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Raz na cztery lata – niemal zawsze po-
między wyborem nowego prezydenta USA
a jego inauguracją – amerykańska Naro-
dowa Rada Wywiadu publikuje rozbudo-
waną prognozę, jak świat może wyglądać
za kolejne ćwierć wieku i jakie trendy
oraz wydarzenia go do tego stanu dopro-
wadzą. Prognoza jest rozbita na szereg
szczegółowych elementów, dotyczących
m.in. gospodarki i demografii, także w uję-
ciu regionalnym, a „wisienką na torcie”
jest zazwyczaj kilka wariantów finalnej
wizji wraz z uzasadnieniem. Taką kon-
strukcję ma także najnowszy raport, za-
tytułowany „Global Trends 2040: A More
Contested World” (opublikowany wyjąt-
kowo późno, co zdaje się świadczyć o kon-
trowersjach treściowych i przedłużających
się uzgodnieniach politycznych). 

Konsekwencje COVID-19

Pandemia koronawirusa to najpoważniej-
szy „globalny zamęt” od czasu II wojny
światowej – oceniają autorzy dokumentu.
Ich zdaniem, w średniej i dłuższej per-

spektywie COVID-19 przyniesie nam mię-
dzy innymi: zaostrzenie konfliktów mię-
dzy- i wewnątrzpaństwowych, pogłębienie
nierówności społeczno-ekonomicznych,
ograniczenie praw człowieka oraz wzrost
nacjonalizmów. Także tych wykluczają-
cych, gdyż rządy dość powszechnie próbują
zrzucać winę za własne błędy i zaniedbania
na grupy mniejszościowe. A ponadto, co
mniej oczywiste – spowoduje względne
osłabienie pozycji państw narodowych
i ich rządów, przynajmniej niektórych.
Wzrośnie bowiem, z jednej strony, rola
mocarstw globalnych i regionalnych (zdol-
nych efektywnie mobilizować większe
środki, niż państwa małe i średnie) –
a z drugiej podmiotów niepaństwowych
(bo to one, „od Fundacji Gatesa po firmy
prywatne”, odegrały kluczową rolę m.in.
w badaniach nad szczepionkami, moder-
nizacji sprzętu oraz w masowej produkcji
materiałów medycznych i środków ochro-
ny osobistej). „Sieci niepaństwowe będą
uzupełniać krajowe i międzyrządowe dzia-
łania w przyszłych kryzysach zdrowotnych,
w tym wczesne ostrzeganie, leczenie, ułat-
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wianie wymiany danych i opracowywanie
szczepionek” – przewidują autorzy ra-
portu.

Najważniejsze megatrendy, które będą
kształtować naszą najbliższą przyszłość
w „postpandemijnym” świecie, to także:
zakłócenie dotychczasowych międzyna-
rodowych łańcuchów dostaw, a w efekcie
kształtowanie się nowego, jakościowo od-
miennego paradygmatu globalizacji w jej
wymiarze gospodarczym; zwiększony in-
terwencjonizm państwowy (przy jedno-
czesnym nacisku na weryfikowanie do-
tychczasowych, zazwyczaj mało efektyw-
nych sposobów zarządzania politykami
publicznymi); „zagmatwanie i spolaryzo-
wanie” środowiska informacyjnego; re-
definicja roli i zasad działania wielu or-
ganizacji międzynarodowych o charakterze
międzyrządowym (od WHO począwszy). 

Zgodnie z zasadami naukowego pro-
gnozowania – autorzy nie piszą jedno-
znacznie „jak będzie” w roku 2040, bo
na taki szaleńczy manewr nie pozwala
im dostępna aparatura badawcza, a także
nieograniczona liczba zmiennych, które
„po drodze” będą odgrywać swoją rolę.
Tworzą za to wariantowe scenariusze roz-

woju sytuacji, oparte na możliwych kom-
binacjach wpływu poszczególnych ziden-
tyfikowanych trendów i procesów. Na po-
trzeby raportu te rozliczne scenariusze
szczegółowe „pogrupowano” w pięć głów-
nych, zachodzących w zależności od tego,
które z czynników okażą się po drodze
bardziej „sprawcze”.

Pięć scenariuszy

Pierwszemu scenariuszowi nadano nazwę
„renesans demokracji”. Szybki postęp
technologiczny, wspierany przez partner-
stwa publiczno-prywatne w Stanach Zjed-
noczonych i innych demokratycznych spo-
łeczeństwach, przekształca w nim globalną
gospodarkę, podnosząc dochody i popra-
wiając jakość życia milionów ludzi na ca-
łym świecie. Przy okazji następuje poprawa
jakości edukacji, łagodzenie podziałów
i nierówności społecznych, rośnie zaufanie
do demokratycznych instytucji – a jed-
nocześnie główne reżimy autorytarne wy-
czerpują swój impet, płacąc w ten sposób
cenę za zduszenie innowacyjności nad-
mierną kontrolą nad społeczeństwami
i jednostkami. Dlatego, pomimo nadal
istotnej potęgi wojskowej Chin i Rosji
(a nawet desperackich prób odwrócenia
trendu manu militari, podejmowanych
przez te kraje), to „wolny świat” nadaje
ton wielostronnej współpracy, pozwala-
jącej harmonijnie rozwiązywać problemy
wszelkiego typu – włącznie z bezpieczeń-
stwem cybernetycznym, łagodzeniem skut-
ków zmiany klimatu, zasadami zarządzania
dnem morskim, obszarami polarnymi
i Kosmosem. W tej sytuacji demokratyczną
drogę rozwoju ostatecznie wybierają też
liczne kraje rozwijające się, w tym Brazylia,
Indonezja, Indie czy Nigeria.

Drugi scenariusz na rok 2040 – to
„Świat dryfujący”. System międzyna-
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rodowy jest w nim chaotyczny i niestabilny,
ponieważ wszelkie zasady i instytucje są
ignorowane przez główne mocarstwa glo-
balne i regionalne oraz coraz silniejsze
podmioty niepaństwowe. Zachód boryka
się z wolniejszym wzrostem gospodarczym,
podziałami społecznymi i paraliżem po-
litycznym – ale Chiny, mimo dalszej kon-
solidacji władzy i względnych sukcesów
(np. ostatecznego zwasalizowania Rosji,
rozerwania sojuszu USA z Koreą Płd. i Ja-
ponią, czy narzucenia korzystnych dla
siebie standardów technologicznych w za-
kresie Internetu Rzeczy), są jednak wciąż
zbyt słabe i niewydolne, by wykorzystać
kryzys Zachodu w pełni i samodzielnie
przejąć globalne przywództwo. W tym
scenariuszu „po drodze” występuje i prze-
dłużająca się pandemia, i mulitiplikujące
jej skutki błędy i zaniedbania rządów,
i związane z nimi fale migracji oraz kon-
flikty wewnątrz- i międzypaństwowe, częs-
to o charakterze asymetrycznym. W tym
świecie – technologia raczej rodzi pro-
blemy, niż pomaga je rozwiązywać,
a współpraca międzynarodowa jest zre-
dukowana. W codziennej walce wszystkich
ze wszystkimi prawie nikt nie ma czasu
(lub możliwości) zajmować się serio dłu-
gofalowymi problemami klimatu czy zdro-
wia publicznego, co generuje nowe kłopoty. 

Scenariusz trzeci – „konkurencyjne
współistnienie” – jest nieco bardziej
optymistyczny. Po okresie chaosu i stag-
nacji, towarzyszącym wychodzeniu świata
z pandemii, zarówno USA jak i Chiny na-
dały priorytet wzrostowi gospodarczemu
i na tę płaszczyznę przeniosły wzajemną
rywalizację. W tle rywalizują też dwie
„wspólnoty wartości”: jedna oparta na
kierownictwie państwowym, autokratycz-
nej kontroli i technologiach nadzoru pub-
licznego, a druga na prywatnej przedsię-
biorczości, demokracji, wolności osobistej

i otwartym przepływie informacji. Stało
się to z pożytkiem dla obu stron: ryzyko
otwartej, pełnoskalowej konfrontacji zbroj-
nej supermocarstw jest w tym wariancie
niewielkie (bo nie służyłby ich interesom
ekonomicznym), pacyfikują one też więk-
szość drobnych konfliktów regionalnych,
dynamika postępu technologicznego jest
za to bardzo znaczna. Unia Europejska
porzuciła po drodze kilka swoich brzydkich
(z amerykańskiego punktu widzenia) przy-
war, podobnie „post-putinowska” Rosja,
i wraz z Brazylią i Indiami poparły pro-
wzrostowy konsensus na modłę liberalną.
Długoterminowa stabilność jest jednak
nadal zagrożona – choćby z powodu z po-
wodu rosnących wyzwań klimatycznych,
które zostały zignorowane na rzecz krót-
koterminowych korzyści gospodarczych.

„Oddzielne silosy” – czyli scenariusz
nr 4 – to właściwe wariant poprzedniego,
tyle, że świat jest w nim podzielony nie
na dwa, a na kilka bloków (skupionych
wokół USA, Chin, Unii Europejskiej, Indii
i Rosji, ewentualnie także wokół paru in-
nych mocarstw regionalnych). To robi
sporą różnicę – wewnątrz bloków domi-
nuje myślenie autarkiczne, współpraca
jest słaba, próby oddzielnego rozwiązy-
wania problemów klimatycznych, zdro-
wotnych czy ekonomicznych mało efek-
tywne, a znaczna część uwagi i nakładów
skupia się wokół narzędzi do wzajemnego
szkodzenia sobie, od militarnych (w tym:
upowszechnienie broni masowego rażenia)
po informacyjne. Na tej zaostrzającej się
i dysfunkcjonalnej rywalizacji tracą mniej-
sze państwa znajdujące się na peryferiach
poszczególnych „silosów” lub pomiędzy
nimi, tracą też interesy wspólne wszystkich
graczy, bowiem wiele palących problemów
jątrzy się coraz bardziej. W dodatku w at-
mosferze ciągłego, wielokierunkowego
zagrożenia zewnętrznego w poszczegól-
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nych blokach coraz łatwiej o lekceważenie
praw człowieka i wolności indywidualnej,
a także o populistyczne chwyty ze strony
liderów.

Scenariusz piąty – zatytułowany „tra-
gedia i mobilizacja” – jest bodaj na-
jodważniejszy. Na pewno pod względem
brutalnej szczerości w przedstawieniu
tego, co może zdarzyć się jeszcze przed
„docelowym” punktem prognozy, czyli
rokiem 2040. A także – pod względem
rozmachu w rysowaniu wizji tego, do
czego może doprowadzić szok. W tym
scenariuszu następuje (u progu lat 30.)
globalna katastrofa klimatyczna, a jej
efektem są m.in. kryzysy ekonomiczne,
polityczne i społeczne. Panuje głód, szerzą
się choroby, a w zamieszkach w USA i in-
nych krajach rozwiniętych giną tysiące
ludzi. Reakcja przychodzi wraz z dojściem
do głosu młodego pokolenia polityków

i wyborców: nastawione prospołecznie
i proekologicznie partie zdobywają władzę
w Europie, prezentują na forum ONZ
nowe, śmiałe programy zwalczania kryzysu
w skali globalnej, wspierają te plany –
o dziwo! – chińscy komuniści, i to wokół
Chin i Unii tworzy się nowe, światowe
centrum. Stopniowo dołączają do niego
także USA, Kanada czy Australia, gdzie
także zaczyna dominować nowe, „zielone”
myślenie. Nowe standardy zostają przyjęte
także przez międzynarodowe korporacje,
a nad całością tej idylli czuwa nowa or-
ganizacja, nazwana Human Security Co-
uncil. Dzięki szerokiemu, powszechnemu
poparciu organizacje pozarządowe, orga-
nizacje wielostronne i grupy aktywistów
mają bezprecedensową możliwość wpły-
wania na standardy, gromadzenie zaso-
bów, pociąganie do odpowiedzialności
sprawców przestępstw i nakłanianie pań-
stw do działania. Priorytety globalne mają
pierwszeństwo przed interesami narodo-
wymi. Jedyne problemy próbują tworzyć
kraje uzależnione od eksportu paliw ko-
palnych: Rosja czy Iran, ale są stopniowo
pacyfikowane.

Współpraca się opłaca?

Streszczając te scenariusze – pamiętajmy,
że pisane przez czołowych analityków
amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej
i zatwierdzane przed publikacją przez wy-
sokie „czynniki polityczne” – otrzymujemy
wezwanie, adresowane głównie do opinii
publicznej i decydentów Zachodu (bo po-
lityczny „Wschód” raczej jest na nie z za-
łożenia odporny). Brzmi ono z grubsza
tak: „rozwiązujmy problemy środowiskowe
szybciej, niż później, bo i tak nas dopadną;
nie traćmy przy tym z oczu wzrostu gos-
podarczego i zalet międzynarodowej sy-
nergii”. Niby nic odkrywczego, ale po
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epoce trumpowskiego izolacjonizmu i aro-
ganckiego samozadowolenia „starej” Eu-
ropy – zdaje się mieć to głębszy sens. 

Warto też przy okazji odnotować syg-
nał, kierowany niezbyt nachalnie, lecz
wyraźnie, do elit chińskich i rosyjskich:
we wszystkich z tych scenariuszy osiągają

dla siebie lepsze efekty, gdy w możliwe
znacznym stopniu kooperują z Zachodem,
zamiast iść twardym kursem konfronta-
cyjnym. 

To oczywiście, w pewnym stopniu, za-
klinanie rzeczywistości. Ale, jak mawiał
klasyk, zawsze warto próbować. 
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