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ODGŁOSY • SPOJRZENIA

EE konomii politycznej, już od jej naro-
dzin jako teorii naukowej, towarzy-
szy ideał harmonii świata, jakim jest 

równowaga strategiczna. Posługując się 
nią, można było do zjawisk gospodarczych 
wykorzystać aparat matematyczny oraz 
zmierzyć tempo obrotu pieniądza.

Równowaga, jako ideał piękna 
i harmonii, wywodzona z tradycji cywilizacji 
śródziemnomorskiej, pozwalała na odrzu-
cenie zmian zbyt radykalnych i akceptację 
licznych zmian dostosowawczych.

We współczesnej historii równowaga 
strachu pozwoliła zachować pokój w powo-
jennej Europie. Wszelkie próby jednostron-
nej zmiany równowagi militarnej rodzą 
obawy, a te wiele pytań. Trwają intensywne 
próby znalezienia na nie odpowiedzi. Jedną 
z nich jest koncepcja tarczy antyrakietowej. 
Wpisuje się ona dobrze w odwieczny wyścig 
między mieczem i tarczą.

Nową odpowiedzią na logikę kolej-
nych rund wyścigu zbrojeń jest koncepcja 
aliansu strategicznego. Alians strategicz-
ny to sytuacja, w której dotychczaso-
wych wrogów łączy wspólne zagrożenie. 
W teorii gier alians strategiczny jest 
opisywany za pomocą „dylematu więź-
nia”. Może on uciec z więzienia, ale musi 
zaufać współwięźniom. Bez zaufania nie 
ma pomyślnego dla zainteresowanych 
rozwiązania.

Alians strategiczny często stanowi 
wstęp do wrogiego przejęcia. Mimo to 
stanowi alternatywę wobec perspektywy 
zwiększania napięcia w stosunkach mię-
dzypaństwowych. Taktyczna lub histo-
ryczna propozycja aliansu strategicznego 
Rosji i Stanów Zjednoczonych w sferze 
tarczy antyrakietowej wymaga rzetelnego 
namysłu.

W perspektywie 2020 roku G-8 prze-
kształci się w G-10 – dojdą doń Chiny i Indie. 
W tym samym czasie Rosja stanie się piątą 
potęgą gospodarczą świata. Nie sprawdziły 
się prognozy z połowy lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia wieszczące margi-
nalny potencjał gospodarczy Rosji i znikome 
znaczenie naszej współpracy z jednolitym 
obszarem gospodarczym Wspólnoty Nie-
podległych Państw.

Zakorzenione w naszym myśleniu 
przeświadczenie o nieuchronności konfliktu 
między Rosją a Stanami Zjednoczonymi to, 
w znacznym stopniu, nic innego jak powrót 

do zimnowojennej retoryki i próba ustawie-
nia się po zwycięskiej stronie.

Jeśli odrzucimy gotowe schematy 
myślenia z czasów zimnej wojny, możemy 
zadać pytanie – dlaczego, jeśli w Rosji jest 
gorzej, to jest to lepiej dla Polski? Czyż 
historia nie uczy, że zamożni sąsiedzi przy-
noszą dobrobyt krajowi znajdującemu się 
między nimi?

Alians strategiczny Rosji i Stanów Zjed-
noczonych pozwoli na zachowanie równo-
wagi w odstraszaniu terrorystów i będzie 
sprzyjać ustabilizowanemu i szybkiemu 
wzrostowi gospodarczemu świata.

Gdy rozejrzymy się wokół, to dostrze-
żemy, jak rodzi się sojusz strategiczny 
między amerykańskim i europejskim 
rynkiem kapitałowym. Perspektywy jego 
ugruntowania, jako rynku panatlantyckie-
go, wpływają stabilizująco na napięcia, 
jakie budzi skala deficytu budżetowego 
Stanów Zjednoczonych i sposób jego 
finansowania.

Trwają intensywne przygotowania do 
zawarcia aliansu strategicznego między 
Unią Europejską i Rosją w sprawie nośników 
energii. Nowa równowaga światowa 
będzie ugruntowywać się wokół licznych 
i równolegle tworzonych koalicji strategicz-
nych wpisujących się w globalną sieć walki 
z terroryzmem.

Miejsce Polski w świecie przymierzy 
strategicznych będzie zależało wprost od 
pozycji zajmowanej w sieci bezpieczeń-
stwa energetycznego i antyterrorystycz-
nego. Im bardziej będziemy zacierać ślady 
przeszłości, tym bardziej znaczące miejsce 
zajmiemy w świecie poszukującym nowej 
równowagi.

Wielu nie potrafi zaakceptować tego, 
że jak najbardziej możliwy jest sojusz stra-
tegiczny Rosji i Stanów Zjednoczonych, dla 
wielu jest to dysonans poznawczy trudny 
do pokonania. Już sam fakt publiczne-
go przedstawienia tego typu propozycji 
wymaga wnikliwej analizy. Sprowadzanie 
wszystkiego do taktycznej zagrywki byłego 
oficera służb specjalnych nie jest najlepszym 
podejściem. Utrwala przepaść między 
„nami” i „nimi”.

Umiejętność czerpania środków na 
własny rozwój z zewnątrz jest bardzo waż-
na we współczesnym świecie, w którym 
pełno przecinających się aliansów stra-
tegicznych. Razem możemy wiele spraw 
rozwiązać, występując przeciwko sobie, 
z góry skazujemy się na porażkę.
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