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41. szczyt G7
W dniach 7 i 8 czerwca 2015 r. w Bawarii (Niemcy) odbędzie się 41. szczyt G7. To drugi z kolei rok,
gdy grupa zbierze się bez udziału Rosji, której członkostwo w G8 zostało zawieszone w związku z
dokonaniem przez nią aneksji Krymu. Porządek obrad obejmuje kwestie będące przedmiotem
światowego zainteresowania, m.in. rozwój oraz ochronę środowiska.

Historia
„Siódemka” (G7) to międzynarodowe forum, w którym uczestniczy siedem wiodących krajów

uprzemysłowionych (Kanada, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i USA) oraz UE; prezydenci
lub premierzy tych krajów spotykają się co roku, aby omówić kwestie będące przedmiotem światowego
zainteresowania. Szczyt G7 po raz pierwszy odbył się w 1975 r. z inicjatywy prezydenta Francji Valéry'ego
Giscarda d’Estaing i kanclerza Niemiec Helmuta Schmidta. Przywódcy sześciu państw uprzemysłowionych
(obecnych państw członkowskich z wyjątkiem Kanady, która przystąpiła rok później) spotkali się, aby omówić
ówczesne ogromne wyzwania gospodarcze i finansowe spowodowane załamaniem się systemu Bretton
Woods (systemu stałych kursów międzynarodowej wymiany walutowej opartych na parytecie złota) z 1971 r.
oraz kryzysem naftowym z 1973 r. Podczas tego szczytu postanowiono organizować spotkania co roku.
Następnie grupa G7 zdobyła pozycję wiodącego forum w dziedzinie światowego zarządzania gospodarczego i
finansowego, jednak stopniowo wprowadziła jako temat swoich dyskusji również inne kwestie będące
przedmiotem światowego zainteresowania, np. bezpieczeństwo. W 1991 r. w szczytach zaczęła uczestniczyć
Rosja, początkowo nieformalnie. W 1997 r. formalnie przystąpiła do grupy, która tym samym zmieniła nazwę
na G8. Grupa G7 w poprzednim składzie nieoczekiwanie wróciła na scenę międzynarodową w 2014 r., kiedy
to Rosja została zawieszona w prawie do udziału w działaniach grupy po nielegalnej aneksji Krymu. Szczyt w
2014 r. miał odbyć się w Soczi pod rotacyjnym przewodnictwem Rosji, jednak zamiast tego został
zorganizowany w Brukseli w dniach 4–5 czerwca 2014 r.

Znaczenie G7
Od początku grupa stanowiła również społeczność opartą na wspólnych wartościach. Łączy ona kraje, które
są zarówno potęgami gospodarczymi, jak i liberalnymi demokracjami, głównie z obszaru atlantyckiego. W
rezultacie zaczęto postrzegać ją jako grupę sterującą do spraw świata zachodniego. Obecnie stoi ona na
straży pokoju i bezpieczeństwa, wolności i praw człowieka, demokracji i praworządności, dobrobytu i
zrównoważonego rozwoju. Grupa stanowi blok nieformalny, co zwykle odzwierciedlają jej spotkania.
Porozumienie co do wspomnianych wyżej podstawowych wartości przyczyniło się do wzmocnienia
nieformalnego charakteru debat, które cechuje też otwartość i elastyczność. Zważywszy na niewielki rozmiar
grupy, ułatwiło to również osiąganie konsensusu co do kwestii szczegółowych. Według niektórych autorów
Rosja nigdy nie podzielała demokratycznych wartości grupy i tym samym stanowiła czynnik rozbijający jej
jedność.
Wraz z wyłonieniem się gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, stało się jasne, że G7(8) nie może rościć
sobie prawa do ustalania programu dla całego świata. Łączny PKB jej siedmiu członków stanowi niemal
połowę światowego PKB. Jako bezpośrednia konsekwencja kryzysu finansowego z 2008 r. obok G8 pojawiła
się podobna lecz większa grupa – G20, obejmująca członków G8 oraz inne przodujące gospodarki, a tym
samym mająca bardziej reprezentatywny charakter. G20 działała od 1999 r. na szczeblu ministerstw
finansów i prezesów banków centralnych, gdyż została utworzona w reakcji na azjatycki kryzys finansowy z
1997 r. Po kryzysie finansowym z 2008 r. G20 zebrała się na szczeblu szefów państw i rządów, przyjmując
rolę koordynatora reagowania na kryzys na szczeblu światowym, którą wypełniła całkiem skutecznie.
Wprawdzie niektórzy przepowiadali, że G8 stanie się niepotrzebna po utworzeniu G20, a nawet że powinna
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zejść ze sceny, jednak G8 okazała się odporna, podczas gdy G20 w ciągu kilku lat utraciła część swojej
pierwotnej energii.
Niektórzy teoretycy z dziedziny stosunków międzynarodowych utrzymują, że skończyły się czasy, gdy G7(8)
decydowała o międzynarodowym porządku, nie z powodu konkurencji ze strony G20, lecz dlatego, że żyjemy
w „świecie G-zero”, w którym żaden kraj nie jest gotowy, by objąć przywództwo. Według innego punktu
widzenia współistnienie G7 i G20 stanowi jedynie wyraz ogólnej tendencji do mnożenia się forów
międzynarodowych.  Należy uznawać to za normalne zjawisko w świecie charakteryzującym się
rozproszonym systemem władzy, w którym problemy trzeba rozwiązywać w sposób fragmentaryczny w
ramach właściwych lecz jednocześnie zróżnicowanych i pluralistycznych ugrupowań międzynarodowych. Na
przykład G8 może zajmować się kwestiami światowego bezpieczeństwa lepiej niż G20 ze względu na swoją
mniejszą strukturę, natomiast G20 może skutecznie rozwiązywać światowe problemy finansowe i
gospodarcze.

Struktura i funkcjonowanie
G8 ma charakter nieformalny i niewiążący – działa bez podstawy prawnej, stałego sekretariatu i formalnych
przepisów dotyczących członkostwa. Przewodnictwo jest rotacyjne, a państwo je sprawujące gości doroczny
szczyt oraz zajmuje się pracami sekretarskimi, w tym ustaleniem porządku obrad. Proponuje też główny
temat szczytu i decyduje o miejscu spotkania. Większość prac przygotowawczych odbywa się na szczeblu
właściwych ministerstw, które organizują własne posiedzenia, oraz na szczeblu specjalnie wyznaczonych
osobistych przedstawicieli poszczególnych szefów państw lub rządów, tzw. szerpów. Szerpowie spotykają się
wielokrotnie przed szczytem, aby przygotować porządek obrad. Po każdym szczycie wydawane jest
politycznie wiążące oświadczenie zawierające jego główne wyniki.

Udział UE
Od 1977 r. EWG, a następnie UE w coraz większym stopniu angażowały się w działania G7. Początkowo
przewodniczący Komisji uczestniczył tylko w sesjach dotyczących obszarów kompetencji EWG. Począwszy od
1981 r. EWG była zapraszana jako pełnoprawny uczestnik. Obecnie reprezentują Unię podczas szczytów
zarówno przewodniczący Rady Europejskiej, jak i przewodniczący Komisji Europejskiej. Wprawdzie UE
przyznano pełnoprawny udział, jednak jej członkostwo ma szczególny charakter: zwykle nie sprawuje ona
przewodnictwa ani nie gości szczytów i dlatego jej wpływ na kształt porządku obrad jest minimalny.
Ubiegłoroczny szczyt stanowił jednak wyjątek od tej praktyki, gdyż UE pełniła rolę gospodarza po zawieszeniu
Rosji.

Porządek obrad zbliżającego się szczytu
Kolejny szczyt ma odbyć się pod przewodnictwem Niemiec w dniach 7–8 czerwca 2015 r. w Schloss Elmau w
Bawarii (Niemcy). Niemcy objęły przewodnictwo w czerwcu 2014 r., przed planowanym terminem
przypadającym w styczniu 2015 r., w wyniku decyzji o zorganizowaniu szczytu w 2014 r. bez udziału Rosji,
która sprawowała wówczas rotacyjne przewodnictwo.
Oprócz światowej gospodarki oraz polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki rozwoju tematy
zaproponowane przez sprawujące przewodnictwo Niemcy obejmują poprawę standardów socjalnych i
środowiskowych w łańcuchach dostaw, ochronę klimatu i łagodzenie skutków zmiany klimatu, poprawę
systemów opieki zdrowotnej i zwalczanie epidemii, a także wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet. Z
perspektywy UE w tegorocznym porządku dziennym szczególnie istotną kwestię stanowi rozwój, zważywszy
że rok 2015 został ogłoszony przez UE Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Ponadto w tym roku kończy się
okres realizacji milenijnych celów rozwoju i oczekuje się, że podczas szczytu ONZ, który odbędzie się w
Nowym Jorku we wrześniu 2015 r., przyjęty zostanie nowy plan działania w dziedzinie rozwoju. W tym
kontekście członkowie G7 proponują zorganizowanie rozmów z krajami partnerskimi w Afryce: przywódcy
szeregu krajów afrykańskich wezmą udział w posiedzeniu w drugim dniu szczytu.
Sprawujące przewodnictwo Niemcy pragną również postępu w kierunku osiągnięcia światowego
porozumienia w sprawie klimatu z myślą o paryskiej konferencji ONZ w sprawie klimatu, która odbędzie się w
późniejszym terminie w bieżącym roku. Państwo to zasygnalizowało już, że jest zainteresowane
wprowadzeniem do porządku obrad pewnych szczególnych kwestii środowiskowych, takich jak oczyszczanie
wód oceanów z zanieczyszczenia plastikiem oraz udzielanie pomocy krajom ubogim, aby pomóc im w
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radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu i zachęcić je do poparcia światowego porozumienia w sprawie
klimatu.
Aby zwiększyć reprezentatywność tegorocznego szczytu, Niemcy zaplanowały szeroko zakrojone konsultacje
z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, poprzedzające szczyt.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w kwietniu
Ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 spotkali się w kwietniu w niemieckiej Lubece w związku z
przygotowaniami do szczytu. Przedmiotem obrad były głównie kwestie bezpieczeństwa, w tym kryzysy na
Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, toczące się negocjacje w sprawie irańskiego programu jądrowego, a także
bezpieczeństwo morskie, w tym ochrona środowiska morskiego. Minister spraw zagranicznych Niemiec
Frank-Walter Steinmeier wyraził pragnienie jak najszybszego powrotu Rosji do grupy, gdy tylko porozumienie
z Mińska zostanie w pełni wdrożone. Podczas spotkania omawiano też kwestię praw człowieka, w
szczególności dyskryminacji. Ministrowie G7 zobowiązali się do udzielenia pomocy krajom afrykańskim w
ulepszeniu ich systemów opieki zdrowotnej w celu reagowania na zagrożenia takie jak epidemia eboli.
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