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G-20: Koœciec Nowego Œwiatowego £adu?

Co najmniej od po³owy XVII w., od Pokoju Westfalskiego, najpierw Europa, a potem
œwiat funkcjonowa³y na podstawie pokojowych ustaleñ. To fakt, ¿e nowy porz¹dek, zwany
³adem miêdzynarodowym, zawsze powstawa³ w wyniku g³êbokiego kryzysu, za³amania
czy wrêcz zawieruchy wojennej. Po rozpadzie porz¹dku zimnowojennego do nowego
Wersalu czy Kongresu Wiedeñskiego nie dosz³o. Niejako samoistnie, z praktyki
i niezaprzeczalnych faktów po rozpadzie ZSRR pojawi³ siê nowy ³ad, którego przez blisko
jedno pokolenie nikt nie kwestionowa³. Polega³ on na bezwzglêdnej dominacji USA – i to
we wszystkich mo¿liwych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, militarnej, naukowej,
technologicznej, a nawet soft power, „miêkkiego oddzia³ywania” w sferze symboli,
mediów i masowej wyobraŸni. Ten nowy Pax Americana, znacznie g³êbszy ni¿ jego
poprzednik Pax Britannica, zosta³ okreœlony przez amerykañskiego publicystê Charlesa
Krauthammera. trafnym terminem „jednobiegunowa chwila”.
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Bogdan Góralczyk, Senior Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim
najnowszym artykule zastanawia siê nad znaczeniem grupy G-20 dla przysz³oœci
gospodarki œwiatowej. „Nie ma jednak ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e „parasolem” rozpostartym
nad œwiatow¹ gospodark¹, a w pewnej mierze tak¿e technologi¹, jest G-20. Nikt jej
traktatowo nie powo³a³, ale – jak siê wydaje – jest ona doœæ wiernym odbiciem istniej¹cego
stanu rzeczy w œwiatowej gospodarce, mimo narzekañ ze strony tego czy innego pañstwa,
zazwyczaj takiego, które siê w tym wyborowym gronie nie znalaz³o. Tym samym G-20,
chocia¿ nie de iure, ale w praktyce wype³ni³a lukê, jaka wy³oni³a siê po podwa¿eniu
ekonomicznej roli USA jako jedynego supermocarstwa. Mówi¹c inaczej i mocniej: to G-20,
nawet w wiêkszym stopniu ni¿ borykaj¹ca siê z rozlicznymi, czêsto ju¿ strukturalnymi
(nieadekwatny do istniej¹cej rzeczywistoœci sk³ad Rady Bezpieczeñstwa) trudnoœciami
ONZ, przejê³a w dzisiejszym œwiecie rolê koœæca nowego ³adu (gospodarczego)”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Co najmniej od po³owy XVII w., od Pokoju Westfalskiego, najpierw Europa, a potem
œwiat funkcjonowa³y na podstawie pokojowych ustaleñ. To fakt, ¿e nowy porz¹dek, zwany
³adem miêdzynarodowym, zawsze powstawa³ w wyniku g³êbokiego kryzysu, za³amania
czy wrêcz zawieruchy wojennej.
Po rozpadzie porz¹dku zimnowojennego do nowego Wersalu czy Kongresu Wiedeñskiego
nie dosz³o. Niejako samoistnie, z praktyki i niezaprzeczalnych faktów po rozpadzie ZSRR
pojawi³ siê nowy ³ad, którego przez blisko jedno pokolenie nikt nie kwestionowa³. Polega³
on na bezwzglêdnej dominacji USA – i to we wszystkich mo¿liwych dziedzinach:
politycznej, gospodarczej, militarnej, naukowej, technologicznej, a nawet soft power,
„miêkkiego oddzia³ywania” w sferze symboli, mediów i masowej wyobraŸni. Ten nowy Pax
Americana, znacznie g³êbszy ni¿ jego poprzednik Pax Britannica, zosta³ okreœlony przez
amerykañskiego publicystê Charlesa Krauthammera. trafnym terminem „jednobiegunowa
chwila”.
Kryzys z przesytu
Bo rzeczywiœcie, jeœli idzie o dzieje œwiata, o chwilê zaledwie chodzi³o. Stany Zjednoczone
Ameryki jako jedyne supermocarstwo nie ustrzeg³y siê, niestety, doœæ czêstej przypad³oœci
swych wielkich poprzedników, zrêcznie nazwanej przez historyka Paula Kennedy'ego
„imperialnym przesytem” (imperial overstreatch). Amerykanie ¿yli ponad stan i na kredyt,
a na w³asnym rynku budowali „wielk¹ bañkê”, przed pêkniêciem której przestrzega³ guru
miêdzynarodowej gie³dy George Soros. Co gorsza, na rosn¹ce zad³u¿enie wewnêtrzne pod
koniec lat 90., kiedy rozpoczêto interwencjê w Kosowie, na USA zaczê³y siê nak³adaæ
ogromne zobowi¹zania zewnêtrzne, które po terrorystycznych atakach 11 wrzeœnia 2001 r.
przekszta³cone w zadania „wojny z terrorem”, a maj¹ce konkretny kszta³t interwencji
najpierw w Afganistanie, a nastêpnie w Iraku. Mo¿e warto zaznaczyæ, ¿e tylko koszty tej
drugiej znany ekonomista Joseph Stiglitz ju¿ przed kilku laty okreœli³ mianem „wojny za
trzy biliony” – dolarów oczywiœcie.
Jak wiemy, „chwila prawdy” przysz³a w po³owie wrzeœnia 2008 r., gdy rozsypa³ siê
patynowy Lehman Brothers, a za nim inne, wa¿ne instytucje amerykañskiego systemu
finansowego. W sensie gospodarczym USA straci³y wiele ze swego sex appealu i wp³ywów.
Dlatego za wrêcz symboliczny nale¿y uznaæ fakt, ¿e ju¿ w listopadzie 2008 r., w dwa
miesi¹ce po wybuchu kryzysu na amerykañskim rynku, który ze wzglêdu na jego rangê
szybko nabra³ wymiarów œwiatowych, w³aœnie w Waszyngtonie ustêpuj¹cy ju¿ prezydent
George W. Bush przyj¹³ na „konstytucyjnym” posiedzeniu G-20, natychmiast okreœlon¹
jako reprezentacjê najwiêkszych rynków na œwiecie.
Samozwañcy czy stratedzy?
Idea nie by³a nowa, bo pojawi³a siê ju¿ w czerwcu 1999 r. na szczycie G-7, a wiêc
nieformalnym spotkaniu najwiêkszych wówczas gospodarek, funkcjonuj¹cych w tej
konfiguracji. Ta grupa, z³o¿ona z Francji, Wlk. Brytanii, Kanady, USA, Niemiec, W³och
i Japonii, po 1990 r. w³¹czy³a do prac tak¿e Rosjê, choæ bardziej ze wzglêdów
kurtuazyjnych, ni¿ z racji rzeczywistego ekonomicznego oddzia³ywania.
Istotna zmiana zwi¹zana z przeobra¿eniem siê G-7/G-8 w G-20 polega na tym, ¿e do
dotychczasowych najwiêkszych gospodarek œwiata, reprezentuj¹cych szeroko rozumiany
Zachód (Japonia w sensie ekonomicznym te¿ do niego nale¿a³a i nale¿y) do³¹czy³y
tzw. wschodz¹ce rynki (emerging markets), a wiêc najdynamiczniejsze gospodarki poza
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Zachodem, na wszystkich kontynentach: Chiny, Indie, Indonezja, Korea P³d., Australia,
RPA, Arabia Saudyjska, Turcja, Argentyna, Brazylia i Meksyk, a uzupe³ni³a to gremium UE
jako ca³oœæ (Hiszpania i Holandia wywalczy³y sobie status obserwatorów).
Dotychczasowych piêæ spotkañ na szczycie (ostatnie odby³o siê w listopadzie 2010 r.
w Seulu, nastêpne planowane jest na listopad br. w Cannes) prowadzi nas do kilku
podstawowych wniosków zwi¹zanych z funkcjonowaniem tego ugrupowania. Po pierwsze,
nikt tej grupy nie zinstytucjonalizowa³, nie ma ona ¿adnego sekretariatu czy sta³ej
biurokracji. Po drugie, nie jest ona rezultatem wczeœniejszych pokojowych ustaleñ czy
traktatów, tote¿ w tym sensie nie stanowi zal¹¿ka nowego miêdzynarodowego ³adu
politycznego, a w wymiarze gospodarczym jest bardziej odzwierciedleniem istniej¹cego
stanu rzeczy, ni¿ nowym porz¹dkiem sensu stricte. Powoduje to na przyk³ad zarzuty ze
strony Norwegii, niezadowolonej, i¿ siê w tym sk³adzie nie znajduje, ¿e jest to ugrupowanie
„samozwañcze”.
Jednak¿e patrz¹c na dotychczasowe agendy i ustalenia poszczególnych szczytów mo¿emy
stwierdziæ, ¿e to w³aœnie G-20, chocia¿ niesformalizowana, wy³oni³a siê jako bodaj
najwa¿niejsza obecnie struktura w œwiatowej gospodarce. Z jednej strony wyraŸnie
przys³oni³a G-7, odsuwaj¹c j¹ w cieñ, a z drugiej – zaczyna zastêpowaæ System Bretton
Woods (formalnie cztery organizacje pod parasolem ONZ, w istocie dwie pod kontrol¹
USA: Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy – IMF i Bank Œwiatowy – IBRD). Ten ostatni
by³ jeszcze jednym dowodem amerykañskiej dominacji na œwiatowych rynkach, o czym
najlepiej œwiadczy³y siedziby IMF i IBRD, obie w Waszyngtonie, oraz amerykañski „pakiet
kontrolny” w stosowanym w nich systemie g³osów wa¿onych. Teraz – i to wyraŸnie –
o coraz wiêkszy kawa³ek tego tortu walcz¹ „wschodz¹ce rynki”, pocz¹wszy od
najwa¿niejszego wœród nich, jakim s¹ Chiny, od 2010 r. druga gospodarka œwiata (trzecia,
jeœli liczyæ UE jako ca³oœæ), która, przypomnijmy, jeszcze w poprzedniej dekadzie by³a na
pozycji ósmej.
To G-20, a nie ¿adna inna grupa pañstw, ma teraz radziæ, jak wyjœæ ze œwiatowego kryzysu,
z którym jeszcze w pe³ni do chwili pisania tych s³ów œwiatowe rynki siê nie upora³y. Choæ
nieformalnie, kuluarowo lub za zamkniêtymi drzwiami, to jednak na szczytach G-20
poruszane s¹ najwa¿niejsze w tej chwili kwestie gospodarcze, takie jak: wyjœcie ze
œwiatowego kryzysu, rola istniej¹cych instytucji (IMF) na œwiatowych rynkach finansowych
i mo¿liwoœæ ich regulacji, œwiatowe finanse i rola amerykañskiego dolara oraz innych walut,
kwestie pomocy rozwojowej, d³ugoterminowe plany rozwoju i inwestycji, walka
z korupcj¹, a nawet zmiany klimatyczne czy zapewnienie œwiatu trwa³ej prosperity,
w postaci dokumentu Building and Sustianing Prosperity, do którego nawi¹zano w
aktualnie obowi¹zuj¹cym Planie Akcji z Seulu (Seul Action Plan).
Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e najwa¿niejszym nowym elementem wprowadzonym przez
G-20 jest w³¹czenie „rosn¹cych rynków”, dotychczas zwanych, przynajmniej na
Zachodzie, „pañstwami rozwijaj¹cymi siê”, do najwa¿niejszych procesów decyzyjnych na
globie. Przy czym nawet w tej grupie, niczym u George'a Orwella, s¹ równi i równiejsi.
Kluczow¹ rolê wœród nich odgrywaj¹ albo pañstwa BRICS (Brazylia Rosja, Indie, Chiny
i RPA), utworzonej – co te¿ znacz¹ce, a nawet znamienne – w czerwcu 2009 r., albo pañstwa
azjatyckie, bowiem, jak œwiadcz¹ dostêpne statystyki, centrum œwiatowej gospodarki ju¿
przenios³o siê z Atlantyku na Pacyfik. W tym sensie, kto wie, czy nie czas mówiæ
o relatywnym, przynajmniej, „zmierzchu ery atlantyckiej”, a nawet, jak chc¹ niektórzy,
Zachodu.
Podobnie, nale¿a³oby przestaæ mówiæ o grupie pañstw „rozwijaj¹cych siê”, czy, tym
bardziej, Trzecim Œwiecie, bo ten œwiat jest dziœ podzielony bardziej, ni¿ kiedykolwiek
przedtem. Byæ mo¿e mamy ju¿ dzisiaj nie tylko trzeci, ale te¿ czwarty i pi¹ty œwiat; mamy
pañstwa BRICS, dziœ kwitn¹ce i dŸwigaj¹ce obecnie na swych barkach ca³y œwiatowy wzrost
(w 2010 r. one same da³y œwiatu ponad 60 proc. tego wzrostu!), mamy „dalekowschodnie
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gospodarcze tygrysy”, od lat zadziwiaj¹ce innych poziomem rozwoju i wzrostu, ale mamy
te¿ „pañstwa upad³e” (failed states), czy wrêcz rozpadaj¹ce siê. Nie ma ju¿ dziœ,
u pocz¹tków drugiej dekady XXI w. ani by³ych pañstw kolonialnych jako jednej,
skoordynowanej grupy, ani Trzeciego Œwiata, ani nawet, g³oœnych kiedyœ, pañstw
niezaanga¿owanych. Mamy BRICS i mamy G-20, jak te¿ szereg coraz bardziej znacz¹cych
inicjatyw regionalnych, takich jak np. Szanghajska Organizacja Wspó³pracy czy budowana
od stycznia 2010 r. CAFTA (China – ASEAN Free Trade Agreement). No i mamy zupe³nie
nowe zjawiska i procesy w Afryce Pó³nocnej i na Bliskim Wschodzie, gdzie sytuacja jest
dynamiczna i jeszcze daleka od ostatecznych rozwi¹zañ.
Nie ma jednak ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e „parasolem” rozpostartym nad œwiatow¹
gospodark¹, a w pewnej mierze tak¿e technologi¹, jest G-20. Nikt jej traktatowo nie
powo³a³, ale – jak siê wydaje – jest ona doœæ wiernym odbiciem istniej¹cego stanu rzeczy
w œwiatowej gospodarce, mimo narzekañ ze strony tego czy innego pañstwa, zazwyczaj
takiego, które siê w tym wyborowym gronie nie znalaz³o. Tym samym G-20, chocia¿ nie de
iure, ale w praktyce wype³ni³a lukê, jaka wy³oni³a siê po podwa¿eniu ekonomicznej roli
USA jako jedynego supermocarstwa. Mówi¹c inaczej i mocniej: to G-20, nawet
w wiêkszym stopniu ni¿ borykaj¹ca siê z rozlicznymi, czêsto ju¿ strukturalnymi
(nieadekwatny do istniej¹cej rzeczywistoœci sk³ad Rady Bezpieczeñstwa) trudnoœciami
ONZ, przejê³a w dzisiejszym œwiecie rolê koœæca nowego ³adu (gospodarczego).
Czy jest to rozwi¹zanie trwa³e? Wygl¹da na to, ¿e tak, chocia¿ pojawia siê wokó³ tej
inicjatywy ca³y szereg powa¿nych znaków zapytania. Po pierwsze, kiedy i jak USA poradz¹
sobie z trudnoœciami na rynku wewnêtrznym i uporaj¹ siê z ogromnym zad³u¿eniem
wewnêtrznym i zewnêtrznym? Pod drugie, czy UE wyjdzie z obecnego kryzysu obronn¹
rêk¹ broni¹c zarówno euro, jak i pañstw maj¹cych powa¿ne trudnoœci gospodarcze (PIIGS
– Grecja, Portugalia, Irlandia, Hiszpania i W³ochy)? Po trzecie, czy Chiny nadal, jak przez
ostatnie ponad trzy dekady, bêd¹ notowa³y tak wysoki wzrost i pozostan¹ „motorem”
œwiatowego wzrostu, podczas gdy pomimo, ¿e nie skoñczy³y procesu swej transformacji,
a tamtejsze reformy polityczne nie tylko nie nad¹¿aj¹ za reformami gospodarczymi, ale
wrêcz s¹ zamro¿one? Po czwarte, czy „wschodz¹ce rynki” potrafi¹ utrzymaæ siê razem jako
koherentna grupa, zdolna przeciwstawiæ siê pozycji Zachodu? Wydaje siê, ¿e w tej ostatniej
kwestii swego rodzaju papierkiem lakmusowym bêd¹ dalsze losy BRICS jako najbardziej
prominentnych przedstawicieli tej grupy pañstw.
Nowoœæ dla nas, stara prawda dla nich
Powo³anie G-20 by³o nie tylko znamienne, ale te¿ wa¿ne. Pokaza³o, jak bardzo zmienia siê
dzisiejszy œwiat; ten œwiat, który – czego nie mo¿na wykluczyæ – wkroczy³ ju¿ w jeden
z najpowa¿niejszych zakrêtów w swych dziejach, kto wie, czy nie najwiêkszy od czasów
wielkich odkryæ geograficznych, od kiedy to poszczególne pañstwa Zachodu, najpierw
Portugalia i Hiszpania, potem Holandia i Wlk. Brytania i wreszcie USA zdobywa³y sobie
dominuj¹c¹ pozycjê. Dzisiaj powinniœmy byæ przygotowani na to, ¿e w wielu
najwa¿niejszych œwiatowych kwestiach musimy zwa¿aæ na to, co maj¹ do powiedzenia nie
tylko Waszyngton, Bruksela, Pary¿ czy Londyn, ale te¿ Pekin lub New Delhi. Dla nas, na
Zachodzie, jest to nowa jakoœæ, trudna do mentalnego przyswojenia. Tymczasem dla nich,
zwa¿my na to, jest to nic innego, jak powrót do przesz³oœci. Przecie¿ zarówno Chiny, jak
Indie, to nie tylko pañstwa, lecz wrêcz kontynenty lub subkontynenty, a na dodatek stare
cywilizacje, które przetrwa³y i w jakiejœ mierze zachowa³y swoj¹ ci¹g³oœæ. Teraz ³atwo ze
swego odbudowanego na nowo statusu bez walki nie zrezygnuj¹. Warto o tym pamiêtaæ,
przygl¹daj¹c siê nowym inicjatywom „wschodz¹cych rynków”, tak na forum G-20, jak
i poza nim.
Co prawda, ³ad budowany wokó³ G-20 nie ma mocnego, traktatowego zaplecza, ale –
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bardziej ni¿ ONZ czy IMF – odzwierciedla aktualne tendencje i procesy na globie. W tym
sensie mo¿e spe³niaæ rolê nowego œwiatowego ³adu, przynajmniej w wymiarze
gospodarczym. A czy za tym pójdzie tak¿e kiedyœ ³ad polityczny, to dopiero czas poka¿e.
Poniewa¿ nie mieliœmy konfliktu i wielkiej wojny, a tylko kryzys gospodarczy, wiêc te¿
i nowy ³ad wy³ania siê nam tylko w sferze gospodarczej, bez nale¿ytych politycznych
zabezpieczeñ. Lepsze to ni¿ bez³ad (out of control), o jakim pisa³ Zbigniew Brzeziñski tu¿
po upadku ³adu zimnowojennego, ale nadal mamy sporo znaków zapytania, choæ wraz
z funkcjonowaniem G-20 jakby nieco mniej.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce, jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in..: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl), wspó³organizatorem Akademii M³odych
Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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