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W poszukiwaniu fi nalité politique Unii Europejskiej. Aspekty 
teoretyczne i praktyczne, red. Luiza Wojnicz, Dorota Rdza-
nek, Monika Potkańska, Instytut Politologii i Europeistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Europeistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa 2015, 229 s., 
ISBN 978-83-923030-9-1

W wyniku kilku nakładających się na siebie kryzysów, z których za 
najważniejsze należałoby uznać strukturalny kryzys strefy euro oraz kry-
zys bezpieczeństwa na granicach, który wybuchł w roku 2014 w związku 
z wydarzeniami na Ukrainie, a w roku następnym przekształcił się w bez-
precedensowy kryzys migracyjny, Unia Europejska (UE) najwyraźniej 
znalazła się na rozdrożu. Akurat co do tego stwierdzenia panuje wyjąt-
kowa zgodność. Jednakże pomysłów i koncepcji na wyjście z tego ostrego 
wirażu jest niemal tyle, co autorów: każdy poważniejszy ośrodek politycz-
ny i każda partia w poszczególnych państwach członkowskich wychodzą 
z własnymi pomysłami. Jedni chcą naprawy istniejących mechanizmów 
i struktur, wspierając tym samym poszukiwania nowych rozwiązań ze 
strony unijnych instytucji, inni, ci niestety w coraz większej liczbie, prze-
powiadają natomiast albo rozpad, albo ograniczenie ambicji projektu eu-
ropejskiej integracji co do treści lub jej zakresu (np. pomysły „małego 
Schengen” czy „twardego jądra integracji”). Ta debata trwa w najlepsze 
na szczeblu politycznym, medialnym, a także w środowisku analitycznym 
i naukowym.

W tym sensie to zbiorowe przedsięwzięcie dwóch ważnych placówek 
naukowych zajmujących się europejską integracją, ze Szczecina i z War-
szawy, należy uznać za wyjątkowo trafi one zarówno co do terminu, jak 
i podjętej oraz badanej tematyki, czyli – znanego już od dawna w europej-
skiej frazeologii – fi nalité politique, które w tej akurat publikacji jest rozu-
miany jako „końcowy cel polityczny, jaki powinna osiągnąć UE, a więc 
jej kształt organizacyjny, forma prawno-ustrojowa, wielkość terytorialna” 
(s. 195). Przy czym jeden z autorów, Janusz Ruszkowski, dodaje do tego, 
że jest to cel wieloaspektowy: polityczny, prawny, ekonomiczny, ustro-
jowy, geografi czny, społeczny itd. (s. 16). Chodzi zatem o to, jaki kształt 
ostatecznie UE przybierze w każdej możliwie dziedzinie.

Tymi zagadnieniami zajęło się w niniejszym tomie aż 13 autorów, głów-
nie ze Szczecina (7). Zbadali oni rożne aspekty, teoretyczne i praktyczne, 
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związane z poszukiwaniem ostatecznego kształtu UE. Pracę podzielono 
na trzy części, poszukując po pierwsze, teoretycznych i koncepcyjnych 
prób wyjaśniania tego zagadnienia, po drugie, rozwiązań empirycznych 
oraz po trzecie, przedstawiając niektóre rozwiązania w politykach sekto-
rowych UE.

Jak zawsze w przypadku prac zbiorowych, mimo ściśle nakreślonej 
tematyki oraz założenia badawczego, rozstrzelenie tematyczne zamiesz-
czonych w tomie artykułów naukowych jest dosyć duże. Po zasadniczym 
dla części pierwszej artykule J. Ruszkowskiego, dokonującego wnikliwego 
przeglądu najważniejszych teorii europeistycznych poszukujących fi nalité 
politique, przychodzą bowiem ciekawe i wnikliwe rozważania Jacka Czapu-
towicza i Kamila Ławniczaka nt. potencjału badawczego studiów europej-
skich w naszym kraju czy Rafała Riedla nt. rosnącej fali eurosceptycyzmu 
na naszym kontynencie. Pewnym uzupełnieniem do analizy J. Ruszkow-
skiego są natomiast rozważania Kazimierza Łastawskiego nt. polskich po-
mysłów integracji europejskiej na przestrzeni dziejów, których okazuje się 
być całkiem sporo.

W części drugiej pracy zamieszczono pięć studiów. Tomasz G. Grosse 
podkreśla już w tytule, że nie doszło do „przełomu instytucjonalnego” 
w procesie integracji. Marek Żurek zastanawia się i prognozuje, jak bę-
dzie funkcjonowała Rada Europejska pod kierownictwem Donalda Tuska. 
Monika Potkańska analizuje kwestie bezpieczeństwa europejskiego pod 
względem instytucjonalnym, niestety, co zrozumiałe, jeszcze bez analizy 
ostatniego kryzysu migracyjnego. Jacek Sroka bada zagadnienie europei-
zacji grup interesu i eurolobbingu. Natomiast Luiza Wojnicz zajmuje się 
kwestią zaangażowania UE w zwalczanie terroryzmu, wychodząc w swym 
tekście od głośnego ataku na redakcję „Charlie Hebdo” w Paryżu (później, 
jak wiemy, doszło w 2015 r. w Paryżu do o wiele bardziej spektakularnego 
ataku terrorystycznego, który wstrząsnął i Francją, i Europą).

Część trzecia, najbardziej zróżnicowania tematycznie, zawiera trzy stu-
dia. Dorota Rdzanek bada zagadnienie wspólnej polityki rolnej i fundu-
szy unijnych i ich wpływy na politykę Polski po akcesji do UE. Marcin 
Orzechowski opisał, tak ważne ostatnio, zagadnienie polityki wschodniej 
UE, w tym projektu Partnerstwa Wschodniego. I wreszcie Janusz Jartyś 
zajmuje się prawami osób ujętymi w terminie LGBT (Lesbian, Gay, Bisex-
sual, Transgender) w kontekście polskim.

Trudno oczywiście znaleźć wspólny mianownik dla tak zróżnicowanej 
mimo wszystko tematyki badawczej. Nie powinno więc dziwić, że próbę 
dokonania – pobieżnego i krótkiego – podsumowania dokonuje jedynie 
jedna ze współredaktorek tomu, D. Rdzanek, dochodząc do oczywistej 
konkluzji, że „nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki będzie 
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ostateczny kształt UE”. Podkreśla ona jednak, jak najbardziej słusznie, że 
w świetle nowych wydarzeń i wyzwań, na jakie UE natrafi ła ostatnio na 
swej drodze, podjęta w tym tomie tematyka jest i aktualna, i bardzo ważna, 
jak też wymaga kontynuacji, gdyż spór o Europę i UE jako jej uosobienie 
instytucjonalne wciąż jest aktualny.

Pozostaje kwestia indywidualnego wyboru i zainteresowań, które z za-
mieszczonych w tomie analiz uzna się za najważniejsze lub najbardziej 
interesujące. Nie ma jednak wątpliwości, że szczególnie ważny z punk-
tu widzenia tytułowego zagadnienia jest otwierający tom przeglądowy 
tekst J. Ruszkowskiego, pokazujący różne teorie integracji europejskiej 
i zwracający uwagę, że sprowadzają się one w gruncie rzeczy do trzech 
pojęć, ukutych niegdyś przez znanego teoretyka Philippa C. Schimttera: 
Federatio, consortio, confederatio. Autor słusznie podkreśla, że dość długo 
główny nurt tych rozważań prowadził ku jakimś rozwiązaniom federacyj-
nym, które jednakże zostały podminowane i podważone w referendach 
narodowych we Francji i w Holandii wiosną 2005 r. i od tamtej pory pro-
jekty i postulaty federacyjne, z tym bodaj najbardziej głośnym Joschki 
Fischera z 2000 r., znalazły się w odwrocie. W ich miejsce nasiliły się na-
tomiast projekty różnych rozwiązań międzyrządowych, od kolektywnego 
zarządzania w wielu dziedzinach (consortio), po nabierające ostatnio coraz 
większej mocy i rozmachu postulaty konfederacyjne, a więc współpracy 
suwerennych państw. Zastąpiły one dość wyraźnie poszukiwania rozwią-
zań ponadnarodowych.

Rozważania te, w wymiarze już bardziej praktycznym, a więc analizy 
stosowanych w UE rozwiązań instytucjonalnych, kontynuuje T. Grosse. 
Stawia on już bardziej wyrazistą tezę (s. 81), zgodnie z którą wspomniane 
referenda we Francji i w Holandii w istocie rzeczy „zablokowały” poszu-
kiwania rozwiązań federacyjnych, prowadząc przy okazji – dodajmy od 
siebie – do swego rodzaju kryzysu konstytucyjnego w ramach UE, a części 
eurokratycznych elit odbierając pomysły i wizje dalszej współpracy. Gros-
se ma rację, dowodząc, że zastępowanie koncepcji federacyjnych rozwiąza-
niami konfederacyjnymi było i jest ściśle związane z przebiegiem kryzysu 
w strefi e euro, w wyniku którego spadło wzajemne zaufanie, a większość 
państw członkowskich zaczęła opowiadać się za coraz luźniejszą strukturą 
współpracy suwerennych państw, czyli konfederacją. 

UE na dzień dzisiejszy to swoista mieszanka rozwiązań federacyjnych, 
których synonimem jest Komisja Europejska, oraz konfederacyjnych, 
czyli międzyrządowych, czego dowodem jest funkcjonowanie Rady Euro-
pejskiej, a więc gremium decyzyjnego złożonego z szefów rządów i głów 
państw. T. Grosse ma bardzo dużo racji, gdy pisze: „Utrzymywanie dyso-
nansu między bardzo rozbudowaną sferą władzy instytucji technokratycz-
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nych a defi cytem instytucji politycznych w Europie wydaje się na dłuższą 
metę niestabilne i konfl iktogenne” (s. 98). Teza ta została sformułowana 
jeszcze przed kryzysem związanym z masową migracją zmierzającą ku Eu-
ropie, która w 2015 r. jeszcze ostrzej i wyraziściej pokazała to napięcie. 

Czy z nakładających się kryzysów to właśnie państwa członkowskie, 
mające odpowiedni mandat polityczny i środki fi nansowe, a nie bardziej 
labilne instytucje unijne i ponadnarodowe, co warto przypominać – tak 
głośnym ostatnio – eurosceptykom, wołającym o prymat w Europie, wyj-
dą jako zwycięskie? Może tak być, czego dowodem jest wnikliwe, uzu-
pełnione odpowiednimi zestawieniami i tabelami, studium R. Riedla nt. 
wyraźnie rosnącej (tu także chodzi o tezy sformułowane przed ostatnim 
kryzysem migracyjno-uchodźczym, który zjawisko jeszcze wzmocnił) fali 
eurosceptycyzmu w UE. Wszystko wskazuje na to, że należy się zgodzić 
z wnioskowaniem tego autora, który pisze: „Najprawdopodobniej obser-
wujemy defi nitywny koniec «permissive consensus», kiedy to proces integra-
cyjny rozwijał się przy milczącej akceptacji stolic państw członkowskich, 
ich elit i społeczeństw” (s. 75). Jest bowiem faktem stwierdzonym em-
pirycznie, że eurooptymizm dominujący jeszcze przed dekadą, w czasie 
przystępowania Polski i okolicznych państw do EU, ostatnio został zastą-
piony przez eurosceptycyzm, w wyniku najpierw światowego kryzysu go-
spodarczego w 2008 r., a jeszcze bardziej kryzysu bezpieczeństwa z 2014 r. 
oraz migracyjnego z 2015 r. A na to wszystko nałożyło się jeszcze wyzwa-
nie ze strony terroryzmu, który to bój – zdaniem L. Wojnicz, w czym nie 
jest odosobniona – UE po prostu przegrywa (s. 151). 

Jaka więc w takim kontekście czeka nas przyszłość w ramach UE? Wy-
daje się, że warto przytoczyć fragment wnikliwego tekstu znanego ana-
lityka Timothy’ego Gartona Asha, zacytowany in extenso przez M. Orze-
chowskiego: „Można przytoczyć dużo argumentów na rzecz tego, by być 
Szwajcarią. Pytanie tylko – Czy nam, Europejczykom, odpowiada taka 
wizja? Czy to szczyt naszych aspiracji w XXI wieku? Podejrzewam, że 
w głębi serca wielu z nas odpowiada «tak». Problem polega na tym, że 
na dłuższą metę, wybierając Wielką Szwajcarię, zaprzepaścimy stopniowo 
szansę, aby się nią rzeczywiście stać” (s. 177).

To ważne przesłanie, które warto przypominać eurosceptykom wołają-
cym o „współpracę suwerennych państw”. Jeśli chcą konfederacji, a więc 
takiej „nowej Szwajcarii”, to muszą pamiętać, że zarówno z teoretycznej de-
fi nicji, jak i z praktycznych doświadczeń jednoznacznie wynika, iż jest to 
z natury rzeczy luźna współpraca państw, wcześniej czy później narażona 
na konfl ikt interesów podmiotów w niej najsilniejszych. Konfederacja, jak 
świadczy historia, nigdy nie była rozwiązaniem trwałym, a tym bardziej 
wyrazistym i silnym w stosunku do przeciwników czy rywali z zewnątrz.
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Szukając fi nalité politique, które w świetle narastających ostatnio kryzy-
sów coraz bardziej zaczyna przybierać formę współpracy konfederacyjnej, 
warto przypominać siłom i osobom je forsującym, że nie jest to bynaj-
mniej najlepsze antidotum na zakusy i aspiracje naszych przeciwników, 
gdziekolwiek oni są. Nawet najlepiej funkcjonująca konfederacja nie bę-
dzie, z założenia, dobrym zabezpieczeniem naszych wspólnych interesów, 
a tym samym może sprowadzić UE i jej państwa członkowskie do rangi 
i roli przedmiotów w rękach innych wielkich mocarstw, które grają pierw-
szorzędną rolę na dzisiejszej scenie globalnej. Z europejskich podziałów 
może być zadowolona Rosja czy bliskowschodnie kolosy, jak Iran czy 
Arabia Saudyjska. Ambiwalentny stosunek do podzielonej Europy mają 
i będą miały wschodzące rynki, od najdynamiczniejszych Chin począw-
szy. Dlatego, kto wie, czy jedną z najbardziej kluczowych prób ucieczki 
do przodu nie jest koncepcja nowej współpracy euroatlantyckiej, zwar-
ta w pomyśle utworzenia Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie 
Handlu i Inwestycji (TTIP), wspominana (s. 112), choć głębiej nieanali-
zowana w tej ciekawej i cennej, wielowymiarowej i wielowątkowej pracy 
przez P. Żurka. Nadszedł bowiem czas poszukiwania nowych rozwiązań 
dotyczących przyszłości Europy i UE, do czego ta lektura nie tylko za-
chęca, lecz także daje odpowiedni zakres materiału do dalszych rozważań 
i przemyśleń.

Bogdan Góralczyk

The European Union and Poland – Problems and Achieve-
ments, red. Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Centre for 
Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013, 185 s., ISBN 
978-83-7561-559-3

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej było, jest i będzie przedmio-
tem wielu analiz politycznych, prawnych, społecznych i gospodarczych. 
Szczególnie istotne są te prowadzone przez naukowców i uwzględnia-
jące wiele dyscyplin naukowych. W takich przypadkach eliminowany 
jest podstawowy mankament niektórych prac: jednostronne spojrzenie 
na konsekwencje akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiona do 
recenzji książka jest świetnym przykładem wielokierunkowego podej-
ścia do analizy skomplikowanych efektów członkostwa w UE zarówno 
w wymiarze czysto ekonomicznym, jak i prawnym, politycznym oraz 
społecznym. Z oczywistych powodów nie obejmuje ona wszystkich 
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aspektów udziału Polski w integracji europejskiej, jednakże w dosko-
nały sposób stanowi logiczny zbiór ośmiu wielopłaszczyznowych analiz 
doświadczeń płynących z członkostwa w Unii Europejskiej. Książka pt. 
The European Union and Poland – Problems and Achievements została przy-
gotowana i wydana przez pracowników naukowych Centrum Europej-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego z udokumentowanym, wieloletnim 
dorobkiem w tej sferze.

Analizę ekonomiczno-społecznych konsekwencji akcesji Polski do 
UE rozpoczyna rozdział autorstwa Kamila Zajączkowskiego oraz Marty 
Pachockiej pt. Członkostwo w UE a Polska wobec wyzwań globalnych. Wy-
brane zagadnienia. Celem rozdziału była identyfi kacja wybranych wyzwań 
globalnych, przed którymi stoi Unia Europejska, a tym samym Polska, 
oraz określenie głównych konsekwencji dla procesów integracyjnych oraz 
pozycji UE na świecie. Autorzy słusznie zauważyli, że Polska, przystę-
pując do Unii Europejskiej, stała się jednocześnie częścią „globalnego 
aktora”, jakim jest Unia Europejska ze wszystkimi tego pozytywnymi 
i negatywnymi efektami. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy 
trafnie zidentyfi kowano trzy globalne wyzwania dla świata, w którym UE 
i Polska muszą zdefi niować swoje stanowiska: a): wojny, konfl ikty i zwią-
zane z nimi operacje zarządzania kryzysowego UE, b) bieda, ubóstwo oraz 
związana z tym pomoc rozwojowa UE, a także c) migracje i z tym związa-
na polityka imigracyjna UE. Tak określonym kluczowym zagadnieniom 
podporządkowano czytelny układ reszty rozdziału.

W odniesieniu do kwestii związanych z misjami zarządzania kryzy-
sowego Unii Europejskiej na świecie autorzy słusznie zwrócili uwagę na 
zmiany w podejściu do przenikających się wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WP-
BiO) jako immanentnych składowych kompleksowej strategii działania 
UE na świecie. Słusznie również wskazano, że WPBiO powinna stano-
wić wartość dodaną wobec NATO, a w żadnym wypadku jej wspieranie 
nie powinno być uznawane za działania konkurencyjne wobec Paktu 
Północnoatlantyckiego. Na uwagę zasługuje bardzo precyzyjny i rzetel-
ny przegląd głównych misji, w których brała udział Polska, jak też iden-
tyfi kacja kluczowych celów, które jej przyświecały. Słusznie określono 
również, że nowe wyzwania globalne wymagają zaangażowania Polski 
zarówno na poziomie politycznym, jak i militarnym na całym świecie, 
a nie tylko w najbliższym otoczeniu geografi cznym. Wydaje się, że bardzo 
dobrym podsumowaniem tej części jest wskazanie, że w obecnej sytuacji 
międzynarodowej dysponowanie tylko potęgą gospodarczą nie wystarcza, 
aby skutecznie zabezpieczać podstawowe interesy geopolityczne Unii i jej 
państw członkowskich.
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W kolejnej części rozdziału pierwszego spróbowano odpowiedzieć na 
pytanie, czy globalne problemy rozwojowe są również problemami Pol-
ski. W związku z tym przedstawiono zakres unijnej polityki rozwojowej 
oraz udział Polski w jej formowaniu i realizacji. Autorzy zauważyli, że 
sukcesywnemu wzrostowi środków przekazywanych przez Polskę do bu-
dżetu UE nie towarzyszy dynamiczny wzrost środków przeznaczanych na 
pomoc dwustronną, lecz wciąż dominuje pomoc wielostronna. Nie jest 
to jednak sytuacja specyfi czna dla Polski, a wspólna dla wszystkich no-
wych państw członkowskich. Przy ocenie tej polityki zwrócono uwagę, że 
Polska w zbyt małym stopniu wykorzystuje dostępne instrumenty pomo-
cy rozwojowej do budowania swojej pozycji politycznej i ekonomicznej, 
sugerując jednocześnie konieczność skupienia większej uwagi na projek-
tach związanych z energetyką, klimatem czy łączących biznes i rozwój. 
Bez kwestionowania politycznej wartości zaangażowania Polski w aspek-
ty międzynarodowe należy jednak zaznaczyć, że nie można zapominać 
o konsekwencjach ekonomicznych, tradycyjnych relacjach jedynie nie-
których państw z regionem np. afrykańskim i potencjalnych kosztów oraz 
możliwości pełnego włączenia się przez Polskę w politykę rozwojową.

Jako trzecie wyzwanie, przed którym stoi Unia Europejska, prawid-
łowo zidentyfi kowano migracje międzynarodowe. Temat ten jest szcze-
gólnie wrażliwy obecnie – w połowie 2015 r., jednakże wydaje się, że nie 
należy próbować go rozwiązywać tymczasowymi instrumentami. W tym 
kontekście bardzo pozytywnie należy ocenić analizę ewolucji europejskiej 
polityki migracyjnej wobec ruchów obywateli spoza UE. Wykazano rów-
nież wspólne elementy polskiej polityki migracyjnej, jej dostosowania 
i „europeizację” wobec działań UE, stanowiących odpowiedź na wyzwa-
nia światowe. Wydaje się jednak, że oprócz tradycyjnych wartości europej-
skich, które wskazują na prowadzenie polityki migracyjnej o charakterze 
solidarnościowym, należałoby również uwzględnić w niej elementy eko-
nomiczne, kulturowe oraz tradycyjne, historyczne powiązania niektórych 
państw UE z krajami pochodzenia migrantów.

Rozdział drugi recenzowanej książki, autorstwa Dariusza Milczarka, 
zawiera analizę ewolucji wpływu Polski na kształtowanie polityki wschod-
niej UE. Autor słusznie stawia pytanie dotyczące skuteczności polityki 
europejskiej wobec Wschodu w obliczu sytuacji na Ukrainie. Wydaje się, 
że głównym problemem tej polityki jest trudność w ustaleniu wspólnych 
celów jej realizowania akceptowalnych przez wszystkie państwa człon-
kowskie UE. W rozdziale tym dokonano szczegółowej analizy różnych 
koncepcji dotyczących zakresu terytorialnego, wybierając, jak się wydaje, 
najlepszą: „politykę wobec Europy Wschodniej”. Następnie przedstawio-
no genezę polityki wschodniej UE, wybijając najważniejsze daty, logicz-



196

Studia Europejskie, 1/2016

nie łącząc wydarzenia oraz reakcje świata na kluczowe i historyczne zjawi-
ska zachodzące w omawianym regionie. Na uwagę zasługuje wielostronne 
spojrzenie na wspomniane wydarzenia, ukazujące stopień ich znaczenia 
z różnych perspektyw, w tym Unii Europejskiej, NATO, Rosji.

Szczególnie interesujące i nowatorskie wydaje się ukazanie koncepcji 
podziału polityki wschodniej UE na Partnerstwo Wschodnie oraz partner-
stwo strategiczne z Rosją. Ze względu na poczynione na wstępie założenia 
skupiono się przede wszystkim na pierwszym fi larze, co wskazuje na potrze-
bę dalszych badań w kierunku relacji UE–Rosja. Szczegółowa analiza part-
nerstwa wschodniego została podporządkowana badaniu założeń, instytucji 
i mechanizmów jego oddziaływania. Wydaje się, że bardzo istotną, z ekono-
micznego punktu widzenia, omówioną w tym rozdziale częścią składową 
partnerstwa wschodniego są umowy stowarzyszeniowe oraz porozumienie 
o pogłębionym i kompleksowym wolnym handlu. Mimo że nie skupiono się 
w tej części na aspektach ekonomicznych wskazano na kluczowe elementy 
dotyczące liberalizacji wymiany handlowej, która, jak się okazało, stanowiła 
kluczowy element sporny między UE a Rosją. Odniesiono się jednak rów-
nież do kwestii wizowych bardzo ważnych dla zwykłych obywateli, na co 
dzień oceniających efekty zbliżania państw Europy Wschodniej do UE.

Na szczególna uwagę zasługuje bardzo czytelnie przedstawiona rola 
Polski jako inicjatora i realizatora polityki wschodniej UE. Oprócz omó-
wienia zaangażowania w budowę i promocję polityki wschodniej, co wy-
daje się być w pełni słuszne, na uwagę zasługuje, specyfi czne rozumienie 
pojęcia „realizatora polityki wschodniej UE”. Wydaje się, że jedynym 
egzekutorem polityki zagranicznej powinna być Unia Europejska, jako 
cała organizacja międzynarodowa. Autorowi udało się jednak w doskona-
ły sposób zidentyfi kować „realizatora” – Polskę oraz „sposoby realizacji” 
i wykorzystywane narzędzia. Jest to jedna z niewielu prób wdrażania pew-
nej koncepcji Polski jako kraju inicjującego i europeizującego ją w posta-
ci polityki unijnej, a następnie prawie samodzielnie implementującego 
jej narzędzia. Rozdział ten zakończono przeglądem głównych sukcesów 
i porażek, obiektywnie wskazując i analizując ich konsekwencje. Jednakże 
na szczególną uwagę zasługuje doskonałe powiązanie przyczyn z trudnoś-
ciami w prowadzeniu polityki wschodniej, zarówno indywidualnie przez 
Polskę, jak i Unię Europejską. W konkluzjach zidentyfi kowano i oceniono 
pozytywne i negatywne opinie na temat efektywności i skuteczności pro-
wadzenia polityki wschodniej UE. Słusznie pod koniec rozdziału uznano, 
że w aktualnej konfi guracji politycznej w Europie Polska ma historycz-
ną szansę, aby stać się swoistym pomostem między zachodnią i północną 
częścią kontynentu (do której już organizacyjnie należy) a całym szere-
giem krajów Europy Wschodniej.
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Analizując pozycję Polski w UE oraz na arenie międzynarodowej 
trudno abstrahować od wymiaru regionalnego. W związku z tym bardzo 
pozytywnie należy ocenić umiejscowienie doskonałego rozdziału autor-
stwa Artura Adamczyka pt. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej na 
forum Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania. Autor po przedstawie-
niu genezy Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Four Countries – V4) szybko 
przechodzi do identyfi kacji głównych punktów i form współpracy V4 na 
forum Unii Europejskiej. Mimo że V4 powstała z pobudek zarówno eko-
nomicznych, jak i politycznych, to, jak wskazuje autor, szybko po akcesji 
do UE okazało się, że bardzo trudno znaleźć wspólne platformy działa-
nia oraz dalekosiężne cele, które cementowałyby współpracę na forum 
Unii Europejskiej. Niestety, jak słusznie zauważono, im bardziej państwa 
V4 analizowały meandry polityk unijnych i szczegóły decyzji zawartych 
w kolejnych unijnych aktach prawnych, tym większe pojawiały się różni-
ce między ich narodowymi interesami. Zdecydowanie trafnie wskazano, 
że trzy państwa Grupy Wyszehradzkiej (Słowacja, Czechy oraz Węgry) 
w obawie przed dominacją Polski, jako większego partnera w tym czworo-
kącie, z dystansem podchodzą do wielu jej inicjatyw.

Mimo zidentyfi kowania powyższych problemów udało się wyodrębnić 
wspólne płaszczyzny współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej: negocja-
cje perspektywy fi nansowej 2007–2013, wymiar wschodni polityki UE, 
elementy europejskiej polityki energetycznej oraz pakietu energetyczno-
-klimatycznego. W tych ramach zidentyfi kowano kluczowe interesy naro-
dowe państw V4 oraz zakres potencjalnych i realnych płaszczyzn współ-
pracy. Precyzyjnie przeanalizowano działania podejmowane przez polską 
dyplomację, określono ich zakres, charakter oraz adresatów, nie tylko 
z Grupy Wyszehradzkiej, lecz także łącznie z innymi państwami człon-
kowskimi UE, wskazując na możliwe pola sukcesu i ostateczne rezultaty. 
Co bardzo istotne, nie ograniczono się jedynie do analizy sytuacji i stano-
wisk państw V4 wobec podnoszonych problemów, szczególnie w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, ale również przedstawiono szerszy kontekst 
międzynarodowy, z uwzględnieniem opinii, komentarzy i działań innych 
zainteresowanych państw z UE, jak i spoza Unii.

Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w omawianej analizie 
podnoszenia koncepcji mogących mieć negatywny wpływ na spójność 
Grupy Wyszehradzkiej. Przykładem takim jest choćby projekt współpra-
cy naddunajskiej Rumunii i Austrii. Ponadto w czytelny, rzetelny i precy-
zyjny sposób przedstawiono potencjalne wyzwania dla dalszej współpracy 
Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej. Właściwie zaliczono 
do nich konfl ikt na Ukrainie i próbę zapewnienia spójności stanowiska 
Unii Europejskiej w tej sferze. Na uznanie zasługuje prezentacja, w wywa-



198

Studia Europejskie, 1/2016

żony sposób, stanowiska Polski oraz pozostałych państw V4 w odniesie-
niu do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Było to szczególnie trudne, 
gdyż wielość stanowisk, ich zmian i modyfi kacji oraz pojawiających się 
nowych koncepcji zdecydowanie utrudniła autorowi ich prezentację. Na-
leży jednakże uznać, że z pełnym sukcesem poradził on sobie z tym za-
daniem, umiejętnie umiejscawiając czasem odmienne stanowiska państw 
V4 na linii osi czasu wyznaczającej daty kluczowych decyzji Unii Euro-
pejskiej w tej sferze. Na zakończenie słusznie wskazano, że przeprowadzo-
na analiza funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej pozwala uznać, że na 
pewno jest to grupa widoczna na forum UE (efektowna), ale nie do końca 
skuteczna.

Nieco inny nurt badań rozpoczyna tekst Przemysława Dubla pt. Pol-
ska w Unii Europejskiej – dekada sukcesów czy problemów. Część ta zosta-
ła poświęcona konsekwencjom wykorzystywania funduszy europejskich 
w Polsce. Wskazano w niej zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty 
wspierania ze środków unijnych projektów społecznych realizowanych 
w Polsce. W tym celu umiejscowiono działania prowadzone w Polsce 
w szeroko rozumianym kontekście polityki regionalnej Unii Europej-
skiej. Słusznie zwrócono uwagę na znaczenie polityki regionalnej jako 
płaszczyzny współpracy administracji rządowej oraz samorządu teryto-
rialnego. Warto jednakże zauważyć, że koncepcje wykorzystania funduszy 
europejskich na poziomie regionalnym powinny być co najmniej kon-
sultowane z ostatecznymi benefi cjentami – przedsiębiorcami, od których 
przedsiębiorczości zależy zarówno wzrost gospodarczy, rozwój społeczno-
ekonomiczny, tworzenie nowych miejsc pracy, jak i wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań.

W dalszych rozważaniach słusznie wskazano, że jako cele polityki re-
gionalnej zidentyfi kowano na poziomie UE zarówno wspieranie konku-
rencyjności, jak i zmniejszanie nierówności międzyregionalnych. Kon-
cepcja ta, co warto zaznaczyć, wydaje się być słuszna, choć w rzeczywisto-
ści trudna do zrealizowania. Pozostaje bowiem otwarta w ekonomii dys-
kusja na temat relacji między zwiększaniem zdolności do konkurowania 
przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych oraz przyspieszeniem 
wzrostu gospodarczego w celu „doganiania” lepiej rozwiniętych regionów 
UE (konwergencja). Kolejne części tego rozdziału zostały poświęcone 
prezentacji wielkości dostępnych i wydatkowanych środków z funduszy 
europejskich w perspektywie 2004–2006 oraz 2007–2013.

W rozdziale tym wskazano również najważniejsze bariery w wykorzy-
staniu funduszy europejskich. Na podstawie przeprowadzonych badań 
ujawniono główne ograniczenia krępujące swobodę działania fi rm pozy-
skujących środki unijne. Warto jednakże zauważyć, że znaczące wymaga-
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nia administracyjne i fi nansowe odnośnie do potencjalnych benefi cjentów 
środków publicznych, jakimi są fundusze europejskie, powinny zapewnić 
właściwe i efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników europejskich. 
Na zakończenie wskazano, że bariery tworzą w rzeczywistości dodatkowe 
koszty zarówno po stronie benefi cjenta, jak i instytucji ogłaszających kon-
kursy i prowadzących projekty, a niestety do tej pory żadna instytucja nie 
pokusiła się o ich oszacowanie. Ta konstatacja jest zdecydowanie zapro-
szeniem do prowadzenia dalszych interesujących badań w tym temacie.

Kontynuacją rozważań o wpływie akcesji Polski do Unii Europejskiej 
na gospodarkę jest kolejny rozdział, pt. Konwergencja i zachowanie konku-
rencyjności – problemy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Autor – Ka-
zimierz Ryć – stawia jednoznaczne tezy o istotnym wpływie członkostwa 
w UE na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz konieczność przystą-
pienia do strefy euro. Udowodnienia tych spostrzeżeń należy poszukiwać 
w kolejnych częściach tego rozdziału. Wskazano w nich m.in., że ceno-
wa konkurencyjność przestaje być jednoznaczną przesłanką zwiększającą 
atrakcyjność inwestycyjną Polski.

Co najmniej wątpliwości budzi jednoznaczne stwierdzenie o niewi-
dzialnej ręce wolnego rynku, która źle kierowała inwestycjami, a szerzej – 
strumieniami przepływu kapitału, zamiast konwergencji nastąpiła w isto-
cie dywergencja. Oczywistą rzeczą jest bowiem fakt, że kapitał dąży do 
bardziej rentownych lokalizacji, a w konsekwencji następuje zwiększenie 
ogólnego dobrobytu kosztem powiększających się dysproporcji na pozio-
mie regionalnym.

W dalszej części tego rozdziału słusznie wskazano na konsekwencje 
braku zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego i realnej konwergencji. 
Dość kontrowersyjny wydaje się być pogląd o negatywnych konsekwen-
cjach dla Południa UE w postaci utraty części rynków zbytu i deindu-
strializacji oraz o korzyściach płynących z otwartej gospodarki tylko dla 
Północy. Warto jednakże wskazać na słuszną tezę, że dopiero kryzys go-
spodarczy obnażał słabość gospodarek wielu państw.

Kolejna część tego rozdziału została poświęcona dyskusji i analizie pol-
skich opinii na temat strefy euro i udziału kraju w tym przedsięwzięciu. 
W celu zapewnienia przejrzystości wywodu dokonano rzetelnej analizy 
Raportu NBP na ten temat zarówno w zakresie poziomu PKB, kosztów 
produkcji i cen czynników wytwórczych, elastyczności rynku pracy, jak 
i konsekwencji przekazania kompetencji narodowych w odniesieniu do 
polityki monetarnej. Bardzo ciekawą częścią tego opracowania jest próba 
odpowiedzi na pytanie „co zamiast euro?”. W tym miejscu z uznaniem 
należy odnieść się do zaprezentowania szerokiego przeglądu głównych tez 
i postulatów dotyczących obecności polski w strefi e euro.
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Na zakończenie słusznie wskazano, że należałoby się opowiedzieć za 
integracją Unii wokół własnej waluty, dlatego, po pierwsze, że już istnieje, 
a po drugie, że waluta euro jest w globalnej gospodarce potrzebna.

Następny rozdział książki został poświęcony wymianie handlowej Pol-
ski w ramach UE. Rozdział autorstwa G. Tchorek oraz J. Czaji stanowi 
analizę przepływów handlowych z Polski do Unii Europejskiej na tle wy-
miany handlowej Grupy Wyszehradzkiej. Podejście takie należy ocenić 
jako prawidłowe i szczególnie obecnie aktualne. Współpraca Polski z Cze-
chami, Słowacją i Węgrami, datująca się na początki transformacji syste-
mowej, zaowocowała wieloma wspólnymi pozytywnymi działaniami na 
arenie międzynarodowej, w tym europejskiej. Jednakże, mimo politycznej 
zgody na bliską kooperację, wciąż mamy do czynienia częściej z negatyw-
ną konkurencją niż przykładami pozytywnych działań. Z tego punktu wi-
dzenia bardzo wartościowa jest analiza handlu Polski w świetle wymiany 
prowadzonej przez pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej.

W pierwszej części tego rozdziału dokonano pogłębionego przeglądu 
literatury teoretycznej na temat otwartości handlowej oraz dywersyfi ka-
cji i specjalizacji produkcji oraz eksportu. Słusznie podniesiono kwestię 
relacji między handlem a PKB, ujawniając dwa podejścia ujmujące albo 
specjalizację, albo dywersyfi kację produkcji i wymiany. Ponadto zwróco-
no uwagę na ujawnianie przy zastosowaniu modeli grawitacji czynników 
wpływających na bilateralną wymianę handlową: wielkość gospodarek 
oraz odległość między nimi.

Część druga tego rozdziału została poświęcona głównym nurtom ba-
dań przepływów towarowych oraz inwestycyjnych w państwach Grupy 
Wyszehradzkiej. Analizie poddano w sumie 27 opracowań, w tym 19 re-
cenzowanych. Należy podkreślić bardzo szeroki i trafny wybór analizo-
wanych opracowań autorstwa zarówno krajowych, jak i zagranicznych ba-
daczy wykorzystujących różne metody i modele oraz skupiających się na 
różnych przedziałach czasowych. Ten przegląd literatury pozwolił auto-
rom sformułować trzy główne wnioski dotyczące okresu po członkostwie 
w UE: a) nastąpił wyraźny wzrost wymiany handlowej między państwami 
V4 a pozostałymi członkami Unii, b) nastąpił wzrost znaczenia wymiany 
wewnątrzgałęziowej, co było stymulowane w głównej mierze napływem 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz c) nastąpił wzrost zróżnico-
wania produktowego i odchodzenie od konkurencji cenowej.

W kolejnej części autorzy dokonali analizy pozycji Polski w handlu 
w ramach UE, formułując na zakończenie trafne wnioski zarówno w kon-
tekście handlu światowego, jak i wymiany w ramach Grupy Wyszehradz-
kiej. Słusznie zauważono relatywnie szybki i ciągły, mimo okresu kryzysu, 
wzrost udziału znaczenia handlu Polski na arenie międzynarodowej. Au-
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torzy podkreślili, że ma to związek zarówno z wciąż występującą konku-
rencją cenową, jak i silnymi powiązaniami z krajami UE oraz relatywnie 
wysokim udziałem przemysłu w PKB. Swego rodzaju podsumowaniem 
przeprowadzonego badania jest rzetelna prezentacja danych dotyczących 
napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na tle pozosta-
łych państw Grupy Wyszehradzkiej. Zwrócono przy tym słuszną uwagę 
na zależność między BIZ a udziałem gospodarek i przedsiębiorców w łań-
cuchu wartości. Wydaje się jednak, że te wstępne wnioski powinny być 
przyczynkiem do prowadzenia dalszych analiz w tym obszarze.

Następny rozdział został poświęcony bezpieczeństwu energetyczne-
mu Polski. Autor – Bartłomiej Nowak – jednoznacznie opowiedział się 
za uznawaniem bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z podstawo-
wych elementów składających się na ogólne bezpieczeństwo, w tym eko-
nomiczne kraju. Autor słusznie zaczyna analizować problem od podstaw 
prawnych, szybko ukazując główne problemy natury społeczno-gospodar-
czej: z jednej strony kwestię zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, a z dru-
giej rozsądnych cen dla odbiorców i użytkowników. W części tej wskazano 
również na polityczny charakter koncepcji bezpieczeństwa energetyczne-
go i międzynarodowy wymiar działań w tym zakresie.

Główna część tego rozdziału została jednak poświęcona ekonomicz-
nym konsekwencjom bezpieczeństw energetycznego w Polsce, wskazując 
na bezpośrednie powiązanie z rozwojem gospodarczym. W związku z tym 
dokonano analizy przede wszystkim dotychczasowego popytu na gaz, for-
mułując na tej podstawie wnioski dotyczące przyszłego zapotrzebowania 
na ten surowiec. Jednocześnie objęto analizą nieodzowny element ryn-
ku, jakim jest podaż. Przeprowadzono w tym zakresie dyskusję zarówno 
na temat pozycji operatów w Polsce, jak i zidentyfi kowano potencjalne 
konsekwencje działań na rzecz wydobywania gazu łupkowego. Dotych-
czasowe uregulowania prawne, jak też wstępne kroki poczynione przez 
prywatnych inwestorów, mogą sugerować potencjalny wpływ dostępności 
gazu łupkowego na bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

W kolejnej części przeprowadzono analizę koncepcji bezpieczeństwa 
energetycznego, jej praktycznego wdrażania oraz dotychczasowych kon-
sekwencji dla czołowych gospodarek na świecie (USA, Niemcy, Francja, 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii). Na uwagę zasługuje 
powiązanie polityki dywersyfi kacji źródeł energii właśnie ze wspomnia-
nymi wcześniej w kontekście Polski złożami gazu łupkowego i koncep-
cjami jego wydobycia. Wskazano również trafnie na inne instrumenty 
i działania, które powinny wyeliminować monokulturę dostaw surowców 
energetycznych i wesprzeć bezpieczeństwo energetyczne: a) wprowadza-
nie innowacyjnych technologii, b) tworzenie rezerw obowiązkowych, 
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c) budowa i rozwój infrastruktury energetycznej, d) zawieranie porozu-
mień międzynarodowych. Wzięto powyższe wytyczne pod uwagę i doko-
nano bardzo rzetelnej i krytycznej oceny koncepcji bezpieczeństwa ener-
getycznego przedstawionej w polskich dokumentach rządowych, w tym 
w Poland’s Energy Policy to the year 2030. Na tej podstawie trafnie sformu-
łowano wniosek o konieczności bliskiej współpracy zarówno władz pań-
stwowych, jak i sektora przedsiębiorców w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju.

Ekonomiczne rozważania na temat konsekwencji członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej kończy bardzo interesujący rozdział Małgorza-
ty Winter na temat zarządzania fi nansami publicznymi. Kwestia ta jest 
szczególnie istotna w związku z akcesją do UE, gdyż na Polsce, jako pań-
stwie członkowskim, ciąży kilka wymagań związanych z fi nansami pub-
licznymi: począwszy od konieczności współfi nansowania środków euro-
pejskich, przez zakaz udzielania przez państwa pomocy publicznej znie-
kształcającej konkurencję, aż po wymogi dotyczące stabilności fi nansów 
w związku z członkostwem w unii gospodarczej i walutowej. W tym kon-
tekście autorka słusznie zauważa konieczność przejścia z wydatkowania 
na zarządzanie środkami publicznymi w Polsce, co wymaga innowacyjnej 
implementacji klasycznych funkcji zarządzania: planowania, podejmowa-
nia decyzji, organizowania, kierowania i kontroli.

W rozdziale tym dokonano rzetelnego przeglądu zmian legislacyjnych 
odnośnie do kontroli budżetu Polski, począwszy od pierwszych regulacji 
z 1989 r., aż po rozwiązania z okresu kryzysu fi nansowego i gospodarczego 
lat 2008–2010. Na tej podstawie słusznie wskazano, że w związku z akcesją 
do UE nie nastąpiła radykalna zmiana kontroli fi nansów publicznych na 
poziomie makro, jednakże, w związku z wymaganiami unijnymi, wprowa-
dzono nowe rozwiązania na poziomie mikro: poszczególnych instytucji. 
Dotyczyło to przede wszystkim audytu wewnętrznego, dzięki któremu 
wprowadzono nowoczesne rozwiązania stosowane w instytucjach między-
narodowych, w tym w ramach wymogów Komisji Europejskiej.

Warto w tym miejscu zauważyć szczegółową analizę pojęcia audytu 
wewnętrznego umożliwiającą zrozumienie koncepcji i realizacji weryfi ka-
cji oceny wewnętrznej funkcjonowania jednostek w zakresie gospodarki 
fi nansowej. Badanie ustawy o fi nansach publicznych oraz jej kolejnych 
zmian zostało wzbogacone o prezentację praktyki w odniesieniu do audy-
tu wewnętrznego w Polsce.

W podsumowaniuc można z całym przekonaniem stwierdzić, że re-
cenzowana publikacja zawiera wiele interesujących wątków zarówno do 
dyskusji naukowej, jak i dla praktyki gospodarczej. Z okazji dziesięcio-
lecia obecności w Unii Europejskiej pojawiło się wiele opracowań obej-
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mujących analizy skutków integracji europejskiej dla Polski. Jednakże tę 
książkę wyróżnia kilka cech: po pierwsze, wspomniana już interdyscypli-
narność, która zapewnia czytelnikowi możliwość poznania efektów człon-
kostwa w UE zarówno na płaszczyźnie politycznej, prawnej, społecznej, 
jak i gospodarczej. Po drugie, książka zawiera efekty badań oraz oceny 
skutków dla Polski głębszej integracji europejskiej w nieco niszowych ob-
szarach, jak: współpraca instytucjonalna i gospodarcza z Grupą Wyszeh-
radzką, ale też prezentuje skutki inicjatyw Polski w szczególnie ważnych 
dla kraju obszarach, tj. Partnerstwa Wschodniego i bezpieczeństwa ener-
getycznego. Dzięki temu autorzy wypełniają istotną lukę w literaturze na 
temat członkostwa Polski w UE. Mimo różnorodności podejść, metod ba-
dawczych i wreszcie analizowanych tematów udało się zapewnić spójność 
i logikę układu książki oraz czytelny przekaz dla odbiorcy.

Na szczególną uwagę zasługuje nieszablonowość formułowanych 
wniosków i rekomendacji opartych na rzetelnej analizie literatury teorii, 
przeglądzie dotychczasowych prac, aż wreszcie własnych badań. Dzięki 
temu książka ta nie jest jedynie przewodnikiem po wybranych aspektach 
członkostwa Polski w UE, a stanowi swego rodzaju wyzwanie intelektu-
alne do dalszej dyskusji i badań w ramach zaproponowanych tematów. 
W konsekwencji każdy czytelnik tego opracowania powinien być usatys-
fakcjonowany uzyskaniem zarówno precyzyjnej i rzetelnej wiedzy, jak 
i sugestii do prowadzenia dalszych badań w skomplikowanej materii in-
tegracji europejskiej.
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