ustawa”34. Kwestie szczegółowe 
zostały uregulowane m.in. w Ustawie o samorządzie lokalnym z 1995 r. oraz 
Ustawie o rozwoju samorządu regionalnego z 2002 r.  

W ostatnich latach Finlandia przeprowadziła gruntowną reformę administracyjną 
polegającą na zmniejszeniu liczby gmin. Proces rozpoczął się w 2005 r. i w ciągu 
pierwszych 7 lat jego obowiązywania liczba gmin spadła o jedną czwartą35. Aktual-
nie strukturę administracyjno-funkcjonalną Finlandii tworzy 320 gmin36, z których 
304 znajduje się na terytorium kraju, a 16 na terenie Wysp Alandzkich, które działają 
na odmiennych zasadach. Najliczniejszą grupę gmin stanowią te, których liczba 
mieszkańców mieści się w przedziale od 2 do 5 tys. osób (95 gmin). Zwraca uwagę 
niewielka liczba jednostek samorządu terytorialnego o populacji powyżej 100 tys. 
mieszkańców (9 gmin). Jednocześnie Finlandia podzielona jest na 18 regionów, wy-
łączając Wyspy Alandzkie.  

W finansach gmin 18% pochodzi z państwowych dotacji, 26% to wpływy ze 
świadczenia usług, 44% podatki, 8% kredyty i pożyczki. Jak widać większość swo-
ich dochodów gminy czerpią z podatku dochodowego. Państwo nie wyznacza gra-
nic podatków lokalnych – decydują gminy. Są to głównie: podatek własnościowy 
od nieruchomości i podatek od działalności gospodarczej (pobierany przez rząd 
z 20% udziałem gmin). Dotacje państwa uwzględniają liczbę ludności gminy, jej 
wydatki edukacyjne oraz opiekę społeczną i zdrowotną.  

                                                            

34 Art. 121 Konstytucji Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/k 
onst/finlandia.html (dostęp: 11.03.2014). 

35 T. Pettersen, New year sees end of 16 Finnish municipalities, http://barentsobserver.com/en 
/society/2013/01/new-year-sees-end-16-finnishmunicipali ties-03-01 (dostęp: 12.03.2014). 

36 31.12.2007 r. w Finlandii funkcjonowało 415 gmin. 
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Większość funkcji gminy wynika z realizacji skandynawskiego modelu państwa 
dobrobytu, dlatego znaczną część budżetu gmin Finlandii szacowanego na rok 
2013 w kwocie 45,3 mld euro pochłaniają takie zadania, jak: usługi socjalne i opie-
ka zdrowotna (50% budżetu, kwota, 22,8 mld euro), edukacja i kultura (21% bu-
dżetu, kwota 9,7 mld euro) 37.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym (ust. 2) władze lokalne spełniają 
funkcje, których się podjęły na mocy własnej autonomii oraz te, które nakłada na 
nie prawo. Ponieważ Finlandia nie ma silnego samorządu na poziomie regional-
nym, bardzo często gminy współpracują ze sobą, zawierając porozumienia, na 
mocy których na przykład kilka gmin finansuje jeden szpital oraz kilka instytucji 
oświatowych38.  

Zależnie od obszaru działania powoływane są związki międzygminne (dobro-
wolne) lub regionalne (obligatoryjne). W związkach na poziomie regionu gminy 
mają udziały w regionalnych radach, regionalnych okręgach szpitalnych, okręgach 
opieki nad niepełnosprawnymi. Organy decyzyjne w związkach międzygminnych 
składają się z przedstawicieli gmin. Związki gminne zajmują się edukacją ponad-
podstawową, zawodową oraz podstawową opieką zdrowotną39. Nadzór państwa 
nad samorządem ma charakter ogólny i dotyczy zasięgania informacji i badania 
samorządowych decyzji pod kątem prawnym.  

Organem stanowiącym gminy jest rada (Kumnanhallitus) wybierana w wybo-
rach bezpośrednich przez mieszkańców na cztery lata. Rada liczy w zależności od 
wielkości jednostki od 13 do 85 radnych. Obowiązuje proporcjonalny system wy-
borczy, a frekwencja wyborcza jest bardzo wysoka – sięga 80%. Organem wyko-
nawczym jest zarząd gminy (Kumnanhallitus), składający się przynajmniej z sied-
miu członków wybieranych na dwuletnią kadencję. W jego składzie obowiązuje 
(nieformalnie) proporcjonalność w reprezentacji politycznej ugrupowań rady oraz 
(formalnie) minimum 40-procentowy udział kobiet40. Rzadko zdarza się, że na 
czele zarządu stoi przewodniczący rady, zwykle powoływany jest dyrektor (mene-
dżer) urzędu, ponieważ w Finlandii nie ma odpowiednika burmistrza. Dyrektor 
(menedżer) urzędu jest urzędnikiem cywilnym, którego radni wybierają na czas 
nieokreślony bezwzględną większością głosów. Większością 2/3 głosów może być 
również przez nich odwołany. 
 
                                                            

37 http://sfnr.no/wp-content/uploads/2013/10/Heikki-Telakivi.-Local-government-system-in-
Finland.27.9.2013.pdf (dostęp: 12.03.2014). 

38 A. Ryynänen, Samorząd w Finlandii a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, w: Statuty 
samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie, red. W. Kisiel, Kraków 
2005, s. 194.  

39 A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny, s. 82. 
40 http://sfnr.no/wp-content/uploads/2013/10/Heikki-Telakivi.-Local-government-system-in-

Finland.27.9.2013.pdf (dostęp: 12.03.2014). 
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Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji samorządu  
terytorialnego w Szwecji 

 
Współczesny samorząd terytorialny w Szwecji stanowi konsekwencję przyję-

tych pod koniec XIX w. reform administracyjnych. Do XIX w. organami władzy 
lokalnej były rady parafialne (socken), do których obowiązków należało m.in. ad-
ministrowanie strefą socjalną. Rady te zajmowały się zdrowiem publicznym i edu-
kacją. W 1862 r. ustanowiono wiejskie i miejskie okręgi gminne, oddzielając zada-
nia kościelne od świeckich. W wyniku reformy każda wiejska parafia oraz każde 
miasto uzyskało status gminy41. Ukonstytuował się samorząd na szczeblu regional-
nym, czyli samorządy wojewódzkie o szerokich kompetencjach. Powstało 2498 
gmin (kommun) oraz 25 województw (landsting). Rozkwit gospodarczy, który był 
udziałem Szwecji w kolejnym stuleciu, spowodował konieczność weryfikacji tak 
rozdrobnionej struktury administracyjnej. Małym gminom, które dysponowały 
ograniczonymi zasobami, przybywało zadań do wykonania. Dla wzmocnienia ich 
potencjału organizacyjnego konieczne stało się łączenie gmin, to z kolei przełożyło 
się na znaczne ograniczenie ich liczebności. Na mocy reformy z 1952 r. liczbę 
gmin zmniejszono do 1037. Na przestrzeni lat 1962–1974 dokonano kolejnej re-
dukcji – Szwecja została podzielona na 278 gmin42. W 2014 r. podział administra-
cyjny Szwecji obejmuje 290 gmin i 20 województw oraz Gotlandię. 

Wejście w życie w 1974 r. nowej konstytucji nie było rewolucyjną zmianą ustro-
jową, a jedynie uporządkowaniem i zapisaniem w jednym dokumencie obowiązują-
cych do tej pory zasad. Artykuł 1 Konstytucji z 28 lutego 1974 r. stanowi, że „cała 
władza publiczna w Szwecji pochodzi od Narodu. Ustrój szwedzki oparty jest na 
wolności kształtowania poglądów oraz na powszechnym i równym prawie głosu. 
Realizowany jest poprzez system przedstawicielski i parlamentarny oraz poprzez 
samorząd gmin”. Natomiast art. 7 Konstytucji określa, że „Królestwo dzieli się na 
gminy i okręgi. Prawo podejmowania decyzji w gminach i okręgach przysługuje 
wybieralnym zgromadzeniom. Gminy i okręgi mają prawo pobierać podatki na reali-
zację swych zadań”43. Warto jednak zauważyć, że Konstytucja Szwecji nie rozwija 
szerzej kwestii samorządu terytorialnego i nie daje czytelnej definicji pojęcia gminy. 
Najważniejszym dokumentem regulującym obszar samorządu w tym kraju jest 

                                                            

41 S. Häggroth, K. Kronvall, C. Riberdahl, K. Rudebeck, Samorząd terytorialny w Szwecji. 
Tradycja i reformy, Sztokholm 1999, s. 8.  

42 M. Popławski, Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, Toruń 2007, s. 34-35. 
43 Konstytucja Królestwa Szwecji. Akt o Formie Rządu z 28 lutego 1974 roku (tekst jedn. 

z dnia 26 listopada 1988 r.). Podstawę tłumaczenia stanowił tekst jednolity Aktu w języku 
szwedzkim Lag om ä ndring i regeringsformen, ogłoszony w oficjalnym organie publika-
cyjnym Szwecji „Svensk Författningssamling” w 1998 r., ustawa nr 1437, poprawka z 26 
listopada 1998 r. została ogłoszona w ustawie nr 1700.  
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Ustawa o samorządzie lokalnym uchwalona w 1992 r., która w 10 rozdziałach szcze-
gółowo określa m.in. kompetencje gmin oraz sposób ich funkcjonowania44.  

Podstawowym organem stanowiącym we wszystkich gminach i wojewódz-
twach jest rada (kommunfullmaktige), której członkowie wraz z zastępcami wybie-
rani są w wyborach bezpośrednich w tym samym dniu co członkowie parlamentu. 
Tradycyjnie głosowanie odbywa się w trzecią niedzielę września roku wyborczego. 
Co typowe dla krajów nordyckich w wyborach notowana jest bardzo wysoka, na-
wet 80-procentowa frekwencja. Radni wybiegają ze swego grona przewodniczące-
go. Kadencja samorządu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 listopada. Radni oraz 
ich zastępcy wybierani są w systemie proporcjonalnym, obowiązuje 5-procentowy 
próg wyborczy. Liczba mandatów wynosi od 31 do 61 w gminie i od 31 do 101 
w regionie. Kobiety stanowią 42% członków rad gminnych45, liczba wszystkich 
radnych wybieranych w Szwecji szacowana jest na 44 tys.  

Administracją, zarządzaniem majątkiem gminy oraz wykonywaniem innych za-
dań zajmują się powoływane przez radę komitety. Zwykle liczą one od 9 do 14 
członków, którym podporządkowana jest grupa urzędników oraz komisarz zatrud-
niony na okres kadencji (w większych gminach jest kilku komisarzy). Głównym 
zadaniem komitetów jest usprawnienie przygotowania projektów konkretnych 
rozwiązań, dlatego ich cechą charakterystyczną jest różnorodność oraz daleko idą-
ca specjalizacja. Komitety odpowiadają również za realizację decyzji rady. Do-
myślnym organem wykonawczym w gminie jest komitet główny (kommunstyrel-
se). Do jego zadań należy koordynowanie prac komitetów, reprezentowanie gminy, 
przygotowywanie jej budżetu. Komitet główny posiada również pełną odpowie-
dzialność za finanse gminy. Liczy on od 11 do 17 członków, jego przewodniczący 
jest ważnym podmiotem w życiu publicznym gminy. Najczęściej jest również eta-
towym pracownikiem urzędu46. 

Gminy ponoszą odpowiedzialność za sprawy, które bezpośrednio dotyczą jej 
mieszkańców oraz za kwestie natury ogólnej, związane z planowaniem, utrzyma-
niem i ochroną środowiska, służbami ratowniczymi, obroną cywilną i komunika-
cją, zaopatrzeniem w wodę, kanalizację i energię, a także za działalność rekreacyj-
ną i kulturalną. Realizując model welfare state rozbudowana opieka społeczna 
zapewniana przez gminę koncentruje się przede wszystkim na dzieciach, osobach 
starszych i niepełnosprawnych, a także rodzinach47.  
                                                            

44 Local Government Act http://www.government.se/content/1/c6/02/95/35/ca584fee.pdf 
(dostęp: 12.03.2014). 

45 http://english.skl.se/municipalities_county_councils_and_regions (dostęp: 12.03.2014). 
46 Por. A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny, s. 98 oraz M. Popławski, Samorząd terytorialny 

w Królestwie Szwecji, s. 39-41. 
47 Por. W. Nowiak, Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru 

i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Poznań 2011, 
s. 121-129. 
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Szwedzkie gminy najwięcej środków przeznaczają na edukację (41% ogółu wy-
datków) opiekę nad osobami starszymi (19%), osobami niepełnosprawnymi (11%)48. 
W ostatnich latach gminy w Szwecji mocno się zadłużyły. Jednym z powodów ich 
problemów finansowych jest fakt, że realizują wiele inwestycji. Są do tego niejako 
zmuszone, ponieważ znacząca część infrastruktury na ich terenie została wybudowa-
na w latach 60. i 70. XX w. i obecnie nadszedł czas, aby je remontować. Wpływ na 
rosnące wydatki ma również urbanizacja. Gminy, które się rozwijają, są zmuszone 
budować nowe szkoły oraz infrastrukturę dla powstających osiedli. Ponadto starzenie 
się szwedzkiego społeczeństwa powoduje, że wzrastają również wydatki samorzą-
dów w zakresie budowy domów opieki dla osób starszych49.  

Samorząd na poziomie województwa ponosi ogólną odpowiedzialność za służ-
bę zdrowia, zajmując się sprawami lecznictwa podstawowego i szpitalnego. Samo-
rząd wojewódzki udziela również wsparcia inicjatywom kulturalnym, np. impre-
zom muzycznym oraz teatrom. Inną sferą aktywności samorządu województwa jest 
udział w programowaniu rozwoju regionalnego50.  
 
 

Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji samorządu  
terytorialnego w Norwegii 

 
Samorządność lokalna w Norwegii, podobnie jak w innych krajach nordyckich, 

ma długą tradycję. Po raz pierwszy prawa i obowiązki samorządu terytorialnego 
zostały spisane w 1837 r. wraz z wprowadzeniem ustawy Alderman Act. Norwe-
skie społeczności lokalne – gminy (kommune) i regionalne (fylke) przez dziesiątki 
lat uczyły się samodzielności i odpowiedzialności. Nie bez znaczenia było duże 
wsparcie udzielane przez państwo, widoczne przede wszystkim w „złotej epoce” 
rozwoju instytucjonalnego welfare state51.  

Organizacyjnie samorząd terytorialny Norwegii przypomina model szwedzki. 
Obowiązuje dwuszczeblowy system samorządu terytorialnego – z dwoma nieza-

                                                            

48 Materiał An Association and its members przygotowany przez SALAR (Swedish Associa-
tion of Local Authorities and Regions) ttp://english.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=0d- 
4cb14d-48e5-4ec5-b349-84bc89bed33&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_f- 
04c0493-486b-46db-a2ce c9e34774f4d5&FileName=An_+Association+for+its+members.-
pdf&Attachment=False s. 8 (dostęp:12.03.2014). 

49 The Economy Report. On Swedish Municipal and Country Council Finances – October 
2013, http://english.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=0d4cb14d-48e5-4ec5-b349c84bc8-
9bed33&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_af496078-b030-469894e4fafc3e- 
9ffff8&FileName=The-Economy-Report-1310.pdf&Attachment=False (dostęp 12.03.2014)  

50 S. Häggroth, K. Kronvall, C. Riberdahl, K. Rudebeck, Samorząd terytorialny w Szwecji, 
s. 24-28. 

51 W. Nowiak, „Nordycki model, s. 132. 
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leżnymi poziomami władz: lokalnym gminnym (kommune) z 430 jednostkami, 
i ponadlokalnym, quasi-regionalnym (fylkeskommune), który możemy określić jako 
samorząd powiatowy (19), choć są to jednostki znacznie większe niż polskie po-
wiaty. Dzięki temu mogą realizować zadania związane z planowaniem regional-
nym. Stolica Norwegii, Oslo, jest jednocześnie miastem na prawach powiatu. Na 
jednostki samorządowe nałożone są określone konstytucyjnie uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych rządów w ramach decentralizacji zadań państwa. 
Posiadają osobowość prawną, mienie komunalne oraz własny budżet i własne do-
chody.  

Podstawowym organem stanowiącym gminy lub powiatu jest rada, której 
członkowie wybierani są przez mieszkańców na czteroletnią kadencję zgodnie 
z Ustawą o przedstawicielach ludności52 (Ustawa nr 57 z 28 czerwca 2002 r.). 
Ustawa samorządowa określa minimalną liczbę przedstawicieli, których należy 
wybrać. Gmina z populacją poniżej 5 tys. ma mieć przynajmniej 11 członków 
w radzie, z populacją od 5 tys. do 10 tys. – przynajmniej 19. W podobny sposób 
określana jest wielkość rady powiatu. Do rady gminy i powiatu należy określenie, 
czy podnieść odpowiednio liczbę ich przedstawicieli poza minimum ustawowe.  

Ustawodawstwo Norwegii dopuszcza możliwość dwóch różnych systemów or-
ganizacji władzy wykonawczej. W pierwszym, zwanym tradycyjnym, rada wybiera 
komitet wykonawczy złożony z minimum 5 osób, w skład którego wchodzą przed-
stawiciele wszystkich ugrupowań politycznych z danej rady oraz burmistrz (jako 
przewodniczący). Jego członkowie rezerwują sobie tylko funkcje strategiczne, 
natomiast funkcje wykonawcze i administracyjne zarządu należą do obowiązków 
profesjonalnego i zatrudnionego na mocy kontraktu menedżera miasta. Drugi sys-
tem organizacji władzy w samorządzie, określany jako parlamentarny53 (najczę-
ściej stosowany w dużych miastach), polega na wyborze zarządu miasta głosami 
radnych posiadających większość w radzie. Od poprzedniego modelu różni się 
tym, że nie zatrudnia menedżera miasta, bowiem każdy członek zarządu samo-
dzielnie zarządza podległymi mu zadaniami54.  

Wśród zadań realizowanych przez samorząd gminny w Norwegii znajduje się 
m.in. szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne (ok. 22,5% wydatków gminy), żłobki 
i przedszkola (ok. 12,5%), ochrona zdrowia (ok. 4%), opieka nad osobami star-
szymi i niepełnosprawnymi (ok. 29%), usługi społeczne, (ok. 8%), planowanie 
                                                            

52 Local Government in Norway, Norwegian Ministry of Local Government and Regional De 
velopment, s. 12-13, http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/internasjon- 
alt/H-2224_red160908.pdf (dostęp: 12.03.2014). 

53 Nazwa systemu pochodzi od rodzaju relacji, jakie łączą rząd krajowy z parlamentem kra-
jowym.  

54 Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału 
instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych”, praca 
zb. Biura ZMPiKS, red. A. Porawski, Poznań 2011, s. 21-24. 
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przestrzenne (wykorzystanie gruntów), sprawy rolnictwa, ochrony środowiska, 
dróg lokalnych, portów, zaopatrzenie w wodę i kanalizację (ok. 5%), urządzenia 
sanitarne, rozwój kultury (ok. 4%). Samorząd powiatowy natomiast odpowiada 
m.in. za oświatę na poziomie szkół średnich (ok. 50% wydatków powiatów), roz-
wój przedsiębiorczości (ok. 6%) drogi powiatowe i transport publiczny (ok. 23%), 
planowanie regionalne, rozwój przedsiębiorczości, kulturę (muzea, biblioteki, 
sport) – około 5% wydatków powiatów. 

Głównym źródłem dochodów gmin są podatki lokalne. W 2009 r. stanowiły 
41% wszystkich dochodów. Kolejnym pod względem wielkości źródłem jest sub-
wencja ogólna, wynosząca średnio około 20% oraz dotacje celowe na realizację 
poszczególnych zadań (27%). Opłaty lokalne zawierające w sobie koszty usług 
dostarczonych mieszkańcom stanowią około 13% dochodów gmin.  

Podatki lokalne są również głównym źródłem finansowania aktywności norwe-
skich powiatów i stanowią około 36% dochodów. Dotacje celowe stanowią 22% 
dochodów, a opłaty lokalne za dostarczone usługi przynoszą 5% dochodów55.  

 
 
Podsumowanie 
 
Analizując genezę samorządu terytorialnego w wybranych krajach nordyckich, 

należy zwrócić uwagę na bogate tradycje i długoletnią praktykę gmin w rozwiązy-
waniu problemów, z jakimi borykają się wspólnoty mieszkańców. Wraz z rozwo-
jem samorządności rosła świadomość podmiotowości wspólnoty w relacjach gmina 
– państwo. Dało to bardzo mocny impuls dla budowy społeczeństwa obywatelskie-
go, bez którego realizacja koncepcji „państwa dobrobytu” byłaby niemożliwa.  

Współcześnie samorząd terytorialny w krajach nordyckich zajmuje się przede 
wszystkim udzielaniem wsparcia socjalnego dla mieszkańców, na które wydatko-
wane są znaczące kwoty z budżetów gmin. Taka sytuacja rodzi oczywiście ryzyko 
wystąpienia pewnej nadopiekuńczości ze strony państwa, pojmowanej jako wspie-
ranie grup społecznych, które wykorzystując tak rozbudowany system pomocy 
socjalnej, nie otrzymują wystarczających impulsów do zmiany swojego położenia.  

Praktycznie w każdym z analizowanych państw nordyckich w ostatnich latach 
przebiegał proces konsolidacji gmin prowadzący do zmniejszenia ich liczby. Ce-
lem reform było uzyskanie sprawniejszej struktury złożonej z większych jednostek 
administracyjnych, które lepiej radzą sobie z wykonywaniem przypisanych im 
bardziej złożonych zadań. Łączenie gmin oznaczało również optymalizowanie 
posiadanych zasobów ludzkich oraz organizacyjnych. Na uwagę zasługuje sposób 
realizacji reform administracyjnych w opisywanych w niniejszym artykule krajach 

                                                            

55 Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału 
instytucjonalnego, s. 25-26.  
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nordyckich. W każdym z nich standardem dochodzenia do decyzji był proces roz-
budowanych konsultacji społecznych, zgodnie ze skandynawskim stylem zarzą-
dzania opartym na konsensusie. Patrząc na efekty łączenia gmin, można zauważyć, 
że w państwach nordyckich w znaczący sposób udało się ograniczyć ich liczbę 
i uporządkować zadania, które realizują.  

System organizacji samorządów terytorialnych wygląda inaczej niż w Polsce. 
W krajach nordyckich dominuje dwuszczeblowy system administracyjny (regiony 
i gminy), natomiast w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział terytorialny na 
gminy, powiaty i województwa. Brak pośredniego (powiatowego) szczebla samo-
rządu nie utrudnia gminom w krajach nordyckich realizacji zadań wykraczających 
poza ich granice. W takiej sytuacji najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest two-
rzenie związków międzygminnych, które mogą być w zależności od państwa do-
browolne lub obligatoryjne. Można przyjąć, że koszty administracyjne obsługi 
wspólnych działań gmin w ramach związków są niższe w porównaniu z kosztami 
utrzymania całej administracji powiatowej.  

Władza w gminach analizowanych państw nordyckich sprawowana jest w więk-
szości przypadków przez zarządy, a ich szefowie wybierani są w głosowaniu przez 
radnych. Podobny, pośredni system wyboru władz gmin obowiązywał w Polsce od 
1990 do 2002 r., gdy wprowadzono ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta. Sposób organizacji pracy organów wykonawczych 
w krajach nordyckich jest bardzo zróżnicowany, np. w Finlandii nie funkcjonuje 
odpowiednik burmistrza i funkcje wykonawcze realizuje urzędnik cywilny zatrud-
niony na stanowisku menedżera urzędu. Trudno nie zauważyć, jak dużym zaufa-
niem społecznym cieszy się samorząd terytorialny w krajach nordyckich. Świadczą 
o tym przytoczone w niniejszej pracy dane dotyczące frekwencji w wyborach sa-
morządowych. W każdym z tych państw w wyborach samorządowych uczestniczy 
około 80% mieszkańców uprawnionych do głosowania. To znacznie wyższe 
wskaźniki niż w Polsce, gdzie frekwencja w wyborach do samorządu zwykle nie 
przekracza 50%. 
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 Rola i miejsce Arktyki  
w polityce zagranicznej 
Polski 

Joanna Grzela  
 
 

Wprowadzenie 
 

Prezentację współpracy w Arktyce, określanej także mianem regionu arktycznego, 
północnego, Dalekiej Północy (High North), obszarem Bieguna Północnego, należy 
zacząć od zdefiniowania jej terytorialnego zasięgu. Arktyka to ogromna kraina, zajmu-
jąca jedną szóstą powierzchni lądowej Ziemi, ponad 30 mln km2 i dwadzieścia cztery 
strefy czasowe. W najszerszym ujęciu jest to obszar wokół Bieguna Północnego, 
obejmujący część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Alaskę (Stany 
Zjednoczone), Grenlandię (terytorium duńskie), Islandię i Ocean Arktyczny.  

Klimat charakteryzuje się tu długą i mroźną zimą oraz krótkim i chłodnym latem. 
Obszary rozmarzające latem pokryte są karłowatą roślinnością tundrową. Arktyka to 
obszar o ogromnych zasobach naturalnych (szczególnie Ocean Arktyczny), bogatej 
faunie i florze morskiej oraz bardzo czystym środowisku (w porównaniu z większo-
ścią obszarów świata). Kraina ta ma kluczowe znaczenie dla przyrodniczych syste-
mów Ziemi, jest bowiem szczególnie wrażliwa na zmiany klimatyczne, stąd też sta-
nowi dla klimatologów unikalny depozyt informacji o zmianach zachodzących na 
naszej planecie – swoisty system wczesnego ostrzegania. 

Mimo wyjątkowo surowego klimatu region ten zamieszkuje około czterech mi-
lionów ludzi, w tym przedstawiciele ponad trzydziestu różnych grup ludów tubyl-
czych, władających wieloma językami. Ludność tubylczą cechuje długa historia 
osadnictwa. Myślistwo i wędkarstwo stanowiło przez wieki jej podstawowe zajęcie.  

W przeszłości światowe mocarstwa nie wykazywały dużego zainteresowania re-
gionem Arktyki. Surowy klimat sprawiał, że nie była postrzegana przez pryzmat 
korzyści ekonomicznych. Badacze od wieków przybywali do Arktyki w poszukiwa-
niu, nie zawsze udanym, krótszych dróg tranzytu z Europy do Azji oraz żeby doku-
mentować charakter fauny i flory. Region długo uznawano za niebezpieczny dla 
podróży, brakowało też dostatecznej motywacji do skorzystania z jego potencjału 
gospodarczego. 

Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach doprowadziły do wielu 
przeobrażeń na Dalekiej Północy. W ich efekcie pokrywa lodowa Arktyki topnieje 
w bardzo szybkim tempie1, a to oznacza znaczące podnoszenie poziomu mórz oraz 
                                                            

1 J. Symonides, Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna Północnego, „Państwo 
i Prawo” nr 1, 2008, s. 31–32. 
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zmniejszanie przestrzeni życiowych zwierząt, przede wszystkim niedźwiedzi po-
larnych2. Rozmarzający lód nie pozostanie także bez wpływu na lokalną infrastruk-
turę drogową i społeczną3.  

Z drugiej strony niknący lód arktyczny otwiera nowe obszary do eksploatacji przez 
człowieka (co wkrótce spowoduje zapewne wzrost wydobycia minerałów, pozyski-
wania drewna i innych zasobów), prowadząc do nasilenia różnych form działalności 
gospodarczej, w tym do rozwoju turystyki. Powszechniejsze otwarcie nowych szla-
ków wodnych i cieńszy lód mogą także wpłynąć na rozwój międzykontynentalnego 
transportu morskiego (pod warunkiem budowy potrzebnej infrastruktury).  

Ocieplenie wiedzie do zmian w ekosystemach, co rodzi wiele pytań na temat 
podziału terytorialnego regionów, ich ochrony i wykorzystania. Rozszerzenie wy-
łącznych stref ekonomicznych krajów Arktyki i ich praw do eksploatacji szelfu 
może stanowić zagrożenie dla wielu gatunków ryb i zwierząt morskich, występują-
cych w wodach arktycznych. Ponadto należy pamiętać, że około jedna trzecia lud-
ności Arktyki to autochtoni. Są oni szczególnie narażeni na rosnące zagrożenia, 
jakie niosą ze sobą globalizacja oraz zmiany klimatu. „Arktyka to wiele różnych 
rzeczy, ale ważne jest, by pamiętać w ferworze naszych dyskusji programowych, 
że dla wielu ludzi, a w tym wielu Kanadyjczyków, Arktyka to po prostu dom. Dla-
tego Kanada uważa, że rola i poglądy tych mieszkańców Arktyki muszą zajmować 
centralne miejsce we wszystkich decyzjach politycznych”4. 

                                                            

2 Jak wskazuje raport Nordyckiej Rady Ministrów (NRM): Oznaki zmian klimatu w przyro-
dzie nordyckiej, opublikowany we wrześniu 2009 r., efektem zmian klimatu jest m.in. utrata 
masy ciała przez niedźwiedzie polarne, ponieważ topnienie lodu zaczyna się coraz wcze-
śniej każdej wiosny. To nie pozostaje także bez wpływu na liczbę fok, na które mogą polo-
wać niedźwiedzie. W niektórych rejonach Arktyki przeciętna niedźwiedzica waży aktualnie 
225 kg, podczas gdy w latach 80. XX w. ciężar ich ciała wynosił 300 kg. Jeśli ta tendencja 
będzie się utrzymywać, to istnieje ryzyko zaniku gatunku niedźwiedzia polarnego w niektó-
rych częściach Arktyki. W raporcie NRM znajdują się wskaźniki pomocne przy ilościo-
wym wyrażeniu oddziaływania zmian klimatu na ekosystem tego obszaru: 14 wskaźników 
opisuje wpływ ocieplenia m.in. na okresy wzrostu i pylenia (okresy pylenia zaczynają się 
coraz wcześniej, np. brzozy rozpoczyna się o miesiąc wcześniej niż w latach 80. XX w.), 
zasoby ryb i planktonu; zob. Signs of Climate Change in Nordic Nature, w: 
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-551 (dostęp: 06.03.2011); 
por. K. Kępka, Arktyka a zmiany klimatu, w: http://www.stosunki.pl/?q=content/arktyka-
zmiany-klimatu (dostęp: 22.03.2011). 

3 National security challenged by Arctic climate change, 23.03.2010, w: 
http://www.barentsobserver.com/national-security-challenged-by-arctic-climate-change.- 
4762526-58932.html (dostęp: 23.03.2011). 

4 Wystąpienie ambasadora Kanady Daniela Costello na otwarciu konferencji „Arktyka 
bardziej dostępna. Implikacje dla zarządzenia regionalnego oraz zrównoważonego roz-
woju”, zorganizowanej w marcu 2011 r. przez Ambasadę Kanady w Polsce oraz Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych.  
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Definiowanie nowych relacji między Arktyką a światem zewnętrznym jest zarówno 
ważne politycznie, jak i interesujące naukowo, stają się one bowiem istotnym elemen-
tem światowej geopolityki. Globalizacja wprowadza do Arktyki nowe podmioty w tym 
samym czasie, gdy współpraca międzynarodowa w regionie północnym staje się coraz 
bardziej intensywna5. Na naszych oczach powstaje region6 – w znaczeniu politycznym, 
egzemplifikując ważną tendencję w stosunkach międzynarodowych. Szczególnie ko-
rzystne przesłanki dla rozwoju regionalizmu nastąpiły po zakończeniu „zimnej wojny”, 
kiedy to zanikł podział na sojuszników i państwa nieprzyjacielskie. Próżnię po rywali-
zacji Wschód – Zachód zaczęły wypełniać innego typu napięcia, np. Północ – Połu-
dnie, chrześcijaństwo – islam, demokracja – totalitaryzm. W tym czasie zaczęły po-
wstawać regionalne porozumienia, tworzone na bazie wspólnych trosk i potrzeb 
państw danego obszaru. Osią współpracy krajów Dalekiej Północy stało się przede 
wszystkim środowisko naturalne i jego ochrona oraz zapewnienie stabilnego społecz-
nie i ekologicznie zrównoważonego porządku.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie uwarunkowań i sformułowanie 
głównych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Arktyka to obszar szczegól-
nych możliwości oraz wyzwań i chociaż jest odległy od naszych granic, w sposób 
pośredni dotyczy także Polski. To, co się wydarzy w Arktyce w najbliższych latach 
i dziesięcioleciach jest naszą wspólną sprawą. Daleka Północ ma decydujący 
wpływ na klimat całej planety. Zachodzące tam zmiany środowiskowe, geopoli-
tyczne i geoekonomiczne oraz ich oczekiwane skutki wymuszają także na polskiej 
dyplomacji konieczność zabrania głosu w tej sprawie. I choć Arktyka nie jest terra 
incognita dla naszego kraju, to wciąż brakuje oficjalnego dokumentu, zawierające-
go priorytety polskiej polityki zagranicznej wobec obszaru arktycznego. 
 
 

Wzrost znaczenia Arktyki w wymiarze geopolitycznym 
 

Przemiany klimatyczne, zachodzące na Dalekiej Północy i wynikające z nich za-
grożenia, zwróciły uwagę różnych aktorów międzynarodowej sceny, co spowodowało, 
że region północny jest coraz wyraźniej obecny na forum międzynarodowym. Uznano 
bowiem, że przyczyny przeobrażeń znajdują się poza Arktyką i w końcu dotkną także 
cały świat. Zwiększenie zainteresowania tym obszarem spowodowały ponadto: rozwój 
handlu międzynarodowego i wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne. Poszcze-
gólne kraje tego obszaru już rozpoczęły rywalizację o to, kto ma kontrolować zasoby, 
terytorium i szlaki żeglugowe. Dostęp do ropy naftowej, gazu, minerałów i ryb, wcze-
śniej zablokowany grubym lodem, po raz pierwszy staje się możliwym i opłacalnym 
                                                            

5 L. Heininen, Circumpolar International Relations and Geopolitics, w: Arctic Human 
Development Report, red. N. Einarsson, J. Nymand Larsen, A. Nilsson, O.R. Young, Ste-
fansson Arctic Institute, Akureyri 2004, s. 207 i nast. 

6 Por. O. Osica, Narodziny regionu, „Tygodnik Powszechny” (dostęp: 16.11.2010). 
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źródłem zysku, stąd też państwa regionu arktycznego opublikowały swoje strategie, 
wykorzystując znaczenie i potencjał korzyści ekonomicznych stąd wypływających7.  

Aktualne problemy tego obszaru oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia sta-
ją się coraz ważniejszym tematem debat i analiz politycznych oraz naukowych 
w wielu krajach świata. Wśród nich są rzeczywiste państwa regionu arktycznego, 
a także kraje, które nie są połączone geograficznie z tym obszarem, i organizacje 
międzynarodowe. Jest to związane zarówno z nadziejami (dotyczącymi m.in. eks-
ploatacji niedostępnych dotąd złóż surowców mineralnych – przede wszystkim 
ropy i gazu, oraz nowych szlaków żeglugowych, przebiegających powyżej koła 
podbiegunowego), jak również z obawami dotyczącymi perspektyw dalszego po-
kojowego rozwoju tego obszaru, a także zakresu i charakteru prowadzonej w jego 
obrębie współpracy międzynarodowej. I tak peryferyjna dotąd Arktyka staje się 
centrum zainteresowania państw szukających niewyczerpanych źródeł bogactw 
naturalnych, zasobów fauny i flory oraz nowych szlaków żeglugowych.  

Zanikanie zmarzliny na Biegunie Północnym daje możliwość rozwoju między-
narodowej żeglugi morskiej, pozwoli bowiem pływać najkrótszą drogą z Europy 
do Azji. W licznych analizach, dotyczących problemów Arktyki, pojawia się kwe-
stia rodzącej się szansy bezpośredniego połączenia morskiego między Oceanem 
Atlantyckim i Pacyfikiem8. Niektóre szlaki – naturalnie otwarte tylko przez krótki 
okres w ciągu roku, który z wykorzystywaniem lodołamaczy wydłuża się do 10 
miesięcy – w wyniku ocieplenia klimatu staną się dostępne przez dłuższy czas bez 
konieczności używania kosztownego sprzętu. Mogą także zostać odkryte zupełnie 
nowe przejścia. Wszystkie te scenariusze oferują znacznie krótsze szlaki morskie, 
a więc tańsze od tych, które są obecnie wykorzystywane. Najkrótsza droga z Euro-
py do Chin, tak zwane Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage)9, bie-
gnąca wzdłuż wybrzeży Syberii, jest niemal o połowę krótsza od tej wiodącej przez 
Kanał Sueski. Między arktycznymi wyspami Kanady przebiega tzw. Przejście Pół-
nocno-Wschodnie – Northeast Passage, które pozwala na ominięcie Kanału Pa-
namskiego, skracając czas podróży między wschodnim wybrzeżem USA a Azją 

                                                            

7 Zob. K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wrocław 2009; por.: Arctic strategy 
documents, w: http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view= 
article&id=84 (dostęp: 11.03.2011). 

8 Zob. Arctic Marine Shipping Assessment 2009, w: http://arctic-council.org/ filearchive/amsa2 - 
009report.pdf (dostęp: 14.03.2011). 

9 W grudniu 2009 r. kanadyjska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę zmieniającą 
nazwę na Kanadyjskie Przejście Północno-Zachodnie (Canadian Northwest Passage); w: 
http://www.barentsobserver.com/canada-renames-northwest-passage.4660381116321.html 
(dostęp: 23.03.2011). 
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i Europą. Nowy szlak transportowy na Biegunie Północnym może stać się zatem 
tańszą i krótszą alternatywą wobec Kanałów: Panamskiego i Sueskiego10.  

W nieodległej przyszłości należy się spodziewać intensyfikacji transportu mor-
skiego w rejonie Arktyki, a wraz z natężeniem aktywności ludzkiej, wzrostu ryzy-
ka katastrof ekologicznych oraz wypadków wymagających misji poszukiwawczo-
ratowniczych. Arktyka nabiera przeto nowego znaczenia w wymiarze międzynaro-
dowego bezpieczeństwa ekologicznego. Eksploatacja bogactw spowoduje nieod-
wracalne skutki – jeden z ostatnich obszarów dziewiczych Ziemi zostanie zanie-
czyszczony. Jego ochrona będzie wymagała wdrożenia zintegrowanego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego, rozwoju infrastruktury oraz 
skutecznych sposobów reagowania w razie wypadku czy katastrofy na morzu11.  

Na temat przyszłości tego regionu wypowiadają się przede wszystkim Rosja 
i Kanada. W 2008 r. prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał strategię 
dotyczącą Arktyki, która zakłada, że do 2020 r. stanie się ona dla Rosji strate-
gicznym terenem eksploracji złóż mineralnych. Rosjanie dowodzą, że Biegun 
Północny jest ich, co wynika z ukształtowania szelfu kontynentalnego – tzw. 
Grzbietu Łomonosowa, będącego przedłużeniem Syberii. W 2007 r. wywołali 
konsternację pozostałych krajów, umieszczając swoją flagę na dnie morza, pod 
samym Biegunem Północnym. W mniemaniu Rosji stanowi to przepustkę do 
zawłaszczenia znacznej części Arktyki. Operacja miała wymiar symboliczny, 
jednak dość wymowny. W marcu 2010 r. na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa 
Miedwiediew powiedział, że „widoczne są próby ograniczania dostępu Rosji do 
eksploracji złóż w Arktyce” i dodał, że jest to całkowicie nie do przyjęcia 
z prawnego punktu widzenia i nie fair ze względu na położenie geograficzne 
i historię tego kraju. W odpowiedzi rzeczniczka kanadyjskiego ministra spraw 
zagranicznych Catherine Loubier, stwierdziła: „Władza Kanady nad lądem, wy-
spami i wodami w kanadyjskiej Arktyce istnieje od dawna, jest trwała i Kanada 
ma do niej tytuł wynikający z historii (…) Ten rząd zobowiązał się do zapewnie-
nia północy realizacji jej potencjału rozwoju jako zdrowego, prosperującego 

                                                            

10 K. Jaworski, Perspektywa rozwoju międzynarodowej żeglugi morskiej w regionie Arktyki 
– implikacje dla Unii Europejskiej, w: Biuletyn Analiz, Unia Europejska na forum glo-
balnym, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, nr 23, 
2009, s. 68 i nast.; North Meets North Navigation and the Future of the Arctic, Report of 
a working group of the Ministry for Foreign Affairs, Island July 2006, w: 
http://www.mfa.is/media/Utgafa/North_Meets_North_netutg.pdf (dostęp: 02.04.2011). 

11 Stany Zjednoczone i siedem innych państw członkowskich Rady Arktycznej przyjęły 
deklarację ministerialną w kwietniu 2009 r. w Tromsø, ustanowiającą Task Force z zada-
niem przygotowania porozumienia w sprawie poszukiwań i ratownictwa – Search and 
Rescue Operations (SAR) w Arktyce i przedstawienia do przyjęcia przez RA na spotka-
niu ministerialnym w wiosną 2011 r. Zob. Arctic Search and Rescue, w: 
http://www.state.gov/g/oes/ocns/opa/arc/c29382.htm (dostęp: 29.03.2011). 
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i bezpiecznego regionu, razem z silną i suwerenną Kanadą. Naszą odpowiedzial-
ność za przyszłość tego regionu traktujemy poważnie”12. 

Częściowe roszczenia do Arktyki wysuwają również USA13, Norwegia i Dania 
(Kanada spiera się z Danią o Wyspę Hansa, a z USA o przebieg granicy morskiej na 
Morzu Beauforta, na północ od Alaski – obszar ten jest uważany za bogaty w olej i gaz 
ziemny. Spór dotyczy też tzw. Przejścia Północno-Zachodniego – szlaku wodnego, 
łączącego Atlantyk z Pacyfikiem)14. Poszczególne kraje arktyczne, chcąc udowodnić 
swoje racje, są zmuszone do prowadzenia długotrwałych i kosztownych badań15.  

Uważa się, że w Arktyce znajduje się jedna czwarta nieodkrytych pokładów ro-
py naftowej i gazu ziemnego na świecie16. Topnienie lodu morskiego oznacza zaś 
znacznie szerszy dostęp do coraz rzadszych paliw. Rywalizacja państw może nie-
bawem przybrać na sile.  
                                                            

12 Rząd Kanady nie poprzestał na słownej reakcji i zapowiedział zwiększenie patroli floty 
na wodach arktycznych, pogłębienie dostępu do portu morskiego oraz zwiększenie sił 
i unowocześnienie wyposażenia stacjonujących na tym terenie oddziałów Canadian 
Rangers; zob. M. Bennett, Russia reaffirms desire to exploit Arctic resources; Canada 
reacts, w: http://arctic.foreignpolicyblogs.com/2010/03/24/russia-reaffirms-desire-to-
exploit-arctic-resources-canada-reacts/ (dostęp: 02.04.2011). 

13 U.S. Strategic Interests in the Arctic An Assessment of Current Challenges and New 
Opportunities for Cooperation. A Report of the CSIS Europe Program, w: 
http://csis.org/publication/us-strategic-interests-arctic (dostęp: 14.03.2011). 

14 L. Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia 
prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 108–110, 187 i nast.; 
por. Wojna na biegunie, w: http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/wojna-na-
biegunie/nc/1/ (dostęp: 22.03.2011); por. N. Teeple, A brief history of instrusions into 
Canadian Arctic, w: http://www.army.forces.gc.ca/caj/documents/vol_12/iss_3/CAJ_Vol 
12.3_09_e.pdf (dostęp: 23.03.2011). 

15 Państwa arktyczne prowadzą intensywne badania szelfu kontynentalnego, gdyż Konwencja 
o prawie morza z 1982 r. pozwala na rozszerzenie wód terytorialnych i strefy ekonomicznej. 
Jeżeli krajom uda się udowodnić, że dno morskie jest geologiczną kontynuacją terytorium lą-
dowego, mogą rozciągnąć swoją 200-milową strefę ekonomiczną do 350 mil, ale tylko w wo-
dach do głębokości 2500 m. Państwa mogą zabiegać o kontrolę obszaru, który jest połączony 
z ich szelfem kontynentalnym pod warunkiem dostarczenia wystarczających dowodów geo-
logicznych w ciągu 10 lat od ratyfikowania Konwencji o Prawie morza; zob. United Nations 
Convention on the Law of the Sea, http://www.un.org/Deepts/los/convention_agree 
ments/texts /unclos/unclos_e.pdf (dostęp: 21.03.2011). 

16 Szacunki co do zakresu tych złóż różnią się znacznie, podobnie jak oceny dotyczące 
rentowności wydobycia i poszukiwań. Jak podał United States Geological Survey, dno 
morskie Arktyki kryje co najmniej 90 mld baryłek ropy naftowej i ok. 1,67 bln m3 gazu 
ziemnego. Obfite są również złoża klatratu metanu; więcej zob. 90 Billion Barrels of Oil 
and 1,670 Trillion Cubic Feet of Natural Gas Assessed in the Arctic, w: http://www.usgs. 
gov/newsroom/article.asp?ID=1980 (dostęp: 07.03.2011); por. T. Kijewski, Rywalizacja o su-
rowce energetyczne w Arktyce, „Bezpieczeństwo Narodowe” 9–10, 2009. 
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Warto jednak zwrócić uwagę, że tylko niewielkie obszary są przedmiotem nakłada-
jących się na siebie roszczeń, ponieważ niemal wszystkie tereny znajdują się w wy-
łącznej strefie ekonomicznej którejś ze stron. Przewodniczący Rady Arktycznej Lars 
Møller na konferencji na temat „Dostępna Arktyka: Mity, Fakty, Wyzwania”, zorgani-
zowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ambasadę Kanady 1 marca 
2011 r. w Warszawie, stwierdził, że region Arktyki został już w 97% podzielony (po-
przez stworzenie stref ekonomicznych) między pięć krajów, które graniczą z tym tery-
torium. Pozostałe 3% to obszar wokół bieguna, na którym mogą działać inne państwa. 
Jednak teren ten nie będzie dostępny dla przemysłowej eksploatacji jeszcze przez dzie-
sięciolecia, ponieważ obok sprzyjających warunków klimatycznych potrzebny jest 
postęp techniczny i technologiczny, umożliwiający eksploatację trudno dostępnych 
bogactw naturalnych17.  

W trakcie warszawskiej konferencji prelegenci przekonywali także, że współpra-
ca w regionie Arktyki ma pokojowy charakter, którego nie zakłócają odrębne inter-
pretacje zapisów prawnych, podnoszone przez media do rangi wielkich sporów – 
szczególnie w kontekście dyskusji kanadyjsko-amerykańskich o status Przejścia 
Północno-Zachodniego czy też roszczeń niektórych krajów do terenów leżących pod 
powierzchnią morza. Państwa Dalekiej Północy zobowiązały się do przestrzegania 
międzynarodowego prawa publicznego przy rozstrzyganiu sporów18, stąd też rywali-
zacja o Arktykę jest czymś oczywistym, ale nie zakłada „zimnej wojny”, lecz współ-
pracę19. Wśród broniących tej tezy był Giles Norman, dyrektor Kanadyjskiego 
Ośrodka Międzynarodowego na rzecz Regionu Arktyki (Canadian International 
Centre for the Arctic Region) z siedzibą w Oslo: „Arktyka nie jest dzikim lądem. 
Około 6 milionów ludzi zamieszkuje region powyżej Arktycznego Kręgu Polarnego 
i to oni są najistotniejsi w całej strategii północnej, ich dobrostan, ich bezpieczeństwo 
                                                            

17 Przykładem trudności w wydobyciu bogactw mogą być znajdujące się w Morzu Barentsa 
złoża Sztokmana. Kłopot stanowi ich położenie (oddalone są one 550 km od brzegu i za-
legają na 2000 metrach głębokości zamarzającego morza) oraz konieczność poniesienia 
znacznych nakładów finansowych (szacunkowe koszty to 80 mld dol.). Por. A. Druszcz, 
Sen o Sztokmanie, 07.04.2009, w: http://www.psz.pl/tekst-19106/Anna-Druszcz-Sen-o-
Sztokmanie (dostęp: 22.03.2011). 

18 W maju 2008 r. pięć państw nadbrzeżnych Oceanu Arktycznego przyjęło deklarację, w której 
stwierdziły, że czują się zobowiązane do przestrzegania obowiązujących ram prawnych oraz na-
leżytego rozwiązania kwestii nakładających się roszczeń. Oświadczenia nie podpisały Szwecja, 
Finlandia i Islandia, które nie roszczą sobie praw do dodatkowych wód terytorialnych. Zob. The 
Ilulissat Declaration Arctic Ocean Conference, Ilulissat, Greenland, 27–29 May 2008, w: 
http://arctic-council.org/filearchive/Ilulissat-declaration.pdf (dostęp: 15.03.2011). Wolę pokojo-
wej współpracy w regionie pięć państw ponownie potwierdziło na spotkaniu w Montralu 30 
marca 2010 r., zob. J. Kryshkin, Arctic “five” discuss regional cooperation, w: 
http://english.ruvr.ru/2010/03/30/5813814.html (dostęp: 28.03.2011). 

19 Zob. http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/eyes_abroadcoup doeil/ArcticC 
onferenceArctique_April2010.aspx?lang=pl (dostęp: 09.03.2011). 
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oraz ich aspiracje. To, co czyni ten region wyjątkowym, to fakt, iż jest to obszar 
współpracy, a nie konfliktu. Wszystkie państwa arktyczne cechuje dobra współpraca 
w ramach Rady Arktycznej i wszystkie poważnie traktują swoje obowiązki związa-
nie z zarządzaniem tym obszarem”20.  

Podobnie brzmiące stwierdzenia da się odnaleźć w trwającym międzynarodo-
wym dyskursie na temat przyszłości Arktyki. W kwietniu 2010 r., podczas zwie-
dzania archipelagu Ziemia Franciszka Józefa, o znaczeniu wzajemnych kontak-
tów i wyzwaniach na Dalekiej Północy przekonywał premier Rosji Władimir 
Putin: „Poziom zanieczyszczenia sześciokrotnie przewyższa dopuszczalną nor-
mę. Należy przeprowadzić generalne sprzątanie w Arktyce. Uważam, że powinno 
to być partnerstwo państwowo-prywatne, ale oczywiście, pierwsze kroki powin-
no postawić państwo, czyli określić skalę, charakter zadanych szkód, wymyślić, 
w jaki sposób można zorganizować utylizację tych odpadów i koniecznie zrobić 
to w jak najkrótszym terminie. Arktyka jest nie tylko strefą naszych interesów, 
ale również strefą podwyższonej odpowiedzialności. Dla najskuteczniejszego 
zachowania środowiska w regionie koniecznie należy porozumiewać się z sąsia-
dami w sprawie współpracy”21.  

W tym samym czasie w podobnym tonie wypowiadał się w Waszyngtonie, na 
seminarium poświęconym Arktyce w Ośrodku Badań Strategicznych i Międzyna-
rodowych, zastępca sekretarza stanu James Steinberg. Oświadczył on, że podczas 
prac prowadzonych w Arktyce należy wychodzić z zasady ogólnego dobra. Pod-
kreślił, że państwa regionu potrafią przezwyciężyć rozdźwięki wynikające między 
nimi oraz zapewnić w Arktyce ścisłą współpracę22.  

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten uspokajający ton wypowiedzi polityków i na-
ukowców jest chwilowy i że zmieni się wraz z nasileniem się wyścigu po skarby spod 
dna Arktyki. Dyplomatyczna temperatura dyskusji o przyszłości tego regionu zależy 
bowiem przede wszystkim od tego, jakie bogactwa zostaną tam faktycznie odkryte. 
Jeśli potwierdzą się naukowe prognozy o zalegających pod lodem wielkich skarbach, 
niewątpliwie wzrośnie liczba chętnych do podziału Dalekiej Północy. Wówczas bogac-
twa Arktyki mogą się okazać jej przekleństwem. Można zatem zaryzykować tezę, że 
im szybciej będzie topniał lód, tym bardziej będzie rosła temperatura sporów o podział 

                                                            

20 Wystąpienie G. Normana 3 marca 2010 r. podczas konferencji poświęconej Arktyce 
zorganizowanej w Polsce, zatytułowanej „Na szczycie świata – odpowiadając na wyzwa-
nia regionu Arktyki”.  

21 Arktyka strefą interesów geopolitycznych Rosji, w: http://polish.ruvr.ru/2010/04/30/747300 
1.html (dostęp: 09.03.2011). 

22 Conferences 2010 – U.S. strategic interests in the High North, Washington DC., April, w: 
http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3
Aconferences-2010&catid=28%3Aevents&limitstart=1 (dostęp: 09.03.2011). 
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tego regionu. Dotychczasowe próby manifestacji swoich praw przez niektóre kraje 
dowodzą, że żadna ze stron nie zrezygnuje łatwo z walki o arktyczne złoża23. 

Obawy o przyszłość Dalekiej Północy w dużym stopniu wynikają również z jej 
historii, opartej na rywalizacji politycznej, gospodarczej i militarnej. I choć wydaje 
się to irracjonalne, ta zimnowojenna pragmatyka może stać się ponownie – dla 
niektórych podmiotów międzynarodowych stosunków politycznych – sposobem 
wyrażenia swej dominacji w regionie, a przez to źródłem zagrożeń dla stabilności 
i rozwoju tego obszaru. Wokół Arktyki już dziś widać rosnące naprężenie poli-
tyczne. Zmiany klimatyczne wpływają bowiem na geostrategiczną dynamikę tego 
obszaru, co z kolei może nieść ze sobą konsekwencje dla stabilności sytuacji mię-
dzynarodowej oraz euroatlantyckich interesów w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa24. W Arktyce problematyka ta jest przedmiotem zainteresowania 
wszystkich aktorów. Kooperacja na tej płaszczyźnie nie jest jednak domeną współ-
pracy regionalnej (nie wchodzi w zakres kompetencji Rady Arktycznej), lecz jest 
zastrzeżona dla szczebla międzyrządowego. Bezpieczeństwo ma wojskowe i nie-
wojskowe asocjacje. Przyszłość Arktyki winna stać się „produktem myślenia” pre-
zentowanym przez zwolenników niewojskowych form gwarancji bezpieczeństwa, 
dla których wielopłaszczyznowa współpraca kształtuje nawyki wspólnego rozwią-
zywania problemów. 

Rola UE i NATO, które coraz bardziej się interesują tym obszarem, jest tu za-
tem nie do przecenienia25. 

                                                            

23 Przykładem może być wspomniany już konflikt interesów Rosji i Kanady. Oba kraje 
demonstrują swoją obecność na Dalekiej Północy. Kanada w 2010 r. po raz kolejny prze-
prowadziła ćwiczenia wojskowe, a premier Stephen Harper odwiedził północne terytoria 
Kanady i podkreślił, że ochrona i promocja kanadyjskiej suwerenności w Arktyce jest 
„priorytetem nie do negocjacji”. Harper stwierdził: „pierwszą zasadą suwerenności jest – 
albo jej używasz, albo ją tracisz”. Natomiast prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 
w strategii dotyczącej Arktyki podkreślił, że do 2011 r. Rosja musi przeprowadzić studia 
geologiczne potwierdzające jej prawa do złóż i osiągnąć międzynarodowe uznanie swojej 
granicy w tym regionie. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Kanady, Lawrence 
Cannon i Siergiej Ławrow, na wspólnym spotkaniu w Moskwie we wrześniu 2010 r. wy-
razili przekonanie, że ONZ uzna roszczenia ich krajów do tzw. Grzbietu Łomonosowa. 
Zob. M. de Haas, Russia’s Arctic strategy – challenge to Western energy security, w: 
Baltic Rim Economies, 31.8.2009, Bimonthly Review 4, 2009, s. 20–21. 

24 Zob. Zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe. Dokument Wysokiego Przed-
stawiciela i Komisji Europejskiej skierowany do Rady Europejskiej, 14 marca 2008, w: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/99405.pdf 
(dostęp: 29.03.2011). 

25 Analizy „rozgrywek” toczonych na Dalekiej Północy i ich następstw dla przyszłości tego 
obszaru dokonał O. Osica w: Daleka Północ jako nowy obszar współpracy i rywalizacji, 
„Nowa Europa”. Numer Specjalny 1(4), 2010. 
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Jak dotąd NATO nie jest głównym graczem na Dalekiej Północy. Do dyskusji 
na temat przyszłości tego regionu organizacja ta dołączyła na początku 2009 r. 
Rok wcześniej, w marcu, Komisja Europejska ogłosiła raport „Zmiany klimatu 
a bezpieczeństwo międzynarodowe”, który wywołał reakcję NATO. „Sojusz 
potrzebuje militarnej obecności w Arktyce, bo inne państwa zwiększają wojsko-
wą aktywność w tym regionie” – stwierdził ówczesny sekretarz generalny Jaap 
de Hoop Scheffer podczas seminarium „Perspektywy bezpieczeństwa na Dalekiej 
Północy” w Reykjaviku (Islandia) w styczniu 2009 r. Jego celem, jak deklarował, 
jest baczenie, żeby Arktyka pozostała regionem współpracy i stabilności. Pod-
czas spotkania powiedział także: „Tutaj, na Dalekiej Północy, zmiany klimatycz-
ne to nie dziwaczny pomysł – to już rzeczywistość – rzeczywistość, która niesie 
ze sobą pewne wyzwania, w tym dla NATO”, uznając, że gwałtowny wzrost za-
interesowania Arktyką prawdopodobnie wymagać będzie większej niż dotych-
czas obecności Sojuszu w celu rozładowania napięć26. Słowa sekretarza general-
nego stały się pierwszym krokiem w kierunku zdefiniowania roli tej organizacji 
w Arktyce27. Takie stanowisko zostało odebrane przez innego gracza arktycznej 
sceny – Rosję, jako zamach na tę przestrzeń. Dmitrij Rogozin – ambasador Rosji 
przy NATO – stwierdził, że Moskwa „będzie bronić swoich interesów w Arktyce 
przed NATO”28. Kolejny sekretarz generalny Anders Fogh Rasmussen używał 
łagodniejszej retoryki i akcentował rolę Sojuszu jako strażnika szeroko definio-
wanego bezpieczeństwa regionu arktycznego (ale i całego globu) w obliczu nasi-
lających się skutków postępującego ocieplenia. Zmiany zachodzące na Dalekiej 
Północy implikują bowiem bezpieczeństwo żeglugi, ochronę szlaków wodnych 
i istniejącej infrastruktury. Eksploatacja surowców i intensyfikacja transportu 
morskiego zwiększają zaś ryzyko katastrof ekologicznych. W obu tych przypad-
kach NATO ma jasno określoną rolę do odegrania. To jednak musi być uzupeł-
niający się wzajem wysiłek sektora cywilnego i wojskowego, publicznego i firm 
prywatnych29. Rasmussen przyznał, że bezpieczeństwo Arktyki staje się kluczo-
wą kwestią nowej strategii Sojuszu, zwracając przy tym uwagę na rozwijającą się 

                                                            

26 Speech by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer on security prospects in the 
High North, 29 Jan. 2009, w: http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_50077.htm 
(dostęp: 21.03.2011). 

27 NATO's Arctic Role, w: http://cmss.ucalgary.ca/node/748 (dostęp: 19.04.2011). 
28 Por. B. Kaluga, Arktyka w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 03.07.2009, w: 

http://www.psz.pl/tekst-21313/Bartosz-Kaluga-Arktyka-w-polityce-zagranicznej-
Federacji-Rosyjskiej/Str-4 (dostęp: 22.03.2010); por. M. Potocki, Podbiegunowy wyścig 
o złoża ropy i gazu, „Dziennik”, 02.02.2009, s. 14. 

29 Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen on emerging security risks, 
Lloyd's of London, 01.10.2009, w: http://www.nato.int/cps/en/SID-101FE687-
BEB6DF68/natolive/opinions_57785.htm?selectedLocale=en (dostęp: 23.03.2011). 
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w regionie arktycznym współpracę między Rosją a NATO w sferze wojskowej, 
ekologii i ratownictwa. 

Zderzenie interesów i dążeń mocarstw militarnych oraz krajów arktycznych 
należących do NATO (część członków Sojuszu posiada odmienne strategiczne 
cele w tym regionie), jak i pozostających poza strukturami Sojuszu powoduje, że 
pomimo współpracy rozwijanej pod auspicjami Rady Arktycznej dotychczas nie 
wypracowano wspólnego stanowiska w ramach UE i NATO30. Tymczasem 
wszystkim podmiotom międzynarodowej sceny politycznej, zainteresowanym 
tym obszarem świata, winno zależeć, aby stworzyć takie mechanizmy współpra-
cy (w ramach istniejącego prawa międzynarodowego), które wyeliminują pokusę 
pozakulisowej rywalizacji politycznej i gospodarczej, czyniąc tym samym region 
Arktyki obszarem pokojowego współistnienia państw31. Warunkiem sine qua non 
jej powodzenia jest dialog, wolny od wszelkich form dominacji i dyskryminacji, 

                                                            

30 Próby stworzenia nowego konsorcjum krajów Starego Kontynentu podjął się premier 
Wielkiej Brytanii. „Sojusz oparty na wspólnych interesach może się stać siłą napędową 
rozwoju gospodarczego całego regionu” – stwierdził Dawid Cameron podczas pierw-
szego północno-bałtyckiego szczytu z przywódcami Islandii, Norwegii, Finlandii, 
Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii w styczniu 2011 r. Spotkanie to zostało uznane 
za początek nieformalnego sojuszu polityczno-obronnego, który może się przekształcić 
w nowe przymierze krajów Europy. Idea nie jest nowa. Osobą, która jako pierwsza za-
proponowała stworzenie Wielkiej Federacji Nordyckiej był szwedzki historyk Gunnar 
Wetterberg w 2009 r. W swojej książce zaproponował utworzenie związku państw, 
który miał objąć Skandynawię, Wyspy Owcze, Alandzkie i Grenlandię. Koncepcja ta 
była później rozwijana przez norweskiego ministra obrony Thorvalda Stoltenberga. 
Opracował on projekt stworzenia mini-NATO w Skandynawii i w Arktyce. Zob. 
R. Rozoff, NATO's Arctic Military Alliance Britain Spearheads "Mini-NATO" in Arctic 
Ocean, Baltic Sea, w: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22919 
(dostęp: 21.03.2011); por. W. Lorenc, Liga bałtycko-nordycka, „Rzeczpospolita” 
21.01.2011; A. Artyom, “Mini-NATO” – Dream in Polar fog, w: http://english.ruvr.ru- 
/2011/01/19/40383377.html (dostęp: 21.03.2011); Meeting of the Ministers for Foreign 
Affairs of the Nordic Countries, w: http://www.mfa.is/speeches-and-articles/nr/5006 
(dostęp: 21.03.2011); Thorvald Stoltenberg, Nordic Cooperation on Foreign and Secu-
rity Policy. Proposals presented to the extraordinary meeting of Nordic foreign minis-
ters in Oslo on 9 February 2009, w: h ttp://www.regjeringen.no/ upload/UD/Vedlegg/n- 
ordicreport.pdf (dostęp: 22.03.2011); The Nordic Federal State, w: http://www.norden. 
org/en/nordic-council-of-ministers/the-secretariat-to-the-nordic-council-of- ministers/c-
ommunications-department-komm/project/forbundsstaten-norden (dostęp: 22.03.2011). 

31 Alvin Toffler twierdzi, że w regionie arktycznym może powstać w nieodległym czasie 
quasi-OPEC, specjalna organizacja zrzeszająca kraje, które są zaangażowane w Arktyce. 
To jest bowiem dobra droga do znalezienia pokojowego rozwiązania i uniknięcia kon-
frontacji. Zob. Rusza światowa rywalizacja o złoża Arktyki, „Dziennik” 11.10.2008. 
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oparty na syntezie wspólnych interesów wszystkich krajów Dalekiej Północy32. 
Obecność sił wojskowych NATO w Arktyce nie jest potrzebna, ponieważ 
wszystkie problemy arktyczne, włącznie z podziałem szelfu kontynentalnego, 
powinno się rozwiązywać w duchu partnerstwa i w drodze uzgodnień dyploma-
tycznych. Współcześnie bezpieczeństwo nie jest uzależnione jedynie od stanu 
armii, lecz również od dobrych stosunków z sąsiadami, dlatego Arktyka potrze-
buje nowego, zróżnicowanego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa, opartego na 
jego „twardych” i „miękkich” gwarancjach. Daleka Północ powinna pozostać 

                                                            

32 Dobry przykład stanowi traktat dotyczący wyznaczania granic morskich i współpracy na 
Morzu Barentsa i Oceanie Arktycznym między Rosją i Norwegią, zawarty 15 września 
2010 r., który usunął 40-letnie napięcie między państwami i pozwolił na rozpoczęcie wie-
lu wspólnych projektów w tym regionie. Rozstrzygnięcie tego sporu, długo uważanego 
za najpoważniejsze w Arktyce, dało impuls do innych dwustronnych negocjacji. Kilka 
dni później Kanada i Rosja wspólnie ogłosiły, że będą przestrzegać decyzji ONZ w roz-
wiązywaniu sporów, co zrodziło optymizm, że różne roszczenia terytorialne, które zosta-
ły złożone (lub wkrótce będą) do ONZ przez wszystkie pięć państw regionu arktycznego 
mogą zostać rozwiązane w sposób uporządkowany i spokojny. Wydaje się, że to kon-
struktywne stanowisko Federacji wobec kwestii granicy morskiej z Norwegią może 
wzmocnić stanowisko negocjacyjne Rosji w sporze z Kanadą, a także wpłynąć na polity-
kę NATO, w tym uznać za bezpodstawne niepokoje Sojuszu o przyszłość Arktyki, znie-
chęcając do zaangażowania w tym regionie. Zwrócił na to uwagę D. Miedwiediew, prze-
konując, że Arktyka powinna być strefą pokojowej współpracy gospodarczej, bez obec-
ności Sojuszu. Podpisanie umowy granicznej z Oslo potwierdza ponadto nową, niekon-
frontacyjną rosyjską taktykę w polityce zagranicznej, nastawioną na współpracę ekono-
miczną ze światem i przyciągnięcie do Rosji kapitału i nowych technologii; zob. 
www.norway.gr/.../Maritime-delimitation-treaty-between-Norway-and-Russia-approved-
by-the-Storting-/ (dostęp: 08.03.2011); Russia and Norway have signed a treaty on the 
sea borders and on cooperation in the northern seas, w: http://natomission.ru/en/coope- 
ration/current/show/110/ (dostęp: 23.03.2011); por. I. Wiśniewska, Rosja i Norwegia 
ustaliły granicę morską, w: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/- 
2010-09-22/rosja-i-norwegia-ustalily-granice-morska (dostęp: 23.03.2011). 
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strefą kooperacji politycznej, gospodarczej, ekologicznej i naukowej, nie zaś 
terytorium spornym, wymagającym podejmowania rozstrzygnięć siłowych33.  

Zrównoważenie potencjału i zagrożeń, jakie niesie ten region, stanowi nie lada 
wyzwanie, które wymaga zmiany sposobu zarządzania Arktyką. Ciałem za to odpo-
wiedzialnym jest przede wszystkim Rada Arktyczna (RA). W obliczu przemian za-
chodzących na Dalekiej Północy jej rola i zakres zadań winny ulec zwiększeniu, 
ponieważ wielosektorowa współpraca w ramach licznych płaszczyzn oraz częstsze 
kontakty polityczne sprzyjają wzrostowi zaufania pomiędzy partnerami oraz służą 
stabilności. Instytucja ta powinna zabiegać o takie wykorzystanie istniejących in-
strumentów prawnych, aby nie „zamrozić” Arktyki na kolejne lata, tym razem poli-
tycznie.  
 
 

Rada Arktyczna – forum współpracy regionalnej państw 
 

Współpraca międzynarodowa w Arktyce weszła w nową erę pod koniec lat 80. 
XX wieku. Koniec konfrontacji Wschód–Zachód zmienił krajobraz geopolityczny 
na północy i otworzył zupełnie nowe możliwości współpracy. Znikł bowiem pro-
blem przynależności do przeciwstawnych obozów politycznych i ideologicznych. 
W 1989 r. Finlandia zgłosiła pomysł rozpoczęcia zorganizowanej współpracy 
ośmiu krajów arktycznych w celu ochrony środowiska naturalnego Arktyki. 
W ramach tej inicjatywy w 1991 r. w Rovaniemi (Finlandia) odbyła się Konferen-
cja Ministerialna. Było to pierwsze spotkanie ministrów państw arktycznych, które 
zapoczątkowało stałą współpracę, znaną jako „Proces Rovaniemi”. Jego efektem 
było przyjęcie przez osiem państw regionu arktycznego Arktycznej Strategii 
Ochrony Środowiska (AEPS – Arctic Environmental Protection Strategy) wraz 
z Deklaracją w sprawie ochrony środowiska Arktyki. Oba dokumenty zostały za-
twierdzone jako polityczne zobowiązanie do stworzenia bardziej kompleksowej 
struktury współpracy. AEPS określiła pięć podstawowych celów:  

                                                            

33 Zdaniem niektórych „Tym, czym był Bliski Wschód w drugiej połowie XX w., w pierw-
szej połowie XXI stulecia może stać się Arktyka”. Prof. Robert Huebert z University of 
Calgary, doradca rządu Kanady, przestrzega: „Arktyczny wyścig zbrojeń już się rozpo-
czął. W rejonie polarnym panuje pod tym względem sytuacja, którą można porównać do 
Europy w 1935 r.” Jako przykłady podaje: Rosja rozmieściła na północnych granicach 10 
tys. żołnierzy; Norwegia kupiła w ciągu ostatnich lat pięć supernowoczesnych fregat, 
z zaawansowanymi systemami uzbrojenia Aegis; Dania zwiększyła wydatki na cele mili-
tarne, by wzmocnić swoją pozycję w regionie. Cyt. za W. Rodgers, War over the Arctic? 
Global warming skeptics distract us from security risks, 02.03.2010, w: 
http://www.csmonitor.com/Commentary/Walter-Rodgers/2010/0302/War-over-the-Arcti 
c-Global-warming-skeptics-distract-us-from-security-risks (dostęp: 21.03.2011r.); por. 
J. Piaseczny, Spory o podział Arktyki, „Przegląd” nr 14, 2010. 
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 chronić ekosystem Arktyki, w tym ludzi;  
 zapewnić ochronę, wzmocnienie i przywrócenie jakości środowiska oraz 

zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym ich użytko-
wania przez ludność lokalną i rdzenną;  

 dążyć do dostosowania tradycyjnych i kulturowych potrzeb, wartości 
i praktyk rdzennej ludności do potrzeb związanych z ochroną środowiska 
Arktyki;  

 dokonywać regularnego przeglądu stanu środowiska Arktyki;  
 zidentyfikować, zmniejszać i eliminować zanieczyszczenia34.  

Współpraca w zakresie ochrony środowiska naturalnego została uznana za 
pierwszy krok w promowaniu kompleksowego bezpieczeństwa w regionie.  

W tym samym roku (1991) rząd Kanady złożył wniosek dotyczący szerokiej 
współpracy w dziedzinie gospodarczej i społecznej. Zaproponowano, aby powoła-
na struktura została ustanowiona jako polityczny parasol tej kooperacji. Zasugero-
wano, aby nowy organ stał się forum do dyskusji, koordynował poczynania państw 
oraz udzielał wskazówek politycznych i bodźców do kooperacji35.  

Deklaracja z Ottawy z września 1996 r. formalnie powołała Radę Arktyczną ja-
ko naukowe, oparte na konsensusie, forum międzynarodowego dialogu służące 
zapewnieniu środków na wspieranie współpracy między państwami Arktyki,  
z udziałem społeczności tubylczych i innych mieszkańców Arktyki, w kwestiach 
dotyczących m.in. promowania ekologicznych, społecznych i ekonomicznych 
aspektów zrównoważonego rozwoju w tym rejonie36. Jej częścią stała się Arktycz-
na Strategia Ochrony Środowiska.  

W obszarze zainteresowania Rady znajdują się także takie kwestie, jak: otwar-
cie nowych szlaków żeglugowych w Arktyce czy zarządzanie bogactwami natural-
nymi regionu. RA posiada obecnie największy wpływ na kształtowanie postaw 
sprzyjających podejmowaniu właściwych decyzji wobec problemów Dalekiej Pół-
nocy. Koncentruje się na sprawach zrównoważonego rozwoju Arktyki, czyli: 
ochronie środowiska, prowadzeniu wszechstronnych badań naukowych, monito-
ringu następstw zmiany klimatu oraz pomocy ludności tubylczej.  

Państwa członkowskie Rady Arktycznej to: Kanada, Dania (włącznie z Gren-
landią i Wyspami Owczymi), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rosja, Szwecja 
i Stany Zjednoczone Ameryki. Rada wprowadziła kategorię stałych uczestników, 
                                                            

34 Zob.: Arctic Environmental Protection Strategy, June 14, 1991, w: http://arctic-
council.org/filearchive/artic_environment.pdf (dostęp: 10.03.2011). 

35 Zob. http://arctic-council.org/member_state/finland (dostęp: 10.03.2011). 
36 Zob. Declaration on the establishment of the Arctic Council, w: http://arctic-

council.org/filearchive/ottawa_decl_1996-3.pdf (dostęp: 03.03.2011); por. M. Miller, Arctic 
Council, University of Tartu Faculty of Social Sciences Institute of Government and Poli-
tics, Tartu 2008, w: http://marilijamihkel.weebly.com/uploads/2/2/1/5/2215937/uurimus.pdf 
(dostęp: 19.03.2011). 
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do których zalicza się organizacje zrzeszające ludność tubylczą. Ponadto istnieje 
status obserwatora, który mają państwa niezwiązane geograficznie z tym obsza-
rem. Decyzja o zaproszeniu obserwatorów jest oparta na pragmatycznej i funk-
cjonalnej ocenie ich zaangażowania i wkładu na rzecz ochrony środowiska natu-
ralnego Arktyki. Są wśród nich: Polska, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. 
Tym krajom jako pierwszym przyznano status stałego obserwatora w Radzie 
Arktycznej, co zostało potwierdzone na spotkaniu ministerialnym Rady w Iqaluit 
(Kanada) w 1998 r.37 Na spotkaniu w Barrow (USA) w 2000 r. status obserwato-
ra przyznano Francji, a na szczycie Rady w Salerkhardzie (Rosja) w 2006 r. sta-
tus ten uzyskała Hiszpania. Podczas 8. spotkania ministerialnego Rady w Kirunie 
w Szwecji, w maju 2013 r., status stałego obserwatora przyznano pięciu niepo-
larnym krajom azjatyckim: Chinom38, Indiom, Japonii, Singapurowi i Korei Po-
łudniowej39. O przyznanie statusu stałego obserwatora ubiegają się: Włochy oraz 
Komisja Europejska (posiadają jak dotąd status obserwatora ad hoc40). Obserwa-
torzy nie mają prawa uczestniczenia w działaniach finalnych, zmierzających do 
                                                            

37 The First Ministerial Meeting of the Arctic Council Iqaluit, Canada, September 17–18, 
1998, w: http://arctic-council.org/filearchive/The%20Iqaluit%20Declaration.pdf (dostęp: 
10.03.2011). 

38 Chińczyków z jednej strony interesuje udział w pozyskaniu arktycznej ropy, gazu czy ryb, 
z drugiej to, kto i jak będzie kontrolował strategiczne trasy morskie w Arktyce. Nie prze-
szkadza im fakt dalekiego od Arktyki położenia. Od kiedy topnienie lodów stało się oczy-
wiste, władze chińskie zaczęły się zastanawiać, jakie korzyści można z tego faktu uzyskać. 
Dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki tego kraju kusząca staje się możliwość eks-
portowania towarów trasami o ponad połowę krótszymi od dotychczasowych. Jeśli chodzi 
o dostęp: do surowców naturalnych, rząd chiński postanowił odwołać się do zasady zawar-
tej w Konwencji o prawie morza, tj. zasady wspólnego dobra ludzkości. Na tej podstawie 
Chiny chcą udziału w znajdujących się tam złożach. Zainteresowanie Chin regionem ark-
tycznym opisuje Linda Jakobson w raporcie: China prepares for an ice-free Arctic, SIPRI 
Insights on Peace and Security No. 2010/2 March 2010, w: http://books.sipri.org/fi- 
les/insight/SIPRIInsight1002.pdf (dostęp: 15.03.2011); por. S. Kimball, Taming the Arctic: 
How to govern the spoils of climate change, http://www.dw-world.de/dw/arti 
cle/0,,5949488,00.html (dostęp: 17.03.2011); F. Lasserre, China and the Arctic: Threat or 
Cooperation Potential for Canada?, June 2010, w: www.onlinecic.org/download/.../cic_chi-
na_paper_n11_lasserrepdf?...1 (dostęp: 21.03.2011). 

39 Li Weifang, WuDi, The analysis of the relationship between major East Asian countries 
and the Arctic Council, China Polar Research Institute, 29.11.2010, w: 
http://www.kmi.re.kr/data/PUB/%EC%98%81%EB%AC%B8%EC%A0%80%EB%84%
9002_201004.pdf (dostęp: 19.03.2011). 

40 W praktyce oznacza to, że kraj zaliczony do tej grupy może być zaproszony na konkretne 
spotkanie ministerialne pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich członków Rady 
Arktycznej; zob.: Rules Of Procedure as adopted by the Arctic Council at the First Arctic 
Council Ministerial Meeting Iqaluit, Canada September 17–18, 1998, http://arctic-
council.org/filearchive/official%20rules%20and%20procedures.pdf (dostęp: 19.03.2011). 
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zajmowania stanowiska przez Radę Arktyczną w poszczególnych sprawach, któ-
re stają na jej porządku dziennym. Jednak ich opinie, wyrażane w czasie dyskusji 
prowadzonych w różnych gremiach Rady oraz w toku konsultacji dwustronnych, 
toczonych poza nią są brane pod uwagę.  

Spotkania ministerialne Rady Arktycznej odbywają się co dwa lata, a spotkania 
wyższych urzędników ds. arktycznych (Senior Arctic Officials) co sześć miesięcy 
w kraju sprawującym przewodnictwo. Nowa formuła współpracy krajów Arktyki, 
która jest wciąż w fazie rozwoju – to spotkania zastępców ministrów spraw zagra-
nicznych. Ta forma obrad nie ma legitymacji w oficjalnych dokumentach Rady, 
jednak wydaje się, że istnieje konsensus w sprawie potrzeby dodatkowych posie-
dzeń na szczeblu politycznym, które mogłyby mieć miejsce między spotkaniami 
ministerialnymi. Inicjatywę w tym zakresie zgłosiła Norwegia w czasie swego 
przewodnictwa w Radzie. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Tromsø 
w 2008 r. Wzięli w nim udział także wiceministrowie z państw – obserwatorów 
(w tym także z Polski). Drugie spotkanie odbyło się w Kopenhadze w maju 2010 r.  

Prace merytoryczne Rady Arktycznej odbywają się w sześciu grupach robo-
czych ekspertów, które koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: monitorowa-
nie, ocena i zapobieganie zanieczyszczeniom w Arktyce, koordynacja informacji 
na temat zagrożeń dla środowiska związanych z wydobyciem ropy i gazu, promie-
niowania jądrowego i klęsk żywiołowych, ocena substancji zanieczyszczających 
środowisko, zmiany klimatu i inne zagrożenia dla środowiska naturalnego Arktyki 
i zdrowia ludzi, analiza środków prawnych i innych mechanizmów ochrony śro-
dowiska morskiego, jego różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytko-
wania czy zapobieganie sytuacjom kryzysowym41.  

Rada Arktyczna podejmuje decyzje jednomyślnie, na zasadzie konsensusu i nie 
zajmuje się problemami o charakterze stricte politycznym. Da się jednak zauwa-
żyć, że polityczna misja Rady, jako najważniejszego forum międzynarodowego 
dialogu na temat Arktyki, rośnie. Odgrywa bardziej aktywną rolę w wypracowy-
waniu wytycznych, procedur i praktyk w odniesieniu do rejonu Arktyki oraz prze-
kazywaniu specjalistycznych danych dla innych forów międzynarodowych42. 

                                                            

41 Więcej na ten temat zob. http://arctic-council.org/article/about (dostęp: 03.03.2011) 
42 Obok RA działa również forum zrzeszające przedstawicieli parlamentów krajów Arktyki 

– Konferencja Parlamentarzystów Regionu Arktycznego (CPAR). Składa się z delegatów 
mianowanych przez parlamenty krajowe państw regionu arktycznego (Kanada, Dania, 
Finlandia, Islandia, Norwegia, Rosja, Szwecja, USA) i Parlamentu Europejskiego. Kon-
ferencja obejmuje także reprezentantów ludności autochtonicznej. Organizowana jest co 
dwa lata. Pierwsze spotkanie w sprawie współpracy w rejonie Arktyki odbyło się w Rey-
kjaviku (Islandia) w 1993 r. Więcej zob. The Nordic Council's International Conference 
for Parliamentarians on Development and Protection of the Arctic region 
http://www.arcticparl.org/ (dostęp: 11.03.2011). 
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Dzisiaj, w obliczu gwałtownych zmian klimatu i ich skutków dla ekosystemów 
w Arktyce, toczy się dyskusja w gronie państw, organizacji pozarządowych i śro-
dowisk akademickich na temat roli Rady Arktyki w przyszłym systemie zarządza-
nia regionalnego. Potencjalne zasoby środowiska naturalnego Arktyki przyciągają 
uwagę wielu krajów. W nurt toczonych polemik włącza się liczne grono państw, 
także tych niezwiązanych bezpośrednio z tym obszarem. Stąd też Rada rozważa 
możliwość wzmocnienia współpracy z krajami spoza regionu. Przedstawiciele tej 
grupy państw pragną skorzystać z możliwości wynikających z deklaracji z Ottawy 
w postaci udziału w pracach RA w charakterze obserwatorów. Rodzi się oczywiste 
pytanie, z czego wynika tak duże zainteresowanie losem Dalekiej Północy krajów 
niezwiązanych z nią geograficznie. Niektóre państwa Arktyki (głównie USA) pod-
kreślają, że problem zanieczyszczenia powietrza w regionie nie może być rozwią-
zany tylko wśród krajów polarnych, stąd konieczne jest włączenie niektórych po-
łudniowych podmiotów w strukturę Rady. Jak twierdzi P. Graczyk, niemniej waż-
ne są interesy narodowe, które odegrały znaczącą rolę w zaangażowaniu tych 
państw we współpracę regionalną w Arktyce43.  

Aktualnie obserwatorzy domagają się wyższego statusu w Radzie Arktycznej 
i wzmocnienia ich roli w jej pracy. Zaczynają mówić wspólnym głosem, ponieważ 
inwestując w zbadanie Arktyki, chcą o niej współdecydować. Chiny, Włochy, 
Wielka Brytania, Hiszpania i Francja wyraziły gotowość do współdziałania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska Dalekiej Północy. Włoski minister 
spraw zagranicznych Franco Frattini powiedział, że jego kraj chce zostać człon-
kiem tej organizacji ze względu na „znaczenie geopolityczne i strategiczne Arkty-
ki”44. Włochy i inne zainteresowane kraje z pewnością nie uzyskają członkostwa 
RA, ale mogą odgrywać istotną rolę w tej organizacji. Włączenie tych państw do 
prac Rady, jak przyznał ambasador Karsten Klepsvik – wysoki urzędnik ds. ark-
tycznych, stanowi poważne wyzwanie45. Nie wolno przy tym zapominać o tym, że 
mają one wiele do zaoferowania, m.in. w sferze badań naukowych i potrzebnych 
na ten cel środków.  

Zjednoczenie działań krajów arktycznych wokół wyzwań tego regionu, m.in. 
poprzez wypracowanie narodowych strategii dotyczących Dalekiej Północy, a co 
za tym idzie reforma samej Rady Arktycznej, stwarzają jakościowo nową sytuację 

                                                            

43 P. Graczyk, Observers in the Arctic Council – evolution and prospects. International 
legal status of state Observers in the Arctic Council on the background of the Council’s 
internal regulations, 30.10.2010. Materiał niedrukowany. 

44 Non-Arctic Countries Want Membership in Arctic Council, 03.10.2008, w: 
http://www.barentsobserver.com/non-arctic-countries-want-membership-in-arctic-
council.4516094-16174.html (dostęp: 21.03.2011). 

45 J. Hansen, Many Countries Court the Arctic Council, 28.01.2008r.,w: http://arctic-
council.org/article/2008/2/many_countries_court_the_arctic_council (dostęp: 21.03.2011). 
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geopolityczną, wobec której również Polska winna zareagować poprzez zwiększo-
ną aktywność w Unii Europejskiej oraz na forum Rady Arktycznej.  
 
 

Polska polityka zagraniczna wobec regionu Arktyki 
 

Kształtowana na początku lat 90. XX wieku polska polityka zagraniczna opiera-
ła się na dążeniu do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa i współ-
pracy gospodarczej, utrzymaniu i rozwijaniu wszechstronnych stosunków i wza-
jemnie korzystnej współpracy ze wszystkim sąsiadami oraz woli umacniania pozy-
cji Polski w regionie i wynikającym stąd czynnym udziale w istniejących struktu-
rach współpracy regionalnej. Kolejni ministrowie spraw zagranicznych koncentro-
wali się przede wszystkim na euroatlantykich dążeniach naszego kraju. Współpraca 
regionalna w Europie Północnej (ważna z uwagi na nasze położenie geopolityczne) 
– choć nabierała tempa i specyfiki – nie była traktowana priorytetowo. Co prawda 
minister spraw zagranicznych, Krzysztof Skubiszewski, na początku lat 90. pod-
kreślał, że należy promować integrację bałtycką z istotnym udziałem naszego kra-
ju, lecz za tymi deklaracjami nie poszły zdecydowane czyny, które uczyniłyby 
Polskę liderem w budowaniu bałtyckich kontaktów46. Poszczególne rządy znacznie 
więcej uwagi poświęcały innym regionalnym strukturom, powstałym w ramach 
tzw. „nowego europejskiego regionalizmu” – Grupie Wyszehradzkiej, Inicjatywie 
Środkowoeuropejskiej, a nawet Trójkątowi Weimarskiemu, szczególnie relacjom 
z Niemcami jako sąsiadem i głównym partnerem gospodarczym. Sprawy Europy 
Północnej były jedynie wąskim wycinkiem w polskiej polityce zagranicznej. Nie 
dość czytelne określenie „orientacji północnej” w polskiej racji stanu odbywało się 
ze szkodą dla dynamiki współpracy w tym obszarze. Niestety, nie przerodziły się 
w czyn słowa ministra spraw zagranicznych S. Mellera, który w 2006 r. w Sejmie 
mówił: „Jako kraj środkowoeuropejski i zarazem bałtycki, czujemy się predesty-
nowani do odgrywania roli zwornika współpracy regionalnej, obejmującej także 
subregion skandynawski. Można powiedzieć, że charakterystyczne dla polskiej 
polityki zagranicznej przywiązanie do działań na osi Wschód–Zachód powinno 
coraz bardziej być uzupełniane nowymi akcentami i większą aktywnością wzdłuż 
osi Północ–Południe47. Dziś przedstawienie przez polską dyplomację oficjalnego 
stanowiska wobec Dalekiej Północy może nadać nam wyrazistości i ulokować 

                                                            

46 R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. Wyd. 2 roz., t. 2 
Aneksy, Warszawa 2007, s. 177 i nast.; 208 i nast.; 240 i nast.; 263 i nast.; 272 i nast.; Po-
lityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991 – exposé sejmowe ministra 
spraw zagranicznych RP K. Skubiszewskiego, Warszawa, 27 czerwca 1991 r., Zbiór Do-
kumentów, w: http://78.133.255.100/index.html (dostęp: 10.03.2011). 

47 Więcej zob. www.msz.gov.pl (dostęp: 29.03.2011). 
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wśród państw kreujących rzeczywistość geopolityczną, świadomych szans i zagro-
żeń tego regionu. 

Zainteresowanie Arktyką, co już podkreślono, nabiera obecnie tempa, a wraz 
z nim następuje wzrost wartości geopolitycznej tego obszaru. Trwają spekulacje 
dotyczące dalszego rozwoju wypadków na Dalekiej Północy. Przebieg wydarzeń 
śledzą państwa z całego świata. Polityka wielu z nich, w tym Polski, wobec Arkty-
ki znajduje się obecnie jeszcze in statu nascendi. W tym międzynarodowym dys-
kursie idzie o to, aby nie tracić z oczu tego obszaru, gdyż rozgrywające się wyda-
rzenia mogą mieć bardzo doniosłe skutki nie tylko dla krajów arktycznych, ale 
także dla całej społeczności międzynarodowej.  

Warto podkreślić, że mimo braku oficjalnego dokumentu, zawierającego sta-
nowisko rządu polskiego w sprawie Dalekiej Północy, Polska w Arktyce jest liczą-
cym się podmiotem, od dawna biorącym aktywny udział w uzgodnieniach doty-
czących jej przyszłości. Zawdzięczamy to przede wszystkim naszym naukowcom. 
Główna działalność Polaków w tym rejonie związana jest z badaniami naukowymi. 
Polską specyfiką jest długoletnia obecność naszych naukowców w Arktyce48. Sta-
nowi to doskonałe świadectwo wkładu nauki polskiej w różnorodne badania doty-
czące tego obszaru oraz we współpracę międzynarodową w tym zakresie. Pierwsze 
polskie zimowanie w Arktyce, na Wyspie Niedźwiedziej, miało miejsce w latach 
1932–33, potem Polacy jako pierwsi przeszli Spitsbergen. Od 1957 r. działa Polska 
Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego, położona nad Zatoką Białe-
go Niedźwiedzia na wyspie Spitsbergen i należąca do archipelagu Svalbard. To 
jedyna stała placówka unijnego kraju w Arktyce. Odgrywa ona szczególną rolę, 
ponieważ jej usytuowanie jest wyjątkowo dogodne do prowadzenia badań przy-
rodniczych. Położenie, przyroda i krajobraz sprawiają, że Svalbard to doskonałe 
miejsce do monitorowania globalnych zmian środowiskowych i naturalne laborato-
rium badawcze dla różnych międzynarodowych naukowców. Znajdujące się nie-

                                                            

48 Polska jest sygnatariuszem traktatu spitsbergeńskiego, znanego także jako traktat paryski, 
który został podpisany w Paryżu 9 lutego 1920 r., a wszedł w życie 14 sierpnia 1925 r. Zo-
stał zawarty pomiędzy USA, Wielką Brytanią, Danią, Francją, Włochami, Japonią, 
Holandią i Szwecją. Ponad trzydzieści innych państw podpisały go w czasie późniejszym. 
Polska podpisała dokument 2 września 1931 r. W myśl jego zapisów archipelag Svalbard 
stanowi własność Królestwa Norwegii, ale państwa-sygnatariusze mają równe prawo do 
korzystania z jego zasobów naturalnych, prowadzenia działalności morskiej, przemysłowej, 
wydobywczej, handlowej oraz badań naukowych na jego terenie. W zakresie działalności 
gospodarczej prawa przyznane zapisami traktatu wykorzystują jedynie Norwegia i Rosja, 
które mają na Svalbardzie kopalnie węgla kamiennego. Pozostałe państwa, w tym Polska, 
prowadzą tam badania naukowe. Svalbard jest strefą zdemilitaryzowaną. W latach 50. rząd 
norweski ogłosił Svalbard terytorium neutralnym, z zastrzeżeniem, że siły NATO mają 
prawo je zająć, jeśli neutralność Svalbardu zostanie naruszona. Zob. Traktat Spitsbergeński, 
w: http://hornsund.igf.edu.pl/traktat.html (dostęp: 10.03.2011). 
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opodal lodowce stanowią pierwszorzędny poligon badawczy. Stacja Hornsund jest 
jednym z sześciu referencyjnych miejsc w Europie do badań różnorodności biolo-
gicznej – jedynym w Arktyce49. Dane dotyczące prądów morskich, planktonu, 
temperatury wody zbierane przez naukowców z Instytutu Oceanologii PAN wyko-
rzystują uczeni z całego arktycznego regionu. Od wielu lat prowadzone są regular-
nie rejsy badawcze statku „Oceania” i „Horyzont II”. Polscy uczeni biorą udział 
w pracach Międzynarodowego Komitetu Nauk Arktycznych (IASC) oraz Europej-
skiej Rady Polarnej. Corocznie wdrażane są w Arktyce projekty naukowe, w któ-
rych obok Polaków uczestniczą przedstawiciele świata nauki z innych krajów50. 
Biorą także udział w badaniach prowadzonych w ramach Międzynarodowego Ro-
ku Polarnego (International Polar Year, IPY)51. Ponadto nasi uczeni ze swoimi 
partnerami w regionie arktycznym określają zakres wspólnych działań w organiza-
cjach międzynarodowych obejmujących obszar Arktyki oraz inicjują dyskusję 
o wspólnych elementach naukowych poznawania Arktyki.  

Polska dyplomacja nie jest bezpośrednio zaangażowana w prowadzone badania 
(eksponuje jednak na forum międzynarodowym znaczenie ważnej dla naszego 
kraju zasady swobody badań naukowych w Arktyce). Co ważne, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych utrzymuje regularne kontakty robocze z Komitetem Badań 
Polarnych PAN i na ich podstawie ocenia perspektywy międzynarodowej współ-
pracy naukowej w Arktyce z udziałem polskich badaczy.  

                                                            

49 Więcej na ten temat zob. http://hornsund.igf.edu.pl/index.php (dostęp: 10.03.2011). 
50 Zob. A. Guterch, A. Gaździcki, P. Głowacki, M. Grad, Polskie ślady w wiecznych lodach, w: 

http://srodowisko.ekologia.pl/ochrona-srodowiska/Polskie-slady-w-wiecznych-lodach,2588.h- 
tml#ocen (dostęp: 09.03.2011); J. Jania, Rok Polarny po polsku, „Gazeta Wyborcza” 
22.03.2009; J. Piskozub, W. Walczowski, J. M. Węsławski, M. Włodarska-Kowalczuk, 
Zmiany klimatu w Arktyce – polski wkład w międzynarodowe badania oceanograficzne Dale-
kiej Północy, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, w: http://fundacjarozwojunauki.pl/res/ - 
Tom4/Zmiany_klimatu_w_Arktyce.pdf (dostęp: 21.03.20 -21.03.2011). 

51 Jest to projekt wspólnie organizowany przez dwie wielkie organizacje naukowe: Międzyna-
rodową Radę Nauki (International Council of Science, ICSU) oraz Światową Organizację 
Meteorologiczną (World Meteorological Organization, WMO), angażuje tysiące badaczy 
z 63 krajów, załogi licznych statków i samolotów badawczych oraz personel techniczny stacji 
naukowych. To seria wypraw naukowo-badawczych, których zadaniem jest zbieranie infor-
macji na temat regionów polarnych Ziemi. Pierwszy IPY miał miejsce w latach 1882–83, 
drugi 1932–33. W okresie 1957–58 odbył się natomiast Międzynarodowy Rok Geofizyczny, 
zainspirowany ideą Roku Polarnego. Czwarty Rok Polarny rozpoczął się 1 marca 2007 r. 
i trwał do marca 2009 r. (ze względów naukowych został przedłużony o rok).Więcej zob. 
http://ipy.arcticportal.org/about-ipy (dostęp: 23.03.2011). Por. J. Jania, Międzynarodowy Rok 
Polarny, 19.05.2008, w: http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-
publikacje/sprawy-nauki/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstw-
o/artykul/miedzynarodowy-rok-polarny/ (dostęp: 23.03.2011). 
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Dorobek polskich naukowców badających Biegun Północny pozwala dziś po-
stawić tezę, że podejście Polski do Arktyki powinno być nastawione na jej grun-
towne poznanie52. To może bowiem przynieść nam splendor i uznanie międzyna-
rodowej opinii publicznej. Działania polskich naukowców pracujących w Arktyce 
zostały już docenione przez światowe media. Felietonista „Financial Times” Harry 
Eyres przedstawił w nim Polskę jako wzór kraju, któremu przede wszystkim zależy 
na poznawaniu Arktyki, zdobywaniu wiedzy o niej, a nie tylko eksploatacji jej 
zasobów53. Oczywiście zaangażowanie Polski w regionie Arktyki nie jest podyk-
towane chęcią zdobycia dla siebie praw eksploatacji surowców (co jest mało real-
ne), ale byśmy mogli jako kraj współdecydować o tym obszarze. Rola i miejsce 
poszczególnych krajów w toczącej się międzynarodowej dyskusji dotyczącej Bie-
guna Północnego są uzależnione nie tylko od ich położenia, ale również dobrej 
znajomości terenów arktycznych, solidnej wiedzy i danych naukowych. Mając je, 
Polska urasta do rangi ważnego partnera państw tego regionu.  

Polska w Arktyce zaistniała w sensie politycznym w 1989 r. Była wówczas jedy-
nym krajem z bloku wschodniego zasiadającym w grupie obserwatorów, wspierają-
cych osiem krajów Dalekiej Północy w przygotowaniu Arktycznej Strategii Ochrony 
Środowiska i jedynym państwem socjalistycznym (z wyjątkiem ZSRR) zaangażo-
wanym w ochronę środowiska naturalnego i badania regionu. Dziś Polska jako ob-
serwator zasiadający w Radzie Arktycznej uczestniczy w spotkaniach ministerial-
nych, w spotkaniach na szczeblu podsekretarzy stanu (odbywających się co dwa 
lata), jak również bierze udział w pracach wyższych urzędników ds. arktycznych. 
Nie bez znaczenia jest możliwość uczestniczenia polskich naukowców w grupach 
roboczych Rady54. Nasz kraj posiada dostęp do raportów publikowanych przez se-
kretariat Rady, a dotyczących szczegółowych ustaleń głównych aktorów RA. Nie-
mniej jednak ta współpraca nie jest pozbawiona pewnych problemów i ograniczeń. 

W Radzie Arktycznej trwa aktualnie dyskusja na temat roli państw – obserwato-
rów w niej zasiadających. Różne podmioty przedstawiły swoje koncepcje – wśród 
nich: kraje regionu arktycznego, przedstawiciele ludności autochtonicznej, a także 

                                                            

52 Jonas Gahr Støre, norweski minister spraw zagranicznych przyznał, że kraje arktyczne 
potrzebują więcej wiedzy, by działać. „Arktyka (…) jest nadal jednym z obszarów świa-
ta, który znamy najmniej. Ale wiemy jedno: nauka jest kluczem do uzyskania większego 
zrozumienia”, State of the Arctic – Challenges Ahead, 5th Arctic Frontiers Conference, 
Tromsø, 24 January 2011, w:  http://www.regjeringen.no/mobil/en/dep/ud/Whats-newSp- 
eeches-and-articles/speeches_foreign/2011/forntiers_2011.html?id=631542  
(dostęp: 02.04.2011). 

53 H. Eyres, Exploration or exploitation?, February 20, 2010, w: http://www.ft.com - /cms/s/2/4- 
8713966-1ce5-11df-aef7-00144feab49a.html#axzz1FfphxefI (dostęp: 04.03.2011). 

54 Polska bierze udział w pracach grup roboczych Rady Arktycznej – AMAP i SWIPA 
(Arctic Monitoring and Assessment Programme Working Group, SWIPA – Snow, Water, 
Ice, and Permfrost in the Arctic) jako jeden z nielicznych obserwatorów. 
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państwa niezwiązane z tym obszarem. Debata ta odbywa się głównie poprzez wyda-
wanie różnego rodzaju dokumentów lub nieformalne spotkania z zainteresowanymi 
stronami. Podejście państw Rady Arktycznej do obserwatorów zostało określone 
w komunikacie SAO przed posiedzeniem ministerialnym RA w Tromsø w 2009 r. 
oraz w założeniach duńskiej prezydencji w RA. Zawarte w tych źródłach zapisy 
nakładają na obserwatorów wymagania zwiększenia swej aktywności oraz stanowią, 
że Rada zastrzega sobie prawo systematycznej oceny i weryfikacji ich przydatności, 
łącznie z możliwością zmiany statusu55. Zapisy te dają świadectwo daleko posuniętej 
ostrożności, ale i nieufności Rady Arktycznej wobec tej grupy państw. Ilustracją tej 
tezy może być brak reakcji na propozycję złożoną przez obserwatorów, a dotyczącą 
uczestnictwa w wypracowaniu ram prawnych mechanizmu Search and Rescue Ope-
rations w Arktyce. Stany Zjednoczone przewodniczące grupie inicjatywnej nie od-
powiedziały na propozycję udziału w tych działaniach, mimo że obserwatorzy – 
w tym Polska – posiadają odpowiednie procedury i potencjał.  

Do tej pory nie było konstruktywnej wymiany poglądów na forum samej Rady. 
W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje wkład Polski do toczącej się deba-
ty. Gruntowną deskrypcję roli państw – obserwatorów w Radzie Arktycznej przygo-
tował Piotr Graczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I choć nie stanowi ona oficjal-
nego stanowiska polskiego rządu wobec Arktyki, jest ważną analizą wewnętrznych 
i zewnętrznych oddziaływań politycznych w tym regionie. Na ich tle Polska jest 
postrzegana w stosunkach międzynarodowych jako istotny gracz i lider wśród 
państw – obserwatorów zasiadających w RA. O randze naszego kraju zdaniem autora 
opracowania dowodzi fakt, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Indiach 
w 2009 r. (Indie są zainteresowane uzyskaniem statusu obserwatora w RA), premier 
tego kraju zaproponował wzajemne konsultacje w sprawie Arktyki56.  

Polskę na tle innych państw-obserwatorów Rady Arktycznej cechuje wzmożona 
aktywność, o czym świadczy liczba inicjatyw i konferencji. Przykładem działań 
podejmowanych przez nasz kraj wobec reformującej swoje struktury Rady było 
pierwsze spotkanie jej państw-obserwatorów na szczeblu eksperckim, zorganizo-
wane 26 marca 2010 r. w Warszawie. Jego celem było (oprócz zwiększenia aktyw-
ności, zgodnie z zaleceniami Rady) przeprowadzenie pogłębionej dyskusji w spra-
wie poszukiwania mechanizmów rozszerzenia współpracy z Radą Arktyczną, wy-
miany informacji o działaniach poszczególnych krajów w Arktyce oraz zapocząt-
                                                            

55 Senior Arctic Official (SAO) Report to Ministers, Tromsø, Norway, April 2009, w: 
http://arctic- council.org/filearchive/FINAL%20SAO%20Report%20to%20Ministers%20Ap- 
ril%202009.pdf (dostęp: 29.03.2011); The Kingdom of Denmark. Chairmanship of the Arctic 
Council 2009–2011, w: http://arctic-council.org/filearchive/chair-013-240209-program-final.- 
pdf (dostęp: 29.03.2011). 

56 P. Graczyk, Observers in the Arctic Council – evolution and prospects. International 
legal status of state Observers in the Arctic Council on the background of the Council’s 
internal regulations, 30.10.2010. Materiał niedrukowany. 
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kowanie mechanizmu stałych konsultacji. W spotkaniu udział wzięli: przewodni-
czący Rady Arktycznej, Ambasador Lars Mǿller (Dania), przedstawiciele Francji, 
Hiszpanii, Niderlandów, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Repu-
bliki Korei, Włoch, a także reprezentant Komisji Europejskiej. Podczas spotkania 
wymieniono opinie i informacje na temat obecnej działalności RA oraz zakresu 
współpracy z obserwatorami. Omówiono kwestie zaangażowania obserwatorów 
w prace grup roboczych RA, perspektyw dalszej wzajemnej współpracy obserwa-
torów oraz wzmocnienia dialogu pomiędzy Radą a obserwatorami. Uczestnicy 
rozmów podkreślili znaczenie warszawskiego spotkania w kontekście ustalenia 
jednolitych kryteriów uzyskiwania statusu obserwatora. Spotkanie to ocenione 
zostało jako przełomowe w dotychczasowych stosunkach między państwami-
obserwatorami a Prezydencją Rady, zapoczątkowało bowiem nową formę ich wza-
jemnych kontaktów określaną jako tzw. format warszawski.  

Warto również podkreślić wkład polskiej dyplomacji w ukonstytuowanie się 
nowego gremium działającego w ramach Rady Arktycznej. Norweska idea spotkań 
wiceministrów spraw zagranicznych była silnie wspierana przez Polskę, uznano 
bowiem, że nadadzą one większego znaczenia głosom obserwatorów. To znaczący 
efekt aktywności polskiej dyplomacji na forum Rady Arktycznej.  

Polska dyplomacja rozpoczęła proces kształtowania stanowiska naszego kraju 
wobec Arktyki. Sformułowano pierwszoplanowe cele zarówno wobec Rady Ark-
tycznej, jak i całego regionu Arktyki. Oficjalnie zostały zaprezentowane na forum 
Rady Arktycznej. Na spotkaniu wiceministrów państw arktycznych, które miało 
miejsce w maju 2008 r. w Tromsø, reprezentujący Polskę podsekretarz stanu An-
drzej Kremer zgłosił priorytety polskiej dyplomacji wobec Rady Arktycznej. 

1. Polska jest zainteresowana udziałem naukowców w grupach roboczych 
Rady Arktycznej, a więc tam, gdzie są urzeczywistniane działania Rady. 

2. Polska chce uczestniczyć w różnych projektach realizowanych przez Radę 
Arktyczną. 

3. Polska opowiada się za swobodą badań naukowych w Arktyce. 
4. Polska podkreśla potrzebę harmonijnego ułożenia stosunków między pań-

stwami członkowskimi Rady a obserwatorami, do których grona, jako kraj, 
należy57. 

Priorytety polskiej polityki zagranicznej wobec całego regionu Arktyki przed-
stawione natomiast zostały w maju 2010 r. w Kopenhadze przez ministra Jana 
Borkowskiego podczas spotkania Rady Arktycznej.  

1. Polska popiera wszelkie działania ukierunkowane na ochronę środowiska 
naturalnego Arktyki i wspólne wysiłki zmierzające do zminimalizowania 
negatywnych efektów ocieplenia klimatu w regionie.  

                                                            

57 Informacja MSZ, SM/2113/12/11/28897, Warszawa 21.02.2011. 
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2.  Polska przywiązuje szczególną wagę do istniejących uregulowań prawno-
międzynarodowych odnoszących się do regionu Arktyki, a zwłaszcza do 
Konwencji ONZ o prawie morza (UNCLOS).  

3. Polska popiera dalszy rozwój zasad zarządzania rejonem Arktyki, w tym 
w szczególności do żeglugi i wykorzystywania zasobów mineralnych i na-
turalnych, oraz uznaje specjalną rolę Rady Arktycznej w tym zakresie.  

4. Polska opowiada się za swobodą badań naukowych Arktyce (punkt ten jest 
tożsamy z priorytetami wobec Rady Arktycznej)58. 

Istotnym wyrazem zaangażowania polskiej dyplomacji w sprawy dotyczące Ark-
tyki była konferencja: On Top of the Word – Addressing Challenges of the Arctic 
Region, która miała miejsce w Warszawie w marcu 2010 r. Sekretarz stanu Mikołaj 
Dowgielewicz zaprezentował wówczas polskie postulaty wobec Dalekiej Północy:  

 przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych w odniesie-
niu do regionu Arktyki i działanie na rzecz ochrony środowiska naturalne-
go Arktyki; 

 respektowanie istniejących regulacji prawa międzynarodowego wobec Ark-
tyki, zwłaszcza Konwencji ONZ o prawie morza;  

 działanie na rzecz wypracowania międzynarodowych zasad i mechani-
zmów zarządzania rejonem Arktyki, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
żeglugi i eksploatacji bogactw naturalnych z uwzględnieniem roli Rady 
Arktycznej w tym zakresie; 

 popieranie swobody badań naukowych w Arktyce; 
 wspieranie procesu zmierzającego do uzyskania przez Komisję Europejską 

statusu obserwatora w Radzie Arktycznej. 
W opinii niektórych analityków stosunków międzynarodowych w priorytetach pol-

skiej polityki zagranicznej wobec Arktyki powinny zostać uwzględnione 3 wymiary: 
 instytucjonalny (Polska jako członek NATO i UE będzie współdecydować 

o roli i stopniu zaangażowania tych organizacji w regionie);  
 bezpieczeństwa (zainteresowanie Daleką Północą wzrasta wraz z nasilają-

cym się napięciem politycznym państw oraz rosnącym znaczeniem i zaan-
gażowaniem USA, Rosji, Chin, Indii. To może w nieodległym czasie spo-
wodować wykształcenie się nowego wymiaru współpracy atlantyckiej, 
w tym także relacji UE – USA – Kanada, i przełożyć się na dyskusję o roli 
NATO i Rosji w Europie Północnej); 

 regionalny (rozwój sytuacji politycznej na Dalekiej Północy może oddzia-
ływać na uwarunkowania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, jego 
spójność i bezpieczeństwo)59.  

                                                            

58 Meeting of Deputy Ministers Copenhagen 27 May 2010, Final Report, w: http://arctic-
council.org/filearchive/DMM%2027%20May%202010%20%20Final%20Report.pdf 
(dostęp: 11.03.2011). 
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Założenia polskiej polityki zagranicznej wobec regionu Arktyki mają charakter 
wysoce generalny i winny być postrzegane przez szeroki pryzmat, w tym w ramach 
kształtowanego obecnie stanowiska Unii Europejskiej wobec Arktyki60. Dla nasze-
go kraju szczególnie ważny jest kształt unijnej polityki arktycznej. Ważne jest, aby 
włączyć do niej komponent dotyczący współpracy regionalnej i zastąpić agresję 
między narodami pokojową koegzystencją i wzajemną kooperacją. Koncepcja ta 
była promowana i widoczna w działaniach w czasie prezydencji Polski w Radzie 
Unii Europejskiej, ponieważ w tym czasie oceniano implementację Konkluzji Rady 
w sprawie Arktyki z 8 grudnia 2009 roku, dokumentu przygotowanego w okresie 
prezydencji szwedzkiej61. Istotną rolę w tej sprawie odgrywa bilateralny dialog 
z Kanadą, zainicjowany przez Ottawę. Jak przyznał podsekretarz stanu w MSZ 
Maciej Szpunar, „Poznanie przez Polskę stanowiska i argumentacji Kanady może 
mieć duże znaczenie w prowadzonym obecnie dialogu z Unią Europejską na tema-
ty arktyczne”62. Polska dyplomacja powinna sprzyjać i zachęcać Wspólnotę do 
aktywności na Dalekiej Północy, może ona bowiem uzupełnić współpracę krajów 
Unii Europejskiej o perspektywę makroregionalną. Żeby uzyskać efekt synergii, 
strategia arktyczna winna być komplementarna wobec przyjętej w 2009 r. Strategii 
UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Wymiaru Północnego UE. Strategia bał-
tycka jest skierowana do państw członkowskich UE w regionie Morza Bałtyckiego, 
ale zawiera również kwestie, które wymagają współpracy z państwami trzecimi, 
np. z Rosją. Wymiar Północny UE stanowi ponadto punkt odniesienia dla intensy-
fikacji współpracy transatlantyckiej w sprawach dotyczących północnych regionów 
świata, angażując USA i Kanadę. Koordynacja tych instrumentów i otwarcie się 
Wspólnoty Europejskiej na Daleką Północ będzie sprzyjać budowaniu przyjaznych 
relacji z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. 

Unia Europejska występuje w Arktyce jako jeden z podmiotów starający się 
uzyskać wpływ na ten obszar. Choć podkreśla, że jest w trwały sposób związana 
z Arktyką za sprawą historii, gospodarki i osiągnięć naukowych, to nie jest jej wy-
raźnym aktorem. Przeszkodę stanowi bowiem geografia. Trzy państwa członkow-

                                                                                                                                                       

59 O. Osica, Daleka Północ jako nowy obszar współpracy i rywalizacji, „Nowa Europa”. 
Numer Specjalny 1(4), 2010, s. 8-9. 

60 Na temat polityki UE wobec Arktyki pisze M. Łuszczuk, Obszary arktyczne w działalności 
Unii Europejskiej, w: „Nowa Europa” nr 9, 2010, s. 156 i nast.; por. A. Maurer, The Arctic 
region – perspectives from member states and institutions of the EU, September 2010, w: 
http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&It
emid=89 (dostęp: 15.03.2011). 

61 Informacja MSZ, SM/2113/12/11/28897, Warszawa 21.02.2011. 
62 Wystąpienie wiceministra spraw zagranicznych M. Szpunara na otwarciu konferencji pt. 

„Arktyka bardziej dostępna. Implikacje dla zarządzenia regionalnego oraz zrównoważo-
nego rozwoju”, zorganizowanej w marcu 2011 r. przez Ambasadę Kanady w Polsce oraz 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  
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skie UE są członkami Rady Arktycznej. Oprócz tego Norwegia i Islandia są zwią-
zane z polityką UE poprzez EOG, a ponadto UE zawarła umowę o partnerstwie 
z Grenlandią, która nie jest częścią UE. Strategicznymi partnerami UE są Kanada, 
Rosja i Stany Zjednoczone. Jednak jedynym państwem w UE ściśle arktycznym 
jest Dania – poprzez Grenlandię (która ma z kolei daleko posuniętą autonomię). 
Europa Północna dla UE stanowi przede wszystkim geograficzny związek z Fede-
racją Rosyjską i, jako taki, jest ważny dla współpracy z tym krajem. 

Daleka Północ długo nie była przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Euro-
pejskiej. Początek unijnej polityki wobec regionu arktycznego stanowi przyjęty 
przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 r.63 komunikat „Unia Europejska 
a region arktyczny”, w którym przedstawiono skutki zmian klimatu oraz działalno-
ści człowieka na terenie Arktyki. Przedstawiono w nim interesy UE oraz priorytety 
realizowanej przez nią polityki, a także propozycje działań, stanowiących odpo-
wiedź na pojawiające się wyzwania. Trzy główne cele to: ochrona i zachowanie 
Arktyki w zgodzie z jej mieszkańcami, działanie na rzecz zrównoważonego wyko-
rzystania zasobów, przyczynienie się do lepszego, wielostronnego zarządzania nią. 
Ich realizacji mają służyć m.in.: stworzenie nowej infrastruktury badawczej, kon-
trolowanie i monitorowanie zanieczyszczeń, zwiększenie współpracy w zakresie 
zapobiegania katastrofom, przygotowanie na wypadek katastrof i wprowadzenie 
ulepszeń w zakresie nadzoru morskiego, angażowanie arktycznej ludności auto-
chtonicznej w prowadzenie regularnego dialogu, rozszerzenie istniejących ram 
prawnych dotyczących rybołówstwa, tak aby swoim zasięgiem objęły obszar Ark-
tyki, działanie na rzecz pełnego wdrożenia istniejących przepisów oraz podnosze-
nia standardów dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa, określo-
nych przez Międzynarodową Organizację Morską64.  

                                                            

63 Benita Ferrero-Waldner, komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polity-
ki sąsiedztwa, w 2008 r. przekonywała: „Arktyka jest wyjątkowym, a jednocześnie za-
grożonym regionem, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Rozwój tego re-
gionu będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. 
Zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej we współpracę z Arktyką otworzy nowe 
perspektywy dla kontaktów, jakie utrzymujemy z państwami regionu arktycznego. UE 
jest gotowa do współdziałania z nimi na rzecz zwiększenia stabilności, lepszego, wielo-
stronnego zarządzania Arktyką w ramach istniejących przepisów prawnych, a także na 
rzecz utrzymania odpowiedniej równowagi między priorytetowym celem, jakim jest za-
chowanie środowiska naturalnego, a potrzebą zrównoważonego wykorzystania surowców 
naturalnych, między innymi węglowodorów”. Zob. Arktyka zasługuje na uwagę Unii Eu-
ropejskiej – pierwszy krok w kierunku polityki UE wobec Arktyki, w: http://ec.europa.- 
eu/maritimeaffairs/press/pdf/press_rel201108_pl.pdf (dostęp: 05.03.2011). 

64 Bruksela, 20.11.2008 KOM(2008) 763 wersja ostateczna Komunikat Komisji do Rady i Par 
lamentu Europejskiego – Unia Europejska a region arktyczny, w: http://eurlex.europa.eu/L- 
exUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0763:PL:NOT (dostęp15.03.2011). 



Rola i miejsce Arktyki w polityce zagranicznej Polski 161 

Ważnym etapem w procesie kształtowania polityki UE wobec regionu było przy-
jęcie 8 grudnia 2009 r. przez Radę Unii Europejskiej EU Conclusions on Arctic Issu-
es. Otworzyło to możliwość wypracowania systemowych rozwiązań służących kom-
pleksowemu zarządzaniu Arktyką z wykorzystaniem wielostronnych mechanizmów 
współpracy międzynarodowej, takich jak Konwencja o prawie morza, stanowiąca 
zasadniczy akt prawa międzynarodowego, regulujący status prawny Arktyki. Przyję-
ty dokument ma służyć wdrożeniu strategicznych inicjatyw UE włącznie ze zinte-
growaną polityką morską Unii oraz realizacji priorytetów, do których należą: 

 wzmacnianie międzynarodowych reżimów prawnych dotyczących mórz 
i oceanów; 

 przeciwdziałanie próbom politycznej i gospodarczej „monopolizacji” Ark-
tyki oraz tworzenia stref wpływów; 

 ochrona bioróżnorodności regionu; 
 reagowanie na zmiany klimatu; 
 wzmacnianie bezpieczeństwa żeglugi oraz statków, a także wolności nawi-

gacji zgodnie z teorią otwartego morza; 
 rozwój badań naukowych poprzez udział w grupach roboczych Rady Ark-

tycznej; 
 ochrona specyfiki ludności lokalnej; 
 uzyskanie statusu obserwatora w RA przez Komisję Europejską. 

Dziś uwaga UE poświęcona temu obszarowi wzrasta wraz z zachodzącymi tu 
przemianami oraz nasilającym się naprężeniem politycznym. Unia czuje się także 
współodpowiedzialna za zmiany w środowisku naturalnym Arktyki jako jeden 
z głównych sprawców zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Jest też 
szczególnie zainteresowana tym regionem, ponieważ będzie musiała poradzić 
sobie ze skutkami przeobrażeń w nim zachodzących, poczynając od problemów 
związanych ze zmianą klimatu, a kończąc na geopolityce morskich szlaków że-
glugi i bezpieczeństwie dostaw zasobów. Unia Europejska stoi na stanowisku, że 
ekosystem Arktyki może być chroniony jedynie w ramach holistycznego i zrów-
noważonego podejścia, nakreślonego w zintegrowanej polityce morskiej UE. 
Ponadto Arktyka jest uważana za ważny skarbiec zasobów naturalnych (ryby, 
drewno, ropa i gaz) dla Europy. Szczególną rolę odgrywa kwestia rybołówstwa, 
gdyż około połowa ryb spożywanych w UE pochodzi z mórz północnych. Wcze-
śniej polityka wobec tego regionu odbywała się tylko w ramach Wymiaru Pół-
nocnego i jego Arctic Window65. Jednak ten mechanizm nie spełnił pokładanych 

                                                            

65 „Okno Arktyczne” jest postrzegane jako polityczna przestrzeń, w ramach której UE oraz 
państwa arktyczne (w tym Rosja) prowadzą konsultacje w sprawach wspólnie ich doty-
czących. Wspiera ono działania służące budowaniu porozumień pomiędzy strukturami 
Europy Północnej, w tym Radą Państw Morza Bałtyckiego, Radą Arktyczną oraz Euro-
arktyczną Radą Morza Barentsa.  
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w nim nadziei, brakuje bowiem widocznych efektów jego działalności. Polska 
oczekuje, że zostanie on wykorzystany w większym niż dotychczas wymiarze 
i promuje w Unii Europejskiej tezę, że powinien być płaszczyzną działań Rady 
Arktycznej, Rady Państw Morza Bałtyckiego i UE. Platforma ta pozwoliłaby 
naszemu krajowi na aktywniejsze włączenie się do problematyki arktycznej dzię-
ki doświadczeniu w eksploracji Arktyki. Zgoda dla tego rodzaju inicjatywy za-
warta została w Konkluzjach Rady UE wobec Arktyki66. 

Do unijnej dyskusji na temat przemian zachodzących na Dalekiej Północy oraz 
ich skutków dla otaczającego świata dołączył także Parlament Europejski67. 
W styczniu 2011 r. przyjął on rezolucję w sprawie zrównoważonej polityki UE na 
Dalekiej Północy68. Warto wskazać, że z inicjatywy Polski został wprowadzony do 
niej zapis o swobodzie badań i tworzeniu międzynarodowych zespołów oraz infra-
struktury w tym rejonie69. Polska, idąc śladem tej koncepcji, powinna stać się inicja-
torem dyskusji o wspólnych elementach naukowych poznawania Arktyki.  

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że dotychczasowe działania 
polskiego MSZ wobec Arktyki opierają się na czterech filarach: 

 przestrzeganiu obowiązujących uregulowań prawno-międzynarodowych 
oraz rozbudowie sieci różnego typu porozumień o współpracy naukowej 
i innej w rejonie Arktyki; 

                                                            

66 Council conclusions on Arctic issues 2985th FOREIGN AFFAIRS Council meeting 
Brussels, 8 December 2009, w: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/p- 
ressdata/EN/foraff/111814.pdf (dostęp: 15.03.2011). 

67 Pierwsza rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania regionem arktycznym 
została przyjęta 9 października 2008 r., zob. http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.- 
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0474+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp: 30.03. 
2011). 

68 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej 
polityki UE na dalekiej północy, w: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRe 
f=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0024+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp: 15.03.2011). 

69 Polarnicy podkreślają, że obszar badań w Arktyce stopniowo się zmniejsza, m.in. z uwa-
gi na powstające parki chroniące środowisko naturalne, co nakłada na naukowców obo-
wiązek przestrzegania szczególnych uwarunkowań administracyjnych. Warto jednak za-
znaczyć, że jedynie Polski Komitet Badań Polarnych podpisał porozumienie z Guberna-
torem Svalbardu, które daje pewne gwarancje swobody prowadzenia i kontynuowania 
badań. Zob. Zarządzenie Nr D-011-2/09 Dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii 
Nauk z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad dostępu i korzystania in-
nych jednostek i środowiska naukowego ze Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie”, 
w: http://www.kbp.pan.pl/images/stories/pliki/Dostep_do_Stacji_Hornsund_2009.pdf 
(dostęp: 29.03.2011); Agreement between the Governor of Svalbard and Committee on 
Polar Research of Polish Academy of Science concerning the use of 6 huts belonging to 
the Norwegian Government, w: http://www.kbp.pan.pl/images/stories/pliki/4268_001.pdf 
(dostęp: 29.03.2011). 
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 aktywnym udziale Polski w kształtowaniu europejskiej polityki wobec Ark-
tyki; 

 współpracy Polski z Radą Arktyczną; 
 rozwijaniu dyplomacji publicznej w obszarach problematyki dotyczącej re-

gionu Arktyki (udział w konferencjach politologicznych, poświęconych 
temu zagadnieniu)70. 

Przebieg wydarzeń w Arktyce będzie miał wpływ na architekturę bezpieczeństwa 
transeuropejskiego i strategie w tym zakresie USA i Rosji. Konflikt zbrojny między 
państwami regionu arktycznego jest mało prawdopodobny. Jednakże jak wszędzie na 
świecie, gdzie toczone są spory między państwami także i w tym regionie teoretycz-
nie może dojść do zaangażowania sił polityczno-wojskowych. Poszczególne kraje 
podejmują wysiłki służące zapewnieniu stabilności i wyeliminowaniu zagrożeń mili-
tarnych w tej części Europy i świata. W lutym 2011 r. Szwecja i Estonia podpisały 
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie obronności. Ministrowie obrony 
narodowej obu krajów rozmawiali o współpracy pomiędzy krajami skandynawskimi 
oraz państwami regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zapewnienia wspólnego cy-
bernetycznego oraz energetycznego bezpieczeństwa. To jest przełomowe wydarzenie 
w historii Szwecji, która prawie przez 200 lat zachowywała neutralność w stosun-
kach międzynarodowych71. Inny przykład – w styczniu 2011 r. premier Wielkiej 
Brytanii David Cameron gościł swoich odpowiedników z Danii, Finlandii, Islandii, 
Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy (niestety nie znaleźli się wśród nich Pola-
cy) na pierwszym północnobałtyckim szczycie: „Sojusz wspólnych interesów”. Ce-
lem spotkania było ustanowienie wspólnych mechanizmów, sił i środków gwarantu-
jących stabilność i bezpieczeństwo w Arktyce72.  

Także polska dyplomacja powinna zabrać głos w sprawie bezpieczeństwa Arkty-
ki poprzez włączenie się do międzynarodowego dyskursu73 w ramach UE (tu Polska 

                                                            

70 Wystąpienie Pana Ministra M. Szpunara na spotkaniu z prezydencją  szwedzką Rady 
Arktycznej (Sztokholm, 6 listopada 2012 r.) 

71 Nordic-Baltic Alliance and NATO's Arctic Thaw, 09.02.2011, w: http://www.stratfor.com/- 
/memberships/183759/geopolitical_diary/20110208-nordic-baltic-alliance-and-natos-arctic-
thaw (dostęp: 01.04.2011). 

72 Britain Spearheads “Mini-NATO” In Arctic Ocean, Baltic Sea, w: 
http://www.arcticsecurity.org/?p=561 (dostęp: 02.04.2011). 

73 W tym kontekście warto podkreślić, że dyplomacja naszego kraju podejmuje bilateralne 
inicjatywy służące zapewnieniu stabilności na Dalekiej Północy. Minister Radosław Sikor-
ski i jego szwedzki odpowiednik, Carl Bildt, w lutym 2010 r. wezwali we wspólnie opubli-
kowanym na łamach dziennika „New York Times” artykule do radykalnego zmniejszenia 
arsenału taktycznej broni atomowej w Europie, w tym wycofanie jej z Obwodu Kalinin-
gradzkiego i Półwyspu Kolskiego. Zob. Next, the Tactical Nukes, by C. Bildt and R. Sikor-
ski, published: February 1, 2010, w: http://www.nytimes.com/2010/02/02/opinion/02iht-
edbildt.html (dostęp: 30.03.2011). 
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mogłaby odgrywać rolę moderatora dyskusji, nadając wyrazistość polskiej rezyden-
cji) i NATO. Obie te organizacje (wraz z ONZ, która wskazuje kanony rozwiązywa-
nia konfliktów na morzach i oceanach) winny być strażnikiem pokojowych rozstrzy-
gnięć poprzez promocję wielosektorowej współpracy regionalnej państw regionu 
arktycznego. W tym kontekście współpraca bałtycka może być uznana za laborato-
rium skutecznych – dzięki licznym kontaktom – rozwiązań, które stanowi mocny 
(przez osiągnięty standard) akcent do naśladowania dla krajów innych regionów 
w obszarze euroatlantyckim. Wielostronne kontakty i liczne związki, rozwój gospo-
darczy i społeczny, rosnąca odpowiedzialność i tożsamość oraz wspólne wartości, 
mogą uczynić region arktyczny stabilnym i bezpiecznym.  

Ważne jest także, aby w natłoku politycznych polemik i zgłaszanych inicjatyw 
nie stracić z oczu już sprawdzonych rozwiązań i w pełni wykorzystać najlepsze 
wzorce współpracy w tym zakresie państw Morza Bałtyckiego. Z polskiego punktu 
widzenia Arktyka to obszar będący naturalnym przedłużeniem i łącznikiem z re-
gionem Morza Bałtyckiego. Polityka arktyczna naszego kraju winna być rozpatry-
wana w szerszym kontekście, z uwzględnieniem regionu bałtyckiego. Polska tą 
drogą bowiem może wzmocnić kontakty z państwami nordyckimi i bałtyckimi oraz 
mieć wpływ na kształtowanie polityki UE wobec Rosji. Środowisko naturalne Da-
lekiej Północy i jego ochrona w kontekście dokonujących się przemian klimatycz-
nych jest kluczowym zagadnieniem dla państw tego obszaru – tu zatem rola Polski 
może być nie do przecenienia (mamy przecież niebagatelne doświadczenie we 
współpracy w tym zakresie z krajami nadbałtyckimi). Celem polskiej dyplomacji 
winna być zatem (wzorem kooperacji bałtyckiej) promocja wielu płaszczyzn 
współpracy (politycznych, ekologicznych, gospodarczych, kulturalnych) pod egidą 
Rady Arktycznej, a przez to ustanowienie więzi łączących Arktykę z regionem 
Morza Bałtyckiego. 

 
 
Podsumowanie 

 
Daleka Północ długo nie była przedmiotem zainteresowania politologów. Od-

krycie zasobów naturalnych w Arktyce oraz postępujące zmiany klimatyczne, po-
wodujące otwarcie nowych północnych szlaków wodnych, wywołały zwiększone 
zainteresowanie tym regionem. Stawia to na porządku dziennym dialogu między-
narodowego takie kwestie, jak: obecność militarna w kontekście polityki bezpie-
czeństwa, eksploatacja bogactw naturalnych, ochrona środowiska, rozwój żeglugi, 
rosnący ruch turystyczny oraz kontynuacja badań naukowych. 

Analiza politologiczna różnorodnych i skomplikowanych zjawisk, jakie zacho-
dzą na Dalekiej Północy, jest ze wszech miar aktualna i pożądana. Kwestie poli-
tyczne i klimatyczne są bowiem ze sobą ściśle związane – topniejąca powierzchnia 
lodu z jednej strony umożliwia korzystanie z nowych dróg morskich, dostęp do 
złóż surowców, a z drugiej – zmienia ekosystem i pozwala na zagnieżdżenie się 
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nowych gatunków fauny i flory, wcześniej w tym regionie nieobecnych. Arktyka 
stoi przed poważnymi wyzwaniami, na które należy spoglądać w szerszym kontek-
ście. Przyczyny problemów regionalnych leżą w innych obszarach świata i tam 
należy szukać ich rozwiązania. Nie wolno przy tym tracić z oczu gwarancji wolno-
ści badań naukowych, lokalnych społeczeństw i przyrody, a toczące się spory poli-
tyczne rozstrzygać w ramach istniejących i uprawnionych do tego międzynarodo-
wych forów.  

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, Polska nie posiada bezpośrednich in-
teresów politycznych ani gospodarczych w regionie Arktyki, jednak uwzględniając 
szerszy kontekst przeobrażeń zachodzących na Dalekiej Północy, winna nie tylko 
przyglądać się zmianom tu zachodzącym, ale także aktywnie włączać w proces 
budowy regionu w sensie politycznym i instytucjonalnym. Inicjatywy podejmowa-
ne przez nasz kraj w tym obszarze mogłyby wpłynąć na jego wizerunek, a tym 
samym na pozycję Polski na arenie międzynarodowej i forum Unii Europejskiej. 
Dotychczasowa praktyka interdyscyplinarnych prowadzonych konsultacji potwier-
dza ich funkcjonalność i wskazuje na potrzebę jej kontynuowania74. Skuteczna 
dyplomacja nie może bowiem obejść się bez wsparcia ze strony zaplecza eksperc-
ko-naukowego. Na razie Polska obserwuje proces przemian w Arktyce, ale i z suk-
cesem podejmuje publiczną debatę na ten temat. W trakcie spotkania ministerial-
nego Rady Arktycznej w Nuuk (Grenlandia) w maju 2011 r. wzmocniono rolę 
państw-obserwatorów. To powinno dać impuls polskiej dyplomacji do bardziej 
zdecydowanego zaprezentowania założeń naszej strategii wobec tego obszaru oraz 
doświadczeń w zakresie współpracy regionalnej w Europie Północnej. 
 
 
 
 

                                                            

74 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przywiązuje także dużą wagę do działań ze sfery tzw. 
dyplomacji publicznej ukierunkowanych na Arktykę. Wyraźnie włącza się w proces inter-
dyscyplinarnych debat i naukowych konsultacji poświęconych temu regionowi. Ich wagę 
podkreślał ambasador Jakub. T. Wolski, przedstawiciel Polski w Radzie Arktycznej, na 
konferencji zorganizowanej przez Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS „Współ-
praca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI wieku” w paź-
dzierniku 2010 r. Innym przykładem aktywności w tym zakresie jest polsko-kanadyjska 
konferencja arktyczna zorganizowana przez Ambasadę Kanady oraz Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych w marcu 2011 r. w Warszawie pt. „Arktyka bardziej dostępna. Impli-
kacje dla zarządzenia regionalnego oraz zrównoważonego rozwoju”.  Kontynuacją spotka-
nia w Lublinie w październiku 2010 r. była konferencja zorganizowana przez Dolnośląską 
Szkołę Wyższą wspólnie z UMCS we Wrocławiu w listopadzie 2012 r. „Arktyka z per-
spektywy pierwszej dekady XXI wieku. Między rywalizacją a współpracą” (omówienie 
K. Kubiak, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2013, vol. 7, s. 394-396). 
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 Rola Grenlandii  
w stosunkach  
międzynarodowych 

Magdalena Tomala  
 
 

Wprowadzenie 
 
Skutki globalnego ocieplenia w Arktyce1 sprawiają, że w ostatnim czasie rośnie 

zainteresowanie tym obszarem ze strony wielu państw i organizacji międzynaro-
dowych2. Źródłem uwagi podmiotów stosunków międzynarodowych są korzyści 
gospodarcze, wynikające z eksploatacji zasobów naturalnych, przede wszystkim 
ropy naftowej i metali ziem rzadkich, dotąd niewydobywanych, ze względu na 
trudne warunki klimatyczne3. Oczekiwaniom zainteresowanych państw oraz korpo-
racji towarzyszy jednak strach związany z możliwością wybuchu konfliktu i odej-
ścia od pokojowego charakteru współpracy międzynarodowej w Arktyce. Rośnie 
też obawa o stan środowiska wobec braku lodu, który może uruchomić procesy 
prowadzące do nieodwracalnych zmian ekologicznych. Utrudnią one przetrwanie 
arktycznej faunie, w tym niedźwiedziom polarnym, fokom, morsom i licznym ga-
tunkom ptaków gniazdujących w Arktyce. Dotkną także setek tysięcy rdzennych 
mieszkańców tych ziem.  

Można postawić hipotezę, że obszar Arktyki dotyczy jednego z najbardziej 
newralgicznych obszarów naszego globu, gdzie wskazane uwarunkowania mogą 
złożyć się na wyjątkową kombinację szans i współczesnych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa regionu. W tym kontekście interesujące jest położenie geopolityczne 
Grenlandii, która dotąd pozostająca na marginesie stosunków międzynarodowych, 
staje się dziś kluczowym graczem w układzie globalnym. Dochodzi tu do ścierania 
się interesów znaczących potęg światowych, takich między innymi jak: Chiny, 
Rosja, Dania czy Unia Europejska. Celem „tej rozgrywki” są z jednej strony złoża 
                                                            

1 B. Maxwell, Arctic Climate: Potential for Change under Global Warming, R.L. Jefferies, 
J.F. Reynolds, G.R. Shaver, J. Svoboda, (ed.) Arctic Ecosystems in a Changing Climate. 
An Ecophysiological Perspective, Academic Press, California, s. 23-26. 

2 A. Neumann, European Interests as regards Resource Exploitation in the Arctic: How Sus-
tainable are European Efforts in this regard? “The Yearbook of Polar Law” IV,, 2012, s. 
619-645. Zob. także: T.C. Wright, China’s New Arctic Strategem: A Strategic Buyer’s Ap-
proach to the Arctic, “Journal of Military and Strategic Studies” 2013, Vol. 15 Issue 1, s. 1-30. 

3 S.H. Hansen, L.C. Pedersen, K.D. Vilsgaard, I.E. Nielsen, S.F. Hansen, Environmental 
and Ethical Aspects of Sustainable Mining in Greenland, “Journal of Earth Science and 
Engineering” No 3 (2013), s. 213-224. 
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surowcowe „Zielonej Wyspy”, a z drugiej – kwestie ekologiczne, sprawy suweren-
ności rdzennej ludności czy też rozwoju gospodarczego.  

Tocząca się obecnie dyplomatyczna i polityczna gra o podział wpływów na Dale-
kiej Północy jest więc pod pewnymi względami ważna z punktu widzenia samej Gren-
landii. Wynika to między innymi z faktu, że wspólnota międzynarodowa coraz częściej 
wykazuje gotowość do zaakceptowania sytuacji, w której inne podmioty niż państwa 
mogą otrzymać zdolność do czynności prawnych, w tym do zawierania umów, podpi-
sywania traktatów czy choćby zabierania głosu na arenie międzynarodowej. Celem 
niniejszego artykułu jest analiza sytuacji międzynarodowej w regionie, w kontekście 
ustawy z 12 czerwca 2009 r., zgodnie z którą  uprawniono rząd Grenlandii do nego-
cjowania i zawierania umów międzynarodowych z krajami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi. Jaką rolę odegra Grenlandia w układzie geopolitycznym, gdzie 
ścierają się interesy Chin, Danii i Unii Europejskiej? W artykule zobrazowany zostanie 
styk interesów tych trzech podmiotów, który wydaje się bardzo interesujący z punktu 
widzenia stosunków międzynarodowych. Każdy z nich ma swoje cele w Grenlandii 
i na pozór wydają się one ze sobą sprzeczne. Można zatem prognozować, że Grenlan-
dia rozważając szanse i zagrożenia uzyskania suwerenności, będzie musiała opowie-
dzieć się po jednej ze stron. Ale czy musi to robić? Pytania te pozostają na razie bez 
odpowiedzi, w niniejszej pracy zostaną zaprezentowane argumenty stron konfliktu. 
Ważne jest bowiem zrozumienie wzajemnych relacji między Grenlandią, jej terytorium 
zwierzchnim – Danią, Unią Europejską oraz Chinami. 

 
 

1. Koncepcja ról międzynarodowych a status Grenlandii 
 
W ujęciu W. Kosteckiego polityka zagraniczna to „proces formułowania i re-

alizacji interesów narodowo-państwowych w stosunku do innych państw 
i uczestników systemu międzynarodowego”4. Definicja ta wskazuje, że naród 
Grenlandii – niemający statusu suwerennego państwa, może występować w sto-
sunkach międzynarodowych jako podmiot realizujący swoje własne interesy. Czy 
może również pełnić role międzynarodowe? Jak wskazuje J. Kukułka i R. Zięba, 
prowadząc politykę zagraniczną, państwo realizuje wiele ról międzynarodowych, 
mających charakter celowych oddziaływań państwa na środowisko międzynaro-
dowe, co w perspektywie pozwala na określenie zależności między jego deklara-
cjami politycznymi a rzeczywistymi działaniami, ukierunkowanymi na realizację 

                                                            

4 W.Kostecki, Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1988, za: 
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, 
Warszawa–Kraków 2000, s. 106. 
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tych zamierzeń5. Według M. Bieleckiej pod pojęciem „roli międzynarodowej pań-
stwa rozumieć można (…) zorganizowany i celowy system oddziaływań państwa 
na innych uczestników stosunków międzynarodowych, będący funkcją jego su-
biektywnej oceny i wpływu środowiska zewnętrznego”. Choć autorka wskazuje 
w tym miejscu, że definicja odnosi się do ról międzynarodowych państwa, a nie np. 
do narodu lub innego podmiotu, to w innym miejscu podkreśla, że „Pojęcie roli 
międzynarodowej (…) nie utożsamia się zwykle z zachowaniem poszczególnych 
jednostek, a raczej z polityką zewnętrzną państwa. Działanie w ramach większego, 
poliarchicznego systemu międzynarodowego sprawia, że role formułowane na 
użytek mają specyficzny charakter wynikający ze specyfiki tego systemu. Dotyczy 
to zwłaszcza jego uczestników. W tym przypadku są to głównie państwa. Oczywi-
ście występują tu też inni uczestnicy stosunków międzynarodowych, tacy jak: or-
ganizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe czy grupy interesu, którzy 
odgrywają szereg ról międzynarodowych”6.  

Na pozapaństwowe podmioty zwraca uwagę J. Zając7 oraz P. Bartosiewicz. 
Ten drugi uważa, że „zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, jako 
główne elementy konstytuujące globalną przestrzeń geopolityczną, odgrywają 
w tej trójwymiarowej rozciągłości określone role międzynarodowe”8.  

Poruszając to zagadnienie większość politologów ma na myśli role międzyna-
rodowe państw, a nie innych uczestników, którzy traktowani są w sposób drugo-
rzędny. P. Bartosiewicz wskazuje jednak, że paradoksalnie rola uczestników dru-
gorzędnych (w tym analizowanego narodu Grenlandii) może być w rzeczywistości 
zdecydowanie większa niż zwykło się to wydawać przeciętnym obserwatorom 
życia międzynarodowego. Autor powołuje się na stworzoną w latach 70. XX w. 
teorię dekliningu, zgodnie z którą „państwo, jako podstawowy uczestnik stosun-
ków międzynarodowych, przestaje odgrywać dominującą rolę we współczesnym 
świecie. Jego miejsce zajmują organizacje międzynarodowe, które pętają państwa 
sieciami różnorodnych powiązań niczym liliputy Guliwera z powieści Jonathana 
Swifta”9.  

Przywołane wcześniej definicje pozwalają przyjąć, że naród Grenlandii może 
odgrywać role międzynarodowe mimo braku państwowości oraz pełnej suweren-
ności. W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie role w sto-
                                                            

5 J. Kukułka, R. Zięba, Ewolucja międzynarodowej roli Polski odrodzonej, „Studia Nauk 
Politycznych”, 1981 nr 4, s. 80-81; za M. Bielecka, Role międzynarodowe państwa, w: 
R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004, s. 177. 

6 Ibidem. 
7 J. Zając, Role międzynarodowe państwa średniego – aspekty teoretyczne, „Krakowskie 

Studia Międzynarodowe” nr 4 2013, s. 15. 
8 P. Bartosiewicz, Zagadnienie ról międzynarodowych państw internacjologii, „Polityka 

i Społeczeństwo” nr 4 2007, s. 7. 
9 Ibidem. 



Magdalena Tomala 174 

sunkach międzynarodowych pełni Grenlandia oraz jaka jest skuteczność jej oddzia-
ływania na inne państwa. 

 
 

2. Determinanty ról międzynarodowych Grenlandii 
 
Na kształt ról międzynarodowych podmiotu międzynarodowego składa się 

kompleks czynników wewnętrznych i międzynarodowych, nazywanych uwarun-
kowaniami czy determinantami. W literaturze istnieje wiele typologii czynników 
warunkujących politykę zagraniczną. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie o role, jakie może pełnić Grenlandia, nie-
zwykle ważna w tym przypadku jest analiza pozycji tego podmiotu w systemie 
stosunków i ról międzynarodowych. Pod pojęciem pozycji należy rozumieć status 
międzynarodowy, który określa rangę państwa w tym systemie. Definicja pozycji 
państwa wiąże się z pojęciem siły, inaczej potencjału państwa oraz możliwościami 
jego oddziaływania na środowisko. Pozycja, jaką może zajmować podmiot w sto-
sunkach międzynarodowych zależy od wielu czynników natury obiektywnej i su-
biektywnej. Są to czynniki ekonomiczne, polityczne, geograficzne, kulturowe czy 
też subiektywne, wynikające z oceny innych uczestników stosunków międzynaro-
dowych lub własnego wizerunku. 

 
Pozycja geograficzna 
 
Coraz częściej badacze zwracają uwagę na znaczenie czynnika geograficznego 

dla jego polityki zagranicznej. Grenlandia zajmuje powierzchnię 2 175 600 km2, 
z czego jednak 1 833 900 to ziemia pokryta wiecznym lodem, a jedynie 150 000 
km2 może uchodzić za obszar zamieszkały. Jest to kraj o zimnym klimacie. Średnia 
roczna temperatura powietrza w środkowej części wyspy wynosi 30°C, zimą spada 
nawet poniżej -50°C. Wybrzeże Grenlandii, szczególnie w południowej części, 
odznacza się łagodniejszymi temperaturami. Przez większą część roku średnia 
temperatura to 0°C i więcej, niekiedy nawet powyżej 10°C. Grenlandię zamieszku-
je ok. 56 tys. mieszkańców. Stolicą kraju jest Godthab (Nuuk). Języki używane na 
wyspie to grenlandzki, duński oraz angielski (w większych miastach). W języku 
grenlandzkim można wyróżnić aż cztery dialekty: południowy, wschodni, zachodni 
(uznawany za oficjalny, którego dzieci uczą się w szkołach) oraz tzw. Thule10. 

                                                            

10 Zob. http://www.greenland.com/en/about-greenland/kultur-sjael/sprog.aspx) (dostęp: 
15.03.2014) 
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Na tym właśnie obszarze mieszka ponad 80% całkowitej liczby ludności. 
Oprócz Grenlandczyków są to także Eskimosi, Duńczycy (w większości napływo-
wi oraz ludność mieszana). Najpowszechniejszą religią jest luteranizm11.  

 
Status polityczny 
 
Znaczącym czynnikiem dla pozycji Grenlandii w świecie jest jej status poli-

tyczny. Od XVIII w. Grenlandia pozostaje pod zwierzchnictwem Danii, która 
w 1921 r. ogłosiła swoje prawa do tego terytorium, a w 1924 r. przyznała Grenlan-
dii status kolonii. Po II wojnie światowej społeczeństwo grenlandzkie opowiedzia-
ło się za integracją z Danią, zyskując 2 mandaty w parlamencie krajowym. Jednak 
kroki Danii w kierunku integracji z ówczesną EWG nie spotkały się z akceptacją 
społeczeństwa wyspy. Przynależność do Wspólnot Europejskich budziła niezado-
wolenie mieszkańców terytorium zależnego, które z tytułu położenia geograficzne-
go pozostawało związane handlem z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Innym 
powodem niechęci Grenlandczyków do struktur europejskich były niekorzystne 
regulacje w ramach wspólnotowej polityki rybołówstwa.  

Kwestie te przyczyniły się do nasilenia dążeń niepodległościowych, a w efek-
cie do uzyskania przez Grenlandię szerokiej autonomii wewnętrznej. Dzięki podję-
tym działaniom przez społeczność grenlandzką, mogła ona podejmować samo-
dzielne decyzje w zakresie polityki wewnętrznej i spraw gospodarczych. 29 listo-
pada 1978 r. została uchwalona ustawa, którą w referendum zaakceptowało 70% 
społeczeństwa Grenlandii. Weszła w życie 1 maja 1979 r., określając na długie lata 
status Zielonej Wyspy (Green-land) jako terytorium autonomicznego. Zgodnie z 
tym dokumentem mieszkańcy terytorium autonomicznego stanowią wyodrębnioną 
wspólnotę w strukturze państwa duńskiego. Grenlandia uzyskała uprawnienia do 
samodzielnego regulowania spraw związanych z organizacją funkcjonowania or-
ganów władzy lokalnej, podatków bezpośrednich i pośrednich, kościoła państwo-
wego, innych związków wyznaniowych, rolnictwa, hodowli reniferów, łowiectwa, 
rybołówstwa, ochrony zabytków, planowania przestrzennego, podejmowania i 
prowadzenia działalności, ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, kultury i eduka-
cji, handlu, służby zdrowia, administracji budynków i lokali, wynajmu nierucho-
mości, ochrony środowiska naturalnego. 21 czerwca 2009 r. Grenlandia uzyskała 
prawo do własnych źródeł energii, tym samym zyskując więcej autonomii. 

 
Czynniki ekonomiczne 
 
Surowy klimat panujący na Grenlandii nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. 

Dlatego fundamentem grenlandzkiej ekonomii, a tym samym sposobem na życie 
                                                            

11 2013 Statistical Yearbook, w: http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=en&version 
=&sc=SA (dostęp: 20.03.2014). 
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było przez stulecia rybołówstwo oraz łowiectwo. Podstawą ich bytu były polowa-
nia, głównie na ssaki morskie, takie jak: foki, narwale, morsy, wieloryby i niedź-
wiedzie polarne. Polowano też na inne arktyczne zwierzęta (w zależności od ich 
występowania), jak renifery, woły piżmowe, lisy polarne, zające i ptaki. Łowiono 
ryby, używając prostych przynęt i ościeni.  

Rybołówstwo, które zastąpiło tradycyjne myślistwo, również dziś jest podsta-
wą gospodarki. Głównym produktem (także eksportowym) są krewetki – łowi się 
ich ok. 60 tys. ton rocznie, a dalej kraby, halibuty i dorsze12.  

Dodatkowy dochód państwu przynosi sprzedaż koncesji połowowych i towa-
rów luksusowych, jak odzież z foczej skóry (rząd Grenlandii walczy o zniesienie 
zakazu importu tych produktów przez inne kraje). Grenlandia ma trochę minerałów 
(złoto, diamenty, ropa), których wydobycie jest jednak dość kosztowne. 

Należy jednak pamiętać, że tradycji łowieckiej oraz rybackiej zagraża ocieple-
nie klimatu oraz naciski organizacji międzynarodowych, które walczą o ochronę 
środowiska i zachowanie różnorodności gatunkowej13. Podejmowane na arenie 
międzynarodowej działania w tej materii (Global Arctic Programme, 201214) oraz 
uzależnienie od dotacji Danii skłaniają władze Grenlandii do zmian na wyspie. 
Działania rządu Grenlandii skierowane są na wprowadzanie limitów, które pozwo-
lą przetrwać najbardziej zagrożonym gatunkom w jego naturalnym środowisku  
a z drugiej strony zachować tradycyjny model gospodarstw domowych. 

 
Gospodarka oparta na rybołówstwie zdecydowanie nie jest konkurencyjna na 

arenie międzynarodowej, a głównym problemem jest ujemny bilans w handlu za-
granicznym. Stąd na dzień dzisiejszy gospodarka grenlandzka nie jest sobie w sta-
nie poradzić bez dotacji duńskich. Pokrywają one co najmniej połowę wydatków 

                                                            

12 Greenland in Figures, w: http://www.stat.gl/publ/en/GF/2013/pdf/Greenland%20in%20 
Figures%202013.pdf, s. 13. 

13 Środowisko Grenlandii należy do nielicznych terenów najmniej przekształconych przez 
człowieka. Terytorium wyspy stanowią unikalne w skali globalnej ekosystemy, oparte na 
kruchej równowadze, której zniszczenie mogłoby mieć istotne skutki dla całej Ziemi. 
Klimat wyspy jest kluczowym elementem globalnego systemu klimatycznego, elemen-
tem bez którego osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych nie 
jest możliwe. Postępowanie zmian klimatu może spowodować zmiany w środowisku 
oraz we wszystkich jego elementach, może zmienić bezpowrotnie świat żyjących tam lu-
dzi, zob. Zmiany klimatu a tereny podbiegunowe, w: http://www.wwf.pl/co_robi 
my/klimat_glowna/zmiany_klimatu/zmiany_klimatu_a_tereny_podbiegunowe/. 

14Zob.:http://assets.worldwildlife.org/publications/399/files/original/Global_Arctic_Progra
mme_fact_sheet.pdf?1345754259.  
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rządu autonomii15. Duża część dotacji nigdy nie opuszcza Danii, pokrywając kosz-
ty grenlandzkiego importu.  

Nadzieje na dochody wiążą się z przydzielaniem zagranicznym inwestorom 
koncesji wydobywczych. Większość istniejących na wyspie kopalni zamknięto, 
dopiero planuje się rozpoczęcie wydobycia diamentów. Grenlandia liczy na korzy-
ści z eksploatacji surowców mineralnych, którą zapewnić jej mają podziemne bo-
gactwa, w tym wielkie złoża rudy żelaza, uranu oraz – tak pożądanych na całym 
świecie – metali ziem rzadkich. Poszukuje sposobów na rozwinięcie swojego sek-
tora surowcowego i przyciągnięcie zagranicznych inwestorów – jak dotąd bez zna-
czących sukcesów w tej dziedzinie.  

Podsumowując, można wskazać, że rola międzynarodowa Grenlandii jest funk-
cją środowiska wewnętrznego i środowiska międzynarodowego. Przesłankami roli 
międzynarodowej są wewnętrzne i zewnętrzne wyznaczniki polityki zagranicznej 
Grenlandii. 

Do jej mocnych stron możemy zaliczyć:  
 znaczącą powierzchnię,  
 geostrategiczne położenie między Ameryką a Europą, 
 długą linię brzegową,  
 znaczące tereny połowowe,  
 potencjalne tereny wydobywcze 
 drogi transportu międzynarodowego,  
 rzadkie zasoby naturalne (niezbędne do produkcji zaawansowanych techno-

logii) będące celem wielu państw, organizacji międzynarodowych, w tym 
mocarstw gospodarczych, 

 zasoby energetyczne, strategiczne dla wielu mocarstw światowych.  
Do słabych stron należą: 
 niekonkurencyjna gospodarka, 
 brak suwerenności,  
 zależność finansowa od Danii. 
Należy również wskazać na szanse oraz ograniczenia funkcjonowania Gren-

landii w systemie międzynarodowym. Jej status przez lata uzależniony był od wa-
runków klimatycznych. Zimny, niesprzyjający klimat sprawiał, że Grenlandia po-
zostawała na uboczy polityki światowej. Współcześnie następują zmiany w tym 
obszarze, a globalne ocieplenie odsłania jej potencjalne bogactwa. Pojawia się tym 

                                                            

15 Zgodnie z nowymi przepisami podział zysków z wydobycia surowców wygląda tak, że 
Dania przekazuje Grenlandii dotacje w wysokości około 3,2 mld koron duńskich (1,9 mld 
zł) rocznie co stanowi to około 60 proc. budżetu wyspy. Teraz lokalne władze zatrzymają 
75 tys. koron (45 tys. zł) zysków, a reszta będzie dzielona po połowie, dopóki Danii nie 
zostanie zrekompensowana całość dotacji. Zob.: Autonomia dla Grenlandii, 21.06.2009, 
w: http://www.rp.pl/artykul/323286.html. 
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samym szansa na wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym metali ziem rzadkich 
oraz surowców energetycznych, które stanowią strategiczne znaczenie dla podmio-
tów stosunków międzynarodowych. 

 
 

3. Role Grenlandii w stosunkach międzynarodowych 
 
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji ról międzynarodowych. Wyróżnić można 

dwa podejścia do omawianego tematu. Pierwsze, nazywane teoretycznym, opiera 
wyniki na metodach dedukcyjnych. Drugie z kolei – empiryczne, opiera wyniki na 
badaniu częstotliwości występowania konkretnych ról państwa. W zależności od 
nacisków zewnętrznych czy też własnych intencji – Grenlandia może pełnić cały 
szereg ról międzynarodowych. Kryteria klasyfikacji są przy tym dość szerokie.  

 
Grenlandia na drodze do budowy własnego potencjału 
 
Jedną z najbardziej rozbudowanych klasyfikacji przedstawił K. Holsti, wyod-

rębniając aż 17 głównych typów ról międzynarodowych16. Biorąc pod uwagę dąże-
nia Grenlandii do uzyskania niezależności oraz suwerenności, można przypisać jej 
rolę budowniczego własnego potencjału. Za takim podejściem kryje się deklaro-
wane przez rząd Grenlandii stanowisko wobec jej polityki poszerzania suweren-
nych praw.  

Niewątpliwie za niepodległością Grenlandii przemawia fakt, że społeczeństwo 
zamieszkujące te tereny – Inuici – posiadają odrębną tożsamość, własny język i 
kulturę. Samo położenie wyspy wskazuje bardziej na kierunek Ameryki Północnej 
niż na Europę. Analizując z kolei kwestie gospodarcze, warto wskazać na argu-
menty zwolenników suwerenności, którzy uważają, że subsydia duńskie doprowa-
dzają jedynie do bierności i podległości wobec metropolii. Zakończenie tej zależ-
ności Grenlandia upatruje w oczekiwanych zyskach związanych z wydobyciem 
złóż mineralnych17. 

W Grenlandii toczy się obecnie dyskusja wokół zagadnień, jak zbudować wła-
sny potencjał wykorzystując posiadane zasoby surowcowe. W 2009 r. ludność 
wykonała kolejny krok na drodze do uzyskania suwerenności kosztem zamrożenia 
duńskich dotacji, które co roku tracą na wartości. Od tego czasu poszukuje rozwią-
zań, aby być samowystarczalną.  
                                                            

16 K. J. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, w: S. Walker 
(ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham 1987, s. 28. 

17 M. V. Rasmussen, Greenland Geopolitics: Globalisation and Geopolitics in the North. 
Copenhagen, 18-25, w: http://nyheder.ku.dk/groenlands- naturressourcer/rapportogbaggr- 
undspapir/Greenland_Geopolitics_Globalisation_and_Geopolitics_in _the_New_Nor 
rth.pdf. 
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Wiadomo, że w najbliższej przyszłości Grenlandia nie ogłosi niepodległości, 
gdyż samo przejście do pełnej autonomii zajęło jej 30 lat. Przed referendum prze-
prowadzonym w 2009 r. ówczesny premier Grenlandii, Hans Enoksen, mówił, że 
jego rząd jako cel stawia sobie wprowadzenie pełnej niezależności do 2021 r., ale 
minister spraw zagranicznych rządu Kuupika Kleista – Per Berthelsen już tak 
optymistycznie nie reagował na kwestię niepodległości, wskazując okres przy-
najmniej 20–30 lat18. 

Również grenlandzki deputowany Palle Christstensen z Demokratów (ugrupo-
wania sceptycznego wobec idei niezależności wyspy) twierdził, że „nie poradzimy 
sobie bez duńskich dotacji, więc nie możemy teraz z nich zrezygnować. Dopiero po 
zagospodarowaniu złóż powinniśmy myśleć o rozluźnieniu więzów z Kopenhagą”19.  

W perspektywie kilkudziesięciu lat taka wizja wydaje się możliwa do wykona-
nia. Kluczowe znaczenie przy budowie własnego potencjału będzie miała polityka 
surowcowa, będąca przedmiotem debaty w trakcie ostatnich wyborów. Ścierały się 
tu dwa podejścia. Wówczas urzędujący lewicowy Kuupik Kleist z partii Inuit 
Ataqatigiit był zwolennikiem inwestycji zagranicznych, a jego polityka była uwa-
żana za kontrowersyjną. Wprowadził system preferencji dla inwestycji o dużej 
skali, które w opinii społeczeństwa i opozycji dawały zbyt dużo przywilejów fir-
mom, które zainwestowały na Grenlandii ponad 670 mln euro w projekty wydo-
bywcze. „Nie możemy bazować wyłącznie na rybołówstwie. Musimy rozwijać 
sektor wydobywczy i przemysł” – mówił były premier tygodnikowi „Sermitsiaq”. 
Natomiast jego kontrkandydatka, Aleqa Hammond, ripostowała, że Grenlandia nie 
może bezkrytycznie pozwalać na eksploatację swoich zasobów naturalnych, lecz 
powinna zapewnić jak największe korzyści lokalnemu rządowi i mieszkańcom. 
Liderka partii Siumut domagała się wprowadzenia opłat wydobywczych i bardziej 
intratnych zasad wydawania koncesji. W rewanżu Kleist oskarżał opozycjonistów 
o podsycanie nastrojów nacjonalistycznych i dążenia separatystyczne.  

O tym jak budować własny potencjał przesądziły wyniki wyborów, po których 
partia Aleqi Hammond zapowiedziała zmiany w polityce surowcowej dotychcza-
sowego premiera. Wybrana w 2013 r. na premiera zapowiedziała, że chce zezwolić 
na eksploatację złóż uranu i innych rud, jeśli zawierają nie więcej niż 0,1% tlenku 
uranu. W zamian partia Siumut wymaga, aby firmy górnicze płaciły od razu za 
prawo eksploatacji złóż, podczas gdy partia dotychczasowego premiera Kleista 
zamierzała ściągać podatki dopiero wtedy, gdy firmy górnicze będą miały zyski.  

Partia Inuit Ataqatigiit przegrała również dlatego, że pod koniec 2012 r. prze-
głosowała ustawę, która pozwalała zagranicznym inwestorom, aby płacili swoimi 

                                                            

18 K. Szwed, Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości, „Ius et Admini-
stratio”, nr 2, s. 101.  

19 Pierwsze złoża ropy i gazu odkryte na Grenlandii podsycą nastroje separatystyczne w 
tym kraju, „Forsal”, 04.03.2014. 
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robotnikom zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich ojczyźnie. Oznaczało to 
zdecydowanie mniejsze zyski do budżetu grenlandzkiego, niż wynosi minimalna 
płaca na Grenlandii. Był to ukłon w stronę Chin, które zapowiedziały, że zainwe-
stują 2,3 mld dol. w kopalnię, która będzie wysyłać do Chin 15 mln ton rudy żelaza 
rocznie. Do budowy tej kopalni zamierzano ściągnąć 2–3 tys. Chińczyków. Wizja 
masowego napływu cudzoziemców nie podobała się wielu Inuitom, którzy obawia-
li się, że zagraniczne firmy będą miały za dużo do powiedzenia20. 

 
Grenlandia – producentem surowcowym 
 
Inną metodę badań nad rolami międzynarodowymi zastosował S. Walker21, 

który wychodząc od teoretycznej klasyfikacji ról, zastosował ją do reinterpretacji 
dokonanych wcześniej badań empirycznych. Wyodrębnił sześć ról międzynarodo-
wych: konsumenta, producenta, wojownika, koncyliatora, prowokatora, hegemona. 
Odnosząc się do zaproponowanej przez Walkera klasyfikacji, należy spojrzeć na 
Grenlandię w perspektywie czasowej, z uwzględnieniem zmian klimatycznych, 
jakie mają miejsce na świecie. Dziś jeszcze nie jest potęgą surowcową, ale ocieple-
nie klimatu może przyczynić się do zasadniczych zmian w tym regionie. To, co 
najcenniejsze na Grenlandii ukryte jest pod warstwą lodu pokrywającego ponad 
80% jej powierzchni. Mówimy tu o takich zasobach, jak: ropa naftowa, gaz ziem-
ny, rudy żelaza, aluminium, niklu, miedzi, metale szlachetne: złoto, platyna, a tak-
że rzadkie: tytan, wolfram, tantal, niob, a nawet uran. Jak wskazują media – to 
„prawdziwa tablica Mendelejewa”. Na ten skarb ma chrapkę cały świat, nie tylko 
państwa, jak: Chiny, państwa UE, Dania, USA, Kanada czy nawet Australia, ale 
też wielkie koncerny światowe. Jak powiedział minister spraw zagranicznych 
Grenlandii dla „China Daily”: „Nie jesteśmy potentatem surowcowym dziś. Jednak 
w przyszłości nim będziemy”22. 

Ale nie tylko rzadkie metale budzą zainteresowanie podmiotów stosunków 
międzynarodowych. London Mining, firma powiązana ze stalowniami chińskimi, 
planuje tu kopalnię rud żelaza, o której wspominano wcześniej. Wartość projektu 
szacowana jest na 2,35 mld dol. Koncern amerykański Alcoa na obszarze Grenlan-
dii rozważa budowę huty aluminium, gdzie surowce dowożono by z Brazylii i Au-
stralii. Natomiast brytyjska Cairn Energy wydała w latach 2010–2011 aż 1,2 mld 

                                                            

20 Zob.: Grenlandia po wyborach otworzy złoża metali ziem rzadkich, w: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13556869,Grenlandia_po_wyborach_otworzy_zloza_
metali_ziem_rzadkich.html#ixzz2vkReNrnE. 

21 S. Walker, descriptions of Foreign Policy Role Orientations, In: Role Theory and Foreign 
Policy Analisis, Durham 1987. 

22 Z. Ningzhu, Bigger Chinese role sought in the Arctic, w: http://news.xinhuanet.com/english 
/china /2014-02/18/c_133123759.htm 
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dolarów na poszukiwania ropy w pobliżu wyspy23. Warto podkreślić, że koszty 
jakie do tej pory poniosła, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mimo to kon-
kurencyjna kompania Seadrill (największa firma poszukiwawcza ropy w złożach 
podmorskich), nie zrażając się wynikami konkurencji, podpisała niedawno kontrakt 
na 1,18 mld dol. Potężne i ryzykowne inwestycje korporacji międzynarodowych na 
Grenlandii wynikają z jej potencjału. Eksperci z Wood Mackenzie szacują złoża na 
wyspie i w jej pobliżu na 20 mld baryłek, co stanowiłoby największe nieeksplo-
atowane dziś pokłady ropy na świecie. Ich wartość wynosiłaby 2 biliony dolarów. 
O tym, że w przyszłości Grenlandia może stać się bazą surowcową dla gospodarek 
światowych, świadczy również liczba licencji eksploatacyjnych na Grenlandii, 
która wzrosła z 33 w 2005 r. do 75 w 2011. Łącznie szacuje się, że firmy geolo-
giczne i wydobywcze wydały w 2010 r. 100 mln dolarów na poszukiwania minera-
łów, a naftowe jeszcze więcej na poszukiwania ropy.  

 
Grenlandia między światowymi potęgami 
 
Kierunek badań, zapoczątkowany przez wcześniej wspominanego K. Holstie-

go, kontynuował zespół badaczy pod kierunkiem M. i Ch Hermanów. Na podsta-
wie przeprowadzonej przez nich analizy wyodrębniono sześć orientacji ról w poli-
tyce zagranicznej: ekspansjonistyczną, aktywnie niezależną, nastawioną na wpływ, 
mediacyjną, oportunistyczną, rozwojową. Grenlandii można przypisać orientację 
oportunistyczną, którą charakteryzuje chęć do podejmowania działań korzystnych 
i wykorzystywania istniejących okoliczności. Podmiot nie jest tu zainteresowany 
odgrywaniem aktywnych ról w środowisku międzynarodowym, prowadzi politykę 
elastycznych posunięć, mającą na celu jak najlepsze wykorzystanie sytuacji. Przy-
wódców reprezentujących tę orientację charakteryzuje złożoność procesu decyzyj-
nego, niewielki brak zaufania do innych państw, niezbyt duża wiara w możliwość 
kontrolowania wydarzeń, nieduża potrzeba dominacji i umacniania przyjaznych 
stosunków z innymi, a także niski poziom nacjonalizmu. Przywódcy tych państw 
mogą być dyskryminowani przez inne podmioty. 

Potencjał surowcowy Grenlandii ma w tym przypadku decydujące znaczenie, 
ponieważ żaden kraj na świecie nie posiada wszystkich pierwiastków. Można 
stwierdzić, że kraje uprzemysłowione są dziś w naprawdę trudnej sytuacji. Na 
przykład baterie i akumulatory niklowe są podstawowym elementem telefonów 
komórkowych, laptopów i samochodów hybrydowych – potrzebują lantanu, jedne-
go z 17 metali ziem rzadkich24, które w Europie występują w śladowych ilościach. 
Obecnie na Starym Kontynencie brakuje aż 14 surowców krytycznych o zasadni-
                                                            

23 M. Nyvold, Banner oil exploration year possible in 2013, "Oil & Minerals" Issue 4, 6. 
2012. 

24 Do metali ziem rzadkich należą: lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, 
gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb, lutet, skand i itr. 
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czym znaczeniu dla przemysłu UE, są one również trudno dostępne na innych ryn-
kach zagranicznych. Dlatego podobne dylematy i problemy mają wszystkie gospo-
darki światowe. Znajdują się one w wyjątkowo trudnym położeniu, ponieważ są 
zależne od importu wielu niezbędnych surowców, a 9 z nich jest właśnie w posia-
daniu Grenlandii25. 

Grenlandia balansuje między różnymi aktorami, zainteresowanymi jej surow-
cami: Chinami, Danią, USA, Kanadą, Australią, Wielką Brytanią oraz Unią Euro-
pejską. Największym wyzwaniem dla narodu grenlandzkiego jest to – jak mówi 
Degeorges – „by nie stać się słabym graczem w rejonie Arktyki”26. Jak wskazuje, 
chcąc mieć wszelkie prerogatywy, nie możesz mieć słabego państwa, bo konse-
kwencjami słabej polityki Grenlandii w Arktyce będzie zagrożenie dla jej bezpie-
czeństwa energetycznego. Chcąc osiągnąć niepodległość, Grenlandczycy muszą 
zbudować silne struktury państwowe i silną gospodarkę, niezależną od wpływów 
mocarstw światowych oraz korporacji międzynarodowych27. Ważny jest przy tym 
właściwy dobór zasad, regulujących współpracę partnerów. Zainteresowanie Gren-
landią jest duże, o czym świadczą liczne spotkania dyplomatyczne, prowadzone 
przez jej władzami. 

Już w listopadzie 2011 r. Li Keqiang, ówczesny wicepremier Chin, spotkał się 
z Ove Karlem Berthelsenem, obejmującym wówczas stanowisko ministra przemy-
słu i zasobów naturalnych. Spotkanie to pokazało, że Chiny zainteresowane są 
Grenlandią. Podobnie uczyniła Korea Południowa w kwietniu 2012 r., kiedy na 
czele delegacji na Grenlandię stanął Xu Shaoshi, ówczesny minister ds. ziem i za-
sobów28. W czerwcu 2013 r. do Danii z trzydniową wizytą przyjechał prezydent 
Chin Hu Jintao, choć podobno nie rozmawiano o metalach ziem rzadkich. Ale jed-
no z pierwszych pytań Hillary Clinton podczas jej wizyty na Grenlandii brzmiało: 
„Co z metalami ziem rzadkich?” Przyjeżdżają tu najważniejsi politycy światowi. 
Na przykład we wrześniu 2013 r. Grenlandię odwiedził prezydent Korei Południo-
wej Lee Myung-bak, a korporacja Kores (Korean Resources Corporation) zawarła 
porozumienie z miejscową firmą górniczą Nuna Minerals w sprawie wspólnej eks-
ploatacji metali ziem rzadkich29. Na rynku tych metali, niezbędnych w przemyśle 

                                                            

25 tvn24.pl, euobserver.com. 
26 D. Degeorges, Grenlandia – nowy potentat na rynku surowców? "EurActiv" 15.07.2013, 

w: http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/grenlandia--nowy-potentat-na-rynku-
surowcow-004863. 

27 D. Degeorges, Denmark, Greenland and the Arctic. Challenges and opportunities of 
becoming the meeting place of global powers, Royal Danish Defence College, Copenha-
gen, 6-9. 

28 (an), Grenlandia – nowy potentat na rynku surowców? w: http//www.euractiv.pl15- 
.07.2013 (dostęp: 17.03.2014). 

29 D. Degeorges, Greenland and the Arctic: Still a role for the EU, ”EurActiv” 12.07.2013, 
w: http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-arctic-role-eu-analysis-529282. 
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elektronicznym, monopolistą są Chiny. Natomiast koreański Samsung, LG i Hyun-
dai są potentatami w produkcji komputerów, smartfonów, tabletów i innych urzą-
dzeń elektronicznych. W tej sytuacji Koreańczycy szukają sposobu na wyrwanie 
się z zależności od chińskiego monopolisty.  

Nie dziwi więc, że poprzedni premier Grenlandii K. Kleist od wielu lat znaj-
dował się pod presją zagranicznych inwestorów i polityków z Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych i Chin. Za czasów rządów tego polityka wydano ponad 100 
koncesji wydobywczych. Sztandarowym projektem, o którym wcześniej wspo-
mniano, miało być uruchomienie wydobycia rud żelaza przez brytyjską firmę Lon-
don Mining Plc. kosztem 2,3 mld dolarów, i eksport tego surowca do Chin. W pra-
cach niedaleko fiordu Nuuk miało brać udział 2 tys. pracowników sprowadzonych 
z Państwa Środka. Lokalna społeczność wyraziła przy tym projekcie sprzeciw 
w wyborach z 2013 r., ponieważ tak duża migracja oznaczałaby aż 4-procentowy 
wzrost populacji wyspy. Fabrykę aluminium z tysiącem nowych miejsc pracy pla-
nuje otworzyć gigant ze Stanów Zjednoczonych – Alcoa Inc., ale Amerykanie 
wzbudzają mniej obaw kulturowych niż kojarzeni z agresywnymi inwestycjami 
i ekspansją gospodarczą Chińczycy.  

Interesujący jest konflikt interesów między Chinami i Unią Europejską o wpły-
wy na Grenlandii. K. Kleist miał trudności z porozumieniem się z Komisją Euro-
pejską. Organizację z Grenlandią łączyło tzw. memorandum zrozumienia, mające 
gwarantować krajom europejskim dostęp do grenlandzkich zasobów. Grenlandczy-
cy nie byli jednak zadowoleni z przedłużających się negocjacji i przed wyborami 
Kleist zagroził UE, że kraje Starego Kontynentu niedługo stracą możliwość eks-
ploatacji bogactw naturalnych wyspy. W wyniku biurokratycznych opóźnień na 
szczeblach UE Grenlandia zawarła szybko i sprawnie podobne porozumienie 
z Chińczykami. Wobec takich kroków jedyne co mogła zrobić Komisja Europej-
ska, to domagać się ograniczenia chińskiej obecności na wyspie30. 

Sama Unia Europejska planuje zacieśnić obustronnie korzystną współpracę 
z Grenlandią, umożliwiającą łączenie infrastruktur i inwestycji czy budowanie 
potencjału przy poszukiwaniu i wydobywaniu surowców. Przedstawiciel Komisji 
Europejskiej w czerwcu 2012 r. w Nuuk podpisał list intencyjny w sprawie współ-
pracy w tej dziedzinie. Unia Europejska jednak jest przy tym powolna, zbiurokra-
tyzowana – i już na samym początku nie jest konkurencyjna wobec reżimu chiń-
skiego, który podejmuje decyzje szybko, nie potrzebuje konsultacji w najważniej-
szych dla niej sprawach. Unijny Komisarz ds. Przemysłu, Antonio Tajani w czerw-
cu 2013 r. odwiedził Grenlandię i zabiegał o możliwość wykorzystywania cennych 
pierwiastków przez unijne firmy. Kroku nie ustępują jednak Chińczycy, którzy 

                                                            

30 D. Degeorges, China in Greenland: A challenge for the European Union, “EurActiv”, 
15.06.2012, w: http://www.euractiv.com/specialreport-rawmaterials/china-greenland-
challenge-europe-analysis-513343. 
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również prowadzą intensywne negocjacje. Mimo obaw społeczeństwa grenlandz-
kiego o obecność Chińczyków na Grenlandii, nie zamyka ona sobie stosunków 
z tym wielkim mocarstwem31. Można zauważyć że również Dania rozumie taką 
politykę Grenlandii. Świadczy o tym choćby spotkanie w Chinach ministra Gren-
landii oraz ambasadora Danii. 17 lutego 2014 r. duński ambasador Erik Vilstrup 
Lorenzen oraz grenlandzki minister spraw zagranicznych Kai Holst Andersen 
w wywiadzie dla „China Daily” wskazali, że rozpoczęli rozmowy z dwoma chiń-
skimi koncernami o współpracy wydobywczej (koncern miedzi z prowincji Jian-
gxi). Kai Holst Andersen podkreślił, że jeżeli ta współpraca zakończy się sukce-
sem, będzie to dobry początek dla poszerzenia współpracy z innymi chińskimi 
firmami na Grenlandii. Chiny obiecują w zamian dostęp do swojego rynku zbytu 
dla Danii i Grenlandii oraz współpracę naukowo-badawczą z udziałem Królestwa 
Danii i Grenlandii32. 

W chwili obecnej około 58% firm zaangażowanych w poszukiwanie złóż 
w Grenlandii pochodzi z Kanady i Australii. Przedsiębiorstwa z UE stanowią tylko 
15% (w tym z Danii, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii). Chociaż firmy europejskie 
mają trzy czwarte zezwoleń na eksploatację w Grenlandii, posiadają tylko kilka kon-
cesji na poszukiwanie złóż i angażują się w małym stopniu w tego rodzaju działal-
ność (większość koncesji jest w rękach Wielkiej Brytanii, Niemiec i Danii). 

Do tego należy dodać doniesienia o uwalnianiu Arktyki spod lodu, co ma 
w przyszłości ułatwić transport morski. Wolna od lodu powierzchnia wyspy zwięk-
szyłaby się w ciągu 30 lat z 380 do 410 tys. km kw.  

Podsumowując, należy zauważyć, że obecnie trudno jest mówić o zyskach 
z wydobywania złóż na Grenlandii. Jeśli w końcu liczne próby zakończą się powo-
dzeniem, zmieni się ona nie do poznania nie tylko w sensie gospodarczym, poli-
tycznym, ale przede wszystkim zmieni się jej rola na arenie międzynarodowej.  
 

Grenlandia na drodze do suwerenności 
 

Najbardziej całościową klasyfikację ról międzynarodowych przedstawił 
Z.J. Pietraś, wyróżniając kryteria: podmiotowe, przedmiotowe, przestrzenne, czasu, 
stosunku do rzeczywistości międzynarodowej, hierarchiczności, efektywności roli. 

Stosując kryterium podmiotowe, nazywane często kryterium twórcy lub autora 
roli33, możemy wyróżnić: role narzucane przez środowisko międzynarodowe oraz 
wybierane przez państwo zgodnie z własnymi interesami, z uwzględnieniem sytu-
                                                            

31 Greenland rejects EU request to limit rare earths exports, “EurActiv” 15.01.2013. w: 
http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-rejects-eu-request-lim-news-517057. 

32 Z. Ningzhu, Bigger Chinese role sought in the Arctic, w: http://news.xinhuanet.com/english/ 
china/2014-02/18/c_133123759.htm (dostęp: 16.03.2014). 

33 J. Frankel, Contemporary International Theory and the Behavior of States, London 1973, 
s. 83-84. 
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acji międzynarodowej. Opierając się na nich należy stwierdzić, że właściwie te role 
narzucane są Grenlandii z zewnątrz od zamierzchłych czasów aż do dnia dzisiej-
szego. Już w 982 r. ne wraz z przybyciem Eryka Rudego, który został wygnany 
z Islandii za morderstwo, Europejczycy zaczęli opanowywać Grenlandię, dając 
początek osadzie Brattahlid (dzisiejsze Qassiarsuk). Stała się ona na długie lata 
centrum osadnictwa wyspy (zw. Wschodnia Kolonia)34. Kolejny okres w dziejach 
(wiek XII i XIII) potwierdza wywieranie wpływu na Grenlandię przez Norwegów. 
Rozwój handlu między Grenlandią a Islandią oraz Grenlandią i Norwegią przyczy-
nił się do wysunięcia roszczeń właśnie przez Norwegię. W efekcie w 1261 r. Gren-
landia uznała zwierzchność norweskiego króla. Położyło to kres wolnemu handlo-
wi – od tego czasu był on objęty królewskim monopolem, a król ściśle określał 
liczbę statków, które mogły odwiedzać Grenlandię i Islandię. Przez następne 250 
lat Grenlandia nie była obiektem zainteresowania Europy. Z powodu bogactwa 
wód przybrzeżnych wyspę odwiedzali jedynie wielorybnicy – głównie Anglicy 
i Szkoci. 

Nowy okres w historii Grenlandii nastąpił dopiero w XVIII w. W 1721 r. na 
Grenlandię wyruszyła duńsko-norweska ekspedycja pod kierownictwem Hansa 
Egede m.in. w celu nawiązania kontaktów z wcześniejszymi kolonizatorami wy-
spy. W jej wyniku powstała nowa kolonia o nazwie Godthåb (Dobra Nadzieja) – 
dzisiejszy Nuuk. Wyprawa zapoczątkowała nowy etap w historii Grenlandii. Wraz 
z rozpoczęciem kolonizacji Duńczycy rozpoczęli okres izolacji wyspy od obcych 
(nieduńskich) wpływów, m.in. w zakresie handlu i osiedlania się. Etap ten trwał 
w zasadzie do 1953 r., w którym to Grenlandia stała się częścią Danii.  

Na uwagę zasługuje również epizod z czasów II wojny światowej, kiedy strefa 
wpływów na Grenlandii zmieniła się na chwilę. Dnia 9 kwietnia 1941 r. Stany 
Zjednoczone podpisały traktat międzynarodowy z Danią35. Wówczas widoczne 
stały się wpływy Kanady oraz Stanów Zjednoczonych, które stale zaopatrywały 
wyspę w zamian za dostawy kryolitu, na który w czasie wojny był znaczny popyt. 
Okres ten pokazuje jak bardzo Grenlandia uzależniona była od wpływów ze-
wnętrznych, przede wszystkim finansowych. Można stwierdzić, że przekuło się to 
na jej status międzynarodowy również po wojnie, kiedy to komisja lokalnego par-
lamentu, powołana w 1946 r., zadecydowała o utrzymaniu zależności od metropo-
lii, by w 1953 r. po referendum zostać uznaną za zamorskie terytorium Danii. Taka 
postawa społeczności „Zielonej Wyspy” mogłaby budzić wątpliwości, gdyby nie 
fakt, że Grenlandczycy uzależnieni byli od pomocy finansowej ze strony Danii 
i nie byli w stanie samodzielnie gospodarować. 

                                                            

34 E. Roesdahl, Historia Wikingów, Gdańsk 1996, s. 231-232. 
35 K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, War-

szawa 2012, s. 117 
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Należy przy tym zwrócić uwagę, że wraz ze zwierzchnością polityczną nastę-
puje również narzucanie roli w innych wymiarach, m.in. społecznych, środowi-
skowych, kulturowych. Z jednej strony można było doceniać starania Danii, która 
prowadziła aktywną politykę pomocową wobec Grenlandii po II wojnie światowej. 
Poza wsparciem finansowym jednym z wielu przykładów działań były wprowa-
dzane przez Danię programy edukacyjne czy programy medyczne dla społeczeń-
stwa. Aby ułatwić działania programowe zaczęto skupiać ludność w obszarach 
miejskich, co w efekcie przyczyniło się do wzrostu bezrobocia. Zjawisko to wyni-
kało ze zmiany trybu życia rdzennej ludności, która przez lata utrzymywała się 
głównie z rybołówstwa oraz łowiectwa i nie potrafiła odnaleźć się w nowej rze-
czywistości. Rodziło to nieporozumienia między metropolią a jej terytorium zależ-
nym, w rezultacie przyczyniając się do narastania dążeń niepodległościowych. Jak 
podkreślał R. Gessain, narzucanie ról Grenlandii przez zachodnie społeczeństwo, 
„podające się oficjalnie za tolerancyjne, dbałe o innych, mimo zapewnień o swoich 
dobrych intencjach nadal podąża tradycyjnym szlakiem niezrozumienia, nieposza-
nowania, destrukcji, unicestwiania kultury małych narodów”36. W swojej ekspansji 
Zachód rozpowszechniał swoje techniki, idee, wierzenia, mity, doktryny politycz-
ne. Nie odczuwał przy tym wątpliwości, będąc przeświadczonym, że przynosi in-
nym cywilizację. Nie dbał o lud Grenlandii, który uznano za jeden z najlepszych 
przykładów inteligentnego i skutecznego przystosowania się człowieka do najsu-
rowszych warunków naturalnych, a z drugiej strony o naród, o wysokiej kulturze, 
niewiele znaczący liczbą swoich obywateli, ale wielki „przez swój demokratyczny 
ideał, dbałość o wspólne dobro, altruistyczne dokonania, doskonałość wyposażenia 
socjalnego, stałą troskę o sprawy ludzkie, zastanawiający się uczciwie i sumiennie 
nad swoim cywilizacyjnym dziełem w zamorskiej Grenlandii”37. 

Obawy mieszkańców wzrosły wraz z przystąpieniem Danii do Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Władze wyspy zaczęły domagać się wtedy większej 
reprezentacji w parlamencie duńskim. W rezultacie tych starań w 1979 r. udało im 
się uzyskać wewnętrzną autonomię. Kolejnym krokiem było wystąpienie Grenlan-
dii z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1985 r. Głównym problemem był 
brak akceptacji dla wspólnej polityki w obszarze rybołówstwa. W tym samym cza-
sie powstała flaga wyspy, a duńskie nazwy zaczęto zamienić na inuickie, zgodne 
z tożsamością mieszkańców. Wydarzenia te sprawiły, że od 1985 r. Grenlandia ma 
status zamorskiego terytorium stowarzyszonego, a jej relacje z Unią regulują od-
rębne porozumienia. Do najważniejszych uregulowań należy zaliczyć umowę o ry-
bołówstwie z 1985 r. (wielokrotnie modyfikowaną w następnych latach), która np. 
określa opłaty za udostępnianie łowisk rybakom z państw Unii Europejskiej, z dru-

                                                            

36 R. Gessain, Ammassalik, czyli cywilizacja obowiązkowa, Warszawa 1978, s. 5. 
37 Ibidem, s. 6.  
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giej strony zezwala na bezcłowy import przetworów rybnych na rynek Unii Euro-
pejskiej.  

Wzrost aktywności autonomistów można było zaobserwować po opublikowa-
niu raportu zawierającego informacje na temat znacznych złóż ropy naftowej na 
północno-wschodnim wybrzeżu38. Jak wskazuje R.M. Czarny39 na podstawie ame-
rykańskiego Geological Survey „złoża ropy są tak duże (…), że na północny 
wschód od wyspy znajduje się 31,4 mld baryłek” tego cennego surowca. Złoża te 
są motorem napędowym działań na rzecz niepodległości.  

W 2008 r. Grenlandia żyjąca z dotacji Danii ponownie zadecydowała o swojej 
przyszłości. 25 listopada tego roku odbyło się referendum w sprawie rozszerzenia 
autonomii wyspy. Frekwencja wyniosła aż 71,96%, tj. do urn przybyło ok. 39 tys. 
ludzi z osiemdziesięciu miejscowości. Społeczeństwo opowiedziało się za zwięk-
szeniem swoich suwerennych praw aż w trzydziestu obszarach, m.in. sądownictwie 
czy polityce morskiej. Jak stwierdził szef lokalnego rządu, Hans Enoksen, odno-
sząc się do starań o niepodległość: „Grenlandia otrzymała mandat, by pójść da-
lej”40. W trakcie głosowania 75% Grenlandczyków opowiedziało się na „tak” dla 
decydowania o sobie. Najważniejszą sprawą było otrzymanie prawa do kontrolo-
wania zasobów naturalnych, w tym: ropy naftowej, gazu, diamentów, uranu, cynku 
i ołowiu. W gestii Danii pozostały nadal sprawy związane z polityką zagraniczną 
i obronną41. Jak podkreślał jeszcze w 2002 r. A.F. Rasmussen, Królestwo Danii 
było gotowe do włączenie Grenlandii w decydowanie o sprawach bezpieczeństwa 
i obrony, mające związek z wyspą42. 

Wybory te zadecydowały nie tylko o tym, że władze wyspy zyskały coraz wię-
cej uprawnień, ale również, że Duńczycy nie będą mogli zagarniać w całości zy-
sków uzyskiwanych z eksploatacji złóż surowców naturalnych.  

                                                            

38 A. Bishop, C. Bremner, A. Laake, P. Parno, G. Utskot, Petroleum Potential of the Arctic: 
Challenges and Solutions, „Oilfield ReviewWinter”, 2010/2011: 22, no. 4. Zob. również 
M. Tomala, Status Grenlandii w świetle zmian klimatycznych, „Rocznik Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego” vol. 8, nr 1, 2014, s. 107-120. 

39 R.M. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, Kielce 2009, s. 136-137. 
40 (amk), Grenlandia za rozszerzeniem autonomii, „Rzeczpospolita”, 26.11.2008. 
41 Dania podejmuje działania szczędź ce do utrzymania Grenlandii w ramach jedności 

Królestwa. Jednym z argumentów może być właśnie polityka bezpieczeństwa. T. Brańka, 
Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach międzynaro-
dowych, M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywa-
lizacją, Lublin 2013, s. 482-484; podkreśla, iż utrzymywanie Grenlandii jest dla Danii 
korzystne z racji zmniejszonej o 1% składki członkowskiej w NATO – co daje  

szczędźność w okresie 1976-1989 30 bln DKK.  
42  Prime Minister Andres Fogh Rasmussen’s Address at the Opening of Session of the 

Folketing, 01.10.2002, w: http://www.stm.dk/_p_12781.html. 
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21 czerwca 2009 na mocy przeprowadzonego rok wcześniej referendum Gren-
landczycy stali się w oczach społeczności międzynarodowej odrębnym narodem, 
a język grenlandzki (kalaallisut) został oficjalnym językiem urzędowym dla 57 tys. 
społeczności. Status odrębnego narodu oznacza w prawie międzynarodowym takiego 
uczestnika stosunków międzynarodowych, który ma charakter przejściowy. Należy 
podkreślić, że dla przyszłych starań o niepodległość szczególne znaczenie ma zapis 
uznający Grenlandczyków za naród posiadający prawo do samostanowienia.  

Wraz ze wzrostem uprawnień na rząd nałożone zostały nowe obowiązki, ozna-
czające wzrost wydatków rzędu 300 mln koron, a stworzenie autonomicznej poli-
cji, sądów, więziennictwa – 200 mln koron. W tym samym czasie Dania zobowią-
zywała się do przekazania Grenlandii 3,2 mld koron duńskich rocznie, stanowią-
cych 60% budżetu wyspy oraz z zysków z wydobywania surowców – 75 tys. przy-
padnie Grenlandii, a resztą zysków podzielą się po połowie, dopóki Danii nie zo-
stanie zrekompensowana całość dotacji43. Lokalny rząd zyskał prawo do kontrolo-
wania zasobów naturalnych wyspy, co może przyczynić się w przyszłości do unie-
zależnienia się od duńskich subsydiów. 

W kontekście dążenia do niepodległosci Grenlandii, istotne jest stanowisko 
Królestwa Danii w tej sprawie. Jak podkreślał A. F. Ramussen, po 25 latach obo-
wiązywania Aktu autonomii należy poszukiwać nowej platformy współpracy. Mi-
mo wspólnych korzeni, historii, jakie łączą oba narody, Rasmussen podkreślił, iz to 
właśnie Grenlandczycy mają prawo zadecydowć o swoim statusie oraz o drodze ku 
niepodległości44. 

 
 
Podsumowanie 
 
Występowanie poszczególnych rodzajów ról międzynarodowych na Grenlandii 

determinowana jest uwarunkowaniami polityki zagranicznej. Efektywność tych ról 
zależy od wielu różnego rodzaju współzależności występujących między nimi. Po-
wyższa analiza pozwala wysunąć tezę, że w tym przypadku Grenlandia w 2009 r. 
zaczęła zmieniać się z aktora, któremu narzucane są role przez środowisko między-
narodowe, na podmiot, który w przyszłości może być decydentem w swojej sprawie. 
Nie bezzasadne może być również stwierdzenie, że dzięki możliwości wydobywania 
surowców przez Grenlandię może stać się ona w przyszłości podmiotem, który sam 
będzie narzucał innym role międzynarodowe. Aby poradzić sobie z rosnącym mię-
dzynarodowym zainteresowaniem, jednym z najważniejszych wyzwań jest rozwój 

                                                            

43 (b.a.), Autonomia dla Grenlandii, „Rzeczpospolita” 21.06.2009. 
44 Prime Minister Andres Fogh Rasmussen’s Address at the Opening of Session of the 

Folketing, 01.10.2002, w: http://www.stm.dk/_p_12781.html 
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i wykorzystanie swojego potencjału. Można zatem wskazać na potencjalne szanse 
i zagrożenia Grenlandii, wynikające z jej ról międzynarodowych: 

 oceniając potencjał surowcowy, geolodzy podkreślają, że na Grenlandii 
znajdują się jedne z największych na świecie zasobów różnorodnych su-
rowców. Z powodu ocieplenia klimatu dostęp do nich stanie się tańszy i ła-
twiejszy – pozwoli to w konsekwencji wykorzystać szansę rozwoju gospo-
darczego Grenlandii, tak że w przyszłości może stać się suwerennym pań-
stwem, niezależnym od dotacji Danii. 

 odnosząc się natomiast do orientacji oportunistycznej,  Grenlandia powinna 
dywersyfikować państwa,pod względem pochodzenia inwestycji zagranicz-
nych. Można przypuszczać, że wielkie projekty na Grenlandii będą w dużej 
mierze finansowane przez państwa azjatyckie (groźba monopolizacji zarzą-
dzania zasobami rzadkimi). Stąd płyną zagrożenia kulturowe, cywilizacyj-
ne. Istnieje zatem potrzeba wzmocnienia na Grenlandii stosunków politycz-
nych z jej najbliższymi sąsiadami – państwami nordyckimi, Unią Europej-
ską, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. 

 
 

Bibliografia 
 
(b.a.), Autonomia dla Grenlandii, 21.06.2009, w: http://www.rp.pl/artykul/323286.html. 
(b.a.), Pierwsze złoża ropy i gazu odkryte na Grenl ndii podsycą nastroje separatystyczne 

w tym kraju, „Forsal” 04.03.2014. 
(b.a.), Zmiany klimatu a tereny podbiegunowe, w: http://www.wwf.pl/co_ robi-

my/klimat_glowna/zmiany_klimatu/zmiany_klimatu_a_tereny_podbiegunowe/. 
2013 Statistical Yearbook, w: http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=en&ver 

sion=&sc=SA (dostęp: 20.03.2014). 
Bartosiewicz P., Zagadnienie ról międzynarodowych państw internacjologii, „Polityka i 

Społeczeństwo” 2007, nr 4. 
Bielecka M., Role międzynarodowe państwa, w: red. R. Zięba, Wstęp do teorii polityki 

zagranicznej państwa, Toruń 2004. 
Brańka T., Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych, M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między 
współpracą a rywalizacją, Lublin 2013, s. 482-484 

Czarnecki M., Kublik A., Grenlandia po wyborach otworzy złoża metali ziem rzadkich, 
„Gazeta Wyborcza” 2013 w: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13556869, Gren-
landia_po_wyborach_otworzy_zloza_metali_ziem_rzadkich.html#ixzz2vkReNrnE 

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, War-
szawa–Kraków 2000. 



Magdalena Tomala 190 

Degeorges D., China in Greenland: A challenge for the European Union, “EurActiv” 
15.06.2012, w: http://www.euractiv.com/specialreport-rawmaterials/china-greenland-
challenge-europe-analysis-513343. 

Degeorges D., Greenland and the Arctic: Still a role for the EU, "EurActiv" 12.07.2013, 
In: http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-arctic-role-eu-analysis-529282 

Degeorges D., Grenlandia – nowy potentat na rynku surowców? "EurActiv" 15.07.2013, 
w: http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/grenlandia--nowy-potentat-na-ryn 
ku-surowcow-004863. 

Frankel J., Contemporary International Theory and the Behavior of States, London 1973. 
Gessain R., Ammassalik, czyli cywilizacja obowiązkowa, Warszawa 1978. 
Greenland in Figures, w: http://www.stat.gl/publ/en/GF/2013/pdf/Greenland% 

20in%20Figures%202013.pdf. 
Greenland rejects EU request to limit rare earths exports, "EurActiv" 15.01.2013. w: 

http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-rejects-eu-request-lim-news-517057. 
Hansen S.H., Pedersen L.C., Vilsgaard K.D., Nielsen I.E., Hansen S.F., Environmental 

and Ethical Aspects of Sustainable Mining in Greenland. “Journal of Earth Science 
and Engineering” No 3, 2013. 

Holsti K. J., National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, w: S. Walker 
(ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham 1987. 

http://assets.worldwildlife.org/publications/399/files/original/Global_Arctic_Programme
_fact_sheet.pdf?1345754259.  

http://www.greenland.com/en/about-greenland/kultur-sjael/sprog.aspx). 
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13556869,Grenlandia_po_wyborach_otworzy_zloz

a_metali_ziem_rzadkich.html#ixzz2vkReNrnE. 
Kostecki W., Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1988.  
Kukułka J., Zięba R., Ewolucja międzynarodowej roli Polski odrodzonej, „Studia Nauk 

Politycznych” nr 4, 1981.  
Maxwell B., Arctic Climate: Potential for Change udner Global Warming, R.L. Jefferies, 

J.F. Reynolds, G.R. Shaver, J. Svoboda, (ed.) Arctic Ecosystems in a Changing Cli-
mate. An Ecophysiological Perspective, California 1992. 

Neumann A., European Interests as regards Resource Exploitation in the Arctic: How 
Sustainable are European Efforts in this regard? “The Yearbook of Polar Law” IV, 
2012. 

Newman H.R., The mineral Industries of Denmark, Faroe Island and Greenland, "U.S. 
Geological Survey Minerals Yearbook 2010". 

Ningzhu Z., Bigger Chinese role sought in the Arctic, w: http://news.xinhuanet.com/ 
english/china/2014-02/18/c_133123759.htm. 

Nyvold M., Banner oil exploration year possible in 2013, "Oil & Minerals" Issue 4, 2012.  
Pierwsze złoża ropy i gazu odkryte na Grenlandii podsycą nastroje separatystyczne w 

tym kraju, „Forsal” 04.03.2014. 
Prime Minister Andres Fogh Rasmussen’s Address at the Opening of Session of the 

Folketing, 01.10.2002, w: http://www.stm.dk/_p_12781.html. 
Rasmussen M. V., Greenland Geopolitics: Globalisation and Geopolitics in the North, 

Copenhagen, 2013, In: http://nyheder.ku.dk/groenlands-naturressourcer/rapportog 



Rola Grenlandii w stosunkach międzynarodowych 191 

baggrundspapir/ Greenland_Geopolitics_Globalisation_and_Geopolitics_in_the_New 
_North.pdf. 

Szwed K., Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości, „Ius et Admini-
stratio”, no 2, 2013.  

tvn24.pl, euobserver.com 
Walker S., Descriptions of Foreign Policy Role Orientations, w: Role Theory and For-

eign Policy Analisis, Durham 1987. 
Wright T. C., China’s New Arctic Strategem: A Strategic Buyer’s Approach to the Arctic, 

“Journal of Military and Strategic Studies”, Vol. 15 Issue 1, 2013. 
Zając J., Role międzynarodowe państwa średniego – aspekty teoretyczne, „Krakowskie 

Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magdalena Tomala 192 

 
 



 Państwa  
wschodnioazjatyckie  
w Arktyce:  
między polityką a gospodarką1 

Michał Łuszczuk  
 

 
Wprowadzenie 

 
Wielowymiaroweprocesy, które od co najmniej kilkunastu już lat zachodzą co-

raz dynamiczniej na obszarach arktycznych, stale zyskują na międzynarodowym 
znaczeniu, a nawet na popularności2. Arktyka za sprawą nasilających się i coraz 
bardziej spektakularnych następstw zmian klimatu, procesów modernizacji i globa-
lizacji przestaje być traktowana przez społeczność międzynarodową wyłącznie 
jako odległa i niezamieszkana „kraina mrozu i śniegu”. Coraz powszechniej i co 
ważne – zgodnie, zaczyna być postrzegana jako jeden z kluczowych składników 
globalnych procesów klimatyczno-ekologicznych oraz jako potencjalnie bardzo 
ważny element światowego ładu politycznego, społecznego, ekonomicznego3. Nie 
sposób nie dostrzec, że oceny na temat charakteru tej transformacji są podzielone, 
gdyż to co dla jednych jest wizją nowego Eldorado, przez drugich postrzegane jest 
jako źródło zagrożeń i konfliktów. Abstrahując jednak od sporów o charakterze 
bardziej publicystycznym niż naukowym, warto nieustannie przypominać, że Ark-
tyka, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza, jest regionem w większości podlegającym wyłącznej jurysdykcji państw, 
których terytoria lądowe lub lądowe i morskie położone są na północ od północne-
go koła podbiegunowego. Z punktu widzenia tych państw minimalizacja zagrożeń 
oraz dążenie do zapewnienia bezkonfliktowego i zrównoważonego rozwoju Dale-
kiej Północy ma wyjątkowe znaczenie, gdyż skutki potencjalnych pomyłek będą 
dotyczyły w pierwszym rzędzie właśnie ich. Z tego też względu dość często nie-

                                                            

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

2 United Nations Enviroment Programme, New Awareness of and Opportunities for UNEP 
to Address Climate Change in Arctic, UNEP 2013, http://www.unep.org/gc/gc27/ 
Docs/se/What%20Future%20for%20the%20Arctic.pdf (dostęp: 18.03.2014). 

3 Arctic Human Development Report, Stefansson Arctic Institute under the auspices of the 
Icelandic Chairmanship of the Arctic Council 2002-2004, Akureyri 2004. 
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które z państw arktycznych zdecydowanie podkreślają, że rozwój wydarzeń w Ark-
tyce należy jedynie do sfery ich zainteresowania i wyłącznych kompetencji. 

Równocześnie formułowane jest stanowisko, że to co się dziś w Arktyce dzieje 
jest w znacznym stopniu rezultatem zjawisk i procesów generowanych w innych 
częściach świata, a jednocześnie oddziałowuje na cały świat. Ta szersza, ogólno-
ludzka perspektywa oceny rozwoju sytuacji na Dalekiej Północy jest z kolei podzie-
lana przez tzw. państwa niearktyczne, które z różnych powodów także interesują się 
tym zmieniającym się regionem. Wśród nich znajdują się także państwa wschodnio-
azjatyckie: Chiny, Japonia, Korea Południowa i Singapur, które na mocy decyzji 
podjętych podczas spotkania ministerialnego Rady Arktycznej w Kirunie w Szwecji 
w maju 2013 r. uzyskały status obserwatora tej organizacji4. Kwestia nasilającego się 
zaangażowania tych państw we współpracę arktyczną stanowi stosunkowo nowe 
pole badawcze na gruncie studiów dotyczących stosunków międzynarodowych na 
Dalekiej Północy5. Jednocześnie z uwagi na istotne znaczenie tej problematyki dla 
funkcjonowania międzynarodowej współpracy w Arktyce, która prawdopodobnie 
będzie mieć coraz ważniejszy wpływ na globalny układ sił, warto podjąć dalsze, 
pogłębione studia w tym zakresie. 

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie syntezy w zakresie identyfikacji 
oraz krytycznej oceny przesłanek, które sprawiły, że rządy czterech wschodnio-
azjatyckich państw: Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Japonii, Korei Połu-
dniowej oraz Singapuru na przestrzeni ostatnich kilku lat podejmowały liczne dzia-
łania na rzecz uzyskania statusu obserwatora w Radzie Arktycznej. Punktem wyj-
ścia dla przedstawianych w tym rozdziale rozważań będzie prezentacja zarysu 
ewolucji pozycji regionu Arktyki na arenie międzynarodowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem najnowszych głównych procesów i zjawisk w tym zakresie. 
W dalszej części zostaną przedstawione „arktyczne interesy” państw wschodnio-
azjatyckich, zakończenie stanowić będą wnioski dotyczące regionalnego znaczenia 
podmiotowego poszerzenia arktycznej współpracy.  
 
 

Zarys ewolucji pozycji Arktyki na arenie międzynarodowej 
 
Obszary arktyczne z powodu uwarunkowań natury geograficznej, przede 

wszystkim klimatycznej, aż do połowy XX w. znajdowały się na odległych peryfe-
riach polityki międzynarodowej. Sytuacja ta sprzyjała utrwaleniu się w świadomo-

                                                            

4 D.C. Nord, Creating a Framework for Consensus Building & Governance: An Appraisal 
of the Swedish Arctic Council Chairmanship and the Kiruna Ministerial Meeting, “Arctic 
Yearbook” 2013, s. 249-263. 

5 P. Solli, E. Wilson Rowe, W. Lindgren, Coming into the cold: Asia's Arctic Interests, 
„Polar Geography” 2013, vol. 36, No. 4, s. 253-270. 
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ści międzynarodowej bardzo schematycznego obrazu, wręcz stereotypu Arktyki, 
zgodnie z którym są to jedynie niedostępne i w zasadzie niezamieszkałe, śnieżne 
i mroźne pustynie położone daleko na wiecznie zamarzniętych północnych mo-
rzach; obszary nienależące do kogokolwiek, a interesujące jedynie dla poszukiwa-
czy nowych lądów i tras morskich, zaś począwszy od drugiej połowy XIX w. stop-
niowo coraz częściej także dla naukowców6.  

Podejście to zaczęło ulegać powolnej zmianie mniej więcej podczas i po zakoń-
czeniu II wojny światowej, kiedy z uwagi na dostrzeżone geostrategiczne położe-
nie Arktyki7 rozpoczęto jej stopniową militaryzację oraz od końca lat 50. XX w., 
kiedy stała się areną wzajemnych „polowań” okrętów podwodnych USA i ZSRR8. 
Warto zauważyć, że efektem tej zmiany, a zwłaszcza zimnowojennej rywalizacji 
na Dalekiej Północy, stało się utożsamianie Arktyki nie tylko z grupą państw nad-
brzeżnych Oceanu Arktycznego (ZSRR, USA, Kanada, Dania/Grenlandia i Nor-
wegia), lecz także z Islandią, Szwecją i Finlandią. Ta nowa perspektywa nie uległa 
zmianie nawet w latach 70. XX w., kiedy to z uwagi na ocieplenie relacji między 
Wschodem a Zachodem możliwa stała się oficjalna międzynarodowa współpraca 
naukowa za północnym kołem polarnym. Jej powodzenie ośmieliło następnie roz-
wój kontaktów lokalnych między organizacjami reprezentującymi arktyczne ludy 
rdzenne. Ważnym momentem rozwoju współpracy arktycznej było przemówienie 
Michaiła Gorbaczowa wygłoszone w Murmańsku w 1987 r., w którym ostatni 
przywódca ZSRR ogłosił Arktykę strefą pokojowej współpracy9. To nowe, otwarte 
podejście ze strony ZSRR rzeczywiście zaowocowało w nadchodzących latach 
serią inicjatyw, głównie fińskich i kanadyjskich, w zakresie kooperacji państw 
arktycznych, przede wszystkim w zakresie dość szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa ekologicznego. Po zakończeniu zimnej wojny rozpoczął się proces instytucjo-
nalizacji „miękkiej” współpracy wokół bieguna północnego, głównie w ramach 
powołanej w 1996 r. Rady Arktycznej. Jej aktywność, jako forum kooperacji mię-
dzynarodowej państw arktycznych przede wszystkim w zakresie problematyki 
ekologicznej i współpracy naukowej, przez długi czas nie cieszyła się specjalną 
międzynarodową uwagą. Sytuacja ta stopniowo zaczęła ulegać zmianie na począt-
ku XXI w., kiedy to głównie dzięki rezultatom prac grup roboczych Rady Arktycz-
nej zajmujących się między innymi monitorowaniem zmian środowiska naturalne-

                                                            

6 M. Łuszczuk, Wprowadzenie, w: Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą 
a rywalizacją, Lublin 2013, s. 10. 

7 P. Graczyk, Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncepcji 
geopolitycznych i geostrategicznych, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2, s. 121-141.  

8 Szerzej na temat zob. K. Kubiak, Arktyka. Między dziedzictwem zimnej wojny a współcze-
snością, „Kwartalnik Bellona” 2013, t. 7, nr 2, s. 51-75. 

9 K. Åtland, Mikhail Gorbachev, the Murmansk Initiative, and the Desecuritization of In-
terstate Relations in the Arctic, „Cooperation and Conflict” 2008, vol. 43, s. 289-311. 
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go obszarów arktycznych zaczęto coraz wyraźniej dostrzegać bardzo rozległy za-
kres następstw procesów klimatycznych.  

Najbardziej popularną ich ilustracją stały się mapy przedstawiające tempo i za-
kres topnienia pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym, na których jednocześnie 
coraz częściej zaczęto umieszczać linie wskazujące granice jurysdykcji państw 
nadbrzeżnych, a szczególnie miejsca nielicznych sporów w tym zakresie10. To no-
we podejście w prezentowaniu obszarów wokół bieguna północnego było konse-
kwencją zarówno „otwierania się” Oceanu Arktycznego, jak też stopniowej im-
plementacji przez pięć państw położonych wokół niego zapisów Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych o prawie morza. Działania te z jednej strony ukierunkowane 
były na delimitację obszarów morskich, z drugiej – na wyznaczanie granic szelfu 
kontynentalnego, poparte naukowymi analizami geologicznymi. Gdy w 2007 r. 
ekspedycja badawcza kierowana przez Artura Czilingarowa zostawiła na dnie Oce-
anu, w miejscu bieguna północnego, flagę rosyjską, media na całym świecie rozpo-
częły informować o dokonującym się bezprawnie podziale Arktyki, który niewąt-
pliwe zakończy się jakimś geopolitycznym konfliktem. Ten zdecydowanie uprosz-
czony (a przez to też może tak powszechny) przekaz został jeszcze bardziej wyol-
brzymiony, gdy w 2008 r. przedstawione zostały szacunki dotyczące potencjału 
zasobów energetycznych w regionie Arktyki11.  

Według analiz Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych w szelfie konty-
nentalnym oraz na dnie Oceanu Arktycznego znajdować się może nawet około 
13% nieodkrytych jeszcze ogólnoświatowych zasobów ropy naftowej oraz około 
30% nieodkrytych ogólnoświatowych zasobów gazu ziemnego12. Co więcej, jak 
uzupełniano, obok złóż węglowodorów w Arktyce występują bogate złoża metali: 
cynku, ołowiu, miedzi, złota, żelaza, molibdenu, niklu czy platyny, a także nieme-
tali: apatytów, cyrkonu, oliwinów, barytu, grafitu i wreszcie diamentów. Perspek-
tywy eksploatacji tych wszystkich zasobów zaczęto przedstawiać jako bardzo nie-
odległe, szczególnie gdy z uwagi na wysokie ceny surowców energetycznych na 
światowych rynkach pojawiła się polityczno-ekonomiczna pokusa na związane 
z tym wielkie zyski.  

Nasilające się topnienie lodów arktycznych potencjalnie może sprzyjać także 
rozwojowi rybołówstwa, jednakże w tym zakresie jakiekolwiek szacunki są trudne 
do przeprowadzenia. Szczególnie, że jak wskazują najnowsze badania, zmiany 
                                                            

10 M. Łuszczuk, Rozwój sytuacji międzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów mor-
skich na Oceanie Arktycznym, „Stosunki międzynarodowe – International Relations” 
2010, t. 42, nr 3-4, s. 139-153.  

11 D. Mager, Climate Change, Conflicts and Cooperation in the Arctic: Easier Access to 
Hydrocarbons and Mineral Resources?, „The International Journal of Marine and 
Coastal Law” 2009, nr 24, s. 349. 

12 D.L. Gautier et al., Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic, „Science” 
2009, t. 324. s. 1175-1179. 
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parametrów środowiska morskiego już obecnie skutkują niespotykanymi wcześniej 
kierunkami migracji wielu gatunków fauny i flory, co jedynie pogłębia swoisty 
chaos w nadzwyczaj wrażliwym ekosystemie arktycznym13.  

Kolejnym zagadnieniem istotnym dla funkcjonowania regionu Arktyki w obli-
czu następstw zmian klimatycznych oraz procesów globalizacji stały się perspek-
tywy rozwoju żeglugi transarktycznej na szlakach udostępnionych przez coraz 
bardziej zanikającą pokrywę lodową14. Wyliczenia odległości między głównymi 
portami świata przekonują wielu o pilnej, gdyż rzekomo wysoce opłacalnej potrze-
bie zorganizowania i otwarcia szlaków żeglugowych na północ od Euroazji i Ame-
ryki Północnej, a w dalszej przyszłości w poprzek Oceanu Arktycznego. Rzeczy-
wistość jest jednak bardziej złożona, gdyż żegluga handlowa to nie tylko dystanse, 
lecz również terminowość i bezpieczeństwo, których zapewnienie na wodach ark-
tycznych będzie kluczowe, a jednocześnie bardzo trudna dla realizacji tej wizji15.  

Należy podkreślić, że transformacja środowiska naturalnego Arktyki bardzo in-
tensywnie oddziałuje na już prowadzone formy ludzkiej aktywności na Dalekiej 
Północy. Mieszka tu około 4 mln ludzi, którzy coraz częściej stają nie tylko wobec 
wyzwań modernizacji społeczno-ekonomicznej, ale też w obliczu dotychczas nie-
znanych zagrożeń, na przykład związanych z topnieniem wiecznej zmarzliny, co 
skutkuje dewastacją i tak dość skromnej lądowej infrastruktury transportowej. Wy-
daje się, że obecnie istnieje o wiele więcej zagrożeń aniżeli szans dla funkcjono-
wania mieszkańców Dalekiej Północy, głównie dotyczy to jednak władz państw 
arktycznych.  

Podsumowując, na początku XXI w. za sprawą zbiegu różnych czynników: na-
stępstw zmian klimatycznych, procesów globalizacji i modernizacji, a także wy-
mogów dotyczących terminów implementacji prawa morza – Arktyka jest poddana 
bezprecedensowym zmianom, a w ich wyniku ulega także zmiana jej międzynaro-
dowego, globalnego znaczenia16. Ta zmiana odpowiada za dalszy wzrost wielo-

                                                            

13 Arktyka europejska – morski przewodnik użytkownika, Sopot 2012. 
14 K. Kubiak, Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia, „Studia Humanistyczno-

Społeczne” 2012, t. 5, s. 105-135; tenże, Kontrowersje wokół Przejścia Północno-
Zachodniego, „Prawo Morskie” 2011, t. 27, s. 335-355; J. Symonides, Perspektywy wy-
korzystania dla żeglugi międzynarodowej Północnej Drogi Morskiej w Arktyce, „Stosunki 
Międzynarodowe – International Relations” 2011, t. 43, nr 1-2, s. 39-59; M. Łuszczuk, 
Uwarunkowania żeglugi na Oceanie Arktycznym na tle geopolitycznej transformacji re-
gionu Arktyki, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, PAN Oddział 
w Lublinie” 2010, nr 5, s. 54-63.  

15 M. Łuszczuk, Perspektywy żeglugi arktycznej, „Przegląd Morski” 2010, nr 2, s. 9-15.  
16 O.R. Young, Informal Arctic Governance Mechanisms: Listening to the voices of non-

Arctic Ocean governance, w: The Arctic in World Affairs. A North Pacific Dialogue on 
Arctic Marine Issues, red. O.R. Young, Jong Deog Kim, Yoon Hyung Kim, Seoul 2012, 
s. 275-280.  
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wymiarowego znaczenia północnych obszarów polarnych dla wielu państwowych 
i transnarodowych uczestników stosunków międzynarodowych, również tych któ-
rzy nie znajdują się bądź funkcjonują bezpośrednio w Arktyce17, tak jak państwa 
wschodnioazjatyckie. Powody ich zainteresowania zostaną wskazane w następnej 
części artykułu. 

 
 
„Arktyczne interesy” państw wschodnioazjatyckich 

 
Przesłanki oraz obszary zainteresowania Arktyką poszczególnych państw z Azji 

Wschodniej na pierwszy rzut oka wydają się być jednakowe, gdyż jak zauważa 
K. Kubiak (analizując podejścia Chin, Japonii i Korei Południowej) państwa te 
znajdują się w zbliżonej pod względem uwarunkowań, lecz nie pod względem skali 
zjawisk sytuacji. Przede wszystkim są one uzależnione są od importu surowców 
energetycznych – ropy i gazu, które sprowadzają głównie z Bliskiego Wschodu18. 
Co więcej, szlak ich transportu przebiega przez obszary okresowo niestabilne (tzw. 
dylemat Cieśniny Malacca). W takiej sytuacji dostęp do złóż surowców energe-
tycznych w Arktyce mógłby oznaczać dla państw wschodnioazjatyckich potencjal-
nie istotne zwiększenie ich bezpieczeństwa energetycznego, zarówno poprzez dy-
wersyfikację źródeł pozyskiwania ropy i gazu, jak też korzystanie z alternatywnych 
szlaków ich transportu19. Następnie warto zwrócić uwagę, że w przypadku Chin, 
Japonii oraz Korei Południowej eksport stanowi istotny składnik generowanego w 
nich PKB, a jego większość przypada na rynki, do których dostęp zapewniony jest 
wyłącznie drogą morską20. Z kolei Singapur stanowi ważny punkt globalnej mor-
skiej sieci transportowej i znaczna część jego dochodów zależy od jej funkcjono-
wania21. Biorąc to pod uwagę, uzasadnione jest stwierdzenie, że korzystanie z ark-
tycznych szlaków żeglugowych potencjalnie może mieć pewne znaczenie dla tych 
                                                            

17 Zob. A.J.K. Bailes, L. Heininen, Strategy papers on the Arctic or High North. A com-
parative study and analysis, Centre for Small State Studies, Institute of International Af-
fairs, University of Iceland, Reykjavik 2013; M. Łuszczuk, The Arctic in Transition. Re-
gional Issues and Geopolitics On Thin Ice, „Teka Komisji Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych PAN” 2012, t. 7, s. 101-116.  

18 K. Kubiak, „Nowi gracze” z Azji Wschodniej wobec Arktyki w pierwszych dekadach XXI 
wieku, w: Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. 
M. Łuszczuk, Lublin 2013, s. 509-530. 

19 Por. D.A. Welch, The Arctic and Geopolitcs, CIGI Papers: East-Asia Relations: Bound-
ary, Security and International Politics 2013, no. 6, s. 2, http://www.cigionline.org/sites/ 
default/files/no6_1.pdf (dostęp: 18.04.2014).  

20 Ibidem. 
21 Zob. M. Rusli, Protecting vital sea lines of communication: A study of the proposed des-

ignation of the Straits of Malacca and Singapore as a particularly sensitive sea area, 
„Ocean & Coastal Management” 2012, vol. 57, s. 79-94. 
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państw. „Otwierający się” Ocean Arktyczny zdaje się także sprzyjać rozwojowi 
rybołówstwa, co także musi budzić spore zainteresowanie, szczególnie w Chinach, 
Japonii i Korei Południowej22. Oczywiście sfera gospodarcza nie jest jedynym 
obszarem wzrastającego zainteresowania państw wschodnioazjatyckich zmianami 
zachodzącymi na Dalekiej Północy. Wszystkie cztery podkreślają, że niemniej 
ważne są dla nich kwestie klimatyczno-ekologiczne, a szczególnie możliwości ich 
systematycznego i kompleksowego badania. Dokonując analizy prezentowanych 
oficjalnie stanowisk oraz podejmowanych już działań poszczególnych państw, 
można zauważyć, że o ile faktycznie obszary ich zainteresowania są bardzo zbliżo-
ne (a w zasadzie analogiczne), to już dotyczące ich cele, a zwłaszcza środki ich 
osiągania są wielowymiarowe oraz zróżnicowane23.  

Specyfikę tę najłatwiej dostrzec, analizując ewolucję chińskiego podejścia do 
Arktyki i zaangażowania w tym regionie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pierw-
sza chińska naukowa wyprawa arktyczna, w której udział wzięło pod pięćdziesię-
ciu badaczy reprezentujących różne dziedziny z zakresu nauk o ziemi, odbyła się 
latem 1999 r. Następnie w 2004 r. ChRL otworzyła własną stację badawczą w Ny-
Ålesund na Spitsbergenie, co umożliwiło przeprowadzenie kolejnych kilku wy-
praw naukowych24. Co więcej, krok ten zapewnił władzom w Pekinie ważny argu-
ment, którym obecnie często się posługują, wskazując na przede wszystkim na-
ukowy charakter swego zainteresowania Arktyką25. Badania zmian klimatu mają 
dla Chin jednak nie tylko charakter czysto poznawczy, gdyż wiele przesłanek 
wskazuje na to, że wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych obserwowa-
ny w Chinach w ostatnich kilku latach może być częściowo wyjaśniony właśnie 
zmianami klimatu na Dalekiej Północy. Warto zwrócić w tym kontekście uwagę, 
że pogarszające się warunki pogodowe w wielu częściach Chin mogą mieć swoje 
bezpośrednie przełożenie nie tylko na konieczność rozwoju zasobów niezbędnych 
w coraz częstszych i trudniejszych sytuacjach kryzysowych, ale także znaczący 
wpływ na wysokość produkcji żywności oraz jej dostępność dla wielu milionów 
Chińczyków26. Istotne dla Pekinu jest również zapewnienie dostępu i prawa do 

                                                            

22 L. Jakobson, Northeast Asia Turns Its Attention to the Arctic, NBR Analysis Brief, De-
cember 2013, s. 1, http://www.nbr.org/publications/analysis/pdf/Brief/121712 _Jakobson 
_Ar cticCouncil.pdf (dostęp: 10.05.2014). 

23 K. Kubiak, „Nowi gracze” z Azji Wschodniej, s. 509-510.  
24 W 2012 r. Chiny zorganizowały wyprawę morską na swoim lodołamaczu „Xue Long”, 

który przepłynął w poprzek Arktyki do Islandii, a następnie wrócił do Chin Przejściem 
Północnym Wschodnim. 

25 C. Campbell, China and the Arctic: Objectives and Obstacles, U.S.-China Economic and 
Security Review Commission Staff Research Report, 2012, s. 4, http://origin.www.uscc. 
gov/sites/default/files/Research/China-and-the-Arctic_Apr2012.pdf (21.04.2014). 

26 L. Jakobson, J. Peng, China’s Arctic Aspirations, SIPRI Policy Paper 34, 2012, s. 1, 
http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP34.pdf (dostęp: 23.09.2013). 



Michał Łuszczuk 200 

eksploatacji arktycznych obszarów morskich, pozostających poza jurysdykcją 
państw nadbrzeżnych Oceanu Arktycznego27. Nie można także zapominać o rysu-
jących się w Arktyce możliwościach inwestycyjnych, dotyczących zarówno poszu-
kiwania i eksploatacji złóż surowców energetycznych, pozyskiwania zasobów ży-
wych lub inwestycji w sektorze turystycznym28. Na zakończenie tej krótkiej pre-
zentacji stanowiska Chin należy zwrócić uwagę, że demonstrowane przez polity-
ków i dyplomatów chińskich podejście w głównej mierze podkreśla ich troskę 
o przyszłość Arktyki, o jej ogólnoludzkie i ogólnoświatowe znaczenie29. Równo-
cześnie strona chińska rzadko zajmuje oficjalne stanowisko w jakichkolwiek kon-
trowersyjnych sprawach związanych z Daleką Północą30, a jednocześnie stale de-
klaruje wsparcie dla wszelkich form współpracy arktycznej, zarówno tej multilate-
ralnej, jak i bilateralnej (zwłaszcza z państwami nordyckimi31). Bez wątpienia dla 
ChRL udział w tej współpracy, jak też status obserwatora Rady Arktycznej32, ma 
wymiar prestiżowy i stanowi element szerszej, globalnej ich strategii33. 

Z kolei Japonia, mająca stosunkowo najdłuższą tradycję podejmowania zaanga-
żowania się w Arktyce (od 1957 r. prowadzi regularne badania polarne, zaś od 
1990 r. jest członkiem International Arctic Science Committee), obecnie koncen-
truje się głównie na kwestiach związanych z zanikaniem pokrywy lodowej na Oce-
anie Arktycznym oraz z wykorzystaniem Przejścia Północno-Wschodniego, 
zwłaszcza rosyjskiej Północnej Drogi Morskiej. Po katastrofie nuklearnej w marcu 
2011 r. wzrosło zainteresowanie złożami surowców energetycznych, m.in. gazu 
pochodzącego z hydratów metanu. Jednocześnie Tokyo wyraźnie akcentuje też 
swoją troskę o już istniejące coraz potencjalne napięcia i wyzwania dla bezpie-
czeństwa regionalnego, szczególnie w sferze militarnej. To strategiczne ujęcie 
dyktowane jest nie tylko relatywną bliskością wód Dalekiej Północy, lecz raczej 
                                                            

27 C. Campbell, China and the Arctic, s. 8. Por. L. Jacobson, J. Peng, China’s Arctic, s. 18. 
28 Por. E.H. Huijbens, D. Alessio, Arctic ‘concessions’ and icebreaker diplomacy? Chinese 

tourism development in Iceland, „Current Issues in Tourism” 2013, DOI:10.1080/ 
13683500.2013.837867. 

29 L. Jakobson, China prepares for an ice-free Arctic, SIPRI Insight on Peace and Security 
no. 2010/2, s. 2, http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf (16.02.2012). 

30 Sytuacja taka ma miejsce np. w kwestii statusu przejścia północno-zachodniego. Szerzej 
zob. F. Lasserre, China in the Arctic: Threat or cooperation potential for Canada, Cana-
dian International Council 2010, s. 8. 

31 O.V. Alexeeva, F. Lasserre, The Snow Dragon: China’s Strategies in the Arctic, „China 
Perspective” 2012, nr 3, s. 63. 

32 Chiny złożyły swą aplikację już w 2007 r. 
33 D.C. Wright, The Dragon Eyes the Top of the World: Arctic Policy Debate and Discus-

sion in China, China Maritime Studies Institute U.S. Naval War College Newport, Rhode 
Island 2011, s. 2, https://www.usnwc.edu/Research---Gaming/China-Maritime-Studies-
Institute/Publications/documents/China-Maritime-Study-8_The-Dragon-Eyes-the-Top-of-
.pdf (dostęp: 18.11.2013). 



Państwa wschodnioazjatyckie w Arktyce: między polityką a gospodarką 201 

głównie ryzykiem niekontrolowanego rozwoju pozycji Chin i Rosji w regionie 
i poza nim. Warto zwrócić uwagę, iż do dyspozycji władz w Tokyo pozostają trzy 
lodołamacze34.  Równocześnie Japonia istotnie angażuje się w prace naukowo-
badawcze prowadzone wokół bieguna północnego oraz wspiera istniejące mecha-
nizmy współpracy regionalnej – w 2009 roku złożyła wniosek o status obserwatora 
Rady Arktycznej. Na zakończenie prezentacji japońskiego podejścia wobec zmie-
niającej się Dalekiej Północy należy podkreślić, że rząd w Tokyo wyraźnie zazna-
czył, że Arktyka stanowi część wspólnego dziedzictwa ludzkości i że wspólnota 
międzynarodowa powinna chronić ten obszar dla celów pokojowych35. 

Trzecią z grupy wschodnioazjatyckich wschodzących potęg jest Korea Połu-
dniowa, której interesy dotyczące Dalekiej Północy ogniskują się zarówno na za-
sobach naturalnych regionu, nowych perspektywach dla arktycznych szlaków że-
glugowych, jak też możliwościach rozwoju własnego potencjału stoczniowego. 
Korea Południowa od wielu lat wiedzie w świecie prym w dziedzinie produkcji 
statków oraz platform wiertniczych, zatem wzrost zapotrzebowania na statki zdol-
ne korzystać z obecnych i potencjalnych arktycznych szlaków oraz na platformy do 
eksploatacji surowców z dna Oceanu Arktycznego bez wątpienia jest dla niej nie-
zmiernie ważny36. Wreszcie istotnym elementem kształtującym zainteresowanie 
Korei Południowej morskimi obszarami arktycznymi jest kwestia ewentualnego 
rozwoju rybołówstwa na międzynarodowych wodach Arktyki. 

Na zakończenie prezentacji japońskiego podejścia wobec zmieniającej się Da-
lekiej Północy należy podkreślić, że dla rządu w Seulu udział we współpracy ark-
tycznej stanowi ważny punkt politycznej agendy, co w dużym stopniu demonstruje, 
a zarazem wyjaśnia wzrost ich aktywności w relacjach z państwami arktycznymi. 
W 2012 r. ówczesny prezydent Lee Myung-bak odwiedził Danię (Grenladnię) oraz 
Norwegię. Podczas tej wizyty podpisano cztery porozumienia o współpracy doty-
czącej zasobów na Grenlandii oraz Korea Południowa przystąpiła do Traktatu 
Swalbardzkiego37. Wiele wskazuje na to, że państwo to może stać się pierwszym 
spośród państw wschodnioazjatyckich, które w najbliższym czasie opracują kom-
pleksową strategię arktyczną38. 

                                                            

34 A. Tonami, S. Watters, Japan’s Arctic Policy: The Sum of Many Parts, „Arctic Year-
book” 2012, vol. 2, s. 95 

35 Ibidem, s. 97. 
36 Do głównych firm należą: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, STX Offshore 

and Shipbuilding Company, Hyundai Heavy Industries. Zob. Y. K. Park, Arctic Pros-
pects and Challenges from a Korean Perspective, The Centre for International Govern-
ance Innovation 2013, s. 7. 

37 Ibidem, s. 4. 
38 J-D. Kim, Arctic Policy Development – Republic of Korea, referat wygłoszony podczas 

konferencji Arctic Circle, Rejkavik, 14.10.2013. 



Michał Łuszczuk 202 

Ostatnim z grupy państw wschodnioazjatyckich, które głośno wyrażają swoje 
zainteresowanie zmieniającą się Arktyką jest Singapur. Do głównych powodów 
tego zainteresowanie należą obawy dotyczące wpływu rozwoju arktycznych szla-
ków morskich na zmiany zakresy wykorzystywania szlaków biegnących na połu-
dnie od Azji i ewentualnego spadku znaczenia Singapuru jako ważnego portu w tej 
części świata. Co więcej, władze w Singapurze zwracają uwagę, że zmiany klimatu 
w Arktyce, szczególnie topnienie pokrywy lodowej i lodowców na Grenlandii 
prowadzić może do podniesienia się poziomu wód w skali globalnej, co stanowić 
będzie zagrożenie i wyzwanie również dla tego państwa. Należy jednakże zauwa-
żyć, że chociaż Singapur nie ma żadnego doświadczenia w sprawach polarnych, to 
ma znaczące kompetencje jeżeli chodzi o efektywną działalność w zakresie logi-
styki, szczególnie prowadzenia portów morskich, jak też wydobycia surowców 
z dna morskiego oraz rozwoju technologii morskich. Wykorzystanie tych atutów 
na Dalekiej Północy mogłoby stać się dla Singapuru źródłem dodatkowych korzy-
ści. Dość interesującym wątkiem pojawiającym się w narracji Singapuru jest jego 
zainteresowanie losem arktycznej ludności rdzennej i doświadczenia, jakie kraj ten 
może zaoferować w zakresie wsparcia tej grupy mieszkańców Dalekiej Północy. 
Singapur złożył swój wniosek o status obserwatora Rady Arktycznej dopiero 
w grudniu 2011 r.39. 

Kończąc przedstawienie syntetycznej analizy przesłanek oraz kierunków zainte-
resowania Arktyką ze strony czterech państw Azji Wschodniej należy zgodzić się 
z opinią Jakobson i Lee, że chociaż bliższa współpraca tych państw w celu skoor-
dynowania swych arktycznych planów byłaby z pewnością wartościową inicjaty-
wą, to jednak biorąc pod uwagę istniejące rozbieżności, a niekiedy też napięcia 
pomiędzy nimi, obecnie wydaje się ona niemożliwa do osiągnięcia40. 

 
 
Podsumowanie 

 
Dokonując podsumowania powyżej przedstawionych „arktycznych interesów” 

Chin, Japonii, Korei Południowej i Singapuru, można sformułować następujące 
trzy konkluzje. Po pierwsze, każde z wymienionych państw jest coraz bardziej 
zainteresowane zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami za-
chodzących przemian. W zasadzie wszystkie z nich wskazują na globalne znacze-
nie zmian klimatyczno-ekologicznych, które nie znają i uznają granic terytorial-
                                                            

39 S. Watters, A. Tonami, Singapore: An Emerging Arctic Actor, „Arctic Yearbook” 2012, 
vol. 2, s. 104-113.  

40 L. Jakobson, S-H. Lee, The North East Asian States’ Interests in the Arctic and Possible 
Cooperation with the Kingdom of Denmark, SIPRI, Stockholm 2013, s. 36, 
http://www.sipri.org/research/security/arctic/arcticpublications/NEAsia-Arctic.pdf 
(19.04.2014). 
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nych ani regionalnych. Arktyka – wedle tej narracji – stanowi istotną część wspól-
nego dziedzictwa ludzkości. 

Po drugie, badane państwa wschodnioazjatyckie, poza Singapurem, dysponują 
istotnym potencjałem naukowym i gospodarczym, który może w znaczący sposób 
przyczynić się zarówno do lepszego poznania i zrozumienia zmian środowisko-
wych zachodzących w Arktyce, jak też skutecznego wykorzystania rysujących się 
perspektyw w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych oraz rozwoju żeglugi 
arktycznej. 

Po trzecie, prowadzenie skutecznej polityki na forum międzynarodowym,  
a zwłaszcza w relacjach bilateralnych, np. z państwami nordyckimi stale wzmacnia 
pozycję państw wschodnioazjatyckich w regionie Arktyki. Następstwa tego proce-
su w połączeniu ze wzrostem ich globalnej roli mogą być w dłuższej perspektywie 
nadzwyczaj znaczące dla polityki międzynarodowej i interesujące z punktu widze-
nia jej analizy. 

 
 
Bibliografia 
 

Alexeeva O.V., Lasserre F., The Snow Dragon: China’s Strategies in the Arctic, 
„China Perspective” 2012, nr 3. 

Arctic Human Development Report, Stefansson Arctic Institute under the auspices of 
the Icelandic Chairmanship of the Arctic Council 2002–2004, Akureyri 2004. 

Arktyka europejska – morski przewodnik użytkownika, Instytut Oceanlogii PAN, Sopot 
2012. 

Åtland K., Mikhail Gorbachev, the Murmansk Initiative, and the Desecuritization of 
Interstate Relations in the Arctic, „Cooperation and Conflict” 2008, vol. 43. 

Bailes A.J.K, Heininen L., Strategy papers on the Arctic or High North. A comparative 
study and analysis, Centre for Small State Studies, Institute of International Affairs, 
University of Iceland, Reykjavik 2013. 

Campbell C., China and the Arctic: Objectives and Obstacles, U.S.-China Economic 
and Security Review Commission Staff Research Report, 2012, http://origin.www. 
uscc.gov/sites/default/files/Research/China-and-the-Arctic_Apr20 12.pdf. 

Gautier D.L., et al., Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic, „Science” 
2009, t. 324.  

Graczyk P., Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncep-
cji geopolitycznych i geostrategicznych, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2.  

Huijbens E. H., Alessio D., Arctic ‘concessions’ and icebreaker diplomacy? Chinese 
tourism development in Iceland, „Current Issues in Tourism” 2013, 
DOI:10.1080/13683500.2013.837867. 

Jakobson L., China prepares for an ice-free Arctic, SIPRI Insight on Peace and Secu-
rity no. 2010/2, w: http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf. 



Michał Łuszczuk 204 

Jakobson L., Northeast Asia Turns Its Attention to the Arctic, NBR Analysis Brief, 
December 2013, s. 1, http://www.nbr.org/publications/analysis/pdf/Brief/121712 
_Jakobson_ArcticCouncil.pdf. 

Jakobson L., Peng J., China’s Arctic Aspirations, SIPRI Policy Paper 34, 2012, 
http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP34.pdf. 

Jakobson L., S-H. Lee, The North East Asian States’ Interests in the Arctic and Possi-
ble Cooperation with the Kingdom of Denmark, SIPRI, Stockholm 2013, w: 
http://www.sipri.org/research/security/arctic/arcticpublications/NEAsia-Arctic.pdf. 

Kim J-D., Arctic Policy Development – Republic of Korea, referat wygłoszony podczas 
konferencji Arctic Circle, Reykjavik, 14.10.2013. 

Kubiak K., „Nowi gracze" z Azji Wschodniej wobec Arktyki w pierwszych dekadach 
XXI wieku, w: Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, 
red. M. Łuszczuk, Lublin 2013. 

Kubiak K., Arktyka. Między dziedzictwem zimnej wojny a współczesnością. „Kwartal-
nik Bellona” 2013, t. VII, nr 2. 

Kubiak K., Kontrowersje wokół Przejścia Północno-Zachodniego, „Prawo morskie” 
2011, tom XXVII. 

Kubiak K., Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia, „Studia Humanistyczno-
Społeczne” 2012, t. 5. 

Lasserre F., China in the Arctic: Threat or cooperation potential for Canada, Canadian 
International Council 2010. 

Łuszczuk M., Perspektywy żeglugi arktycznej, „Przegląd Morski” 2010, nr 2, s. 9-15.  
Łuszczuk M., Rozwój sytuacji międzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów 

morskich na Oceanie Arktycznym, “Stosunki międzynarodowe – International Rela-
tions” 2010, t. 42, nr 3-4.  

Łuszczuk M., Uwarunkowania żeglugi na Oceanie Arktycznym na tle geopolitycznej 
transformacji regionu Arktyki, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynaro-
dowych, PAN Oddział w Lublinie” 2010, nr 5.  

Łuszczuk M., Wprowadzenie (w:) Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą 
a rywalizacją, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. 

Łuszczuk, The Arctic in Transition. Regional Issues and Geopolitics On Thin Ice, „Te-
ka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2012, t. 7.  

Mager D., Climate Change, Conflicts and Cooperation in the Arctic: Easier Access to 
Hydrocarbons and Mineral Resources?, „The International Journal of Marine and 
Coastal Law” 2009, nr 24. 

Nord D.C., Creating a Framework for Consensus Building & Governance: An Ap-
praisal of the Swedish Arctic Council Chairmanship and the Kiruna Ministerial 
Meeting, “Arctic Yearbook” 2013. 

Park Y. K., Arctic Prospects and Challenges from a Korean Perspective, The Centre 
for International Governance Innovation 2013. 

Rusli M., Protecting vital sea lines of communication: A study of the proposed desig-
nation of the Straits of Malacca and Singapore as a particularly sensitive sea area, 
„Ocean & Coastal Management” 2012, vol. 57. 



Państwa wschodnioazjatyckie w Arktyce: między polityką a gospodarką 205 

Solli P., Wilson Rowe E., Lindgren W., Coming into the cold: Asia's Arctic Interests, 
„Polar Geography” 2013, vol. 36, No. 4. 

Symonides J., Perspektywy wykorzystania dla żeglugi międzynarodowej Północnej 
Drogi Morskiej w Arktyce, Stosunki Międzynarodowe – International Relations 
2011, t. 43, nr 1-2. 

Tonami A., Watters S., Japan’s Arctic Policy: The Sum of Many Parts, „Arctic Year-
book” 2012, vol. 2. 

United Nations Enviroment Programme, New Awareness of and Opportunities for UNEP 
to Address Climate Change in Arctic, UNEP 2013, http://www.unep.org/gc/gc27/ 
Docs/se/What%20Future%20for%20the%20Arctic.pdf. 

Watters S., Tonami A., Singapore: An Emerging Arctic Actor, „Arctic Yearbook” 
2012, vol. 2. 

Welch D.A., The Arctic and Geopolitcs, CIGI Papers: East-Asia Relations: Boundary, 
Security and International Politics 2013, no. 6, http://www.cigionline.org 
/sites/default/files/no6_1.pdf. 

Wright D. C., The Dragon Eyes the Top of the World: Arctic Policy Debate and Dis-
cussion in China, 2011, https://www.usnwc.edu/Research---Gaming/China-
Maritime-Studies-Institute/Publications/documents/China-Maritime-Study-8_The-
Dragon-Eyes-the-Top-of-.pdf.  

Young O.Y., Informal Arctic Governance Mechanisms: Listening to the voices of non-
Arctic Ocean governance, w: The Arctic in World Affairs. A North Pacific Dialogue 
on Arctic Marine Issues, Oran R. Young, Jong Deog Kim, Yoon Hyung Kim (red.), 
Korea Maritime Institute, East West Centre, Seoul 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michał Łuszczuk 206 

 
 
 



 Polityka Japonii  
wobec Arktyki 

Joanna Grzela  
 
 

Wprowadzenie 
 

W ciągu ostatnich dwóch dekad Arktyka przekształciła się z zapomnianego za-
kątka w miejsce skupiające coraz większą uwagę międzynarodową. Globalizacja 
przyniosła nowych graczy w tym regionie. Po siedemnastu latach od swojego po-
wołania Rada Arktyczna przyznała status stałego obserwatora pięciu niepolarnym 
krajom azjatyckim: Chinom, Indiom, Japonii, Singapurowi i Korei Południowej. 
Zainteresowanie i uczestnictwo początkowo nie-arktycznych europejskich podmio-
tów stosunków międzynarodowych, a teraz narodów Azji, podkreśla i odzwiercie-
dla rosnące znaczenie Dalekiej Północy. W ten sposób na naszych oczach dokonuje 
się wzrost działań morskich i zaangażowania w regionie także krajów leżących 
w odległej Azji1. 

Geopolityczna dynamika w Arktyce jest polityczną konsekwencją zmian klima-
tycznych, wzrostu możliwości gospodarczych oraz międzynarodowej konkurencji 
z jednej strony i wielostronnej współpracy z drugiej. Niebawem może się ona stać 
nie tylko głównym źródłem surowców energetycznych, ale i globalnym węzłem 
komunikacyjnym. Zanikanie zmarzliny na Biegunie Północnym daje możliwość 
rozwoju międzynarodowej żeglugi morskiej i pozwoli pływać najkrótszą drogą 
z Europy do Azji. Niektóre szlaki morskie, które są obecnie otwarte tylko przez 
bardzo ograniczony okres w ciągu roku lub tylko wykorzystywane z użyciem bar-
dzo kosztownych lodołamaczy, mogą stać się w wyniku ocieplenia klimatu dostęp-
ne na dłuższy czas i bez konieczności korzystania ze specjalnego sprzętu. Podob-
nie, obecnie całkowicie nieprzejezdne trasy, mogą stać się niebawem dostępne, 
a zupełnie nowe – odkryte. Wszystkie te scenariusze oferują znacznie krótsze szla-
ki morskie, a więc tańsze niż te, które są obecnie wykorzystane. Najkrótsza droga 
z Europy do Chin, czyli Przejście Północno-Zachodnie – Northwest Passage (trakt 
biegnący wzdłuż wybrzeży Syberii) jest niemal o połowę krótszy od tego wiodące-
go przez Kanał Sueski i skraca czas spędzony w drodze z 33 dni do 20, co zmniej-
sza koszty transportowania ładunków. Jedyną przeszkodę korzystania z Przejścia 
stanowi powłoka lodowa. Żegluga w Arktyce nie jest możliwa bez wsparcia lodo-
łamaczy atomowych. Między arktycznymi wyspami Kanady przebiega tzw. Przej-
                                                            

1 Zob.: L. Jakobson, Northeast Asia Turns Its Attention to the Arctic, NBR Analysis Brief, 
December 17, 2012, w: http://nbr.org/publications/analysis/pdf/Brief/121712_ Jakobson_ 
ArcticCouncil.pdf (dostęp: 01.04.2014). 
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ście Północno-Wschodnie – Northeast Passage (in. Northern Sea Route – 
NSR/Północna Droga Morska2) – szlak wodny prowadzący z Atlantyku do Oceanu 
Spokojnego wzdłuż rosyjskiej części Arktyki od wybrzeża Morza Barentsa, przez 
Syberię aż na Daleki Wschód, skracając czas podróży między wschodnim wybrze-
żem USA a Azją i Europą. Trasa jest wolna od lodu tylko dwa miesiące rocznie. 
W porównaniu z Kanałem Panamskim szlak ten jest krótszy o jedną trzecią3. We 
wrześniu 2012 r. lód morski Arktyki osiągnął swój najniższy poziom w historii. 
To z jednej strony wywołało bardzo realne obawy o zmiany klimatyczne, ale uczy-
niło również z tego regionu centrum zainteresowania z powodu rosnących możli-
wości dostępu do prawdopodobnych źródeł energii4. Niknący lód arktyczny otwie-
ra nowe obszary do eksploatacji przez człowieka. Dostęp do ropy naftowej, gazu, 
minerałów i ryb, wcześniej zablokowany grubym lodem, po raz pierwszy staje się 
możliwym i opłacalnym źródłem zysku. Arktyka może także stać się najważniej-
szym na świecie źródłem pożywienia oraz czystej wody. Gospodarki krajów azja-
tyckich są mocno uzależnione od handlu zagranicznego. Ich aktywność w tworze-
niu partnerstw z państwami arktycznymi jest zatem zrozumiała. Wiąże się to z no-
wymi szlakami transportu i prawami wydobycia spoczywających pod arktycznym 
lodem surowców naturalnych. 

Początki zainteresowania Japonii Daleką Północą sięgają Traktatu spitsbergeń-
skiego (znanego jako traktat paryski), podpisanego 9 lutego 1920 r., a dotyczącego 
zarządzania archipelagiem Svalbard. Kraj ten jako jeden z sygnatariuszy Traktatu 
posiada pewne prawa i obowiązki, w tym prawo do połowów i polowań na teryto-
rium oraz na wodach terytorialnych (art. 2), wolność dostępu i wjazdu na ten ob-
szar (art. 3), prowadzenia międzynarodowej stacji meteorologicznej (art. 5), takie-
go samego traktowania obywateli państw-sygnatariuszy jak obywateli Norwegii 
w odniesieniu do metod pozyskiwania, wykonywania prawa własności nierucho-

                                                            

2 Zob. Y. Myllylä, The North-East Passage is already a fact, Baltic Rim Economies, 
31.5.2011 Quarterly Review 2 2011, s. 35. 

3 K. Jaworski, Perspektywa rozwoju międzynarodowej żeglugi morskiej w regionie Arktyki 
– implikacje dla Unii Europejskiej, w: Biuletyn Analiz, Unia Europejska na forum glo-
balnym, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, nr 
23/2009, s. 68 i n.; C. Caputi, The Wider North. Opportunities and challenges, European 
Union Institute for Security Studies, July 2013; North Meets North Navigation and the 
Future of the Arctic, Report of a working group of the Ministry for Foreign Affairs, Is-
land July 2006, w: http://www.mfa.is/media/Utgafa/North_Meets_North_netutg.pdf 
(dostęp: : 02.03.2014). 

4 Arctic sea ice extent settles at record seasonal minimum, http://nsidc.org/arcticseaice 
news/2012/09/arctic-sea-ice-extent-settles-at-record-seasonal-minimum/ (dostęp: : 03.04. 
2014). 
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mości, w tym praw do złóż mineralnych5. Pomimo wczesnego zainteresowania 
naukowego Daleką Północą, Japonia jest uważana za kraj, który stosunkowo późno 
dołączył do geopolitycznej rywalizacji w Arktyce. 

 
 

Japońskie badania polarne  
 

Rosnące zaangażowanie polityczne Japonii w Arktyce jest uzupełniane ogólno-
krajowymi wielkoskalowymi projektami naukowo-badawczymi. Japonia jest silnie 
zaangażowana w prace badawcze. Jest jednym z nielicznych krajów nie-
zachodnich prowadzących badania polarne. Czyni to od 1957 r., głównie skupiając 
się na Biegunie Południowym. W 1990 r. Japonia oficjalnie dołączyła do arktycz-
nej społeczności naukowej, zostając członkiem International Arctic Science Com-
mittee (IASC) jako nie-arktyczne państwo. Ponadto kraj ten utworzył w 1990 roku 
Centrum Badań Środowiska Arktyki w ramach Narodowego Instytutu Badań Po-
larnych (NIPR), które otworzyło stację badawczą w Ny-Alesund na Svalbardzie 
w 1991 r., we współpracy z norweskim Polar Research Institute. Ponadto działal-
ność badawcza jest prowadzona przez kilka instytutów i agencji, w tym Japan 
Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan Aerospace 
Exploration Agency (JAXA) oraz liczne uniwersytety. Od 1991 r. NIPR angażuje 
się w wiele krajowych i międzynarodowych działań badawczych w Arktyce pro-
wadzonych na obszarach lądowych. JAMSTEC zaś rozpoczął badania morskie we 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, pierwsze swoje badania oceanograficzne 
przeprowadził w 1998 r. na statku badawczym Mirai6.  

Japonia prowadzi ciągłą obserwację środowiska i klimatu, jak również morskie 
badania naukowe w Arktyce, we współpracy z naukowcami z różnych krajów, 
w tym z państw członkowskich Rady Arktycznej i innych organizacji. Japońskie 
środowisko badaczy powołało Japan Consortium for Arctic Environmental Rese-
arch (JCAR) z udziałem około 300 naukowców. Powstało, aby wzmacniać zdolno-
ści badawcze i rozwijać współpracę między naukowcami. JCAR zajmuje się długo-
terminowym planowaniem badań naukowych w Arktyce w zakresie ochrony śro-
dowiska oraz rozwoju zasobów ludzkich7. Natomiast Ocean Policy Research Fo-

                                                            

5 Treaty between Norway, The United States of America, Denmark, France, Italy, Japan, 
the Netherlands, Great Britain and Ireland and the British overseas Dominions and Swe-
den concerning Spitsbergen signed in Paris 9th February 1920, w: 
http://emeritus.lovdata.no/traktater/texte/tre-19200209-001.html (dostęp: 25.03.2014). 

6 Zob.: http://www.jamstec.go.jp/e/about/equipment/ships/mirai.html (dostęp: 14.04.2014). 
7 Zob.: Written Statement by the Delegation of Japan at the Second Meeting of Deputy 

Ministers of the Arctic Council 15 May 2012 Stockholm, Sweden, w: www.arctic-
council.org/.../118-deputy-ministers-meeting-stockholm-15-may- 2012? ... japan (dostęp: 
27.10.2013); http://www.jcar.org (dostęp: 27.10.2013). 
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undation (OPRF) powstała jako organizacja typu think-tank dla japońskiej branży 
stoczniowej. W 1990 r. zmieniła nazwę na Ship & Ocean Foundation, a jej działal-
ność rozszerzono o badanie i analizę spraw morskich ogółem. W 2002 r. kolejny 
raz zmieniła nazwę na Institute for Ocean Policy – SOF, a obecnie działa jako 
Ocean Policy Research Foundation. Fundacja przeprowadziła kilka projektów 
badawczych w Arktyce, zwłaszcza w odniesieniu do Północnej Drogi Morskiej8. 
W latach 90. XX w. rozpoczęła projekt badawczy zatytułowany International Nor-
thern Sea Route Programme (INSROP), finansowany przez japońską Fundację 
Nippon, a zrealizowany we współpracy z Instytutem Fridtjof Nansen w Norwegii 
i Centralnym Morskim Instytutem Badań i Projektowania w Rosji. Przedsięwzięcie 
to było jednym z pierwszych międzynarodowych projektów badawczych mających 
na celu udowodnienie wykonalności technicznej Northern Sea Route jako między-
narodowego morskiego szlaku handlowego9. Głównym wnioskiem z badań  
INSROP jest stwierdzenie, że znaczny wzrost międzynarodowej żeglugi handlowej 
na Northern Sea Route jest możliwy tak w kategoriach ekonomicznych, technolo-
gicznych, jak i środowiskowych10.  

Praktyczne rezultaty badań skłoniły Ocean Policy Research Foundation do uru-
chomienia kolejnego projektu – Japan Northern Sea Route (JANSROP), który służył 
zbadaniu wykonalności NSR z punktu widzenia japońskiego przemysłu stoczniowe-
go. Głównym celem projektu było pobudzenie zainteresowania krajów azjatyckich 
NSR poprzez prezentację informacji na temat zasobów naturalnych w regionie oraz 
scenariuszy dotyczących rozwoju infrastruktury transportu morskiego11.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że japońskie przedsiębiorstwa żeglugowe nie 
korzystają jeszcze z NSR. Głównym powodem jest to, że jest to ekonomicznie 
mniej opłacalne ze względu na prowizje, które pobiera Rosja na podstawie aktual-
nego przepływu ładunków. Ciągle przez większość roku na tej trasie trzeba pływać 
w asyście rosyjskich lodołamaczy atomowych. Pod koniec lipca 2012 r. W. Putin 
powołał państwową spółkę pod nazwą Administracja Północnej Drogi Morskiej, 
która zajmuje się obsługą rejsów przez lodołamacze. Opłaty ustala rząd Rosji na 
podstawie przepisów prawa o monopolach naturalnych12. Ponadto jak twierdzi  
L. Jacobson, wśród japońskich specjalistów ds. żeglugi powszechny jest pogląd, że 

                                                            

8 Więcej zob.: http://www.sof.or.jp/en/index.php (dostęp: 03.01.2013). 
9 OPRF Activities: INSROP, w: http://www.sof.or.jp/en/activities/index6_1.php (dostęp: 01. 

04.2014). 
10 Więcej zob.: http://www.fni.no/insrop/#Information (dostęp: 03.04.2014). 
11 OPRF Activities: JANSROP Phase II, w: http://www.sof.or.jp/en/activities/index6_2.php 

(dostęp: : 01.04.2014). 
12 Zob.: http://www.arctic-info.com/News/Page/vladimir-putin-signs-law-on-the-northern-

sea-route (dostęp: 03.04.2014); por.: http://www.arctic-lio.com/nsr_nsra (dostęp: 
03.04.2014). 
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bardzo reklamowane szybkie topnienie lodu polarnego jest przesadzone, a komer-
cjalizacja NSR wymaga czasu13.  

Kilka ministerstw zaczęło tworzyć swoje programy dotyczące rozwoju Arktyki, 
w tym Ministerstwo Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT), które jest od-
powiedzialne za formułowanie polityki związanej z Północną Drogą Morską i do-
starczanie informacji na temat możliwości jej wykorzystania. W marcu 2012 r. 
MLIT ogłosił, że będzie oceniać NSR jako międzynarodowy szlak żeglugowy 
z punktu widzenia korzyści gospodarczych, gwarancji bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska naturalnego14. Na tle rosnących zmian klimatu i ich potencjalnego oraz 
obserwowanego wpływu na środowisko arktyczne (systematyczne topnienie po-
krywy lodowej Arktyki) Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techno-
logii (MEXT) uruchomiło swoje programy badawcze. W marcu 2010 r. przedłoży-
ło sprawozdania na temat współpracy instytucjonalnej w zakresie obserwacji 
w kriosferze. W czerwcu 2010 r. powstała w MEXT Grupa Robocza ds. Badania 
Arktyki, w sierpniu tego samego roku Grupa opublikowała sprawozdanie okreso-
we. Przygotowany raport proponował stworzenie arktycznego Konsorcjum Badań 
nad Środowiskiem w celu ułatwienia i wzmocnienia współpracy między instytu-
cjami badawczymi15. Pod egidą MEXT w czerwcu 2011 r. powstał interdyscypli-
narny projekt naukowy w celu wyjaśnienia i oceny globalnego wpływu zmian do-
konujących się w Arktyce, zatytułowany Green Network of Excellence (GRENE)16. 
Służący ułatwianiu wdrażania innowacji ekologicznych i przyjaznych środowisku 
technologii. Poprzez współpracę pomiędzy uczelniami i instytucjami badawczymi, 
GRENE ma na celu promowanie wysokiego poziomu badań naukowych na świecie 
oraz szkolenie i rozwój zasobów ludzkich. W jego ramach rozpoczęto w 2011 r. 
pięcioletni projekt pod nazwą Arctic Climate Change Research Project, zarządzany 
przez NIPR i JAMSTEC. Uczestniczy w nim ponad 300 naukowców z 35 organi-
zacji badawczych, którzy zajmują się wszystkimi elementami systemu klimatycz-
nego Arktyki: atmosferą, oceanem, kriosferą, ziemią i ekosystemami, prowadząc 
interdyscyplinarne prace badawcze. 

Warto podkreślić, że Japonia wspiera ludność autochtoniczną w Arktyce, powo-
łując się na własne doświadczenia z rdzennym ludem Ajnów, który został uznany 

                                                            

13 L. Jakobson, Seong-Hyon Lee, The North East Asian States. Interests in the Arctic and 
Possible Cooperation with the Kingdom of Denmark. Report prepared for the Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark Armed Conflict, SIPRI Armed Conflict and Conflict Man-
agement Programme April 2013, s. 25 i n.  

14 Ibidem, s. 21 i n.  
15 Intermediate report of the Arctic Research Examination Working Group, the Earth Ob-

servation Promotion Committee (Chikyukansokku suishin bukai Hokkyoku kentou sagyo 
bukai Hokokusho-Chukan torimatome-), w: http://www.mext.go.jp/english/ (dostęp: 
01.04.2014). 

16 Więcej zob.: http://grene.jp/english/ (dostęp: 03.01.2013). 
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przez ten kraj za tubylców, posiadających własny język, religię i kulturę, dopiero 
w 2008 r. Jednym z podobieństw łączących Ajnów z ludami Arktyki są animi-
styczne wierzenia17. Co ciekawe, wystawa na temat Ajnów zorganizowana w Smi-
thsonian National Museum of Natural History w 1999 r. została nazwana: Ainu: 
Spirit of Northern People, a jednym z kuratorów wystawy był William Fitzhugh, 
kustosz Arctic Anthropology National Museum of Natural History i jednocześnie 
dyrektor Centrum Badań Arktyki18. Interesujący jest fakt, że na mapie rdzennej 
ludności krajów arktycznych opracowanej przez W.K. Dallmanna z Norweskiego 
Instytutu Polarnego znaleźli się również Ajnowie jako ludność autochtoniczna 
Arktyki, czyniąc tym samym Japonię krajem Dalekiej Północy19. 

 
 

Arktyczne interesy Japonii 
 

Pomimo zainteresowania Arktyką rząd japoński jeszcze nie posiada oficjalnej 
polityki wobec tego obszaru. Jednak wpływ zmian klimatu staje się coraz bardziej 
oczywisty, dlatego rząd tego kraju rozpoczął proces definiowania swojej roli i inte-
resów na Dalekiej Północy. Wynika to częściowo z szybkiego topnienia lodu 
w Arktyce, spowodowanego globalnym ociepleniem (wpływa to nie tylko na Oce-
an Arktyczny i jego ekosystem, ale również powoduje, że poziom mórz wzrasta 
w skali globalnej) oraz zmian systemu klimatycznego Ziemi – problemów, które są 
istotne także dla Japonii. Od 2009 r. Arktyka przyciąga coraz większą uwagę opinii 
publicznej tego kraju. Zdarzeniem, które wywołało niepokój, było osadzenie przez 
Rosjan flagi ich kraju na dnie morza na Biegunie Północnym w sierpniu 2007 r. 
Operacja miała wymiar symboliczny, jednak dość wymowny. W Japonii pojawiły 
się wówczas głosy, że to sygnał początku „wyścigu o zasoby”20.  

                                                            

17 Heritage of Japan. Discovering the Historical Context and Culture of the People of Ja-
pan, w: http://heritageofjapan.wordpress.com/just-what-was-so-amazing-about-jomon-
japan/1-temp-from-africa-to-east-asia-the-tale-of-migration-and-origins-emerges-from-
our-mitochondria-dna/origins-of-the-jomon-jomon-connections-with-the-continent-and-
with-todays-japanese/who-are-the-ainu-people/ (dostep 14.04.2014). 

18 Zob.: http://www.mnh.si.edu/arctic/html/publications.html; http://www.mnh.si.edu/arctic 
/ainu/index.html (dostęp: 26.03.2014); por. M. Bennet, Ahead of Arctic Council meeting, 
Japan appoints Arctic Ambassador, w: http://foreignpolicyblogs.com/2013/03/25/ahead-
of-arctic-council-meeting-japan-appoints-arctic-ambassador/ (dostęp: 26.03.2014). 

19 Zob.: http://www.arctic-council.org/~arctikar/images/maps/indig_peoples.pdf (dostęp: 
27.03.2014). 

20 F. Ohnishi, The Process of Formulating Japan’s Arctic Policy: From Involvement to 
Engagement, EAST ASIA-Arctic Relations: Boundary, Security And International Politics 
Paper No. 1 – November 2013. 
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Seiko Hashimoto, japońska sekretarz stanu (wiceminister spraw zagranicznych) 
w kwietniu 2009 r. w Waszyngtonie podczas spotkania Rady Arktycznej z okazji 
50. rocznicy Traktatu Antarktycznego (Antarctic Treaty) wydała oficjalne oświad-
czenie i ogłosiła zamiar ubiegania się Japonii o status stałego obserwatora w Ra-
dzie Arktycznej21. Od tego czasu rząd japoński uczestniczył w posiedzeniach Rady 
Arktycznej jako obserwator ad hoc. Rok później, w kwietniu 2010 r., Japonia zło-
żyła formalne oświadczenie w sprawie polityki arktycznej22. Wynika z niego, że 
japońskie interesy w Arktyce koncentrują się na kilku zagadnieniach: 

1. Środowisko naturalne. Jest podstawowym celem japońskiego zaangażowa-
nia. Zmiany klimatu wpływają na ekosystem na poziomie globalnym. Japoński 
rząd stoi na stanowisku, że „obszar arktyczny należy uznać za część wspólnego 
dziedzictwa ludzkości. Społeczność międzynarodowa powinna go chronić i uży-
wać go w celach pokojowych”. Dlatego też Japonia czuje się odpowiedzialna za 
ochronę środowiska naturalnego tego obszaru, jako członek społeczności między-
narodowej i kraj aktywnie podejmujący wysiłki na rzecz ochrony globalnego śro-
dowiska23. 

2. Ekonomia. Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych krajów na świecie 
pod względem transakcji handlowych prowadzonych z Europą, krajami Azji 
Wschodniej, Stanami Zjednoczonymi, a także z Bliskim Wschodem, a zarazem jest 
krajem o nielicznych surowcach naturalnych i dlatego jest zainteresowana kwe-
stiami nawigacji i zasobów naturalnych w Arktyce. Jeśli lód w Arktyce nadal bę-
dzie się zmniejszać, odległość między Japonią a Europą czy Ameryką Północną 
zostanie znacznie skrócona, co może potencjalnie obniżyć koszty transportu. Ark-
tyka jest alternatywą dla potrzeb gospodarczych Japonii, kraju bogatego, ale zależ-
nego od importu surowców naturalnych, w tym m.in. gazu i ropy naftowej, 
w głównej mierze z Bliskiego Wschodu24. Japonia jest tylko w 16% samowystar-
czalna pod względem zaopatrzenia w energię. Jest największym importerem gazu 
skroplonego, drugim co do wielkości importerem węgla i trzecim oleju. System 

                                                            

21 Statement by H.E. Seiko Hashimoto, State Secretary for Foreign Affairs of Japan on the 
occasion of the 50th Anniversary of the Antarctic Treaty, w: http://www.mofa. 
go.jp/announce/svm/state0904.html (dostęp: 03.01.2014). 

22 Zob.: Japan and the Arctic, Mr. Hidehisa Horinouchi Deputy Director-General, Interna-
tional Legal Affairs Bureau Ministry of Foreign Affairs of Japan At the Japan-Norway 
Polar Seminar Monday, 26 April 2010, w: http://ud-t-portal.osl.basefarm. 
net/PageFiles/395907/JAPAN_AND_THE_ARCTIC.pdf (dostęp: 03.01.2013). 

23 H. Horinouchi, Japan and the Arctic, w: http://www.norway.or.jp/PageFiles/395907/ 
JAPAN_AND_THE_ARCTIC.pdf (dostęp: 01.04.2014). 

24 The Federation of Electric Power Companies of Japan. Graphical Flip-chart of Nuclear 
& Energy Related Topics 2011, w: http://www.fepc.or.jp/library/pamphlet/ zumen-
shu/pdf/all_english.pdf (dostęp: 03.01.2014). 
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energetyczny25 Japonii wymaga dywersyfikacji źródeł energii. Po trzęsieniu ziemi 
we wschodniej Japonii i awarii jądrowej w Fukushimie w marcu 2011 r. kraj ten 
stał się bardziej otwarty na nowe źródła energii26. Warto podkreślić, że głównym 
dostawcą ropy naftowej do Japonii jest Iran, co z uwagi na sankcje USA wobec 
tego kraju niesie za sobą pewne polityczne ryzyko (we wrześniu 2013 r. USA na 
pół roku zwolniły Japonię z konieczności respektowania sankcji na zakup ropy). 
Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii (METI) w grudniu 2011 r. 
ogłosiło pakiet środków mających na celu zapewnienie stabilnych dostaw paliw 
i surowców naturalnych, które powinny być traktowane priorytetowo w następ-
stwie trzęsienia ziemi w Japonii27. 

Japonia, biorąc powyższe pod uwagę, nie może ignorować bogatych zasobów 
energetycznych Arktyki. Z punktu widzenia krajowego bezpieczeństwa energe-
tycznego, staje się ona bardzo atrakcyjnym regionem, pozwalającym na dywersyfi-
kację dostaw i dostawców oraz znacznie skracającym drogę transportu surow-
ców28. W 2012 r. Gazprom, największy w Rosji eksporter gazu ziemnego, wysłał 
pierwsze zamówienie skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Hammerfest w Norwe-
gii do Tokota w Japonii Drogą Północną, która jak podkreśla rosyjski koncern, 
technicznie i komercyjnie nadaje się do międzynarodowych przewozów tego typu 
ładunku29. W sierpniu 2013 r. tą samą trasą Norwegia wysłała do Japonii produkty 
naftowe (w tym benzynę)30.  

Dążąc do dywersyfikacji źródeł i dostawców, Japan Oil, Gas, and Metals Na-
tional Corporation (JOGMEC) uczestniczyła w 2012 r. w teście technologii na 
North Slope na Alasce, dotyczącym wydobywania gazu ziemnego z hydratów me-
                                                            

25 Nuclear Power in Japan, World Nuclear Association, December 27, 2013, w: 
http://www.worldnuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Japan/ (dostęp: 01.04. 
2014).  

26 A silent majority speaks: For the first time in half a century, Japan is without nuclear 
power. “The Economist”, 05.05.2012, w: http://www.economist.com/node/21554239 
(dostęp: 03.01.2013). 

27 Announcement of “Priority Measures to Ensure Stable Supply of Natural Resources and 
Fuel”, w: http://www.meti.go.jp/english/press/2011/1220_02.html (dostęp: 03.04.2013). 

28 Toriumi, Shigeki, The Potential of the Northern Sea Route, “Yomiuri Shimbun”, Febru-
ary 28, 2011, w: http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/dy/opinion/20110228.htm (dostęp: 
01.04.2014); Matsuo, Ichiro and Takashi Kida, Northern Sea Route heats up between 
Europe, East Asia, “Asahi Shimbun”, August 21, 2012, w: http://ajw.asahi. 
com/article/economy/business/AJ201208210040 (dostęp: 01.04.2014). 

29 N. Rodova, Russia’s Northern Sea Route Global Implications, Platts Commodity News, 
September 26, 

2013, w: http://www.platts.com/news-feature/2013/oil/euro-nsr/index (dostęp: 01.04.2014). 
30 E. Yep, Energy Companies Try Arctic Shipping Shortcut Between Europe and Asia, “The 

Wall Street Journal”, August 21, 2013, w: http://online.wsj.com/news/arti-
cles/SB10001424127887324619504579026031203525734 (dostęp: 01.04.2014). 
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tanu. Projekt ten był prowadzony przez amerykańską spółkę ConocoPhillips, a fi-
nansowany przez Departament Energii USA31. 

3. Bezpieczeństwo. Rząd nie przewiduje żadnych okoliczności, które wymaga-
łyby obecności japońskiej marynarki wojennej w Arktyce. W interesie Japonii leży 
stabilne i bezpieczne korzystanie z Oceanu Arktycznego poprzez rozwój współpra-
cy między państwami przybrzeżnymi. Jeśli chodzi o zdolność japońskiego rządu 
do prowadzenia działań morskich w rejonach polarnych, to kraj ten posiada trzy 
lodołamacze: Shirase, Soya i Teshio. 

4. Zarządzanie regionem. Japonia uznaje, że kwestie prawne związane z Oce-
anem Arktycznym powinny być rozwiązywane w ramach Konwencji UNCLOS; 
w przypadku rozpoczęcia prac nad ustanowieniem nowych reguł powinno się 
uwzględnić zachodzące zmiany, ze znacznym udziałem zainteresowanych państw 
– nie tylko nadbrzeżnych. Japonia dąży do współpracy z państwami regionu ark-
tycznego na różnych forach, jak i poza nimi. Badania naukowe są często prowa-
dzone we współpracy z Kanadą, Norwegią i Rosją. Ważnym przedsięwzięciem 
były konferencje zorganizowane przez norweską i fińską ambasadę w Tokio w celu 
omówienia polityki arktycznej Japonii i współpracy w jej ramach między tymi 
krajami. Na tym tle rozwijają się stosunki z Rosją. Obie strony znalazły powód 
bliższych kontaktów – obawiają się zaangażowania Chin w Arktyce i szukają spo-
sobów zabezpieczenia się przed nim. Kiedy lodołamacz Xue Long – Snow Dragon 
jako pierwszy chiński statek przepłynął Północną Drogę Morską w 2012 r., Rosja 
zdecydowanie poparła starania Japonii o uzyskanie statusu obserwatora w Radzie 
Arktycznej, ignorując kandydaturę Chin. Ponadto w maju 2013 r. japońska firma 
energetyczna Inpex Corporation podpisała porozumienie z rosyjskim gigantem 
naftowym Rosnieft, aby wspólnie odkrywać rosyjskie pola naftowe na Morzu 
Ochockim32. W tym samym roku Moskwa broniła kandydatury Tokio do organiza-
cji Igrzysk Olimpijskich w 2020 r.  

Poprzez kontakty z Rosją Japonia stara się wykorzystać potencjał Arktyki i zdo-
być poparcie dla swojej pozycji wobec polityki Chin. Bliższa współpraca da rów-
nież japońskim korporacjom i instytucjom możliwość szerszego dostępu do zaso-
bów energetycznych Dalekiej Północy. Rosyjska część Arktyki jest atrakcyjnym 
miejscem dla inwestycji japońskich. Mocne więzi z najważniejszym graczem 
w Arktyce pozwolą ponadto uzyskać efekt dźwigni w Radzie Arktycznej.  

                                                            

31 Więcej zob.: http://energy.usgs.gov/Miscellaneous/Articles/tabid/98/ID/174/Successful-
Test-of-Gas-Hydrate-Production-Test-Well-Ignik-Sikumi-on-Alaskas-North-Slope.aspx 
(dostęp: 03.01.2014); http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/FutureSupply/Metha 
neHydrates/rd-program/ANSWell/co2_ch4exchange.html (dostęp: 03.01.2014). 

32 Inpex, Rosneft Agree on Oil, Gas Exploration in Okhotsk Sea, w: http://www.bloom 
berg.com/news/2013-05-29/inpex-rosneft-agree-on-oil-gas-exploration-in-okhotsk-sea. 
html (dostęp: 03.04.2014). 
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Dla Rosji te relacje także są atrakcyjne. Interesy tego kraju przesunęły się z Eu-
ropy do Azji, tam Moskwa szuka alternatywy dla swoich kontaktów gospodar-
czych z Chinami i silnego partnerstwa z innymi państwami tego regionu. Rosyjski 
przywódca chce rozwijać współpracę gospodarczą z Japonią na zasadzie komple-
mentarności oferowanych przez jego kraj zasobów naturalnych i nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych Japonii. Japońskie know-how w zakresie ekstrakcji 
źródeł energii i operacji morskich może być pomocne rosyjskim firmom wydo-
bywczym. Z kolei rosyjscy marynarze mają doświadczenie w pracy w trudnych 
warunkach pogodowych, co może okazać się potrzebne firmom japońskim33. 

Ocean Policy Research Foundation w marcu 2012 r. przedstawiła japońskiemu 
rządowi w ośmiopunktowe rekomendacje dla polityki arktycznej:  

– opracować narodową strategię arktyczną,  
– wzmocnić działalność naukową w Arktyce, 
– brać aktywny udział w ochronie środowiska naturalnego Arktyki, 
– włączyć się bardziej intensywnie w badania nad zasobami naturalnymi re-

gionu arktycznego, 
– szybko reagować na zmiany logistyczne i otwieranie nowych i krótszych 

szlaków morskich na Dalekiej Północy, 
– opracować nowy narodowy program bezpieczeństwa dla transportu na ark-

tycznych drogach morskich i reagowania na wszelkie militarne ataki na 
Oceanie Arktycznym, 

– przyczynić się w znacznym stopniu do ustanowienia porządku w zarządza-
niu Oceanem Arktycznym, 

– przyspieszyć dialog Japonii z państwami arktycznymi, w szczególności 
z Rosją i ustanowić Japońsko-Rosyjskie Forum Arktyczne34. 

Ministerstwo spraw zagranicznych Japonii we wrześniu 2010 r. ustanowiło Arc-
tic Task Force, aby pomóc zidentyfikować japońskie interesy i formy aktywności 
tego kraju w Arktyce35. Zespół został zobowiązany do pełnej kontroli i monitoro-
wania zmian w regionie w wielu dziedzinach: gospodarki, bezpieczeństwa, ochro-
ny środowiska i międzynarodowego prawa morskiego. 28 marca 2013 r. Japoński 
Instytut Spraw Międzynarodowych (JIIA), współpracujący z ministerstwem spraw 

                                                            

33 A. Tonami, S. Watters, Japan’s Arctic Policy: The Sum of Many Parts, w: Arctic Yearbo 
ok 2012, s. 93 i n., http://www.arcticyearbook.com/images/Articles_2012/Tonami _and_ 
Watters.pdf (dostęp: 03.01.2013); por.: J. Sinclair, Japan and the Arctic not so poles ap-
art, w: http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/5/5225/201403_039a.pdf (dostęp: 01.04.2014).  

34 Zob. Developing a Japan Policy towards the Arctic Ocean. Proposed by the Arctic Con-
ference Japan to the Government, March 2012, w: http://www.nccj.or.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2013/02/Developing-a-Japan-Policy-towards-the-Arctic-Ocean-OPRF. 
pdf (dostęp: 03.04.2014). 

35 Ministry of Foreign Affairs of Japan. Launching of the Arctic Task Force, w: 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/9/0902_01.html (dostęp: 01.04.2014). 



Polityka Japonii wobec Arktyki 217 

zagranicznych tego kraju, opublikował raport na temat japońskiej strategii i zarzą-
dzania Arktyką. Autorzy dokumentu zalecają uznanie tego regionu za rozwijającą 
się przestrzeń polityczną, a Japonię za istotnego aktora regionalnego, który może 
brać udział w tym dynamicznym procesie. Zawarto w nim sześć zaleceń dla rządu 
japońskiego:  

1. Budowa relacji z arktycznymi państwami nadbrzeżnymi w zakresie poszu-
kiwania zasobów i rozwoju;  

2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji UNCLOS;  
3. Budowa bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach ark-

tycznych;  
4. Odgrywanie wiodącej roli w ochronie środowiska naturalnego, z zastoso-

waniem japońskiej wiedzy i technologii;  
5. Prowadzenie bardziej aktywnej dyplomacji w regionie Arktyki;  
6. Wzmocnienie polityki arktycznej kraju poprzez centralizację badań i dzia-

łań skoncentrowanych w jednym podmiocie rządowym – biurze ds. Arktyki 
w Urzędzie Rady Ministrów36.  

Jak twierdzi A. Tonami z Nordic Institute of Asian Studies na Uniwersytecie 
w Kopenhadze, japoński rząd uznał znaczenie polityczne Arktyki, czemu dał wyraz 
w zapisach odnowionych dwustronnych umów o współpracy naukowo-
technologicznej z Niemcami i Kanadą, w których podkreślono znaczenie tego ob-
szaru wspólnych badań37.  

 
Japonia – stały obserwator Rady Arktycznej 
 

Rząd japoński zwrócił się do państw arktycznych z prośbą o wsparcie wniosku 
w sprawie uzyskania statusu stałego obserwatora w Radzie Arktycznej. Na spotka-
niu obserwatorów RA i obserwatorów ad hoc w Sztokholmie 6 listopada 2012 r., 
przedstawiciel rządu Japonii Shuji Kira w swoim oświadczeniu zapewnił, że jego 
kraj zasłużył na status stałego obserwatora z powodu aktywnego wkładu w działa-
nia Rady Arktycznej i zapewnił, że będzie on szanować suwerenność państw 
członkowskich, ich suwerennych praw i jurysdykcji: Jako państwo, które zawsze 
ceniło „państwo prawa”, proszę pozwolić, że podtrzymam poparcie dla poglądu 
wyrażonego w Deklaracji z Ilulissat, że rozległe międzynarodowe ramy prawne, 

                                                            

36 2012 Research Project Outcome “Arctic Governance and Japan's Diplomatic Strategy”, 
The Japan Institute of International Affair, w: http://www2.jiia.or.jp/en/research/2012 
_arctic_governance.php (dostęp: 31.03.2014). 

37 A. Tonami, China, Japan and the Arctic in 2013, w: http://www.arcticyearbook.com/ 
index.php/commentaries-2013#a12 (dostęp: 31.03.2014). 
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w tym prawa morza, stosuje się do Oceanu Arktycznego (…) Japonia uznaje i sza-
nuje suwerenność, suwerenne prawa i jurysdykcję członków Rady Arktycznej38.  

19 marca 2013 r. ministerstwo spraw zagranicznych mianowało Masuo Nishi-
bayashi ambasadorem do spraw Arktyki. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono: 
Japonia znajduje się poza regionem arktycznym, ale jako państwo morskie i takie, 
które przywiązuje dużą wagę do globalnych problemów środowiskowych, musi być 
odpowiednio zaangażowane w międzynarodowych dyskusjach dotyczących Arktyki. 
Poprzez ambasadora ds. arktycznych Japonia demonstruje swoje zaangażowanie 
w sprawy polarne. Ponadto jego powołanie może pomóc uczynić politykę Japonii 
w Arktyce bardziej spójną, gdyż istnieje obecnie wiele agencji, które są tam zaan-
gażowane39.  

Japonia została przyjęta do Rady Arktycznej jako obserwator podczas 8. spo-
tkania ministerialnego Rady w Kirunie w Szwecji, w maju 2013 r. W jego trakcie 
ambasador Nishibayashi powiedział, że topnienie arktycznego lodu otworzyło 
możliwości w regionie, zarówno dla naukowców, jak i firm, co zwiększyło świa-
domość i zainteresowanie Japończyków Daleką Północą40. 

 
 
Zakończenie 
 

Zainteresowanie krajów Azji Arktyką ilustruje wzrost znaczenia tego regionu 
w stosunkach międzynarodowych. Państwa te chcą zdobyć pozycję na Dalekiej 
Północy głównie z powodów ekonomicznych. Japonia stawia przede wszystkim na 
naukowe zainteresowanie tym obszarem – jest ona pierwszym krajem azjatyckim, 
który uczestniczył w badaniach naukowych dotyczących środowiska naturalnego 
Arktyki oraz podjął się realizacji projektu służącego określeniu rentowności Pół-
nocnej Drogi Morskiej. Wiedza naukowa zdobyta w wyniku prowadzonych przez 
ten kraj badań może być pomocna w budowaniu strategii zrównoważonego rozwo-
ju Arktyki. Ochrona środowiska naturalnego tego obszaru jest dla Japonii kluczo-
wym zagadnieniem z uwagi na możliwe skutki widocznych tam zmian klimatycz-
nych. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że Japonia nie ma tytułu prawnego do dostę-
pu do zasobów naturalnych w regionie Arktyki, bardzo ważne jest dla tego kraju 
prowadzenie międzynarodowych badań we współpracy z państwami przybrzeżny-
                                                            

38 Meeting between the Swedish Chairmanship of the Arctic Council and Observers/Ad-hoc 
Observers Stockholm, Sweden November 6, 2012 Statement by Parliamentary Senior 
Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan Mr. Shuji Kira, w: http://www.mofa. 
go.jp/announce/svm/pdfs/statement121108.pdf (dostęp: 26.03.2014). 

39 Zob.: http://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000002.html (dostęp: 26.03.2014). 
40 Cyt. za: F. Ohnishi, The Process of Formulating Japan’s Arctic Policy: From Involve-

ment to Engagement, EAST ASIA-Arctic Relations: Boundary, Security And International 
Politics Paper No. 1 – November 2013. 
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mi w celu zabezpieczenia swoich interesów (w tym ekonomicznych i bezpieczeń-
stwa). Dlatego stopniowo od 2010 r., w wyniku rosnącego zainteresowania spo-
łeczności międzynarodowej Daleką Północą, rząd japoński rozpoczął proces for-
mułowania polityki arktycznej w perspektywie długoterminowej, koncentrując się 
zarówno na możliwościach, jak i wyzwaniach pojawiających się wraz z topniejącą 
pokrywą lodową. Japonia z jednej strony obawia się, że w wyniku zwiększonej 
działalności handlowej i eksploracji potencjalnych zasobów Arktyki wzrośnie 
obecność i aktywność wojskowa wokół jej północnych wód. Z drugiej – dostrzega 
korzyści związane z uruchomieniem nowych szlaków transportowych na Biegunie 
Północnym, które mogą stać się tańszą i krótszą alternatywą wobec Kanałów: Pa-
namskiego i Sueskiego, co daje portom japońskim przewagę konkurencyjną w sto-
sunku do Hongkongu, Szanghaju i Singapuru.  

Japończycy mocno inwestują w badania dotyczące korzystania z hydratów ga-
zowych jako źródeł energii (kraj ten przeznaczył około 60 mln dolarów w latach 
2002–2008 na finansowanie testów produkcyjnych w kanadyjskiej Arktyce). Rząd 
japoński, aby być skutecznym w swoich działaniach, powinien otrzymać poparcie 
ze strony przedsiębiorstw zainteresowanych możliwościami gospodarczo-
logistycznymi Arktyki. Japońska polityka arktyczna powinna, tak jak dotychczas, 
opierać się na badaniach naukowych, ale także uwzględniać zaangażowanie gospo-
darcze i współpracę w tej dziedzinie z państwami nadbrzeżnymi, by zapewnić so-
bie dywersyfikację źródeł energii, a przez to także większe bezpieczeństwo energe-
tyczne.  
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