
Jan Wendt 

Geostrategiczne położenie Polski 
Geografia polityczna, 
geopolityka i geostrategia 

Ponieważ rozumienie pojęć geografii poli-
tycznej oraz - powiązanych z nią - geopoli-
tyki i geostrategii do dzisiaj jest wśród bada-
czy dyskusyjne, konieczne wydaje się ich 
wyjaśnienie. Geografia polityczna zajmuje 
się wyjaśnianiem wzajemnego oddziaływa-
nia procesów politycznych w przestrzeni 
geograficznej. Określa się ją również jako 
badanie zjawisk politycznych w ich kontek-
ście przestrzennym lub jako studium prze-
strzennych różnic i podobieństw o charak-
terze politycznym. Jeden z najwybitniej-
szych polskich geografów zajmujący się geo-
grafią polityczną, J. Loth, definiował jej cel 
i zadania następująco: „ Geografia polityczna 
stawia sobie za zadanie badać państwo 
obiektywnie z rozmaitych punktów widzenia. 
Celem ostatecznym geografii politycznej jest 
subiektywne ujęcie sumy swoich obserwacji, 
dotyczących poszczególnych państw i prze-
ciwstawieniu ich sobie w formie porównaw-
czej, otwierając tą drogą nowe dziedziny 
badań. Każde państwo tak ujęte i przeciw-
stawione innym nabiera wówczas pewnej wy-
razistości, indywidualność jego się uwydat-
nia i pozyskujemy materiał, który jest nie 
tylko źródłem ciekawych obserwacji dla oby-
watela miłującego swoją ojczyznę, lecz prze-
de wszystkim niezmiernie cennych dla zawo-
dowych polityków i dyplomatów, którzy tym 
właśnie materiałem w życiu ciągle operują 

i na każdym kroku ciągle się z nim spotyka-
ją"1-

Współcześnie geografia polityczna dzieli 
się na trzy zasadnicze nurty: 

• krajobrazowy - zajmujący się bada-
niem efektów działalności organizacji poli-
tycznych w środowisku geograficznym; 

• ekologiczny, który próbuje przedstawić 
i wyjaśnić sposób przystosowania się ludzi 
i struktur politycznych do warunków środowi-
ska geograficznego; 

• organiczny, opierający się na koncepcji 
traktowania państwa jako modelu organizmu, 
który zaowocował powstaniem geopolityki. 

Twórcą terminu „geopolityka" był publicy-
sta szwedzki R. Kjellen, który w pracy „Der 
Staat ais Lebensform" wydanej w Lipsku 
w 1917 r. nazwał geopolitykę „nauką o państ-
wie jako organizmie geograficznym lub zjawi-
sku w przestrzeniWyznaczył także szereg 
gałęzi wiedzy opisujących pole zainteresowań 
nauk o państwie, wśród których obok geopoli-
tyki znaczącą rolę odgrywały polityka wła-
dzy, polityka gospodarcza, etnopolityka i po-
lityka społeczna. R. Sieger pod pojęciem geo-
polityki przedstawia politykę geograficzną, to 
znaczy określenie sztuki władania państwem 
z geograficznego punktu widzenia. Geopolity-
ka zaczyna się tam, gdzie mamy do czynienia 
z prognozowaniem politycznym w aspekcie 

1 J. Loth, Państwo Polskie w oświetleniu geo-
grafii politycznej, „Studia społeczne i gospodar-
czeWarszawa 1925, s. 204. 
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przestrzennym z uwzględnieniem potencjału 
gospodarczego -i demograficznego państwa. 
Podobnie pojmowali geopolitykę E. Hunting-
ton, H. J. Mackinder, A. T. Mahan. Wśród 
polskich badaczy szczególny wkład w rozwój 
geografii politycznej i geopolityki włożyli M. 
Kiełczewska, J. Loth, W. Nałkowski, S. Paw-
łowski, E. Romer, J. Smoleński, S. Srokow-
ski. 

Różnicę pomiędzy geopolityką a geografią 
geopolityczną K. Haushofer przedstawił w na-
stępujący sposób: „ Geografia polityczna roz-
patruje państwo pod kątem przestrzeni, geo-
polityka zaś przestrzeń pod kątem widzenia 
państwa"2. Traktował on geopolitykę jako 
sposób na zrozumienie historii i polityki po-
przez wyciągnięcie odpowiednich wniosków 
z wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch 
czynników: siły i przestrzeni. Rozpatrując his-
toryczne warunki ludzkiej ekumeny, w szcze-
gólności bazę żywieniową, labilność danej 
przestrzeni pod względem jakości i wysokości 
urodzaju, dostrzegał on jednocześnie rolę 
człowieka jako współtwórcy politycznych 
i kulturowych faktów. 

Po wykorzystaniu geopolityki do teoretycz-
nego uzasadnienia ekspansji kolonialnej oraz 
użycia go przez propagandę III Rzeszy (Volk 
ohne Raum, Lebensraum) uznano ją, niesłusz-
nie, za pseudonaukę. Jednak powyższa ocena 
spowodowała, iż wśród kontynuatorów badań 
geopolitycznych po 1945 r. nie ma liczących 
się badaczy z krajów dawnej strefy wpływów 
radzieckich. W tym czasie geopolityka roz-
wijała się w Europie Zachodniej i Stanach 
Zjednoczonych, zwłaszcza, że bez względu na 
obecne w latach 1945-1989 „państwotwór-
cze" negatywne kojarzenie pojęcia geopolity-
ki, odgrywała i odgrywa ona istotną rolę 
w rozwoju społeczeństw, organizmów państ-
wowych, w dziedzinie społecznej, ekonomi-
cznej i militarnej. Znacząco także wpływa na 
położenie polityczne państwa, gdyż znajduje 
siłę ono „w ścisłym związku z położeniem 
geograficznym i nieraz jest wprost wynikiem 
tamtego"3. Chodzi tu przede wszystkim o to, 

2 J. B a r b a g, Zarys geografii politycznej, War-
szawa 1971, s. 13. 

3 Zauważył to już Napoleon, czemu dał wyraz 
w swojej korespondencji „La politique des Etats est 
dans leur geographie" - z listu Napoleona do króla 
Prus (10.11.1804). 

jaka jest zależność jednego państwa od dru-
giego pod względem politycznym i strategicz-
nym, czyli de facto obronnym. 

Wśród kontynuatorów badań geostrategi-
cznych i geopolitycznych, mieszczących się 
w szeroko rozumianym nurcie geografii poli-
tycznej, przodują obecnie badacze z krajów 
Europy Zachodniej oraz USA, którzy, roz-
szerzając badania państwa w aspekcie prze-
strzeni od końca XIX wieku do czasów 
współczesnych, stworzyli wiele nowych kon-
cepcji geopolitycznych. Wystarczy wspo-
mnieć dominującą rolę morza wskazaną 
przez A. T. Mahana, koncepcję „heartlandu" 
H. J. Mackindera, koncepcję dominacji sił 
powietrznych A. P. Seversky'ego, teorię ob-
szarów kresowych N. J. Spykmana, strefy 
drżenia (pogranicza) - „Shatter-belt" S. B. 
Cohena 4. 

Polska 
w Europie Środkowej 

Ze względu na trudności terminologiczne, 
jak i różnorodne definicje regionu, z którymi 
można spotkać się w literaturze geograficznej, 
słuszne wydaje się sprecyzowanie samego po-
jęcia regionu, jak i jego przestrzennego zasię-
gu w Europie. Termin „region" jest używany 
powszechnie w trzech różnych znaczeniach 
odpowiadających trzem różnym pojęciom 
„część obszaru". Celowe wydaje się też zdefi-
niowanie „regionu geostrategicznego" jako 
przestrzeni geograficznej o cechach strategi-
cznych, wyróżniających ją z obszarów, które 
ją otaczają. Z militarnego punktu widzenia 
podstawowymi regionami geostrategicznymi 
są państwa funkcjonujące w ich granicach 
politycznych lub sojusze wojskowe o wyraź-
nie sprecyzowanych celach strategicznych. 

Za wyodrębnieniem Europy Środkowej ja-
ko samodzielnego regionu przemawia wiele 
argumentów. Można podzielić je na kryteria 

4 A. T. M a h a n , The Influence of Sea Power 
Upon History 1660-1783, Boston 1890; H. J. M a -
c k i n d e r, Democratic Ideals and Reality, New 
York 1942; A. P. S e v e r s k y, Victory Through Air 
Power, New York 1942; tenże, Air Power, Key to 
Survival, New York 1950; N. J. S p y km an, The 
Geography of the Peace, Harcourt 1969; S. B. 
Cohen, Nowa mapa równowagi geopolitycznej, 
„Zeszyty IG PAN", 4/1983, tenże, Geography and 
Politics in a World Divided, New York 1963. 

« 
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ekonomiczne, historyczne, polityczne, geo-
graficzne i kulturowe. Z politycznego punktu 
centrum obszaru Europy Środkowej stanowią 
obecne terytoria Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier. W strefie granicznej znajdują się 
Litwa, Łotwa, Białoruś, okręg królewiecki 
(kaliningradzki), zachodnia część Ukrainy, 
północna Rumunia z Siedmiogrodem, Woj-
wodina w Serbii, Słowenia, wschodnia część 
Austrii i wschodnia część Niemiec, obejmują-
ca dawną NRD. Graniczą z tym obszarem 
jasno określone regiony: Europa Zachodnia, 
Skandynawia, europejska część Rosji i Bał-
kany. 

Tak określona Europa Środkowa kształto-
wała się głównie jako region przejściowy 
pomiędzy dwoma silnie zróżnicowanymi oś-
rodkami cywilizacyjnymi na wschodzie i na 
zachodzie kontynentu. Nie bez wpływu na 
powstanie „regionu środka" pozostają też wa-
runki geograficzne kształtujące centrum Euro-
py. Na północy przejściowy charakter ukształ-
towania terenu odzwierciedla przejściowość 
Niziny Polskiej. W środku regionu pasma 
wyżyn, starych gór i łuk karpacki w wyraźny 
sposób oddzielają kraje regionu od sąsiadów, 
zamykając wręcz w Nizinie Węgierskiej ple-
miona Madziarów, a w otoczeniu pasm Ru-
daw, Szumawy i Sudetów - państwo czeskie. 

Zresztą nie tylko geografia, historia czy 
religia świadczą o odrębności tego regionu. 
Również pod względem geostrategicznym re-
gion ten łączy wiele cech wspólnych. Wpraw-
dzie warunki geograficzne są w nim silnie 
zróżnicowane, jednak wszystkie państwa re-
gionu stanowiły w przeszłości obszar ekspan-
sji swoich sąsiadów. Efektem dążenia do do-
minacji w Europie Środkowej były rozbiory 
I Rzeczypospolitej oraz włączenie Czech 
i Węgier do państwa Habsburgów. Podobnie 
jak ekspansja Rosji w kierunku Europy Za-
chodniej, uwieńczona zajęciem wschodnich 
Niemiec po II wojnie światowej przez ZSRR 
i zakończona wyparciem Rosji do Europy 
Wschodniej po 1990 r. 

W listopadzie 1992 roku Polska, Węgry 
i Czechosłowacja podpisały układ o stowarzy-
szeniu z Europejskimi Wspólnotami Gospo-
darczymi, które po traktacie w Maastricht 
przekształciły się w Unię Europejską. Polska, 
jak i pozostałe kraje Europy Środkowej, roz-
poczęła również prowadzenie aktywnej poli-
tyki ukierunkowanej na powiązania z europej-

skimi strukturami bezpieczeństwa. Dla Polski 
włączanie się w struktury europejskie stanowi 
z historycznych powodów rodzaj geopolitycz-
nego zabezpieczenia przed ewentualnymi 
skutkami rozpadu ZSRR, jak i przed przy-
szłymi próbami odzyskania swojej pozycji 
politycznej przez Rosję w tej części Europy. 
Po odzyskaniu możliwości samostanowienia 
Węgry, Czechy i Polska zgłosiły swój akces 
do NATO aby zmienić swoje położenie geo-
polityczne i poprawić położenie geostrategi-
czne. Te same kraje wraz z Cyprem, Słowenią 
i Estonią otrzymały pozytywną opinię Komi-
sji Europejskiej, zalecającej Unii Europejskiej 
przystąpienie z nimi do rozmów o członkost-
wie w 1998 roku. 

Uwarunkowania geopolityczne 
po 1990 roku 

W następstwie wydarzeń z lat 1989-1990, 
w Europie Środkowej doszło do całkowitej 
zmiany geostrategicznego położenia i znacze-
nia regionu i Polski. Po rozpadzie „imperium 
zewnętrznego" ZSRR, pełną suwerenność od-
zyskały Czechosłowacja, Polska, Węgry, 
a w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
rozpoczął się proces prowadzący do zjedno-
czenia z RFN. W rok później, wskutek zała-
mania się Związku Radzieckiego jako jedno-
litego organizmu państwowego, rozpadu Cze-
chosłowacji oraz zjednoczenia się Niemiec, 
zmieniło się całkowicie geopolityczne i geo-
strategiczne położenie Polski oraz pozosta-
łych państw regionu. W całej historii żaden 
kraj nie zmienił w tak krótkim czasie jak 
Polska wszystkich swoich sąsiadów nie 
zmieniając swojego terytorium. Razem ze 
zmianą geopolitycznego położenia Polski 
uległ zmianie cały system wzajemnych po-
wiązań politycznych, gospodarczych i militar-
nych nie tylko w Europie Środkowej czy na 
kontynencie europejskim lecz wręcz na całym 
globie. 

Polska granicząca do 1989 r. z trzema 
państwami: ZSRR, CSRS i NRD, od 1990 r. 
posiada wspólne granice z siedmioma kraja-
mi: na wschodzie i północnym wschodzie 
z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą, następ-
nie na południu ze Słowacją i Czechami oraz 
na zachodzie z Niemcami. Oprócz zmian na 
granicach Polski nastąpiły także daleko 
idące zmiany w powiązaniach gospodar-
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czych i politycznych w Europie. Rozwiąza-
niu uległ Związek Radziecki, który jako 
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) roz-
począł powolną próbę budowy demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego, przerywaną 
wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi prob-
lemami i konfliktami, zarówno w sferze gos-
podarczej, jak i politycznej. Dzięki rozpadowi 
„zewnętrznego pasa" imperium radzieckiego 
można było zlikwidować Radę Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej oraz Układ Warszaw-
ski. Rosja, po okresie dominacji w Europie 
Środkowej, sięgającym czasów Katarzyny II 
(z krótką przerwą w okresie 1917-1939), po-
wróciła do Europy Wschodniej, pozostawia-
jąc państwom sukcesorom byłego ZSRR róż-
ny stopień samodzielności, ograniczonej 
zwłaszcza w byłych republikach przez powią-
zania gospodarcze lub wręcz stacjonujące na 
ich terytorium garnizony rosyjskie. 

Polska, jak i pozostałe kraje Europy Środ-
kowej, rozpoczęła również prowadzenie ak-
tywnej polityki ukierunkowanej na powiąza-
nia z europejskimi strukturami bezpieczeń-
stwa. Obecnie, wraz z pozostałymi państwami 
regionu, Polska uczestniczy w dwóch ukła-
dach integracyjnych, które przestrzennie obej-
mują region Europy Środkowej i Południo-
wej. Pojęcie integracji jest tu rozumiane bar-
dzo szeroko, zarówno w sensie ekonomicz-
nym, jak i politycznym. „Trójkąt wyszehra-
dzki" został utworzony na mocy deklaracji 
o współpracy między Czecho-Słowacją, Pol-
ską i Węgrami (15.02.1991 r.), a od 1993 r. 
pomiędzy czterema krajami (podział Czecho-
-Słowacji na samodzielne państwa). W ra-
mach „trójkąta", a potem czworokąta wy-
szehradzkiego podejmowanych jest wiele ini-
cjatyw mających na celu rozwiązanie wewnę-
trznych problemów pomiędzy tymi krajami 
jak i utworzenie środkowoeuropejskiej strefy 
wolnego handlu, służącej zbliżeniu ze Wspól-
notami Europejskimi i rozwojowi gospodarki 
państw-członków. 

W 1990 roku z inicjatywy Włoch i Austrii 
powołano do życia ugrupowanie pięciu 
państw, zwane Pentagonale. Po roku konsul-
tacji, pomimo początkowych sprzeciwów 
Czecho-Słowacji, do ugrupowania obejmują-
cego Włochy, Austrię, Węgry, Czecho-Sło-
wację, Jugosławię, przyjęto także Polskę, 
tworząc tak zwane Heksagonale. Wskutek 
rozpadu i wojny domowej w Jugosławii, repu-

bliki Słowenia i Chorwacja ogłosiły secesję 
i jako niepodległe państwa zostały uznane 
przez społeczność międzynarodową. Powstałe 
z rozpadu Czecho-Słowacji i Jugosławii Ok-
togonale obejmuje swoim obszarem teryto-
rium pomiędzy Adriatykiem a Bałtykiem, two-
rząc specyficzne, ze względu na dalekie zróż-
nicowanie interesów gospodarczych i politycz-
nych, ugrupowanie. W ramach Oktogonale 
przewiduje się koordynację poczynań w ra-
mach szeroko rozumianej współpracy gospo-
darczej przy braku współpracy politycznej. 

W czworokącie wyszehradzkim Polska sta-
nowi 58,6% jego powierzchni i 58,8% ogółu 
ludności. Ta asymetria powodować może pe-
wne zaniepokojenie, szczególnie w Czechach, 
których politycy otwarcie głoszą tezę poje-
dynczego dążenia do UE i NATO oraz niean-
gażowania się w regionalnych ugrupowa-
niach. Reorientacja dokonywana w handlu 
zagranicznym powoduje wzrost konkurencyj-
ności, a nie komplementarności pomiędzy ty-
mi krajami, zwłaszcza że mają one do zaofe-
rowania Europie Zachodniej w praktyce te 
same walory (tanią siłę roboczą, surowce, 
artykuły rolne), a różnią się (na niekorzyść 
Polski i Słowacji) stopniem zaawansowania 
reform gospodarczych, budowy gospodarki 
wolnorynkowej i społeczeństwa obywatel-
skiego, uwarunkowaniami historycznymi 
i położeniem geopolitycznym. Węgry w spo-
sób naturalny ciążą do Austrii, a jednocześnie 
próbują rozwiązać narastające problemy et-
niczne ze Słowacją, Rumunią, Nową Jugo-
sławią (okręg Wojwodina), w których to kra-
jach istnieją duże grupy ludności madziar-
skiej, będącej efektem narzuconego Węgrom 
w Trianon (4.04.1920 r.) traktatu pokojowego. 
Dla Czech, pomimo fobii związanych z regu-
lacją spraw dotyczących byłych Niemców su-
deckich, atrakcyjny wydaje się kierunek zjed-
noczenia z UE przez Niemcy, co wspomaga 
zdecydowanie Austria, nie tylko mająca histo-
ryczne powiązania z Pragą, ale będąca dodat-
kowo od 1.01.1995 r. członkiem Unii Euro-
pejskiej. Także problem zagrożenia ze strony 
ZSRR czy jego sukcesorów jest inaczej trak-
towany w Czechach niż w mającej wspólną 
granicę z Rosją i inne doświadczenia histo-
ryczne Polsce. 

Natomiast w lokalnej skali, za to z perspek-
tywą ścisłej współpracy, tworzone są w pol-
skiej strefie nadgranicznej euroregiony. 
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W 1998 roku było ich już jedenaście. Euro-
regiony w odpowiednio mniejszej skali mogą 
odgrywać istotną rolę w procesie integracji 
państw w Europie Środkowej, obejmując za-
kres zagadnień dotyczących ścisłej współpra-
cy przygranicznej zainteresowanych stron. 

Z punktu widzenia integracji europejskiej 
najważniejszym celem polskiej polityki za-
granicznej powinno być przystąpienie do Unii 
Europejskiej. W obecnej sytuacji, gdy do Unii 
przystąpiły Finlandia, Szwecja i Austria, a po-
zostałe kraje EFTA wraz z UE tworzą Euro-
pejski Obszar Ekonomiczny, pomiędzy kraja-
mi Wspólnoty Niepodległych Państw na 
wschodzie, Skandynawią na północy, Unią 
Europejską z Niemcami, Austrią i Włochami 
wysuniętymi na wschód zachodniej Europy 
i Grecją na południu, rozciąga się „szara" 
strefa, jak się wydaje pozbawiona koncepcji 
na samoistne trwanie czy rozwój i chyba 
czekająca na pozwolenie przyłączenia do Za-
chodu lub ponowne objęcie wpływami przez 
Wschód. Do tej strefy, oprócz państw należą-
cych do Oktogonale czy dokładniej do czwo-
rokąta wyszehradzkiego zaliczyć należy także 
Litwę, Łotwę, Estonię, Bośnię, Hercegowinę, 
Chorwację, Macedonię, Albanię, Nową Jugo-
sławię (tj. Serbię i Czarnogórę), Białoruś, 
Ukrainę, Mołdawię, Bułgarię i Rumunię. 

W praktyce, sukcesorzy Jugosławii do tej 
pory pogrążeni są w krwawej wojnie narodo-
wo-religijnej. Macedonii grozi kryzys gospo-
darczy i zamieszki wewnętrzne, powodowane 
przez mniejszość grecką i albańską oraz sank-
cje gospodarcze nałożone na nią przez Grecję 
(zamknięcie portów greckich dla tranzytu Ma-
cedonii). Albania próbuje w bardzo szybkim 
tempie demokratyzować gospodarkę i społe-
czeństwo, przy małym zainteresowaniu ze 
strony Europy, z wyraźnym wzrastającym 
konfliktem z Jugosławią w obronie swojej 
mniejszości narodowej zamieszkującej okręg 
Kosowo5. Słowenia przystosowała swoją gos-
podarkę do standardów zachodnioeuropej-
skich i jest jednym z sześciu państw zaproszo-
nych do negocjacji o przystąpieniu do Unii, 
podobnie jak Polska, Węgry, Czechy, Estonia 
i Cypr. W Bułgarii, tradycyjnie prorosyjskiej 
następują powolne przemiany ekonomiczne, 
podobnie jak w Rumunii, która po ostatnich 

5 Artykuł był napiasny przed interwencją NATO 
w Jugosławii (przyp. red.). 

wyborach prezydenckich rozpoczęła wolno-
rynkowe reformy w gospodarce. 

Ukraina, wyraźnie podzielona w swoich 
aspiracjach narodowych, jest gospodarczo cał-
kowicie uzależniona od importu z Rosji surow-
ców energetycznych. Dodatkowo bazy mary-
narki rosyjskiej nad Morzem Czarnym pozwa-
lają Rosji na dyskretną, lecz pewną kontrolę 
tego państwa. Białoruś, po podpisaniu umowy 
z Rosją o wspólnym systemie monetarnym 
i banku emisyjnym, w praktyce straciła pełnię 
suwerenności, a przy uzależnieniu od importu 
rosyjskiej ropy naftowej oraz stacjonowaniu na 
jej terytorium wojsk rosyjskich, utrzymanie 
niepodległości (faktycznej a nie iluzorycznej) 
tego kraju wydaje się niemożliwe. Zwłaszcza 
przy kontynuacji polityki prowadzonej przez 
obecnego prezydenta Białorusi i po podpisaniu 
traktatu o stosunkach pomiędzy tymi krajami 
przez Jelcyna i Łukaszenkę. 

W tak podzielonej Europie jedyną rozsądną 
propozycją wydaje się być włączenie ugrupo-
wania wyszehradzkiego do Unii Europejskiej. 
Wprawdzie żaden z czterech krajów należą-
cych do czworokąta wyszehradzkiego nie 
spełnia warunków ekonomicznych stawianym 
krajom Unii, ale czynnikiem decydującym 
powinna być w ich przypadku wola politycz-
nej likwidacji „ziemi niczyjej" pomiędzy UE 
a Rosją, tak jak to miało miejsce w przypadku 
przyjęcia Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Tym 
bardziej iż Rosja obecnie wyraźnie dąży do 
odzyskania swojej dawnej pozycji, jak to wi-
dać z konfliktów w Czeczenii i popierania 
Serbów w konfliktach w Bośni i Kosowie, 
i nie zrezygnowała z mocarstwowych ambicji. 
Wprawdzie pomimo poważnego kryzysu gos-
podarki, funkcjonującej w dużej mierze w sy-
stemie mafijnym, możliwość odgrywania 
przez Rosję istotnej roli we współczesnym 
świecie maleje, jednak nadal bezdyskusyjnie 
Rosja jest w stanie wpływać na położenie 
geostrategiczne w swoim najbliższym sąsie-
dztwie. 

Położenie geostrategiczne 
Polski 

Na geostrategiczne położenie Polski, oprócz 
oczywistego wpływu warunków naturalnych 
i położenia geopolitycznego, decydujący 
wpływ ma potencjał ludnościowy, gospodarczy 
i militarny państw z nią sąsiadujących. 
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Jak wynika z tabeli 1, pod względem wiel-
kości terytorium, Polska znajduje się na czwar-
tym miejscu w regionie, podobnie jak przy 
porównaniu liczby ludności. W długim okre-
sie na korzyść Polski działać będzie dodatni 
współczynnik urodzeń. Jego różnica pomię-
dzy trzema naszymi największymi sąsiadami, 
Rosją, Ukrainą i Niemcami wynosi w wartoś-
ciach bezwzględnych odpowiednio 6,8; 7,2 
i 2,5 promila. Natomiast gęstość zaludnienia, 
jak i rozwój infrastruktury transportowej6, 
wskazują wyraźnie na podział państw regionu 
na dwie kategorie. Słowację, Polskę, Czechy 
i Niemcy cechuje sięgająca ponad 100 osób 
na km kw. wartość współczynnika urbaniza-
cji, podczas gdy w pozostałych państwach 
wynosi on poniżej 85 osób na km kw. Przy 
zdecydowanie nizinnym ukształtowaniu więk-
szości terytorium Rosji, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, stosunkowo mała gęstość zalud-
nienia nie powinna powodować antropopresji 
na państwa sąsiednie odwrotnie niż w przy-
padku Niemiec. Tym bardziej iż jedynie 
w Niemczech, Czechach i Rosji współczynnik 

6 J . W e n d t , Geopolityczne uwarunkowania roz-
woju i zmian w przebiegu korytarzy tranzytowych 
w Europie Środkowej, w: (red.) T. L i j e w s k i , J. 
Kitowski, Prace Komisji Geografii Komunikacji 
PTG, tom HI, Warszawa-Rzeszów 1997, s. 73-82. 

urbanizacji przekracza wartość 70% pozwalając 
nadal na rozwój procesów urbanizacyjnych we 
wszystkich państwach regionu. Tak więc pod 
względem potencjału ludności i jej rozwoju 
Polska zajmuje zdecydowanie korzystne 
miejsce wśród swoich sąsiadów, w dodatku 
z perspektywą jego polepszenia, jeśli uwzględ-
nimy potencjalne zmiany wynikające z utrzy-
mania się wielkości współczynnika przyrostu 
naturalnego w okresie najbliższych lat. 

Podczas jednej ze swoich kampanii Napo-
leon stwierdził, iż do prowadzenia wojny po-
trzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze 
i raz jeszcze pieniądze. Pod względem gos-
podarki wielkości produktu krajowego 
brutto Polska zajmuje trzecie miejsce w re-
gionie (tab. 2). Wyprzedzają ją Niemcy i Ro-
sja. Jednak już przy analizie wielkości PKB 
okazuje się, iż w porównaniu do Rosji, PKB 
Polski jest o jedną trzecią większy, podobnie 
jak i Słowacji, a PKB Czech umiejscawia ten 
kraj na drugiej pozycji po Niemczech, których 
produkt krajowy brutto jest ponad 3,5 razy 
większy niż wszystkich pozostałych państw 
razem. Podobnie jak w przypadku wielkości 
PKB na jednego mieszkańca, gdzie w Niem-
czech jest on prawie siedem razy większy od 
analogicznej wartości dla Czech. Natomiast 
zdecydowanie dobre prognozy dla Polski no-
tuje dynamika PKB zarówno w odniesieniu 
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do 1990 roku, jak i do 1995. W przypadku 
porównania wielkości PKB z 1990 roku do 
1996, jedynie Polska i Niemcy odnotowały 
rzeczywisty wzrost. Pozostałe kxaje nadal nie 
osiągnęły wielkości z 1990 roku. A w przypad-
ku państw sukcesorów dawnego ZSRR, wiel-
kość PKB nie sięga nawet 60%. Podobnie 
budzi nadzieję na trwały wzrost gospodarczy 
wskaźnik PKB w stosunku do 1995 roku. 
Słowacja i Polska osiągnęły przyrost rzędu 
6-7 %, Czechy i Litwa 4%, Niemcy zanoto-
wały jedynie niewielki przyrost PKB, a pozo-
stałe kraje zmniejszyły jedynie tempo real-
nego w stosunku do sąsiadów spadku. Utrzy-
muje się natomiast wysokie bezrobocie. Naj-
niższy współczynnik charakteryzuje Czechy 
i wynosi jedynie 3,8 %. Polskę cechuje naj-
wyższy współczynnik - 14,3%, jednak w tym 
przypadku w 1997 roku zanotowano jego 
spadek do poziomu 9-10%, który jest porów-
nywalny z bezrobociem w Niemczech i na 
Słowacji. Natomiast dane dotyczące wielkości 
bezrobocia w pozostałych krajach ze względu 
na szacowane wysokie bezrobocie ukryte są 
mało miarodajne. Z kolei wielkość produkcji 
energii na osobę wskazuje na stopień rozwoju 
potencjału przemysłowego. W tym przypadku 
Polska znajduje się na dalekim piątym miej-
scu, wyprzedzając jedynie Litwę i Białoruś, 

co wskazuje na potencjalne możliwości roz-
woju ekonomicznego naszych sąsiadów i na 
ich potencjał produkcyjny. W przypadku 
utrzymania się obecnych tendencji w rozwoju 
gospodarki, Polska ma szansę wyrosnąć na 
trzecią, a w przypadku załamania się gos-
podarczego w Rosji na drugą siłę w regionie. 
Jednak gdyby udało się Rosji i Ukrainie prze-
zwyciężyć kryzys gospodarczy, Polska znaj-
dzie się na czwartym, a przy uwzględnieniu 
Czech, nawet na piątym miejscu w regionie. 

Potencjał militarny jest w dużej mierze 
pochodną potencjałów ludnościowego i gos-
podarczego. Na dzisiaj wielkość sił zbrojnych 
analizowanych państw określają traktaty 
o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Eu-
ropie z 1990 roku i z 1992 roku (Conventional 
Armed Forces in Europe - CFE), oprócz 
Litwy, która nie jest sygnatariuszem Traktatu 
CFE z 1992 roku. Jednak współcześnie nie 
sama liczba personelu wojskowego, lecz prze-
de wszystkim, jak to pokazała wojna 
Irak-USA, jakość techniki wojskowej decy-
duje o osiągnięciu zakładanych celów strate-
gicznych. Pod względem wielkości budżetu 
armii, Polska znajduje się na trzecim miejscu, 
wyprzedzana przez Niemcy i Rosję, podobnie 
jak i przy porównaniu wskaźnika budżetowe-
go na osobę. Jednak porównując liczbę per-
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sonelu wojskowego i budżetu można zauwa-
żyć, iż w stosunku do Czech różnice są tak 
niewielkie, że nie odgrywają w zasadzie zna-
czącej roli w różnicy potencjału militarnego. 
Wielkość budżetu Niemiec sytuuje ten kraj na 
pierwszym miejscu, z trzykrotną przewagą 
nad drugim w kolejności budżetem Rosji. 
Interesujące wydaje się porównanie wskaź-
nika terytorialnego i demograficznego, które-
go wysokie wartości mają Czechy. W przypad-
ku Polski umiej scowiają one nas na szóstym 
miejscu pod względem liczby żołnierzy w sto-
sunku do liczby ludności, a pod względem 
„gęstości personelu wojskowego" na czwar-
tym miejscu ex aequo z Ukrainą. Wysoki 
wskaźnik cechuje wszystkie poza Litwą, 
Niemcami i Polską państwa. Wysoki wskaźnik 
terytorialny charakteryzuje Czechy, Niemcy 
i Słowację. Z analizy danych z tabeli 3 wynika, 
iż Polska armia w stosunku do swoich sąsia-
dów znajduje się na czwartym miejscu w re-
gionie po Niemczech, Rosji i Czechach. 

żenie. Jedyna naturalna bariera w postaci 
pasm górskich na południu znajduje się na 
granicy z państwami, których potencjał mili-
tarny jest zdecydowanie mniejszy od Polski. 
Na kierunkach wschodnich i zachodnim sąsia-
dujemy z państwami, w których z trzech 
potencjałów: demograficznego, ekonomiczne-
go i militarnego dwa zawsze są większe od 
polskich odpowiedników, a w przypadku Ro-
sji i Niemiec wszystkie trzy. Pomyślną okoli-
cznością dla Polski są prognozy demograficz-
ne i ekonomiczne, jednak tylko w przypadku 
zachowania długoterminowej tendencji roz-
woju (zwłaszcza współczynnik przyrostu na-
turalnego i wskaźnik dynamiki PKB). Znacz-
nie korzystniej wyglądają perspektywy zmia-
ny położenia geopolitycznego Polski. W 
związku z przyjęciem Polski do NATO razem 
z Czechami stanowimy wschodnią granicę 
paktu, obejmującego największą obecnie, pod 
względem politycznym i militarnym, grupę 
państw. Oczywiście pojawia się zawsze pyta-
nie o skuteczność gwarancji wojskowych 
NATO dla Polski, jednak odpowiedź na nie 
jest już kwestią woli politycznej Stanów Zjed-
noczonych i sprzymierzonych z nimi w pakcie 
pozostałych państw. 

Pod względem fizyczno-geograficznym 
Polska ma zdecydowanie niekorzystne poło-


