
www.wuw.pl

PRZEGLĄD
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Paradygmat analiz ubóstwa  
i wykluczenia społecznego1

Piotr Broda-Wysocki, Cardinal Stefan Wyszynski University  
(Warsaw, Poland) 

E-mail: p.broda-wysocki@uksw.edu.pl 
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Streszczenie

Ubóstwo i  wykluczenie społeczne to pojęcia obecne w  sferze publicznej, a  także w  analizach 

naukowych. Ich stosowaniu na ogół nie towarzyszy odpowiednia precyzja definicyjna. W niniej-

szym artykule sformułowano tezę, iż istnieje jeden (co samo w sobie już jest dyskusyjne) złożony 

paradygmat ubóstwa i  wykluczenia społecznego. Składają się nań cztery płaszczyzny (zwane 

w artykule elementami paradygmatu): (1) historii i kultury, (2) koncepcji politycznych, (3) nowych 

pojęć i prób ich operacjonalizacji oraz (4) dyskursywności. Podział ten oparty jest na kryterium 

multidyscyplinarnym, co oznacza, że może nie być ono dość precyzyjne. Zarazem opracowywanie 

potencjalnych efektywnych programów działań zwalczających ubóstwo i wykluczenie społeczne 

wymaga uprzedniego (odpowiedniego koncepcyjnie i uwzględniającego ich złożony charakter) 

zdefiniowania tych zjawisk.

Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskurs

The paradigm of analyses of poverty and social exclusion

Abstract

Poverty and social exclusion are notions presented in the public sphere and scientific analysis. Their 

application is usually not accompanied by adequate definition. This article formulates the thesis that 

there is one (it is debatable) complex paradigm of poverty and social exclusion. It consists of four 

levels (called as paradigm elements in this article): (1) history and culture, (2) political concepts, (3) new 

definitions and attempts of their operationalisation, and (4) discursiveness. This division is based 

on the multidisciplinary criterion, which means that it may not be quite precise. The development 

of potential effective programmes to combat poverty and social exclusion requires prior defining 

(conceptually appropriate and taking into account their complex nature) these phenomena.

Keywords: poverty, social exclusion, discourse

1   Badania zostały przeprowadzone w  ramach programu DIALOG finansowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019–2020.
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Ubóstwo i  wykluczenie społeczne to pojęcia często goszczące w  wypowiedziach 
politycznych czy szerszej debacie publicznej, a także w analizach naukowych. Ich stoso-
waniu – poza niezbyt doniosłym społecznie dyskursem naukowym – nie towarzyszy na 
ogół precyzja definicyjna. Z kolei jej brak utrudnia identyfikację założeń, do których takie 
zastosowania – często nie expressis verbis – się odwołują. Paradygmaty i definicje mają 
następnie wpływ na konstruowanie założeń do programów społecznych czy działań 
politycznych, które przekładają się bezpośrednio na życie społeczno-polityczne. W ni-
niejszym artykule postawiono następującą tezę: złożoność paradygmatu, do którego 
można odwołać się w  odniesieniu do ubóstwa i  wykluczenia społecznego sprawia, iż 
wymogiem poprawności definiowania tych zjawisk i opracowywania programów działań 
w sferze polityki publicznej względem nich, winno być tej złożoności ujawnianie. Brak 
takiego porządkującego odwołania, lokującego koncepcyjnie autora lub przedstawiane 
idee i ich interpretacje, prowadzi do operowania definicjami zbyt wąskimi, zbyt szerokimi 
lub definicjami nieadekwatnymi. To wpływa następnie na efektywność planowanych 
i podejmowanych działań. 

Dyskusyjna pozostaje kwestia: czy wspomniany paradygmat jest jeden (złożony), czy 
też można mówić o ich wielości (i zapewne różnym stopniu komplikacji). Omówienie tej 
kwestii wymagałoby dokonania złożonej analizy w odrębnym opracowaniu naukowym 
o  istotnej objętości i  dokumentacji. W niniejszym artykule przyjmuje się założenie, że 
paradygmat jest jeden i złożony, pozostawiając tę kwestię do przyszłych dysput.

Celem artykułu jest próba nakreślenia szkicu, elementów mapy i  zmian tytułowe-
go paradygmatu analiz ubóstwa i wykluczenia społecznego, by zwrócić w ten sposób 
uwagę na konieczność pogłębionych rozważań teoretycznych na tym gruncie. W arty-
kule założono – i  to wpływa na jego strukturę – że dla omawianego paradygmatu, po 
pierwsze, kluczowe znaczenie ma pojęcie ubóstwa. Po drugie, przyjęto, że paradygmat 
ten można rozpatrywać na czterech płaszczyznach (zwanych w  tekście elementami 
paradygmatu): (1) historii i  kultury, (2) koncepcji politycznych, (3) nowych pojęć i  prób 
ich operacjonalizacji oraz (4) dyskursywności. Po trzecie, tego typu podział oparty jest 
na niezwykle multidyscyplinarnym kryterium, co oznacza, że może nie być ono dość 
precyzyjne. 

Istnieje zatem szerokie pole do dyskusji, ale jego wielkość nie zwalnia od prób jego 
porządkowania. Obszar ubóstwa i wykluczenia społecznego wydaje się być dodatkowo 
dość dobrze i często analizowany w ramach różnych obszarów badawczych. W Polsce 
wiodącym ośrodkiem w tym zakresie był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który – obok 
systematycznych obserwacji i analiz kategorii minimum socjalnego i minimum egzysten-
cji czy stworzenia operacjonalizowanych kategorii wsparcia dochodowego rodzin i progu 
interwencji socjalnej – od lat porządkuje także wiedzę na temat ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zwłaszcza w pracach kierowanych przez S. Golinowską (por. Golinowska i in. 
2008; Golinowska 1997; Golinowska, Broda-Wysocki 2005; Broda-Wysocki 2012). Istotny 
wkład koncepcyjny i operacjonalizacyjny2 wniósł także Uniwersytet Łódzki i dwie związa-

2    w wielu wypadkach na gruncie polskim prekursorski, tworzący łódzką szkołę badań nad biedą i pomo-
cą społeczną – wedle słów E. Tarkowskiej (2013a), rekonstruującej te badania.
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ne z nim badaczki – W. Warzywoda-Kruszyńska oraz J. Grotowska-Leder (por. zwłaszcza 
Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013; Grotowska-Leder 2002; Grotowska-Leder, 
Rokicka 2013). Elżbieta Tarkowska (2013b) znakomicie zrekonstruowała także dyskursy 
związane z biedą i wykluczeniem społecznym w różnych obszarach badawczych. Istotny 
wkład w porządkowanie wiedzy na temat omawianych zjawisk oraz ich popularyzowanie 
np. w  środowisku organizacji pozarządowych wnosi Ryszard Szarfenberg (2018, 2019) 
oraz Anna Szukiełojć-Bieńkuńska (zob. Szukiełojć-Bieńkuńska 2005, 2006, 2008).

Historia i kultura

Element pierwszy omawianego paradygmatu to historia i kultura. W zasadzie trud-
no znaleźć koncepcję ubóstwa, biedy lub wykluczenia, która nie miałaby charakteru 
kontekstowego, tj. czasowego oraz społecznego,3 lub która nie byłaby rozpatrywana 
w  kategoriach etycznych. Do dzisiaj w  artykule 20 Polskiej Konstytucji widnieje zapis 
o społecznej gospodarce rynkowej, której koncepcja wywodzi się z idei ordoliberalizmu, 
dla którego z kolei istotną podstawę stanowiła katolicka nauka społeczna (Broda-Wy-
socki 2018: s. 323). Ubóstwo może być zatem rozumiane jako położenie ekonomiczne, 
deprecjonujące lub niekorzystne, ale także jako sytuacja społeczna powiązana z upoko-
rzeniem, napiętnowaniem czy dyskryminacją.

Systematyczne badania nad ubóstwem, zapoczątkowane przez Bootha i Rowentre 
na początku XX wieku wyznaczyły paradygmat identyfikowania ubóstwa za pomocą 
wskaźników statystycznych, odwołujących się do dochodów. Do dzisiaj rdzeń definio-
wania ubóstwa ma charakter materialny (Golinowska, Broda-Wysocki 2005: s. 21; Lister 
2007: s. 19–21). I te elementy, przekładane następnie na tzw. linie ubóstwa (zwłaszcza 
tzw. linie absolutne), można uznać za istotny składnik koncepcyjny paradygmatu analiz 
ubóstwa.

Wymiar społeczno-moralny odnosi się do niematerialnych aspektów ubóstwa. W tym 
znaczeniu nie znikają z pola widzenia kwestie materialne (brak zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb często bowiem towarzyszy różnym formom ubóstwa), niemniej na plan 
pierwszy wysuwają się (i traktowane są bardziej przyczynowo od aspektów materialnych) 
takie kwestie, jak: pozycja i status społeczny, poszanowanie godności, zjawiska napięt-
nowania, stygmatyzacji i nierówności w dziedzinie praw obywatelskich (Lister 2007: s. 20). 
Chodzi zatem o całą tę przestrzeń ubóstwa, którą obejmuje zaproponowane przez Amar-
taya Sena pojęcie możliwości i zdolności (ang. capability)4. Amartaya Sen (2000) stawia 
na gruncie ekonomii zasadnicze pytania natury moralnej: o naturę równości, o wolność 

3    O kategorii czasu na gruncie socjologii i polityki społecznej pisała Elżbieta Tarkowska (1987, 1992, 1997).
4   „Koncepcja ubóstwa w kategoriach zdolności do wypełniania funkcji życiowych powstała w opozy-

cji do mierzenia ubóstwa tylko w kategoriach posiadania niezbędnej sumy dochodów czy majątku. 
Zdolność do wypełniania funkcji życiowych oznacza możliwość życia w takich warunkach środowiska, 
które nie zagrażają zdrowiu, w takich warunkach organizacji zdrowia publicznego, które umożliwiają 
uniknięcie chorób zakaźnych, w takich warunkach organizacji i jakości działania państwa i społeczeń-
stwa, które daj poczucie bezpieczeństwa, dostęp do zdrowej i wystarczającej żywności, do potrzebnej 
informacji, możliwości kształcenia się, możliwość reprodukcji oraz uczestnictwa w życiu politycznym” 
(Golinowska, Broda-Wysocki 2005: s. 26).
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formalną i realną, rozumianą jako możliwości realizacji swoich zamierzeń, jako możliwość 
wyboru między różnymi alternatywami. Ubóstwo to nie tylko niski dochód czy standard 
życia. W tym ujęciu to przede wszystkim zajmowanie pozycji społecznej pozbawiającej 
możliwości dokonywania wyboru innego/lepszego życia z powodu ograniczeń statuso-
wych lub braku środków czy kompetencji. A. Sen sugeruje wręcz, że to możliwości, a nie 
osiągnięcia powinny być zasadniczą miarą ubóstwa (Sen 2000; Goffman 2000).

Za próby wiązania elementów społecznych (niematerialnych) i  materialnych para-
dygmatu analiz ubóstwa można uznać jego koncepcje relatywne5 i wielowymiarowe6. 
Koncepcja relatywna odnosi się do miary 50% przeciętnych dochodów, którą to granicę 
uznaje się za granicę ubóstwa. Uznaje ona względność ubóstwa, czyli uzależnienie 
linii od przeciętnego poziomu życia w kraju oraz wskazuje na nierówności, jako jeden 
z głównych wyznaczników ubóstwa. Koncepcja wielowymiarowa uwzględnia zaś nie tyl-
ko deprywację potrzeb podstawowych, ale także ponadpodstawowych (a więc również 
uczestnictwa w  życiu kulturalnym, społecznym i  politycznym) oraz jakość środowiska 
społecznego, naturalnego, dostęp do instytucji obywatelskich i socjalnych7.

Koncepcje polityczne

Drugim elementem paradygmatu byłyby koncepcje polityczne. Nie chodzi tu jed-
nak o rekonstruowanie koncepcji welfare state (Gosta-Andersen 1990), gdyż stanowi to 
temat zbyt obszerny w tym miejscu, ale o wskazanie wrażliwości definiowania ubóstwa 
na wpływy dominującej idei politycznej. Więcej państwa, więcej społeczeństwa, a może 
więcej indywidualizmu? Ruth Lister wskazuje (cytując S. H. Silvera) na koncepcję repu-
blikanizmu, liberalizmu i  socjaldemokracji8. Odpowiednio tym filozofiom przypisuje się 
paradygmat solidarności (podkreślający problem zerwanych więzi społecznych i odpo-
wiedzialność państwa za działania inkluzyjne), paradygmat specjalizacji (podkreślający 
moment indywidualizacji i jednostkowej odpowiedzialności za swój los, który odmienić 
można poprzez pracę, a  nie pomoc publiczną) oraz paradygmat monopolu (ubóstwo 
i  społeczne wykluczenie jest następstwem złożonego oddziaływania szeregu czynni-
ków: klasy, władzy politycznej i  statusu społecznego, prowadzących do ograniczeń 
o charakterze strukturalnym) (zob. Lister 2007: s. 98). Trudno znaleźć ustrój oparty w spo-

5   Twórcą koncepcji relatywnych w badaniach ubóstwa był Peter Townsend, który uważał, iż wiele kon-
cepcji i miar uchodzących za absolutne, ma w istocie charakter relatywny, osadzone są bowiem w róż-
nych warunkach kulturowych, klimatycznych czy społecznych (Golinowska, Broda-Wysocki 2005: 
s. 23; Townsend 1979).

6   Tego typu podejście stosował w polskich badaniach np. T. Panek (1996).
7   W tym nurcie koncepcyjnym tworzone są wskaźniki UNDP, np. HDI – Human Development Index, GDI – 

Gender-related Development Index, GEM – Gender Empowerment Measure, HPI – Human Poverty Index 
(por. Golinowska, Broda-Wysocki 2005: s. 23, 27). Jednym z pierwszych badań, wyprzedzających meto-
dologicznie swoją epokę, były prace prowadzone w Niemczech w roku 1933, a znane dziś z klasycznej 
publikacji M. Jahody, P. F. Lazarsfelda i H. Zeisela (2007), Bezrobotni Marienthalu, Warszawa.

8   Polityczne uwarunkowania odwołań do pojęcia ubóstwa i wykluczenia zostały tu nieledwie zasygnali-
zowane. Można bowiem pokusić się o ich rekonstrukcję bardziej historyczną (w ujęciu stosowanym lub 
unikanym przez tzw. państwa socjalistyczne) lub w bardziej aktualnych podziałach na ujęcia liberalne 
czy konserwatywne lub komunitariańskie.
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sób czysty o którąś z tych idei. Bez problemu można jednak wskazywać państwa o pro-
weniencji bardziej liberalnej czy bardziej socjaldemokratycznej. Bardziej nastawione na 
odwoływanie się do inicjatywy i działań jednostek lub – przeciwnie – raczej skupione na 
identyfikowaniu i usuwaniu przeszkód natury strukturalnej.

Ta skrótowo przedstawiona przestrzeń zapewne pokazuje tło do dalszej konkretyzacji 
koncepcyjnej tego zagadnienia. Obszar polityczny jest dość trudny do analizy, wymaga 
dobrze uzasadnionego i metodologicznie przeprowadzonego rozróżnienia na przestrzeń 
polityki (w sensie teorii) i polityczności w sensie podejmowanych działań (przez samych 
polityków lub z ich inspiracji przez inne podmioty)9. 

Nowe pojęcia i koncepcje

Element trzeci paradygmatu to nowe pojęcia, uzupełniające (rozszerzające) lub 
niekiedy zastępujące pojęcie ubóstwa. Takim pojęciem, wpływającym z  jednej strony 
na powstawanie nowych definicji i nowe sposoby ich operacjonalizacji, a z drugiej, na 
modyfikację paradygmatu związanego z ubóstwem, stało się pojęcie wykluczenia spo-
łecznego (ang. social exclusion). Pojęcie to wywodzi się z  trzech nurtów czy też szkół 
definicyjnych (Golinowska, Broda-Wysocki 2005: s. 32–33). Nurt pierwszy (brytyjski) pod-
kreśla znaczenie dyskryminacji, brak zasadniczych praw oraz deprywację materialną. 
Partycypacja obywatelska jest ograniczona przez brak możliwości podejmowania decyzji 
politycznych. Nurt drugi (amerykański) koncentruje się na zachowaniach jednostkowych 
i ich ocenie moralnej. W tym kontekście to często system opiekuńczy osłabia motywacje 
jednostek do podejmowania inicjatyw i podejmowania odpowiedzialności za własny los 
(np. o wypaczonej filozofii pomocy mówi Gilder 2001: s. 210 i nast.). Nurt trzeci (francuski) 
to z kolei przeciwnie, uwypuklenie roli państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia 
społecznego. Państwo pełni rolę aktywnego podmiotu w kształtowaniu życia społecz-
nego i wpływaniu na warunki życia, których główną wartością jest raczej egalitaryzm niż 
elitaryzm.10 

Pojęcie wykluczenia społecznego zasadniczo rozszerzyło paradygmat stosowany 
przy badaniach ubóstwa. Oprócz obszaru jednostkowego, społecznego i  ekonomicz-
nego zaczęto uwzględniać także w pełni obszar polityczny, przestrzenny (współczesna 
gettoizacja), grupowy (w sensie podatności określonych grup na wykluczenie społecz-
ne) oraz instytucjonalny (jakość instytucji publicznych), czy ekologiczny (Golinowska, 
Broda-Wysocki 2005: s. 38; Broda-Wysocki 2012: s. 25 i nast.; Landes 2000). Zapewne 
dlatego pojęcie to – kojarzone niegdyś węziej głównie z marginesem społecznym11 – jest 
obecnie wielorako definiowane, właśnie jako konsekwencja odniesienia do szerokiego 
paradygmatu. Z tego też powodu można raczej wskazywać na różne nurty definicyjne, 

9   Tu warto zapewne odwoływać się do wciąż na polskim gruncie nowych koncepcji związanych z polity-
kami publicznymi (por. Zybała 2012).

10  O roli państwa w gospodarce i działaniach kapitału, zwłaszcza w długiej perspektywie, pisał Piketty 
(2015a,b).

11  Samo pojęcie stworzył zresztą w 1974 roku R. Lenoir (por. Broda-Wysocki 2012: s. 52; Declerck 2004:  
s. 349–353).
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niż na w miarę ogólny zamknięty zestaw uznanych definicji. Można wskazać sześć ta-
kich nurtów definicyjnych. Pierwszy koncentruje się na porównaniu grup wykluczonych 
z sytuacją społeczną przeciętną i akceptowalną (nawiązuje zatem do koncepcji ubóstwa 
relatywnego i wielowymiarowego). Nurt drugi koncentruje się na temporalnym wymiarze 
zjawiska i opisuje go jako dynamiczny i długotrwały proces. Nurt trzeci odwołuje się do 
istnienia kategorii wykluczanych i  wykluczających, budując definicje w  kontekście re-
lacyjnym. Nurt czwarty charakteryzuje relacje społeczne odmiennie, odwołując się do 
pojęcia partycypacji. Piąty opisuje skutki wykluczenia, nadając priorytetowe znaczenie 
raczej walce z ich długotrwałym wpływem, niż precyzyjnemu ustaleniu przyczyn. Szó-
sty nurt nawiązuje do pojęcia kapitału społecznego oraz wiąże wykluczenie społeczne 
z brakiem zaufania i norm wzajemności w danej grupie lub społeczeństwie (Estivil 2003; 
Room 1995; Atkinson 1998; Putnam 1995, 2000; Fukuyama 1997; Moisio 2002).

Dyskursywność pojęć ubóstwa i wykluczenia

Element czwarty paradygmatu to dyskursywność pojęć ubóstwa i  wykluczenia. 
Sprawia ona, że sam paradygmat staje się podatny na różne, dynamicznie rozwijające się 
dyskursy, które – siłą rzeczy – nie charakteryzują się uporządkowaną tkanką pojęciową. 
Ze względu na charakter i podmiot opisujący, można wyróżnić co najmniej trzy takie dys-
kursy (Tarkowska 2013): medialny, praktyki oraz głos biednych i wykluczonych. Tworzą 
one własne tkanki pojęciowe, wynikające z  różnych doświadczeń, intencji czy zasięgu 
przekazu. 

Stosując inny klucz, można mówić o rozpatrywaniu wykluczenia w perspektywie płci, 
wieku, uwarunkowań etnicznych, terytorialnych, klasowych czy zdrowotnych (Broda-
-Wysocki 2012: s. 81 i  nast.). Te nowe obszary w  coraz większej mierze przekształcają 
statyczny raczej paradygmat ubóstwa w dynamiczny i zmienny paradygmat wyklucze-
nia. W ten sposób odchodzi się od pojmowania biedy i wykluczenia jako trwałej cechy 
jednostek, a  postrzega się go jako ich cechę zmienną, wynikającą z  budowy struktur, 
stanów i procesów społeczno-gospodarczych, w ramach których ryzyko staje się czyn-
nikiem coraz powszechniejszym i  takim, przed którym coraz trudniej się zabezpieczyć 
(Beck 2002; Dahrendorf 1993). Zbiorowości dotknięte problemami nie są już opisywane 
jako homogeniczne – raczej jako zróżnicowane, których biografie ukształtowały się pod 
wpływem różnych czasów, w jakich przyszło im egzystować (istotny wpływ czynników 
temporalnych), a sytuacja problemowa wcale nie była łatwa do przewidzenia. Parame-
trami opisującymi stan biedy i wykluczenia stają się nie tylko jej zasięg i głębokość, ale 
także czas trwania, powtarzalność, cykliczność bądź zróżnicowanie w czasie. Odchodzi 
się od kategorii opisowych typu biedny lub wykluczony człowiek, a zmierza raczej do 
człowieka dotkniętego ubóstwem lub wykluczeniem (tak, by przez sam opis nie styg-
matyzować dodatkowo jednostki lub grupy). Preferowane są w  końcu raczej badania 
przekrojowe (historia życia, biografia), niż koncentrujące się na danym punkcie czasu 
(Grotowska-Leder 2002: s. 89; Broda-Wysocki 2012: s. 51). 
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Podsumowanie

Na zakończenie należy wspomnieć o dwóch kwestiach. Pierwsza – zaproponowana 
mapa paradygmatu, ze względu na zastosowanie multidyscyplinarnego kryterium po-
działu – nie jest w żadnej mierze propozycją wyczerpującą tego typu przedsięwzięcia. 
Można zatem próbować zastosować odmienne podziały. A ponieważ metodologiczne 
próby porządkowania paradygmatu badań nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
nie wydają się powszechnie podejmowanym zagadnieniem w polskiej dyskusji nauko-
wej, każdą koncepcję na tym gruncie należy traktować z uwagą, a niniejszy artykuł jest 
jedną z propozycji.

Warto też zauważyć, że wciąż mało rozwiniętym elementem omawianego dynamicz-
nego paradygmatu badawczego jest nie tyle proces ubożenia i wykluczenia, ile procesy 
związane z  bogaceniem się, pożądanymi czy popularnymi wzorami awansu społecz-
nego, powiązanym z zamożnością, prestiżem lub statusowym miejscem w grupie czy 
społeczeństwie. A jest o czym mówić, bowiem według raportu Oxfam z roku 2018, osiem 
osób na świecie miało łącznie taki majątek, jaki zgromadziła pozostała część populacji 
(Conniff 2003; Oxfam 2018).
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Streszczenie

Artykuł koncentruje się na pojęciu suwerenności – kategorii analitycznej znajdującej zastosowanie 

w przypadku państw. Natomiast wraz z pojawieniem się na arenie międzynarodowej nowych ak-

torów, zwłaszcza organizacji nowego typu, jaką jest Unia Europejska, nasuwa się pytanie, czy jest 

możliwe zastosowanie suwerenności do innych podmiotów niż państwa. Autorki wychodzą z zało-

żenia, że w obszarze nauk społecznych możliwe jest nadanie pojęciu suwerenności pewnego rysu 

uniwersalności, między innymi po to, by lepiej godzić podejście prawnicze z politologicznym. Celem 

zaprezentowanych w  artykule rozważań jest wskazanie, a  w  dalszej kolejności nazwanie istotnej 

cechy UE, jaką może stanowić suwerenność lub jej odpowiednik (roszczenie do suwerenności, 

autonomia, quasi-suwerenność). Dokonane ustalenia mają prowadzić do lepszego zrozumienia 

niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, jakimi są organizacje mię-

dzynarodowe in genere, a organizacje o charakterze integracyjnym i ponadnarodowym in specie. 

Artykuł ma charakter analityczno-porównawczy i eksplanacyjny.

Słowa kluczowe: suwerenność, autonomia, quasi-suwerenność, podmioty prawa międzynarodowego, 

organizacje międzynarodowe, Unia Europejska

Supranational international organisation and the question of sovereignty – 
an international legal analysis

Abstract

The article focuses on the concept of sovereignty – an analytical category applicable to states. 

However, with the emergence of new actors in the international arena, especially new types of 
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organisations such as the European Union, the question arises: whether it is possible to apply so-

vereignty to entities other than states. The authors assume that in the area of social sciences, it 

is possible to give the concept of the sovereignty a certain trait of universality, inter alia, to better 

reconcile the legal and political science approaches. The aim of this study is to identify and then to 

define an important feature of the EU, which may be sovereignty itself or its equivalent (autonomy, 

claim to sovereignty, quasi-sovereignty). The results of the study may lead to a better understanding 

of non-state subjects of public international law such as international organisations in genere, and 

organisations of integrational and supranational character in specie. The article is analytical, compa-

rative and explanatory.

Keywords: sovereignty, autonomy, quasi-sovereignty, subjects of international law, international 

organisations, European Union

“For the first time since the demise of the Holy Roman Empire, 

a significant political authority other than the state, one with formal 

sovereign prerogatives, became legitimate within the boundaries 

of the Westphalia system – a revision of the first face of authority. 

The European Union does not replace states, but rather “pools” 

their sovereignty into a  common “supranational” institution in 

which they no longer make decisions independently.” (Philpott 

2001: s. 39)

Suwerenność zaliczyć można do pojęć kontrowersyjnych, o czym świadczy m.in. to, 
że było ono różnie definiowane w kolejnych okresach historycznych, jak też i to, że jest 
ono różnie ujmowane przez poszczególne dyscypliny naukowe (Kranz 2014: s. 481).

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie oraz adekwatne nazwanie istotnego 
atrybutu międzynarodowej organizacji o charakterze ponadnarodowym i integracyjnym1 
jaką jest Unia Europejska (UE), przy czym punktem odniesienia jest suwerenność – pod-
stawowa cecha państwa, tradycyjnego podmiotu prawa międzynarodowego. Mając 
jednakże na uwadze to, że suwerenność jest nieodłącznie wiązana z państwem (czym 
niewątpliwie Unia Europejska nie jest), autorki podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czy nie ma innego, bardziej miarodajnego i zarazem posiadającego równie fun-
damentalne znaczenie desygnatu. Niniejsze rozważania nie koncentrują się bynajmniej 
na poszukiwaniu w UE oznak państwowości, a w konsekwencji jej ewentualnej suweren-
ności (immanentnej cechy państwa), lecz na poszukiwaniu atrybutu, który odpowiadałby 
suwerenności w przypadku innych niż państwa uczestników stosunków międzynarodo-
wych, jakimi są organizacje międzynarodowe. Autorki niniejszego artykułu przyjmują jako 
wyjściowe ujęcie suwerenności typowe dla nauk prawnych.

1   Przez organizację ponadnarodową należy tutaj rozumieć taką organizację, na rzecz której państwa 
członkowskie dokonały transferu pewnych suwerennych praw. Z kolei przez organizację integracyjną 
należy rozumieć taką organizację, której działania skutkują przemianami strukturalnymi w systemie 
prawnym i ekonomice państw członkowskich. Prowadzi to do utworzenia wspólnego organizmu go-
spodarczego oraz wspólnej przestrzeni prawnej, obejmującej zunifikowane rozwiązania (zob. np. Kuź-
niak, Marcinko, Ingelević-Citak 2017: s. 9).
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Powyższy zabieg jest uprawniony, a nawet potrzebny z przynajmniej dwóch powo-
dów. Po pierwsze, współczesny zbiór członków społeczności międzynarodowej, którym 
można przypisać walor podmiotowości międzynarodowoprawnej, pomimo tego, iż jest 
on dyskusyjny i  nadal pozostaje przedmiotem debaty naukowej, jawi się jako dużo 
większy i zdecydowanie wykracza poza suwerenne państwa. Po drugie, samo pojęcie 
suwerenności ewoluowało doznając istotnych ograniczeń (Kranz 2006). Innymi słowy, 
choć niezmiennie państwo jest podstawowym podmiotem prawa międzynarodowego, 
nie zmienia to faktu, że na arenie międzynarodowej obecni są jeszcze inni aktorzy – pod-
mioty prawa międzynarodowego, które nie tylko funkcjonują równolegle do państwa, ale 
nierzadko z nim konkurują. I między innymi z uwagi na pojawienie się nowych podmiotów 
na arenie międzynarodowej zmienia się rola i pozycja państwa, a co za tym idzie – su-
werenność państwa nie jest postrzegana już tylko jako samowładność i całowładność, 
lecz także, a może przede wszystkim, jako zobowiązanie wobec jednostek i  ich praw. 
Z drugiej strony, nie sposób twierdzić, że pojęcie suwerenności zdezaktualizowało się 
i straciło przydatność w domenie prawa międzynarodowego publicznego (PMP) i nauki 
o stosunkach międzynarodowych. Przeciwnie, warto podjąć próbę zaaplikowania pojęcia 
suwerenności do innych niż państwa bytów – podmiotów PMP, a konkretnie do Unii Eu-
ropejskiej – ponadnarodowej, integracyjnej organizacji międzynarodowej, która jawi się 
jako szczególna ich kategoria. Zabieg ten obliczony jest przede wszystkim na to, by lepiej 
opisać i wyjaśnić funkcjonowanie UE. Jest on celowy również dlatego, iż na mocy Trakta-
tu z Lizbony, Unii Europejskiej nadana została osobowość prawna, co z kolei skutkowało 
tym, że doktryna zaliczyła jednoznacznie Unię do zbioru międzynarodowych organizacji, 
nie zaś do tzw. nowych jakości prawnych2. To z kolei sprawia, iż zasadne jest założenie, że 
możliwe jest pojawienie się na arenie międzynarodowej kolejnych, analogicznych do UE 
struktur będących organizacjami międzynarodowymi.

Jak zostało powiedziane, suwerenność jest nieodłącznie wiązana z państwem, przy 
czym jest to tradycyjne, rzec można wąskie ujęcie. Tymczasem suwerenność jako kate-
gorię analityczną można potraktować szerzej, odnosząc ją do innych, tj. niepaństwowych 
bytów społecznych i politycznych. Mówi się przecież o suwerenności ludu i narodu, czy 
nawet o suwerenności jednostki (Rosicki 2010: s. 11). Zasadnym wydaje się więc wyjście 
poza ujęcie państwowo-centryczne na rzecz nieco innego, szerszego jej potraktowania, 
które wymyka się przyjętym ramom badawczym. Operacja, o  jakiej tutaj mowa, doko-
nana na polu nauk prawnych, mogłaby nadać analizowanemu pojęciu pewnego rysu 
uniwersalności w  obszarze nauk społecznych, a  tym samym lepiej godzić podejście 
prawne z  politologicznym3, mając jednocześnie na uwadze to, że to drugie znajduje 
większe oparcie w faktach, aniżeli w regulacjach mających charakter abstrakcyjny.

Artykuł stanowi próbę zaaplikowania pojęcia suwerenności, która pozostaje atrybu-
tem państwa, na grunt współczesnych organizacji międzynarodowych. Przedstawione 
i przedyskutowane zostaną argumenty na rzecz tezy, że obecnie właściwość zbliżona 

2    Zob. więcej np. Kuźniak, Marcinko, Ingelević-Citak 2017: s. 132–133.
3    Na temat różnego ujmowania suwerenności przez naukę prawa międzynarodowego i naukę o stosun-

kach międzynarodowych zob. Czaputowicz 2015: s. 150.
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w  swej istocie do suwerenności staje się także atrybutem w  działaniu szczególnej 
organizacji międzynarodowej, jaką jest UE będąca ponadnarodowym ugrupowaniem 
integracyjnym. Zakłada się przy tym także, iż możliwy jest rozwój innych bytów typu 
Governmental Organisations (GO)4 w organizację ponadnarodową i integracyjną5. Polem 
egzemplifikacji dla tak zdefiniowanej tezy będzie UE. W opracowaniu przywołana zosta-
nie również literatura przedmiotu i stosowne orzecznictwo. Artykuł w swej zasadniczej 
części będzie miał charakter analityczno-porównawczy i  eksplanacyjny. Rozważania 
będą prowadzone przy zastosowaniu metody dogmatycznej, analizy przypadku oraz 
komparatystyki prawniczej.

Co do zasady, suwerenność jest niepodzielna i przynależy państwu, chociaż dopusz-
cza się kategorię suwerenności dzielonej, która znajduje zastosowanie w  przypadku 
państw federalnych, a także organizacji szczególnego typu, jaką jest UE. Nie chodzi jed-
nak tutaj o suwerenność Unii jako taką, lecz o to, że dzieli ona władzę wraz z państwami 
członkowskimi, podobnie jak federacja dzieli władzę z  jednostkami konstytuującymi. 
Co więcej, dzielenie (ang. sharing), czy też łączenie (ang. pooling) suwerenności, które 
skutkuje jej „umniejszaniem”, czy raczej ograniczaniem zakresu działania państw, prze-
ciwnie, może paradoksalnie oznaczać wzmocnienie państw członkowskich, widoczne 
przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianych stosunków zewnętrznych Unii (np. 
kontrola przepływów kapitałowych, kontrola naruszania zasad konkurencji, etc.).

Suwerenność – stan badań i kwestie definicyjne

W polskim piśmiennictwie naukowym na temat suwerenności stosunkowo niedawno 
wypowiadali się w szczególności: J. Czaputowicz (2013), T. Grosse (2016a), J. Kranz (2015) 
i R. Kwiecień (2004, 2015a,b). Zdaniem R. Kwietnia, suwerenność w prawie międzynarodo-
wym oznacza brak prawnego podporządkowania państwa innym podmiotom oraz pełną 
zdolność do kształtowania własnej sytuacji prawnej, jak też pełną zdolność do określania 
form, w jakich państwo wykonuje swoje funkcje (Kwiecień 2015a: s. 34–35, 41). Również 
zdaniem R. Kwietnia, suwerenność państwa wyraża się w posiadaniu autonomicznego 
porządku prawnego, tj. niewchodzącego w skład innego, szerszego porządku prawnego 
i w nim znajdującego swe ontyczne uzasadnienie (Kwiecień 2015a: s. 42). Suwerenność 
nie jest normą prawną, lecz podstawową ideą prawa międzynarodowego, konstatującą 
oparcie społeczności międzynarodowej na wzajemnych relacjach niezależnych od siebie 
podmiotów (Kwiecień 2015a: s. 87). Suwerenność wskazuje na zdolność podmiotu teryto-
rialnego do wykonywania (z wyłączeniem innych podmiotów) funkcji państwowych, jak 
również w stosunkach z innymi podmiotami (Kwiecień 2015b: s. 41). Z kolei J. Czaputowicz 
akcentuje, że suwerenność jest pojęciem wieloznacznym, a nawet bywa niedefiniowalna 
(Czaputowicz 2013: s. 15), wskazuje też, że na polu nauk społecznych jest ona pojęciem, 

4   Governmental Organisation (ang.) – w  polskiej doktrynie organizacja międzyrządowa nazywana jest 
inaczej: międzypaństwową lub publiczną.

5    W tym kontekście przywołać można np. Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Na temat tej organizacji zob. 
w szczególności: Szewczyk 2018.
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po które sięgają zarówno prawnicy, jak i politolodzy oraz ekonomiści, co prowadzi do 
pojęciowej konfuzji (Czaputowicz 2013: s. 16). W perspektywie międzynarodowoprawnej 
autor ten podkreśla, że suwerenność jako atrybut państwa nie jest stopniowalna i ma 
charakter zero-jedynkowy, tzn. albo występuje, albo nie (Czaputowicz 2013: s. 21). J. Kranz 
także wyraźnie podkreśla, że w naukach społecznych, w tym w naukach prawnych, su-
werenność należy do najbardziej kontrowersyjnych pojęć, zauważając jednocześnie, że 
jest ona nazwą abstrakcyjną (Kranz 2015: s. 48–49), państwo zaś jest bytem tak faktycz-
nym, jak i prawnym (Kranz 2015: s. 88). Co więcej, omawiany atrybut nie jest ani normą, 
ani kompetencją, lecz tym, co określa status państwa i – co warto podkreślić – odnosi 
się wyłącznie do państwa, nie zaś do jakichkolwiek innych podmiotów (Kranz 2015: s. 50).

W literaturze obcojęzycznej obok wielu ujęć zbliżonych do wyżej zarysowanych, obec-
ne jest także nieco inne spojrzenie na kwestię suwerenności. Na przykład, M.S.  Weinert 
proponuje spojrzeć na suwerenność nie jako na ostateczną i absolutną władzę we wspól-
nocie politycznej, co sprawia że myślimy w  kategoriach terytorialnie zdefiniowanych 
podmiotów, lecz jako na ostateczną i absolutną władzę wspólnoty politycznej, przeno-
sząc tym samym uwagę na działania podtrzymujące i rozwijające wspólnotę polityczną 
(Weinert 2007: s. 95). Z kolei fakt, iż wielu aktorów przyczyniło się do ustanowienia zasad, 
które regulują obecnie praktykę państw, pozwala spojrzeć na suwerenność jako na szer-
szy proces społeczny. Przy takim podejściu, istota suwerenności nie jest determinowana 
przez poszczególne państwa, lecz przez szersze wspólnoty, w ramach których państwa 
„zamieszkują”, przesuwając zaś dyskurs od władzy najwyższej podmiotu do władzy 
najwyższej wspólnoty rozumianej jako szeroki zestaw wartości ludzkich. Suwerenność 
zostaje umiejscowiona w wielowarstwowym, globalnym porządku prawno-politycznym, 
który łączy ją z działaniami aktorów niepaństwowych (Weinert 2007: s. 73).

Suwerenność może być także postrzegana jako sieć dynamicznych procedur i dzia-
łań wykonywanych w różnych kontekstach społecznych, niekoniecznie zaś jako zestaw 
instytucji i norm (Přibáň 2015: s. 10). Natomiast z uwagi na to, że cechą charakterystyczną 
analizowanego pojęcia w tradycyjnym ujęciu jest to, iż wykonywana jest w ramach zde-
finiowanych granic terytorialnych, możemy zasadnie twierdzić, że władztwo nad teryto-
rium pokrywa się z suwerennością (Barents 2004: s. 81–82). Dodać należy, że dominujące 
podejście w  doktrynie prawa ujmuje suwerenność jako ideę powiązaną z  państwem 
i tylko z państwem, jako bytem społeczno-politycznym powstałym wskutek obiektywnie 
zaistniałych zjawisk historycznych (Chernichenko 2014: s. 189; Mammadov 2017: s. 155), 
nie zaś bytem ustanowionym przez prawo, jako że prawo międzynarodowe nie tworzy 
państw, ono jedynie je chroni (Kranz 2015: s. 87).

W oparciu o dokonany wyżej przegląd stanowisk należy przyjąć, że w perspektywie 
prawniczej na suwerenność składają się przynajmniej dwa elementy: samowładność 
i całowładność, niezależnie od tego, że suwerenność wiązana jest z określonym tery-
torium i pozostaje immanentną cechą państw. Ponadto doktrynalny dorobek powstały 
w  kontekście organizacji międzynarodowych, a  zwłaszcza ponadnarodowych ugru-
powań integracyjnych (takich jak UE), obejmuje rozważania dotyczące suwerenności 
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dzielonej (ang. shared) oraz łączonej (ang. pooled)6, gdzie pierwsza odnoszona jest do 
zależności wertykalnych, natomiast druga do zależności horyzontalnych, obok innych 
jak suwerenność zewnętrzna, wewnętrzna, czy asymetryczna7. Natomiast w ujęciu poli-
tologicznym podkreśla się przede wszystkim, że suwerenność stanowi pewną wartość 
oraz jest „zasobem, którego kształt się negocjuje, niż przymiotem, którego należy bronić” 
(Jedlecka 2013: s. 59). Ponadto niektórzy autorzy wskazują na praktykę polityczną, która 
odsuwa na dalszy plan „dywagacje teoretyczne i formalno-prawne” (Grosse 2016b: s. 17). 
Dodać należy, że w  dyskursie publicznym przywódcy Niemiec i  Francji odwołują się 
również do suwerenności europejskiej, przy czym mamy tutaj do czynienia z kontekstem 
politycznym, który odróżnia się od kontekstu prawnego czy doktrynalnego. I nie chodzi 
tutaj bynajmniej o suwerenność Unii jako takiej, lecz o wzmocnienie czy też budowanie 
własnej suwerenności na członkostwie w UE (European Sovereignty 2018: s. 3; Initiative for 
Europe 2017)8.

Podmioty prawa międzynarodowego publicznego

Pojęcie "podmiot PMP" pojawia się, co prawda, w prawie międzynarodowym9, nie-
mniej jednak nie zostało przezeń zdefiniowane. Zatem zarówno katalog rzeczonych pod-
miotów, jak i ich definicja są przedmiotem rozważań doktryny, która, co należy podkreślić, 
nie jest zgodna. Przedstawiciele nauki zazwyczaj za podmioty PMP uznają państwa, jak 
i  inne byty, a  przynajmniej te, będące międzyrządowymi strukturami politycznymi, tj. 
organizacjami międzynarodowymi, w skład których wchodzą państwa. Lista podmiotów 
PMP jest jednak zdecydowanie dłuższa i nierzadko obejmuje również inne byty, w tym 
nawet osoby fizyczne (Kuźniak 2012: s. 182–188). Nie zgłębiając tego wątku, który dla 
niniejszych rozważań jawi się jako poboczny warto podkreślić, że podmioty PMP nie są 
jednorodne oraz przywołać ich podstawową klasyfikację.

Istnieje zgoda co do tego, że poszczególne kategorie podmiotów PMP są zróż-
nicowane zarówno co do sposobu ich wykreowania, jak i  zakresu legitymizowanego 
funkcjonowania oraz sposobów działania. Możemy więc wyróżnić podmioty pierwotne, 
którymi bezsprzecznie są państwa oraz podmioty wtórne (pochodne), które przez 
te państwa zostały utworzone. I inaczej aniżeli państwo, które powstało w  wyniku 
zaszłości społeczno-politycznych, organizacja międzyrządowa została powołana do 
życia przez państwa założycielskie, stanowiące jej pierwotne grono członków. Możemy 
także dokonać podziału podmiotów PMP na pełne i  ograniczone, co z  kolei odnosi 
się do ich kompetencji władczych. I inaczej też aniżeli państwo, które jest podmiotem 

6   Zob. np.: Czaputowicz 2015: s. 19–22; Woś, Hnatyszyn-Dzikowska 2007: s. 178–181.
7   Zob. np. Grosse 2016a: s. 108–110.
8   Zob. też T.G. Grosse, który podaje przykład Niemiec – państwa, które zwiększyło swoją suwerenność 

w warunkach integracji podczas kryzysu strefy euro (Grosse 2018: s. 29–32).
9   Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów w art. 3 potwierdza, że podmiotem prawa międzynarodowe-

go jest państwo oraz, że funkcjonują także inne podmioty: „niniejszej konwencji nie stosuje się [...] do 
porozumień międzynarodowych, zawartych między państwami a innymi podmiotami prawa między-
narodowego.” (Konwencja Wiedeńska 1969: art. 3).
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całowładnym i  samowładnym, organizacja ma nadany przez państwa członkowskie 
pewien zakres kompetencji i sprawstwa. To państwa członkowskie, tworząc organiza-
cję, określiły jej cele i  zasady, które mogą podlegać modyfikacji wraz z  rozwijaniem 
współpracy. I wreszcie, ze względu na kryterium jakim jest zdolność prawotwórcza, 
można podzielić podmioty PMP na tworzące prawo oraz te, jedynie prawo stosujące. 
Do tych pierwszych należą bezsprzecznie państwa oraz gros międzyrządowych or-
ganizacji międzynarodowych, z kolei do tych drugich możemy zaliczyć np. jednostkę 
(Mammadov 2017: s. 155). 

W perspektywie debaty toczonej w  doktrynie w  odniesieniu do podmiotowości 
międzynarodowoprawnej, zarysowaną tutaj klasyfikację można uzupełnić o dodatkowy 
podział, mianowicie na podmioty PMP uznane przez ogół doktryny oraz te, uważane za 
kontrowersyjne. Do tych pierwszych bezsprzecznie obok państw należą obecnie także 
międzypaństwowe organizacje międzynarodowe. Jest też rzeczą oczywistą, że zarów-
no państwa, jak i organizacje międzypaństwowe mogą stanowić prawo (co też czynią), 
a zatem muszą być pod pewnym względem do siebie podobne, muszą więc posiadać 
pewne władztwo. Różnica sprowadza się do tego, że władztwo państwa jest jego cechą 
immanentną, zaś organizacja została w owo władztwo wyposażona przez jej twórców, 
tj. państwa. Z drugiej strony, organizacja taka nie jest niczym innym, jak konglomeratem 
państw (współdziałających). Nie chodzi bowiem o jakieś inne podmioty, tylko o państwa, 
z tą tylko różnicą, że nie są to już państwa zatomizowane, lecz zrzeszone.

W związku z tym pojawiają się pytania, na które nie zawsze możliwe jest udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi, jak na przykład to, w  jakim stopniu organizacja międzyna-
rodowa, która jest bytem pochodnym państw, „emancypuje się”, prowadząc mniej lub 
bardziej niezależne działania; jak też i to na ile można mówić o „wartości dodanej”, jeśli 
idzie o władztwo organizacji, będącej czymś więcej aniżeli tylko sumą przekazanych jej 
kompetencji. Pytania te są zasadne zwłaszcza w odniesieniu do organizacji o charakterze 
ponadnarodowym, jaką jest UE, wobec której podnosi się, że wkracza ona w obszary, 
które są tradycyjną domeną państw członkowskich (np. aktywizm sędziowski), co więcej 
posiada kompetencje, które nie są prostą sumą kompetencji państw członkowskich (np. 
ustanowienie wspólnej taryfy celnej)10. 

Należy mieć również na uwadze to, że tak jak poszczególne kategorie podmio-
tów PMP są zróżnicowane, tak też organizacje międzynarodowe nie są jednorodne. 
W kontekście rozważań na temat suwerenności interesujące są te organizacje, którym 
państwa członkowskie „przekazały” część swej suwerenności – lub też jak chcą niektó-
rzy – organizacje, których członkowie zgodzili się na wspólne wykonywanie niektórych 

10  Z innych organizacji międzynarodowych należałoby przywołać także Światową Organizację Handlu, 
która, co prawda, jest klasyczną organizacją międzynarodową, lecz mechanizm rozstrzygania sporów 
sprawia, że prawo traktatowe staje się niezależne od państw-stron: ang. „dispute-settlement mecha-
nism has made the treaty-based law independent of the contracting parties and submitted them to 
the decisions of WTO authority” (Grimm 2016: s. 326), zob. też von Bogdandy: niem. „hat die WTO eine 
eigenständige Rechtsprechungsfunktion […] Diese Eigenständigkeit ist nicht lediglich formaler, son-
dern vielmehr substantieller Natur” (von Bogdandy 2001: s. 267). 
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suwerennych praw, jako że przedmiotem przekazania11 nie była suwerenność jako taka, 
a jedynie wykonywanie niektórych suwerennych praw. Taką organizacją jest niewątpliwie 
UE i dlatego też została obrana jako przedmiot rozważań.

Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego

Unia Europejska od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego (który nadał jej osobo-
wość prawną) jest zgodnie ujmowana w doktrynie jako organizacja międzynarodowa, 
którą wyróżnia ponadnarodowy, integracyjny charakter. Spory o  to, czy UE bardziej 
przypomina państwo, czy organizację międzynarodową, i czym ten byt jest w istocie, 
wydają się być zamknięte od czasów „Lizbony”, natomiast nowym, interesującym 
polem dociekań jest to, jakiego rodzaju jest to organizacja. Wiele argumentów 
przemawia na rzecz UE jako simplicite organizacji międzynarodowej (klasycznej 
organizacji międzynarodowej). Unia powstała w oparciu o  traktat, którego stronami 
są umawiające się strony – państwa, które mogą podjąć suwerenną decyzję o wystą-
pieniu (jak np. Zjednoczone Królestwo, które 31 stycznia 2020 r. opuściło Unię), bądź 
skorzystać z prawa opt-out, skutkiem czego państwo nie uczestniczy w niektórych 
wspólnych przedsięwzięciach. W tak rozumianej Unii na pierwsze miejsce wysuwa 
się Rada Europejska, która nie tylko definiuje kierunki i  priorytety polityczne, lecz 
przede wszystkim reprezentuje interesy państw członkowskich. Do innych rozwiązań 
międzyrządowych należy system rotacji prezydencji i tzw. zasada przyznania definiu-
jąca granice kompetencji Unii.

Jakie z kolei argumenty przemawiają za UE jako rozwiązaniem wykraczającym poza 
klasyczną organizację międzynarodową, tj. strukturą, którą charakteryzuje większe 
władztwo niż typową GO? Unia posiada instytucje, które podejmują działania typowe 
dla władzy ustawodawczej, wykonawczej i  sądowniczej, w  szczególności zaś Unia 
może podjąć decyzję o  zawieszeniu niektórych praw członkowskich, łącznie z  pra-
wem do głosowania przedstawiciela w  Radzie. Obywatele państw członkowskich, 
obok obywatelstwa narodowego posiadają równoległe obywatelstwo UE oraz prawo 
do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkow-
skich, głosowania i  kandydowania w  wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) 
i w wyborach lokalnych, korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego 
państwa członkowskiego na terytorium państwa trzeciego, kierowania petycji do PE, 
odwoływania się do rzecznika praw obywatelskich oraz zwracania się do instytucji 
i  organów doradczych Unii, jak również prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii, prawo do ochrony danych osobowych oraz 
obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej. Ponadto UE uznaje prawa, wolności 
i zasady, o których stanowi Karta Praw Podstawowych (KPP) oraz prawa podstawowe 
gwarantowane w  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), nadto odwołuje 

11   Zdaniem Shirley Williams, suwerenność nie jest przekazywana, lecz raczej łączona (ang. pooled) (zob. 
Williams 1991: s. 158), podobnie też uważają Robert Keohane i Stanley Hoffmann (zob. Keohane, Hoff-
mann 1991: s. 28).
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się do zasad demokracji przedstawicielskiej, bezpośredniej i  uczestniczącej, przy 
czym najbardziej wyrazistym symbolem „państwowości” jest wspólna waluta euro. 
W Unii obecna jest również zasada równowagi instytucjonalnej, która nie jest znana 
klasycznym organizacjom międzynarodowym.

Można więc zasadnie twierdzić, że UE jest organizacją międzynarodową nowego typu 
o złożonym charakterze, co więcej – jest strukturą, która jawi się nawet jako porządek 
konstytucyjny. Konstytucyjny charakter zawdzięcza Unia m.in. orzecznictwu Trybunału 
Sprawiedliwości UE (TSUE), zdaniem którego traktaty ustanowiły nowy, szczególny, 
autonomiczny porządek prawny, w  ramach którego instytucje zostały wyposażone 
w  suwerenne prawa. Na UE można również spojrzeć jako na byt prawno-polityczny, 
w  którym obecne są elementy integracji i  współpracy, centralizacji i  decentralizacji, 
wspólnotowości i  międzyrządowości, innymi słowy jako na wielonarodową federację, 
u podstaw której leży pakt konstytucyjny i którego nie sposób sprowadzać ani do traktatu 
międzypaństwowego, ani też do klasycznej konstytucji. Nietrudno więc zauważyć, że UE 
wymyka się prostej, jednoznacznej klasyfikacji12.

W kontekście przedmiotowych rozważań istotne jest to, że UE wyposażona została 
w  kompetencje władcze, z  których „zrezygnowały”, a  dokładniej rzecz ujmując, które 
przekazały do wspólnego wykonywania państwa członkowskie, jak również i  takie, 
z których państwa nie mogły zrezygnować z uwagi na to, że ich po prostu nie posiadały 
(jednolita waluta, jednolity rynek, obywatelstwo UE). Krajowe kompetencje utraciły swój 
charakter, stając się nowymi, wspólnymi i niepodzielnymi kompetencjami, przyjmujący-
mi nową treść. Te drugie natomiast można potraktować jako pierwotne, bowiem z uwagi 
na zasięg i  treść nie mogły istnieć jako kompetencje poszczególnych państw (Barents 
2004: s. 233)13. Kompetencje, w jakie wyposażona jest UE, są więc czymś więcej aniżeli 
prostą sumą przekazanych kompetencji. Są to kompetencje własne organizacji jako 
autonomicznego podmiotu prawa, która je wykonuje w obrębie obowiązywania jej prawa 
(Kranz 2015: s. 215). Reasumując, kompetencje, o jakich tutaj mowa, mają swoją podstawę 
traktatową, zostały przekazane Unii zgodnie z zasadą przyznania, przy czym nie są one 
prostą sumą kompetencji, rzec można są to kompetencje własne Unii, wykonywane 
przez Unię (jej instytucje), w których obecni są – wiązani wytycznymi – przedstawiciele 
państw członkowskich (Rada UE, Rada Europejska), jak również instytucje z  definicji 
działające w interesie całej Unii (Komisja, PE, TSUE).

12   I jak trafnie dodaje van Rossem: ang. “according to the ECJ, the EU forms a unified, self-referential legal 
order, with its own internal claim to validity, which, at a minimum, is no longer part of the mainstream 
of international law” (van Rossem 2013: s. 19).

13   Zob. też O. Zetterquist: ang. “No state can on its own grant its citizens the right to move and reside 
within other Member States. Even an agreement between two (or more) states on these matters would 
leave the rights of the individual as, at best, accessory to those of the state in question. The EU accord-
ingly functions as an important source of genuine rights for individuals within the European territory, 
rights that could not be achieved by the Member States on their own. What is more, these rights do 
not only function as a constitutional parameter against one’s own state, they are also operative against 
other states as a matter of right and not as concession, that is, contestable according to the dialogue 
principle.” (Zetterquist 2012: s. 227).
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Szczególny charakter UE jako organizacji międzynarodowej 

Prawo postrzegane w kategoriach autonomii oznacza normatywną niezależność od 
innych, zewnętrznych systemów prawa. Autonomiczny charakter prawa UE sprowadza 
się do tego, że prawo unijne ustanawia swój zakres i  skutki prawne w  sposób jedno-
stronny, a  co więcej – jego ważność i  stosowanie w  krajowych porządkach prawnych 
nie zależy od krajowych konstytucji, ani aktów ratyfikacyjnych (Barents 2004: s. 12). W UE 
mamy do czynienia z autonomicznym porządkiem prawnym, gdzie takie cechy konsty-
tucyjne, jak zasada bezpośredniego skutku, zasada pierwszeństwa oraz ochrona praw 
podstawowych, odróżniają go od PMP (Lenaerts 2014: s. 707).

Terminem, który obok autonomii równie często pojawia się w  kontekście UE, jest 
ponadnarodowość. Już w  1952  r. zostało wyraźnie powiedziane, że ponadnarodową 
organizację charakteryzuje niezależna pozycja w  stosunku do rządów, bezpośrednie 
stosowanie swoich decyzji oraz wykonywanie suwerennej władzy przekazanej przez 
państwa członkowskie (Barents 2004: s. 50–51). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że 
wykonywanie suwerennych praw, czy suwerennej władzy, nie jest równoznaczne z tym, 
że mamy do czynienia z  podmiotem suwerennym. Innymi słowy, organizacja może 
wykonywać suwerenne prawa, co nie musi być równoznaczne z tym, że jest suweren-
na. Suwerenność odwołuje się do najwyższej, nieograniczonej i  trwałej władzy, z kolei 
suwerenne prawa stanowią konkretne zastosowanie faktycznej lub fikcyjnej władzy 
najwyższej, w  formie przyznanej władzy publicznej na podstawie konstytucji (Barents 
2004: s. 219). 

W świetle powyższego należy przyjąć, że UE istotnie wykonuje suwerenne prawa, 
natomiast nadal otwartym pozostaje pytanie, czy można ją samą postrzegać jako suwe-
renną. Definicja suwerenności stanowi m.in. o  tym, że suwerenny podmiot jest władny 
wykonywać niezależnie funkcje ukierunkowane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
tj. w stosunkach z innymi podmiotami na określonym terytorium. Unia istotnie wykonuje 
suwerenne prawa na zdefiniowanym terytorium (z niewielkimi wyłączeniami, terytorium 
państw członkowskich pokrywa się z przestrzenią, na której Unia stanowi prawo) oraz 
reguluje wszelkie kwestie ukierunkowane tak do wewnątrz, jak i na zewnątrz w zakresie 
przyznanych jej kompetencji.

Doktryna prawa europejskiego stanowi również o  kompetencjach równoległych 
i domniemanych, tj. kompetencjach, które nie są expresis verbis wyrażone w traktatach, 
a  które Unia wykonuje, w  ramach ex ante zakreślonych granic. Kompetencje, o  jakich 
tutaj mowa, umożliwiają – zdaniem niektórych – wychodzenie UE poza zasadę przy-
znania (Klabbers 2009: s. 59 i nast.). Do kluczowych orzeczeń należy wyrok w sprawie 
ERTA (zob. Wyrok Trybunału 1971), jak również wcześniejszy wyrok Federation Charbonier 
(EWWiS) (zob. Wyrok Trybunału 1956), oraz sprawa odnosząca się do polityki społecznej 
(zob. Wyrok Trybunału 1987).

Obok kategorii kompetencji przyznanych i domniemanych, pojawia się również ka-
tegoria kompetencji nieodłącznych (ang. inherent), które pozwalają na podejmowanie 
działań i osiąganie zakładanych celów, przy czym nie z uwagi na jakiekolwiek szczególne 
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źródła władzy organizacji (instytucji), lecz z uwagi na to, że są one nieodłączne względem 
organizacji; i tak dalece jak działania nie są zakazane w dokumentach konstytuujących 
organizację, są dozwolone, uznane i mają moc prawną (Klabbers 2009: s. 66).

W kontekście prowadzonych rozważań na uwagę zasługuje także orzecznictwo 
TSUE. Jedną z  pierwszych kwestii, do jakiej ustosunkował się Trybunał, była zasada 
pierwszeństwa prawa wspólnotowego. W orzeczeniu w sprawie Internationale Handels-
gesellschaft TSUE wskazał na zasadę nadrzędności prawa unijnego (nie ograniczając się 
jedynie do pierwszeństwa) (zob. Wyrok Trybunału 1970: pkt 3). Z kolei w sprawie Kadi 
powołał się na zasadę autonomii prawa wspólnotowego (podobnie jak czynią to państwa 
członkowskie w odniesieniu do prawa krajowego), dając tym samym argument sądom 
konstytucyjnym na rzecz dokonywania kontroli konstytucyjności prawa unijnego, przy-
najmniej pod względem zgodności z prawami podstawowymi (zob. Wyrok Sądu 2005; 
Wyrok Trybunału 2008; Wyrok Trybunału 2013).

Ponadto w swoim orzecznictwie Trybunał odwoływał się nie tylko do transferu, czy 
przekazywania kompetencji na poziom Wspólnot (a następnie Unii) przez państwa człon-
kowskie, lecz do pierwotnych i niezależnych kompetencji, które mają swoje wyłączne 
źródło w traktatach. Już w orzeczeniu van Gend & Loos TSUE odwoływał się do suweren-
nych praw instytucji Wspólnot, wskazując jednocześnie na to, iż państwa członkowskie 
ograniczyły swoje suwerenne prawa, jakkolwiek w  określonych dziedzinach, na rzecz 
nowego porządku prawa międzynarodowego (zob. Wyrok Trybunału 1963). Co więcej, 
Trybunał wyraźnie nawiązywał do praw, które zostały nadane przez traktat (zob. Wyrok 
Trybunału 1954).

Zdaniem R. Barentsa, rozróżnienie pomiędzy suwerennymi prawami instytucji, z jednej 
strony, a państw członkowskich, z drugiej, pokazuje, że uprawnienia Wspólnoty (obecnie 
Unii) charakteryzuje oryginalna, tj. pierwotna natura (Barents 2004: s. 234). Odnosząc się 
z  kolei do kompetencji Wspólnoty, powołuje się na ich bezwarunkową naturę w  tym 
znaczeniu, że podporządkowanie władzy wspólnotowej (obecnie unijnej) wyklucza jed-
nostronne działania (np. osób prawnych, wobec których Wspólnota wykonuje prawa), 
i w takim też zakresie rzeczone prawa można określać mianem suwerennych (Barents 
2004: s. 235–236).

Ponadto, wraz z pojawieniem się tzw. kwartetu Laval i Viking (2007 r.) oraz Rüffert i Lu-
xemburg (2008 r.), a nieco wcześniej orzeczeń w sprawie Schmidberger (2003 r.) i Omega 
(2004 r.), można mówić o rewolucji, jaka się dokonała w odniesieniu do horyzontalnego 
skutku w orzecznictwie TSUE, przy czym chodzi nie tylko o rewolucję orzeczniczą, która 
przyniosła horyzontalny skutek podstawowych swobód gwarantowanych przez UE, 
lecz – zdaniem J. van der Walta – także o rewolucję sądowo-polityczną, która skutecznie 
przenosi suwerenność od państw członkowskich do Unii (van der Walt 2014: s. 7). Mamy 
zatem do czynienia z sytuacją, w której instytucje unijne wykonują de facto suwerenność, 
nie posiadając jej de iure, z  kolei państwa członkowskie, co prawda, posiadają de iure 
suwerenność, której de facto nie wykonują (van der Walt 2014: passim). Rzec więc moż-
na, że suwerenność państwa pozostała, co prawda, nienaruszona, jednak utraciła wiele 
ze swojej wartości. Państwa członkowskie pozostają nadal „władcami” traktatów (ang. 
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masters of the treaties), lecz już niekoniecznie „władcami” prawa (ang. masters of the law), 
które znajduje zastosowanie na ich terytorium (Grimm 2015: s. 77). Nadto, zdaniem van der 
Walta, to uciekanie się przez Trybunał do merytorycznej oceny w sprawie Laval, Viking, 
Luksemburg i Rüffert jest istotną cechą suwerenności, którą UE obecnie sobie przypisuje 
(van der Walt 2014: s. 335). I jak trafnie zauważa C. Barnard, TSUE wykorzystał regulacje 
odnoszące się do jednolitego rynku, po to by dalece ingerować w  krajowe porządki 
prawne, gdzie UE nie posiada kompetencji regulacyjnych (Barnard 2012: s. 135). I właśnie 
z uwagi na to zakwestionowanie umownego przyznania kompetencji, które przewidują 
traktaty, aktywizm orzeczniczy TSUE w sprawach Laval, Viking i Rüffert można uznać za 
stanowiący de facto przypisanie suwerenności, która nie ma oparcia de iure. I oto dlacze-
go można w tym przypadku zasadnie twierdzić, iż dokonała się cicha rewolucja na wielką 
skalę (van der Walt 2014: s. 339). W kontekście aktywizmu, czy tego co zwykłe określa 
się jako sędziowska kompetencja, uwagę zwraca nie tak dawno wydane orzeczenie 
w sprawie Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Wyrok Trybunału 2018). Zdaniem 
P. Bogdanowicza, jest to jedno z najważniejszych orzeczeń w historii integracji europej-
skiej, które istotnie ingeruje w kompetencje wyłączne państw członkowskich, bowiem 
sam fakt, że sprawy rozstrzygane przez sądy krajowe mogą mieć potencjalny związek 
z wykładnią lub stosowaniem prawa unijnego, stanowi uzasadnienie dla zastosowania 
przez TSUE prawa Unii z wszystkimi konsekwencjami (Bogdanowicz 2018: s. 70–71).

Suwerenny podmiot to ten, gdzie ulokowana jest tzw. kompetencja-kompetencja, 
cecha, która przynależy państwu. W Unii natomiast już od dawna dają się słyszeć 
głosy na rzecz sędziowskiej kompetencji-kompetencji, w kontekście aktywizmu sę-
dziowskiego. Co więcej, coraz częściej jest mowa o  kompetencji-kompetencji Unii 
(Abromeit 2002: s. 9), m.in. z uwagi na bardzo szerokie cele i kompetencje, kompeten-
cję pomocniczą oraz kompetencje domniemane. Ponadto w relacji Unia – państwa 
członkowskie, nawet jeśli Unia nie dysponuje środkami przymusu pozwalającymi na 
zapewnianie ważności prawa unijnego w państwach członkowskich, nie zmienia to 
faktu, że w obszarze prawa unijnego państwa nie mogą już działać w sposób samo-
stanowiący (Grimm 2016: s. 274).

Roszczenie do suwerenności 

Jeśli chodzi o  obszar badań, którego granice zakreśla niniejszy artykuł, to należy 
powiedzieć, że w literaturze naukowej obecne są rozważania na temat autonomii prawa 
unijnego i niezależności instytucji unijnych, brak jednak pozycji odwołujących się expres-
sis verbis do suwerenności. Tradycyjnie suwerenność odnoszona jest do państwa, jednak 
z uwagi na to, że w przypadku organizacji międzynarodowej nowego typu, jaką jest UE, 
bada się takie kwestie, jak podział władzy, system polityczny, czy nawet konstytucjona-
lizm, zasadne wydaje się więc podjęcie próby zaaplikowania kategorii suwerenności na 
grunt UE.

W przedmiotowej literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że autonomia, 
która z definicji odwołuje się do najwyższej władzy (van Rossem 2013: s. 26), jest ukry-
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tym roszczeniem do suwerenności (van Rossem 2013: s. 25). Nieodzowne zatem będzie 
wskazanie na konstytucję, w przypadku zaś UE na akt konstytucyjny, m.in. po to by móc 
pokazać, co (lub kto) definiowane jest jako suweren (van Rossem 2013: s. 26). UE nie jest 
państwem, nie posiada więc konstytucji w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, posiada 
jednak traktaty, które postrzegane są jako akt konstytucyjny z  uwagi na to, że z  for-
malnego punktu widzenia stoją najwyżej w hierarchii aktów prawnych, z materialnego 
zaś tworzą podstawy Unii, definiując jej strukturę, zasady i kompetencje. I pomimo, że 
władcami traktatów są państwa, to suwerenem dzierżącym najwyższą władzę jest naród 
europejski, przy czym naród definiowany w kategoriach obywatelskich (podzielane idee 
i wartości), nie zaś w tradycyjnych kategoriach etnicznych (demos).

Ponadto w przypadku UE kluczowe jest to, że TSUE wysuwa roszczenie do władzy 
prawa unijnego nad prawem krajowym (van Rossem 2013: s. 26–27). I jak zostało wyżej 
powiedziane, autonomia porządku prawnego Unii stanowi w  istocie ukryte roszczenie 
do suwerenności, przy czym zasadnicze pytanie nie sprowadza się do tego, czy Unia jest 
autonomiczna, lecz jak narzuca swoją autonomię na międzynarodowy porządek praw-
ny, w szczególności na normatywne decyzje lub akty założycielskie innych organizacji 
międzynarodowych (van Rossem 2013: s. 41). Dodać należy, że UE jako podmiot auto-
nomiczny, czy – jak chcą niektórzy – suwerenny, jest najbardziej wyraźna w kontekście 
stosunków zewnętrznych (Contartese 2017: s. 1627–1671).

Zdaniem  R. Barentsa, autonomia odnoszona jest do sytuacji, w  której grupa lub 
organ posiada kompetencję do działania w  określonych granicach, zgodnie z  wła-
snymi zasadami, podczas gdy suwerenność odnoszona jest do najwyższej władzy 
na terytorium, które jest niezależne od jakiejkolwiek innej władzy (Barents 2004: s. 
246–247). Co równie ważne, także zdaniem Barentsa, prawo wspólnotowe (obecnie 
unijne) nie pozwala państwu członkowskiemu na jednostronne określanie swoich praw 
i obowiązków jako podmiotu prawa wspólnotowego. Nie pozwala też na wykonywanie 
niezależnej kontroli, jeśli chodzi o obowiązywanie i stosowanie prawa wspólnotowego 
(obecnie unijnego) na swoim terytorium. Co więcej, jedyną podstawą statusu państwa 
członkowskiego jako podmiotu wspólnotowego jest prawo wspólnotowe. W  ramach 
prawa wspólnotowego państwo jest więc podmiotem prawa wspólnotowego, nie 
jest więc suwerenem (ang. sovereign master) (Barents 2004: s. 305). Autonomia prawa 
wspólnotowego kwestionuje tym samym jeden z  atrybutów suwerennego państwa, 
mianowicie kontrolę nad prawem, któremu podlega państwo i podmioty znajdujące się 
na jego terytorium (Barents 2004: s. 310–311), bowiem zdolność do stanowienia czy też 
decydowania o tym, co jest prawem, a co nie, stanowi jedną z najważniejszych cech 
suwerenności (Bartelson 2014: s. 19).

Podsumowanie

Ze względu na to, że UE nie jest państwem, nie można mówić o  jej suwerenności 
w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, co nie zmienia faktu, że w obszarze obowiązy-
wania prawa unijnego, to instytucje UE podejmują wiążące decyzje. Co więcej, Unia 
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posiada kompetencje, które można określić jako kompetencje pierwotne, inaczej mó-
wiąc właściwe tylko dla Unii, niebędące prostą sumą kompetencji przekazanych przez 
państwa członkowskie. Możliwe jest zatem współistnienie quasi-suwerennej Unii wraz 
z państwami członkowskimi14.

Jak zostało powiedziane, suwerenność odnoszona jest do najwyższej, nieograni-
czonej i trwałej władzy, natomiast w tym miejscu pozostaje odpowiedzieć na pytanie, 
czy Unia spełnia te kryteria. Po pierwsze, w  obszarze obowiązywania prawa unijne-
go, zgodnie z  zasadą nadrzędności prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem 
krajowym, w tym przed postanowieniami konstytucji, co nie stoi na przeszkodzie, by 
państwa członkowskie ograniczały się jedynie do zasady pierwszeństwa, chroniąc tym 
samym tzw. konstytucyjny rdzeń, tj. podstawowe zasady porządku konstytucyjnego 
(np. włoski Trybunał Konstytucyjny – teoria controlimiti; niemiecki Federalny Trybunał 
Konstytucyjny – ‘Solange saga’). Po drugie, władza Unii jest ograniczona przez zasadę 
przyznania, co nie zmienia faktu, że prawo unijne reguluje niemal każdą dziedzinę życia 
obywateli. Po trzecie, pomimo kryzysów politycznych i  gospodarczych, warunkowa-
nych względami polityki wewnętrznej państw, jak również międzynarodowymi, Unia 
trwa, a każda zmiana traktatowa prowadzi do coraz ściślejszej Unii państw i obywateli. 
Ponadto definicja suwerenności stanowi o tym, że suwerenny podmiot jest władny wy-
konywać niezależnie funkcje ukierunkowane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Unia wykonuje suwerenne prawa na określonym terytorium, jak również w  zakresie 
przekazanych jej kompetencji normuje wszelkie kwestie w odniesieniu tak do podmio-
tów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Należy więc zgodzić się z tym, że państwa nie są wyłącznymi dzierżycielami władzy 
publicznej na swoim terytorium, godzą się na to, by na ich terytorium obecna była jeszcze 
inna, rzec można konkurencyjna władza. Z drugiej strony trudno jest nazwać suwerennym 
byt polityczny, który nie może niezależnie określać swoich podstaw prawnych, celów, 
formy czy kompetencji. Tak jest w przypadku UE, która jednakże, co warto podkreślić, 
posiada obecnie więcej władczych prerogatyw niż kiedykolwiek wcześniej, jej porządek 
prawny jest nie tylko porządkiem konstytucyjnym, lecz również porządkiem autonomicz-
nym, i nie tylko w stosunkach wewnętrznych, lecz także w stosunkach zewnętrznych. 
Wobec powyższego należy skonkludować, iż poszukiwanie cechy analogicznej do su-
werenności, która pozostaje nieodłącznym atrybutem państwa, w przypadku organizacji 
międzynarodowej o charakterze ponadnarodowym (jaką jest UE), jest zasadne. Atrybut 
taki jest obecny, ale mając na uwadze, że klasyczne definicje międzynarodowopraw-
ne przypisują suwerenność tylko państwu, w przypadku organizacji międzynarodowej 
szczególnego typu możemy mówić co najwyżej o quasi-suwerenności. 

Danuta Kabat-Rudnicka – doktor habilitowana, prawnik i politolog, profesor nadzwyczajny Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących 

14  „The union is a sovereign person. But so are its member states […] the European Union is a clear ex-
ample of the ability of political leaders to reach voluntary agreements on rules that differ from those 
that define conventional sovereignty.” (Krasner 2001: s. 336).
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Аннотация

Безопасность является междисциплинарной научной категорией, имеющей глубокий потенциал 

для изучения философами, политологами, правоведами и другими представителями социальных 

наук. Вопросы безопасности неразрывно связаны также с наукой «Теория государства 

и  права», изучающей общие закономерности возникновения, эволюции, функционирования 

и взаимодействия государства и права. При этом существующие в мире концепции (школы) 

безопасности, оставаясь широко изученными в плоскости политических наук, до настоящего 

времени еще не исследовались теоретической наукой о государстве и праве.

Цель статьи – исследование основных концепций безопасности сквозь призму науки 

«Теория государства и права», что позволит обогатить данную науку новым теоретическим 

и методологическим материалом, открыв новые пространства для междисциплинарных 

исследований безопасности с позиций юридических и политических наук.

Ключевые слова: безопасность, право, государство, наука, теория государства и права, 

критические исследования, европейские школы критических исследований безопасности, 

теория секьюритизации.

Modern concepts of security and their significance for the theory of state and 
law

Abstract

Security is an interdisciplinary scientific category with deep potential for study by philosophers, 

political scientists, and other representatives of the social sciences. Security issues are also linked 

with the science “Theory of State and Law”, which studies the general principles of the emergence, 

evolution, functioning and interaction of state and law. At the same time, the concepts (schools) of 

security existing in the world, while remaining widely studied in political sciences, have not yet been 

studied by the theoretical science of state and law. 

The aim of the article is analysis of the basic concepts of security through the prism of the science “Theory 

of State and Law”, which will enrich the science with new theoretical and methodological material, opening 

new space for interdisciplinary studies of security from the standpoint of legal and political sciences.
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В новейшей истории, в Европе и на Американском континенте стали 
распространяться так называемые концепции (школы) безопасности. Изначально 
они оформились как различные подходы к международной безопасности, однако 
впоследствии их стали рассматривать в качестве направлений понимания безопасности 
вообще. Данные концепции безопасности комплексно и на фундаментальном уровне 
еще не исследовались в науке «Теория государства и права», в отличие от политических 
наук, где их анализ проведен весьма подробно. При этом междисциплинарность 
категории «безопасность» требует комплексного подхода в изучении данного явления, 
не ограничиваясь рамками одной науки.

В этой связи представляется методологически важным провести именно 
теоретико-правовой анализ существующих концепций и выявить ключевые идеи, 
значимые для права и правового обеспечения безопасности.

Материалы и методы исследования 

Классические и современные концепции безопасности подробно описаны в книге 
Я. Чапутовича Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje (Czaputowicz 
2012). Так называемые критические исследования безопасности были достаточно 
детально рассмотрены в труде К. Пиплз и Н. Воан-Уильямс Critical security studies: 
An introduction (Peoples, Vaughan-Williams 2010). Эти работы были взяты в данной 
статье за методологическую основу в качестве анализа системы концепций (школ) 
безопасности.

Относительно методологии исследования нужно учесть замечание авторов книги 
Metody prawnicze (Stelmach, Brozek 2010) о необходимости различать применение 
юридических методов в исследованиях в сферах гражданского, уголовного или 
административного права и теоретическое использование юридических методов 
в теории и философии права. В настоящей статье при исследовании безопасности, 
мы будем применять именно методы теории и философии права – онтологический, 
эпистемологический и др.

Поскольку в статье будет проведен анализ научных концепций безопасности, каждая 
из которых была выдвинута и разработана теми или иными исследователями, в качестве 
особенностей методологического подхода можно отметить применение портретного 
метода, характеризующего изучение личного вклада ученого в создание теории.

Результаты исследования 

Проведенное теоретическое исследование позволило выявить следующие 
современные концепции безопасности, о значимости которых для теории государства 
и права речь пойдет ниже.
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Реализм

По мнению реалистов, государство является главным, если не единственным, 
объектом, которому должна быть обеспечена безопасность. В связи с этим 
государства обеспечивают прежде всего собственную безопасность, будучи как 
субъектами, так и объектами ее обеспечения. Важное значение, таким образом, 
приобретают исследования политического режима, так как традиционно считается, 
что тоталитарные и авторитарные государства более склонны к войне и нарушению 
безопасности, нежели демократические страны. 

Классический реализм утверждает, что причиной конфликтов является агрессия 
в человеческой природе, поэтому ученые-реалисты нередко обращаются к анализу 
личности правителя в контексте обеспечения безопасности (например, вопрос роли 
А. Гитлера в развязывании Второй мировой войны). В рамках реализма выделяют 
некоторые направления, например: классический, структурный и неоклассический, 
оборонительный и наступательный (Czaputowicz 2012), но такие тонкие различия 
более характерны для исследований в рамках международных отношений. 

В концепции реализма главным в обеспечении безопасности признается 
стремление каждого государства бороться за свои интересы: либо открыто 
и агрессивно, либо прикрываясь этическими нормами (Drabik 2012). 

Для теории государства и права данная концепция, несомненно, представляет 
интерес, поскольку государство объективно является главным субъектом 
обеспечения безопасности. Кроме того, государство, его сущность и функции 
являются важнейшим объектом теоретико-правовых изысканий, и проводить 
исследование вопросов безопасности сквозь призму изучения государства 
для теоретико-правовой науки весьма полезно. Особый интерес представляет 
зависимость вопросов безопасности от политического режима. Эти аспекты с точки 
зрения теории государства затрагивает, в частности, Е.Кучиньски (Kuciński 2003).

Говоря о взаимосвязи политического режима и вопросов безопасности, 
следует отметить, что для тоталитаризма свойственны специфические объекты 
государственной безопасности, например, сам тоталитарный режим, в основе 
которого лежит идеологическая основа. В этой связи можно привести пример поли-
тического режима СССР, когда спецслужбы тоталитарного государства под эгидой 
«госбезопасности» нередко выходили за «стандартные» полномочия органов 
государственной безопасности для защиты коммунистического режима и советского 
строя (Iroshnikov 2018: p.41). В СССР в науке к объектам безопасности было принято 
относить «строительство социализма и коммунизма» (Orlov 1978).

Можно предположить, что в условиях демократического режима объектом 
государственной безопасности будет личность, ее права и свободы, поскольку права 
и свободы человека в демократическом государстве признаются высшей ценностью. 
Приоритет в таком государстве отдается противодействию терроризму, экстремизму 
и коррупции, обеспечению законности и общественного порядка, поскольку указанные 
и иные подобные явления могут сказаться на результатах выборов как важнейшего 
инструмента в демократическом государстве (Iroshnikov 2018). Этот механизм можно 
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изложить в виде простой формулы: власти необходимо обеспечить безопасность граж-
дан, и в этом случае на следующих выборах они снова проголосуют за эту власть. 

Либерализм

С точки зрения представителей данной концепции лишь вопросы силы и мощи 
государства для измерения безопасности недостаточны. Конечная цель государств, по 
мнению ученых-либералов, заключается в обеспечении благополучия и процветания 
общества, поэтому решающее значение имеют экономика и социальные вопросы. Иными 
словами, реалисты оценивают государства со стороны международных отношений, 
а либералы концентрируются на внутренних факторах, в том числе социальных 
обязательствах власти и потребностях граждан. Представителей либерализма, в том 
числе, интересует благополучие в сфере окружающей среды и права человека. 

Либералы также признают влияние негосударственных субъектов, например 
международных и неправительственных организаций, в обеспечении безопасности. 
В либеральной науке о безопасности также выделяют различные направления: 
такие как коммерческий либерализм, социальный либерализм и институциональный 
либерализм (Czaputowicz 2012).

Для теории государства и права и юридической науки в целом концепция 
либерализма весьма прогрессивна со следующих позиций:

1). Акцент переходит с государственной безопасности к вопросам потреб-
ностей общества. Баланс интересов личности, общества и государства при 
обеспечении безопасности – очень глубокая фундаментальная проблема, требующая 
самой серьезной проработки.

В работах советского времени, в России баланс интересов исследовался в ключе 
сочетания общественных и личных интересов. При этом преимущество общенародного 
интереса для советской науки являлось бесспорным (Chinchikov 1985).

Сегодня человек и его права и свободы в большинстве демократических 
государств признаны высшей ценностью. Однако даже конституционные права 
личности могут быть ограничены в целях обеспечения безопасности, что закреплено 
в международных актах по правам человека (International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights 1966).

Исследователи отмечают, что все посткоммунистические конституции 
в  Центральной и Восточной Европе выбрали в этом отношении континентальную 
европейскую модель, в которой положения о конституционных правах сопровождаются 
инструкциями относительно конституционно разрешенных оснований для ограничения 
прав (Sadurski 2014).

Анализируя соотношение безопасности личности и безопасности общества, 
необходимо понимать их органическую связь, поскольку угрозы безопасности 
личности так или иначе угрожают общественной безопасности. Между тем 
общественность не является независимой сущностью, поэтому «концепция 
коллективной безопасности не может возникать в изоляции от безопасности людей, 
представляющих сообщество» (Stolarski 2012). 
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Однако существует и противоположная ситуация, когда интересы общества 
противопоставляются личным интересам. Здесь мы получаем две модели: либо на 
первое место выходят интересы личности, либо – интересы общества, а личность 
в свою очередь жертвует своими интересами ради общей цели. Эти модели 
«приоритета личных интересов» и «приоритета общественных интересов» в разных 
вариациях представлены в законодательстве и политике разных стран. 

Если же говорить о безопасности государства, то можно признать аксиоматичным 
тезис о том, что только в безопасном государстве человек может чувствовать себя 
в безопасности. Однако в то же время обеспечение государственной безопасности 
не должно ущемлять интересы личности.

Американский и британский философ и теоретик права Р.Дворкин в свою очередь 
писал о необходимости равновесия между общим благом и правами личности. Ученый 
отмечал, что если государство ущемляет какое-либо право, то поступает несправедливо 
по отношению к индивиду. А если, напротив, абсолютизирует какое-то право, то в этом 
случае лишает общество какого-либо блага, например, безопасности. В этой связи задача 
государства состоит в уравновешивании общего блага и прав личности (Dworkin 1978).

Данные теоретические модели баланса интересов личности, общества 
и государства имеют огромное практическое значение. Сегодня в России по закону 
о противодействии терроризму (как и во многих странах мира) допускается сбивать 
гражданский самолет, захваченный террористами, если он представляет опасность 
гибели людей либо наступления экологической катастрофы. При этом исследователи 
призывают признать эту норму противоречащей Конституции, поскольку «каждая 
человеческая жизнь независимо от продолжительности физического существования 
имеет равную конституционную защиту» (Nardina 2020). Такой подход к ценности 
человеческих жизней, призывает задуматься о балансе интересов и ценностей 
в системе координат личности и общества. И это всего лишь один из аспектов 
практической реализации обеспечения баланса интересов личности, общества 
и государства в целях обеспечения безопасности. 

2). Затрагиваются вопросы прав человека в контексте обеспечения безопас-
ности. 

Следует обратить особое внимание на роль прав человека как правового защитного 
инструмента. Именно права человека образуют определенный фундамент первичной 
правовой защиты человека, его неотъемлемых ценностей, благ и интересов. Совокупный 
набор прав человека, закрепленный международными нормами и национальным 
законодательством, позволяет личности обрести свободу, претендовать на равенство 
и справедливость, лежащие в основе позитивного права. Размышляя о взаимосвязи 
защитной функции прав человека и обеспечения безопасности, Л.И. Глухарева пишет, 
что права человека «обладают защитным характером, их предназначение в идеале 
– оградить людей от воздействия всякого насилия и принуждения. Права человека, 
располагая арсеналом гарантий (индивидуального, коллективного, государственно-
правового, международного уровня), обеспечивают безопасность личности, 
ее защищенность» (Gluhareva 2003: p. 22–23).
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Таким образом, права человека выступают в роли определенной идейной основы 
защиты человека и его жизненно важных интересов.

3). Рассматриваются вопросы участия негосударственных организаций и ин-
ститутов гражданского общества в механизме обеспечения безопасности. 

Сегодня подход, согласно которому все вопросы обеспечения безопасности 
закрепляются исключительно за государством, признается не жизнеспособным. 
Возрастает роль институтов гражданского общества в социальном взаимодействии 
и все больше важнейших вопросов должны решаться сообща – государством 
и  негосударственными структурами. К таким вопросам, несомненно, можно отнести 
и обеспечение безопасности. В последние годы в научной литературе и нормативных 
документах различных государств утвердился подход, что государство и его органы 
должны обеспечивать безопасность в сотрудничестве с негосударственными 
структурами и институтами гражданского общества (Yelagin, Soldatov 2018). Этот 
подход можно признать весьма перспективным, учитывая ту роль, которую сегодня 
призваны играть институты гражданского общества практически во всех сферах об-
щественной жизни.

Теория государства и права, изучающая сущность, институциональную структуру 
и механизмы функционирования гражданского общества призвана на современном 
этапе разработать теоретический фундамент взаимоотношения его институтов 
с  государством по обеспечению безопасности.

Конструктивизм

Сторонники конструктивизма в своих исследованиях безопасности ссылаются 
на социальную теорию, историческую социологию и концепцию плюралистического 
сообщества безопасности. С их точки зрения, международная система безопасности 
состоит как из материальных элементов (таких как территория, население и оружие), 
так и из нематериальных, то есть разделяемых идей, убеждений и концепций, которые 
определенным образом организуют материальные факторы. 

Применяемая конструктивистами методология учитывает, прежде всего, 
исторический и культурный контекст. В отличие от реалистов, конструктивисты 
сосредоточены на обществе, а не на государстве. Нужно сказать, что особая роль 
в концепции конструктивизма отведена элитам, которые формируют идеологию, 
определяют угрозы и риски безопасности и тем самым влияют на государственную 
политику. 

Рассмотрение формирования государственной политики выводит исследование 
на проблему лидерства, роль которого в обеспечении безопасности – это отдельная 
проблема для изучения, поскольку лидерство при обеспечении безопасности 
представляет собой «уникальное явление» в отличие от лидерства в стабильной 
среде (Sienkiewicz-Małyjurek 2016). Реализация угрозы безопасности выполняет роль 
проверки лидера в экстремальных условиях противодействия ей. 

Концепция конструктивизма представляет особый интерес для теории права 
в контексте изучения соотношения правосознания, правовой идеологии, правовой 
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культуры, с одной стороны, и безопасности – с другой. Сегодня культурные аспекты 
безопасности приобретают особую актуальность и не могут быть проигнорированы 
в их правовой составляющей с учетом роли правовой культуры в жизни общества.

Рассмотренные выше концепции безопасности (реализм, либерализм и конструктивизм) 
принято называть классическими или традиционными.

Критические исследования безопасности

Критические исследования охватывают нетрадиционные теории безопасности. 
В отличие от традиционных теорий, которые предполагают акцент на войне 
и   государствах, в критических исследованиях безопасность рассматривается 
в  более широкой парадигме. При этом ученые отмечают, что разделение теорий на 
«традиционные» и «критические» обычно признается только в рамках исследований 
безопасности в Европе (и в некоторой степени в Канаде), но не в США, где изучение 
безопасности по-прежнему сосредоточено на военных вопросах, и существует гораздо 
меньше вариаций интеллектуальных подходов (Peoples, Vaughan-Williams 2010).

Необходимо отметить, что новые взгляды на безопасность, основанные на 
отходе от традиционного военного аспекта безопасности и восприятия угроз от 
нетрадиционных источников, характерны не только для теории, но и для практики. 
Например, такой подход был обнаружен финским ученым К. Фьядером в стратегиях 
национальной безопасности Австралии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Англии и США (Fjäder 2014).

Среди европейских школ выделяются: копенгагенская (теория секьюритизации), 
уэльская (по другим источникам – валлийская) и парижская школы. В более широком 
смысле к ним также можно отнести постструктуралистские исследования в области 
безопасности, постколониализм и некоторые феминистские течения (Czaputowicz 2012).

Копенгагенская школа

Основателями копенгагенской школы принято считать Б. Бузана, О. Вейвера 
и Дж. Вильде, которые в книге Security: A New Framework for Analysis (Buzan et al. 1998) 
сформулировали свою теорию. 

В первую очередь, к заслугам Бузана следует отнести выделение так называемых 
секторов безопасности (военная, экономическая, политическая и социальная, 
безопасность окружающей среды), что говорит о расширении подхода к пониманию 
безопасности исключительно с точки зрения военного аспекта.

Представителями копенгагенской школы была разработана теория секьюритизации, 
то есть речевого акта, посредством которого те или иные вопросы начинают 
рассматриваться как угрозы безопасности. Когда с «высокой трибуны» произносится 
термин «безопасность», происходит перенос данного вопроса из конструктивной 
демократической политики в чрезвычайный, специальный аспект. Как следствие, 
представители государства оставляют за собой право использовать все имеющиеся 
(и не только демократические) средства для предотвращения угроз. Иными словами, 
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секьюритизация служит оправданием отхода от нормальных демократических процедур 
и рассматривается в негативном ключе, поскольку может привести к ограничению прав 
и свобод (Buzan еt al. 1998).

В процессе секьюритизации субъективные угрозы безопасности, по сути, 
становятся для общества объективными (Fijalkowski 2012), и это дает основание 
для применения специальных мер для их нейтрализации. При этом, по мнению  
Т. Бальзака, сила слов зависит: 

 ▪ от контекста и властной позиции агента, который их произносит; 
 ▪ от относительной достоверности утверждений, для которых требуется 

согласие аудитории; 
 ▪ от способа, которым секьюритизирующий субъект выдвигает аргументы 

в пользу проблемы, то есть – от дискурсивной стратегии, которую он 
демонстрирует (Balzacq 2011).

Проблема, с которой при этом могут столкнуться политические силы, заключается 
в том, что их позиция в отношении той или иной угрозы безопасности может не 
совпадать с экспертной (научной). В этом случае, по мнению исследователей, в целях 
секьюритизации эти политические силы придумывают статистику, устанавливают 
истину якобы на научных основаниях, увязывая это с реальными социальными 
проблемами общества (Aradau 2004). 

Для теоретико-правового исследования данные вопросы представляются более 
чем важными. Они находят отражение в разделении угроз безопасности на реальные 
и мнимые и, в частности, в использовании якобы для противодействия угрозам 
безопасности правовых инструментов в интересах политики. В теории права близки 
к этому вопросы реализации права на гражданское неповиновение (Hárvanek еt al. 2013).

Уэльская (валлийская) школа

Родоначальниками уэльской (по другим источникам – валлийской) школы 
выступили: К. Бут, который публиковал научные статьи на эту тему еще с начала 
1990-х годов и комплексно изложил свою концепцию безопасности в книге Theory of 
World Security (Booth 2007), и Р.У. Джонс, изложивший свои взгляды в труде Security, 
Strategy, and Critical Theory (Jones 1999).

Представителями данной школы безопасность рассматривается в философской 
парадигме. В контексте безопасности речь идет не только о физическом выживании, 
но и о возможности реализации потребностей человека.

Смысл сформулированной представителями данной школы теории эмансипации 
заключается в освобождении людей от всех типов ограничений их свободы, включая 
не только войну, но также и вопросы, связанные с образованием, бедностью, 
экологическими проблемами и политическим угнетением (Booth 2007). 

Главной целью безопасности с точки зрения уэльской теории должен стать 
человек, а государства являются всего лишь средствами, а не целями безопасности. 

Р.У.Джонс в свою очередь отмечал связь критических исследований безопасности с 
интеллектуальным потенциалом, глубокую научно-познавательную и воспитательную 



Современные концепции безопасности и их значение для теории... 47

роль критических исследований безопасности. Он писал, в частности, что, предоставив 
критику в адрес господствующего порядка и легитимируя альтернативные взгляды, 
критические теоретики могут сыграть ценную роль в поддержке борьбы различных 
общественных движений (Jones 1999).

Значимость для права исследований безопасности уэльской школы сложно 
переоценить, поскольку сочетание свободы, полученной в результате эмансипации, 
и безопасности – это один из ключевых аспектов в соотношении права и безопасности, 
особенно в контексте прав человека. 

Парижская школа

Парижская школа критических исследований безопасности была сформирована 
вокруг Д. Биго. Представители данной школы исследуют вопрос о том, насколько 
терроризм, породивший в обществе атмосферу страха, и принимаемые меры государств 
по противодействию ему повлияли на соотношение свободы и безопасности.

В частности, в книге, опубликованной Д. Биго с коллективом соавторов по 
результатам проекта CHALLENGE (июнь 2004 г. – декабрь 2006 г.), отмечается, что 
в рамках противодействия терроризму ставятся серьезные вопросы о переходе 
к  новым нелиберальным практикам внутри либеральных обществ. Исследователи 
рассуждают о том, что в данном ключе нужно рассматривать безопасность с позиций 
ее баланса со свободой и справедливостью (Bigo et al. 2007).

По результатам исследования был сделан вывод о том, что безопасность – это 
инструмент поддержки свободы, который должен применяться через верховенство 
права и законность в соответствии с европейскими и международными 
обязательствами в области прав человека (Bigo et al. 2007). 

Парижская школа открывает перед теорией права простор для изучения 
безопасности как правовой категории, во взаимосвязи с категориями «свобода» 
и  «справедливость».

Безопасность и свобода имеют глубокую взаимосвязь. Право ограничивает свободу 
индивида там, где ему или общественному интересу может угрожать опасность; 
заставляет человека, например, соблюдать правила дорожного движения, технику 
безопасности и другие запреты, тем самым ограничивая его свободу. Однако на 
этот же вопрос можно посмотреть принципиально с другой точки зрения: право не 
ограничивает свободу исходя из требований безопасности, а напротив, предоставляет 
свободу в безопасных рамках ее реализации. Такой подход иллюстрируется 
выражением «дозволено все, что не запрещено», которое можно дополнить фразой  
«а запрещено то, что не безопасно».

О соотношении безопасности и ограничения свободы индивида, еще в 1859 году 
Дж. Милль в трактате «О свободе» пришел к выводу, что даже угроза опасности не 
всегда может служить поводом к ограничению свободы (Mill 1859), что ставит свобо-
ду выше безопасности.

Таким образом, можно сделать справедливый вывод о глубоком органическом 
взаимодействии свободы и безопасности, представив его в следующей концепции: 
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право обеспечивает безопасность и предоставляет безопасные условия для реализации 
свободы, ибо свобода может быть полноценно реализована только в безопасности.

Безопасность имеет также тесное переплетение со справедливостью. Дж. Ролз 
включает в понимание справедливости наибольшую равную свободу, если бы она 
была возможна для всех без конфликтов с учетом баланса интересов всех сторон 
(Rawls 1999), и именно в этом аспекте видится ее соотношение с безопасностью. 
Идеальный фактор справедливости – признание безопасности как всеобщей пра-
вовой ценности с гарантированным правом каждого на эту безопасность. С точки 
зрения справедливости, все имеют равное право на правовые ценности: жизнь, 
собственность, безопасность и др. Необходимо признать, что безопасность есть 
справедливый интерес каждого индивида. При этом объективно некоторые люди 
обладают особой безопасностью в силу их законного статуса (например, обеспечение 
безопасности главы государства, судей, работников правоохранительной системы), 
и это считается справедливым. 

Раскрывая соотношение справедливости и безопасности, следует отметить 
в качестве меры справедливости известный баланс интересов личности, общества и 
государства при обеспечении безопасности, который нередко выступает в качестве 
принципа обеспечения безопасности. По законам справедливости безопасность 
личности, безопасность общества и безопасность государства ни в коем случае не 
должны исключать друг друга. Существовавший в СССР приоритет государственной 
безопасности по отношению к интересам личности в этой связи является ярким 
примером несправедливой системы.

Безопасность можно признать необходимым элементом права. То есть, любое 
право по определению должно обеспечивать безопасность. А безопасность, являясь 
правовой категорией, должна быть априори обеспечена правовыми средствами 
и гарантироваться верховенством права. 

В этой связи к основам верховенства права, изложенным Л. Моравским (Morawski 
2009), можно с полной уверенностью добавить безопасность.

Рассмотренные школы безопасности (копенгагенская, уэльская и парижская) 
можно с полной уверенностью назвать основными среди критических исследований. 
При этом существуют иные критические направления (феминистский и гендерный 
подходы, постколониализм и др.). В частности, представляет интерес направление 
исследования безопасности сквозь призму коллективной памяти, которая считается 
в данной теории основным элементом, конституирующим смыслы безопасности 
(Apryshchenko 2016). Такой подход вполне может занять свое место среди 
современных концепций безопасности.

Выводы

Исследование научных концепций безопасности учеными-юристами, и прежде 
всего, теоретиками государства и права, имеет важное методологическое значение. 
Теория государства и права, не смотря на различные названия и особенности 
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содержания этой науки в тех или иных странах (философия права, основы 
юриспруденции, основы права и др.), несомненно, должна выработать основные 
правовые принципы безопасности во взаимосвязи государства и личности. Безо-
пасность сегодня должна рассматриваться с правовой точки зрения, как правовая 
категория. Наука «Теория государства и права», учитывая ее связи с философией, 
социологией, политологией и др. науками, имеет здесь огромный потенциал для 
исследования проблем безопасности. 

Рассмотрение существующих концепций безопасности сквозь призму теории 
государства и права позволит провести ряд правовых исследований безопасности 
в дальнейшем, причем оно может лечь в основу для изучения вопросов безопасности 
в отраслевых юридических науках (уголовном праве, административном праве, 
гражданском праве и др.) 
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Streszczenie

Problemem badawczym, który znajduje się w centrum rozważań niniejszego artykułu, jest przyszłość 

wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE) w świetle istniejących propozycji reform. Artykuł stanowi 

krytyczną refleksję nad stanem dyskusji wokół reform związanych z  wyborami do PE. Na gruncie 

jakościowej analizy obecnego stanu organizacji wyborów do PE oraz proponowanych zmian, autor 

stawia tezę, że odgórne próby reformy wyborów skazane są na niepowodzenie, nie tylko z powodu 

instytucjonalnego oporu państw członkowskich oraz wewnątrz PE, ale również ze względu na istotę 

proponowanych zmian. Rozpoznane wyzwania w sferze proceduralnej, przedstawicielskiej i partycy-

pacyjnej wymagają uwzględnienia stanu rozwoju procesu integracji. Jeśli rzeczywistym celem reform 

ma być wzrost demokratycznej legitymizacji procesu integracji, to należy wyjść poza ramy istniejących 

obecnie propozycji reform. Jednym z możliwych wariantów jest sięgnięcie po mandat imperatywny. 

Słowa kluczowe: Parlament Europejski, wybory, reforma, mandat imperatywny

The future of the European Parliament elections

Abstract

The main research problem of this article is the future of the elections to the European Parliament 

(EP) in the context of the ongoing debates and reform proposals. This article is critical reflection 

on the content of the discussions about EP elections reform. Based on qualitative analysis of the 

EP elections status quo and the reform proposals, the author claims that the top-down efforts 

for election reforms are doomed to fail not only due to the existing institutional resistance from 

the Member States and inside the EU, but also due to the essence of the proposed changes. The 

identified procedural, representative and participative challenges underline the necessity of the 

integration process analysis. Should the genuine aim of the reforms be the growth of democratic 

legitimisation of the integration process, there is a need to go behind the framework of the existing 

reform proposals. One of the possible solutions can be the imperative mandate. 

Keywords: European Parliament, elections, reform, imperative mandate

1 Badania zostały przeprowadzone w ramach programu DIALOG finansowanego przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019–2020.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego (PE) są postrzegane jako urzeczywistnienie 
demokracji w ramach procesu integracji. Ewoluując, Parlament Europejski stał się jedną 
z czterech głównych instytucji Unii Europejskiej (UE), a wzrost jego pozycji i kompeten-
cji jest dowodem rozwoju i  pogłębienia procesu integracji europejskiej. Jak pisze Józef 
M.  Fiszer, żadna inna instytucja Wspólnot i  Unii nie doświadczyła takiej ewolucji (Fiszer 
2010: s.186). Wybory do Parlamentu Europejskiego otoczone są aurą ponadnarodowej 
demokratyczności (Kopciuch 2013: s. 40). Ich wyniki są przedmiotem dla analiz i refleksji 
na temat stanu procesu integracji, europejskich trendów politycznych czy poparcia dla 
idei integracji (Hix, Marsh 2007, 2011; Hobolt, Spoon 2012; Fiszer 2010: s.199). Jednocześnie, 
świadomość ułomnego stanu demokracji na poziomie ponadnarowym, wyartykułowana 
w ramach szerokiego nurtu myślenia o deficycie demokracji w UE (Moravcsik 2002; Wit-
kowska 2015; Grosse 2008; Mizera 2014) stanowi o potrzebie dalszych rozważań na temat 
przyszłego kształtu wyborów do PE. W ich obecnej formie, zarówno pod względem roz-
wiązań formalno-prawnych, jak i proceduralnych, wybory stanowią ewenement namiastki 
demokratycznego oddelegowania przedstawicieli do organu ponadnarodowego.

Niniejszy artykuł stanowi krytyczną refleksję na temat potrzeby reform wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. Za K.A. Wojtaszczykiem można przyjąć, że demokracja 
w  UE powinna być rozpatrywana w  przestrzeni proceduralnej, przedstawicielskiej 
i partycypacyjnej (zob. Wojtaszczyk 2012: s.13). Jak w soczewce, w wyborach do PE na-
kładają się te trzy płaszczyzny. Regulacje traktatowe oraz stosowne akty normatywne 
dotyczące przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, stworzyły społe-
czeństwom państw członkowskich możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesie 
integracji przez wybór własnego przedstawiciela. Jednakże specyfika procesu integracji 
wymaga, aby na każdą z tych płaszczyzn patrzeć przez pryzmat fenomenu politycznego, 
jakim jest Unia Europejska. Na przykład, S. Russack twierdzi, że Parlament Europejski 
posiada „odmienne instytucjonalne DNA” niż parlamenty narodowe i dlatego ocena jego 
demokratyczności nie może opierać się na tych samych kryteriach, co ocena parlamen-
tów narodowych (Russack 2019: s. 47; Tosiek 2018: s. 409). O ile taki pogląd uwzględnia 
specyfikę procesu integracji, to nie można negować porównywania wspomnianych 
regulacji dotyczących wyborów do PE do procedur wyborczych na poziomie krajowym. 
Przede wszystkim dlatego, że to właśnie za sprawą mechanizmów demokratycznych na 
poziomie krajowym powstały warunki, które umożliwiły rozwój integracji, a po drugie dla-
tego, że za sprawą właśnie tych krajowych mechanizmów odbywa się proces uprawiania 
polityki, który odróżnia państwa demokratyczne od niedemokratycznych.

Jak zauważa K. Mizera, istotą wywodzącej się z  doktryny liberalizmu demokracji 
przedstawicielskiej jest sprawowanie władzy przez przedstawicieli narodu w  oparciu 
o  własne rozumienie interesu publicznego. W UE zasada ta realizowana jest przez 
funkcjonowanie PE oraz Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej (Mizera 2014: s. 94). 
Tym samym, przyjmuje się, że PE jest bezpośrednim reprezentantem Europejczyków 
(Fiszer 2010: s. 190). Po pierwsze dlatego, że ustanowienie ciała przedstawicielskiego (od 
Zgromadzenia Parlamentarnego po dzisiejszy Parlament Europejski) jest niezbędnym ele-
mentem rozwijającego się procesu integracji, gdyż jest charakterystyczny dla wszystkich 
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państw członkowskich, wyznających tą samą filozofię i praktykę polityczną. Po drugie, 
dlatego, że wprowadzenie bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak 
i zwiększanie jego kompetencji służą uzupełnieniu luki „niedemokratyczności” w proce-
sie integracji (Dodi 2016: s. 57–58). Zatem, dążenie do wzrostu demokratyczności nie no-
wego czy wyimaginowanego typu, lecz właśnie opartego na doświadczeniach praktyk 
demokratycznych państw unijnych, ma na celu wzmocnienie i utrwalenie tego procesu.

Dotychczas proces integracji europejskiej posiada mocny technokratyczny charakter 
uzupełniany przez przemożny wpływ krajowych egzekutyw, przy jednoczesnej, tylko 
pośredniej, ich legitymizacji demokratycznej, wywodzącej się z faktu wyboru krajowych 
władz w  demokratycznych wyborach. Stąd Parlament Europejski miał stać się „lekar-
stwem” na deficyt demokracji na poziomie ponadnarodowym, który trapi proces integra-
cji (Wojciechowski 2013; Bachrynowski 2010: s. 53). 

W polskiej literaturze nie brakuje opracowań przybliżających rolę, miejsce oraz ewo-
lucję Parlamentu Europejskiego w  procesie integracji. Wśród nich należy wspomnieć 
chociażby o monografiach E. Dydak (2003) czy J. Marszałek-Kawy (2002), pracach zbio-
rowych pod redakcją R. Glajcara oraz W. Wojtasika (zob. Glajcar, Wojtasik 2010), czy też 
A. Sokali, B. Michalaka, A Frydrych i R. Zycha (zob. Sokala et al. 2010), a także pokaźnej 
ilości artykułów naukowych, które na przestrzeni czasu rozwijały i  uzupełniały wiedzę 
o Parlamencie Europejskim (zob. chociażby: Grzelak 2004; Bachrynowski 2010; Wojcie-
chowski 2013; Pacześniak 2017; Rulka 2013; Kopciuch 2013; Fiszer 2010; Marczyńska 2016; 
Mizera 2014; Gagatek 2014; Sarnecki 2003; Tosiek 2018; Czapla 2015; Rulka, Zbieranek 
2010). Nie można pominąć faktu, że Parlament Europejski jest nie tylko przedmiotem 
analiz ze strony prawników i politologów, ale również matematyków, których wkład został 
doceniony w raporcie A. Duffa (2015), zachęcającego do powrotu do dyskusji na temat 
podziału głosów w PE na podstawie tzw. kompromisu jagiellońskiego, którego autorami 
są W. Słomczyński i K. Życzkowski (2004).

Idąc tropem istotnego wkładu intelektualnego w polskiej literaturze oraz sięgając po 
dorobek innych europejskich autorów, niniejszy artykuł zmierza do refleksji nad logiką 
ewolucji i  funkcjonowania Parlamentu Europejskiego w poszukiwaniu rozwiązań, które 
mogłyby przyczynić się, nie tylko do usprawnienia działalności samej instytucji, ale mieć 
namacalny wkład w umocnienie procesu integracji europejskiej.

Niniejsze rozważania oparte są na jakościowej analizie danych zastanych, dostępnej 
literatury wtórnej oraz raportów, jak również propozycji zmian w procedurach wybor-
czych do PE autorstwa posłów i ekspertów PE. Zgromadzony materiał posłużył jako 
punkt wyjścia dla krytycznej analizy obecnego stanu i  refleksji nad potencjalnymi 
kierunkami zmian. 

Status quo

Aktualną podstawę prawną dla Parlamentu Europejskiego stanowi art. 14 Traktatu 
o UE (TUE) oraz sekcja 1 części VI dotyczącej postanowień instytucjonalnych i finanso-
wych Traktatu o  Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Co więcej, przy organizacji 
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wyborów do PE, państwa członkowskie nie mogą pomijać również podstawowych zasad 
Unii Europejskiej, np. równości (niedyskryminacji) oraz swobodnego przepływu osób 
(Rulka 2013: s. 27–28).

Do dzisiaj, poza regulacjami traktatowymi, podstawą prawną, która wytyczyła sposób 
przeprowadzania wyborów, jest Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europej-
skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 roku z jego kolejnymi zmianami 
(dalej: Akt). U podstaw tego aktu normatywnego leży kompromis między zwolennikami 
i  przeciwnikami bezpośrednich wyborów, zawarty w  projekcie konwencji podpisanej 
przez Radę Ministrów 12 lipca 1976 roku. Jak pisze J. Marszałek-Kawa za F. Jacobs,   
R. Corbett, M. Shackelton (1996): „Postanowienia przygotowanego projektu konwencji ze-
zwalały bowiem na przeprowadzenie pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskie-
go w oparciu o procedurę narodową – niekoniecznie tożsamą z procedurą obowiązującą 
w narodowych wyborach – i zawierały upoważnienie dla nowowybranego Parlamentu 
do opracowania w  przyszłości nowych propozycji w  tym zakresie. Ustalono również, 
że deputowani będą niezawiśli i niezależni. Nie krępują ich żadnego rodzaju instrukcje, 
czy też sam mandat” (Marszałek-Kawa 2002: s. 41). Ten kompromisowy duch organizacji 
bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego jest jednym z ich najtrwalszych 
elementów. Poddając analizie zapisy stosownych artykułów w  kolejnych traktatach, 
A. Duff zauważa, że dążeniu do ustanowienia jednolitej ordynacji towarzyszy alternatywa 
w postaci zgodności z zasadami wspólnymi dla państw członkowskich (Duff 2015: s. 6). 
Do dzisiaj jednolita ordynacja wyborcza pozostaje dążeniem, któremu towarzyszy do-
świadczenie kolejnych wyborów do PE, odbywających się według krajowych ordynacji, 
zbliżających się w niektórych miejscach ku sobie pod wpływem doświadczenia i rozwoju 
procesu integracji.

Oprócz ustanowionych już w  1976 roku zasad tajności, wolności i  powszechności, 
dzisiejsza wersja Aktu zakłada również ich proporcjonalność, która została wprowadzona 
Decyzją Rady UE z 2002 roku (Rulka 2013: s. 25; Grzelak 2004: s. 28). Wspomniana pro-
porcjonalność jest bodajże najbardziej namacalnym elementem procesu europeizacji 
wyborów. W 1999 roku Wielka Brytania odeszła od stosowania ordynacji większościowej 
na rzecz ordynacji proporcjonalnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedno-
cześnie, odmienne sposoby przeprowadzenia wyborów w  państwach członkowskich, 
wśród których są takie, które stosują zamknięte i otwarte listy wyborcze oraz pojedynczy 
głos przechodni, dają asumpt do refleksji, czy rzeczywiście można mówić, że wybory do 
PE są proporcjonalne (Rulka 2013: s. 48).

Akt reguluje możliwość tworzenia okręgów wyborczych, ustanawia limit pięcio-
-procentowego progu wyborczego, uwzględnia prawo państwa do ustanowienia gór-
nej granicy wydatków na kampanię kandydatów, co – jak trafnie zauważa Rulka (2013) 
– wobec braku konieczności egzekwowania stanowi swoistą niespójność z art. 7, który 
z kolei stwierdza: ”Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu procedura wyborcza 
w  każdym Państwie Członkowskim podlega przepisom krajowym...” (zob. Akt... 1976). 
Ponadto, Akt reguluje kwestię wolnego mandatu poselskiego, zasadę incompatibilitas 
(Sokolska 2021), zakazu głosowania więcej niż jeden raz, dat przeprowadzenia wyborów 
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i możliwości ich zmian oraz zasady zakazu ogłoszenia wyników do czasu zakończenia 
głosowania w ostatnim z państw członkowskich. Parlament Europejski weryfikuje man-
dat członków Parlamentu Europejskiego oraz reguluje kwestię wakatu. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, na argument Rulki, że na gruncie procedury przyjęcia Aktu oraz treści 
jego art. 16 można stwierdzić, że jest źródłem prawa pierwotnego (Rulka 2013: s. 28).

Do katalogu źródeł należy także dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. 
ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania 
w  wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Z kolei, decyzja 
Rady 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. rozszerzyła wachlarz metod głosowania, progów 
wyborczych, ochrony danych osobowych, karalności „podwójnego głosowania” 
zapisanej w przepisach krajowych, głosowania w państwach trzecich oraz możliwości 
wyeksponowania europejskich partii politycznych na kartach do głosowania (Sokolska 
2021). Zapewne jednak, jej postanowienia zostaną zastosowane po raz pierwszy w 2024 r., 
gdyż nadal trwa proces ratyfikacyjny.

Również Karta Praw Podstawowych zawiera regulacje dotyczące wyborów do Par-
lamentu Europejskiego, które powielają postanowienia traktatowe (KPP 2016: Tytuł V, 
art. 39). Państwa organizujące wybory do Parlamentu Europejskiego zobowiązane są 
również uwzględniać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Rulka 2013: s. 29).

Wybory do PE i płaszczyzny unijnej demokracji

Idąc tropem zarysowanych na początku trzech płaszczyzn unijnej demokracji (proce-
duralnej, przedstawicielskiej oraz partycypacyjnej), należy pochylić się nad ich praktycz-
nym wymiarem związanym z wyborami do Parlamentu Europejskiego. 

Ramy prawne regulujące sposób organizacji wyborów są przedmiotem krytyki ze 
strony zarówno zwolenników głębszej integracji, dla których obecny stan jest połowicz-
ny i niezadawalający, jak również dla przeciwników głębszej integracji dostrzegających 
w  rosnącej roli PE zagrożenie dla suwerenności państw członkowskich. Regulacje 
pozostawiające w rękach władz państwowych swobodę organizacji i przeprowadzenia 
wyborów przekładają się na wątpliwości co do spełnienia podstawowych zasad 
zapisanych w  traktatach. Odmienne zasady krajowe dotyczące czynnego i  biernego 
prawa wyborczego, organizacji obszarów wyborczych, progów wyborczych czy prawa 
do zgłaszania kandydatów, wskazują na daleko idące rozbieżności przy organizacji 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Procedura przeprowadzenia wyborów, którą 
Rulka (2013: s. 27) umiejscawia w kompetencjach dzielonych Unii Europejskiej, cechuje 
nierozwiązywalny węzeł dążenia do głębszej integracji przy poszanowaniu suweren-
ności państw członkowskich (Sokół 2010: s. 11). Przydział miejsc w PE oraz organizacja 
wyborów na poziomie krajowym są swoistą równowagą między rosnącą pozycją PE 
w  systemie instytucjonalnym UE i  dążeniem do ponadnarodowej demokratyczności. 
Dlatego, w  swojej istocie regulacje prawne dotyczące wyborów na poziomie unijnym 
stanowią swoiste ramy, które również zabezpieczają interesy państw członkowskich. 



Spasimir Domaradzki58

Jednocześnie, obecny charakter wyborów do PE zdaje się być nieprzystosowany do 
rosnącej polityzacji w UE.

W wymiarze partycypacyjnym wybory do Parlamentu Europejskiego cechuje ten-
dencja względnie niskiej aktywności wyborców (Olsen, McCormick 2016: s. 135), co prze-
kłada się na słabą legitymizację nie tylko posłów do PE, ale również Unii Europejskiej. Ten 
stan, utrzymujący się przez dekady, doprowadził do postrzegania wyborów do PE jako 
„wyborów drugiego rzędu” (Rachwał 2017: s. 61).

Po drugie, kampanie wyborcze w  poszczególnych krajach unijnych zdominowane 
są głównie przez problemy polityki krajowej, w mniejszym stopniu przez sprawy istotne 
dla UE jako wspólnoty. Choć podczas ostatnich wyborów, po raz pierwszy odnotowa-
no wzrost frekwencji wyborczej (50,62% w porównaniu do 43,09% w 2014), to brak jest 
jednoznacznych dowodów na to, że kwestie europejskie nabrały większego znaczenia 
dla wyborców (Russack 2019: s. 52; de Wilde 2020: s.11). Kenneth Armstrong zwraca uwa-
gę, że ten „historyczny” wzrost aktywności wyborczej w wyborach do PE jest zasługą 
frekwencji wyborczej w  niektórych państwach, które przystąpiły w  2004 roku, jak też 
Francji, Niemiec i Holandii. Natomiast frekwencja była niższa w Luksemburgu, Belgii i we 
Włoszech (Anderson 2019). Jednocześnie, nie należy całkowicie ignorować faktu, że sam 
proces integracji europejskiej oraz procesy w nim zachodzące przesuwają się bardziej 
w kierunku centrum krajowych dyskusji politycznych (Anderson 2019). 

Za sprawą głębokich kryzysów, które trapią Unię Europejską od 2007 roku oraz 
Brexitu, dostrzec można postępujący proces polityzacji kwestii integracji europejskiej 
na poziomie państw członkowskich. W tym procesie kwestie, wcześniej postrzegane 
jako techniczne aspekty, wokół których panuje cichy konsensus (ang. permissive con-
sensus), stały się przedmiotem ostrych sporów wewnątrzkrajowych. Te spory zmusiły 
partie polityczne do zajęcia bardziej jednoznacznych pozycji i  tym samym zmusiły je 
do wypracowania stanowiska w kwestii wizji przyszłego kształtu procesu integracji. Po-
lityzacja kwestii procesu integracji na poziomie państw członkowskich, wraz z sumą jej 
pozytywnych i negatywnych konsekwencji, jest ważnym krokiem emancypacji procesu 
integracji. Za wspomnianą postępującą polityzacją przemawia również stopniowy zanik 
krytyki względem wyborów do Parlamentu Europejskiego jako wyborów drugiego rzędu 
(de Wilde 2020: s. 9). Postrzeganie wyborów do PE jako wyborów przede wszystkim 
służących temu, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec rządzących na poziomie krajowym 
oraz nikłe zainteresowanie tematami europejskimi odchodzą powoli w przeszłość. Fakt, 
że samo przyjęcie krytycznego stosunku do integracji może zapewnić bardzo dobry 
wynik w wyborach do PE, świadczy o tym, że integracja europejska staje się płaszczyzną 
zderzenia wizji nie tylko wśród polityków i wąskiego grona ekspertów, ale również wśród 
obywateli. 

W wymiarze przedstawicielskim E. Dydak zauważa, że najważniejszą i  podsta-
wową funkcją wyborów w  demokratycznym systemie jest jego legitymizacja. To tej 
funkcji powinny być podporządkowane pozostałe funkcje wyborów, takie jak przydział 
stanowisk i podział władzy między partie polityczne, czy też wyrażenie woli wyborców 
(Dydak 2003: s. 19). W praktyce wyborów do Parlamentu Europejskiego, można jednak 



Przyszłość wyborów do Parlamentu Europejskiego 59

dostrzec przerwanie ciągłości procesu legitymizacji, które można zaobserwować 
w kilku miejscach. 

Po pierwsze, w wymiarze spójności treści, o czym już była mowa, podczas wyborów 
do PE przeważają problemy krajowe i rzadko omawiane są problemy nie tylko procesu 
integracji, ale i konkretnego wkładu kandydatów w reprezentowanie interesów wybor-
ców na poziomie europejskim. Głosowanie na listy wyborcze i  partie, których główną 
płaszczyzną działania jest wymiar krajowy, determinuje tematykę kampanii wyborczej, 
która staje się zakładnikiem polityki krajowej. Choć wyborcy formalnie głosują w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego, to ich świadomość absorbowana jest przez sprawy 
wewnątrzkrajowe. 

Po drugie, listy wyborcze tworzone są przez partie polityczne głównie zgodnie z ich 
wewnątrzpartyjną logiką. Szczególnie w przypadku list wyborczych (zarówno zamknię-
tych, jak i  otwartych) zależność między posłem i  jego partią jest o  wiele mocniejsza, 
niż zależność między nim i wyborcami dlatego, że to od partii, o wiele bardziej, niż od 
wyborców, zależy jego przyszłość w polityce. W tym kontekście warto również wspo-
mnieć o  karygodnym procederze „lokomotyw wyborczych” – udział na listach osób, 
których celem jest przyciągnięcie głosów, a nie sprawowanie mandatu. Takie praktyki, 
jak chociażby Bułgara Deliana Peevskiego, który w dwóch kolejnych wyborach do PE 
zrezygnował z  mandatu po wyborach, całkowicie podważają sens idei wyborów jako 
źródło legitymizacji politycznej.

Po trzecie, wraz z uzyskaniem wolnego mandatu, poseł do Parlamentu Europejskiego 
staje się „niezależnym podmiotem” w  unijnej rzeczywistości. Teoretycznie, reprezentuje 
on społeczność obywateli UE (Grzelak 2004: s. 25; Marszałek-Kawa 2002; Wierzchowska 
2008: s.129–158), ale w praktyce przechodząc przez proces nacechowany brakiem spój-
ności między tematami w kampanii (Czapla 2015: s. 51) i powyborczej rzeczywistości oraz 
pierwszeństwa partyjności nad odpowiedzialnością przed wyborcami, staje się nazbyt wol-
nym parlamentarzystą. Zagmatwana i niejasna polityka na poziomie unijnym oraz bariera 
językowa również nie ułatwia wyborcom możliwości rozliczania własnych przedstawicieli. 

Kwestia przedstawicielstwa staje się problemem już w samym Parlamencie Europej-
skim, gdzie parlamentarzyści wiążą się nie tylko zgodnie z ideologicznymi konstelacjami, 
ale również w zależności od istniejących możliwości i własnych ambicji. Co więcej, na 
poziomie unijnym parlamentarzyści wystawieni są też na inne siły oddziaływania, co do-
datkowo osłabia ich więzi z wyborcami (Dodi 2016: s. 69; Czub 2018: s. 166). Stąd aktualne 
staje się pytanie o to, kogo reprezentują posłowie w Parlamencie Europejskim?

W wymiarze proceduralnym również można dostrzec, że PE nie posiada 
konsekwentnego wpływu na wyłonienie unijnej władzy wykonawczej (Wojtasik 2010). 
Choć w ostatniej dekadzie podejmowano próby pozatraktatowych zmian w tym zakre-
sie, szczególnie w kwestii Spitzenkandydaten (kandydatów wiodących), o której będzie 
mowa dalej, wydaje się, że nie został osiągnięty cel zwiększenia wpływu PE w procesie 
obsadzania stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE).

Oparty na „degresywnej proporcjonalności” podział mandatów w  PE zakładający 
„solidarnościowe” zmniejszenie reprezentacji większych na rzecz mniejszych państw 
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(Grimmet et. al. 2017: s. 9; Tosiek 2016: s. 1) oraz różne ordynacje wyborcze na poziomie 
poszczególnych państw, przekładają się na odmienną wagę głosu poszczególnych po-
słów, podważając w ten sposób zasadę równości w wyborach do PE.

Specyfika PE w  instytucjonalnych ramach Unii Europejskiej przejawia się również 
w  wyzwaniach natury ustrojowej. Parlamentowi brakuje co najmniej trzech z  charak-
terystycznych kompetencji władzy ustawodawczej: nie posiada samodzielnej funkcji 
prawotwórczej, nie decyduje sam o  treści aktów prawnych oraz nie może stanowić 
o podatkach (Olsen, McCormick 2016: s. 135).

Wątpliwości dotyczące roli partii europejskich oraz elastycznych zasad przynależności 
do poszczególnych rodzin politycznych, a  także zagmatwany proces podejmowania 
decyzji, oparty na niejasnym i  technicznym języku przekłada się na brak zrozumienia 
roli PE i postrzegania go jako dobrze płatnych politycznych wakacji od krajowej polityki.

Wspomniane wyzwania nie obejmują wszystkich aspektów będących przedmiotem 
refleksji w kontekście specyfiki wyborów do PE, lecz pokazują, że w każdym z wymiarów 
unijnej demokracji konieczne są dalsze reformy. Wymienione kwestie obrazują wachlarz 
problemów, z którymi należy się zmierzyć, jeśli Parlament Europejski rzeczywiście miał-
by być europejską agorą. Nie brakuje przy tym mniej lub bardziej kompleksowych prób 
rozwiązania wyzwań, przed którymi stoi Parlament Europejski.

Propozycje reform wyborów do Parlamentu Europejskiego

Traktat z Lizbony usankcjonował równorzędną rolę PE w procesie decyzyjnym w UE 
oraz zmienił mandat posłów do Parlamentu Europejskiego, czyniąc ich bezpośrednimi 
przedstawicielami obywateli Unii, nie zaś „przedstawicielami narodów państw należących 
do Wspólnoty” (Rezolucja (2015)0395: H). Jednocześnie, Parlamentowi dalej towarzyszy 
krytyka jego niedokończonego kształtu i kompetencji, które z kolei pociągają za sobą 
pomysły na dalsze wzmacnianie jego roli w procesie integracji. Piotr Tosiek zwraca uwa-
gę, że reforma prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego jest jednym z czterech 
głównych kierunków reform instytucjonalnych, wśród których za najważniejsze przyjmuje 
się wprowadzenie paneuropejskiej listy wyborczej, wprowadzenie zasady podwójnej 
proporcjonalności oraz dookreślenie wpływu wyników wyborów do Parlamentu 
Europejskiego na wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej (Tosiek 2019: s. 54). 
Wobec złożoności wyzwań i  trudnych rozmów na temat przyszłego kształtu integracji 
europejskiej, wysiłki na rzecz ich wdrażania skupione są wokół logiki pozatraktatowych 
i  odgórnych (top-down) działań (por. Witkowska 2021). Wśród tych pomysłów należy 
wymienić te, które przyciągnęły większą uwagę, jak chociażby tzw. Spitzenkandidaten, 
jednolita procedura wyborcza czy ogólnoeuropejska lista wyborcza (OLW).

Idea wyboru przez ugrupowania polityczne w PE osób, które w przypadku wygranej 
ich ugrupowania stawałyby się automatycznie kandydatami na stanowisko przewod-
niczącego Komisji Europejskiej, była oparta na przekonaniu, że ustanowienie takiego 
zwyczaju wzmocni obecność demokratycznych mechanizmów, a  tym samym także 
legitymacji UE (Gray et al. 2019). Pomysł na Spitzenkandydaten jest odpowiedzią na je-
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den z aspektów deficytu demokracji, nad którym deliberowano już podczas dyskusji na 
temat wzrostu demokratyczności w trakcie prac nad Traktatem Konstytucyjnym (Roche 
2019). Koncepcja pojawiła się ponownie w gronie członków Parlamentu Europejskiego 
przed wyborami w 2014 roku (de Wilde 2020: s. 6) i stanowiła twórczą interpretację art. 
17 ust.7 TUE (Armstrong 2019), który jedynie wymaga, aby Rada Europejska uwzględniła 
w swojej decyzji, dotyczącej wyboru Przewodniczącego KE, wynik wyborów do PE oraz 
przeprowadziła stosowne konsultacje (TUE: art. 17). 

Sukces w realizacji tego pomysłu po wyborach w 2014 roku, gdy przewodniczącym 
KE został Jean Claude Juncker, wzmocnił nadzieje, że ten pomysł może przekształcić się 
w polityczny zwyczaj, który z czasem stanie się jedną z zasad unijnego systemu politycz-
nego. Warto przy tym zauważyć, że do wyboru Junckera przyczyniły się również jego 
polityczna przeszłość jako długoletniego premiera Luksemburga oraz poparcie Angeli 
Merkel, które było uzależnione od zachowania pozycji Martina Schultza na stanowisku 
przewodniczącego PE wbrew rotacyjnej zasadzie, że dwie główne partie w  PE (Euro-
pejska Partia Ludowa, EPL oraz Sojusz Socjalistów i  Demokratów, SiD) wymieniają się 
tym stanowiskiem w połowie kadencji. Na początku kadencji 2014–2019 stanowisko to 
miało być obsadzone przez EPL, ponieważ Martin Schulz (SiD) piastował to stanowisko 
w drugiej połowie kadencji 2009–2014. Za kandydaturą Junckera opowiedziały się rów-
nież pozostałe partie w PE.

Jednocześnie, sam proces wyłaniania Spitzenkandydaten oparty na partyjnej nomina-
cji posiada te same cechy hermetyczności procesu podejmowania decyzji na poziomie 
unijnym, które trapią proces integracji (de Wilde 2020: s. 6–7). W dostępnych analizach 
na temat fiaska pomysłu Spitzenkandydaten w ostatnich wyborach wybrzmiewają tezy 
o  słabej pozycji samego Manfreda Webera, który miał zostać nominowany na Prze-
wodniczącego KE z  ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Weberowi jednak brakowało 
doświadczenia w  piastowaniu najwyższych stanowisk na poziomie krajowym, nie był 
w stanie uzyskać poparcia pozostałych partii w PE, nie mówił po francusku oraz jak twier-
dzi De Wilde, nie był wystarczająco stanowczy wobec Premiera Węgier Viktora Orbana 
(de Wilde 2020). Opór wobec Webera, ambicje Timmermansa, postrzeganie stanowiska 
Przewodniczącego KE jako największej korzyści dla najliczniejszej partii w PE, wizje Pre-
zydenta Francji Emmanuela Macrona i Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a także obawy 
ze strony mniejszych państw, wynikające z ustaleń podczas szczytu G-20 w Osace (zob. 
Domaradzki 2019) doprowadziły do powrotu do dobrze znanej polityki ustaleń za za-
mkniętymi drzwiami, co Dick Roche podsumował w tytule swojego artykułu, że system 
Spitzenkandydaten jest tak uszkodzony, że nie da się go naprawić (Roche 2019).

Dążenie do utworzenia jednolitej procedury wyborczej towarzyszy procesowi 
integracji od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG: 
Art.138 ust. 3). Jak zauważa Wojciechowski, choć w  art. 138 ust. 3 istnieje wytyczona 
droga, jak należy doprowadzić do uchwalenia jednolitej procedury wyborczej, działania 
podejmowane w tej sferze w toku prac kolejnych kadencji Parlamentu Europejskiego nie 
są w stanie zakończyć się pełnym sukcesem (Wojciechowski 2013: s. 39). Wiele inicjatyw, 
które nie doczekały się realizacji, pozwoliły Annie Pacześniak dostrzec prawidłowości 
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w ich przebiegu. Ambitne propozycje wysuwane na początku kadencji PE procedowane 
są tak długo i przy takiej ilości poprawek, że ostatecznie nie wymuszają żadnych zasad-
niczych zmian na poziomie krajowych ordynacji wyborczych (Pacześniak 2017: s. 13). 

Kolejnym pomysłem na reformę wyborów do Parlamentu Europejskiego jest pro-
pozycja ogólnoeuropejskiej listy wyborczej (OLW). Choć pomysły na listę europejską 
nie są nowe (Zbieranek 2011), to projekt Komisji Spraw Konstytucyjnych (ang. AFCO) 
przedstawiony w 2011 roku zakładał bardzo konkretne rozwiązania. Obok dotychczaso-
wego sposobu przeprowadzania wyborów do PE, każdy wyborca głosowałby (drugim 
głosem) na listę kandydatów na poziomie całej UE. Z tej listy do PE wchodziłoby 25 po-
słów, a kandydaci na liście byliby zgłaszani przez ugrupowania europejskie i musieliby 
reprezentować co najmniej 1/3 państw unijnych. Pomysł ten miał nie tylko wzmocnić 
transnarodowe partie polityczne, ale przede wszystkim zwiększyłby świadomość wybor-
ców. Jednakże, jak zauważa Pacześniak, pomysł spotkał się z krytyką zarówno z pozycji 
ideologicznych, jak i technicznych, ze strony partii należących do głównego nurtu w PE, 
jak i opozycyjnych. Obawiano się dominacji przedstawicieli największych państw, uczy-
nienia z niej listy celebrytów, wzmocnienia trendu federalistycznego, konieczności zmian 
traktatowych (Pacześniak 2017: s. 14; Zbieranek 2011) czy też utworzenia nowej procedury 
wyborczej, której wyborcy mogliby nie zrozumieć (Rulka 2013: s. 53).

Pomysły nie ominęły również kwestii zmiany terminu wyborów (który miał rzekomo 
być bardziej korzystny), równości płci, czy też obowiązku podziału terytorium większych 
państw członkowskich na okręgi wyborcze (Zbieranek 2011; Rulka 2013).

W 2015 roku Danuta Hübner (EPL) i Jo Leinen (Partia Europejskich Socjalistów, PES) 
zgłosili także pomysł kompleksowych zmian, w których A. Pacześniak dostrzega „stra-
tegię małych kroków”. Wśród zgłoszonych propozycji pojawiają się obowiązkowe progi 
wyborcze, harmonizacja systemów głosowania przez wprowadzenie preferencyjnego 
modelu głosowania, ujednolicenie wieku biernego i czynnego prawa wyborczego, sfor-
malizowanie procesu nominacji Spitzenkandydaten, zwiększenie widoczności europej-
skich partii na kartach do głosowania, synchronizacji rejestracji list wyborczych, regulacje 
dotyczące możliwości głosowania elektronicznego i listownego, wprowadzenie zasady 
jednego dnia głosowania oraz utworzenie European Electoral Authority (Pacześniak 2017: 
s.18–19).

W 2015 roku komisja AFCO opublikowała kolejny raport autorstwa A. Duffa, F. Pu-
kelsheima oraz K. F. Oeldermann, który podchodził holistycznie do wyzwań stojących 
w kontekście wyborów do PE. Obok kwestii ogólnoeuropejskiej listy wyborczej czy Spit-
zenkandydaten, Duff porusza w raporcie problem nie do końca proporcjonalnej repre-
zentacji, a także dylemat odwróconej proporcjonalności przy przyznawaniu mandatów 
państwom członkowskim. W kontekście zmian w liczbie miejsc w PE, Duff zwraca uwagę 
na konieczność również zmian w  sposobie liczenia głosów w  Radzie UE, która kom-
pensowałaby straty nadreprezentowanym państwom (Duff 2015: s.6). Duff także zwraca 
uwagę na konieczność wprowadzenia głosowania preferencyjnego, ujednolicenia czyn-
nego i biernego prawa wyborczego, a także równej reprezentacji kobiet i mężczyzn. Duff 
wzywa również do uwzględnienia zmian w kontekście wyborów do PE jako część nowej 
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konwencji, która usankcjonowałaby kolejne zmiany w procesie integracji (Duff 2015: s. 6). 
Z kolei F. Pukelsheim i  K. F. Oelbermann optują za przeniesieniem ciężaru organizacji 
kampanii wyborczej na partie europejskie, rozwiązując w ten sposób podstawowy w ich 
mniemaniu problem trudności w odnalezieniu się (ang. misdirect) wyborców (Pukelsheim, 
Oeldermann 2015: s. 18). Diagnoza autorów jest o tyle istotna, że zwracają oni uwagę na 
problem, który jest kluczowy dla panującego stanu niejasności i braku zaufania wyborców 
do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – niespójności między biegiem 
wydarzeń na poziomie krajowym, a rzeczywistością na poziomie unijnym (Pukelsheim, 
Oeldermann 2015: s. 19). Co ciekawe, dojście do proponowanego systemu podwójnej 
proporcjonalności miało odbyć się stopniowo, a  okresem przejściowym miałyby być 
wybory z 2019 r., podczas których miały zostać odpowiednio przygotowane karty do gło-
sowania, kaskada progów wyborczych oraz listy transnarodowe. Żaden z tych pomysłów 
nie został wdrożony w praktyce podczas minionych wyborów w 2019 roku.

Decyzją Rady z 13 lipca 2018 r. przyjęto część postulatów z omawianych wcześniej 
propozycji Hübner i Leinen, dotyczących elektronicznego głosowania czy widoczności 
politycznej przynależności partii krajowych do partii europejskiej. Wprowadzono również 
regulacje dotyczące konieczności zgłaszania kandydatów najpóźniej na trzy tygodnie 
przed wyborami oraz uszczegółowiono kwestie progów i mandatów, podkreślono zakaz 
podwójnego głosowania oraz położono podwaliny pod koordynację instytucji krajowych, 
zarządzających wyborami. Mimo tego, w  swojej istocie postanowienia nadal pozosta-
wiają pierwszeństwo państwom w  kwestii ostatecznego kształtu wyborów (Decyzja 
2018/994). Co więcej, regulacje te jeszcze nie weszły w życie.

Teraz Parlament Europejski mobilizuje się do przeprowadzenia reform systemu wybor-
czego przed elekcją w 2024 roku. Działania koordynuje nowy sprawozdawca Pascal Du-
rand. Różnica polega na tym, że wezwanie do reform zazębia się z planowaną Konferencją 
w sprawie przyszłości Europy (zob. Konferencja... WWW), w trakcie której szereg postulatów 
może znaleźć szersze poparcie. Obecnie deklarowane cele zdają się iść „strategią małych 
kroków” i dotyczą możliwości zdalnego głosowania w wybranych przypadkach, obniżenia 
wieku wyborczego do 16 lat, wspólnych zasad organizacji kampanii i finansowania, oraz 
utworzenia European Electoral Authority (zob. European Parliament 2020).

Podsumowując analizę dostępnych propozycji reform wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, należy zwrócić uwagę na dwa wymiary, które zdają się najlepiej charak-
teryzować sposób myślenia i główne siły oddziaływania. Po pierwsze, dążenie do reform 
jest bezpośrednio sprzężone z ośrodkami, które najmocniej zaangażowane są w proces 
integracji europejskiej. Ta oczywistość ma znaczenie dlatego, że pomysły na reformy są 
w swojej znakomitej większości odgórne i zakładają zmiany, które powstaną w następ-
stwie kontynuacji dotychczasowego modelu integracji przez prowadzenie społeczeństw 
i  kształtowania ich unijnej tożsamości. Nie polemizując z  zasadnością dostrzeganych 
problemów i koniecznością wprowadzenia zmian, warto się zastanowić: czy ich wprowa-
dzenie zmieni zasadniczo bolączki mechanizmów unijnej demokracji? 

Drugi argument dotyczy wycinkowości reform. Nawet jeżeli pojawiają się pomysły 
bardziej kompleksowego podejścia do kwestii wyborów, to ich istota mieści się w domi-
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nującej logice „małych kroków”, raczej modyfikujących, niż zmieniających cały proces. 
Tym samym, wybory do PE raczej konsolidują obecny system, niż rzeczywiście dążą do 
wzmocnienia demokratyczności na poziomie unijnym.

Po trzecie, pomysły na reformy pozostają zakładnikami nierozwiązywalnego klinczu 
między umacnianiem struktury ponadnarodowej albo suwerenności państw, co wpływa 
na ich treść. Dotychczasowe propozycje reform pokazują specyfikę i złożoność wyborów 
do PE oraz systemowe ograniczenia, które przekładają się na ich skuteczność. Należy 
zgodzić się z obserwacjami Pukelsheima i Oeldermann, że istotą problemu jest zagubie-
nie się wyborców w procesie wyborów. Chociaż, Thierry Shopin i Lukaś Macek dostrzega-
ją ten problem przez pryzmat ubogiej oferty politycznej w UE między nacjonalizującym 
populizmem a technokracją depolityzowanych ekspertów, idą krok dalej stwierdzając, że 
w UE nie ma funkcjonującego systemu politycznej reprezentacji, co jest niebezpieczne 
(Chopin, Macek 2018: s. 2). 

Konkludując, można stwierdzić, że mamy do czynienia z  ułomnie funkcjonującym 
systemem politycznej reprezentacji, który jest sumą możliwości wynikających z oddziały-
wania dążenia do głębszej integracji i ochrony suwerenności państw członkowskich. Prze-
kłada się to na brak zrozumienia i zainteresowania ze strony wyborców. Zdaje się jednak, 
że to zagubienie nie wynika tyle z niewiedzy wyborców, braku zainteresowania czy ubogiej 
oferty, ale z samej struktury, ułomnej przedstawicielskości i pustej partycypacji. 

Koncentrując się na technicznych aspektach wyborów i  rozważając nad poten-
cjalnym poparciem dla takiej lub innej propozycji ze strony parlamentarzystów, partii 
europejskich, PE czy Rady, z horyzontu znikają problemy, które stanowią istotę obec-
nego stanu rzeczy. Po pierwsze, zerwana zostaje więź reprezentatywności. Wybrany 
poseł do PE staje się „niezależnym podmiotem”, który jeśli w  ogóle jest związany, 
to o wiele bardziej z władzami własnej partii i politycznych realiów Brukseli, niż jest 
reprezentantem kogokolwiek. O ile wolny mandat na poziomie krajowym wiąże się 
z ideą reprezentanta Narodu, to w przypadku UE pozostaje zasadnicze pytanie: kogo 
reprezentuje? Formalnie, Traktat z Lizbony dostarczył odpowiedzi, zmieniając „przed-
stawicieli obywateli państw” na „przedstawicieli obywateli UE”. O ile, posłowie ponoszą 
odpowiedzialność przed Narodem, to czy posłowie PE ponoszą odpowiedzialność 
przed obywatelami UE?

Po drugie, chimeryczna tożsamość. W rozważaniach nad reformami wyborów do 
PE często pojawia się argument braku zainteresowania, czy też niewiedzy ze strony 
wyborców na temat UE. Odpowiedzią na to są nieustanne kampanie informacyjne, które 
nasilają się w okresie przedwyborczym, a następnie ich tempo spada, w oczekiwaniu na 
kolejny cykl. Niewiedza czy też brak zainteresowania wyborców nie wynika jednak z nie-
chęci do UE, ale z braku poczucia wspólnoty. UE jest klamrą spinającą tożsamości, ale 
nie tożsamością spinającą jednostki. Dlatego odgórne próby wprowadzania reform będą 
stale trafiały na opór i sceptycyzm nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że nie są „nasze”.

Po trzecie, wynikający z poprzedniego wątku brak europejskiego demos każe pójść 
drogą ewolucyjnego i oddolnego tworzenia wspólnoty. Poczucie wspólnoty i tożsamości 
pojawi się tam, gdzie pojawia się poczucie współwłasności i odpowiedzialności. W obec-
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nej formule wyborów do PE, z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, za formalną 
współwłasnością i rzekomą odpowiedzialnością kryją się koteryjność i brak jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. 

Można zatem stwierdzić, że omawiane do tej pory reformy, nawet jeśli zostaną 
wdrożone, wzmocnią obecny stan nieukonstytuowanej więzi między wyborcami a par-
lamentarzystami, ale nie wzmocnią demokracji w procesie integracji. Z drugiej strony, 
wzrost polityzacji procesu integracji w krajowym dyskursie jest potencjalnym źródłem 
dynamizacji politycznego wymiaru procesu integracji. Konieczność zajęcia jednoznacz-
nych pozycji na temat UE w debacie na poziomie krajowym oraz potencjał polityczny, jaki 
dostarcza również krytyka Brukseli, paradoksalnie prowadzą do wzrostu świadomości 
obywateli na temat spraw europejskich. Propozycje reform powinny w większym stopniu 
rozważyć możliwość wykorzystania polityzacji do wzrostu demokratyzacji w UE. Pewną 
propozycją w tym kierunku jest idea mandatu imperatywnego.

Zamiast podsumowania – mandat imperatywny

Jeżeli sednem problemu są rozpoznane w tym artykule słabości ułomnej reprezentacji, 
braku odpowiedzialności politycznej oraz braku narodu europejskiego, to należałoby po-
szukać rozwiązania, które mogłoby jednocześnie odnieść się do wszystkich tych aspektów 
równocześnie. To, co łączy te trzy wymiary, to osoba posła do Parlamentu Europejskiego, 
który działa jako wolny „przedstawiciel społeczności obywateli Unii Europejskiej” (Grzelak 
2004: s. 25; Kopciuch 2013: s. 45–46). Ze względu na ograniczenia edytorskie, w tym arty-
kule zostanie tylko zarysowany po krótce pomysł, który mógłby jednocześnie ustanowić 
więź między wyborcami a  posłem, wzmocnić poczucie wpływu wśród wyborców oraz 
przyczynić się do powstania nowej płaszczyzny unijnej „Res publica”.

Obecnie w państwach należących do zachodniej demokracji liberalnej przeważnie 
odrzuca się ideę mandatu imperatywnego (Closa Montero 2008). Wynika to z faktu, że 
posłowie są reprezentantami narodu i jako tacy muszą być wolni w swoich czynnościach, 
co posiada swoje korzenie w ewolucji cywilizacji zachodniej ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli rewolucji francuskiej (Tomba 2018: s.109–118). W przypadku procesu inte-
gracji należy jednak dostrzec, że o ile naród europejski nie został jeszcze ukształtowany, 
to istnieją posłowie, którzy rzekomo go reprezentują. Należałoby zatem poczynić krok 
wstecz i sięgnąć po doświadczenie mandatu imperatywnego wobec posłów do PE, któ-
rego należałoby dopasować do unijnej rzeczywistości. Pomysł mandatu imperatywnego 
został jednoznacznie odrzucony przez Komisję Wenecką w raporcie Closa Montero jako 
„ogólnie nieakceptowalny w demokracjach” (Closa Montero 2008: s. 2).

Istotą mandatu imperatywnego jest założenie, że poseł reprezentuje swoich wybor-
ców i powinien wykonywać ich zalecenia. W przypadku wyborów do PE nie wydaje się, 
żeby była potrzeba wykonywania zaleceń, o ile poseł realizowałby swój jednoznacznie 
wyartykułowany program wyborczy, stanowiący podstawę jego wyboru. Mandat im-
peratywny położyłby kres bezgranicznego mandatu wolnego, jaki obecnie cechuje 
PE. Zamiast tego, przez poczucie kontroli, wzmocniłby zaangażowanie i  świadomość 
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wyborców, zwiększyłby dalszą polityzację procesu integracji i  tym samym UE jako 
płaszczyznę demokratyczności. Wprowadzenie takiego mandatu osłabiłoby rolę partii 
politycznych, a zyskałaby funkcja posła, którego lojalność przeniosłaby się z partii poli-
tycznej na wyborców. Jednocześnie, nastąpiłoby odejście od odgórnie narzucanej idei 
„demos Europa” na rzecz oddolnego uruchomienia procesu kształtowania, artykulacji 
i  rywalizacji preferencji politycznych, tym samym tworząc warunki do rozwoju demo-
kratycznej legitymacji procesu integracji. Oczywiście, jak to bywa w demokracji, nie ma 
gwarancji, że taki system doprowadziłby do jednoznacznego sukcesu procesu integracji, 
ponieważ wola większości określi jego losy. Otwarte zostaje pytanie: czy jesteśmy gotowi 
zobaczyć, jakie naprawdę jest wyobrażenie obywateli o unijnej demokracji? 
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Streszczenie

Artykuł analizuje uwarunkowania selekcji kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 

w  polskich partiach politycznych oraz związek między sposobem ich wyłaniania a  stabilnością 

personalną polskiej reprezentacji w PE. Badanie zostało oparte na analizie dokumentów partyjnych 

dotyczących procesu selekcji kandydatów oraz na danych pozyskanych w pół ustrukturyzowanych 

wywiadach z polskimi posłami do PE sprawującymi mandat między rokiem 2004 a 2019. Poziom 

zmienności i stabilności składu osobowego polskiej delegacji przedstawiony został w rozbiciu na 

partie polityczne, które we wszystkich dotychczasowych kadencjach posiadały swoich reprezen-

tantów w PE. 

Stabilność reprezentacji nie stanowi wiodącego motywu w  wewnątrzpartyjnym procesie selekcji 

kandydatów na posłów w PE, a dominacja kryteriów nieformalnych przy ustalaniu list wyborczych 

dodatkowo osłabia związek między selekcją a stabilnością personalną polskiej delegacji w PE. 

Słowa kluczowe: selekcja kandydatów, Parlament Europejski, stabilność personalna, delegacja 

narodowa, reelekcja, europosłowie

Candidate selection process and the personal stability of the Polish 
delegation in the European Parliament

Abstract

The article analyses the determinants of the selection of candidates for the European Parliament in 

Polish political parties and the relationship between the way candidates are selected and the perso-

nal stability of the Polish representation in the EP. The study is based on the analysis of party docu-

ments and data obtained in semi-structured interviews with MEPs elected in the period 2004–2019. 

1   Publikacja zrealizowana w  ramach grantu badawczego pt. „Uwarunkowania stabilności i  spójności 
polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim” finansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki (nr projektu 2016/23/B/HS5/03750).
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The level of variability and stability of the personal composition of the Polish delegation is presented 

in terms of the four parties that have been part of the Polish representation in all previous terms. 

The stability of representation is not a leading motive in the intraparty selection of MEP candidates. 

The domination of informal criteria in creation of the electoral lists further weakens the link between 

selection process and personal stability of the Polish delegation in the EP.

Keywords: candidates selection, European Parliament, personal stability, national delegation,  

re-election, MEP

We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) droga do Parlamentu 
Europejskiego (PE) wiedzie przez partie polityczne (Norris, Lovenduski 1995; Norris 1997, 1999; 
Pruysers et al. 2017). To one wskazują, kto może ubiegać się o nominację, precyzują warunki, 
które należy spełnić, by uzyskać partyjne poparcie, przyznają miejsca na listach i przydzie-
lają kandydatów do konkretnych okręgów wyborczych. Wyborcom pozostaje dopełnienie 
procesu selekcji poprzez wskazanie swoich preferencji w dniu wyborów do PE, dzięki czemu 
część kandydatów zmienia swój statut i  uzyskuje mandat europarlamentarzysty. Zdając 
sobie sprawę, że proces wyłaniania reprezentacji w PE jest dwustopniowy, koncentrujemy 
uwagę tylko na pierwszej fazie tego procesu, uznając, że partyjne decyzje w sprawie kształ-
tu list wyborczych silnie ukierunkowują decyzje wyborców (Wojtasik 2010; Wojtasik 2013). 
Wewnątrzpartyjny proces selekcji jest zatem istotny nie tylko z perspektywy indywidualnych 
kandydatów, ale także dla procesu wyłaniania reprezentacji politycznej (Cross 2008; Rahat 
2013) oraz z perspektywy instytucji, do której deputowani zostają wybrani.

Ani prawodawstwo państw członkowskich, ani przepisy unijne nie ograniczają liczby 
kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego. Znane i  wcale nierzadkie są przypadki 
polityków, którzy bez trudu uzyskują co pięć lat partyjną nominację, skutecznie ubiegają 
się o reelekcję, budując tym samym międzykadencyjną stabilność personalną PE. Kwestię 
stabilności personalnej PE zazwyczaj analizuje się w kontekście badania ścieżek karier de-
putowanych (Whitaker 2014; Daniel 2015; Frech 2016). Rzadziej przyjmuje się perspektywę 
funkcjonowania PE i wpływu stabilności personalnej na relacje międzyinstytucjonalne. We-
dług Gormleya i Balla, wysoki poziom stabilności personalnej PE może nie tylko skutkować 
zwiększeniem jego niezależności wobec struktur biurokratycznych, ale także przyczyniać 
się do wzmocnienia jego pozycji względem pozostałych organów UE (Gomley, Ball 2004: 
s. 59). Dłuższy staż parlamentarny, budując indywidualne doświadczenie europosłów 
poprzez zwiększanie ich praktycznej wiedzy na temat instytucji, rozwijanie umiejętności 
poruszania się w  jej ramach, rozbudowę sieci kontaktów personalnych, przyczynia się 
bowiem nie tylko do indywidualnej autonomii eurodeputowanych w specyficznym środo-
wisku PE, ale także zwiększa potencjał grup politycznych i delegacji narodowych.

Celem artykułu jest analiza związku między wewnątrzpartyjną selekcją kandydatów 
a stabilnością personalną polskiej delegacji w PE. Sformułowano dwie hipotezy badawcze: 

H1: Im wyższe są wymagania formalne stawiane przez partie polityczne wobec 
kandydatów do Parlamentu Europejskiego, tym wyższy jest poziom reelekcji i większa 
stabilność personalna reprezentacji w PE. 
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H2: Im większą rolę w wewnątrzpartyjnym procesie selekcji odgrywają czynniki nie-
formalne, tym mniejszy jest związek między procesem selekcji a stabilnością personalną 
delegacji w PE.

W związku z tym, że proces wyłaniania kandydatów przebiega zarówno na pozio-
mie formalnym, znajdującym odzwierciedlenie w statutach partii i  innych oficjalnych 
dokumentach partyjnych, jak i na poziomie nieformalnym, wynikającym z przyjętego 
zwyczaju i praktyki politycznej (Frech 2018), niniejsze badanie zostało oparte na ana-
lizie dokumentów oraz danych pozyskanych w  pół ustrukturyzowanych wywiadach 
z polskimi posłami wybranymi do PE w  latach 2004–2019 z  list następujących partii: 
Prawo i  Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PO), 
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Kongres 
Nowej Prawicy (KNP).

Wprowadzeniem do analizy będzie przedstawienie uwarunkowań selekcji kandyda-
tów do PE, zarówno zewnętrznych wobec partii (takich jak ordynacja wyborcza czy re-
gulacje prawne dotyczące funkcjonowania partii politycznych), jak i wewnątrzpartyjnych 
(np. poziom demokratyzacji partii, stopień centralizacji procesów decyzyjnych, pozycja 
lidera). W dalszej części opisane zostaną zasady regulujące proces selekcji kandydatów 
do PE w wybranych polskich partiach politycznych i  ich wpływ na poziom stabilności 
personalnej polskiej delegacji.

 Uwarunkowania partyjnej selekcji kandydatów do PE

Proces selekcji kandydatów jest dla partii politycznych tym, czym dla państwa są 
wybory. Tak jak w wyborach powszechnych rywalizują między sobą partie i wystawieni 
przez nie kandydaci, tak podczas ubiegania się o nominację partyjną do współzawod-
nictwa stają politycy i popierające ich frakcje partyjne (Rahat 2013: s.137). Zdarza się, że 
konkurencja o  miejsce na liście wyborczej bywa ostrzejsza, niż rywalizacja o  mandat 
parlamentarny z politykami wystawionymi przez inne partie polityczne. We wszystkich 
państwach członkowskich poszczególne partie politycznie wypracowują własne zasa-
dy selekcji kandydatów do PE, dlatego można przyjąć, że w  UE w  każdych kolejnych 
wyborach europejskich mamy do czynienia z co najmniej kilkuset różnymi systemami 
rekrutacji. W samej tylko Polsce w  okresie od 2004  r. do 2019  r. swoich kandydatów 
w wyborach do PE wystawiło ponad 50 partii politycznych i każda z nich przyjęła własne 
reguły ich selekcji. 

Między partiami w Europie występują znaczące różnice w procesie rekrutacji kandy-
datów do PE, które dotyczą głównie trzech obszarów (Pilet et al. 2015). Pierwszy odnosi 
się do składu selektoratu: od najbardziej włączającego mechanizmu, w którym o tym, kto 
znajdzie się na listach wyborczych decydują wszyscy członkowie partii, aż do systemu 
o  najwyższym stopniu ekskluzywności, kiedy ostateczną decyzję podejmuje jedno-
osobowo lider partii. Drugi wymiar dotyczy poziomu centralizacji decyzji: od najbardziej 
scentralizowanej formuły, kiedy procedura selekcji jest w  całości kontrolowana przez 
centralny organ partyjny, do najbardziej zdecentralizowanej, kiedy listy partyjne w okrę-
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gach są konstruowane przez partyjne struktury terenowe o  dużym stopniu autonomii 
wobec krajowego kierownictwa. Trzeci obszar odnosi się do specjalnych uregulowań 
(dotyczących np. pochodzenia, przynależności do mniejszości, wieku kandydatów), 
które mają ułatwiać lub utrudniać reprezentantom określonych grup pomyślne przej-
ście procedury partyjnej selekcji (Pacześniak 2019: s. 217). Na rozwiązania przyjęte przez 
partię w zakresie selekcji kandydatów wpływa wiele czynników, np. poziom demokracji 
wewnątrzpartyjnej, pozycja lidera, stopień centralizacji procesów decyzyjnych, tradycja 
i  kultura organizacyjna. W niektórych państwach wewnątrzpartyjne procedury muszą 
zostać dostosowane do obowiązującego prawa, które określa np. obowiązujące zasady 
gwarantujące inkluzyjność partyjnego procesu selekcji kandydatów w  wyborach po-
wszechnych (Rahat 2013: s.138).

Badania porównawcze dowodzą, że sposób wyłaniania kandydatów do PE jest 
zazwyczaj podobny do selekcji kandydatów w  krajowych wyborach parlamentarnych. 
Ponad 80% partii politycznych z państw członkowskich stosuje te same formalne zasady 
w przypadku obu elekcji (Pilet et al. 2015: s. 21). Niemniej różnice mogą być głębsze, niż 
wynika to z analizy statutów i dokumentów partyjnych, ponieważ inne są uwarunkowania 
polityczne, a czasem także otoczenie instytucjonalne wyborów krajowych i europejskich. 
Istnieje bogata literatura naukowa na temat różnicy stawki politycznej obu typów wy-
borów, która odwołuje się do publikacji Reifa i Schmitta (1980) i ich określenia wyborów 
europejskich mianem drugoplanowych. Swoistość elekcji europejskiej, wyrażająca się 
m.in. w  tym, że uczestniczące w  niej partie nie muszą brać pod uwagę konieczności 
współpracy koalicyjnej, rzutuje nie tylko na styl kampanii wyborczej, ale może także 
wpływać na profil polityków nominowanych przez partie na kandydatów do PE.

Na partyjny proces rekrutacji i  selekcji pośrednio wpływa również ordynacja wy-
borcza. Choć od 1999  r. we wszystkich państwach członkowskich w  wyborach do PE 
obowiązuje ordynacja proporcjonalna2 bazująca na systemie list partyjnych lub na syste-
mie pojedynczego głosu przechodniego (ang. single transferable vote – STV), to różnice 
w przepisach szczegółowych są niebagatelne (Pacześniak 2017: s.11). Kodeksy wyborcze 
poszczególnych państw członkowskich różnią się m.in. formułą wyborczą, uprawnienia-
mi, którymi dysponuje wyborca w akcie głosowania, ustawowymi regulacjami w zakresie 
konstruowania list wyborczych (np. kwoty płciowe), wysokością klauzuli zaporowej. 
Wprawdzie związkom pomiędzy systemem wyborczym a partyjnym procesem selek-
cji nie poświęcono jak dotąd wielu naukowych opracowań (Hazan, Voerman 2006), to 
zauważyć można, że regulacje dotyczące wyborów europejskich różnicują stopień ich 
skoncentrowania wokół kandydatów lub wokół partii politycznych, co pociąga za sobą 
odmienną procedurę doboru osób ubiegających się o  nominację wyborczą (Carey, 
Shugart 1995). Najbardziej partyjno-centryczne są systemy list zamkniętych (np. w Niem-
czech), które idą w parze z wysokim poziomem kontroli procesu selekcji kandydatów do 
PE przez partie polityczne. W Polsce (i w większości państw członkowskich UE), gdzie 
ordynacja przewiduje listy otwarte, stopień personalizacji wyborów i znaczenie osobistej 

2    W latach 1979–1999 Wielka Brytania była jedynym państwem członkowskim z ordynacją większościową 
w wyborach do PE.
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reputacji kandydatów są większe, co przekłada się na decyzje partyjne, podejmowane 
w procesie rekrutacji i selekcji. Wpływu ordynacji wyborczej nie należy jednak przece-
niać, ponieważ – jak pokażą dalsze analizy dotyczące selekcji kandydatów w polskich 
partiach politycznych – te same uwarunkowania instytucjonalno-prawne mogą rodzić 
odmienne rozwiązania wewnątrzorganizacyjne.

Proces selekcji kandydatów w polskich partiach politycznych

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. polskie partie polityczne 
czterokrotnie przygotowywały listy kandydatów do PE, zatem można przyjąć, że za-
sady selekcji kandydatów są doprecyzowane i  przetestowane w  praktyce. Z danych 
Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w 2004 r. ogólnopolskie listy zarejestrowały 
(samodzielnie lub w koalicji) 23 partie, a kilkanaście kolejnych wystawiło swoich kandy-
datów tylko w niektórych okręgach. W 2009 r. partii, które wystawiły listy we wszystkich 
okręgach wyborczych było już 26, a trzy dodatkowe zarejestrowały je tylko w jednym 
okręgu. W 2014 r. jedynie 15 partii zarejestrowało ogólnopolskie listy wyborcze, siedmiu 
kolejnym udało się to zrobić w części okręgów. Obniżenie liczby ogólnopolskich ko-
mitetów wyborczych mogło wynikać z wprowadzenia 35-procentowej kwoty płciowej, 
przewidzianej w kodeksie wyborczym z 2011 r., która w wyborach europejskich po raz 
pierwszy obowiązywała właśnie w 2014 roku. Partiom nie będącym w stanie wystawić 
na listach odpowiedniego odsetka kobiet i  mężczyzn odmawiano rejestracji list wy-
borczych. W 2019  r. liczba partii, które zarejestrowały listy ogólnopolskie, ponownie 
przekroczyła 20, a dodatkowe cztery wystawiły swoich kandydatów tylko w niektórych 
okręgach wyborczych. W związku z  tak dużą liczbą partii politycznych, które selek-
cjonowały w  latach 2004–2019 kandydatów do PE, w  Tabeli 1 zestawiono statutowe 
regulacje dotyczące selekcji kandydatów w  czterech polskich partiach, które miały 
swoją reprezentację we wszystkich kadencjach PE począwszy od 2004 roku. Taki dobór 
partii wynika z celu badawczego, jakim jest analiza związku między wewnątrzpartyjną 
selekcją kandydatów a stabilnością personalną polskiej reprezentacji w PE. Trudno by-
łoby go odnaleźć, badając proces selekcji w partiach, które nie wprowadziły do niego 
swoich reprezentantów (por. Peszyński 2015: s. 32).

Tabela 1. Selekcja kandydatów do PE w statutach polskich partii politycznych 

posiadających reprezentację w Parlamencie Europejskim od 2004 r. 

Partia
zgłaszanie  

kandydatów

zatwierdzanie  

list wyborczych

wprowadzanie zmian na 

listach wyborczych

PO rady regionów Rada Krajowa
Zarząd Krajowy na wnio-

sek przewodniczącego 
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PiS

zarządy okręgowe 

przedstawiają 

Komitetowi Politycz-

nemu propozycje 

kandydatów, które są 

opiniowane przez rady 

regionalne

Komitet Polityczny 

sporządza (wstępne) 

listy kandydatów do 

PE

Komitet Polityczny zatwierdza listy 

kandydatów przedłożone przez 

prezesa partii

prezes partii –  

dorozumiane

SLD Zarząd Krajowy Rada Krajowa brak formalnej regulacji

PSL

konwencje wyborcze 

funkcjonujące na 

kolejnych szczeblach 

organizacyjnych partii

Krajowa Konwencja Wyborcza PSL 

na wniosek Naczelnego Komitetu 

Wykonawczego

Naczelny Komitet 

Wykonawczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie statutów: Platformy Obywatelskiej (przyjęty 21 paździer-
nika 2017 roku), Prawa i  Sprawiedliwości (tekst jednolity z  2016 roku), Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej (tekst uchwalony 23 stycznia 2016 roku), Polskiego Stronnictwa Ludowego (tekst jednolity 
z 17 stycznia 2017 roku).

W Polsce, podobnie jak w partiach z innych państw członkowskich, występują różnice 
między partiami w  zakresie selektoratu uprawnionego do rekomendowania kandyda-
tów i  poziomu centralizacji tworzenia list do PE. W żadnym z  analizowanych w  Tabeli 
1. ugrupowań nie przyjęto rozwiązania, które pozwoliłoby wszystkim członkom partii 
proponować kandydatów do PE. Ale też w żadnym z nich zgłaszanie kandydatów do PE 
nie jest jednoosobową prerogatywą lidera partii. Podmiotem rekomendującym kandy-
datów jest najczęściej krajowy organ wykonawczy, czyli gremium dość nieliczne, by nie 
powiedzieć elitarne. Wyjątkiem na tym tle jest PSL, gdzie kandydaci zgłaszani są przez 
terenowe konwencje wyborcze, co jest rozwiązaniem najbardziej inkluzywnym. Co do 
zasady, polskie partie polityczne cechuje jednak nie tylko wąski selektorat wyłaniający 
kandydatów, ale również wysoki poziom centralizacji decyzji. Wprawdzie zapisy statuto-
we w większości analizowanych partii (PO, PiS i PSL) przewidują wyrażanie opinii przed-
stawicieli struktur terenowych na etapie rekomendowania kandydatów do PE, jednak 
zatwierdzanie list wyborczych oraz wprowadzanie ewentualnych korekt we wszystkich 
partiach kontrolowane jest przez centralne organy wykonawcze: albo kolegialne, albo 
jednoosobowe (lider partii). 

Niektóre partie wprowadziły dodatkowe zasady wyłaniania kandydatów do PE. 
W SLD zostały one przyjęte przed pierwszymi europejskimi wyborami w  marcu 2004 
roku przez krajową konwencję partii. Czytamy w  nich, że „umieszczenie na liście nie 



Proces selekcji kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego... 77

jest nagrodą, a  uznaniem przydatności do spełnienia ważnych zadań na płaszczyźnie 
europejskiej”, a dobór kandydatów na listy wyborcze ma „gwarantować wyłonienie osób, 
które są do tego jak najlepiej przygotowane, znane i  szanowane w  możliwie najszer-
szych kręgach oraz mają dobre relacje z różnymi grupami zawodowymi i społecznymi”. 
Osoby rekomendowane przez SLD mają spełniać szereg kryteriów: moralne (nienaganna 
postawa etyczna oraz niekaralność z oskarżenia publicznego potwierdzona pisemnym 
oświadczeniem), intelektualne (wiedza o UE i funkcjonowaniu tej instytucji, „dobra orien-
tacja w  sprawach Polski”), językowe (biegła znajomość w  mowie i  piśmie co najmniej 
jednego języka zachodniego potwierdzona odpowiednim świadectwem lub rozmową 
kwalifikacyjną przed komisją, której skład zatwierdza Zarząd Krajowy), polityczne (prze-
konania socjaldemokratyczne), kryterium aktywności publicznej (pod uwagę brana jest 
aktywność społeczna, polityczna, parlamentarna lub samorządowa, w kraju i na arenie 
międzynarodowej, zdolność do formułowania i przeprowadzania inicjatyw społecznych 
i politycznych), oraz kryteria retoryczne i erystyczne (umiejętność przemawiania publicz-
nego, toczenia sporów i przekonywania innych do swoich racji). 

W PO również przyjęto w 2004 roku zasady wyłaniania i zatwierdzania kandydatów 
w wyborach do PE, precyzujące m.in. sposób ich zgłaszania. Zgłoszenie musiało zawie-
rać życiorys kandydata z informacją o jego znajomości języków obcych, doświadczeniu 
w działalności publicznej (w tym parlamentarnej) i międzynarodowej (w szczególności 
europejskiej), zobowiązanie do uczestnictwa w grupie parlamentarnej w PE wskazanej 
przez Zarząd Krajowy partii, a także „oświadczenie dotyczące pracy lub służby w orga-
nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 
1944 do 10 maja 1990 roku”. W uchwale Rady Krajowej PO podkreślano, że „warunkiem 
znalezienia się na liście kandydatów Platformy do Parlamentu Europejskiego jest biegła 
znajomość (w mowie i piśmie) jednego z roboczych języków Unii Europejskiej – języka 
angielskiego, języka francuskiego lub języka niemieckiego”. Przed wyborami europejski-
mi w 2009 roku Rada Krajowa PO przyjęła nową uchwałę. Zgodnie z jej postanowieniami 
zgłoszenia kandydatów miały być wpisane w specjalny formularz, gdzie obok danych 
personalnych należało podać informacje na temat znajomości języków obcych (oficjal-
nie nie był to już warunek znalezienia się na liście wyborczej), przynależności do partii 
politycznych przed i po 1990 r., działalności publicznej (w samorządach, organizacjach 
pozarządowych, administracji rządowej, instytucjach zaufania publicznego), złożyć 
deklarację majątkową oraz oświadczenie dotyczące niekaralności. Kandydat musiał 
także podpisać deklarację, że „w  przypadku wyboru na funkcję posła do Parlamentu 
Europejskiego zostanie członkiem frakcji Europejskiej Partii Ludowej, będzie solidnie 
wywiązywał się z ustalonych obciążeń finansowych na rzecz partii oraz aktywnie włączy 
się w działalność PO oraz EPP”.

Czy kandydaci startujący z rekomendacji polskich ugrupowań, którzy uzyskali man-
dat w PE w latach 2004–2019, dostrzegali rozbieżności między oficjalnie zatwierdzonymi 
zasadami selekcji kandydatów do PE a praktyką polityczną? Europoseł SLD podkreślił 
w  wywiadzie badawczym, że partiom zawsze „chodzi o  to, aby zostali zgłoszeni tacy 
kandydaci, którzy mają szansę być wybrani. Jeśli formacja polityczna ma się liczyć, bie-
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rze się pod uwagę takich kandydatów, którzy mogą grać w lidze europejskiej, a nawet 
światowej. Chodzi o  ludzi, którzy wiedzą, co oznacza pełnić rolę lidera, którzy potrafią 
wznieść się ponad interesy narodowe i reprezentować interesy europejskie. W mojej for-
macji ważne jest posiadanie niezbędnej wiedzy oraz narzędzia technicznego w postaci 
znajomości jednego z  języków Wspólnoty. Przy czym najbardziej liczy się znajomość 
języka angielskiego, którym można praktycznie z każdym europosłem się porozumieć” 
(SLD_2). Inny europarlamentarzysta SLD stwierdził jednak, że znajomość języków obcych 
nigdy nie była warunkiem otrzymania od partii propozycji startu do PE. „Teoretycznie 
wydawało się, że skoro europoseł będzie pracował w środowisku międzynarodowym, 
to brak znajomości języków obcych powinien wykluczać taką osobę z kandydowania. 
Okazuje się, że nie. W pierwszej kadencji, kiedy mieliśmy 54 posłów, do policzenia po-
słów z Polski, którzy znali jakieś języki obce, wystarczyło palców dwóch rąk. Pozostali nie 
potrafili nawet prostych zdań sformułować. Pamiętam, że kiedyś po spotkaniu w polskiej 
ambasadzie europosłowie nie byli w stanie dogadać się przez telefon z dyspozytorami, 
żeby podać im adres i zamówić taksówkę” (SLD_1).

Wśród rozmówców z PO opinie na temat przygotowania kandydatów do pracy w śro-
dowisku międzynarodowym również były podzielone. Jeden z europosłów PO stwierdził, 
że nawet w pierwszych wyborach w 2004 roku „żadnych konkursów na kandydatów nie 
było, nie trzeba było wykazać się znajomością języków, tematyki UE. Pierwszeństwo 
i największe szanse na zdobycie mandatu mieli obserwatorzy w PE, a pozostali byli tro-
chę z dorzutu” (PO_1). Inny rozmówca kandydujący do PE z rekomendacji PO wprawdzie 
nie zaprzeczał, że partia przy selekcji kandydatów brała pod uwagę przede wszystkim 
szanse danej osoby na zdobycie wysokiego poparcia wyborczego, ale podkreślał 
również, iż znaczenie miały jej potencjał merytoryczny oraz płeć. „Przede wszystkim 
były analizowane możliwości wygrania wyborów przez konkretnego kandydata, jego 
przygotowanie merytoryczne, znajomość języków obcych. Bez tej znajomości nie da się 
pracować w międzynarodowym środowisku. W PO zwraca się też uwagę na to, aby było 
na listach jak najwięcej przygotowanych do pracy w PE kobiet” (PO_2).

Europoseł PSL, który trzykrotnie startował do PE, powiedział, że w jego partii nabór 
na listy wyborcze to „był proces poszukiwania takich kandydatów, którzy by wypełniali 
profil kandydata do Parlamentu Europejskiego. Najczęściej szukało się wśród aktualnych 
posłów, wśród aktualnych samorządowców, zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i po-
wiatowego, ale również wśród naukowców oraz osób, które swym profilem zawodowym 
spełniają kryterium związane z zainteresowaniem polityka europejską. Było przekonanie, 
że nie o to chodzi, aby ktoś był lingwistą, tylko o to, aby znał z racji swojego wykształcenia 
i doświadczenia życiowego przedmiot sprawy. No bo trudno komuś wejść w kompeten-
cje kogoś, kto się na przykład zajmuje wspólnotową polityka rolną, jeżeli nigdy się tym 
zawodowo nie zajmował. Niewątpliwie najbardziej uniwersalne są predyspozycje osób, 
które mają doświadczenie samorządowe, bo samorząd jest takim multidyscyplinarnym 
obszarem” (PSL_2). Inny rozmówca z tej samej partii dodał, że selekcja kandydatów do 
PE zawsze była w PSL ostrzejsza, niż w przypadku kandydatów do Sejmu. „Podstawową 
różnicą jest to, że kandydatów do Parlamentu Europejskiego jest znacznie mniej niż 
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do Sejmu. W związku z powyższym ta selekcja do Parlamentu Europejskiego jest, po-
wiedzmy, bardziej szczegółowa, bardziej rygorystyczna. Przede wszystkim kierowano się 
doświadczeniem oraz wiedzą kandydata, jego wcześniejszą ścieżką zawodową. Ponadto 
jednym z kryteriów jest pozycja, jaką zajmuje się w partii politycznej, czy jest się człon-
kiem jakiegoś gremium decyzyjnego, czy zajmuje jakąś funkcję w partii” (PSL_3).

Proces selekcji kandydatów do PE odmiennie przedstawił rozmówca, który 
w 2009 r. z powodzeniem kandydował do PE z  list PiS. Jego zdaniem kryteria mery-
toryczne i językowe nigdy nie były priorytetem w rekomendowaniu konkretnych osób 
do startu do PE, przynamniej w PiS. „Najważniejszym kryterium w procesie rekrutacji 
była lojalność wobec partii. Głos decydujący należał tu do prezesa. Dopiero w drugiej, 
czy trzeciej kolejności takim kryterium były kompetencje, nie mówiąc już o umiejętno-
ściach językowych. Spośród ówczesnych piętnastu europosłów PiS-u  większość nie 
mówiła po angielsku. Nie brano też pod uwagę doświadczenia, większość to byli nowi 
europosłowie” (PiS_01).

Z indywidualnych wywiadów pogłębionych z  europarlamentarzystami wynika, że 
rekrutacja i  selekcja kandydatów do PE inaczej przebiega w  partiach cieszących się 
wysokim poparciem elektoratu, a inaczej w partiach, dla których poparcie balansuje na 
progu wyborczym. Kandydat startujący z list Kongresu Nowej Prawicy w 2014 r. wspo-
minał: „Nikt nie wierzył w to, że przekroczymy próg wyborczy. Byliśmy grupą wzajemnej 
adoracji, wyznającą podobne wartości, podobne idee, ale jako struktury partyjne mieli-
śmy bardzo wąskie grono ludzi chcących się zaangażować w politykę. Nikt nie liczył na 
żadne pieniądze z PE, frukta, sławę. Każdy swoje pieniądze wykładał, żeby dzielić się 
swoimi ideami. Najważniejszym argumentem dla partyjnych kolegów na rzecz mojego 
kandydowania była moja znajomość języka angielskiego. Nikt w moim otoczeniu, w No-
wej Prawicy, nie posługiwał się tym językiem. To chyba zaważyło, żeby mnie wypchnąć 
na pierwsze miejsce” (KNP_1).

Europoseł startujący z list SLD i Unii Pracy w pierwszych wyborach do PE przypominał, 
że 2004 rok „to był schyłek rządów SLD, rozpadła się koalicja z PSL i do rządów doszedł 
techniczny gabinet Marka Belki. Notowania partii były na tyle niskie, że szukano osób, 
które bez specjalnej promocji, bo nie było na to czasu, dadzą odpowiedni wynik. Jak się 
jest w dołku, niemal na progu wyborczym, bo prognozy pokazywały, że SLD może dostać 
cztery, a może nawet tylko trzy procent, nie wiadomo było, czy uda się przekroczyć pięć 
procent, to szuka się osób popularnych. W każdej partii jest tak, że szuka się popularnych 
osób, ale jeśli partia ma dobre notowania, to wyborcy często głosują na szyld partyjny, 
a nie na konkretne osoby. Jeśli – jak w przypadku ówczesnego SLD – partia ma niskie 
poparcie sondażowe, szuka się po prostu znanych osób” (SLD_1). 

Pewności uzyskania mandatów w  PE nigdy nie miało PSL, gdyż, jak przyznał jeden 
z europosłów tej partii, „nie ma co ukrywać, że od kilku ładnych lat zawsze jest problem 
związany z możliwością nieprzekroczenia progu. My musimy wystawiać ludzi, którzy zdo-
bywają głosy, ponieważ nie mamy takiej komfortowej sytuacji, że na pewno zdobędziemy 
15, 20 bądź 25 procent głosów. Więc kierownictwo partii nie kieruje się jakimiś swoimi 
sympatiami, antypatiami w  stosunku do poszczególnych kandydatów, tylko w  bardzo 
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racjonalny sposób ocenia, który z tych kandydatów jest w stanie przynieść jak największą 
liczbę głosów na listę. W przypadku PSL na pewno nic nie jest w nagrodę” (PSL_3).

Inaczej sytuacja wygląda w PiS, które bez problemu przekracza 5-procentowy próg 
wyborczy. Tam propozycja startu z dobrego miejsca do PE, zdaniem europosła tej partii 
w latach 2009–2014, jest traktowana „jako dostatnie stypendium, dofinansowanie za lata 
lojalnej pracy dla partii w  kraju. Później następuje zwolnienie tego miejsca dla innych 
osób, które też trzeba nagrodzić. Jest bardzo mało takich europosłów, którzy sprawują 
tę funkcję trzeci czy czwarty raz. Niestety nie wykształciła nam się klasa zawodowych 
europarlamentarzystów, którzy znają się na rzeczy, wiedzą do jakich drzwi zapukać, jakie 
komisje są istotne, jakie nieistotne…” (PiS_1).

Zestawienie treści dokumentów przyjętych przez niektóre polskie partie polityczne 
zawierających regulacje dotyczące pożądanego profilu kandydata do PE, z informacjami 
uzyskanymi dzięki indywidualnym wywiadom pogłębionym, prowadzi do wniosku, że 
nawet przyjęcie wymogów formalnych (w żadnej partii nie są one restrykcyjne i ultyma-
tywne) nie oznacza ich stosowania w procesie selekcji kandydatów. 

Reelekcja jako warunek personalnej stabilności PE

Stabilność personalna narodowej delegacji w PE wyraża się w stosunku ponownie 
wybranych europarlamentarzystów do debiutantów. Czy rzeczywiście jest tak, że 
w polskiej delegacji do PE jest wyjątkowo mało europarlamentarzystów, którzy uzyskują 
mandat na więcej niż jedną kadencję w porównaniu z  reprezentacjami innych państw 
członkowskich? Czy partie proponują ponowny start w  wyborach dotychczasowym 
posłom PE, czy stawiają na zmiany personalne i „dopływ świeżej krwi”? Czy widoczne są 
w tym względzie różnice między partiami?

Wprawdzie w  artykule pomijamy analizę wpływu preferencji wyborczych na skład 
polskiej delegacji do PE, to mamy świadomość – i  potwierdzali to również rozmówcy 
biorący udział w  badaniach – iż czynnik ten jest istotną kwestią rozpatrywaną przez 
partyjne gremia decyzyjne przy konstruowaniu list wyborczych. Chociaż ponowny start 
w  wyborach dotychczasowych europarlamentarzystów nie jest równoznaczny z  ich 
reelekcją, jednak stanowi konieczny warunek odnowienia mandatu w kolejnej kadencji. 
Grupę ponownie wybranych europarlamentarzystów tworzą politycy, którzy zdobywają 
mandat w  następujących po sobie elekcjach oraz ci, którzy zasiadali w  PE we wcze-
śniejszych kadencjach i powrócili do niego po przerwie. To oznacza, że im dłużej dane 
państwo należy do Unii Europejskiej, tym zsumowany odsetek ponownie wybranych po-
słów może być wyższy niż w przypadku reprezentacji państw członkowskich o krótszym 
stażu unijnym. Dlatego nie porównujemy tutaj poziomu reelekcji polskiej delegacji w PE 
z  reprezentacjami innych państw członkowskich, a  jedynie poziom zmienności i  sta-
bilności składu osobowego polskich europarlamentarzystów wybranych w  roku 2009, 
2014 i 2019 w rozbiciu na cztery partie polityczne, które we wszystkich dotychczasowych 
kadencjach (2004–2009, 2009–2014, 2014–2019 oraz 2019–2024) miały swoich posłów 
w PE. Dotyczy to Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Prawa i Sprawiedli-
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wości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pozostałym 
formacjom, które wystawiały swoje listy, albo nie udało się przekroczyć progu wybor-
czego, albo udało im się to jedynie raz. Wprawdzie teoretycznie byłoby możliwe, żeby 
nowe partie umieszczały na swoich listach wyborczych dotychczasowych europosłów 
startujących wcześniej z innych partii, jednak nie był to ani przypadek Kongresu Nowej 
Prawicy w 2014 roku, ani Wiosny Roberta Biedronia w 2019 roku. 

Najniższy poziom reelekcji polskiej reprezentacji odnotowano w 2009 roku, wynosił 
on 35,3% składu delegacji. Z najwyższym odsetkiem ponownie wybranych polskich 
europosłów mieliśmy do czynienia pięć lat później, kiedy niemal połowa parlamenta-
rzystów została wybrana po raz drugi lub trzeci. W 2019 roku stosunek doświadczonych 
europosłów do debiutantów wynosił 36,5% do 63,5%, czyli powrócił do stanu sprzed 
dekady. Wykres 1 zestawia dane dotyczące reelekcji w rozbiciu na partie polityczne.

Wykres 1. Odsetek reelekcji do PE w polskich partiach politycznych w latach 2009-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej

Najbardziej stabilny, ale zarazem najniższy poziom reelekcji, obserwowany był jak 
dotąd w PiS. Wynosi on średnio 35%, co oznacza, że co pięć lat wymieniane jest niemal 
2/3 składu osobowego reprezentacji tej partii w  PE. W PO średni poziom reelekcji to 
44%, najmniej ponownie wybranych europosłów tej partii było w 2009 roku, najwięcej 
było ich w  2014 roku. W SLD i  PSL średnia z  trzech elekcji przekracza 50%, jednak 
w  przypadku obu ugrupowań różnice między kadencjami są bardzo duże. Wynika to, 
po pierwsze, z mniejszego rozmiaru reprezentacji obu partii, co powoduje, że zmiana na 
poziomie nawet jednego mandatu skutkuje dużym wahnięciem procentowym w odnie-
sieniu do wyniku całej partii. Po drugie, w 2019 roku decyzja o wspólnym wystawieniu 
list wyborczych w  ramach Koalicji Europejskiej, składającej się m.in. z  PO, SLD i  PSL, 
skutkowała koniecznością dostosowania partyjnych procedur selekcji kandydatów do 
ustaleń zawartych z  pozostałymi partnerami koalicji. W przypadku SLD wiązało się to 
z przyznaniem atrakcyjnych miejsc na listach wyborczych rozpoznawalnym politykom 
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lewicy (byłym premierom Leszkowi Millerowi, Włodzimierzowi Cimoszewiczowi i  Mar-
kowi Belce), którzy debiutując w roli europarlamentarzystów znacząco obniżyli poziom 
stabilności personalnej reprezentacji SLD.

O zasadach regulujących w partiach ponowny start w wyborach do PE więcej można 
dowiedzieć się z wywiadów pogłębionych z politykami, niż z analizy partyjnych doku-
mentów, które wprawdzie często opisują proces selekcji kandydatów, ale rzadko odnoszą 
się do reelekcji. Jedyną partią, która przyjęła oficjalny dokument zatytułowany Zasady 
reelekcji parlamentarzystów, jest PiS. Przyjęty we wrześniu 2009 r., obowiązuje do tej pory 
i odnosi się zarówno do parlamentarzystów krajowych, jak i europejskich. W przypadku 
europosłów brana jest pod uwagę ich praca merytoryczna, frekwencja na posiedzeniach 
PE i jego komisji, przestrzeganie dyscypliny głosowania i dyscypliny obecności podczas 
głosowań na posiedzeniach PE oraz jego komisji, opłacanie składek członkowskich, 
utrzymywanie biur poselskich w miejscach wyznaczonych przez Komitet Polityczny PiS, 
wypowiadanie się publicznie, w szczególności w mediach, zgodnie z programem partii, 
kandydowanie w wyborach wyłącznie z komitetu wyborczego PiS lub komitetu wskaza-
nego bądź zaaprobowanego przez Radę Polityczną partii, przystąpienie po wyborach do 
Zespołu PiS we frakcji Parlamentu Europejskiego, pozostawanie w nim przez okres całej 
kadencji PE i niezawieszanie swojego w nim członkostwa. Europosłowie poddani są po-
dwójnej kontroli, realizowanej z jednej strony przez partyjnych kolegów z PE, a z drugiej 
– przez krajowych parlamentarzystów PiS. Klub Parlamentarny PiS zrzeszający posłów 
i senatorów, ma za zadanie prowadzić monitoring medialnych wypowiedzi europosłów, 
natomiast Zespół PiS w PE obserwuje ich zachowanie w Strasburgu i Brukseli, i odno-
towuje w dokumencie nazwanym Kartą Parlamentarzysty „wszystkie pozytywne efekty 
pracy danego parlamentarzysty oraz wszystkie przypadki naruszenia reguł”.

W wywiadzie badawczym europoseł z PiS z dystansem podchodził do stosowania 
części opisanych zasad, twierdząc, że względy merytoryczne i dyscyplina pracy w PE 
nie mają żadnego znaczenia przy podejmowaniu przez partię decyzji odnośnie udzie-
lenia ponownej rekomendacji politykowi chcącemu ubiegać się o reelekcję. „Zerowy 
wpływ na reelekcję ma to, co europoseł robi w Parlamencie Europejskim. Powtarzam: 
zerowy. I chodzi tu po pierwsze o  to, czy znajdzie się lub nie znajdzie na liście, a po 
drugie, o to, czy zostanie wybrany, bo wyborcy też absolutnie nie interesują się jego 
aktywnością. Najgorsi z europosłów dostają jedynki na listach i wybierani są co pięć 
lat dlatego, że są lojalni. A wyborcy – i  to dotyczy europosłów z  wszystkich partii – 
nie odróżniają posła ciężko pracującego od udającego pracę. Polskie społeczeństwo 
dostaje informacje o najbardziej aktywnych europosłach, ale ono się tym kompletnie 
nie interesuje” (PiS_1).

W podobnym duchu wypowiadał się europoseł PO zasiadający w PE w latach 2004–
2009: „Jeśli tylko dotychczasowy poseł nie był wybitnie splamiony, to partia zgadzała 
się na jego ponowne kandydowanie. Jeśli tam się nic dziwnego nie stało, to było prawie 
z automatu. Kompetencje nie miały żadnego, ale to żadnego znaczenia. Wykazywanie 
się w PE nie przeszkadzało, ale w niczym nie pomagało, bo w Polsce nie było żadnego 
odbioru Europy” (PO_1).
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Europarlamentarzyści z innych ugrupowań podkreślali w wywiadach, że nie wszyscy 
posłowie, którzy chcą kontynuować pracę w PE, dostają od partii propozycję ponownego 
startu, jednak zazwyczaj przyznawali, że europosłom łatwiej ubiegać się o ponowną no-
minację. „To zawsze jest decyzja partii, choć bardzo dużo zależy od samego posła. Jeśli 
z badań wewnętrznych wynika, że ma duże poparcie w regionie, to raczej ma pozycję 
niezagrożoną, bo wiadomo, że to jest lokomotywa wyborcza, która pociągnie całą listę. 
Jeśli słabo pracował w regionie, ludzie nie wiedzą, jak się nazywa i jak wygląda, bo zniknął 
na pięć lat, to raczej nie ma takich szans, by partia zaproponowała mu ponowny start. Dla 
partii liczy się wynik, to jest najważniejsze, im więcej dana partia, dana lista wprowadzi 
europosłów do PE, tym większą będzie miała siłę. A na tym każdej partii zależy. Ale były 
przypadki, że osoba tak popularna i tak rozpoznawalna, dobrze pracująca, nie dostawała 
takiej propozycji, dlatego, że miejsce było szykowane dla kogoś innego” (SLD_1).

Zdaniem europosłów z PSL (partii, która – przypomnijmy – wyróżnia się wysokim pozio-
mem reelekcji dotychczasowych posłów), gremia decyzyjne doceniają dotychczasowy 
wkład pracy przy podejmowaniu decyzji w sprawie ponownej rekomendacji. „W Polskim 
Stronnictwie Ludowym bardzo docenia się kapitał zarówno społeczny, jak i zawodowy, 
który dana osoba posiada. To jest zarówno kwestia związana z przejściem pewnej ścieżki 
zawodowej i politycznej, ale także wypracowanym na tej drodze kapitałem społecznym, 
który oczywiście mierzy się ilością zdobywanych głosów w poszczególnych kampaniach 
wyborczych. Od polityka zależy, jak te pięć lat w tym Parlamencie Europejskim spędzi, 
bo jeśli ktoś będzie kompletnie bimbał, to nikt go za pięć lat nie wystawi. W naszym przy-
padku jest podejście takie, żeby ta osoba za pięć lat znowu kandydowała, ale nie stawiał-
bym tak kategorycznie tego, że to już będzie dożywotnie kandydowanie” (PSL_3). Kolejny 
rozmówca z tej partii potwierdza: „Dotychczasowe sprawowanie mandatu europosła to 
jest faktor istotny. Choć z drugiej strony muszę powiedzieć, że bycie w Parlamencie Euro-
pejskim sprawia, że się wytraca taką rozpoznawalność na szczeblu krajowym. To wynika 
też z faktu, że to oddalenie i trudność w identyfikacji tego, co jest przedmiotem polityki 
europejskiej oraz mniejsza atrakcyjność z punktu widzenia mediów w Polsce” (PSL_2). 

Europarlamentarzysta z  PO analizuje strategie rekrutacyjne polskich partii w  szer-
szym kontekście, porównując je z  partiami z  innych państw członkowskich. „Kraje 
zachodnie dbają, by europoseł pracował w PE przynajmniej kilka kadencji, gdyż każda 
kolejna przynosi więcej korzyści. My się tego jeszcze uczymy. Polskie partie wciąż zdoby-
wają doświadczenie w zakresie opłacalności wystawiania tych samych kandydatów do 
wyborów na kolejne kadencje. W Polsce bycie europosłem staje się atrakcyjne, z tego 
powodu następują częste zmiany wśród kandydatów” (PO_2).

Nawet jeśli niektórzy indagowani europarlamentarzyści odnoszą wrażenie, że polska 
reprezentacja znacząco odbiega poziomem reelekcji od innych narodowych reprezenta-
cji, to liczby bezwzględne pokazują, że od 2004 do 2019 r. sześciu polskich europosłów 
zdobyło mandat czterokrotnie, a czternastu – trzykrotnie. Współtworzą wraz z ponownie 
wybranymi deputowanymi z innych państw członkowskich odrębną i w pewnym sensie 
autonomiczną względem krajowych scen politycznych grupę, ukierunkowaną na karierę 
w środowisku ponadnarodowym. 
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Konkluzje

Polskie partie polityczne różnią się od siebie formalnymi rozwiązaniami w zakresie 
procesu selekcji kandydatów do PE, a także praktyką tworzenia list wyborczych, która 
warunkowana jest ich pozycją na scenie politycznej i  szansami wyborczymi, postrze-
ganiem roli PE i funkcji europarlamentarzystów. Różnice te nie wpływają jednak na za-
gregowany poziom reelekcji europarlamentarzystów, który wynosi niemal 40%. Oznacza 
to, że partie równoważą dwa przeciwstawne cele: utrzymania stabilności personalnej 
polskiej delegacji i  profesjonalizacji reprezentacji w  PE z  zapewnieniem cyrkulacji elit 
politycznych na poziomie UE.

W procesie badawczym nie udało się zweryfikować hipotezy pierwszej, że wyższe wy-
magania formalne stawiane kandydatom do PE skutkują większą stabilnością personalną 
reprezentacji w PE. Okazało się, że nawet w partiach, które sformułowały takie wymogi 
(np. dotyczące znajomości języków obcych, posiadania doświadczenia politycznego, 
znajomości problematyki rozstrzyganej na poziomie UE, odpowiedniego wykształcenia), 
większą rolę podczas selekcji kandydatów odgrywają czynniki nieformalne (np. lojalność 
wobec partii, partykularna decyzja lidera partii, zarządzanie wewnątrzpartyjnymi zaso-
bami ludzkimi) oraz kalkulacja szans wyborczych kandydatów i całej formacji politycz-
nej. Potwierdzona została natomiast hipoteza druga, że większe znaczenie czynników 
nieformalnych osłabia związek między procesem selekcji kandydatów a  stabilnością 
personalną delegacji w PE. Z analizy poziomu reelekcji posłów z poszczególnych partii 
wynika ponadto, że uzależnienie tworzenia list wyborczych od osobistych preferencji 
lidera partii w połączeniu z traktowaniem mandatu w PE jako „pucharu przechodniego” 
obniża poziom stabilności personalnej polskiej reprezentacji.
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Streszczenie

Współczesna postać bezpieczeństwa Unii Europejskiej poddawana jest głębokim zmianom. Roz-

wiązania przyjęte w  pierwszej dekadzie XXI wieku przestały odpowiadać potrzebom organizacji. 

Nowe, które w sposób funkcjonalny zmieniłyby postać związków między instytucjami, nie zostały 

koncepcyjnie wypracowane. Unia Europejska, zmagając się z rozmaitymi kryzysami ekonomicznymi, 

społecznymi i politycznymi wchodzi w kolejny etap, na którym jest decydowane, w jakim kierunku 

będzie się rozwijać ona oraz jej państwa członkowskie. Niniejszy artykuł skupia się na aktualnej 

postaci rozwiązań organizacyjnych i  funkcjonalnych, poddając je krytycznemu oglądowi. Autor 

wartościuje i ocenia to, co kreuje się w zakresie procesów decyzyjnych i ich rezultatów w obszarach 

polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. W konsekwencji artykuł ukazuje uwarunkowania de-

terminujące postać działań UE u progu drugiej dekady XXI wieku. Jego rezultatem jest identyfikacja 

procesów zmian w obszarze bezpieczeństwa, które decydują o projekcji rozwoju Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, integracja europejska, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo.

Political conditions of European integration from the security perspective

Abstract

The contemporary form of security in the European Union is undergoing profound changes. The solu-

tions adopted in the first decade of the 21st century no longer meet the needs of this organisation and 

the EU Member States. New solutions that would functionally change the form of relationships between 

institutions have not been conceptually worked out. The European Union, struggling with numerous 

economic, social, and political crises, enters the next stage. Soon it will be decided, in which direction this 

organisation and its Member States will develop. This article focuses on the current form of organisatio-

nal and functional solutions of the EU by subjecting them to a critical review. The author evaluates, what 

is created in terms of decision-making processes and their results in the areas of foreign policy, security, 

and defence. Consequently, the article demonstrates the conditions that determine the form of the 

EU’s activities at the threshold of the second decade of the 21st century. Its result is the identification of 

change processes in   security that determine the projection of the development of the European Union.

Keywords: European Union, European integration, foreign policy, security.
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Polityczna integracja i dezintegracja Unii Europejskiej (UE) stawiają pytania o projek-
cję jej bezpieczeństwa w  czasie i  przestrzeni oraz o  rozwój instytucji, metod, technik, 
sposobów jego zapewniania. Tak rozległa panorama zagadnień zmusza do ich ogra-
niczenia. W niniejszym artykule zawężono je do obszaru ewolucji Unii Europejskiej 
w latach 2008–2020 w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Wskazano 
przy tym na ambicję tej organizacji bycia globalnym graczem politycznym, co wiąże się 
z posiadaniem w tym zakresie stosownych polityk, strategii, sił i środków umożliwiają-
cych podejmowanie i prowadzenie działań. 

Celem artykułu jest ukazanie obecnych politycznych uwarunkowań integracji euro-
pejskiej w obszarze bezpieczeństwa. Jego tezą jest, że aktualna postać rozwoju polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony stanowi formę przejściową. Stanowi ona rezultat 
reaktywnego sposobu działania UE w minionych dekadach, a także przejaw dążeń insty-
tucji Unii oraz jej państw członkowskich do odgrywania globalnych ról w każdej domenie 
stosunków międzynarodowych. Stąd też wiodące pytanie badawcze: w  jaki obecnie 
sposób Unia Europejska realizuje swoje działania w sferze polityki i strategii bezpieczeń-
stwa? Pytanie pomocnicze brzmi: co aktualnie przesądza o  kształcie obowiązujących 
w tym zakresie rozwiązań? Zagadnienia z nimi związane determinują rozwiązania insty-
tucjonalne określające sposoby działań Unii Europejskiej, tu i  teraz oraz w nieodległej 
przyszłości. 

W przyjętym podejściu zastosowano metody analityczne, polegające na konfron-
tacji wykładni zawartych w  literaturze przedmiotu z  obserwacją zachodzących w  Unii 
Europejskiej procesów, zjawisk, zdarzeń. Rozpatrywano przy tym czynniki jakościowe, 
przesądzające o  kształcie polityk i  strategii UE w  obszarze bezpieczeństwa i  obrony. 
Koncentrując uwagę na ich wymiarze wewnętrznym, tożsamym procesom formułowa-
nia polityk, zasadniczo pominięto zagadnienia związane z szerszą perspektywą wpływu 
innych podmiotów. Wykorzystana w  artykule literatura przedmiotu posiada charakter 
selektywny, związany z zakresem rozważań o funkcjonalności UE. 

Formuła integracji europejskiej w sferze bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej stanowi obecnie jeden z kluczowych elementów 
jej integracji. Tworzy ono synergiczny związek polityki i strategii państw członkowskich, 
jak i UE. Jest on ukierunkowany na zapewnienie dogodnych warunków jej rozwoju, ładu 
wewnętrznego, stabilności wewnątrz jej obszaru oraz na terenach położonych wokół 
Europy. Związek ten posiada przy tym postać, która jest rezultatem doświadczeń na-
bywanych w czasie formułowania i realizacji polityki. Stanowi przy tym przejaw ambicji 
współkształtowania współczesnego świata przy jednoczesnej adaptacji do kolejnych 
wyzwań i  zagrożeń, z  niego płynących. Sytuacja ta dotyczy funkcjonalnie wszystkich 
obszarów odpowiedzialności instytucji Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy jest 
to kryzys finansowy, migracyjny, czy też zdrowotny, powodowany pandemią COVID-19. 
Formuła działań Unii Europejskiej, która umożliwia ich prowadzenie została nadana 
1 grudnia 2009 roku. Dzięki niej UE realizuje swoje ambicje w obszarze bezpieczeństwa. 
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W wymiarze wewnętrznym ma to miejsce w triumwiracie trzech instytucji: (1) Wysokiego 
Przedstawiciela ds. Zagranicznych i  Polityki Bezpieczeństwa, (2) Rady Europejskiej, (3) 
Parlamentu Europejskiego. Jest on uzupełniony o politykę państw odnoszoną do projek-
cji ich rozwoju, czasu, oczekiwań społecznych wyrażanych przez przedstawicieli parla-
mentów oraz rządów w kontekście zróżnicowanych wyzwań (Busse et al. 2020: s. 2–31).

Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa działa wspól-
nie z  Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Razem stanowią wsparcie dla Komisji 
Europejskiej. Drugą z instytucji jest Rada Europejska. W co półrocznych ramach prezy-
dencji decyduje ona o zasadniczych kierunkach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz zewnętrznego UE. Trzecią instytucją jest Parlament Europejski. Określa on projekcję 
oczekiwań społeczeństw państw Unii Europejskiej w obszarach związanych z bezpie-
czeństwem. Każda z tych instytucji, odgrywając przypisaną sobie rolę, tworzy płaszczy-
zny porozumienia i współpracy, a także współzawodnictwa. Co ważne, sekwencje czaso-
we przewodnictwa państw członkowskich w Radzie Europejskiej zmieniają preferencje 
polityczne w  określonym przedziale czasu. Implikuje to sposoby prowadzenia polityk 
i strategii, w tym bezpieczeństwa. Jest to także zależne od opinii publicznej i towarzyszą-
cej jej oceny funkcjonowania innych, uczestniczących w triumwiracie, organów władzy 
politycznej w kontekście procedowanych działań. Ten złożony mechanizm wypracowy-
wania, wdrażania i realizacji decyzji, ich oceny, wyprowadzania wniosków na przyszłość 
w  obszarze bezpieczeństwa, wpisany jest w  obecny mechanizm funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Tworzy to swoistą mozaikę poglądów, dążeń i oczekiwań, na którą nakła-
dają się działania międzynarodowe z udziałem innych podmiotów – państw i organizacji. 
Sytuacja ta implikuje niezliczone płaszczyzny prowadzonych polityk w zakresie bezpie-
czeństwa, jak i docelowo obrony. Przyjmuje przy tym zróżnicowaną postać odnoszoną 
do teraźniejszości z projekcją w przyszłość oraz mając na uwadze przeszłość, określone 
doświadczenia polityczne, czy też strategiczne. W rezultacie postać polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest formą eklektyczną, niespójną i nie zawsze wią-
żącą, co do zamysłu strategicznego, czym ma być organizacja w sposobie zapewniania 
bezpieczeństwa jej państw członkowskich. Ma to miejsce w wymiarze wewnątrzunijnym 
jak i poza nim, w stosunkach z innymi państwami oraz organizacjami. 

Nadanie Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń-
stwa uprawnień do koordynacji i realizacji polityk bezpieczeństwa i obrony, zapewnienia 
spójności oraz skuteczności działań zewnętrznych Unii w zakresie handlu, pomocy roz-
wojowej, humanitarnej, a także reagowania na kryzysy sprawia, że posiada on niezwykle 
rozległe uprawnienia i  zobowiązania. Poza sprawowaniem funkcji wiceprzewodniczą-
cego Komisji Europejskiej, przewodniczeniem spotkaniom ministrów spraw zagranicz-
nych Rady Unii Europejskiej, byciem przedstawicielem UE w  sprawach związanych 
ze Wspólną Polityką Zagraniczną i  Bezpieczeństwa kieruje on i  nadzoruje Europejską 
Agencję Obrony oraz Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem. Zakres jego politycz-
nych kompetencji obejmuje przy tym także Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. 
Składa się ona zarówno z przedstawicieli Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, jak 
i z osób delegowanych do niej ze służb dyplomatycznych państw członkowskich Unii 



Jarosław Gryz90

Europejskiej. Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za formułowanie i współudział 
w realizacji celów politycznych UE. Przewodnicząc Radzie Spraw Zagranicznych, bierze 
on udział w  tym procesie z  Radą Europejską i  Radą Unii Europejskiej (zob. TUE: Tytuł 
V). Obecna funkcjonalność, czy też dysfunkcjonalność uprawnień nałożonych na osobę 
Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa sprawia, że nie 
zawsze i  nie wszędzie podejmowane są przez Unię Europejską adekwatne działania. 
Rzecz nie w samych procedurach decyzyjnych, lecz w ich politycznej ocenie wyrażanej 
przez państwa, instytucje UE. To one w konsekwencji opóźniają, zmieniają lub ogranicza-
ją efektywność Unii Europejskiej jako podmiotu polityki międzynarodowej niezależnie od 
percepcji wymienionych powyżej instytucji. 

Decydowanie polityczne Unii Europejskiej w  sytuacjach nadzwyczajnych jest 
skonfigurowane w  sposób pragmatyczny. W sytuacji nadzwyczajnej, wymagającej 
decyzji, Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa może 
w ciągu 48 godzin lub szybciej zwołać z własnej inicjatywy lub też na wniosek państwa 
członkowskiego, nadzwyczajne posiedzenie Rady. W rezultacie, Wysoki Przedstawiciel 
przez przedkładane przez siebie propozycje, przyczynia się do kształtowania Wspól-
nej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz jej Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony. Ponadto jako reprezentant Unii prowadzi dialog ze stronami 
trzecimi. Wnioskuje przy tym i  zaleca Radzie Europejskiej podejmowanie negocjacji 
oraz zawieranie umów. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej pełni 
funkcje koncyliacyjne. Poszukuje rozwiązań tam, gdzie podejmowane decyzje wyma-
gają konsensusu, a dane państwo oznajmia, że ze względów polityki wewnętrznej ma 
zamiar sprzeciwić się jej określonej postaci, podejmowanej większością kwalifikowaną. 
W tym aspekcie Wysoki Przedstawiciel wraz z Radą dba o poszanowanie zasad lojal-
ności i solidarności państw Unii Europejskiej. Ma także zapewnić jednolitość, spójność, 
skuteczność, a nade wszystko solidarność państw członkowskich. Jest to szczególnie 
istotne w  kontekście misji humanitarnych i  ratowniczych, utrzymania i  stanowienia 
pokoju, zapobiegania konfliktom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Ponadto, ko-
ordynuje związane z tym działania cywilne i wojskowe (zob. TUE: Tytuł V). Wskazana 
formuła w sposób samoistny nakłada na Unię Europejską samoograniczenia. Są one 
trojakiej natury, instytucjonalnej, wewnętrznej i zewnętrznej, związanej z  formułą de-
cyzji, czasowej, jak i pragmatycznej. Ten ostatni czynnik stanowi wypadkową formuły 
polityki Unii i jej państw członkowskich, ich indywidualnych preferencji w zakresie roz-
wiązania danej sytuacji międzynarodowej, które są pochodną preferencji społeczeństw 
(Meijers et al. 2019: s. 1724–1736).

Konsekwencją nadania uprawnień oraz roli wykonawcy decyzji UE Wysokiemu 
Przedstawicielowi ds. Zagranicznych i  Polityki Bezpieczeństwa jest jego funkcjonalny 
związek z Parlamentem Europejskim. Z gremium tym prowadzi konsultacje, informuje je 
o prowadzonych politykach, formach ich realizacji oraz konsekwencjach. Zakres przed-
miotowy omawianych spraw obejmuje m.in. zagadnienia bezpieczeństwa granic strefy 
Schengen, zagrożenie zjawiskiem terroryzmu wewnątrz Unii Europejskiej jak i poza jej 
granicami, a także cyberbezpieczeństwo, przepisy i regulacje określające poszczególne 
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domeny – np. transportu, decydujące o formach ochrony pasażerów czy towarów. Jego 
działania muszą uwzględniać stanowisko Parlamentu, które ten wyraża pod postacią 
opinii. Wskazany, przedmiotowy zakres odpowiedzialności Wysokiego Przedstawiciela 
ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa czyni z niego kluczową postać w procesach 
decyzyjnych Unii Europejskiej. Połączenie w tej funkcji Wysokiego Przedstawiciela kom-
petencji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i  zewnętrznego wraz z odpowie-
dzialnością w zakresie handlu, pomocy rozwojowej i humanitarnej, a także reagowania 
na zagrożenia sprawia, że jest ona newralgiczna dla działania UE. Jako taka, osoba ją 
sprawująca powinna sprostać wyzwaniom, których charakter jest niezwykle złożony, 
wielowymiarowy, zarówno cywilny jak i  – aktualnie – do pewnego stopnia wojskowy. 
Co więcej, definiowana politycznie działalność czyni z  Wysokiego Przedstawiciela 
uczestnika działań na nieograniczonej przestrzeni w  ograniczonym czasie. Ta presja 
odpowiedzialności, oczekiwanej geograficznej skuteczności z udziałem znacznej liczby 
podmiotów, oraz presji okoliczności sprawia, że ich wspólna projekcja posiada trzy, wza-
jemnie przenikające się wymiary: krótko-, średnio- i  długookresowy. Są one związane 
z osobą Wysokiego Przedstawiciela, jego zdolności do inicjowania i realizacji działań po-
litycznych. Ponadto, z autorytetem, który posiada, decydującego o pozycji wewnątrz Unii 
Europejskiej. Wszystkie te czynniki, wspólnie z projekcją polityki poszczególnych państw 
Unii, tworzą kontekst dla europejskiej polityki, strategii, a zarazem integracji w sferze bez-
pieczeństwa i obrony. Konsekwencją opisanej sytuacji jest synergia, jak i  rozproszenie 
działań Unii Europejskiej: synergia funkcjonalna i rzeczywiste ich rozproszenie pod presją 
czasu, złożoności i  wreszcie kontekstu podejmowanych działań w  aspekcie wyzwań, 
zagrożeń, szans, szacowaniu towarzyszącego im ryzyka. 

Projekcja europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa  
i obrony Unii Europejskiej

Projekcja Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jest formą zapewniania jej państwom określo-
nych korzyści. Są nimi: pokój, stabilność, ład międzynarodowy, zdolności do reagowania 
w sytuacjach, w których wymagana jest wspólnota działania. Przejawem tego jest dyplo-
macja, a niekiedy towarzysząca jej siła cywilna i wojskowa reprezentowana przez Unię 
Europejską. Wskazane czynniki wspólnie gwarantują pożądaną formę rozwoju państw 
członkowskich, jego projekcję w  czasie. Oparta jest ona na wolnościach: przepływu 
ludzi, towarów, usług i kapitału, czyli na wspólnym, wewnątrzunijnym rynku i  likwidacji 
granic między państwami. Ponadto, na utrzymaniu pożądanych i akceptowanych form 
rozwoju wokół granic Unii Europejskiej, w bliższych i dalszych regionach geograficznych 
naszej planety. Należy wskazać, że formułą, która w latach 1994–2014 została wpisana 
w  ten schemat było sukcesywne rozszerzanie UE o  państwa europejskie i  region 
pozaeuropejski. Towarzyszyła temu polityka bliskiego sąsiedztwa (Gaub, Popescu 2015: 
s. 13–61), a także pogłębianie współpracy związane z przebudową samej Unii Europej-
skiej, jej adaptacją.



Jarosław Gryz92

Idea wspólnotowości bezpieczeństwa Unii Europejskiej (wewnętrznego, jak i  ze-
wnętrznego) była kilkukrotnie poddana procesom oceny oraz weryfikacji. Odegrały one 
decydującą rolę w projekcji zmian, których Unia doświadczyła w czasie. 

Po raz pierwszy miało to miejsce na początku lat 90. XX wieku, kiedy wystąpił konflikt 
na obszarze byłej Jugosławii. Unia Europejska nie posiadała wówczas wspólnych pod-
staw polityki, sił ani środków by móc nim zarządzać. Zwrot w tym zakresie w kierunku Unii 
Zachodnioeuropejskiej oraz formuły współpracy UE – UZE – NATO stworzyły warunki 
dla projekcji działań w  sferze bezpieczeństwa, docelowo również obrony (Gryz 1997: 
s. 93–105).

 Po raz drugi, Unia Europejska poddała ocenie swoje zdolności na przełomie XX–XXI 
wieku. Miało to miejsce w latach 1997 oraz 2004, kiedy organizacja ta określiła i zweryfi-
kowała charakter współpracy wojskowej z Sojuszem Północnoatlantyckim, a pośrednio 
ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Nastąpiło to w interwale między zakoń-
czonym w 1995 r. układem pokojowym w Dayton konfliktem jugosłowiańskim, a kolejną 
jego odsłoną w 1999 roku. Ten schemat wpłynął na postać przyjętych rozwiązań w Trak-
tacie z Amsterdamu, szczególnie w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (zob. 
Traktat z Amsterdamu: artykuły od J1 do J18) oraz w wymiarze wewnętrznym, tożsamym 
dla Unii w ramach Strefy Schengen. 

Po raz trzeci, weryfikacja działań Unii Europejskiej nastąpiła, gdy stanęła ona w ob-
liczu kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Został on wywołany transparentnością granic 
Strefy Schengen oraz napływem licznej grupy migrantów. Równocześnie z wyżej wymie-
nionymi zdarzeniami zewnętrznymi wystąpiły dwa zjawiska o charakterze wewnętrznym, 
tożsamym państwom UE. Pierwszym z  nich była instytucjonalna konsolidacja współ-
pracy wielostronnej w  ramach reagowania kryzysowego, jej tworzenie, modyfikacja 
i rozbudowa (Gryz 2009: s. 54–85). Szczególnie w aspekcie realizacji klauzuli solidarności 
w sytuacji, gdy państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego, 
będzie ofiarą klęski żywiołowej, albo katastrofy spowodowanej przez człowieka (zob. 
TUE: Tytuł VII). Drugim z nich było podjęcie współpracy związanej ze zwalczaniem ter-
roryzmu międzynarodowego, wewnątrz i na zewnątrz granic Unii Europejskiej. Obecnie, 
obraz całości dopełniają również implikacje związane z  przeciwdziałaniem pandemii 
COVID-19 oraz odbudową ekonomii w projekcji lat 2021–2027 (Malone 2020: s. 97–109). 

Historyczne doświadczenia państw członkowskich wskazują, że ich bezpieczeństwo 
wpisane w  ramy unijne wymaga ustawicznej zmiany. Przyjęcie w  1993 roku Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i  Bezpieczeństwa, a  następnie skonfigurowanych z  nią działań 
w  formule Unia Europejska – Unia Zachodnioeuropejska – Sojusz Północnoatlantycki 
stanowiło odpowiedź na pierwsze z wymienionych zjawisk. Okazało się jednak, że am-
bicje sięgają dalej i wiążą Unię Europejską z pojęciem jej samoistnego bezpieczeństwa, 
przede wszystkim w  aspekcie obrony. Ustanowienie Traktatem z  Lizbony Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i  Obrony jako kontynuacji wcześniejszej Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony świadczyło o tym zamiarze. Etapami, które miały doprowadzić 
do utożsamienia bezpieczeństwa i obrony były kolejne strategie Unii Europejskiej. Pierw-
sza z  nich pochodzi z  2003 roku pt. Bezpieczna Europa w  lepszym świecie: europejska 
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strategia bezpieczeństwa. Jest ona wyrazem poszukiwań sposobów działania wśród 
państw członkowskich, konfrontowanych z kryzysami w odległych od granic Unii miej-
scach. Ponadto, wynika z potrzeby osiągnięcia wśród nich konsensusu, co do sposobów 
postępowania w relacjach transatlantyckich (van Eekelen 2006: s. 181–198). Tę formułę 
działania udoskonalono w kolejnej edycji strategii z 2016 roku pt. Globalna strategia na 
rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Konsolidując w niej sposób 
myślenia o bezpieczeństwie Unii Europejskiej, wskazano na obszary, w których ma się 
on dokonać. Przede wszystkim w  zakresie realizacji wspólnych interesów, jakimi są: 
bezpieczeństwo obywateli i  terytorium, dobrobyt i  demokracja, a  także ich projekcja 
w  bliższym i  dalszym otoczeniu Unii Europejskiej. Towarzyszą temu zasady w  postaci 
jedności, współdziałania, odpowiedzialności oraz pragmatycznej współpracy z podmio-
tami spoza UE. Katalog działań objął: zapewnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej; 
wzmocnienie działań na rzecz obronności; wzmacnianie polityki sąsiedztwa na rzecz 
reform znajdujących się tutaj państw i zapobiegania kryzysom; rozwiązywanie konfliktów 
wraz z  zapobieganiem wojnom; umacnianie ładu o  charakterze regionalnym zgodnie 
z normami prawa międzynarodowego, poszanowaniem praw człowieka i dostępem do 
wspólnych dóbr w skali planety (zob. From Vision to Action… 2019).

Konsekwencją Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej było przyjęcie przez ministrów 23 państw członkowskich w dniu 13 listopada 
2017  r. wspólnej stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz przekazanie jej notyfika-
cji do Wysokiego Przedstawiciela i Rady (zob. Notification… 2017). Otworzyło to kolejny 
etap integracji europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Dokument ten de facto 
odwołuje się do doświadczeń będących następstwem przyjęcia w roku 2011 inicjatywy 
pooling & sharing, jak i wcześniejszych, związanych z siłami przeznaczonymi do operacji 
cywilno–wojskowych Unii Europejskiej/Unii Zachodnioeuropejskiej. Była to wówczas 
forma umowy o podziale kosztów między stronami zainteresowanymi daną współpracą 
obronną. Wracając do tej idei, tym razem w  skali ogólnoeuropejskiej, wypracowano 
nowe rozwiązania. Pierwszym z nich było utworzenie Europejskiego Funduszu Obron-
nego. Służy on do finasowania projektów badawczo-rozwojowych i zbrojeniowych, re-
alizowanych w wielostronnej formule. Drugim rozwiązaniem było wdrożenie corocznych 
przeglądów obronnych z założeniem docelowej koordynacji planowania rozwoju zdol-
ności wojskowych państw członkowskich. Trzecim było stworzenie komórki planowania 
i prowadzenia operacji wojskowych. Ma ona dowodzić wojskowymi misjami szkolenio-
wymi Unii, tworząc warunki zaangażowania organizacji w działania poza granicami bez 
jej mandatu wykonawczego (Fiott et al. 2017: s. 27–50). Do tego celu dedykowano osobny 
budżet w ramach Unii. W momencie podjęcia stałej współpracy strukturalnej zgłoszono 
17 projektów z dwóch różnych obszarów związanych z bezpieczeństwem i obronnością. 
Pierwszym jest zwiększanie możliwości udziału w misjach i operacjach UE, drugim zaś – 
rozwijanie zdolności wojskowych (Gotkowska 2018: s. 23–27). 

W przedsięwzięciach realizujących współpracę militarną biorą udział państwa wiodące 
oraz pozostałe, które zgłosiły do nich akces, m.in. w charakterze obserwatora. Za koordy-
nację wymienionych przedsięwzięć oraz innych, wdrażanych, odpowiada przewodniczący 
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Europejskiej Agencji Obrony (ang. EDA) i podległe jemu komórki. Współpraca państw Unii 
w ramach agencji odbywa się także z udziałem Europejskiej Służy Działań Zewnętrznych. 
Ma to miejsce w  ustalaniu priorytetów. Obejmuje ona wspólnie rozpatrywane i  podej-
mowane działania w różnych obszarach bezpieczeństwa i obrony. Należą do nich: usta-
nawianie priorytetów (ang. common priority setting) w  ramach planu rozwoju zdolności 
(ang. Capability Development Plan), który wspiera podejmowanie decyzji na szczeblu UE 
i krajowym w zakresie rozwoju zdolności obronnych. Okresowe przeglądy CDP są tu opra-
cowywane przez EDA w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przy aktywnym 
udziale personelu wojskowego UE (ang. Military Staff of the European Union) oraz Komitetu 
Wojskowego Unii Europejskiej (ang. European Union Military Committee, EUMC). Spójność 
między poszczególnymi zdolnościami sił wojskowych państw UE zapewniać ma przegląd 
obronny możliwości współpracy (ang. defence review & opportunities for cooperation) w ra-
mach Skoordynowanego Rocznego Przeglądu Obronnego (ang. Coordinated Annual Re-
view on Defence) (zob. European Defence Agency 2020), ponadto powiązane z nim – stała 
współpraca strukturalna (PESCO), Europejski Fundusz Obronny (ang. EDF) oraz zmieniony 
plan rozwoju zdolności (CDP). Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, 
EDA) odgrywa centralną rolę we wszystkich wymienionych mechanizmach i  zapewnia 
spójność między nimi oraz we współpracy z NATO.

Projekcja polityki bezpieczeństwa i  obrony Unii Europejskiej w  latach 2009–2019 
stanowiła wyraz zmian, które determinowały funkcjonalność tej organizacji. Ich postać, 
występująca w dwóch tożsamych Unii obszarach, zewnętrznym i wewnętrznym, była re-
zultatem ambicji politycznych państw członkowskich, ewolucji jej instytucji. Należy tutaj 
wyróżnić trzy wymiary, które – wzajemnie się przenikając – stworzyły uwarunkowania 
kreowania oraz realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym obrony. Pierwszym 
wymiarem były zmiany o charakterze instytucjonalnym, konsolidacja procesów decyzyj-
nych tożsamych organizacji, która miała miejsce w kolejnych traktatach, od Amsterdamu 
do Lizbony. W rezultacie wypracowano model obecnie funkcjonujący z udziałem Wy-
sokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa, Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Drugi wymiar 
zawarł w sobie zmiany związane z formułą działania wewnętrznego oraz zewnętrznego 
Unii Europejskiej (Zartsdahl 2018: s. 200–209). W tej pierwszej formule wprowadzono 
rozwiązania w zakresie reagowania kryzysowego (Dijkstra et al. 2018: s. 186–192), a także 
w sytuacji występowania tzw. zagrożeń hybrydowych (Fiott, Parkes 2019: s. 11–22). W tej 
drugiej formule wdrożono rozwiązania w  zakresie współdzielenia zasobów, sił i  środ-
ków w ramach stałej współpracy strukturalnej – PESCO. Wspólnie stworzyły one ramy 
współpracy instytucjonalnej określające politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony 
Unii Europejskiej. Trzecim wymiarem stały się działania podejmowane przez Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych razem z  misjami prowadzonymi w  2019  r. w  szesnastu 
miejscach na świecie, w tym w Europie, na Kaukazie, w rejonie Zatoki Perskiej, w Afryce 
(zob. Military and civilian missions and operations 2019). W konsekwencji, trzy wymienione 
wymiary nadały postać działaniom instytucjonalnym Unii Europejskiej wewnątrz wspól-
noty oraz w jej stosunkach z innymi podmiotami, państwami i organizacjami.
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Determinanty polityki zagranicznej,  
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Uwarunkowania polityczne integracji europejskiej określają determinanty polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Pierwszym z nich, fundamen-
talnym, są stanowiska państw członkowskich, szczególne w  aspekcie stosunków ze 
Stanami Zjednoczonymi. Drugim jest współpraca instytucjonalna wewnątrz Unii. Trzecim 
są uwarunkowania realizacji jej zamierzeń czy działań politycznych, ekonomicznych, 
społecznych, militarnych określające środowisko bezpieczeństwa zarówno tu i teraz, jak 
i bliższej i dalszej przyszłości. W każdym z tych trzech obszarów (których kolejność nie 
jest rzeczą przypadku), immamentnie powiązanym z  pozostałymi, występują procesy, 
które określają kierunki ich zmian, a także związane z nimi instrumenty. Są one pochodną 
koncepcji działań UE, a  w  nich roli poszczególnych elementów przesądzających o  jej 
politykach, w tym zagranicznej i bezpieczeństwa (Kostecki 2016: s. 17–26). Ponadto, efek-
tem ewolucji, która miała miejsce w czasie, od powstania w 1948 roku Unii Zachodniej, 
jej absorbcję przez Unię Zachodnioeuropejską, po włączenie jej elementów do Unii Eu-
ropejskiej. Czynnikami sprawczymi były przy tym współpraca ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz po 1993 roku – z Sojuszem Północnoatlantyckim. 

Stosunek państw Unii Europejskiej do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w for-
mule dwu i wielostronnej z udziałem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wynika 
każdorazowo z oceny jej rezultatów. Od powstania Unii Europejskiej po chwilę obecną 
zamierzeniem wiodącego państwa tej organizacji – Francji – w  sekwencji współpracy 
z  innymi państwami członkowskimi, jest stworzenie jej autonomii (zob. Letter of intent… 
2018). W założeniu pozwoli to na równorzędną współpracę polityczno–militarną Unii 
z  USA, jak i  wiodącą rolę Unii w  stosunkach z  innymi podmiotami. Kluczem do tego 
ma być gotowość do podjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jego kreowanie. 
Przede wszystkim – na obszarach przyległych, wobec Rosji, Bliskiego Wschodu, Afryki, 
Północnej i Środkowej z projekcją globalną, zarządzania procesami i zjawiskami w skali 
planety (Shapiro, Withney 2009: s. 61–71). Ten aspekt sytuacyjny ma decydujące zna-
czenie dla perspektywy określenia roli Stanów Zjednoczonych, a  zarazem NATO na 
kontynencie europejskim. 

Stosunek państw Unii Europejskiej do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
determinują kwestie budowy odporności wspólnoty transatlantyckiej na zagrożenia. 
Zagadnienie to dotyczy zarówno wewnętrznego, jak i  zewnętrznego środowiska bez-
pieczeństwa państw ją tworzących. Przede wszystkim – w zakresie tworzenia zdolności 
przewidywania, uprzedzania, rozwiązywania problemów generujących wyzwania dla 
istotnych funkcji społecznych wspólnoty transatlantyckiej. W tym kontekście – identy-
fikowania i ochrony „słabych ogniw” jej społeczeństw, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz 
nich. Ma to miejsce w ramach poszukiwań sposobów skuteczniejszej współpracy w tym 
obszarze (Hamilton 2016: s. VII–XVIII). Zakres zagadnień jest przy tym tak rozległy, że 
ich wybór można porównać do palety barw malarza oraz kompozycji, którą z nich czyni 
przenosząc na płótno. Nie sposób zatem, poza wskazaniem instytucji, NATO i UE (a także 
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pozostałych, jak ONZ i jej agendy), wskazać docelową formułę współpracy z udziałem 
państw położonych po obu stronach Atlantyku. Wyjątkiem jest tu wymiana informacji, 
korelacja środków i  działań. Rozwiązaniem jest przy tym uwzględnienie okoliczności, 
w których przychodzi tym podmiotom działać (Leonard 2016: s. 13–27). 

Ostatnim elementem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w  relacjach instytu-
cjonalnych NATO–UE (jak i z udziałem wymienionych podmiotów oraz poszczególnych 
państw członkowskich) jest zakres wyzwań, którym starają się one sprostać. W nie wpisa-
na jest natura wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych, społecznych. Tworzy 
to swoistą mozaikę różnorodnych czynników przesądzających każdorazowo o  postaci 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i  obrony państw tworzących Unię Europejską. 
Formuły ich współpracy, niekiedy rywalizacji i konfliktów, tak ze Stanami Zjednoczonymi, 
jak i w  ich własnym gronie (Leonard, Shapiro 2019). Projekcja oczekiwań i działań jed-
nych państw wobec drugich sprawia, że koszty bywają przez nie współdzielone, choć 
pojawiają się kwestie fundamentalne, które dzielą. Przykładem w tym zakresie może być 
polityka klimatyczna i ekonomiczna Unii Europejskiej w jej niemieckiej projekcji (Bajczuk 
2016: s. 16–19), a także uzasadniane nią inwestycje związane z ekonomią 4.0 (Popławski, 
Bajczuk 2019: s. 36-38). Pochodną jest konflikt wokół inwestycji Nord Stream i Nord Stream 
2 mający dla państw UE i NATO, a także ich sąsiadów położonych w Europie Środkowej 
znaczenie geopolityczne i  geoekonomiczne, interpretowane jako zagrożenie dla ich 
suwerenności (Zaleski 2019: s. 1–8). W tej relacji o charakterze wewnątrzunijnym Stany 
Zjednoczone pełnią rolę arbitra, jak i gwaranta praw do suwerenności państw wschod-
niej części tej organizacji.

Rozpatrując drugi ze wskazanych determinantów, tj. formułę stosunków wewnętrz-
nych, należy wskazać na stanowiska państw członkowskich oraz instytucji Unii Europej-
skiej w wypracowywaniu podstaw oraz realizacji polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, 
obrony. Biorąc pod uwagę ich aktualną postać, można wskazać na te, które w perspek-
tywie krótko-, jak i długoterminowej odgrywają zasadniczą rolę, a wynikają z charakteru 
współpracy wskazanych podmiotów (Podraza 2007: s. 17–35). Szczególne znaczenie po-
siadają przy tym rozwiązania normatywne, przede wszystkim traktatowe. One decydują 
o formule współpracy instytucjonalnej, jak i o jej zakresie w sferze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i  obrony. Obecne, korelują wpływy polityczne państw oraz instytucji 
Unii Europejskiej. Rezultatem jest istniejący schemat zarządzania bezpieczeństwem 
wewnętrznym i zewnętrznym ze wskazaniem na podobny, który w przyszłości mógłby 
objąć sferę obrony.

Rozpatrując trzeci z  determinantów, czyli uwarunkowania realizacji zamierzeń 
i działań Unii Europejskiej, należy wskazać na całe spektrum zagadnień o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

W obszarze wewnętrznym są to kwestie gwarancji bezpieczeństwa, politycznego 
i  militarnego, dla państw tworzących Unię Europejską. Dysproporcje, jak i  znaczenie 
polityczne, ekonomiczne i militarne poszczególnych jej państw są tak głębokie, że jak 
dotąd żadna instytucja, jak i państwo nie zaproponowały satysfakcjonujących rozwiązań. 
Przykładem jest idea „strategicznej autonomii” bez choćby określenia militarnych form 
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odstraszania potencjalnych przeciwników państw Unii Europejskiej. W aktualnej postaci 
pozostaje ona iluzją (Lafont Rapnouil et al. 2018: s. 1–7). Nie wskazując efektywnych na-
rzędzi temu służących, państwa Unii znajdują się w „strategicznym dryfie”, w którym brak 
związanych z tym decyzji jest de facto decyzją o fundamentalnym znaczeniu. Tu znajduje 
się przyczyna obecnego kształtu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i  obrony Unii 
Europejskiej. Żadne z państw ją tworzących nie jest gotowe ani dać, ani przyjąć gwa-
rancji bezpieczeństwa o charakterze politycznym, które nie mają pokrycia militarnego. 
Gwarancje podobnego rodzaju, lecz dotyczące sfery bezpieczeństwa wewnętrznego, 
pewności obywateli co do postaci określonego ładu społecznego zostały w tym zakresie 
poddane rewizji. Miało to miejsce w czasie wystąpienia kryzysu imigracyjnego z 2015 roku 
dotykającego państwa strefy Schengen. Transparentność granic w połączeniu z brakiem 
politycznej spójności państw Unii Europejskiej doprowadziły do wzrostu poczucia braku 
stabilności oraz gwarancji ze strony instytucji państwa – członka strefy Schengen dla 
ładu wewnętrznego. Miało to i ma dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone 
konsekwencje (zob. EU–Turkey Statement 2019): przede wszystkim w projekcji jej doraź-
nych rozwiązań niosących rozległe następstwa, tak jak ma to miejsce w  konflikcie na 
Bliskim Wschodzie, na przykład w Syrii (Dacrema 2019). 

Płynne przejście od bezpieczeństwa wewnętrznego do zewnętrznego w przypadku 
Unii Europejskiej stanowi o  istocie jej polityki zagranicznej i  bezpieczeństwa. W tym 
aspekcie fundamentalne znaczenie posiada projekcja jej działań stabilizacyjnych na 
obszarach przyległych do kontynentu europejskiego. Geograficznie rzecz ujmując, 
z perspektywy najbliżej położonych regionów, w Arktyce, w Europe Wschodniej, na Bał-
kanach, Kaukazie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. 

W perspektywie zmian klimatycznych obszary położone wokół Bieguna Północnego 
są w XXI wieku przedmiotem rywalizacji politycznej, ekonomicznej i militarnej. Następu-
jące elementy konstytuują ich znaczenie: dostęp do surowców, szlaków żeglugowych, 
miejsc zamieszkania, instalacji militarnych, techniki i  technologii pozwalających na 
eksplorację i eksploatacje zasobów oraz życie człowieka w niezwykle trudnych warun-
kach środowiskowych. W każdym z  nich Unia Europejska i  jej państwa członkowskie 
rywalizują i  stanowią przedmiot rywalizacji w  stosunkach między Stanami Zjedno-
czonymi, Federacją Rosyjską i  Chinami. Szczególną rolę dla spójności działań państw 
wspólnoty transatlantyckiej w sferze militarnej, w tym Unii, odgrywa NATO (Wieslander, 
Schiffer 2019: s. 6–8), a także inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym 
i  społecznym, w  których ona uczestniczy (zob. International Cooperation on Arctic 
Matters 2017). Konsekwencją zaangażowania jest udział Unii Europejskiej w kreowaniu 
rozwiązań dotyczących żeglugi, rybołówstwa, ochrony klimatu (zob. EU Arctic Policy 
2019). Nie występuje przy tym zagadnienie jej obrony, czy też bezpieczeństwa militar-
nego na tym kierunku geograficznym. Wskazuje to na postać polityki bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej na tym kierunku jej aktywności, a właściwie brak podejścia łączącego 
bezpieczeństwo, obronę, długookresową koordynację działań.

Unia Europejska zaangażowana jest bezpośrednio lub pośrednio w konflikty i wojny 
toczone u jej granic. Od początku XXI wieku obszar niestabilności rozciąga się od Euro-
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py Północnej i Wschodniej, przez Bałkany, Kaukaz, Bliski Wschód do Afryki Północnej 
i Środkowej. Każdy z nich ma swoją chronologię, własną charakterystykę, dynamikę oraz 
znaczenie dla państw Unii Europejskiej. Jest przy tym obecnie synergicznie powiązany 
z pozostałymi. Decydującymi czynnikami są: bliskość geograficzna, polityczne znacze-
nie stron konfliktów i  wojen, formuła zaangażowania Federacji Rosyjskiej oraz Stanów 
Zjednoczonych w  ich rozwiązanie. Dla Unii Europejskiej fundamentalne znaczenie ma 
sprostanie związanym z tym wyzwaniom. Są one identyfikowane w czterech obszarach: 
(1) podejmowania adekwatnych działań (wczesne ostrzeganie oraz wczesna odpowiedź), 
(2) zapewnienie współpracy z  innymi podmiotami, (3) wzmacnianie synergii między in-
strumentami cywilnymi i wojskowymi, (4) zapewnienie trwałości reform i lokalnej odpo-
wiedzialności za nie (Juncos, Blockmans 2018: s. 133–136).

Dla państw Unii Europejskiej z Europy Północnej i Środkowej, ale także i z pozostałych 
obszarów, szczególne znaczenie mają konflikty rosyjsko-ukraiński oraz syryjski. W przy-
padku tego pierwszego fundamentalne znaczenie posiada okupacja od 2014 roku części 
terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską. Zaangażowanie tego państwa redefiniuje 
bezpieczeństwo na kontynencie europejskim i  na obszarach przyległych od 2008  r., 
kiedy to podjęło interwencję militarną w  Gruzji. Synergia rosyjskich działań nastąpiła 
w latach 2014–2019. Wówczas Rosja szczególnie zaangażowała się militarnie na Ukrainie 
i równocześnie w Syrii oraz w Libii. Każdy z tych konfliktów zbrojnych kreuje dla państw 
Unii Europejskiej wyzwania związane z  całością terytorialną państw (Gruzja, Ukraina), 
stabilnością regionów (Bałkany, Kaukaz, Bliski Wschód, Afryka Północna), zarządzaniem 
bezpieczeństwem, migracje ludności (Bliski Wschód, Afryka Północna – Libia). Znacze-
nie każdego z nich, towarzyszących im zjawisk w kontekście stosunków Unia Europejska 
– Federacja Rosyjska jest odmienne (Jensen, Doran 2018: s. 5–37). Wspólnym dla państw 
członkowskich pozostaje podmiot polityki i jej następstwa, indywidualne i zbiorowe. Ich 
znaczenie jest szczególnie widoczne w kształcie ładu międzynarodowego oraz stosowa-
nia obowiązujących norm. 

Dla Unii Europejskiej kluczowymi pozostają dwa skorelowane ze sobą pod wpływem 
Federacji Rosyjskiej obszary – Bałkany Zachodnie oraz Kaukaz. W każdym z nich zakres 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii jest odmienny. 

W przypadku Bałkanów Unia Europejska posiada atuty, którymi są: zaangażowanie 
w działania stabilizacyjne (operacja ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, EULEX w Koso-
wie), rozszerzenie UE o Słowenię w 2004 roku i Chorwację w 2013 roku oraz dążenie do 
integracji Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii (zob. 
Noty tematyczne… 2019). Projekcja przystąpienia Albanii oraz Macedonii Północnej 
jest obecnie kwestionowana przez Francję oraz częściowo Holandię i Danię w kon-
tekście wcześniejszego etapu rozszerzenia, który objął Bułgarię i Rumunię. Państwa 
te zobowiązały się do walki z  korupcją oraz przestępczością gospodarczą, z  czego 
w sposób satysfakcjonujący się nie wywiązują do dnia dzisiejszego (Słojewska 2019). 
Alternatywę dla pozostałych państw bałkańskich formułuje Federacja Rosyjska, ofe-
rując im przystąpienie do Unii Euroazjatyckiej. Przykładem jest tu Serbia (zob. Szpala, 
Wiśniewska 2019). 
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W przypadku Kaukazu unijna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa realizowana jest 
w oparciu o dotychczasowe mechanizmy polityki pomocowej i sąsiedztwa w ramach ist-
niejącego od 2009 roku Partnerstwa Wschodniego. Komisja Europejska poddała rewizji 
dotychczasowe jej rezultaty, planując przekształcenie instrumentów pomocy w  latach 
2021–2027. Jak wskazuje Marta Jaroszewicz (2018), obecnie istniejące instrumenty, 
w liczbie 12, ma zastąpić jeden globalny fundusz na realizację działań zewnętrznych UE 
o nazwie Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej. Ma on składać 
się z trzech głównych filarów: geograficznego (sąsiedztwa), tematycznego (np. migracji) 
oraz kryzysowego (fundusze, które mogłyby być szybko uruchomione na wypadek kry-
zysu). Prezydenci Ukrainy, Gruzji i Mołdawii wysłali do KE list wyrażający zaniepokojenie 
likwidacją obecnego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Może to bowiem skutko-
wać marginalizacją Partnerstwa Wschodniego (Jaroszewicz 2018). Największe tego typu 
obawy posiada Gruzja, w której od 2008 roku UE rozmieściła swoją misję EUMM GEO-
RGIA nadzorującą strefy przygraniczne Gruzji oraz obszarów separatystów wspieranych 
przez Federację Rosyjską (zob. The EU in Georgia 2019).

Na geograficznej linii łuku rozciągającego politykę zagraniczną i  bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej od Bałkanów Zachodnich po Kaukaz znajdują się dwa obszary, które 
posiadają dla niej istotne znaczenie. Są to Europa Wschodnia (obejmująca Mołdawię, 
Ukrainę, Białoruś oraz Bliski Wschód) z dominującą w polityce unijnej Turcją. Na ich krań-
cu znajduje się Kaukaz będący geograficznym łącznikiem z Azją Środkową.

W przypadku Europy Wschodniej szczególną rolę odgrywa konflikt rosyjsko-ukraiń-
ski oraz stosunki tego państwa z Białorusią i Mołdawią, z uwzględnieniem pozycji Nad-
dniestrza – obszaru bezpośrednio podległego Moskwie. Wojna na Ukrainie, toczona 
z Federacją Rosyjską od 2014 roku posiada dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej potrójny wymiar. Pierwszy tworzy zaangażowanie od 2014 roku przy-
wódców Francji, Niemiec, Ukrainy, Rosji w rozwiązanie konfliktu w Donbasie w ramach 
tzw. formatu normandzkiego. Drugi, zaangażowanie Wysokiego Przedstawiciela oraz 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w misje posiadające charakter pomocowy 
na Ukrainie, od 2005 roku w EUBAM oraz w EUAM od 2014 roku (zob. From Vision to 
Action… 2019). Trzecim są sankcje nałożone na Federację Rosyjską obejmujące środki 
dyplomatyczne (m.in. zakazy wizowe), ograniczenia nałożone na Krym i  Sewastopol, 
środki dotyczące współpracy gospodarczej ukierunkowane na współpracę sektorową 
i wymianę handlową z Rosją, zamrożenie aktywów (zob. EU sanctions… 2019). Wspólnie 
nadają one postać polityce zagranicznej i  bezpieczeństwa Unii Europejskiej wobec 
Federacji Rosyjskiej, której celem jest podmiotowość Ukrainy w stosunkach międzyna-
rodowych, a także całość terytorialna tego państwa. W projekcji działań Unii Europej-
skiej wobec Europy Wschodniej, Białoruś oraz Mołdawia związane są z Partnerstwem 
Wschodnim. W przypadku Białorusi – także z  Priorytetami Partnerstwa UE–Białoruś. 
Obejmują one wzmacnianie ekonomii, ochrony środowiska, edukacji, rządzenia (zob. 
EU–Belarus relations – factsheet 2019). Wymienione obszary konstytuują obecną po-
zycję Białorusi w  polityce Unii Europejskiej. Mołdawia posiada odmienny charakter 
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Jej układ o stowarzyszeniu, w tym strefa 
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wolnego handlu, tworzy wzmocnione więzy polityczne i ekonomiczne z UE (zob. EU–
Moldova relations – factsheet 2019). W perspektywie czasu niewykluczona pozostaje 
integracja Mołdawii z Unią Europejską. 

W przypadku Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej polityka zagraniczna i bezpieczeń-
stwa Unii Europejskiej mierzy się ze złożonością – zarówno geograficzną, jak i politycz-
ną – stosunków międzynarodowych tu występujących, kształtowanych przez podmioty 
zewnętrzne, państwa i  organizacje. Unia posiada trzy instrumenty odziaływania, które 
wykorzystuje symultanicznie, są to: (1) Europejska Polityka Sąsiedztwa, (2) Unia na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego, (3) operacje cywilne i wojskowe realizowane w wybranych 
obszarach. Cele tych instrumentów skorelowane są z rozwojem społecznym położonych 
tutaj państw, integracją ekonomiczną, a  także stabilnością (zob. Middle East and North 
Africa, MENA 2019). Unia współdziała w tym regionie z  takimi podmiotami jak Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych i  jej agendy, Rada Współpracy Zatoki Perskiej, Organizacja 
Współpracy Islamskiej, Liga Arabska. Podejmowane przez Unię inicjatywy m.in. wspierają 
bliskowschodni proces pokojowy, mający zakończyć konflikt izraelsko-palestyński. 

Zakres problemów oraz ich złożoność sprawiają, że Unia Europejska nie zawsze i nie 
wszędzie jest w stanie na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej osiągać swoje 
cele (Borg, Bremberg 2016: s. 389–391). W rezultacie jej polityka, choć w założeniu kom-
pleksowa, jest selektywna i  skuteczna tylko tam, gdzie występują dla niej sprzyjające 
warunki. Ma to miejsce:

 ▪ w operacjach morskich na Morzu Śródziemnym w aspekcie nielegalnej migracji 
ludności z Afryki do państw Unii Europejskiej w ramach EUNAVFOR MED (zob. 
EUNAVFOR MED Operation Sophia 2019);

 ▪ w Palestynie, w zapewnianiu kontroli granicznej między terytoriami palestyńskim 
i izraelskim, w ramach misji EUBAM RAFAH (zob. FAQs 2019);

 ▪ w  misji EUAM Iraq w  ramach wsparcia sektora bezpieczeństwa tego państwa 
(zob. EU Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq 2019);

 ▪ w Libii na rzecz ochrony granic tego państwa w ramach misji EUBAM Libia (zob. 
EU Border Assistance Mission in Libya 2019);

 ▪ w  misji EUCAP Sahel Niger wspomagającej rząd w  zwalczaniu zagrożeń bez-
pieczeństwa, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej związanej z nielegalną 
imigracją do UE, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w za-
kresie dostaw surowców do Europy (zob. EUCAP Sahel Niger 2019);

 ▪ w misji EUCAP Sahel Mali mającej na celu ograniczanie skrajnego ubóstwa, czę-
stych kryzysów żywnościowych, wzrostu populacji, słabości instytucjonalnych, 
nielegalnej migracji i powiązanych z nią przestępstw, takich jak handel ludźmi 
oraz przemyt migrantów do UE (EUCAP Sahel Mali);

 ▪ w misji EUTM-SOMALIA na rzecz stabilności, rozwoju, ładu (zob. European Union 
Training Mission Somalia 2019) oraz w misji EUCAP Nestor związanej z tworzeniem 
zdolności Somalii do ochrony wód terytorialnych (zob. EUCAP SOMALIA 2019).

Prowadzenie 17 misji i operacji jest dla UE wyzwaniem, biorąc pod uwagę ich zróż-
nicowane cele, jak i  obszary geograficzne. Unia zakończyła jak dotąd 18 podobnych 
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misji, ulokowanych w tych samych regionach Bliskiego Wschodu i Afryki. Wskazuje to 
na trwałość europejskiej polityki zagranicznej i  bezpieczeństwa, a  także – w  pewnym 
wymiarze – obrony. 

Podsumowanie

Nowa formuła zjawisk społecznych, politycznych i  ekonomicznych spowodowana 
następstwami pandemii COVID-19 wprowadza Unię Europejską w kolejny etap, w którym 
zostaną poddane rewizji dotychczas obowiązujące wykładnie i sposoby działania tej or-
ganizacji. Rzecz dotyczy rozwiązań instytucjonalnych, wewnątrzunijnych, jak i z udziałem 
państw członkowskich. Wdrażanie post-pandemicznych środków odbudowy finansowej 
w projekcji Nowego Zielonego Ładu Unii Europejskiej, umacniania „zielonego” kapitali-
zmu, ich znaczenia wewnątrz i na zewnątrz UE, zmienia formułę politycznych uwarun-
kowań integracji europejskiej z  perspektywy bezpieczeństwa. Czynniki zmian są przy 
tym niezwykle zróżnicowane. Zasadniczo dotyczą jednak zarządzania Unią Europejską, 
w tym zarządzania kryzysowego. 

Na podstawie obserwacji sposobu działania instytucji Unii Europejskiej w warunkach 
pandemii COVID-19 można wyprowadzić następujące wnioski:

1) Pandemia stworzyła płaszczyzny podziałów politycznych, ekonomicznych, 
w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają zidentyfikować konieczne zmiany 
wewnątrz działania struktur UE. Rzecz dotyczy dalszej, wewnętrznej konsolidacji 
jej działań. Być może, wymagają one redefiniowania obecnych związków funk-
cjonalnych. Omówione powyżej uprawnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii 
ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa czynią połączenie jego aktywności 
ekonomicznej z polityczną i militarną w kontekście czasu, miejsca i wymaganych 
decyzji bezprzedmiotowymi. Reprezentują bowiem filozofię działania UE sprzed 
kryzysu finansowego, arabskiej wiosny ludów, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, 
masowych migracji ludności, wystąpienia z Unii Wielkiej Brytanii i wielu innych 
zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej i jej obywateli. 

2) Projekcja rozwoju UE w ramach Nowego Zielonego Ładu redefiniuje bezpieczeń-
stwo państw członkowskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i kulturo-
wym. Tworzy możliwości odbudowy i rozwoju z niwelacją istniejących wewnątrz 
Unii podziałów. Kreuje szansę wprowadzenia nowych form bezpieczeństwa jej 
obywateli i państw członkowskich w związku z implementacją rewolucji przemy-
słowych 4.0 i 5.0. Nie zmieni jednak podstawowego dylematu wyartykułowanego 
w niniejszym tekście – żadne z państw tworzących UE nie jest gotowe ani dać, 
ani przyjąć gwarancji bezpieczeństwa o charakterze politycznym, które nie mają 
pokrycia militarnego i vice versa. Określa to i będzie wpływać także w przyszłości 
na polityczne uwarunkowania integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa 
i obrony niezależnie od przekształceń funkcjonalnych wewnątrz UE. 

3) Formuła stosunków politycznych w ramach Unii Europejskiej związana z naturą 
interesów państw, ich projekcją na osi czasu, a  także w  wymiarze geograficz-
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nym na osiach północ–południe oraz zachód–wschód nadal czyni aktualnymi 
zróżnicowane interesy strategiczne tej organizacji i  jej państw członkowskich. 
Tak jak dotychczas będzie się to przekładać na efektywność jej polityk i  stra-
tegii, obejmując przy tym dwa wymiary działalności: wewnętrzny i zewnętrzny. 
Nie zmieni tego deklaratywna gotowość do prowadzenia działań w zakresie poli-
tyki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, nowych koncepcji europejskich armii 
czy formacji zbrojnych. W konsekwencji Unia nie zawsze i nie wszędzie podejmie 
wysiłki na rzecz rozwoju, pokoju, stabilności, dobrobytu.

4) Ewolucja środowiska bezpieczeństwa sprawia, że Unia Europejska narażona 
jest na niepowodzenie zabiegów na rzecz jego wzmacniania, a w projekcji czasu 
być może także jakiejś formy obrony. Ukierunkowanie jej działań na zapewnie-
nie ładu i stabilności w regionach geograficznie przyległych do Europy oraz na 
kontynencie nie jest tożsame z bezpieczeństwem i obroną wewnątrz samej Unii 
rozciągającej się od Lizbony po Helsinki. Dopóty, dopóki jej spójność nie zostanie 
zakwestionowana przez państwo, a nie czynniki społeczne (migracje, pandemia), 
ekonomiczne (kryzysy 2008 i 2019 roku) można wnosić do dyskusji, tak jak czyni 
to Francja, ambicje o europejskiej autonomii obronnej. Jakiekolwiek naruszenie 
integralności terytorialnej Unii Europejskiej (szczególnie na północnym wscho-
dzie i południowym wschodzie) definitywnie przekreśli to, co do tej pory uzyska-
ła, tj. zdolność do prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

5) Obecna realizacja misji i operacji Unii Europejskiej jest wyrazem jej praktycznego 
włączania się w kształtowanie środowiska bezpieczeństwa. Ma to miejsce w oko-
licznościach, które są na tyle sprzyjające, że UE może się zaangażować. W przy-
padku braku jej decyzji jest to zależne od innych państw, tak jak miało to miejsce 
w  przypadku konfliktu w  Syrii. Pozostaje przy tym zagadnieniem otwartym, jak 
Unia Europejska postąpiłaby w  przypadku naruszenia granic państw członkow-
skich. Zasadniczo czyni to działania organizacji reaktywnymi, a nie proaktywnymi. 
Tymi ostatnimi stają się wówczas, gdy polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej prowadzona będzie w sposób konsekwentny, czego dowodem jest 
jej zaangażowanie na Bałkanach od końca XX wieku.

Podsumowując, obecne polityczne uwarunkowania integracji europejskiej z  per-
spektywy bezpieczeństwa należy ocenić jako przejściowe, determinujące aktualne 
rozwiązania organizacyjne i normatywne w sferze polityki zagranicznej. W ramach Unii 
Europejskiej nie został ukształtowany ich docelowy model. Nie podjęto jak dotąd także 
próby by taki model wykreować, co może wskazywać na złożoność problematyki, 
a  także obawy przed działaniami, których konsekwencją może być dalsze pogłębia-
nie wewnątrzunijnych konfliktów politycznych, a  na ich tle – także strategicznych, 
dotyczących celów państw i sposobów realizacji ich interesów. Zakres niewiadomych, 
z którymi Unia i jej poszczególne instytucje mają do czynienia (od Brexitu po projekcję 
zmian w konsekwencji pandemii COVID-19) sprawia, że przyszła formuła działań w ob-
szarach bezpieczeństwa i obrony dopiero się krystalizuje. Czynnikiem, posiadającym 
moc sprawczą w tym zakresie jest zagadnienie obrony samej UE – ekonomiczne i mili-
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tarne. To ostatnie, jak pokazały doświadczenia trzech dekad istnienia Unii Europejskiej, 
w szczególnej relacji z NATO i Stanami Zjednoczonymi. 
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Streszczenie

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią jest porozumieniem o strefie wolnego 

handlu, podpisanym zgodnie z zasadami WTO. Składa się z siedmiu części i kilkudziesięciu aneksów, 

które zawierają postanowienia o wolnym przepływie dóbr, inwestycji, płatności, o zasadach pocho-

dzenia, o wspólnych instytucjach, procedurze rozwiązywania sporów, o współpracy w dziedzinie 

transportu, ochrony środowiska, zwalczania terroryzmu i przestępstw. W związku z opuszczeniem 

UE przez Wielką Brytanię istotne jest zarówno to, co Umowa określa, jak i to czego ona nie zawiera, 

np. postanowień o swobodnym przepływie pracowników, studentów, usług finansowych, o prawie 

obywateli do podejmowania pracy, o prowadzeniu wspólnej polityki handlowej, rolnej i regionalnej, 

o finansowaniu budżetu UE. 

Ponieważ Umowa ogranicza dotychczasowe swobody i zakres wzajemnej współpracy, celem arty-

kułu jest analiza nie tylko jej postanowień, ale również konsekwencji, jakie ona przyniesie w postaci 

korzyści i kosztów dla Wielkiej Brytanii i UE. Autor w swoich badaniach używa znanej metodologii 

non-Europe, biorąc pod uwagę fakt, że to, co dzisiaj jest korzyścią z integracji, może jutro okazać się 

kosztem dezintegracji. Koszty i korzyści Umowy należy oceniać przez pryzmat dotychczasowych 

kosztów i korzyści członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Z tego punktu widzenia realizacja Umowy 

przeniesie wyższe koszty alternatywne w postaci obniżenia obrotów towarowych i usług, migracji 

kapitału i pracowników w porównaniu z wielkością obrotów możliwą do uzyskania w UE. Przepro-

wadzona analiza wskazuje, iż kosztów tych nie wyrównają oszczędności z  tytułu składki Wielkiej 

Brytanii do budżetu UE. 

Słowa kluczowe: Brexit, strefa wolnego handlu, Umowa o handlu i współpracy, Unia Europejska, 

Wielka Brytania

The Trade and Cooperation Agreement between the EU and the United 
Kingdom

Abstract

The Trade and Cooperation Agreement between the European Union (EU) and the United Kingdom 

(UK) is a free trade agreement signed in accordance with WTO rules. It consists of seven parts and 
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many annexes, which contain provisions on the free movement of goods, investments, payments, 

rules of origin, common institutions, dispute resolution procedure, cooperation in the field of trans-

port, environmental protection, combating terrorism and crime. In view of the UK’s exit from the EU, 

it is important to analyse, what is most interesting in the Agreement and what it does not contain, 

e.g. provisions on the free movement of workers, students, financial services, the right of citizens to 

work, the common trade, agricultural policy, regional policy, financing of the EU budget. 

Because the Agreement limits the existing freedoms and scope of mutual cooperation, the aim of 

this article is to analyse not only its provisions, but also the consequences that it will bring in terms 

of benefits and costs for the UK and the EU. The author uses a well-known non-Europe methodology 

in his research, taking into account the fact that things, which are now benefits of integration, could 

prove to be the costs of disintegration tomorrow. The costs and benefits of the Agreement should 

be assessed through the lens of the current costs and benefits of the UK’s membership in the EU. 

From this point of view, the implementation of the Agreement will bring higher alternative costs in 

the form of lower trade in goods and services, capital migration and workers in comparison with 

their volume, that can be achieved in the EU. The conducted analysis demonstrates that these costs 

will not be compensated by the savings from the UK contribution to the EU budget.

Keywords: Brexit, Free Trade Area, Trade and Cooperation Agreement, European Union, United Kingdom

Podpisanie w dniu 30 grudnia 2020 roku Umowy o handlu i współpracy między Unią 
Europejską i  Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z  jednej strony, a  Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, sfinalizowało długi proces 
opuszczania Unii przez Wielką Brytanię, co stanowi precedens w ponad sześćziesięcio-
letniej historii integracji europejskiej (zob. szczegóły: Umowa 2020). O ile do tej pory Unia 
Europejska (UE) przyjmowała kolejnych członków, podpisywała nowe Umowy o Stowa-
rzyszeniu, to Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią dotyczy kraju, 
który Unię właśnie opuścił. Wbrew swojej nazwie Umowa nie przynosi zatem większej 
wolności w zakresie obrotów gospodarczych, nie opisuje także bliższej współpracy, ale 
jest krokiem w kierunku przywrócenia kontroli, ograniczenia wolności przepływu towa-
rów, usług, inwestycji i ludzi, zawężenia koordynacji politycznej. Realizacja Umowy może 
więc przenieść wyższe koszty alternatywne w postaci obniżenia obrotów towarowych 
i  usług, migracji kapitału i  pracowników w  porównaniu z  ich wielkością potencjalną, 
możliwą do uzyskania w UE. Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym 
Królestwem jest umową o strefie wolnego handlu, zawartą zgodnie z przepisami WTO 
i jako taka nie jest czymś wyjątkowym1. Należy przypomnieć, że strefa wolnego handlu 
to jest takie porozumienie, „w którym jego sygnatariusze znoszą cła i inne ograniczające 
przepisy handlowe na zasadniczą część wzajemnej wymiany handlowej”, przy czym 
każdy z partnerów zachowuje prawo do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej 

1 W gospodarce światowej funkcjonuje już kilkadziesiąt podobnych porozumień: np. Północnoamerykańska 
Strefa Wolnego Handlu (ang. NAFTA), Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (ang. RCEP) 
w regione Azji i Pacyfiku, czy też ostatnio powołana Afrykańskia Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu 
(ang. AfCFTA). Szczególnie UE traktuje takie porozumienia jako dogodną formę współpracy i stowarzy-
szenia (należy przypomnieć umowy o wolnym handlu zawarte z Ukrainą, Japonią, Kanadą, Republiką 
Korei, czy wcześniej też z Polską przed przystąpieniem do UE).
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w  stosunkach z  krajami trzecimi (Kundera 1996: s. 13–21). Wyjątkowość omawianej 
Umowy polega jednak na tym, że strefy wolnego handlu uważane są za najniższą formę 
integracji i wiele krajów rozpoczyna integrację od tej luźnej współpracy, aby ją następnie 
pogłębić, a w przypadku porozumienia UE z Wielką Brytanią mamy do czynienia ze zre-
zygnowaniem ze ściśleszej integracji w ramach Wspólnoty na rzecz jej ograniczenia do 
strefy wolnego handlu.

Niniejszy artykuł stanowi jedną z pierwszych prób analizy efektów ekonomicznych 
Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Celem jest nie tylko zbada-
nie mechanizmu strefy pod względem przepisów prawnych i zobowiązań partnerów, ale 
także przybliżenie konsekwencji ekonomicznych, jakie one mogą wywołać. Specyficzną 
cechą tej Umowy, nie spotykaną w innych strefach jest to, że będzie ona niosła ze sobą 
koszty większej dezintegracji zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i innych człon-
ków UE, a nie dodatkowe korzyści z tytułu wolnego handlu. Autor w swoich badaniach 
używa znanej w  teorii integracji metodologii non-Europe, używanej m.in. w  raportach 
Komisji Europejskiej, która porównuje efekty integracji ze stanem braku integracji, biorąc 
za punkt wyjścia fakt, że to, co kiedyś było korzyścią z integracji, może okazać się póżniej 
kosztem dezintegracji.2 W tym sensie Umowa może okazać się ważną lekcją nie tylko dla 
jednego, ale wszystkich członków UE. Pokazuje ona bowiem, co może potencjalnie na-
stąpić, jeżeli inne państwa zdecydują się na opuszczenie Unii i ograniczą się do popisania 
porozumienia o wolnym handlu.

Przedstawiciele obu stron, zarówno premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, jak 
i Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłosili na koniec negocjacji 
sukces, mówiąc wręcz o historycznym porozumieniu. O tym, czy Umowa sprosta zadaniu, 
zadecyduje praktyka jej realizacji, a  przede wszystkim efekty ekonomiczne, które ona 
ze sobą przyniesie. Większość obserwatorów przyjęła z ulgą wiadomość o zakończeniu 
trudnych negocjacji, przeczuwając negatywne konsekwencje przywrócenia kontroli gra-
nicznych. Chociaż w naukach społecznych nie ma eksperymentów, to Umowa i jej konse-
kwencje pozwalają zweryfikować tezy integracji europejskiej o jej większych korzyściach 
niż kosztach, mianowicie sprawdzając, czy odwrócenie tego procesu (czyli dezintegracja) 
przyniesie rzeczywiście wyższe koszty niż korzyści, zwłaszcza w  sferze ekonomicznej. 
Koszty i korzyści Umowy mogą w pełni ujawnić się jednak dopiero w długim okresie, dla-
tego niniejszy artykuł prognozuje tylko jej przybliżone skutki, opierając się na tezach teorii 
integracji, przeprowadzonych szacunkach i doświadczeniach ugrupowań integracyjnych.

Główne postanowienia Umowy o handlu i współpracy 
między Unią Europejską a Wielkiej Brytanią

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
z drugiej strony (ang. Trade and Cooperation Agreement between the European Union and 

2  Zob. szczegółowy opis tej metodologii w publikacji: Pataki 2014: s. 6–7.
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the European Atomic Energy Community, of the One Part and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, of the Other Part) zawiera razem z załącznikami 1349 stron 
i jest podzielona na 7 części, do których dołączono kilkadziesiąt protokołów. Nie jest to 
umowa faktycznie wprowadzająca liberalizację handlu czy swobodny przepływ czyn-
ników produkcji. Paradoksalnie jest to umowa o zachowaniu części wolności transakcji 
międzynarodowych, sformułowanych na nowych zasadach.

Jak każde prozumienie o strefie wolnego handlu, także Umowa o handlu i współpracy 
między UE i Wielką Brytanią zaczyna się od preambuły zawierającej ogólne deklaracje 
współpracy, gdzie podkreśla się m.in. potrzebę szeroko zakrojonego i zrównoważonego 
partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem opartego na równych warunkach, 
działanie na rzecz otwartej i  uczciwej konkurencji oraz zrównoważonego rozwoju, za-
pewnienie otwartego i bezpiecznego rynku dla przedsiębiorstw, przepływu ich towarów 
i usług dzięki eliminowaniu nieuzasadnionych barier w handlu i inwestycjach. Preambuła 
potwierdza zaangażowanie Stron na rzecz zasad demokratycznych, rządów prawa, 
ochrony praw człowieka, zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i zmian 
klimatu (Umowa 2020: Preambuła, s. 20–22).

Strefa wolnego handlu pomiędzy UE a  Wielką Brytanią obejmuję całą wzajemną 
wymianę handlową: „cła na wszystkie towary pochodzące z  terrytorium drugiej stro-
ny są zakazane” (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł I, Rozdział 1, art. GOODS.5, 
s. 34). Opłaty nałożone przez Stronę „na przywóz lub wywóz towaru drugiej Strony […] są 
ograniczone do przybliżonych kosztów świadczonych usług i  nie stanowią pośredniej 
ochrony towarów wewnętrznych lub opodatkowania przywozu lub wywozu do celów 
podatkowych” (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł I, Rozdział 1, art. GOODS.7, ust.1, 
s. 34). Strony nie wprowadzają we wzajemnym handlu kwot importowych i eksportowych, 
monopolu importowego lub eksportowego, ani wymogów dotyczących cen eksporto-
wych i  importowych, z wyjątkiem sytuacji związanej z przypadkami egzekwowania ceł 
antydumpingowych. W zakresie dumpingu, każda strona może zastosować odpowiednie 
środki antydumpingowe i wyrównawcze zgodnie z art. XIX Układu Ogólnego w sprawie 
Taryf Celnych i Handlu z 1994 roku (ang. GATT). Jeżeli wprowadzane są licencje na import 
towarów od partnerów, to zapewnia się, aby wszystkie procedury licencjonowania były 
neutralne pod względem aplikacji i administrowane w sposób sprawiedliwy, niedyskry-
minujący i przejrzysty.

Celem porozumienia jest również ułatwienie obrotów poprzez zapobieganie, iden-
tyfikowanie i eliminowanie niepotrzebnych barier technicznych w handlu (Umowa 2020: 
Część Druga, Dział I, Tytuł I, Rozdział 4, art. TBT.1, s.70). Chociaż strefa wolnego handlu nie 
przewiduje opracowania wspólnych standardów technicznych, to jednak kraje członkow-
skie stosują międzynarodowe standardy jako podstawę swoich przepisów technicznych, 
z  wyjątkiem, gdy międzynarodowe normy byłyby nieskutecznymi lub niewłaściwymi 
środkami do realizacji ich celów. Kiedy Strona Umowy nie stosuje norm międzynarodo-
wych jako podstawy krajowej regulacji technicznej, to na wniosek drugiej Strony, określa 
możliwe odstępstwa oraz wyjaśnia powody, dla których normy te zostały uznane za nie-
właściwe lub nieskuteczne. Równocześnie Strona eksportująca zapewnia, że produkty 
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zwierzęce i  roślinne spełniają wymagania sanitarne i  fitosanitarne strony importującej, 
wobec czego zostają wprowadzone na granicach stosowne kontrole bezpieczeństwa 
i deklaracje celne. W przypadku gdy Strona wymaga oceny zgodności, wówczas: a) do-
konuje wyboru procedury zgodności proporcjonalnej względem istniejącego ryzyka; b) 
uznaje za dowód zgodności z przepisami technicznymi stosowanie deklaracji zgodności 
dostawcy, na wyłączną odpowiedzialność producenta; c) wymaga przeprowadzenia 
przez osobę trzecią oceny, że produkt jest zgodny z przepisem technicznym; w tym celu 
stosuje akredytację na podstawie własnego prawa odnośnie do kwalifikowania jedno-
stek oceniających zgodność (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł I, Rozdział 4, art. 
TBT.6, ust. 2 i 3, s. 72–73).

Istotną barierą handlową mogą się okazać zakupy publiczne, jeżeli są kierowane do 
mniej efektywnych podmiotów krajowych zamiast oferujących lepsze warunki podmio-
tów zagranicznych. Zgodnie z Tytułem VI. Zamówienia puibliczne, każdej ze stron gwa-
rantuje się dostęp do uczestnictwa w  procedurach udzielania zamówień publicznych 
oraz ich przejrzystość (zob. Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł VI, s.172–178). W celu 
publikowania ogłoszeń, dokumentacji przetargowej i  składania wniosków podmioty 
zamawiające powinny korzystać w  najszerszym zakresie z  pomocy środków elektro-
nicznych. Jeżeli podmioty zamawiające jednej Strony żadają od dostawcy wykazania 
wcześniejszego doświadczenia, to nie powinny wymagać, aby dostawca takie doświad-
czenie zdobywał tylko na jej terytorium. Należy zaznaczyć, że zrównanie zagranicznych 
zakupów publicznych z zakupami krajowymi (traktowanie narodowe) dotyczy jednak tyl-
ko dużych zakupów powyżej pewnych wartości progowych: 400 tys. SDR w przypadku 
zamówien na towary i usługi, 5 mln. SDR przy zamówieniach usług budowlanych. Z kolei, 
zamówienia na usługi hotelarskie i  restauracyjne, usługi podawania posiłków, usługi 
edukacyjne objęte są przez Strony systemem traktowania narodowego, pod warunkiem, 
że ich wartość jest równa lub przekracza 750 tys. EUR – 663 540 GBP (Umowa 2020: 
Załącznik PROC-1, s. 845–849).

Odrębym regulacjom poddano handel cyfrowy dla wyeliminowania nieuzasadnio-
nych barier oraz zapewnienia przedsiębiorcom i  klientom otwartego, bezpiecznego 
i godnego zaufania środowiska internetowego (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł 
III, s.137–145). Umowa przewiduje wcześniejsze elektroniczne składanie i przetwarzanie 
dokumentacji przed przybyciem towarów, aby umożliwić niezwłocznie zwolnienie to-
warów z opłat celnych z chwilą przybycia (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł I, 
Rozdział 4, art. CUSTMS.4, s. 83). Oprócz kilku wyjątków, każda ze Stron zapewnia ponad-
to, aby umowy mogły być zawierane drogą elektroniczną. Zapewnia się transgraniczny 
przepływ danych, ale żadne z postanowień Umowy nie umożliwia jednocześnie Stronie 
przyjęcia lub utrzymania środków ochrony danych osobowych i  prywatności (Umowa 
2020: Część Druga, Dział I, Tytuł III, Rozdział 2, s.139–140).

Każda ze Stron stosuje także środki ogólne, procedury i środki zaradcze, niezbędne 
do ochrony i egzekowowania praw własności intelektulanej. Przyznaje autorom „prawo 
wyłączne do zezwolnenia lub zakazu: a) bezpośredniego lub pośredniego, czasowego 
lub trwałego zwielokrotnienia ich utworów […]; b) jakiejkolwiek formy publicznej dys-
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trybucji poprzez sprzedaż lub w  inny sposób oryginalnego utworu lub jego kopii; c) 
jakiegokolwiek publicznego przekazu ich utworów […] w taki sposób, że osoby postronne 
mają do nich dostęp w wybranym miejscu i czasie; d) komercyjnego najmu publicznego 
oryginałów lub kopii ich utworów…” (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł III, Rozdział 
V, art. IP.7, s. 150). 

Środki ogólne, procedury i  środki zaradcze mają być stosowane tak, aby uniknąć 
tworzenia barier dla legalnego handlu oraz zapewnić gwarancje przed ich nadużyciami. 
Każda ze Stron gwarantuje przy tym, że jej organy sądowe mogą nakazać (na żądanie 
wnioskodawcy i bez względu na odszkodowanie należne uprawnionemu z tytułu naru-
szenia prawa własności intelektualnej) zniszczenie towarów lub przynajmniej ostateczne 
wycofanie tych towarów z obrotu handlowego.

Swobodny przepływ towarów może się oczywiście odbywać w warunkach zupełnie 
wolnej konkurencji, stąd Umowa wprowadza Tytuł XI. Równe warunki działania na rzecz 
otwartej i uczciwej konkurencji oraz zrównoważonewego rozwoju (Umowa 2020: s. 205–245). 
Prawo konkurencji zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii ma przeciwdziałać „następującym 
antykonkurencyjnym praktykom biznesowym: a) porozumieniom między podmiotami 
gospodarczymi, decyzjom zrzeszeń podmiotów gospodarczych i  uzgodnionym prak-
tykom, których celem lub skutkiem jest zapobieganie konkurencji, jej ograniczanie lub 
zakłócanie; b) nadużywanie pozycji dominującej przez co najmniej jeden podmiot go-
spodarczy; c) fuzji lub przejęć, […] koncentracji następujących między podmiotami, które 
mogą mieć istotne skutki antykonkurencyjne.” (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł 
XI, Rozdział 2, art. 2.2, s. 207).

Problemem nie wydają się być same zapisy Umowy tożsame z zapisami Traktatów UE 
w punkcie (a) i (b), ale ich egzekowananie, jako że Wielka Brytania nie uznaje kompetencji 
Komisji Europejskiej oraz jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlate-
go też wiele będzie zależało od praktyki ochrony konkurencji. Strony same potwierdzają, 
że ich relacje gospodarcze mogą przynieść korzyści tylko wówczas, jeżeli zobowiązania 
na rzecz otwartej i uczciwej konkurencji przejdą próbę czasu, zapobiegając zakłóceniom 
w handlu lub inwestycjach, stąd Komisja Europejska lub urzędy ds. konkurencji państw 
członkowskich oraz urzędy ds. konkurencji Wielkiej Brytanii deklarują chęć współpracy 
i koordynowania swoich działań.

Jednym z istotnych zakłoceń konkurencji mogą okazać się subsydia, czyli pomoc 
finansowa przekazywana ze środków publicznych, która przynosi faktyczne korzyści 
podmiotom gospodarczym względem innych przedsiębiorstw (dotacje bezpośred-
nie, pożyczki, gwarancje pożyczek, zrzeczenie się dochodów itd.). Dla zapewnienia, 
aby subsydia nie były udzielane w  sytuacji, gdy mają lub mogłyby mieć istotny 
wpływ na wzajemny handel czy przepływ inwestycji, Strony Umowy wprowadzają 
system kontroli subsydiów, warunkując ich udzielanie realizacją konkretnego celu 
polityki publicznej, np. zaradzenia zidentyfikowanej niedoskonałości rynku, zasadą 
proporcjonalności i ograniczania do minimum, nie rekompensowania kosztów prze-
wyższających negatywne skutki. Natomiast subsydia mogą być udzielane w kontek-
ście dużych projektów współpracy transgranicznej i międzynarodowej w dziedzinie 
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energii, środowiska, transportu, badań i rozwoju (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, 
Tytuł XI, Rozdział 3, s. 208–220).

Ponieważ strefa wolnego handlu nie ustanawia, w przeciwnieństwie do unii celnej, 
jednolitych taryf celnych wobec państw trzecich, przed eksporterami z państw trze-
cich otwiera się możliwość wywozu towarów do całej strefy poprzez granice partnera 
o najniższym poziomie taryf celnych. Zjawisko to, nazwane w literaturze odchyleniem 
w  handlu (ang. deflection of trade), może mieć również konsekwencje dla produkcji, 
kiedy proces przetwórczy odbywa się w kraju nakładającym najniższe taryfy na import 
surowców i półproduktów z krajów trzecich, skąd produkty gotowe zostają po przetwo-
rzeniu wyeksportowane następnie na rynki partnerów. Co więcej, w przypadku wolne-
go handlu Wielkiej Brytanii sytuację komplikuje fakt, że Irlandia Północna pozostaje 
częścią unii celnej, korzystając z jednolitego rynku europejskiego, co wymaga również 
kontroli wymiany towarów z pozostałymi częściami Wielkiej Brytanii w portach Morza 
Irlandzkiego. Protokół w  sprawie Irlandii Północnej, który pozwoli uniknąć twardej 
granicy między Irlandią a Irlandią Północną, ma za zadanie ochronę gospodarki całej 
wyspy oraz Porozumienia Wielkopiątkowego, jak również zabezpieczenie integralności 
jednolitego rynku europejskiego wraz ze wszystkimi gwarancjami, jakie oferuje on 
w  zakresie ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i  zdrowia zwierząt czy też 
zwalczania nadużyć finansowych i przemytu. Z drugiej strony, przewiduje utrzymanie 
Irlandii Północnej w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, dzięki czemu będzie 
ona mogła korzystać z umów o wolnym handlu, jakie Wielka Brytania może zawrzeć 
z państwami trzecimi. Ponadto, aby przeciwdziałać wspomnianym wcześniej odchyle-
niom w handlu, w każdej strefie powinien więc funkcjonować mechanizm weryfikacji 
pochodzenia towarów: towar zwolniony z opłaty celnej musi nie tylko zostać wysłany 
z terytorium kraju partnerskiego, ale posiadac świadectwo, że został wyprodukowany 
w krajach członkowskich strefy.

O tym, jak dużą wagę przywiązują autorzy Umowy do kwestii pochodzenia towarów, 
świadczy Dział I, Tytuł I, Rozdział 2: Reguły Pochodzenia (Umowa 2020: s. 41–57) oraz 
aneksy dołączone do Umowy ustanawiające szczegółowe przepisy określające reguły 
ich preferencyjnego traktowania taryfowego (Umowa 2020: Załącznik ORIG-1, s. 465–471, 
474–530). Za pochodzące ze strefy uważa się: po pierwsze, wszystkie produkty całkowi-
cie wytworzone na terytorium państw członkowskich; po drugie, produkty zawierające 
komponenty pochodzące z krajów trzecich, jeżeli zostaną one dostatecznie przetworzo-
ne w strefie. Towary całkowicie wytworzone w krajach strefy, korzystające z preferencji 
celnych, to przede wszystkim produkty mineralne, rolne, hodowalne, odpady i złom. Inne 
produkty mogą być tam tylko dostatecznie przetworzone, przy czym Umowa określa 
albo sam proces ich produkcji, który musi się odbywać w krajach strefy, albo minimalny 
udział wartości dodanej. Wysokość wymaganej wartości dodanej produkcji na terenie 
strefy doprecyzowano w  Umowie poprzez określenie maksymalnego procentowego 
udziału materiałów niepochodzących z państw członkowskich, ich dopuszczalną wagę 
lub zmianę w Klasyfikacji Celnej (HS) importowanego towaru wskutek jego przetworzenia. 
Wartość materiałów niepochodzących ze strefy, użytych przy produkcji dopuszczonej do 
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swobodnego obrotu najczęściej nie może przekraczać 50% wartości produktu3. Nato-
miast wymiana produktu nie spełnia reguł pochodzenia, jeżeli jego produkcja w kraju 
strefy ogranicza się tylko do czynności konserwujących, polega na prostym montażu 
części dla uzyskania kompletnego wyrobu, tylko po to, aby produkt pozostawał w do-
brych warunkach podczas transportu i przechowywania.

Współczesnie strefy wolnego handlu są tzw. realnymi strefami, które nie ogranicza-
ją się tylko do przepływu towarów, ale łączą ze sobą różne dalsze elementy wolności 
gospodarowania. Nic więc dziwnego, że Umowa o handlu i współpracy pomiędzy UE 
a Wielką Brytanią obejmuje poza tym swobodny przepływ kapitału, płatności, inwestycji, 
częściowo usług i  zakazuje w  przypadku zakładania przedsiębiorstw przez inwestora 
z państwa partnerskiego stosowania środków, które nakładają ograniczenia pod wzglę-
dem: liczby przedsiębiorstw, które mogą prowadzić określoną działalność gospodarczą; 
całkowitej wartości transakcji lub aktywów; określania górnego pułapu udziału kapitału 
zagranicznego, albo całkowitej wartości inwestycji zagranicznych, całkowitej liczby osób 
zatrudnionych w  danym sektorze lub przedsiębiorstwie (Umowa 2020: Część Druga, 
Dział I, Tytuł II, Rozdział 2, art. SERVIN.2.2, s. 97–98). Artykuł SERVIN.2.3 Umowy wprowa-
dza zasadę traktowania narodowego, stwierdzając, że każda ze Stron przyznaje inwesto-
rom i przedsiębiorstwom drugiej Strony traktowanie nie mniej korzystne od traktowania 
w podobnych sytuacjach własnych inwestorów. Co więcej, żadna Strona nie formułuje 
wymogów w zakresie wyników działalności zagranicznego przedsiębiorstwa dotycząch 
m.in. wywozu za granicę określonego poziomu lub odsetka towarów czy usług; zatrud-
nienia określonej liczby pracowników, ograniczenia sprzedaży towarów i usług, osiągnię-
cia danego poziomu prac badawczo-rozwojowych na terytorium kraju przyjmującego 
(Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł II, Rozdział 2, art. SERVIN.2.3, s. 98).

Od 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się już automatycznego uznawania kwalifikacji zawo-
dowych, a obywatele Stron Umowy powinni sprawdzać, czy ich kwalifikacje będą nadal 
uznawane w świetle uregulowań każdego kraju. Umowa przyznaje natomiast traktowanie 
narodowe podmiotom drugiej Strony świadczącym usługi w obrocie transgranicznym. 
Dlatego też sygnatariusze Umowy nie stosują ograniczeń odnośnie do liczby usługo-
dawców, mogących świadczyć określoną usługę, nie określają łącznej wartości transakcji 
usługowych, operacji usługowych lub łącznego wolumenu ich wykonania na terytorium 
drugiej Strony. Strona nie może też wymagać od usługodawcy partnera ustanowienia, 
prowadzenia przedsiębiorstwa lub posiadania siedziby na jej terytorium jako warunku 
transgranicznego świadczenia usługi (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł II, Roz-
dział 3, art. SERVIN.3.3, s.103). Należy jednocześnie podkreślić, że Umowa nie obejmuje 

3   Tak jest np. w produkcji chemikaliów nieorganicznych i organicznych, farmaceutycznych, plastików, 
szkła, artykułów z żelaza i  stali, pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, sprzętu transpor-
towego, maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych, telewizorów, materiałów wybuchowych. 
Z kolei, w produkcji akumulatorów, nawozów, łodzi, maksymalnie dopuszczalną wielkością materiałów 
niepochodzących ze strefy jest 40%, zaś w produkcji napojów – 20%. Produkty rolne, które są upra-
wiane lub zbierane na obszarze krajów członkowskich, traktuje się jako pochodzące ze strefy, nawet 
jeśli są uprawiane z nasion, szczepów, pędów, innych żywych części roślin pochodzących z państwa 
trzeciego.
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przepływu wszystkich usług, np. wyłącza usługi finansowe, stwierdzając międzu innymi, 
że wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę statutową odpowiednio w Wielkiej 
Brytanii i  w  UE mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych, 
czy usług w  ramach wolnych zawodów związanych z  opieką zdrowotną, jak lekarze, 
stomatolodzy, pielęgniarki, fizjoteraupeci, personel paramedyczny i psycholodzy, którzy 
podlegają wymogowi miejsca zamieszkania.

Co więcej, gdy chodzi o  zakładanie przedsiębiorstw za granicą, to Strony nie wy-
magają, aby na stanowiska w  kadrze zarządzającej, kierowniczej lub w  zarządzie były 
powoływane osoby posiadające określone obywatelstwo. Każda ze Stron zezwala na 
wjazd, pobyt czasowy, zatrudnienie specjalistów przeniesionych wewnątrz przedsię-
biorstwa, osób odbywających wizyty służbowe do celów zakładania przedsiębiorstwa 
bez wymogu zezwolenia na pracę. Tak jak i w  innych strefach, wyjątkowo traktuje się 
więc transgraniczny przepływ tzw. personelu kluczowego, przy czym za kierownika 
uważa się osobę, która zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem przedsiębiorstwem 
(Kundera 1996: s. 69–70). Dopuszczalna długość pobytu zagranicą wynosi maksymalnie 
trzy lata w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów, jeden rok w przypadku pracow-
ników odbywających staż oraz 90 dni w  okresie sześciu miesięcy w  przypadku osob 
odbywających wizyty służbowe do celów zakładania przedsiębiorstwa. Ruch bezwizowy 
obejmuje wizyty krótkoterminowe, natomiast dopuszczalny czas pobytu usługodaw-
ców i osób wykonujących wolny zawód w krajach partnerskich „nie może przekraczać 
łącznie 12  miesięcy lub okresu obowiązywania Umowy, w  zależności od tego, który 
z tych okresów będzie krótszy” (Umowa 2020: Część Druga, Dział I, Tytuł II, Rozdział 4, 
art. SERVIN.4.4, s.110). Chociaż rozpatrywanie wniosków o  wjazd i  pobyt czasowy ma 
się odbywać zgodne z dobrą praktyką administracyjną, to Załącznik SERVIN-6 Umowy 
zawiera jedynie wytyczne w zakresie wykonywania zawodu i kwalifikacji zawodowych 
na terytorium każdej ze Stron, które nie są ani wiążące (gdyż mają tylko pomóc Radzie 
Partnerstwa w  opracowaniu i  przyjęciu ustalenia zgodności odpowiednich systemów 
kwalifikacji zawodowych), ani wyczerpujące – organizacje i  organy zawodowe mogą 
włączyć do swoich wspólnych zaleceń inne elementy, które uznają za właściwe (Umowa 
2020: Załącznik SERVIN-6, s. 840–844).

Istotne znaczenie w Umowie przywiązuje się do usług transportu drogowego, lotni-
czego i morskiego oraz kwestii zezwoleń na wykonywanie zawodu przewożnika. Dział II 
Umowy reguluje zagadnienia transportu lotniczego i bezpieczeństwa lotniczego, dział 
III – transportu drogowego towarów i  pasażerów (Umowa 2020: Część Druga, Dział II, 
s. 251–278; Dział III, s. 279–293). W Aneksach zaś szczegółowo uregulowano zagadnienia: 
alokacji zdolności przesyłowych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych 
w przedziale czasowym rynku dnia następnego (Załącznik ENER-4), transportu drogo-
wego towarów (Załącznik ROAD-1), wzoru zezwolenia wniosku na międzynardowe usługi 
regularne i szczególne usługi regularne (Załączniki ROAD-2, ROAD-3), wzoru formularza 
podróży dla usług okazjonalnych (Załącznik ROAD-4), danych dotyczących przewozu 
pasażera (Załącznik LAW-2). W odniesieniu do drogowych przewozów towarowych 
firmy przewozowe mające siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich mogą 
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wykonywać przewozy do partnerów bez ograniczeń, na podstawie licencji, której wypis 
powinien znajdować się w  pojeździe. Osoby fizyczne lub prawne wykonujące zawód 
przewoźnika muszą posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę na terytorium strony; cieszyć 
się nieposzlakowaną opinią; posiadać dopowiednią zdolność finansową (co najmniej 
9000 EUR – 8000 GBP, gdy wykorzystywany jest jednen pojazd i 5000 EUR – 4500 GBP 
na każdy dodatkowy). W celu wykonywania transportu lotniczego na trasach pomiędzy 
UE a Wielką Brytanią każda ze stron przyznaje przewoźnikom lotniczym drugiej Strony 
prawo do lądowania na swoim terytorium w celu wykonywania regularnych i nieregu-
larnych usług transportu lotniczego między dowolnymi punktami znajdującymi się na 
terytorium jednej i drugiej strony. Jednocześnie obie strony Umowy deklarują wspólne 
działania dotyczące ochrony interesów pasażerów lotniczych, w  szczególności osób 
niepełnosprawnych, zwrot kosztów, odszkodowanie w przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład, odwołania lotów lub opóżnień (Umowa 2020: Część Druga, Dział II, Tytuł I, art. 
AIRTRN.22, ust. 2, s. 271). Należy jednak zaznaczyć, że te standardowe postanowienia 
Umowy dotyczące współpracy w dziedzinie transportu mogą pozostawać w tyle za no-
wymi inicjatywami UE, takimi jak tworzenie tzw. „niebieskiego pasa” dla transportu mor-
skiego w Europie pozbawionego formalności celnych i administracyjnych czy jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej.

Najwięcej uwagi Umowa poświęca problemom bezpieczeństwa, zwalczaniu ter-
roryzmu, przestępstw i  oszustw. Celem całej trzeciej części Umowy jest zapewnienie 
współpracy organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości partnerów w odniesieniu do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, wykrywania ich i ściągania, za-
pobiegania „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczanie tych 
zjawisk. Z kolei, cześć czwarta Umowy poświęcona jest zagadnieniom bezpieczenstwa 
zdrowotnego oraz cyberbezpieczeństwa. Liczne załączniki dotyczą kwestii szczegóło-
wych tej współpracy, jak np.: wymiany danych DNA, odcisków palców i danych rejestro-
wych pojazdów; danych dotyczących przelotu pasażera; form przestępczości ściganych 
przez Europol, Eurojust, nakazów aresztowania; wymiany informacji pochodzących z re-
jestrów karnych; specyfikacji technicznych i proceduralnych; zabezpieczenia i konfliskaty 
(Umowa 2020: Załączniki LAW-1, LAW-2, LAW-3, LAW-4; LAW-5, LAW-6, LAW-7, LAW-8, 
s. 984–1138).

Wielka Brytania, która partycypowała w  wydatkach polityki wspólnotowej (rolnej, 
regionalnej), zaprzestała płacić składkę do budżetu Unii po jej opuszczeniu. W wyjątko-
wych przypadkach może ona jednak dalej uczestniczyć w części programów lub działań 
UE, co wiąże się oczywiście z wkładem finansowym, który ma formę rocznej płatności. 
Mówi o  tym część piąta Umowy i Protokół I uzgodniony między stronami, określające 
programy i działania Unii, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo, a także kwotę 
jego wkładu w dany program w postaci opłaty z tytułu uczestnictwa oraz wkładu ope-
racyjnego (Umowa 2020: Część Piąta, s. 409–427). Jednocześnie dla realizacji wspólnych 
programów Strony ułatwiają wjazd i pobyt obywatelii zaanagażowanych w ich realizację, 
w  tym studentów, naukowców, stażystów lub wolontariuszy. Jeżeli w  ramach progra-
mów niektóre warunki wyboru dotacji będą stanowić quasi-wykluczenie podmiotów, 
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Wielka Brytania (kiedy jej udział okaże się niższy o  25% w  porównaniu z  partycypacją 
w podobnych procedurach), może ona powiadamić o tym Specjalny Komitet ds. Udziału 
w Programach Unii w celu ich zbadania w ciągu 3 miesięcy (Umowa 2020: Część Piąta, 
Rozdział 1, Sekcja 2, art. UNPRO.2.1.a, s. 415).

Sygnatariusze Umowy potwierdzają, z  jednej strony, suwerenne prawa państw 
nabrzeżnych odnośnie do poszukiwania, wydobywania i chronieninia żywych zasobów 
w ich wodach oraz zarządzania nimi, z drugiej strony – wolę współpracy, aby ich działal-
ność połowowa była zrównoważona pod względem środodowiskowym (Umowa 2020: 
Cześć Druga, Dział V, s. 296–310). Jednym z najtrudniejszych elementów negocjacji, obok 
polityki konkurencji, okazało się rybołówstwo i ustalenie tzw. TAC, czyli maksymalnego 
poziomu połowów stad w danym okresie oraz dopuszczenie statków drugiej Strony do 
połowów w swoich wodach. Na poszczególnych łowiskach udział Stron został rozdzie-
lony według rodzaju ryb określonych kodem zgodnie z kwotami wymienionymi w za-
łącznikach. Na przykład, dla połowów dorsza atlantyckiego – COD/5BEGA (na zachód 
od Szkocji) ustalono udział 30,23 dla UE i 69,77 dla Wielkej Brytanii w 2021 r. (przy czym 
proporcja ta zmienia się w kolejnych latach do 18,97 dla UE i 81,21 dla Wielkej Brytanii 
w 2026 r.); dla szprota – SPR/7De łowionego na kanale La Manche: 28,6 dla UE i 71,4 dla 
Wielkiej Brytanii w 2021 r. (przy czym proporcja ta ewoluuje w kolejnych latach do 16 dla 
UE i 84 dla Zjednoczonego Królestwa w 2026 r.); dla śledzia atlantyckiego – HER/4AB 
(Morze Północne, Wody Wielkiej Brytanii, UE i Norwegii na północ od 53,30 równoleżni-
ka) 71,33 dla UE i 28,67 dla Wielkiej Brytanii w 2021 r. (wielkości te podlegają zmianie do 
67,68 dla UE i 32,32 dla Zjednoczonego Królestwa w 2026 r.) (zob. Umowa 2020: Załącz-
niki FISH.1, FISH.2, s.974–980). W odpowiednim czasie każda ze Stron przekazuje drugiej 
Stronie wykaz statków, dla których stara się uzyskać zezwolenie lub licencje połowowe, 
a druga Strona wydaje zezwolenie lub licencję połowową.

Powyższe, stosunkowo skromne, zadania Umowy realizują organy strefy, które mają 
wśród organizacji integracyjnych najprostszą strukturę organizacyjną, zbliżoną do trady-
cyjnych organizacji międzynarodowych. Otóż każda strefa ma organ naczelny pod nazwą 
rady lub komisji, które mają zazwyczaj do spełnienia cele nadzorowania właściwego 
wprowadzenia w życie pozrozumienia o wolnym handlu, rozstrzygania na tym tle spraw 
spornych między partnerami oraz wykonywanie czynności techniczno-administracyj-
nych (Kundera 1996: s. 30–31). Strefa wolnego handlu UE i  Zjednoczonego Królestwa 
ustanawia również Radę Parnerstwa (ang. Partnership Council) złożoną z reprezentantów 
obu Stron, która może się zbierać co najmniej raz do roku w różnych składach w zależno-
ści od omawianych spraw, pod wspólnym przewodnictwem członka Komisji Europejskiej 
i członka rządu Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z art. INST.1 (Część Pierwsza, Tytuł III. 
Ramy Instytucjonalne): Rada Partnerstwa jest uprawniona do podejmowania decyzji we 
wszystkich sprawach dotyczących Umowy, wydaje Stronom zalecenia dotyczące jej wy-
konania i stosowania, przyjmuje w drodze decyzji zmiany poszczególnych postanowień. 
Decyzje podjęte przez Radę Partnerstwa są wiążące dla Stron i  wszystkich organów 
utworzonych na mocy Umowy. Ponadto dla pomocy w wykonywaniu funkcji Rady utwo-
rzono wiele wyspecjalizowanych komitetów i grup roboczych (Umowa 2020: s. 24–29).
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Z uwagi na kompromisowy charakter zapisów i możliwości powstawania konfliktów 
między Stronami, przedostatnia, szósta część Umowy pt. Roztrzyganie Sporów i Posta-
nowienia Horyzontalne stawia sobie za cel ustanowienie skutecznego i sprawnego me-
chanizmu unikania i roztrzygania sporów dotyczących stosowania i wykładni przepisów. 
Wobec naruszenia zobowiązań Umowy przez jednego z partnerów druga Strona może 
wystąpić o konsultacje, a w przypadku braku osiągnięcia uzgodnionego rozwiązania zło-
żyć wniosek o powołanie trybunału arbitrażowego (Umowa 2020: Część Szósta, Tytuł I, 
Rozdział 2, art. INST.13, art. INST.14, s. 430–437). W skład trybunału arbitrażowego wchodzi 
trzech arbitrów, niepowiązanych z żadną ze Stron, którzy wykazują się specjalistyczną 
wiedzą dla dokonania obiektywnej oceny rozpatrywanej sprawy. Trybunał arbitrażowy 
wydaje orzeczenie w  ciągu 130 dni od dnia powołania. Jeżeli stwierdza naruszenie 
Umowy, to Strona pozwana powinna wprowadzić niezbędne środki w celu natychmia-
stowego zastosowania się do ustaleń orzeczenia i doprowadzenia do zgodności z jego 
postanowieniami (Umowa 2020: Część Szósta, Tytuł I, Rozdział 2, art. INST.19, Rozdział 3, 
art. INST.21, s. 428–448).

Zgodnie z postanowieniami końcowymi, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę 
poprzez powiadomienie drogą dyplomatyczną; wtedy dokument przestaje obowiązywać 
pierwszego dnia dwunastego miesiąca następującego po dniu powiadomienia (Umowa 
2020: Część Siódma, art. FINPROV. 8, s. 451). Pięć lat po wejściu w życie Strony wspólnie 
dokonują przeglądu wykonania Umowy i umów uzupełniających, i następne kolejno co 
pięć lat.

Konsekwencje Umowy o handlu i współpracy 
między UE a Wielką Brytanią

Analizy przyczyn i efektów wywołanych podpisaną Umową o handlu i współpracy 
między UE a Wielką Brytanią nie można przeprowadzić w oparciu o metodologię tylko 
jednej dyscypliny naukowej, bez podejścia interdyscyplinarnego, odwołującego się do 
prawa, ekonomii, nauk politycznych, integracji europejskiej. Brexitu nie da się oczywiście 
zrozumieć bez odniesienia się do historii Wielkiej Brytanii, jej położenia geograficznego, 
tradycyjnej brytyjskiej polityki splendid isolation – zachowania jednakowego dystansu 
w stosunku do pozostałych państw w Europie dla poszukiwania równowagi sił. Chociaż 
Winston Churchill nawoływał po II wojnie światowej do integracji krajów europejskich 
pod hasłem Stanów Zjednoczonych Europy, to jednak komentatorzy jego wystąpienia 
mają wątpliwości, czy miał on wówczas także na myśli uczestnictwo Wielkiej Brytanii 
w tym procesie. Poza tym nie można pominąć również wieloletniej polityki ekonomicznej 
Wielkiej Brytanii w kierunku gospodarki otwartej na globalizację, zainteresowaną współ-
pracą z krajami Commonwealth’u, która nawet jako członek UE opowiadała się zawsze za 
rozwojem specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (Kundera 2017: s. 58).

W tłumaczeniu faktu, dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie 
UE i podpisanie umowy tylko o wolnym handlu należy wyjść od tego, że miała ona od 
początku procesów integracyjnych w Europie inną koncepcję współpracy, niż większość 
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państw tzw. Europy kontynentalnej. Wielka Brytania sprzyjała raczej luźnej kooperacji 
między państwami tzw. integracji funkcjonalnej, polegającej na liberalizacji przepływu 
towarów, natomiast oponowała integracji instytucjonlnej i przenoszeniu zadań państwa 
na szczebel ponadnarodowy. W tym kontekście Umowa z UE miała służyć głównie rezy-
gnacji z „ponadnarodowości Wspólnoty i odzyskaniu kontroli”, aby prawo europejskie nie 
było dalej stosowane na terytorium Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, integracja gospo-
darcza – „tak”, zwłaszcza w zakresie swobodnego przepływu towarów, usług i kapitałów, 
natomiast „nie” – integracja polityczna, nawet wówczas, kiedy uzasadniano to zasadą 
subsydiarności instytucji ponadnarodowych wobec instytucji krajowych. Warto przypo-
mnieć, że w odpowiedzi na podpisanie Traktatów Rzymskich Wielka Brytania utworzyła 
swoją własną organizację integracyjną w  1960 r., tj. strefę wolnego handlu EFTA (ang. 
European Free Trade Association), która miała charakter luźnego stowarzyszenia państw 
o  charakterze koordynacyjnym, nie tworzyła zaś tak jak EWG instytucji o  charakterze 
ponadnarodowym (Kundera 2017: s. 58)4.

Powodem niezadowolenia z członkowstwa w UE była nadto składka Wielkiej Brytanii 
do budżetu UE5 oraz kryzys migracyjny, który ostatecznie przekonał eurosceptyków 
o  konieczności „rozwodu” z  kontynentalaną Europą, jakoby nie radzącą sobie z  pro-
cesami migracji. Brexit miał odwrócić negatywne efekty członkostwa Wielkiej Brytanii 
w UE, pod warunkiem, że podpisana Umowa o handlu i współpracy będzie dalej przy-
nosić zasadnicze korzyści z tytułu wymiany gospodarczej. Odpowiedź na pytanie, czy ta 
strategia się uda Wielkiej Brytanii, jest obarczona wieloma niewiadomymi, odnoszącymi 
się do oczekiwanych korzyści i kosztów z Umowy w porówaniu z korzyściami i kosztami 
członkostwa w UE. Należy podkreślić, że ocena ta jest obecnie tym bardziej utrudniona, 
gdyż okres wejścia Umowy w życie pokrywa się z pandemią COVID-19 i nie wiadomo, czy 
negatywne efekty gospodarcze są wynikiem Brexitu, czy kryzysu gospodarczego wywo-
łanego pandemią. Do tej pory teoretycy starali się mierzyć efekty integracji w warunkach 
ceteris paribus, zakładając, że sytuacja państw jest znacznie lepsza, kiedy wprowadzają 
wolny handel, swobodny przepływ czynników produkcji, łączą rynki, sieci transportowe 
itd., a więc jeżeli kraj członkowski opuszcza UE, to ponosi koszty dezintegracji, które do 
tej pory były jego korzyściami z  integracji. Analizując z  tego punktu widzenia konse-
kwencje Umowy Wielkiej Brytanii z UE, najlepiej porównywać korzyści z wolnego handlu 
z efektami dotychczasowej integracji w ramach UE, związanymi z tym, że:

1) Po pierwsze, UE stworzyła największy blok wolnego handlu w gospodarce glo-
balnej (14,9% światowego eksportu i 14,7% światowego importu), gdzie swoje produkty 
sprzedają największe korporacje międzynarodowe. Dzięki ożywieniu handlu w unii cel-
nej udział handlu wzajemnego w globalnych obrotach członków UE przewyższa poło-
wę ich całkowitej wymiany dóbr i usług, a w niektórych małych krajach członkowskich 
sięga nawet dwóch trzecich. Różne oceny pokazują pozytywny wpływ liberalizacji ba-

4   W skład EFTA weszła Austria, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Dania, Wielka Brytania (Islandia od 
1970 r.) oraz Finlandia. Niektóre z tych krajów do dziś pozostają poza UE (Szwajcaria, Norwegia, Islandia).

5   W wielu miejscach na angielskich autostradach umieszczono baner o wpłatach Wielkiej Brytanii do 
budżetu UE, które miały wynosić 350 mln GBP tygodniowo.
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rier bezpośrednich na rozwój obrotów w UE w przedziale od 21% do 34%. Kiedy do tego 
dodamy korzyści z liberalizacji barier pośrednich, to jednolity rynek europejski zwięk-
szył obroty handlowe między partnerami o co najmniej 50% (Kundera 2003: s. 31–32). 
Z tzw. efektu kreacji handlu korzystały też firmy Wielkiej Brytanii, które kierują do UE 
47,3% globalnego eksportu, a z jednolitego rynku pochodzi zaś 54,5% ich globalnego 
importu. O ile w 2018 r. eksport Wielkiej Brytanii do Niemiec wynosił 56,7 mld GBP (8,6% 
całkowitego eksportu), import – 79,3 mld GBP (11,6% całkowitego importu), eksport do 
Francji – 41,9 mld GBP (6,4%), a import – 44,1 mld GBP (6,4%), podobną wielkość osiągał 
wolumen obrotów Wielkiej Brytanii z Holandią – 44,8 mld GBP w eksporcie (6,8%) i 49,9 
mld GBP w  imporcie (7,3%), oraz z  Irlandią – 37,6 mld GBP w  eksporcie (5,7%) i  24,9 
mld GBP (3,6%) w imporcie, to w tym samym roku eksport Wielkiej Brytanii do Stanów 
Zjednoczonych stanowił 18,8% (123,5 mld GBP), skąd pochodzi 11,4% importu (78,1 mld 
GBP), do Chin – 3,6% (23 mld GBP) i 6,5% importu (44,9 mld GBP). Z kolei eksport Wiel-
kiej Brytanii do Indii to tylko 1,4% (9,2 mld GBP), a import – 1,8% (12,7 mld GBP), eksport 
Wielkiej Brytanii do Kanady i Australii był zaś prawie dwukrotnie mniejszy, niż do Włoch 
i Belgii (UK Trade… 2020: s. 4–7).

Biorąc pod uwagę powyższe powiązania handlowe, otwartym problemem jest, po 
pierwsze to, o ile stracą eksporterzy z Wielkiej Brytanii po wystąpieniu z UE, a po drugie, 
jaką wielkość obrotów Wielkiej Brytanii zostanie przesunięta na kraje trzecie. To, co było 
więc poprzednio negatywnym przesunięciem handlu, może okazać się teraz korzyścią 
z tytułu sprowadzania importu z najtańszego zródła dostaw: mówi się np. o sprowadza-
niu win z Australii, zamiast z Francji lub Włoch, czy o większych zakupach samochodów 
i maszyn spoza UE, czemu sprzyjać mają umowy o wolnym handlu z Australią, Indiami, 
Japonią czy Kanadą. Równocześnie utrzymujące się powiązania kooperacyjne z partne-
rami z UE oznaczają po Brexicie zwiększony koszt wymiany i zakłócenia w globalnych 
łańcuchach wartości, co może przekładać się na obniżenie dynamiki handlu poprzez 
kanał La Manche, z którego utrzymuje się co najmniej 3,25 miliona Brytyjczyków.

Wprowadzenie Umowy o  handlu i  współpracy pozwoli oczywiście na ogranicze-
nie spadku eksportu i  importu w  porównaniu z  sytuacją członkostwa w  UE, ale i  tak 
wzajemny handel na skutek barier pozataryfowych może być mniejszy o  25%, a  tylko 
o  5% wyższy z  krajami trzecimi. Ponieważ eksport Wielkiej Brytanii do UE przynosił 
gospodarce wartość dodaną w wysokości 187 mld GBP (tj. około 10,3% PKB), to nawet 
niewielki spadek obrotów może przynieść odczuwalne straty dochodowe. O ile w sytu-
acji „twardego Brexitu” PKB Wielkiej Brytanii mógł się obniżyć o 7,7%, to według analiz 
rządu brytyjskiego w warunkach omawianej Umowy dochód narodowy może być niż-
szy o 4,9%, niż w sytuacji członkostwa w UE (EU Exit… 2018: s. 5–7). Wielka Brytania i jej 
eksporterzy poniosą chociażby dodatkowy koszt kontroli dokumentacji dot. eksportu 
na jednolity rynek, co więcej – będą musieli kontrolować przepływ towarów pomiędzy 
Irlandią Północną a Anglią, Szkocją i Walią. Niektóre produkty spożywcze (w tym rośliny, 
żywe zwierzęta) będą wymagały specjalnych licencji i certyfikatów. Niegotowane mięso, 
kiełbasy i hamburgery muszą zostać zamrożone w eksporcie do -18C, a towary zawie-
rające komponenty z krajów trzecich muszą wypełniać reguły pochodzenia. Oznacza to 
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wiele dodatkowych formalności, które obciążają zarówno państwo, jak i firmy (szczegól-
nie małe i średnie). Przed ustanowieniem jednolitego rynku koszty przekraczania granic 
oceniano na 1,5% wartości wymienianych dóbr, zaś przejazd ciężarówek na odcinku 750 
mil między Londynem a Mediolanem wydłużał czas podróży z 36 do 58 godzin w po-
równaniu z przejazdem na terenie Wielkiej Brytanii pozbawionym kontroli granicznych 
(Emerson et. al. 1988: s. 36–37).

2) Po drugie, UE zalicza się do najbardziej atrakcyjnych miejsc lokowania zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich (FDI), a kraje członkowskie są ich drugim najważniejszym 
eksporterem. Z kolei Wielka Brytania jest trzecim największym na świecie obiorcą inwe-
stycji bezpośrednich, przy czym połowa zasobu FDI pochodzi z UE. Na koniec 2018  r. 
największymi inwestorami w Wielkiej Brytanii były następujące kraje: USA – 416 mld GBP 
(27,4 %), Holandia – 137 mld GBP (9%), Luksemburg – 111 mld GBP (7,3%), Belgia – 94,4 
mld GBP (6,2%), Japonia – 89,2 mld GBP (5,9%), Niemcy – 83,9 mld GBP (5,5%), Szwajcaria 
– 67,4 mld GBP (4,4%), Francja – 55 mld GBP (3,6%), Hiszpania – 50,2 mld GBP (3,3%). 
Ponieważ atrakcyjność inwestycyjna Wielkiej Brytanii była częściowo związana z dostę-
pem do rynku UE, dlatego nowe utrudnienia w obrotach gospodarczych mogą obniżyć 
nie tylko przepływy towarów, ale i  inwestycji. Dostęp do jednolitego rynku przyciągnął 
np. japońską Toyotę do Wielkiej Brytanii, która produkuje w Anglii 190 tys. samochodów 
rocznie i sprzedaje w UE 60% produkcji. Brexit oznacza dla przedsiębiorstw wzrost nie-
pewności, co sygnalizuje spadek wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej Wielkiej Brytanii 
o 14,6%, wobec czego inwestycje zagraniczne stworzyły o 24,1% mniej stanowisk (57 625 
w latach 2018-2019, niż w latach 2017-2018 – 75 968) (UK Trade… 2020: s. 30). Ze względu 
na niższe inwestycje zagraniczne straty szacowane według ekspertów siegają od 1,3% do 
2,6% PKB Wielkiej Brytanii i są porównywalne ze statycznymi kosztami redukcji obrotów 
handlowych (Dhingra et al. 2016).

3) Po trzecie, dominującym sektorem w gospodarce Wielkiej Brytanii są obecnie usłu-
gi, których eksport wyniósł 306,9 mld GBP w 2019 r., zaś sam Londyn wytworzył w tym 
sektorze 22% całkowitej wartości dodanej kraju (UK Trade… 2020: s.4). W Wielkiej Brytanii 
działa obecnie 540 banków, w Londynie odbywa się 36% światowego handlu eurowa-
lutowego, a kapitalizacja giełdy londyńskiej jest dwukrotnie większa niż we Frankfurcie 
i czterokrotnie większa niż w Paryżu. Przed Brexitem udział handlu uslugami z krajami UE 
w PKB Wielkiej Brytanii podniósł się ponad dwukrotnie, podczas gdy handel ze Stanami 
Zjednoczonymi wzrósł o półtora raza. W ocenie raportu Fundacji Bertelsmanna miesz-
kańcy Londynu korzystali z  jednolitego rynku europejskiego na drugim miejscu (2703 
EUR na mieszkańca) po Zurichu (3592 EUR) (zob.: Mion, Ponattu 2019: s. 10–15). Londyn 
stał się nie tylko centrum finansowym UE, ale był również bramą do Europy dla wielkich 
amerykańskich i szwajcarskich banków inwestycyjnych, które używały swojej brytyjskiej 
licencji jako „paszportu” do prowadzenia operacji w całej Unii. Ponieważ stolica Wielkiej 
Brytanii jest także siedzibą jednej trzeciej z 500 największych firm międzynarodowych, 
to Umowa o handlu i wpółpracy może utrudnić im i/lub podrożyć obsługę finansową, 
ponieważ banki angielskie tracą tzw. „paszport bankowy”. Dlatego też po 1 stycznia 2021 
instytucje finansowe mogą przenieść część operacji z Londynu do Frankfurtu, Paryża, 
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Amsterdamu czy Dublina, a  kolejne banki deklarują, że zamierzają zmniejszyć liczbę 
pracowników w Londynie i realokować część zatrudnionych na kontynent lub do Irlandii 
(HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas). Jeżeli sprawdzą się prognozy, 
że brytyjski eksport usług do UE spadnie, dotknie to głównie najważniejszych pozycji 
– takich, jak usługi finansowe (wartość wywozu 63,2 mld GBP) oraz innych usług bizne-
sowych – 98,8 mld GBP (UK Trade… 2020: s. 13).

4) Po czwarte, Umowa przywraca kontrolę przepływu ludności między Wielką Bry-
tania i UE, odbiera ich obywatelom prawo do podejmowania pracy na terytorium part-
nerów na zasadzie niedyskryminacji. Aby ubiegać się o  wizę dla wykwalifikowanego 
pracownika, trzeba zapłacić od 610 do 1408 GBP (chyba że dana osoba ma umiejętno-
ści, których w kraju brakuje), wiza studencka będzie zaś kosztować 348 GBP. Co więcej, 
osoby ubiegające się o dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii muszą opłacić również opłatę 
zdrowotną w wysokości 624 GBP rocznie (z wyjątkiem pracowników służby zdrowia). 
Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania przywraca kontrolę napływu imigrantów w celu jego 
ograniczenia do poziomu około 100 tys. rocznie. Ponieważ w Wielkiej Brytanii mieszka 
obecnie ponad 3 miliony obywateli UE, w  tym 850 tys. Polaków, nowe utrudnienia 
spowodują nie tylko ograniczenie imigracji, ale odwrócenie jej kierunku z krajów UE 
do krajów spoza Unii. Wzorem Australii, Wielka Brytania wprowadza nowy imigracyjny 
sytem punktowy, uwzględniający potrzeby rynku pracy, który preferuje przyjmowanie 
pracowników najbardziej wykwalifikowanych. Ponieważ system ten uwzględnia takie 
czynniki jak m.in. kompetencje językowe, to według angielskiej Social Market Foun-
dation tylko 12% obecnych imigrantów z  jednolitego rynku zakwalifikowałoby się na 
podstawie nowych zasad (Broughton et al. 2016: s. 6). Postanowienia ograniczające 
swobodny przepływ osób działają oczywiście w obie strony, więc obywatele Wielkiej 
Brytanii, których ponad 1 mln. mieszka w UE, nie będą dalej chronieni prawem euro-
pejskim.

Chociaż spadek imigracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii będzie 
prawdopodobnie stopniowo zastąpiony imigracją z krajów Commonwealth’u, może być 
kosztowny dla małych i średnich firm, zwłaszcza w takich gałęziach, jak rolnictwo, tu-
rystyka, przemysł spożywczy, gdzie pracuje 120 000 obcokrajowców na ogólną liczbę 
400 000 zatrudnionych (Raising the Drawbridge... 2016). Jak pokazują badania, zatrzyma-
nie strumienia imigracji z UE wpłynie niekorzystnie na PKB Wielkiej Brytanii w krótkim 
okresie. Analiza autorstwa Katinki Barysch szacowała, że emigranci z  nowych krajów 
członkowskich zwiększali swoją pracą PKB Wielkiej Brytanii o  0,4% rocznie (Barysch 
2006). Zmniejszenie natomiast rocznej migracji netto do poziomu 100 tys. obniży, według 
badań Kateriny Lisenkovej ze Strathclyde University, dochód per capita Wielkiej Brytanii 
o 1% (Keep Out… 2017: s. 23). Dodatkowe koszty obciążą ponadto finanse publiczne: Wielka 
Brytania „eksportowała na kontynent emerytów” (np. 100 tys. do Hiszpanii) i importowała 
z  Hiszpanii 100 tys. pracowników, którzy w  Anglii płacili podatki. W nowym systemie 
ograniczonej migracji nawet Brytyjscy artyści alarmują już o podwyższonych kosztach 
koncertów w  Europie, podczas gdy ich działalność estradowa przynosi gospodarce 
ponad 5 mld. GBP, tj. więcej niż chronione przez rząd rybołówstwo (Merrick 2020, 2021).
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5) Po piąte, Wielka Brytania jako druga największa gospodarka UE (około 13% udziału 
w łącznym dochodzie) była równocześnie jednym z największych płatników wspólne-
go budżetu, do którego wpłaciła na rok przed referendum 18,2 mld EUR (około 9,4% 
całkowitych dochodów). Ponieważ środki europejskie przeznaczane są głównie na 
wspólną politykę rolną (44%) i regionalną (33%), Wielka Brytania (mająca słabe rolnictwo) 
uzyskiwała mniejsze fundusze z budżetu UE, będąc tzw. płatnikiem netto (w wysokości 
5,4 mld EUR). Ogółem w  ocenie wkładu finansowego Wielkiej Brytanii należy jednak 
brać pod uwagę en bloc koszty składki i  korzyści z  jednolitego rynku, i  nie wielkości 
bezwzględne, ale względne, wtedy widzimy, że wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE 
to zaledwie 0,52% PKB (Kundera 2017: s. 60)6. Wielkość tej składki trudno więc uznać 
za wygórowaną, nie odbiega ona bowiem od kwoty pomocy rozwojowej rządu Wielkiej 
Brytanii dla najbiedniejszych krajów trzecich w wysokości 0,7% PKB. Mimo że po 1 stycz-
nia 2021 finansowanie budżetu UE zostanie zatrzymane na rzecz zwiększenia docho-
dów budżetu Wielkiej Brytanii, trudno tutaj oczekiwać istotnej redystrybucji: brytyjscy 
rolnicy prawdopodobnie nie zrezygnują z dopłat bezpośrednich (w wysokości rocznej 
3,1 mld EUR, co stanowiło 50% ich przeciętnych dochodów), a ubogie regiony Szkocji 
czy Irlandii Północnej będą dalej oczekiwały pomocy regionalnej, tym razem ze strony 
budżetu narodowego. Niepewne są także korzyści Wielkiej Brytanii z rezygnacji z innych 
elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Prasa informuje o pojawiających się po 1 stycznia 
2021 r. brakach w dostawach żywności, a ceny zagranicznych towarów wzrosły raczej, niż 
spadły wobec obniżenia wartości brytyjskiego funta. Jak pokazuje część piąta Umowy, 
uczestnictwo Wielkiej Brytanii w programach UE jest dalej możliwe, ale z tego tytułu nie 
można się spodziewać większych transferów finansowych. Wydaje się, że ze strony UE 
poczyniono w tym zakresie ustępstwo na rzecz Wielkiej Brytanii, stwarzając możliwości 
uczestnictwa w jednolitym rynku bez odpowiedniego wkładu finansowego7.

6) Po szóste, szczególnie kłopotliwym problemem Umowy mogą być nierówne 
warunki stworzone wewnątrz samej Wielkiej Brytanii, ponieważ Irlandia Północna ma po-
zostać częścią unii celnej UE. Peryferyjne położenie Irlandii Północnej określa strukturę 
i koncentracje jej obrotów handlowych na Republice Irlandii (3,2 mld GBP w eksporcie 
i  2,3 mld GBP w  imporcie – tj. 35% całkowitego eksportu i  30% całkowitego importu) 
i wyrażnie mniejsze znaczenie usług – 22% ogółu eksportu Irlandii Północnej. W handlu 
zagranicznym Irlandii Północnej zdecydowanie przeważają małe i średnie firmy zatrud-
niające do 49 pracowników; w sumie w 2019 r. działalo tutaj prawie 9 tys. eksporterów 
i  15,6 tys. importerów, którzy wywozili 75% towarów do Republiki Irlandii. Ponieważ na 
jedną firmę w Irlandii Północnej przypadło przeciętnie 1,0 mln GBP eksportu (podczas 
gdy w  Wielkiej Brytanii średnio 2,2 mln GBP), jest to zdecydowanie najmniej spośród 
czterech części Zjednoczonego Królestwa (największa wartość eksportu w przeliczeniu 

6   Wielka Brytania jako kraj członkowski przyjęła budżet UE na lata 2014-2020 i w następstwie decyzji 
o wystąpieniu z UE szacuje się, że jest winna Brukseli około 60 mld EUR.

7   Dla porównania: Szwajcaria, która jest poza UE, wpłacała do jej budżetu 550 mln franków rocznie z ty-
tułu dostępu do jednolitego rynku, zaś pomoc Norweskiego Instrumentu Finansowego dla najbied-
niejszych krajów UE to 2,8 mld euro w latach 2014–2020.
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na jedną firmę przypadała w Szkocji – 3,7 mln GBP) (Mroczek 2021). Dla innych regionów 
Wielkiej Brytanii również oddalonych od centrum przyjęte w Umowie rozwiązania mogą 
oznaczać gorszą pozycję konkurencyjną, zwłaszcza dla Szkocji, gdzie utrudniony dostęp 
do jednolitego rynku naraża ją na utratę 80 000 stanowisk pracy. Co więcej, Irlandia 
Północna będzie nadal przestrzegać wielu przepisów UE, utrzymując niewidoczną gra-
nicę pozbawioną urzędów celnych, tak aby ciężarówki mogły nadal przejeżdżać przez 
całą wyspę bez konieczności przeprowadzania inspekcji. Natomiast kontrole mają się 
odbywać w portach na Morzu Irlandzkim (a  więc wewnątrz Wielkiej Brytanii), badając 
pochodzenie towarów, czy przestrzeganie standardów jakości towarów spożywczych 
(mięso, ryby i jaja). Wprowadzenie nowych przepisów i formalności zwiększa oczywiście 
niepewność i koszty przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, tym bardziej kiedy 
towary pochodzące z  „państw trzecich” będą starały przedostać się po niewielkim 
przetworzeniu w obszar celny Wielkiej Brytanii lub UE. Uprzedzając nadchodzące pro-
blemy, supermarkety otrzymały trzymiesięczny „okres karencji”, w którym przepisy nie 
będą egzekwowane dla żywności sprowadzanej do Irlandii Północnej, niektóre produkty 
mięsne będą miały dłuższy, sześciomiesięczny „okres karencji”.

Podsumowanie

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią jest standardowym poro-
zumieniem o strefie wolnego handlu, zgodnym z zasadami WTO, regulującym zagadnienia 
wolnego przepływu dóbr, inwestycji, płatności, zasad pochodzenia, fukcjonowania wspól-
nych instytucji, rozwiązywania sporów, współpracy w dziedzinie transportu, czy też ochrony 
środowiska. Najwięcej uwagi Umowa poświęca problemom bezpieczeństwa, zwalczaniu 
terroryzmu, przestępstw i oszustw, zapobieganiu „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu 
terroryzmu, jak też kwestiom dot. ochrony zdrowia, ubezpieczeń oraz cyberbezpieczeństwa. 
Pomimo obszernego tekstu składającego się z siedmiu części i kilkudziesięciu aneksów, rów-
nie istotne w omawianej Umowie jest jednak to, czego ona nie zawiera. Otóż wbrew swojej 
nazwie nie służy ona dalszej liberalizacji obrotów gospodarczych i pogłębeniu współpracy, 
ale przywróceniu kontroli i ograniczeniu wspólnej polityki. W Umowie nie ma bowiem po-
stanowień o swobodnym przepływie pracowników, studentów, usług finansowych, o prawie 
obywateli do podejmowania pracy na zasadzie niedyskryminacji, o prowadzeniu wspólnej 
polityki handlowej, rolnej i regionalnej, o finansowaniu budżetu UE.

Największym wyzwaniem są konsekwencje Umowy w dziedzinie gospodarczej: ja-
kie ona przyniesie korzyści i koszty zarówno Wielkiej Brytanii, jak i państwom UE. O ile 
korzyści z  jednolitego rynku są szacowane na 6,5%–8,7% zwiększonego PKB państw 
członkowskich, to takie są także możliwe graniczne koszty rezygnacji z  członkostwa 
w  UE (Pilati, Zuleeg 2020; Emerson et. al. 1988). Nawet jeżeli Wielka Brytania uniknie 
istotnych strat w związku z podpisaniem Umowy o handlu wolnym od ceł i kwot impor-
towych, to i tak przywraca ona kontrolę graniczną, różne bariery pozataryfowe, kontrolę 
wywozu żywności, wprowadza wizy i kontrole paszportowe, ograniczenia w przepływie 
usług. Będzie to miało oczywiście negatywny wpływ na obroty gospodarcze i  tempo 
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potencjalnego rozwoju. Autorzy raportu The Economic Effects of the Goverment’s pro-
posed Brexit Deal oszacowali, że w ramach Umowy o handlu i wpółpracy PKB Wielkiej 
Brytanii może spaść o 3% i o 1090 GBP per capita w porównaniu z dalszym członkostwem 
w UE (Hantzsche et al. 2018). Aczkolwiek weryfikacja szacunkowych kosztów Brexitu jest 
utrudniona w  okresie powszechnego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, 
to jednak już w  pierwszych miesiącach funkcjonowania Umowy pojawiły się kłopoty 
w przepływie dobr, usług i ludzi między Wielką Brytanią a UE, wobec czego wiele firm 
wstrzymało sprzedaż swoich towarów, celem dostosowania się do nowych wymogów. 
Dlatego też wydaje się, że realizacja Umowy może wiązać się z alernatywnymi kosztami 
ekonomicznymi w postaci obniżenia obrotów towarowych i usług, migracji pracowników 
w  porównaniu z  ich wielkością potencjalną (możliwą do uzyskania w  UE), których nie 
wyrównają oszczędności z tytułu składki Wielkiej Brytanii do budżetu Unii Europejskiej.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono genezę i  ewolucję programów polityki społecznej w  Szkocji od refe-

rendum w 1997 r. Władze regionalne w Szkocji uzyskały znaczne prerogatywy w zakresie wypłaty 

świadczeń społecznych, aktywnie korzystały ze stworzonych przez brytyjskie ustawodawstwo 

uprawnień, w  efekcie czego częściowa decentralizacja systemu zabezpieczenia społeczne-

go w  Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i  Irlandii Północnej stała się faktem. Nie jest to 

decentralizacja pełna, ponieważ w  wyłącznych kompetencjach rządu centralnego w  Londynie 

pozostaje administrowanie świadczeniami emerytalnymi, zasiłkami z tytułu bezrobocia i ubóstwa 

oraz rodzinnymi. Jedną z cech brytyjskiej polityki społecznej stała się terytorialna asymetryczność, 

polegająca na występowaniu częściowo odmiennych programów i  instytucji polityki społecznej 

w  poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa. Najważniejszym efektem reform jest 

stworzenie od podstaw instytucji oraz projektów programów polityki społecznej, które mogą zostać 

wdrożone w życie w momencie, w którym proces emancypacji politycznej w Szkocji doprowadzi do 

nowego referendum regionalnego.

Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, Szkocja, dewolucja, polityka społeczna, zabezpieczenie 

społeczne

Social policy in Scotland after the devolution reform:  
Towards fragmentation of the British welfare state?

Abstract

The article presents the origins and evolution of social policy programmes in Scotland since the 

referendum in 1997. Regional authorities in Scotland obtained significant prerogatives in payment of 

social benefits. They actively exercised the rights granted by the UK legislation and the partial decen-

tralisation of the social security system in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

has become a  fact. This decentralisation is not complete, because the administration of pensions 

and unemployment benefits remains the sole responsibility of London’s central government. One of 
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the features of British social policy has become territorial asymmetry, consisting of partially different 

programmes and social policy institutions in other parts of the UK. The most important effect of the 

reforms is the creation of institutions and draft social policy programs that can be put into effect, when 

the process of political emancipation in Scotland will lead to a new regional referendum.

Keywords: United Kingdom, Scotland, devolution, social policy, social protection

Jednym z  podstawowych założeń towarzyszących powstaniu państwowej polityki 
społecznej po II wojnie światowej było wprowadzanie powszechnych programów spo-
łecznych, obejmujących wszystkich obywateli niezależnie od ich miejsca zamieszkania. 
W okresie powojennym terytorialny uniwersalizm był cechą charakterystyczną wszyst-
kich państw typu welfare state, w tym również krajów wielonarodowych, takich jak Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Belgia czy Hiszpania. Dynamicz-
ny rozwój ruchów o podłożu regionalnym oraz reformy decentralizacyjne doprowadziły 
do głębokich przemian, których konsekwencją jest terytorialne zróżnicowanie polityki 
społecznej. W państwach regionalnych zróżnicowanie to ma charakter asymetryczny, 
a jego cechą wyróżniającą może być istnienie autonomicznych podmiotów i programów 
polityki społecznej w regionach zamieszkiwanych przez historyczne wspólnoty etniczne 
i narodowe. W niniejszym artykule, posługując się przykładem Szkocji i Zjednoczone-
go Królestwa, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o  zakres wprowadzonych w  tym 
kraju reform społecznych i decentralizacyjnych. Czy zapoczątkowana przez Partię Pracy 
asymetryczna decentralizacja doprowadziła do terytorialnej fragmentaryzacji państwa 
dobrobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa i jakie czynniki spowodowały powstanie 
regionalnej dywergencji? Odpowiedź zostanie udzielona na podstawie przeprowadzonej 
analizy instytucjonalnej, historycznej oraz komparatywnej z uwzględnieniem aspektów 
ilościowych (analiza wysokości wydatków społecznych) oraz jakościowych (porównanie 
zakresu uprawnień do świadczeń społecznych w Szkocji i Anglii).

Rozwój państwa dobrobytu w Zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w okresie powojennym

Podwaliny powojennego państwa dobrobytu zostały określone przez komisję działa-
jącą pod przewodnictwem lorda Williama Beveridge’a, która to komisja w 1942 r. opraco-
wała szczegółowy plan reform społecznych (ang. Report on Social Insurance and Allied 
Services). W oparciu o ustalenia komisji w latach 1945-1951 utworzono instytucje państwa 
typu welfare state, które w sposób symboliczny i  faktyczny miały służyć zjednoczeniu 
ludności w  obrębie narodu brytyjskiego i  wspólnego państwa (Zjednoczonego Króle-
stwa). Powojenne rządy zdominowane przez Partię Pracy odwoływały się do poczucia 
solidarności narodowej, umocnionej w wyniku traumatycznych doświadczeń wyniesio-
nych z II wojny światowej. Konsekwencją przyjętych rozwiązań instytucjonalnych był roz-
wój polityki społecznej, która socjaldemokratyczny charakter łączyła z uniwersalizmem 
terytorialnym oraz centralizacją. Istniejące w latach 50. i 60. programy społeczne miały 
charakter ogólnokrajowy, stąd zarówno w warstwie instytucjonalnej, jak i prowadzonej 



Polityka społeczna w Szkocji po reformie dewolucyjnej... 131

polityki publicznej, nie przewidziano szczególnych rozwiązań dla mieszkańców „celtyc-
kich peryferiów”. Aneurin Bevan, główny twórca systemu służby zdrowia, prominentny 
polityk Labour Party, a  skądinąd – Walijczyk, przeciwstawiał się jakimkolwiek próbom 
decentralizacji polityki społecznej, uważając, że stanowiłoby to podglebie dla „rozwoju 
ruchów nacjonalistycznych” (McEwen, Parry 2005: s. 50).

Przetrwanie scentralizowanego systemu było jednak uzależnione od zdolności pań-
stwa do zapewniania obywatelom wysokiego poziomu życia. W okresie spowolnienia 
gospodarczego pod koniec lat 60. i w  latach 70., a  także na skutek niepowodzeń rzą-
du, który nie potrafił skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom restrukturyzacji 
przemysłu, w Szkocji i Walii do głosu doszły regionalne ugrupowania polityczne, które 
kwestionowały zastany porządek. Przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej oraz Plaid 
Cymru (w Walii) domagali się dla swoich regionów większej autonomii w ramach Zjed-
noczonego Królestwa, w tym również decentralizacji polityki społecznej, wskazując, że 
ogólnokrajowe programy są nieadekwatne w stosunku do potrzeb restrukturyzowanych 
gospodarek. Kulminacyjnym momentem w tym okresie było przeprowadzenie w 1979 r. 
w  Szkocji nieudanego referendum konsultacyjnego dotyczącego dewolucji (McEwen, 
Parry 2005).

Wprowadzone przez rząd Margaret Thatcher w  latach 80. radykalne reformy nie 
spowodowały demontażu państwa typu welfare state, ani nie przyczyniły się do decen-
tralizacji polityki społecznej. Ówczesny rząd posługiwał się retoryką radykalnej reformy 
systemu zabezpieczenia społecznego i służby zdrowia, jednak na skutek rosnącej stopy 
bezrobocia i przemian demograficznych wysokość wydatków na cele społeczne nie zo-
stała wyraźnie zmniejszona (Hills 1998: s. 4–5). Fakt ten nie zapobiegł dalszemu spadkowi 
poparcia opinii publicznej w Szkocji dla neoliberalnych reform, co spowodowane było 
postępującą pauperyzacją tego regionu oraz niechęcią władz w Londynie do wprowa-
dzenia jakichkolwiek form samorządności w  „celtyckich peryferiach”. Niepopularność 
konserwatystów jest widoczna w  wynikach kolejnych wyborów parlamentarnych, 
przeprowadzanych od połowy lat 80., w wyniku których Partia Konserwatywna na długo 
przestała być liczącą się siłą polityczną w Szkocji. Konserwatyści utracili głosy na rzecz 
Partii Pracy, a także w coraz większym stopniu – szkockich narodowców. Zaistniała sy-
tuacja doprowadziła do powstania silnego sprzeciwu wobec centralistycznej i liberalnej 
polityki konserwatystów. W przypadku Partii Pracy postulaty socjaldemokratyczne 
zostały połączone z  hasłem głoszącym potrzebę przyznania większej autonomii dla 
Szkocji, Walii i  Irlandii Północnej. Również po przeprowadzeniu reformy dewolucyjnej, 
dynamika polityczna skłaniała rządzącą w Szkocji w latach 1999–2007 koalicję Partii Pra-
cy i Liberalnych Demokratów do forsowania programu socjaldemokratycznego, co miało 
osłabić popularność głoszącej hasło niepodległości Szkockiej Partii Narodowej (SPN). 
Strategia ta nie przyniosła sukcesu. W wyniku wyborów, które odbyły się w roku 2007 
SPN utworzyła rząd mniejszościowy, a następnie ugrupowanie to wygrało wszystkie ko-
lejne wybory do parlamentu regionalnego, które odbyły się w latach 2011, 2016 oraz 2021.

Jak zauważa Małgorzata Kaczorowska, program Szkockiej Partii Narodowej ewolu-
ował wraz ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą regionu oraz wzrastającym 



Tomasz Mering132

poparciem społecznym na rzecz przyznania Szkocji większej samorządności, a  nawet 
niepodległości (Kaczorowska 2009: s. 221). Niewątpliwie conajmniej od lat 70. w progra-
mie tego ugrupowania widoczne były postulaty lewicowe związane m.in. z przeciwdzia-
łaniem bezrobociu oraz walką z inflacją. W latach 80. na socjaldemokratyczny charakter 
SPN silny wpływ wywarł Jim Sillars, wcześniejszy lider Szkockiej Partii Pracy, a później 
prominentny polityk szkockich narodowców, który argumentował, że „Szkoci nie poprą 
niepodległości, jeżeli nie będą wiedzieli z jakimi korzyściami społeczno-ekonomicznymi 
odzyskana niepodległość będzie się wiązać” (Czapiewski 2011: s. 254). W 1990 r. władzę 
w partii przejął lider ówczesnej lewicowej frakcji Alex Salmond. Pod jego przewodnictwem 
ugrupowanie wzmocniło swój centrolewicowy charakter, jednak strategia polityczna 
tego ugrupowania była podporządkowana głównemu celowi, którym było zwiększenie 
stopnia samodzielności Szkocji. Bezpośrednio po utworzeniu regionalnej egzekutywy, 
narodowcy jako partia opozycyjna skupili się na krytyce relatywnie niewielkich osiągnięć 
odnotowanych w sferze społecznej przez rządzących w Szkocji laburzystów. Argumen-
towali, że stan ten był spowodowany niedoskonałością rozwiązań ustrojowych, w  tym 
zbyt wąskim zakresem kompetencji przekazanych oraz niewystarczającym poziomem 
autonomii fiskalnej regionu (Mering 2010: s. 111). Przed wyborami w 2007 roku Szkocka 
Partia Narodowa przedstawiła korzyści, jakie wiązałyby się z  ewentualnym osiągnię-
ciem niepodległości, do których należało prowadzenie niezależnych polityk oraz m.in. 
dyskontowanie dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Co ciekawe, ówczesny manifest 
wyborczy tego ugrupowania podnosił kwestie socjalne, jednak jednocześnie, powołując 
się na przykład nieodległej Irlandii, postulował wprowadzenie rozwiązań (m.in. podatko-
wych) sprzyjających przedsiębiorcom oraz zagranicznym inwestorom.

Umocnienie programu socjalnego, do którego doszło w kolejnych latach było zwią-
zane z wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2008–2010, 
który wpłynął na stopniowe pogarszanie się warunków życia, a  także spowodował 
wzrost bezrobocia, deficytu budżetowego oraz przyrost długu publicznego w  całym 
Zjednoczonym Królestwie oraz w Szkocji. W 2010 roku brytyjski rząd zapowiedział wdra-
żanie reformy systemu zabezpieczenia społecznego, której podstawowym celem było 
zmniejszenie wysokości wydatków społecznych, a tym samym poprawa trudnej sytuacji, 
w której znalazły się finanse publiczne państwa. To właśnie opór wobec tych zmian stał 
się jednym z głównych postulatów Szkockiej Partii Narodowej w wyborach, które odbyły 
się w 2011 oraz 2016 r., był on również eksponowany w trakcie kampanii poprzedzającej 
referendum niepodległościowe w 2014 roku. Cele socjalne są również widoczne w sferze 
realnej, tj. w politykach i inicjatywach legislacyjnych podejmowanych przez rząd Szkocji, 
których analiza zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu. Należy się więc zgodzić 
z Krzysztofem Ptaszykiem, który wskazuje, że w omawianym okresie SPN uzyskała wy-
raźnie socjaldemokratyczny wizerunek (Ptaszyk 2016: s. 114). Program socjalny Szkockiej 
Partii Narodowej został wzmocniony przez nową liderkę ugrupowania Nicolę Sturgeon, 
która zastąpiła Salmonda jako przewodnicząca ugrupowania oraz szefowa szkockiego 
rządu, po przegranym referendum niepodległościowym w  2014 roku. Niedługo przed 
wyborami do regionalnego zgromadzenia, które odbyły się w  maju 2021 r., Sturgeon 
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zapowiedziała m.in. podwojenie wysokości szkockiego zasiłku na dziecko1, zwiększenie 
budżetu służby zdrowia, utworzenie szkockiego systemu opieki długoterminowej oraz 
wdrożenie programu budownictwa socjalnego (Scottish National Party 2021).

Polityka społeczna w „nowej” Szkocji

Badania opinii publicznej wskazują, że na wynik referendum w  1997  r. wpłynęły 
nadzieje wyborców na sprawniejsze zarządzanie systemem służby zdrowia, poprawę 
jakości edukacji oraz usług społecznych w samorządnej Szkocji (zob. Mooney, Wright 
2009). Reforma decentralizacyjna wprowadziła ścisły podział na kompetencje zastrzeżo-
ne dla rządu centralnego (ang. reserved powers) oraz przekazane (ang. devolved powers). 
Podstawowe dla przetrwania instytucji państwa opiekuńczego prerogatywy (system 
zabezpieczenia społecznego oraz polityka fiskalna i  monetarna) pozostały wyłączną 
domeną rządu w Londynie. Jednak wśród kompetencji przekazanych znalazły się ważne 
dziedziny polityki społecznej (m.in. ochrona zdrowia, polityka edukacyjna, mieszkaniowa 
oraz usługi wsparcia społecznego, w tym praca socjalna).

Skomplikowane rozwiązania ustrojowe oraz zależność finansowa od centrum były 
czynnikami utrudniającymi prowadzenie dyskrecjonalnej polityki społecznej w Szkocji. 
Jednak od momentu przyznania regionowi częściowej autonomii pojawiły się progra-
my wskazujące na niezależność od Londynu (por. Mooney, Poole 2004; McEwen, Parry 
2005; Greer 2009; Mooney, Wright 2009). Jest to widoczne przede wszystkim w sytu-
acjach, w których rząd Szkocji zdecydował się odrzucić rozwiązania przyjęte w Anglii, 
albo wprowadzał programy uzupełniające polityki ogólnokrajowe. W obu przypadkach 
możemy mówić o próbach znalezienia „szkockiej odpowiedzi na szkockie problemy”, co 
było ulubionym mottem kolejnych regionalnych rządów.

W 2002 r. parlament Szkocji uchwalił ustawę gwarantującą osobom powyżej 65 roku 
życia dostęp do powszechnej i bezpłatnej opieki długoterminowej oraz usług pielęgna-
cyjnych (przyznawanych zgodnie z kryterium dochodowym), podczas gdy w Anglii i Walii 
usługi te pozostały odpłatne (Bell 2010). Drugim przykładem regionalnego zróżnicowania 
jest ochrona zdrowia, gdzie rząd Szkocji zdecydował się nie wdrażać wolnorynkowych 
reform (wewnętrznego rynku usług medycznych), które zostały przeprowadzone na 
terenie Anglii i Walii (Bevan 2014: s. 24). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 
propozycji ustanowienia opłat za studia, które zostały wprowadzone w Anglii i odrzucone 
przez rząd Szkocji. Do listy specyficznych szkockich inicjatyw w zakresie realizacji polityk 
publicznych warto dodać programy aktywizacji zawodowej i społecznej skierowane do 
osób ubogich i wykluczonych społecznie. Inicjatywy te odróżniały się od aktywnych po-
lityk rynku pracy realizowanych w skali ogólnokrajowej2 dłuższym okresem oferowanego 
wsparcia oraz charakterem podejmowanych działań, łączących integrację społeczną 
i  zawodową (Bivand et al. 2010: s. 52–57). Programy te były przeznaczone dla rodzin 
i  jednostek, które z  różnych powodów nie kwalifikowały się do udziału w programach 

1  Świadczenie to zostanie szczegółowo omówione poniżej.
2  Najpierw program New Deal, a później jego następca – Work Programme.
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krajowych lub też w sytuacjach, gdy pomoc udzielona w ramach tych ostatnich okazała 
się niewystarczająca.

Przedstawione powyżej przykłady wskazują, że kolejne rządy Szkocji potrafiły wyko-
rzystać posiadane kompetencje i podejmować samodzielne decyzje polityczne, jednak 
skala regionalnych innowacji była zbyt mała, aby uzasadnić tezę o  fragmentaryzacji 
brytyjskiego państwa opiekuńczego w okresie bezpośrednio po dewolucji. Regionalne 
zróżnicowanie było ograniczone przez szereg powiązanych ze sobą uwarunkowań ustro-
jowych3 oraz politycznych, biurokratycznych i finansowych.

Najważniejszą przeszkodą ograniczającą szkocką autonomię jest jednak system 
finansowania regionalnego rządu, którego dochody w 80% pochodzą z dotacji ogólnej 
przyznawanej przez władze w  Londynie. Co roku, wysokość dotacji jest obliczana na 
podstawie danych demograficznych przy założeniu, że w  Szkocji będą realizowane 
polityki analogiczne do angielskich (tzw. formuła Barnetta). Pomimo faktu, iż wysokość 
wydatków publicznych na głowę jednego mieszkańca jest wyższa niż w  regionach 
angielskich, jest to duże ograniczenie szkockiej samorządności. Gdyby bowiem władze 
w Edynburgu zdecydowały się na realizację dodatkowych programów społecznych, to 
jednocześnie musiałyby poszukiwać oszczędności, ograniczając wydatki na realizowa-
ne wcześniej polityki. Logika tego systemu prowadziła do uniformizacji działań, nawet 
w sferach, które teoretycznie znalazły się w kompetencjach władz regionalnych.

Reformy brytyjskiej polityki społecznej w latach 2012–2016

Zrealizowana w latach 2012–2016 przez kolejne dwa rządy konserwatystów reforma 
systemu zabezpieczenia społecznego była, zdaniem wielu ekspertów, największą zmia-
ną w brytyjskiej polityce społecznej od czasów raportu lorda Beveridge’a  (Makowiecki 
2015: s. 243). Podstawowym celem rządzących było ograniczenie wydatków społecz-
nych, co miało istotne znaczenie dla systemu finansów publicznych osłabionego wzro-
stem deficytu budżetowego oraz przyrostem długu publicznego. Reforma rozpoczęła 
się uchwaleniem ustawy o systemie zasiłkowo-podatkowym (ang. Welfare Reform Act 
2012) wprowadzającej w miejsce wielu istniejących do tej pory świadczeń społecznych 
jeden zasiłek uniwersalny (ang. universal credit) i była kontynuowana w kolejnych latach 
(ang. Welfare Reform and Work Act 2016). Według zapowiedzi rządzącej koalicji miała ona 
oznaczać „fundamentalną reformę systemu zasiłkowo-podatkowego” oraz „nową umo-
wę społeczną zawartą pomiędzy osobami pracującymi a niepracującymi” (zob.: Depart-
ment for Work and Pensions 2010). Według rządzących, celem wprowadzanych zmian 
była realizacja zasady „praca zamiast zasiłku” (ang. welfare to work), co znalazło swój 
wyraz w  zaostrzaniu kryteriów uprawniających do otrzymywania świadczeń społecz-
nych, wzmacnianiu sankcji socjalnych oraz ograniczaniu wypłacanych kwot (to ostatnie 
po części wiązało się z konsolidacją świadczeń i weryfikacją dochodów świadczeniobior-
ców). Wprowadzone zmiany miały daleko idące konsekwencje. Z pewnością, czynnikiem 

3    W realiach wyznaczonych przez dewolucję rząd Szkocji nie mógł np. prowadzić autonomicznej polityki 
wsparcia dochodów ludności.
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ułatwiającym ich wdrożenie był brytyjski dwupartyjny system polityczny, w którym „zwy-
cięzca bierze wszystko”, rola partnerów społecznych jest słaba i nie ma poważniejszych 
ograniczeń instytucjonalnych dla mającego większość w  parlamencie rządu (nawet 
jeśli zdecyduje się on przeprowadzać niepopularne społecznie zmiany). Jednocześnie 
jednak, reforma polityki społecznej wywołała niezadowolenie w „celtyckich peryferiach” 
oraz stała się istotnym czynnikiem w debacie toczącej się na temat ustroju terytorialnego 
Zjednoczonego Królestwa.

Już w pierwszych latach widoczne stały się w Zjednoczonym Królestwie niekorzystne 
dla dużej części świadczeniobiorców efekty wprowadzanych rozwiązań. W wydanym 
przez szkocki parlament raporcie z 2013 r. szacowano, że tylko w początkowym okresie 
reformy, wydatki na świadczenia społeczne zostaną w Szkocji obniżone rocznie o 1,6 mi-
liarda funtów (Beatty, Fothergill 2013: s. 3). Źródłem największych oszczędności (500 mln 
rocznie) miało być zmniejszenie, w wyniku wprowadzenia bardziej restrykcyjnego syste-
mu orzecznictwa lekarskiego, liczby osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku z po-
wodów zdrowotnych (ang. incapacity benefit). Pozostałe oszczędności były związane ze 
zmianami zasad przyznawania kredytów podatkowych, zasiłków mieszkaniowych oraz 
zamrożeniem rewaloryzacji świadczeń społecznych. Po 2015 roku ograniczanie wydat-
ków społecznych (o około miliard funtów rocznie) było spowodowane dalszym zamro-
żeniem rewaloryzacji kwot świadczeń, zmniejszeniem wysokości zasiłków wypłacanych 
w  ramach universal credit, ograniczaniem kredytów podatkowych oraz kontynuacją 
reform zasiłków dla osób niepełnosprawnych (Beatty, Fothergill 2016: s. 2).

Reforma spotkała się ze sprzeciwem regionalnych władz. Po raz pierwszy w historii 
parlament Szkocji odmówił przyjęcia rozwiązań legislacyjnych zaproponowanych przez 
Westminster, co doprowadziło do przeformułowania projektu ustawy rządu Zjednoczo-
nego Królestwa z 2012 roku. W efekcie została uchwalona nowa ustawa regulująca status 
Szkocji (ang. Scotland Act 2012), która poszerzyła zakres uprawnień regionalnego rządu 
oraz, co niezwykle istotne, zwiększyła zakres dochodów własnych. W nowym ustawo-
dawstwie formuła Barnetta została wprawdzie zachowana, co oznaczało, że wzrost 
dochodów własnych był rekompensowany zmniejszeniem środków przekazywanych 
przez rząd centralny z dotacji ogólnej (tzw. block grant), to jednak poszerzenie autonomii 
fiskalnej stabilizowało sytuację finansową regionalnego rządu i  zwiększało możliwość 
samodzielnego kształtowania wydatków. W ustawie poszerzono możliwość ustalania 
stopy podatku dochodowego do plus minus 10 punktów procentowych w stosunku do 
stawki ogólnokrajowej, stworzono również możliwość kreowania podatków regionalnych 
oraz zaciągania zobowiązań przez rząd Szkocji. W 2016 roku zakres autonomii finansowej 
został rozszerzony, w efekcie, udział dochodów własnych rządu Szkocji w dochodach 
ogółem zwiększył się z 8% przed 2012 r. do 36,3% w roku budżetowym 2019/2020 osią-
gając wysokość 17,6 miliarda funtów (Scottish Government 2020a: s. 42).

Jednym z  elementów reformy polityki społecznej zaproponowanej przez brytyjski 
rząd było zlikwidowanie krajowego funduszu socjalnego, stanowiącego podstawowy 
instrument pomocy społecznej w Zjednoczonym Królestwie. W efekcie szkockiego weta, 
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fundusz został zregionalizowany4. Utworzony w 2013 roku szkocki fundusz socjalny (ang. 
Scottish Welfare Fund) umożliwił wypłatę pierwszych świadczeń społecznych, które nie 
były administrowane przez władze centralne. Były to świadczenia uznaniowe przezna-
czone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w  szczególności związanych 
z wystąpieniem niespodziewanych sytuacji życiowych lub trudną sytuacją dochodową 
(Mackley 2020: s. 38). Wprawdzie nie były to zapomogi wypłacane przez rząd w Edynbur-
gu, tylko przez władze lokalne, a wysokość zgromadzonych środków nie przekraczała 
40 milionów funtów rocznie, to jednak utworzenie funduszu miało znaczenie symbolicz-
ne. Nie sposób nie zauważyć, że w wyniku sprzeciwu rządu i parlamentu Szkocji wobec 
niepopularnej reformy, otwarto furtkę, która zainicjowała częściową regionalizację bry-
tyjskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Referendum niepodległościowe z  2014 roku zakończyło się porażką zwolenników 
niepodległości, jednak wynik głosowania był znaczący i wywarł wpływ na kształt przy-
szłych reform decentralizacyjnych. Przeprowadzone przed referendum sondaże wska-
zywały, że wśród czynników wpływających za opowiedzeniem się za niepodległością 
dominowały postulaty społeczne: niezadowolenie z  ograniczenia wydatków społecz-
nych, przekonanie, że administrowane centralnie polityki społeczne nie odpowiadają 
potrzebom mieszkańców regionu oraz obawy związane z możliwą prywatyzacją służby 
zdrowia na wzór angielski. Jednocześnie liczono, że niepodległość pozwoli na realizację 
bardziej egalitarnych i  sprawiedliwych programów społecznych (Mooney, Scott 2015: 
s. 10). Nadzieje te podsycał rząd Szkocji, który w wydanej w 2013 r. Białej Księdze nakreślił 
fundamenty przyszłego ustroju społecznego (zob. Scottish Government 2013). Wskaza-
no, że po uzyskaniu niepodległości dojdzie w Szkocji do kompleksowej zmiany modelu 
społecznego na wzór skandynawski. Wśród składanych obietnic znalazła się zarówno 
zapowiedź zahamowania niepopularnych reform społecznych realizowanych przez rząd 
centralny (przede wszystkim, zaniechanie wprowadzenia świadczenia uniwersalnego), 
jak i bardziej długookresowy postulat budowy systemu społecznego opartego o większą 
redystrybucję dochodów (większe wsparcie dochodowe dla rodzin, osób niesamodziel-
nych oraz bezrobotnych). Hasła te łączyły się z  zapowiedziami zwiększenia inwestycji 
społecznych oraz upowszechnieniem dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, co 
dodatkowo wskazuje, że architekci przyszłego ustroju społecznego Szkocji inspirowali 
się nordyckimi rozwiązaniami (Evans et al. 2013: s. 16).

Rozwój programów społecznych po referendum niepodległościowym

Komisja wspólna parlamentu krajowego oraz szkockiego (tzw. komisja Smitha) 
w  wydanym w  listopadzie 2014  r. raporcie opowiedziała się za dalszą decentralizacją 
i  zwiększeniem uprawnień dla regionalnych władz. Następstwem podjętych ustaleń 
było uchwalenie przez brytyjski parlament w marcu 2016 r. nowej ustawy o Szkocji (ang. 
Scotland Act 2016), która znacznie poszerzyła zakres spraw przekazanych, do których 

4    W Anglii i Walii zrezygnowano z regionalnej koordynacji, a za udzielanie wsparcia odpowiadają samo-
rządy lokalne.
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zaliczono wybrane elementy systemu zabezpieczenia społecznego. Ze względu na pro-
cedury administracyjne, nowe zadania były przejmowane przez rząd Szkocji stopniowo, 
co znalazło odzwierciedlenie w skokowym wzroście wydatków społecznych pomiędzy 
rokiem budżetowym 2018/2019 a 2020/2021.

Tabela 1. Wydatki społeczne rządu Szkocji realizowane w  ramach spraw przekaza-

nych (ang. devolved powers) w mln. funtów

 2018-19 2019-20 2020-21

Szkocki Fundusz Socjalny (ang. Scottish Welfare Fund) 33,0 33,0 35,5

Dodatkowy zasiłek mieszkaniowy  

(ang. Discretionary Housing Payments)
61,0 63,2 72,6

Zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

(ang. Carer’s Allowance)
0,0 283,0 291,6

Dodatek do zasiłku dla opiekunów osób niepełno-

sprawnych (ang. Carer’s Allowance Supplement)
0,0 37,0 38,8

Zasiłek z tytułu niezdolności do samodzielnej 

egzystencji (ang. Personal Independence Payment)
0,0 0,0 1582,9

Renta opiekuńcza (ang. Attendance Allowance) 0,0 0,0 532,2

Zasiłek inwalidzki dla dorosłych (ang. Disability  

Living Allowance [Adult])
0,0 0,0 501,9

Zasiłek inwalidzki dla dzieci (ang. Child Disability 

Assistance [DLA Child & DACYP])
0,0 0,0 216,6

Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy (ang. 

Industrial Injuries Benefits)
0,0 0,0 80,2

Renta inwalidzka (ang. Severe Disablement Allowance) 0,0 0,0 7,5

Jednorazowe środki na rozpoczęcie pracy  

(ang. Job Start Payment)
0,0 0,0 2,0

Świadczenie dla młodocianych opiekunów  

(ang. Young Carer Grant)
0,0 0,0 1,0

Jednorazowe świadczenie na dziecko  

(ang. Best Start Grant)
0,0 12,4 17,5

Zasiłek pogrzebowy (ang. Funeral Support Payment) 0,0 6,2 9,2

Ogółem 94,0 434,8 3389,5

  
Źródło: Scottish Government 2020a: s. 46; Scottish Government 2020b: s. 227.

Wydatki społeczne wzrosły z  94 milionów funtów w  roku budżetowym 2018/2019 
do 3389,5 mln funtów w  roku 2020/2021, co wskazuje, że wymiar finansowy reformy 
decentralizacyjnej był znaczny. Według dostępnych szacunków, wydatki rządu Szkocji 
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stanowią obecnie niespełna jedną piątą ogółu wydatków przeznaczonych na finansowa-
nie świadczeń społecznych w regionie (Department for Work and Pensions 2021; Scottish 
Government 2020b). Reszta pozostaje pod kontrolą rządu centralnego, spośród której 
największa część (ponad 8 miliardów funtów w roku budżetowym 2019/2020) przypada 
na emerytury wypłacane przez Department for Work and Pensions.

Ustawa z  2016  r. wyznaczyła trzy ścieżki przejmowania przez rząd Szkocji zadań 
w zakresie wypłaty świadczeń społecznych. Po pierwsze, rząd Szkocji uzyskał wyłączne 
prawo do administrowania wybranymi kategoriami świadczeń społecznych, które wcze-
śniej należały do tzw. resorved matters. Uprawnienia regionalnego rządu i  parlamentu 
obejmują tutaj nie tylko wypłatę świadczeń, ale również prawo do ich modyfikacji, za-
wieszania, lub też zastąpienia istniejących zasiłków innymi typami świadczeń w ramach 
systemu zabezpieczenia społecznego. Po drugie, ustawodawca przewidział możliwość 
uzupełniania ogólnokrajowego świadczenia uniwersalnego za pomocą dodatkowych 
regionalnych programów społecznych. Po trzecie, jeżeli uzna to za stosowne, rząd Szko-
cji ma możliwość tworzenia nowych (tj. takich, które nie mają swoich odpowiedników 
w innych częściach Zjednoczonego Królestwa) świadczeń uznaniowych (Mackley 2020: 
s. 42). Jak się wydaje, ta ostatnia ścieżka, stanowi potencjalnie najbardziej obiecującą 
szansę dla rozwoju przyszłych programów społecznych w Szkocji.

Przeprowadzona w  2016  r. reforma decentralizacyjna przekazała w  kompetencje 
rządu Szkocji całość wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym oraz z  tytułu 
wypadków przy pracy, którego wartość stanowi 95% ogółu wydatków socjalnych rządu 
Szkocji. Świadczenie dla niepełnosprawnych (oraz ich opiekunów) otrzymuje ponad 
730 tys. osób (Mackley 2020: s. 44), co w  liczącej 5,5 mln mieszkańców Szkocji jest 
znaczącym wynikiem. Zasiłek z  tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji (ang. 
Personal Independence Payment), który stanowi najważniejsze wypłacane regionalne 
świadczenie (wartość wypłat wynosi tu blisko połowę ogółu wydatków społecznych 
rządu Szkocji) został wprowadzony w kwietniu 2013 r., zastępując wcześniejszy zasiłek 
inwalidzki dla dorosłych (ang. Disability Living Allowance [Adult])5. Podstawowa różnica 
pomiędzy nowym a starym świadczeniem polega na zastosowaniu ściślejszych kryte-
riów medycznych uprawniających do jego uzyskania, w wyniku czego około jedna piąta 
świadczeniobiorców Disability Living Allowance została uznana za zdolną do pracy – i co 
za tym idzie – niespełniającą warunków koniecznych do uzyskania nowego świadczenia 
(Scottish Government 2017).

Powstaje pytanie, czy na podstawie przyznanych mu prerogatyw, rząd Szkocji zwięk-
szył skalę wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym. Należy tu zwrócić uwagę 
na różnicę, która już istniała między Szkocją a resztą kraju, tj. na dodatek do zasiłku dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych (ang. Carer’s Allowance Supplement), który jest 
wypłacany w Szkocji od 2018 roku. Dodatek został wprowadzony, ponieważ rząd Szkocji 
chciał zniwelować negatywny efekt dochodowy, jaki dla opiekunów osób niepełno-
sprawnych spowodowało wdrożenie universal credit. 

5   Na starych zasadach ten ostatni zasiłek jest w dalszym ciągu wypłacany osobom w wieku emerytal-
nym, o ile wcześniej uzyskały one do niego prawo.
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Carer’s Allowance Supplement, który otrzymuje ponad 90 tys. świadczeniobiorców 
spowodował wzrost wsparcia uzyskiwanego przez opiekuna w  Szkocji o  450 funtów 
rocznie w porównaniu z resztą kraju, co wskazuje na istnienie tu znacznego zróżnicowa-
nia regionalnego. Nie jest to jednak koniec proponowanych zmian. Zgodnie z zapowie-
dziami rządu Szkocji, system wsparcia osób niepełnosprawnych zostanie w przyszłości 
zreformowany, w efekcie czego ogólnokrajowy zasiłek z tytułu niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji zostanie zastąpiony nowym świadczeniem, tj. szkockim zasiłkiem 
inwalidzkim dla dorosłych (ang. Adult Disability Payment) (por. Scottish Government 
2019). Świadczenie ma być wypłacane na bardziej korzystnych warunkach, co powinno 
przyczynić się zarówno do wzrostu liczby jego odbiorców, jak i do podwyższenia wyso-
kości udzielanego wsparcia. Obecnie nie jest pewne, kiedy proponowane zmiany wejdą 
w życie, ze względu na opóźnienie spowodowane pandemią COVID-19, uwidocznienie 
się problemów instytucjonalnych we wdrażaniu szkockich programów społecznych oraz 
sytuację finansową związaną ze wzrostem deficytu finansów publicznych w Szkocji i kło-
potami w finansowaniu zadań własnych.

Należy podkreślić, że rząd Szkocji w relatywnie krótkim okresie przejął administro-
wanie wszystkimi świadczeniami w ramach tzw. devolved matters, które poza wspomnia-
nymi zasiłkami dla osób niepełnosprawnych obejmowały również zasiłki powiązane 
z macierzyństwem (tzw. Best Start Grant) oraz zasiłki pogrzebowe. W pozostałych dwóch 
grupach świadczeń, rozwój szkockich programów był mniej widoczny. Jak dotąd, jedy-
nym szkockim programem uzupełniającym zasiłek uniwersalny jest dodatek do zasiłku 
mieszkaniowego (ang. Discretionary Housing Payment)6, który otrzymuje rocznie 130 tys. 
lokatorów mieszkań socjalnych w Szkocji. Wdrożone na początku poprzedniej dekady 
przez rząd w Londynie zmiany w kryteriach przyznawania zasiłku mieszkaniowego po-
wiązały jego wysokość z powierzchnią lokalu, a mówiąc precyzyjniej – z liczbą sypialni 
przypadającą na jedną osobę. Lokatorzy, którzy zajmowali mieszkania z dodatkową „po-
nadnormatywną” sypialnią musieli się liczyć z groźbą obniżenia wysokości otrzymywa-
nego zasiłku mieszkaniowego (mechanizm ten został potocznie nazwany „podatkiem od 
sypialni”, dosłownie ang. bedroom tax). Nowe zasady były postrzegane przez rządzących 
w Szkocji narodowców jako społecznie niesprawiedliwe, co spowodowało podjęcie de-
cyzji o rozpoczęciu wypłat dodatku do zasiłku mieszkaniowego (Scottish Parliament Wel-
-fare Reform Committee 2014: s. 2). W efekcie, lokatorzy mieszkań socjalnych w Szkocji, 
podobnie jak opiekunowie osób niepełnosprawnych, mają prawo do wyższego wsparcia 
dochodowego niż ma to miejsce w Anglii, Walii czy Irlandii Północnej.

Rozwój w pełni autonomicznych szkockich programów społecznych jest dotychczas 
nieznaczny. Pierwszym regionalnym świadczeniem, które nie ma swojego odpowiednika 
w  pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa będzie szkocki zasiłek na dziec-
ko (ang. Scottish Child Payment), którego wypłata rozpoczęła się w  pierwszej połowie 
2021 roku. Świadczenie w  wysokości 250 funtów rocznie przysługuje rodzicom dzieci 
w wieku do szóstego roku życia (od przyszłego roku również rodzicom starszych dzieci), 

6  Dokładniej rzecz biorąc jest to część wyrównawcza dodatku, tzw. Bedroom Tax Mitigation.
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którzy jednocześnie otrzymują zasiłek uniwersalny z powodu ubóstwa lub bezrobocia. 
Co niezwykle istotne, prawo do szkockiego zasiłku może być przyznane nawet w sytuacji 
okresowego zawieszenia wypłaty świadczenia krajowego w wyniku zastosowania sankcji 
socjalnej. Za pośrednictwem Scottish Child Payment system zabezpieczenia społeczne-
go w Szkocji obejmie szerszy krąg świadczeniobiorców, wychodząc tym samym poza 
swoje tradycyjne grupy wsparcia, tj. osoby niepełnosprawne i przewlekle chore oraz ich 
opiekunów. Szacuje się, że w pierwszym okresie zasiłek zostanie wypłacony na 170 tys. 
dzieci żyjących w  140 tys. rodzin, a  od 2022 roku liczby te wzrosną do 410 tys. dzieci 
w 250 tys. rodzin. Warto jednocześnie wspomnieć, że rodzice w Szkocji, tak jak miesz-
kańcy pozostałych części Zjednoczonego Królestwa, w dalszym ciągu będą uprawnieni 
do otrzymywania centralnie administrowanego zasiłku na dziecko (ang. Child Benefit).

Podsumowanie

Środki własne rządu Szkocji stanowią obecnie jedną piątą ogółu wydatków 
przeznaczonych na finansowanie świadczeń społecznych w  regionie, co wskazuje na 
pewien zakres decentralizacji systemu zabezpieczenia społecznego w Zjednoczonym 
Królestwie. Przeprowadzone reformy w ograniczonym stopniu pozwoliły na wystąpienie 
regionalnej dywergencji. Wydatki społeczne na jednego mieszkańca są w Szkocji wyższe 
niż w Anglii, jednak różnica ta występuje od lat 70. i w ostatnim okresie uległa zwiększeniu 
tylko o trzy punkty procentowe7. Co więcej, rząd Szkocji jedynie w ograniczonym stopniu 
był w stanie zapobiec negatywnym efektom reform społecznych wdrażanych przez rząd 
centralny. Wysokość wydatków społecznych na jednego mieszkańca spadła w 2017  r. 
w  stosunku do roku poprzedniego zarówno w  Szkocji, jak i  w  pozostałych częściach 
Zjednoczonego Królestwa. Sytuacja ta uległa tylko nieznacznej poprawie w kolejnych 
latach.

Szczegółowa analiza wdrażanych w Szkocji świadczeń pozwala na ujawnienie ich 
regionalnej specyfiki. Ta staje się widoczna, jeśli zwrócimy uwagę na sposób realizacji 
prawa do zabezpieczenia społecznego, który obejmuje szeroką podstawę uprawnienia 
(ang. entitlement), szczegółowe kryteria dostępu (ang. eligibility criteria) oraz zakresu 
przyznanych praw z  uwzględnieniem wysokości świadczeń i  długości okresu ich 
wypłacania (ang. benefit scope) (Dobrotić, Blum 2020: s. 265). Szerokie uprawnienia 
mogą być oparte o kryterium obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, co jest widocz-
ne w  przypadku wspomnianego zasiłku na dziecko, do którego prawo mają rodzice 
mieszkający w Szkocji (świadczenie to nie jest dostępne w Anglii i Walii). Regionalna 
dywergencja opierająca się na wypłacaniu autonomicznych świadczeń jest jednak 
nadal ograniczona ze względu na rozwiązania ustrojowe oraz finansowe. Strategią 
zdecydowanie częściej wykorzystywaną przez rząd Szkocji było modyfikowanie szcze-
gółowych kryteriów dostępu do świadczeń ogólnokrajowych (co miało miejsce m.in. 

7   W latach 2015–2020 wysokość wydatków społecznych w  Szkocji w  stosunku do średniej krajowej 
wzrosła ze 107% do 109% (w tym okresie w Anglii odnotowano spadek z 98% do 97%), co oznacza, że 
różnica w 2020 roku wyniosła 12%. (HM Treasury 2020).
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w  przypadku zasiłków mieszkaniowych) oraz zwiększenie wysokości wypłacanych 
kwot wybranych zasiłków, co jest widoczne m.in. w dodatkowych środkach dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych.

Dalszy kierunek refom jest trudny do przewidzenia. Jeśli spojrzymy na świadczenia 
wypłacane w  Szkocji, to okaże się, że znakomitą większość ich odbiorców stanowią 
osoby nieaktywne zawodowo, w tym w dużym stopniu – starsze. Utrzymanie dotych-
czasowego poziomu zabezpieczenia społecznego jest uzależnione od liczby osób 
pracujących, a prognozy demograficzne nie są dla Szkocji bardziej optymistyczne niż dla 
innych państw wysokorozwiniętych. Współczynnik obciążenia demograficznego będzie 
w  kolejnych latach rósł, co znacząco utrudni wypłatę hojniejszych, niż w  pozostałych 
częściach Zjednoczonego Królestwa świadczeń.

Dużym problemem utrudniającym rozwój szkockich programów społecznych jest 
brak stabilnych ram finansowych dla funkcjonowania regionu. Zgodnie z wspomnianą 
wcześniej formułą Barnetta, wysokość środków przekazywanych Szkocji na wydatki 
w formie subwencji jest uzależniona od wysokości środków przekazywanych w latach 
poprzednich oraz od zmiany poziomu wydatków publicznych na terenie Anglii w danym 
roku (Czapiewski 2011: s. 200). W przypadku, gdy (tak jak miało to miejsce m.in. w latach 
2012–2016) brytyjski rząd ogranicza prawa dostępu do świadczeń socjalnych lub wyco-
fuje świadczenia równoważne tym, które zostały przekazane Parlamentowi Szkockiemu, 
część Scottish grant, z  której finansowane są świadczenia społeczne, również zostaje 
zmniejszona. Co więcej, przyjęty system finansowania powoduje, że rząd Szkocji nie 
ma możliwości otrzymania rekompensaty za jakiekolwiek asymetryczne wstrząsy, które 
mogłyby spowodować w  regionie zwiększone w  porównaniu z  Anglią zapotrzebowa-
nie na świadczenia społeczne. Również wysokość dochodów własnych rządu Szkocji 
w dużym stopniu uzależniona jest od czynników koniunkturalnych. W latach 2020–2021 
na ich niższy od zakładanego poziom wpłynęła pandemia COVID-19 oraz m.in. spadek 
cen ropy na rynkach światowych (który przełożył się na niższy dochód z eksplorowania 
złóż ropy naftowej z Morza Północnego).

Efektem wysokich wydatków społecznych oraz ograniczonych możliwości genero-
wania dochodów własnych jest znaczny wzrost deficytu i przyrost długu publicznego 
Szkocji, którego spłata jest jednak w  większości gwarantowana przez brytyjski rząd 
(Phillips 2020). W celu rozwiązania problemów finansowych rząd Szkocji może szukać 
oszczędności, ograniczając wydatki społeczne, co w  ostatnim okresie kilkukrotnie 
miało miejsce (por. Daisley 2021), lub też próbować zwiększyć dochody własne, przede 
wszystkim poprzez podwyższenie stawek podatkowych. Należy jednak pamiętać, 
że decentralizacją objęto podatek od dochodów; opodatkowanie m.in. oszczędności 
i  dywidend pozostaje w  kompetencjach brytyjskiego rządu. Istnieje więc ryzyko, że 
w momencie wprowadzenia bardziej redystrybucyjnego systemu podatkowego poprzez 
podniesienie stawek podatkowych dla osób o  wysokich zarobkach, część populacji 
zdecyduje się na optymalizacje podatkowe (np. przenosząc część swoich dochodów na 
papiery wartościowe) w celu uniknięcia płacenia wyższych stawek (McEwen 2017: s. 91). 
Te zawiłości brytyjskiego i szkockiego systemu fiskalnego powodują, że regionalny rząd 
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ostrożnie podchodzi do polityki podatkowej. Przed ostatnimi wyborami do regionalnego 
parlamentu, rządząca partia zapewniła, że nie dojdzie do podwyższenia stawek podatku 
dochodowego w Szkocji (Scottish National Party 2021).

Warto również zauważyć, że poza czynnikami ekonomicznymi, dla rozwoju auto-
nomicznych szkockich programów istotne są stosunki z rządem centralnym. W ustawę 
o Szkocji wpisano szereg zastrzeżeń, zgodnie z którymi regionalne świadczenia społecz-
ne nie mogą zaburzyć funkcjonowania brytyjskiego systemu zabezpieczenia społeczne-
go (obawa o tzw. dumping socjalny) (McEwen 2017: s. 82). W praktyce, sprawy te będą 
podlegały politycznym rozstrzygnięciom podejmowanym w  komitetach wspólnych, 
powołanych w celu koordynacji polityk krajowych i regionalnych.

Podsumowując, należy jednak podkreślić, że najważniejszym efektem realizowanych 
od końca lat 90. reform jest stworzenie od podstaw instytucji (w 2018 r. powołano przy 
rządzie Szkocji agencję publiczną ds. zabezpieczenia społecznego – ang. Social Security 
Scotland) oraz projektów programów polityki społecznej, które mogą zostać wdrożone 
w życie w momencie, kiedy proces emancypacji politycznej w Szkocji doprowadzi do 
kolejnego referendum niepodległościowego.
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Abstract

One of the most important indicators of democracy is electoral transparency, which is characterised 

by the legitimacy of campaign financing. Since Ukraine declares its desire to join the European Union, 

it should demonstrate the compliance with the values common to the EU, one of which is democracy. 

In 2019, Ukraine held «double» elections, around which, traditionally, a multi-vector discourse unfolded 

in the media space. One of the areas covered was the financing of election campaigns. The author ap-

plied one of the basic sociological methods of document analysis – content analysis of the discourse 

devoted to financing the 2019 presidential and parliamentary election campaigns in Ukraine. The results 

of the empirical study demonstrated that funding for these two campaigns was reported differently. 

Thus, in the coverage of the presidential campaign considerable attention was paid to the coverage 

of its various aspects. Moreover, the attention was paid to the type of voter bribery, known as direct. 

The parliamentary media campaign received less attention than the presidential campaign. The most 

frequent attention was paid to indirect voter bribery. The tone of the discourse was quite difficult to cap-

ture, however, if we evaluate the correlation between the negative and positive contexts of describing 

the financing of election campaigns, then, of course, the negative ones were much more prevalent. 

Keywords: media discourse, election money, presidential and parliamentary elections in Ukraine, 

content analysis.

Dyskurs medialny na temat uzyskania środków na finansowanie wyborów 
2019 roku na Ukrainie

Streszczenie

Jednym z najważniejszych wskaźników demokracji jest przejrzystość wyborów. To z kolei charak-

teryzuje zasadność finansowania kampanii wyborczych. Ponieważ Ukraina deklaruje chęć zjedno-

czenia z Unią Europejską, musi wykazać się przywiązaniem do wspólnych z UE wartości, z których 

1  This research was supported by the V. N. Karazin Kharkiv National University, the International 
Foundation for Electoral Systems (IFES) and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR) (https://www.osce.org/uk/odihr/428918).

https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=218331433638359582568.0004c373039deb86673cf&msa=0&ll=50.381799,30.476364&spn=0.002562,0.007011
https://www.osce.org/uk/odihr/428918
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jedną jest demokracja. W 2019 roku na Ukrainie odbyły się „podwójne” wybory, wokół których trady-

cyjnie w przestrzeni medialnej toczył się wielowektorowy dyskurs. Jednym z omawianych tematów 

było finansowanie kampanii wyborczych. W badaniach autorka zastosowała jedną z podstawowych 

socjologicznych metod analizy dokumentów – analizę treści dyskursu poświęconego finansowaniu 

kampanii wyborczych w trakcie wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie w 2019 roku. 

Wyniki badania empirycznego wykazały, że finansowanie tych dwóch kampanii było przedstawiane 

w mediach w różny sposób. W relacjach z kampanii prezydenckiej dużą uwagę poświęcono różnym 

jej aspektom. Ponadto dużą uwagę zwrócono na rodzaj przekupstwa wyborców zwany bezpośred-

nim. Parlamentarna kampania medialna cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż 

kampania prezydencka. Najczęściej zwracano uwagę na pośrednie przekupstwo wyborców. Ton 

dyskursu był dość trudny do uchwycenia, jednak jeśli ocenimy korelację między negatywnym 

i pozytywnym kontekstem opisu finansowania kampanii wyborczych, to oczywiście negatywne były 

zdecydowanie bardziej rozpowszechnione. 

Słowa kluczowe: dyskurs medialny, pieniądze wyborcze, wybory prezydenckie i parlamentarne na 

Ukrainie, analiza treści.

It is difficult to overestimate or underestimate the influence of the media in contemporary 
world. The media world today is affecting almost every sphere of society. Ukrainian society 
has two major characteristics: it is politicised and prone to media influence. As early as 1990, 
Joseph Nye Jr proposed the notion of soft power, which was expanded through his sub-
sequent work. His understanding of the use of soft power involves voluntary submission 
through conviction and propaganda using discourse (Nye Jr 2008). However, long before 
J. Nye Jr, M. Foucault conceptually combined the concept of power (as a form of force) with 
the notion of discourse. According to M. Foucault, power is the multiple ratio of force, when 
strategic settings are implemented through a variety of discourses (Foucault 1996: p.  203–
204). The modern mass media are agents of soft power, according to Nye Jr, or agents of 
power over society through their discourse, according to Foucault. Researchers study the 
power of this influence, its features, specifics, and dynamics. They consider the reasons for 
reaching an audience with a particular type of media, the authority of channels, etc.

The topic of money circulating in Ukrainian politics, in particular during election 
campaigns, is present in the media discourse. It is indisputable that the discourse built 
by media channels on this topic constructs a certain image of the phenomenon among 
media consumers, who include a significant number of Ukrainians. 

The research questions of this article are the following: 
 ▪ What tone this discourse has, and what vectors (components) it offers to the 

Ukrainian public?
 ▪ Does the media represent the use of funds for politics as a way of coming up with 

toxic political projects (politicians) or as a way of solving the problems of Ukrainians?
 ▪ Is there a general imposition of negativity through the media on the use of money 

for politics, or justification of such involvement of finances and a number of other 
hypothetical assumptions?

All these questions will be revealed in the presented study.
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To roughly estimate the interest of the Ukrainian consumer towards information 
on the topic of election campaign financing, the simple tool can be used – Google 
Trends (https://trends.google.com). Unless additional search terms are added, such as 
“presidential elections”, “parliamentary elections” (in Ukrainian: „президентські вибори”, 
„парламентські вибори”), the tool will not reflect the interest in the topic of money and 
elections at all, indicating too little query. For comparison, the English-language search 
term “election money” has a constant low interest2 (see Figure 1).

Figure 1. Interest in the term “election money”

Source: own elaboration based on Google Trends.

However, despite the lack of audience interest (checked by one way only), the topic 
is widely broadcasted through media channels. Automated sampling offers more than 
5,000 messages containing the topic of money and elections. 

One of the largest attempts of Ukrainian researchers to analyse the role of the media in the 
election campaign was the book Denim Freedom (ukr. «Джинсова» свобода) – the collection 
of papers dedicated to the 2006 parliamentary elections in Ukraine (Dovzhenko, Ligachova 
2006). This book has a very professional and thorough analysis of trends, prevailed in the televi-
sion space of the election period. The issues related to political advertising and manipulation 
have been addressed. Funding issues are considered only in terms of “power/ the political 
party – money – journalism”. It is about the willingness of journalists to act according to the 
principle of “money does not smell” and execute political orders, conceal and distort informa-
tion, use manipulative technologies (Dovzhenko, Ligachova 2006: p.7). The issue of financing 
election campaigns and their coverage in the media is not addressed. This is understandable 
since the perspective of this study focused on the problems of journalism and political aspects.

Another study, which considered the issue of the voter bribery, was conducted by 
the Content Analysis Center during the period 14.01–28.02.2019 (Pidkup vybortsiv 2019). 
In the study, analysts worked with a sample of the TOP-60 Internet media, television, 
radio, press and Facebook (core audience), which made 1491 messages with 20.6 million 
audience contacts. This empirical study analysed the distribution of voter bribery in the 

2  The peak of interest was indicated on October 30, 2016, when former Director of the US Central 
Intelligence Agency John Brennan said that Russian interference in the 2016 US presidential election 
changed the opinion of voters.
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media and Facebook, the dynamics of topic coverage, key messages and theses, distri-
bution channels, and a list of key speakers broadcasting voter bribery. With regard to the 
outlined study, there are several issues that are worth noting. Firstly, despite the obtained 
quantitative and qualitative data and analysis conducted being sufficiently detailed, the 
study was based on a rather limited research period (lasting just over a month), whereas 
the election process in Ukraine was two-stage and lengthy. Secondly, the study solely 
used the concept of “bribery”, whereas in the media space a much wider set of concepts 
related to financing within the electoral process is articulated.

The handbook Funding of political parties and election campaigns (Falguera et al.  2014) 
presents an explanation of the categories and subcategories used in my research toolkit. 
This handbook provides a global overview of the financing of political activity in theory 
and practice in terms of different parts of the world, states. It discusses the central is-
sues in this area regarding the political situation and problems that are characteristic of 
Eastern Europe, which includes Ukraine. It is important to understand and describe in 
detail the types of financing of political parties and campaigns and their dependence on 
the level of democratisation of society. It is emphasised that the abuse of state resources 
is most characteristic of the countries of the former USSR and Africa (Falguera et al. 2014), 
which poses a reasonable threat to the formation of democracy.

Since empirical sociological research is always “mosaic”, it demonstrates not only 
the subject of study, but also the methodology and method around which it is built. 
Nowadays, a  significant number of publications are devoted to content-analytical 
research and various searches. This is directly correlated with the fact that the flow of 
information is constantly increasing in modern world. Its study is becoming a challenge 
for researchers. O. Ivanov and A. Zakharchenko are Ukrainian authors, who most actively 
work with theoretical and methodological aspects of the content-analytical research. 
They offer a number of policy studies based on the use of content analysis. 

For example, the article Elite’s international communication studies with the use of content-
analysis presented methodological value, advantages and drawbacks of content analysis 
in the field of interstate political elite communication studies. The method was reviewed in 
historical perspective, and examples of modern content-analytical studies of international 
communication were described (Ivanov 2009: p. 49). The author also has a number of other 
works on the methodology of content-analytical research (Ivanov 2013, 2012, 2017), as well as 
content-analytical research in the field of political communication (Ivanov 2010, 2016).

Zakharchenko and his co-authors conducted a detailed analysis of the 2019 presiden-
tial election campaign (Zakharchenko et al. 2019). In their study, the authors used content 
analysis and discourse analysis to demonstrate how these methods can be used to study 
communication within political campaigns on a social network (in particular, Facebook). 
In another publication, Zakharchenko develops a comprehensive method for measuring 
the impact of relevant public information on the active part of society by observing the 
dynamics of the spread of this information on social networks (see: Zakharchenko 2016). 
The author demonstrates how the analysis of a  significant number of posts on social 
networks can predict public sentiment.
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Research methodology

The object of empirical sociological research involves the means of financing presi-
dential and parliamentary elections. The subject – media discourse on raising funds to 
finance the 2019 presidential and parliamentary elections in Ukraine. The aim of the 
research – to study the substantive components and tone of the media discourse on 
raising funds for the 2019 presidential and parliamentary elections in Ukraine.

The basic hypothesis (1): the media discourse will often be dominated by all other 
funding options for voter bribery3.

The consequence hypothesis (1.a) information on direct bribery of voters will prevail, 
namely bribery through cash payments;

The consequence hypothesis (1.b) voter bribery information will be overwhelmingly 
negative.

Sampling

Sampling in content analytics is often defined as “soft”. Moreover, it is formed, based 
on the considerations of the researcher, quite “chaotically”. However, nowadays, when 
automated computer tools are widespread, which allow to generate large arrays of text 
data, above-mentioned characteristic is not correct in many cases.

In total, 1580 media messages were received using the automated Mediateka tool 
(http://mediateka.com.ua/) using a search query:

(грн|гривен*|долар*|доллар*|грош*|денег|деньг*|денеж*|фінанс*|финанс*)
NEAR/10(вибор*|выбор*|кандидат*)NEAR/10(фонд*|подкуп*|підкуп*)4.

These messages were collected during the period from 3.12.2018 to 31.07.2019, 
broadcasted by TOP-20 media in Ukraine. The general population did not include social 
media posts. The sample type is multistage. In the first step, 470 texts were read (coded) 
completely, with a  parallel rejection of some of them. Only unique media texts were 
encoded. The following categories of media texts were “rejected”:

1) copies of media messages broadcast through different channels;
2) duplicates (not substantially modified copies), including the ones in different 

languages;
3) texts relevant to the topic (for example, notification of the dependence of the 

next IMF tranche on the election situation);
4) a public announcement of the situation/event (e.g. budget adoption, reorganisation of 

subsidies, payment of pensions) and mention that this occurs during the election period;
5) content of candidates’ election declarations;
6) review of the situation regarding the financing of the previous elections in Ukraine;

3  This hypothesis is partly based on the results of the author’s research on the impact of information 
support to the public through the press during the election period on overcoming the political barrier 
(content analysis of the printed press of the 2015 election period in different regions of Ukraine). Among 
the mentioned problems of the 2015 election process in the press of different cities (see: Yuzva 2016).

4  (UAH|hryvnia*|dollar*|money*|finance*)NEAR/10(election*|candidate*)NEAR/10(fund*|bribe*|bribery*) – 
in English. The request takes into account the linguistic situation of the domestic media space.
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7) texts on elections and their financing in other countries;
8) messages that did not correspond to the topic (for example, election / competi-

tion in an artistic organisation for a monetary reward).
After reading 470 media messages, the survey tool was saturated 5. Therefore, in the 

second step of sample construction, a simple random sample was calculated using the 
formula to justify the step:

As the study found that the array contains non-targeted articles, their percentage 
for the control group (470 texts coded) was calculated. In the coded control group, 123 
unique texts were identified.

470 – 100%
123 – х

Therefore, this suggests that the share of non-targeted articles should not exceed 25%.

(nₒ – the actual sample size; nₓ – minimum sample size; re% – the proportion of media 
posts that will be retrieved).

Thus, the number of units of analysis should be 401.
As 123 media texts were encoded in the course of constructing the codifier (out of 

470 / No. 75179105 (465)), the last step in the formation of the sample population was 
calculated by the step, from which the sources were selected:

401 – 123 = 278 (sample volume left to code)

(N – volume of the general population; n – sample volume).
Provided that the source belonged to the category to be rejected, the following source 

was selected. Provided that, within step 4, all texts belonged to the rejection categories - they 
were not coded. Thus, the actual sample population was n = 123 + 254 = 377 units of analysis.

5    That is, a set of categories / sub-categories of analysis was formed, which was no longer supplemented. 
Of course, there were isolated exceptions. For example, when after the texts of the second round of 
the presidential election appeared, a subcategory of the debate funding and rental facilities for the 
Olympic Stadium was added.
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Research methods

Content analysis was the basic method of research (Krippendorff 2004; Bataeva 2018). 
The method of content analysis is considered as a method (or methodology) of obtaining 
reliable and valid conclusions from texts in the social context, utilising intersubjectively 
consistent rules of information systematisation (Ivanov 2013: p. 71). As Krippendorff notes, 
“content analysis is an empirically grounded method, exploratory in process, and predic-
tive or inferential in intent” (Krippendorff 2004: p.1). It is worth noting that content analysis 
as a method is not only a set of general principles of comprehension of texts in terms of 
social theories, but also a set of procedures for processing these texts (Ivanov 2013: p. 
70). A number of such procedures were implemented in this study. These include pro-
cedures such as codifier design, sampling, coding, and more. Taking into account that 
the content analysis is implemented in several stages, at the initial stage (theoretical and 
methodological) the main elements of the methodology of sociological research, such 
as the object and subject of research, were formulated and hypotheses were put forward 
(these elements are presented above). The toolkit of the study was an authoritative (Iuzva, 
author) codifier developed by the search engine (see Table 1). All the texts included in the 
sample were read, and in the process of their analytical reading significant markers were 
selected from them. The larger ones were singled out, and they became categories of 
research that filled narrower concepts (subcategories).

All in all, the study presents all possible categories and sub-categories of analysis 
contained in the media stream. The analysis categories for the parliamentary and 
presidential campaigns/ elections were not identical and reflected the specifics of the 
financing of these campaigns.

Table 1. Codifier snippet (parliamentary election)

Analysis Category Subcategory

Bribing a voter

direct bribery
money

money for deputies’ districts

indirect bribery

products 

charity events

gifts for children

theater performances

social assistance repair entrances, roofs and basements
 
Source: own elaboration. 

Coding

The study used latent coding, i.e. all values and contexts of the categories of analysis were 
considered. The coding procedure took into account the frequency of occurrence of each 
unit of account. The tone determination technique was used to define the overall tone of the 
analysis category/subcategory in the message, rather than each individual unit of account.
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Research results

First of all, the distribution of the channels, from which the media messages were 
analysed, should be referred (see Figure 2).

Figure 2. Channels and sources of sample filling

Source: own elaboration based on media content analysis

Thus, the highest sample rate is attributed to media reports from online publica-
tions (50%). In their segment, most units of analysis are from Censor.Net and UNIAN. 
The second position is occupied by television, with the absolute leader in the sampling 
of texts – 24th channel. Since TSN is a component of the channel “1+1”, this channel is 
second only to this one.

It is advisable to submit substantive results separately to cover the financing of presidential 
and parliamentary election campaigns. This is justified by a  number of methodological 
positions, which are presented below:

1) Uneven sampling: coverage of the financing of the presidential election campa-
ign is represented in a much larger number of units of analysis (as in the array as 
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a whole). Only 78 media texts were devoted to the financing of the parliamentary 
election campaign (against 299 on the financing of the presidential one).

2) The unevenness of the sample, in particular, and the specificity of the journalistic 
coverage of the two campaigns led to a significantly different set of categories/ 
sub-categories of analysis for the two campaigns.

3) As the sets of categories/sub-categories of analysis for the two campaigns were 
significantly different, it was, therefore, reflected in the frequency level. The fre-
quencies in the coding form of the presidential campaign are much higher. The use 
of comparisons is thus not correct.

Funding for the presidential campaign

The analysis of media reports demonstrated that the most frequent were the catego-
ries of analysis that concerned the financial costs of various components of the presidential 
campaign and mentioning of different types of voter bribery. Within the coverage of fund-
ing for various components of the presidential election campaign, the most frequent were: 
advertising costs, campaign costs (agitators) (see Figure 3).

Figure 3. Components, on which money was spent during the presidential election campaign

Source: own elaboration based on media content analysis.
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Indeed, in media texts, a great attention is paid to the funds that Presidential can-
didates spend on various types of advertising. Most often, it is a reference to the large 
sums spent on television advertising. Less frequent are mentioning in the media of 
advertising on boards, Facebook, etc. Almost the same in frequency, there is a  refer-
ence to the money spent on agitators. Agitators theme is widely publicised in the media. 
Information is broadcast on the so-called “nets”, which are networks of agitators working 
to find people who are eventually recruited to vote for a  particular candidate. Part of 
the same subcategory also includes interviewers, in whose texts there is a change of 
concepts. They write that agitators are asked to fill out a  questionnaire, and in reality 
they simply use the concept of “interviewer”. On the whole, the most frequent were the 
media reports on the payment of such agitators and “nets” by P. Poroshenko’s team. The 
concept of agitators is covered in messages broadcast after the end of the presidential 
campaign, which referred to the amount of money spent by specific candidates for the 
campaign. Such media texts emphasised that the most expensive was, once more, the 
Poroshenko’s campaign. 

Another most frequent category of analysis is voter bribery, which was discussed 
above. Within it, different shares have different types of bribery, the most frequent of 
which is direct bribery (63%, i.e. the money received by voters); 27% – indirect, and 10% 
administrative bribery. More precisely, often it is about the «possible» amounts that 
voters can get. A small proportion of the texts contain information about the detention of 
campaigners who offered money for voting in elections.

The portion of the texts focuses on court cases between the candidates, in particular, 
Y. Timoshenko vs. P. Poroshenko, which stated that one of the parties found facts of direct 
bribery of the other party. These messages, in addition to describing the court case as 
resonant and creating the “Peter Thousand” marker, partly contain striking illustrations, 
such as those featured in «Gordon»:

“I have travelled to many areas, I have seen these falsifications. I can give out one 
secret. There are tents in one region. I will not say in which specifically just in case some-
body will decide to check me. I put on a cap, went into the tent of [former presidential 
candidate of Ukraine, Batkivshchyna leader Yulia] Tymoshenko, and in the tent [running 
for the second term of the incumbent President of Ukraine Petro] Poroshenko. In Poro-
shenko’s tent, I was immediately offered to fill in a questionnaire. If I fill in, they said they 
would give me 1000 hryvnias,” – said Leonid Kravchuk [the first President of Ukraine]6 
(Kravchuk 2019).

One of the peculiarities of filling the sub-category “Direct voter bribe” is that very 
often the text starts with statements that there is/ will be/ is possible voter bribery, and 
then it is specifically about bribery in the form of giving money. Such a component of 
the subcategory as “self-name” is frequent (see Figure 4).

6  Own translation from Ukrainian into English.
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Figure 4. Components of different types of voter bribery

 
Source: own elaboration based on media content analysis.

In the media texts describing the financing of the presidential election campaign 
often appear arguments about the unpopularity of the so-called “buckwheat” in modern 
election campaigns in Ukraine. “Buckwheat” is also a marker created within the scope of 
electoral processes and mainly includes products but also other material rewards (except 
money). This discourse becomes the opposite in media reports about a parliamentary 
election campaign.

Other categories are much less frequent. The study presented the category “Financ-
ing Black PR” (see Figure 5).

Within this category, the most frequent was the broadcast of the custom materials 
with offensive content. The marker is used blurred, with no delineated volume. It re-
flects the specifics of presenting journalistic material through generalisation, the use of 
emotionally-colored terms to create an effect and to attract audience attention.
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Figure 5. Components of the category “Financing Black PR”

Source: own elaboration based on media content analysis.

The category concerning the financial filling of the election budget contained eight 
subcategories, of which the most frequent was “oligarchs” (see Figure 6).

Figure 6. Components of financial filling of candidates’ election budgets

Source: own elaboration based on media content analysis.

Among the mentioned oligarchs, the most frequently mentioned one was 
P.Poroshenko, and he was most often mentioned in the subcategory “candidate himself”, 
i.e. he emphasised that he had invested his own funds in his election campaign (formed 
his budget) (see Figure 7). It is possible to distinguish in the media texts frequency reports 
about financing of V. Zelensky by B. Kolomoysky.
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Figure 7. Oligarchs filling the election budgets of presidential candidates

Source: own elaboration based on media content analysis.

Frequent mention of oligarchs, like those who fund the election campaign, is a broad-
cast of the general oligarchy in Ukraine and its impact on key domains of the country. 
The next research category concerned the money Russia spent on its election campaign 
in Ukraine (see Figure 8).

Figure 8. Components of the financing of the election campaign by Russia

 
 

Source: own elaboration based on media content analysis.

In this category, once more, the most common is the blurred concept of “money 
from Russia” (self-title). Among the substantive sub-categories, money for bribery 
and money for political technology have a somewhat higher frequency. They remain 
without specifics in the text, as in the vast majority of texts, they are generalisations and 
assumptions.
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Financing of the parliamentary campaign

The toolkit for analysing media texts about the parliamentary election campaign con-
tained only three analytical categories. Among them, the most frequent is the “Bribery of 
voters” – 46% (for comparison: “Parliamentary campaign” – 31%, “Election budget” – 23%). 
More attention is paid to the components of these categories, their meaningful content. 
The voter bribery category has only two subcategories (direct and indirect bribery), as 
opposed to three in the case of media texts about the presidential election campaign.  
In the texts about the parliamentary campaign the indirect bribery were mentioned 
much more often than direct. This is linked to the possibility of parties receiving so-called 
subsidies. These subventions lead to an incredible “palette” of variations in indirect voter 
bribery (see Figure 9).

Figure 9. Options for indirect bribery during the parliamentary campaign

Source: own elaboration based on media content analysis.

The most frequent is the mention of products as a  form of indirect bribery. But in 
fact, the discourse is much more interesting than the usual statement of the transfer of 
a product kit to a voter. Media texts broadcast a discussion of the change in the concept 
of “hrechkosiyannya”/ “buckwheat” (which is also frequent, as a marker, in this distribution 
and was used in most cases in situations of discussing the shortcomings of the majority 
system) and its change to “tsukorosiyannya”/sugar. The journalists broadcast information 
that the deputies took into account the seasonality of the elections and the peculiarities 
of Ukrainian practices (summer, conservation season) and distributed sugar. And 
furthermore, partly, the jars and lids to them. Second in frequency is the subcategory 
- concerts and shows. This is partly related to the election of the Servant of the People’s 
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Party7 and the frequent mentions of them giving free (or cheap) concerts in different 
cities. The concerts of others (for example, M. Poplavskyi, O. Vynnyk) and concerts of 
creative groups in settlements or suburbs of metropolitan areas are also mentioned.

In the context of direct bribery, information about voter money and the amount of 
money allocated to the entire voter district is broadcasted. It is actually the same subven-
tion (see Figure 10).

Figure 10. Components of direct bribery in a parliamentary campaign

Source: own elaboration based on media content analysis.

Such “insignificant” use of direct bribery of voters by paying them cash is linked to the 
law of preventing electoral corruption, at which parties repay all the funds they invest in 
the election campaign. They can report the entire palette of indirect bribe and receive 
the money spent on it back. The direct bribery is not returned, moreover, it is unlawful act 
punishable by the state. 

The category concerning the ways of filling the election budget contained six 
subcategories (see Figure 11).

Figure 11. Constituent categories for filling of party funds

Source: own elaboration based on media content analysis.

7  This means concerts show of «95 quarter».
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The most frequent of them was the “State Budget”. If in the situation with the media 
reports about the presidential election campaign, it was about filling the election 
funds from the state budget, and then the fact that due to the contributions of a large 
number of presidential candidates the state budget was replenished by their pledges. 
So, in the reports on the parliamentary election campaign was said almost all through 
that all this campaign was paid from the pockets of taxpayers, again, because the 
law on reimbursement to parties applies. Funds of different parties were separately 
discussed (frequency) with emphasis on who used too much and who - very little. The 
low proportion of mentions of oligarchs, again in the context of the law, which has 
been repeatedly mentioned, and its emphasis on making parties independent of the 
oligarchy is quite indicative.

The category related to election campaign costs includes the most frequent 
subcategory – advertising costs (see Figure 12).

Figure 12. Constituent categories for election parliamentary campaign expenses

Source: own elaboration based on media content analysis.

All other subcategories differ significantly in their textual representation. The  coverage 
of the presidential campaign, campaigners are discussed, but at the same time (since they 
are associated with direct money bribe that did not gain scope within the parliamentary 
campaign), the information is relatively incomplete. It is frequently the mention of 
detaining someone for bribery, and in this situation, the person who offered the money is 
called an agitator. Alternatively, there is the statement that if the agitators were involved 
in the parliamentary campaign, they were agitators from the previous presidential one. 
The subcategory “buying a  seat in the party” is an infrequent but present one, as an 
indication in the texts on the preservation of the corruption component of the modern 
electoral process.
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Discussion and conclusions

First of all, it would be worth comparing the results of the study with other results 
obtained on this topic. It is extremely difficult to find sociological research and analysis 
on the issues of election campaign financing. It may seem that this situation is due to the 
“secondary” position of sociology in the study of such topics, which may be accompanied 
by the attribution of the topic to the field of political science, for example. The financing of 
political campaigns (parties, individuals, etc.) demonstrates the type of system in which 
the whole society lives, its civic positions, preferences and many other things that are the 
subject of study of social scientists. This topic clearly reveals aspects of democratisation 
of society etc.

Returning to research on this topic, it should be noted that most of it consists of analyti-
cal and journalistic posts (often in the media). The most relevant is the content-analytical 
study Voter bribery by the Center for Content Analysis (ukr. Підкуп виборців). In this report, 
based on the results of the empirical study (content analysis), all attention is focused on 
the study of the topic of bribery, which was broadcast on the media and social network 
Facebook (see: Pidkup vybortsiv 2019). If in my research voter bribery was only one of the 
categories of analysis, in this case it was the subject of study. It is possible to note certain 
intersections, similarity of results of researches. So, the analytical subcategories of my 
study include the key theses on voter bribery of presidential candidates presented in the 
report. The both studies present such forms of bribery as direct bribery (cash bribery) and 
administrative bribery (monetisation of subsidies, etc.). Analytics on bribery schemes and 
pyramids are also duplicated, focusing on two presidential candidates – Y. Tymoshenko 
and P. Poroshenko.

The classic way of thinking about research results is to confirm/refute the research 
hypotheses. Actually, the basic hypothesis (1) has been partially confirmed. Since it is fully 
confirmed regarding the media texts about the parliamentary election campaign and 
only partially – in the situation with the presidential one. This situation can be explained 
by the pattern of modern journalism, which often works in the style of “to impress”. So, the 
“dry information” that such funds have been spent from such a fund is far inferior to “sen-
sational” bribery in the context of corruption, as a mega-popular concept in domestic 
discourse. Frequently, the bribery of voters is also broadcast in order to demonstrate 
election violations. Ukraine has had a  precedent for contesting election results, so in 
part, the frequency coverage of voter bribery looks like an “always on alert” position: if we 
contest the election results, it can be said that our publication has indicated a significant 
number of violations, including voter bribery. On the other hand, if we look for a positive 
vector of such attention to bribery of voters, then we can evaluate it as an attempt to 
build a civil conscious society, whose representatives are reminded of the wrongfulness 
of such activity, are explaining and educating. This context is indeed partly present in 
media messages.

Consequence hypothesis (1.a) – information on direct bribery will prevail, namely, 
bribery through cash payments can also be confirmed only partially. Since in reports 
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of a  presidential campaign, this type of bribe really outweighs the direct one, that is, 
monetary. However, in the context of information about the parliamentary campaign the 
situation is the opposite.

Consequence hypothesis (1.b) – information on voter bribery will be marked with 
a  negative tone in the vast majority of cases, which cannot be confirmed or refuted. 
Due to the expanded system of categories/subcategories, it was quite difficult to 
use the classical scale for determining the tonality of units of account (negative – 
neutral – positive). An attempt at its application has demonstrated that it is difficult to 
unambiguously assign subcategories to a particular pole, and as a result, most of them 
are forced to fall into a neutral position. In general, without frequency coding, we can say 
that negative contexts were not prevalent. Most messages were neutral. However, when 
evaluating the correlation between negative and positive contexts of the description of 
election campaign financing, the negative ones have prevailed.

Some discourses that are often presented in the results of empirical research also 
need some discussion. The frequency mentions of advertising costs within both cam-
paigns are quite limited in content. For the most part, this is a simple invoice, a statement 
of considerable amounts of money. The media reports did not contain any logical links 
and analytical considerations/explanations to the audience as to why such “excessive” 
amounts are spent on television advertising. It is said that in Ukraine, among all types of 
media, television still has the largest audience and, at the same time, the highest trust. 
According to a survey conducted by NGO Media Detector, 74% of respondents receive 
information from Ukrainian television (Information sources… 2019).

There is no information in the media that politicians take into account the media 
dependence of the Ukrainian consumer and use this fact in the course of election cam-
paigns by tying an advertising product.

The situation with the strong coverage of the financing of the presidential election 
campaign and the insignificant parliamentary election can be explained by several fac-
tors. Firstly, Ukraine, as well as the media environment, experienced two consecutive 
election campaigns, respectively. Mega-activity within the former and declining curiosity, 
and exhaustion during the latter, are understandable. Secondly, as the campaigns went 
one after the other, there was no significant time lag for the electorate to evaluate the 
President’s activities, there were expectations and forecasts for a  “typical” vote. Thus, 
the commitment of the electorate of one presidential candidate to the respective party 
(which he will support, be its chairman, etc.). The media could have reacted to this situ-
ation as a lack of additional coverage. Thirdly, what has already been mentioned is not 
enough time for coverage of the parliamentary election campaign.

With regard to the topic of financing, these factors have also been imposed on it. The 
funding of the presidential campaign was extremely cagey, while parliamentary campaign 
was narrowly presented. A promising way of exposing additional cognitive aspects of the 
topic might be the use of semantic analysis, which could illustrate the semantic cores of 
the main categories of analysis, and critical discourse analysis (Phillips, Jorgensen 2004), 
which would focus more on the specific discourses offered to the audience.
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Finally, it seems apt to turn to the views of Y. Syrotiuk, who, in outlining the situation of 
contemporary Ukrainian journalism, refers to Nietzsche’s statements in 1900: “God died, 
superman is left” and the French post-structuralists of the 1960s: “Man died – text left” 
(Syrotiuk 2019). Research into the realms of financing, its effects, both proven and latent, 
in particular, in the pre-election period in the domestic media space, may be the basis 
for the formation of a new statement: “The texts died. The election also died. Money left”.
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Abstract

Against the background of strong and long-standing energy interdependence between the European 

Union and Russia, the two partners agreed in 2000 to launch the Energy Dialogue, which was intended 

to intensify their cooperation and to eliminate related problems. 

The political and economic dimensions of the EU–Russia Energy Dialogue are presented and 

studied in this article. The aim is to analyse the scale of their impact on the basis of some important 

projects within this dialogue, taking into account the overall context. The results of conducted 

analysis demonstrate that while this comprehensive instrument for jointly creating the future of 

the two co-dependent partners should bring apparent improvements, its functionality is hindered 

by various economic and political factors. The latter, in particular, have had a  significant impact, 

putting the Energy Dialogue on hold, not lastly with the outbreak of the Ukrainian crisis and growing 

bilateral and multilateral political tensions. Today, 20 years after the commissioning of this seemingly 

so fruitful platform of the Energy Dialogue, we are looking at a  very disappointing intermediate 

assessment. Various problems of the Energy Dialogue hinder not only cooperation development 

based on trust, legal norms and understanding, but also existing and partly active projects, such as 

the Roadmap EU–Russia Energy Cooperation until 2050 and Nord Stream 2, which are being pushed 

into the uncertain future. However, in view of existing and possible further projects in the energy 

sector, it is necessary to create the functional dialogue format.

Keywords: European Union, Russia, EU–Russia Energy Dialogue, energy relations 

Dialog energetyczny UE–Rosja: wymiar gospodarczy i polityczny

Streszczenie

W kontekście silnej i długotrwałej współzależności energetycznej między Unią Europejską a Rosją, 

obaj partnerzy uzgodnili w 2000 r. rozpoczęcie Dialogu Energetycznego, który miał na celu zacie-

śnienie współpracy, a jednocześnie wyeliminowanie powiązanych problemów. 

W niniejszym artykule przedstawiono i przeanalizowano wymiar polityczny i gospodarczy dialogu 

energetycznego UE–Rosja. Celem badania jest analiza skali ich wpływu na podstawie niektórych 

ważnych projektów, biorąc też pod uwagę ogólny kontekst omawianego dialogu. Przeprowadzona 
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analiza wskazuje, że chociaż ten kompleksowy instrument wspólnego kształtowania przyszłości 

dwóch współzależnych partnerów powinien był przynieść wyraźną poprawę, jego funkcjonowanie 

jest utrudnione przez różne czynniki gospodarcze i polityczne. W szczególności te ostatnie miały 

znaczący wpływ, wstrzymując dialog energetyczny, a mianowicie, wybuch kryzysu na Ukrainie oraz 

rosnące dwustronne i wielostronne napięcia polityczne. Tak więc dzisiaj, 20 lat po uruchomieniu tej 

pozornie tak owocnej platformy dialogu energetycznego, widzimy bardzo rozczarowujące wyniki 

oceny pośredniej. Istniejące problemy dialogu energetycznego nie tylko przeszkadzają dalszemu 

rozwojowi współpracy opartej na zaufaniu, normach prawa i zrozumieniu, ale także istniejącym i już 

częściowo zrealizowanym projektom, takim jak Mapa drogowa współpracy energetycznej UE–Rosja 

do 2050 r. oraz Nord Stream 2, które są odkładane w niepewną przyszłość. Jednakże w świetle ist-

niejących i ewentualnych dalszych projektów w sektorze energetycznym konieczne jest znalezienie 

i wykreowanie funkcjonalnego formatu dialogu.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, Rosja, dialog energetyczny, relacje energetyczne

“The relationship between a country’s foreign policy and its economy is characterised 
by reciprocity: on the one hand, it is clear that politics and economics represent two dif-
ferent spheres with their own actors, their own interests and their own courses of action. 
On the other hand, it is also clear that the two spheres are not completely separate.” 
(Goetschel, Lalive d’Epinay 2006: p. 7).

According to Laurent Goetschel and Danielle Lalive d’Epinay (2006: p. 7–8), many po-
litical and economic inter-state decisions and interests “go hand in hand”. In this context, 
“foreign policy” is defined as a behaviour of organised societies in a sovereign state, by 
which they “perceive and assert” their interests vis-à-vis their environment (Goetschel, 
Lalive d’Epinay 2006: p. 7–8). These interests include not only the representation of do-
mestic values and priorities, but also economic interests. Although, taking into account 
many bilateral and multilateral relationships in the world, not all foreign policy interests 
are also economic interests, and vice versa (Goetschel, Lalive d’Epinay 2006: p. 7–10). 

With regard to the complex relations between Russia and the European Union (EU), 
especially in their Energy Dialogue, there are many political influences recognisable in 
addition to the economic components.

Since the collapse of the Soviet Union in 1991, EU–Russia relations have been 
characterised by mutually high political and economic expectations. Since then, there 
have been many rapprochements and many disappointments and tensions at the political 
level, which have reached a temporary climax, not lastly because of the war in Ukraine. 

Due to various political challenges, sustainable relations based on trust and common 
goals seem to be very difficult. Simultaneously, a certain bilateral interdependence can 
be seen at the economic level as follows: while the EU is Russia’s main trade and invest-
ment partner, Russia is one of the EU’s main energy suppliers.

Thus, one of the most important connecting factors in economic and energy co-
operation between Russia and the EU is their Energy Dialogue, which celebrated its 20th 
anniversary in October 2020. Although, foreign policy and economics are supposed to be 
considered as two different milieus in the relations and especially in the Energy Dialogue 
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between Russia and the EU, both the partial suspension of the Energy Dialogue in the 
wake of the Ukrainian crisis and the recent developments on Nord Stream 2 revealed 
the opposite. Moreover, future energy relations also can be difficult in terms of differing 
climate policies and security of supply.

This situation primarily testifies a reciprocal effect of the political and economic di-
mensions with regard to trade relations and, thus, also to the Energy Dialogue between 
Russia and the EU, which apparently also caused the premature suspension of the Energy 
Dialogue. However, this impression, as with any political opinion-forming, also requires 
a close “look” and, thus, also a close analysis, considering the depth and complexity of 
the Energy Dialogue. 

The designated political and economic dimensions of the EU–Russia Energy Dialogue 
are presented and studied in this article. The aim is to analyse the scale of their impact on 
the basis of some important projects of this dialogue, taking into account the overall context. 

Considering the general scope and intensity of the Energy Dialogue, the following 
focal points are chosen. Firstly, the basis of the Energy Dialogue will be presented and 
analysed. In this context, the essential sub-points are both the Russian-European energy 
interdependence, which is an important component of the relationship between Russia 
and the EU, and the framework conditions and goals of the Energy Dialogue. Secondly, 
the article refers to the economic and political dimensions of the Energy Dialogue by 
analysis of the three energy-specific projects. Additionally, the fundamental challenges 
and the current prospects will be indicated in this article, in order to explain the assess-
ment of the constructiveness of the Energy Dialogue, considering its economic and 
political dimensions.

The EU as the most important trade and investment partner of Russia

Russia is the world’s eleventh largest economy and bases its economic strength 
on the extraction and export of raw materials. In 2018, its strongest exports included 
petroleum-derived oil, with a  slim share of almost 50% of total exports, followed by 
other commodities, especially natural gas, with just over 14% (Made in Russia… 2020). 
Additionally, Russia is the second largest petroleum exporting country with $129 billion 
and a global market share of 11.2%1 and also the first largest natural gas exporting country 
with $52.1 billion and a global market share of 17.4%.2 

In line with the enormous export revenues from raw materials and the simultaneous 
crucial importance for state revenues, the following companies are of great significance 
for Russia: the world’s largest gas company “Gazprom” with a turnover of $128.4 billion in 
2018, “Lukoil” with $127.9 billion in 2018 – one of the largest oil companies in the world, 
and “Rosneft” with $112.9 billion in 2018 – Russia’s third largest company in terms of 
turnover (see: Die größten Unternehmen Russlands nach Umsatz 2020). “Gazprom” and 
“Rosneft” are state-owned companies, while “Lukoil” is privately owned.

1  as of 2018, according to: Die international größten Exportländer von Erdöl 2020.
2  as of 2018, according to: Die international größten Exportländer von Erdgas 2020.
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Russia’s top exporting countries in terms of total exports in 2018 included China (12.4%), 
the Netherlands (9.6%), and Germany (7.6%). Two other European exporting countries were 
Poland in seventh place with 3.68% and Italy in eighth place with 3.63%. Russia’s main import 
countries were China (21.7%), Germany (10.6%) and Belarus (5.4%) (Urmersbach 2020).  
The main import goods were machinery, transport equipment, pharmaceuticals, 
chemicals and other industrial products (Countries and regions: Russia 2020). 

Thus, the European Union is the most important foreign trade partner for Russia in 
terms of imports, and Russia’s strong focus on commodity exports. Russia’s energy sector 
is the mainstay of its economic development. Its wealth in raw materials is used, among 
other things, for the development of other economic sectors (see: Russische Föderation 
– Wirtschaftliche Beziehungen WWW). However, commodity trade is also dependent on 
the prices of oil and natural gas (Garcés de los Fayos 2021). In turn, prices have an impact 
on the exchange rate of the Russian rouble and, thus, also on the cost of imported goods 
(Götz 2019: p. 3). 

In addition, some European states (and, thus, also the EU as a whole) are Russia’s most 
important partners for investments: Cyprus with about €140 billion, the Netherlands with 
about €51 billion and Luxembourg with about €37 billion were three the largest investors 
in 2019, half of which were returns of Russian funds. Other European investors included 
the UK, Ireland, France, Germany, Switzerland, Austria, and Sweden. Overall, foreign fixed 
investment in Russia increased by 1.7% in 2019 compared to 2018. More state and private 
money in national investment projects were planned for 2020 (Russland in Zahlen… 2020: 
p. 8). Nevertheless, the weak economic development, the devaluation of the rouble 
and the foreign sanctions are currently “among the most massive disruptive factors for 
foreign companies” (Schulze 2019).

 Russia as the most important supplier of raw materials to the EU

Comprising 27 Member States, “the EU is the world’s largest national economy, 
accounting for 20% of the world’s gross domestic product (GDP)” (Damen 2020). While 
about 64% of the total trade of EU countries results from trade with other EU countries, 
about 36% of their total trade is accordingly with non-EU countries. In this context, “the 
EU’s trade with the rest of the world accounts for a proportionate share of around 15.6% 
of global imports and exports” (The economy WWW). 

The energy situation of the European Union is the following: because of declining 
own production since 2004, the EU covers on average about half of its energy needs 
by import from non-EU countries (Energieimporte 2019). This is due to the EU’s relatively 
limited reserves of raw materials and still very low share of renewable energies in energy 
production (Chuvychkina 2011: p. 2). 

While the EU’s energy dependency ratio (i.e. the share of energy that an economy has 
to import), was already 44.3% in 1990, it rose to 53.6% in 2016. The highest dependence 
on the third countries in 2016 was on oil (86.7%), natural gas (70.4%) and solid fuels 
(40.2%). In the period between 1990 and 2016, there was a particular increase in energy 
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dependence on these three commodities: oil dependency (crude oil and petroleum 
products) experienced an overall increase of 6.6%, natural gas 29.8% and solid fuels 
(especially coal) 22.4% (Energieabhängigkeit 2019).

Particularly high energy dependency ratios were identified in the following countries 
in 2016: Malta (100.9%), Cyprus (96.2%) and Luxembourg (96.1%). Germany had a com-
paratively rather moderate energy dependence rate of 63.5% (Energieabhängigkeit 2019). 

While the origins of EU energy imports have slightly changed in recent years, Russia 
remained the main energy supplier of the most important primary energy sources to 
the EU in the period from 2008 to 2018. Thus, in 2018, Russia was the main supplier of 
hard coal (42.4%), oil (29.8%) and natural gas (40.4%). Other importing countries for the EU 
are the US and Colombia as the second and the third most important hard coal suppli-
ers, Iraq and Saudi Arabia as the second and the third most important oil suppliers, and 
Norway and Algeria as the second and the third most important natural gas suppliers 
(see: Main origin of primary energy imports… 2020). 

While the EU is Russia’s main trade and investment partner, Russia is one of the main 
suppliers of energy to the EU. The energy interdependence between Russia and the EU, 
which has an obvious long-term character, has always been an essential basis and framework 
for the EU-Russia Energy Dialogue. In the next parts of this article other framework conditions 
for the emergence of the Energy Dialogue and its goals will be analysed.

Partnership and Cooperation Agreement (PCA)

One of the most essential foundations for economic and trade relations and the energy 
partnership between the EU and Russia is their Partnership and Cooperation Agreement 
(PCA). It is an “instrument governing the legal framework for cooperation between the 
EU and Russia” (Liebing 2010: p. 209). The bilateral political and economic agreement, 
which was signed in 1994 and entered into force on 1 December 1997, was valid until the 
end of 2007 and has since been extended annually by a further 12 months due to its non-
termination by one of the contracting parties (EU-Russia Strategic Partnership WWW). 
Due to the outbreak of the Georgian war in 2008 and the Ukrainian crisis in 2014, the EU 
and Russia have been negotiating amendments and extensions to the PCA for more than 
ten years (Schütz 2019). 

While the Energy Dialogue is not a legally binding part of the PCA (Chuvychkina 2011: 
p. 4), the agreement provided “an all-embracing framework covering almost every aspect 
of cooperation between the two powers including trade, human rights and democracy, 
science and technology, education and training, customs issues, fight against crime, 
transport, energy and telecommunications, environment and culture” (European 
Commission 1997). In addition to political dialogue on democracy and the completion 
of Russia’s transition to a market economy, its central goals include the following: the 
expansion of trade and investment as well as balanced economic relations, the creation 
of an appropriate framework for Russia’s economic integration into the European territory 
and addressing the necessary conditions for the establishment of a  free trade area 
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between Russia and the EU (see more: Agreement on partnership and cooperation 1997). 
At the EU-Russia Summit in St. Petersburg in 2003, the agreement was intensified by 
two partners creating four “common spaces”, which also included the energy sector as 
a  part of the economic cooperation, and this way also formed the basis for the later 
energy policy discourse within the Energy Dialogue (Liebing 2010: p. 209). Thus, the 
PCA was aimed at expanding cooperation between the EU and Russia, which, however, 
also called for political and economic reforms in Russia, which was very unstable at that 
time (European Commission 1997). Moreover, in view of the end of the Cold War and the 
disintegration of the Soviet Union, the agreement was a very important point of reference 
for political dialogue, and also an important institutional framework for further bilateral 
contacts in the relationship between Russia and the EU at that time (Garcés de los Fayos 
2021: p. 4; Kłaczyński 2019: p.110).

The Energy Charter Treaty (ECT)

A far more energy-specific multilateral agreement, which already entered into force 
in December 1998, was the Energy Charter Treaty (ECT), signed by a total of 66 states in 
December 1994 (Wilson 2017: p. 1–4). This “first and unique” agreement, which covers 
“all forms of energy” and “all stages of the supply chain”, serves to create a multilateral 
legal framework for diverse business relations in the energy sector and fair treatment 
of investors and Member States (Wilson 2017: p. 6). In doing so, it provides for a variety 
of binding procedures in the event of disputes, including regulations on trade, energy 
efficiency, energy transit, foreign investment matters and non-discrimination issues 
(Wilson 2017: p. 6–9). Russia was one of the countries that signed the European Energy 
Charter (EEC), a political framework declaration and Energy Charter Treaty (ECT) at that 
time (Wilson 2017: p. 4–5). However, Russia applied the legally binding treaty for years 
without ratification and exited it in October 2009 as a consequence of several economic 
and political reasons (Wilson 2017: p. 10–12). 

EU–Russia Summit 2000

„Energy was chosen at the Paris EU-Russia Summit of 30 October 2000 as the com-
ponent in bilateral relations with most potential to lead the European subcontinent into 
deeper, mutually-beneficial integration” (Roadmap EU–Russia 2013: p. 3).

Based on the fundamental need of cooperation between Russia and the EU in the 
field of energy and the prior establishment of a legal and institutional basis for dialogue 
through the PCA, both parties agreed during the sixth EU–Russia Summit in Paris on 
30 October 2000 to establish a regular Energy Dialogue in order to achieve further pro-
gress in the energy sector (Gaul 2006: p. 1). This was proposed by the European Union 
and was based on the awareness “that the Energy Charter Treaty had not been ratified 
by Russia and, thus, other mechanisms were needed to coordinate energy cooperation.” 
(Liebing 2010: p. 204). 
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Besides balancing the interests of both parties and, thus, creating mutual benefits, 
the Energy Dialogue envisages “long-term and strategic cooperation between producers 
and clients, especially in the oil and gas sector” (Chuvychkina 2011: p. 1). Three main 
central objectives of the Energy Dialogue are based on the following points: Establishing 
an institutional and policy framework to ensure “energy trade and investment activities” 
between the two parties, creating a lead through the coordination mechanism on energy 
issues at the EU level, expanding and developing Russia’s energy industry through exports 
to Europe and European technological and financial support (Liebing 2010: p. 204).

Further objectives are the following: 
 ▪ „improve investment opportunities in the energy sector, including through the 

opening up of energy markets;
 ▪ ensure secure and adequate infrastructure;
 ▪ facilitate an increase in the use of environmentally friendly technologies and 

energy resources;
 ▪ promote energy efficiency and energy savings on the way to a  low-carbon 

economy;
 ▪ exchange information on legislative initiatives” (EU–Russia energy dialogue 

WWW).
In the framework of these objectives, three operational working groups were set up by 

the previous Russian Minister of Industry and Energy, Victor Khristenko, and the General 
Director of the EU Directorate-General for Transport and Energy, François Lamoureux, 
focusing on energy strategies, investments, technology transfer and infrastructure, 
energy efficiency and environmental issues” (Gaul 2006: p. 1). 

These thematic working groups bring together Russian and European experts from 
the private and public sectors 3 to analyse specific issues and contents of the Energy 
Dialogue: 

 ▪ The Energy strategies, forecasts and scenarios group serves to exchange views 
on the EU’s and Russia’s strategies, policies and forecasts, to design coherent 
energy forecasts and scenarios until 2030, and also to create more transparency 
through bilateral data exchange. 

 ▪ The Market developments group is responsible both for exchanging information 
on current and planned regulations and policy developments for confidence and 
transparency building, and for analysing key market developments for improving 
the investment climate. 

 ▪ The Energy efficiency group provides a platform for exchanging information about 
law, regulations and practice in the field of energy efficiency, and works on ener-
gy efficiency projects. 

 ▪ In addition, the Gas Advisory Council, consisting of representatives of leading 
European and Russian gas companies, and academic research organisations, 
“meets to assess developments in long-term cooperation between the EU 

3    including representatives from the European Commission, the Ministry of Energy of the Russian Federa-
tion, financial institutions, European businesses, and academia (EU–Russia energy dialogue WWW).
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and Russia”. Three work streams have been created for this purpose: scenarios, 
markets and infrastructures (see more: EU-Russia energy dialogue WWW).

The establishment of the Energy Dialogue was, thus, ostensibly a  platform for 
increasing cooperation and the exchange of information in energy matters and, beyond 
that, an “enabler of energy policy co-operations” (Liebing 2010: p. 208). This should 
happen through the contribution of the expert groups. 

The question of the actual constructiveness and success of the Energy Dialogue is 
highly controversial. In 2010, the politician Charles Grant expressed the following assess-
ment: „Progress since 2000 has been mixed. There have been some notable successes, 
for example, the establishment of a technology centre in Moscow and the start of several 
pilot projects for energy savings. But on many of the more important issues – pipelines, 
gas supply contracts, electricity sector restructuring and nuclear fuels supplies – the two 
sides continue to disagree” (Liebing 2010: p. 207).

The current state of the Energy Dialogue is even more disappointing: „This dialogue 
has been on hold since 2014, pending positive developments in the resolution of the 
Ukraine crisis and implementation of the Minsk Agreements. Only the technical work-
stream on internal market issues under the previous EU-Russia Gas Advisory Council 
(GAC WS2) remains operational” (Russia 2014).

After the above-mentioned consideration of the framework conditions for the emer-
gence and the goals of the Energy Dialogue, it is necessary to focus on three important 
energy-specific projects between the EU and Russia, as well as to shed light on their 
political and economic dimensions. It will be the basis for analysis of the fundamental 
challenges and current prospects of the Energy Dialogue.

Roadmap: EU–Russia Energy Cooperation until 2050

One of the important projects, which was intended to create a long-term perspective 
for mutual energy relations between Russia and Europe, is the Roadmap for EU-Russia 
Energy Cooperation until 2050, which was agreed by the European Commission and the 
Russian government in February 2011 and signed as a commitment in 2013 (Roadmap 
EU-Russia… 2013: p. 2). This agreement was an initiative of the European Union and was 
modelled on the European Energy Roadmap 2050, with which the EU ostensibly wanted 
to pursue its decarbonisation goal while ensuring energy security and competitiveness 
(European Commission 2011: p. 2). 

The Roadmap… resulted from concerns about climate change and the increasing 
volatility of oil and gas markets because of globalisation, which prompted producer and 
consumer countries to seek stability, sustainability and security of energy resources 
(Roadmap EU–Russia… 2013: p. 3). In order to move closer to the transition of energy supply 
to renewable sources, one of the most important aspects was closer and forward-looking 
cooperation with the EU’s international partners, such as Russia (European Commission 
2011: p. 11). While the focus of energy relations between Russia and the European Union 
was mainly based on the import and export of oil and gas, the new focus between the 
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two partners should now be shifted as far as possible towards renewable energies, 
especially with regard to energy efficiency (Krushcheva, Maltby 2016: p. 1). 

The Roadmap is divided into three major stages with different targets until 2020, 2030 
and 2050 (Roadmap EU-Russia… 2013: p. 8–9). The overarching goal of the Roadmap is as 
follows: „The strategic target by 2050 should be to achieve a Pan-European Energy Space, 
with a functioning integrated network infrastructure, with open, transparent, efficient and 
competitive markets, making the necessary contribution to ensuring energy security and 
reaching the sustainable development goals of the EU and Russia” (Roadmap EU–Russia 
2013: p. 5).

In other words, Russia and the EU should be the parts of a common, subcontinental 
energy market by 2050. Accordingly, a  shift of the energy relations between the EU 
and Russia from a  pure supplier-consumer relationship to a  more technology-based 
cooperation was to be achieved. For this goal, however, it was necessary to establish the 
legal framework for relations between the two parties through the gradual convergence 
of rules, standards and markets in the energy sector, which could create the basis for 
greater mutual investment and technology exchange (Roadmap EU–Russia… 2013: p. 5). 
That also implied continuous monitoring of the Roadmap…, its implementation process, 
and regular presentation of the relevant results in the framework of the annual progress 
report on the EU–Russia Energy Dialogue. 

There are the focal points of the implementation mechanisms, which were already 
defined in 2011. The relevant document4 specified that the Roadmap “should concentrate 
on an analysis of different scenarios and their impact on EU–Russia energy relations, look 
into their consequences for the energy sectors, elaborate long-term opportunities and 
risks of the overall energy supply and demand situation and investigate the potential 
for long-term cooperation in the field of energy. After approval of this Roadmap by the 
Coordinators of the Dialogue, the EU and Russian sides should provide for using the 
respective potential for long-term cooperation as one of the priorities of their energy 
policies” (Roadmap EU–Russia… 2013: p. 2).

Despite this broad declaration of mutual interest in cooperation and common goals, 
very few objectives had been achieved by 2016 (Krushcheva, Maltby 2016: p. 2). Already in 
preliminary stages, the first problems emerged in the different energy policies of the two 
partners (Roadmap EU–Russia 2013: p. 4). While Russia’s energy policy generally intends to 
secure stable demand through long-term contracts in order to ensure “investments in the 
development of new deposits as well as in the development of transport infrastructure”, 
the EU, on the other hand, wants to consolidate its energy supply through “competition 
on the domestic market and diversification of import options” (Chuvychkina 2011: p.  5). 
Russia resisted the idea that the EU could export its liberal market rules (Krushcheva, 
Maltby 2016: p. 21). 

Moreover, the EU’s ambitious plans to decarbonise its economy and energy sector 
do not seem to be in line with Russia’s energy policy, which is dominated by carbon 

4   Common Understanding on the Preparation of the Roadmap of the EU-Russia Energy Cooperation until 
2050, Brussels, 24 February 2011. 
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exports (Krushcheva, Maltby 2016: p. 1). Another hurdle to cooperation is rooted in 
Russia’s largely state-dominated energy sector, which has raised concerns about the 
rule of law and the consistency of Russian legislation for foreign investment in renewable 
energy projects due to several political events (Krushcheva, Maltby 2016: p. 21). Also, 
the Russian prioritisation and fundamental understanding of energy security still lies on 
the security of demand for fossil energy exports. Thus, the institutionalisation of non-
carbon energy relations in terms of joint projects had been negligible (Krushcheva, 
Maltby 2016: p. 22). 

The annual evaluations argued that different perceptions of energy security and 
types of energy policies were major obstacles for cooperation and trade in the energy 
roadmap (Krushcheva, Maltby 2016: p. 1). However, the sanctions imposed on Russia in 
the context of the Ukraine conflict in 2014, which restricted the access of some large 
Russian energy companies to European energy market, were probably the biggest 
obstacle to the further development of the Roadmap. In addition, the Energy Dialogue 
was also partially suspended in the course of the crisis (Krushcheva, Maltby 2016: p. 21).

 Nord Stream

The large-scale project Nord Stream already had its beginning at the end of the 1990s 
and was based on the idea of a secure gas supply across the Baltic Sea from Russia to 
north-western Europe and thus, also an expansion of the existing gas transports to Europe 
(Sichere Energie für Europa… 2013: p. 3–15). Taking into account the declining production 
levels in many European countries and the increasing demand in countries such as the 
UK, Germany, Italy, Poland and Spain, “the urgency of energy supply was included in 
EU directive” in 2004 (Sichere Energie für Europa… 2013: p. 17). After years of research and 
negotiations, Nord Stream AG was founded in 2005 to implement the project, consisting 
of the following five major companies: “Gazprom international projects LLC (PJSC Gazprom 
subsidiary), Wintershall Dea GmbH (formerly Wintershall Holding GmbH), PEG Infrastruktur 
AG (PEGI/E.ON subsidiary), N.V. Nederlandse Gasunie, and ENGIE. Gazprom international 
projects LLC holds a 51% stake in the project” (Who We Are WWW). 

The already active Nord Stream export pipeline, which delivers gas from Russia to 
Europe through the Baltic Sea, has been in operation since 2012 (see more: Nord Stream: 
The gas pipeline… WWW). 

The gas pipeline consists of two pipeline strings, each of which is 1,224 kilometres 
long and can deliver a total of 55 billion cubic metres of gas annually from Vyborg in Rus-
sia to Lubmin near Greifswald in Germany (The Pipeline WWW). With these capacities, 
about 26 million European households can be supplied annually (Nord Stream Energy For 
Europe WWW). The investment costs of the entire project amounted to about 7.4 billion 
euros (Sichere Energie für Europa 2013: p. 115). 

By bypassing transit countries (such as Ukraine, Poland or Belarus), the hitherto novel 
gas pipeline forms a direct connection between Gazprom and the European consumer 
countries, whose operation is designed for up to 50 years (The Pipeline WWW). 
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While from an economic point of view the Nord Stream pipeline generally 
represents a  long-term and sustainable solution for the EU’s overall energy security 
and climate protection (Gute Gründe 2017), the project met with fierce international 
criticism, especially before its commissioning, which focused on the bypassing of 
transit countries:

 “Although the pipeline will prove beneficial in guaranteeing more secure Western 
European access to Russian natural gas, it also has the potential to increase the 
dependence of the European Union (EU) on Russia, thereby making Russia even more 
powerful and, possibly, more assertive in the international arena.” (Cohen 2006: p. 1).

“The construction of the Baltic seabed pipeline will give Russia access to new mar-
kets. Russia may use the new pipeline as a tool for political blackmail by threatening to 
turn off or limit the supplies […]. Poland, like much of western Europe, depends heavily on 
Russia for its oil and gas supplies.” (Baltic deal… 2005).

“Ukraine, Belarus and Poland will cease to be exclusive operators of gas transit and, 
consequently, will not be able even theoretically to resort to ‘transit blackmail’ in order to 
secure their interests in relations with Russia or Europe” (Baltic deal… 2005).

Regarding the last quote in particular, it should be noted that, according to calculations 
by the Institute of Energy Economics at the University of Cologne, gas transit from Russia 
through Ukraine decreased to 40% in the period from 2013 to 2014, while it amounted to 
between 60 and 70% in the period between 2009 and 2011. Russia justified this aspect 
with its “bypassing policy”, by which Russia aims to circumvent “sensitive” areas, reduce 
transit fee expenses, avoid general gas transit problems and Russian dependency 
(Bros 2015: p. 9). From a legal point of view, Gazprom was not only responsible for the 
safe delivery of gas, but also bore the responsibility for organising gas transit through 
Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS). Moreover, a legacy of the 
former Soviet Union was that, although there were long-term supply contracts after its 
collapse, there were no long-term transit contracts, which would have distinguished 
the “transit” term in terms of future contracts. The latter aspect also explains, why there 
is no real international consensus and no generally accepted transit tariff methodology 
(Bros 2015: p. 7). 

An international guideline, according to critics, would have been provided by the 
Energy Charter Treaty, which ratification would have increased the “predictability” and 
“transparency” of Russia’s market behaviour in the energy markets. This would have 
deterred Russia from “politically motivated energy cut-offs, and monopolistic practices”, 
and more trust could be established (Cohen 2006: p. 1). In addition, the Ukrainian crisis 
has steadily reduced gas cooperation in the EU-Russia Energy Dialogue since 2014 (Bros 
2015: p. 9, 33). Based on the criticism and mistrust, only 27.5 out of 55 cubic metres of 
pipeline capacity was utilised until 2017. As of 2017, utilisation reached up to 93% (Sziklai 
et al. 2019: p. 2).

While the Nord Stream project is still in operation today, despite international criti-
cism, further international concerns are based on the completion of two more pipeline 
strings, namely Nord Stream 2.
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Nord Stream 2

 Already in October 2012, the Nord Stream project partners evaluated the “preliminary 
results of the feasibility study for the third and fourth strings of the gas pipeline” and 
determined that the construction of two additional pipelines would be possible (Nord 
Stream 2 WWW). As forecasts indicate that the EU’s basic gas demand will remain stable 
until 2030, production in the EU countries as a whole will shrink by about 50%. Countries 
particularly affected include the UK, Germany and the Netherlands, which together 
account for about 75% of total EU gas production (Nord Stream 2 – mehr Energie für 
Europa WWW). While two more pipeline strings would produce an additional 55 billion 
cubic metres of gas, and the combined capacity of Nord Stream and Nord Stream 2 would 
amount to 110 billion cubic metres of gas per year, the construction of two more pipelines 
seemed to make sense for both sides (Nord Stream 2: A new export gas pipeline… WWW). 
According to the plans, the pipeline was to stretch “approximately 1,230 kilometres 
through the Baltic Sea from Russia to Germany” (Construction WWW). 

In 2017, Nord Stream 2 AG signed the necessary funding measures with ENGIE, OMV, 
Royal Dutch Shell, Uniper and Wintershall (Construction WWW). Each company financed 
up to 950 million euros (Fact Sheet 2018: p.1). 

In March 2018, all necessary permits for the start of construction were obtained 
(Sziklai et al. 2019: p. 2) and in September 2018, the laying of the gas pipeline began (Nord 
Stream 2 WWW). The Nord Stream 2 pipeline, which runs parallel to Nord Stream, was 
expected to be completed and put into operation by the end of 2019 (Die Pipeline… 2020).5

On the one hand, in addition to serving the EU’s increased demand for natural gas, 
the main arguments for the project from the European perspective were based on the 
following points: reducing gas prices in the EU through Nord Stream 2, creating viable 
alternatives to the already dilapidated pipelines in the Ukraine, and terminating the un-
certainty caused by the Ukrainian transit route (Sziklai et al. 2019: p. 2). Furthermore, Nord 
Stream 2 created more than 31,000 jobs worldwide through its cooperation with more 
than 600 contractors (Die Pipeline… 2020). 

On the other hand, there were almost as many arguments against the construction 
of two more pipeline routes within the EU from the outset: the incompatibility with the 
strategic goals of the Energy Union, the lack of diversification of European energy supply, 
the creation of infrastructural overcapacity in the EU and the undermining of economic 
sanctions against Russia (Sziklai et al. 2019: p. 2). In addition, in March 2016, eight EU leaders 
(from the Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Poland, Slovakia, Lithuania and Romania) 

5    According to the information on official Nord Stream 2 website: „By the end of 2019, it was complete in 
Russian, Finnish and Swedish waters, with much of the work finished in German and Danish waters as 
well. […] With 94 percent of the pipeline now finished, there are approximately 120 kilometres in Danish 
waters and just over 30 kilometres in German waters left to be laid.

 However, pipeline was suspended in December 2019 due to the threat of US sanctions that target the 
project’s contractors and financial investors. The European Commission has described these sanctions 
as a breach of international law, and we are currently looking for solutions to ensure that the pipeline is 
commissioned as soon as possible. This is in the interest of European energy security and consumers, 
as well as EU economic competitiveness and climate protection commitments.“ (Construction WWW).
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submitted a letter to the European Parliament against the Nord Stream 2 project, judging it 
to be detrimental to diversification, energy security and European solidarity. They argued 
that Nord Stream 2 would threaten to “plunge the Central Eastern European states back 
into a  pre-2004 market of greater supply security risk and greater Russian leverage in 
their markets” (Sziklai et al. 2019: p. 3). Such damage and loss of funds in the existing EU 
countries and Ukraine due to the lack of transit, would violate the solidarity principle of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (Sziklai et al. 2019: p. 3).

A certain dominance of various self-interests and disagreements in the EU countries 
has emerged, varying between main beneficiaries, supporters and eventual “losers”. 

Further hurdles were forced by the USA, which imposed sanctions on the private-
sector construction companies involved at the end of December 2019 shortly before 
completion of the pipeline, with only around 300 of 2100 kilometres still missing (US-
Sanktionen… 2019). This situation led to a premature halt to the construction of the pipe-
line. (Koch, Stratmann 2020). America’s motives have been deeply rooted since 2017 and 
are grounded in its own insecurity about a loss of political and economic power in the 
European space. Accordingly, three Republican senators from Washington described the 
pipeline “as a grave threat to European energy security and American national security” 
(Bauchmüller 2020). “Moreover, the USA is primarily interested in selling its liquefied gas 
to European states,” reported the German newsletter “Tagesschau” in September 2020 
(Eine Pipeline als Politikum 2020). 

While the German government’s position was clearly against the US sanctions and, 
thus, against “interference in internal affairs”, neither German nor European counter-
measures were taken (US-Sanktionen… 2020). 

German support for the pipeline project took a turning point in connection with the 
poisoning of Russian critic of Kremlin’s activity, Alexei Nawalny on 20 August 2020 and 
the subsequent findings of a  special laboratory of the German Armed Forces, which 
proved that Nawalny was poisoned with the chemical nerve agent from the “Novichok” 
group in early September (see: Nawalny mit Nervenkampfstoff vergiftet 2020). The Russian 
government has been suspected of the poison attack and called upon to clarify the 
case (Koch, Stratmann 2020). The construction stop of Nord Stream 2 had been brought 
into consideration as an instrument of political pressure by some political actors in the 
German government, which at the same time was controversially discussed within the 
German government and parliament (Es geht um mehr als Gas 2020). 

Due to these international events, Nord Stream 2 finally became a  “politicum” (Eine 
Pipeline als Politikum 2020) and a  “game ball of conflicting interests” (Koch, Stratmann 
2020).

Fundamental challenges and current outlooks

As the overall political and economic relations between Russia and the European 
Union have experienced several ups and downs over the last twenty years, we can see 
some fundamental challenges of the Energy Dialogue and current perspectives. 
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One of these fundamental challenges, according to the first nine annual reports of the 
three thematic working groups, was based on the “lack of intensified exchange of informa-
tion and experience” of the Energy Dialogue. It stated that “both sides actually feel a large 
information deficit about objectives and motivational structures, although the EU-Russia 
dialogue is described as a helpful instrument to reduce this deficit.” (Liebing 2010: p. 206). 

Another fundamental challenge is the insufficient binding legal norms between the 
two partners, which could be created by renegotiating the Partnership and Cooperation 
Agreement (PCA) or the Energy Charter Treaty (ECT) (Chuvychkina 2011: p. 4). The lack 
of comprehensive mutually ratified and institutionalised legal norms has an impact on 
mutual trust, which has become apparent, for example, in the numerous disagreements 
and debates on the Roadmap for EU–Russia Energy Cooperation until 2050, Nord Stream 
and Nord Stream 2. Especially in view of the different national interests and goals of Russia 
and the 27 states of the European Union, long-term mutually recognised agreements 
should create an essential basis for negotiations in addition to the Energy Dialogue. 

In this context, another fundamental challenge lies in the differences of opinion be-
tween the inner-European states, which have an impact on finding a common position 
and whose negative effects can be seen in the Energy Dialogue, not least in the case of 
Nord Stream 2 (Liebing 2010: p. 207). 

By far the greatest challenge for the EU–Russia Energy Dialogue is the Ukrainian 
crisis, which has been ongoing since 2014. The EU is pursuing a “twin-track approach”: 
the imposition of gradual sanctions and efforts to find a diplomatic solution to the conflict 
in eastern Ukraine (Garcés de los Fayos 2021). The Dialogue is being conducted in antici-
pation of positive results in resolving the crisis in Ukraine and implementing the Minsk 
agreements (Russia 2014). Of the three thematic working groups and the Gas Advisory 
Council, only the technical workflow on internal market consultation of the Gas Advisory 
Council is functional to date. Bilateral talks on pressing issues and trilateral negotiations 
on gas transit in Ukraine are also still underway (Russia 2014). 

Thus, the current outlook has remained basically unchanged for the last six years 
and still today. This fact is currently having an impact on the implementation of further 
energy-specific agreements and projects, such as the pursuit of the Roadmap for 
EU–Russia Energy Cooperation until 2050 and, last but not least, the multiple difficulties 
related to the construction of Nord Stream 2. 

Together with the challenges and difficulties between the two partners that still exist 
now, there are other future issues that inevitably require a  basis for dialogue. Kirsten 
Westphal in her article German-Russian gas relations in face of the energy transition, 
discusses the different decarbonisation strategies and security of supply of Russia and 
the EU (Westphal 2020). In order to combat one of the most important problems of our 
time, the climate change, it is absolutely necessary to change from a natural gas rela-
tionship to a climate-friendly and neutral energy relationship in the long run (Westphal 
2020: p.  420–421). In this context, an outlook and orientation for the redevelopment of the 
Energy Dialogue could be the EU’s “Green Deal”, which aims to make the EU’s economy 
more sustainable by 2050 (European Commission 2019).
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However, as such comprehensive changes can cause a lot of misunderstandings and 
complications, also with regard to the differing ideas and strategies of the two partners, 
as Kirsten Westphal points out, there is an even greater need for an Energy Dialogue 
(Westphal 2020: p. 420-421).

Conclusions

While inter-state relations are subject of various internal and external influencing 
factors, dialogue is the most important approach for effective and fruitful bilateral and 
multilateral cooperation. Considering the energy cooperation between the EU and 
Russia, these two partners had also chosen such approach.

In this article, the fundaments and the economic and political dimensions of the EU–
Russia Energy Dialogue were analysed, which can be illustrated by three energy-specific 
projects. 

One of the most important foundations of the relations between Russia and the EU 
is the energy sector, that is why both partners have a fundamental interest in long-term 
cooperation. The Energy Dialogue, which was established for the promotion of such 
strategic and long-term cooperation, provides a platform for the exchange of information, 
legislation and opinions on strategies, forecasts, policies, regulations, experiences, 
etc. through its three thematic working groups and the Gas Advisory Council. At the 
time of the establishment of the Energy Dialogue, the Partnership and Cooperation 
Agreement and the multilateral Energy Charter Treaty provided a  comprehensive legal 
basis for cooperation between the two partners. While the former did not undergo any 
renegotiations, Russia withdrew from the latter treaty as a  result of several political 
and economic events. The political and economic dimensions of the Energy Dialogue 
subsequently became evident in some energy-specific projects between Russia and the 
EU, such as the Roadmap for EU–Russia Energy Cooperation until 2050, as well as Nord 
Stream and Nord Stream 2. The underlying problem at present is the suspension of the 
Energy Dialogue and the continuing sanctions against Russia due to the political events 
in the course of the Ukrainian crisis since 2014. In this respect, it can be postulated that 
the Energy Dialogue in its previous form has not yet been constructive and, thus, not 
successful with regard to its essential challenges.

The presented analysis demonstrates that political and economic interests of 
both partners influence the entire cooperation within the framework of the Energy 
Dialogue. A platform that should acknowledge problems at the early stage, provides 
space for scientific analysis, negotiations and support for existing projects. As a result 
of various internal and external economic and political influencing factors, and 
especially the simultaneous decoupling of the energy-related reasons for the Energy 
Dialogue due to the growing political bilateral and multilateral tensions, the status 
quo has merely come to a standstill to date. For instance, there has been no progress 
in implementation of the Roadmap for EU–Russia Energy Cooperation until 2050. At the 
same time, the actual purpose of implementation monitoring of the Energy Dialogue 
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cannot be achieved either. Similarly, the format of the platform cannot be used in 
a supportive way for the Nord Stream 2 project, although this was urgently required 
and remains so to this day.

Much greater efforts are now needed to sustainably re-launch the Energy Dialogue. 
First of all, the legal framework would have to be clarified and agreed upon in a legally 
binding manner. In addition, the political irritations between the EU and Russia should 
be cleared up at the political level (e.g. “Ukrainian crisis”, sanctions, the current case 
“Nawalny”, etc.). Since both parties have a  high political and economic interest in 
cooperation in the future, it is to be hoped that, even with some setbacks, reasonable 
cooperation in the field of the Energy Dialogue will be achieved. However, this does not 
correspond to the currently existing political realities.
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Аннотация

Автор, исходя из концепции нации как воображаемого сообщества, разделяя существование 

научных концепций «этнических» и «гражданских» наций, рассматривает возможность создания 

единого национального мифа, который может стать важнейшим конструктом в формирова-

нии национального единствa в многонациональной стране. На основе ряда законодательных 

инициатив, поправок к Конституции России 2020 года, с учетом отдельных аспектов исторической 

политики в России, автор приходит к выводу, что после 2014 года из-за украинского и сирийского 

кризисов, давления санкций США и Европейского Союза, политической конфронтации с Западом, 

российские власти стали ситуативно прибегать к мобилизации общественного мнения. Такая 

политика может дать результаты только в краткосрочной перспективе. Национальное единство, 

основанное на едином «национальном мифе», принимаемом большей частью российского 

общества, потребует более тщательной работы и деликатного включения в информационное 

пространство, а также в образовательные программы среднего и высшего образования. 

Ключевые слова: Россия, национальный миф, историческая политика, Конституция.

The question of national unity in contemporary Russia:  
is a single national myth possible? 

Abstract

The author, relying on the concept of nations as imagined communities, sharing the existence of 

the scientific concepts of “ethnic” and “civil” nations, considers the possibility of the emergence 

of a single national myth, which could become the most important construct in the formation of 

national unity in a multinational country. Based on various legislative initiatives, amendments to the 

Constitution of Russia, considering certain aspects of historical policy in Russia, the author concludes 

that after 2014, on the background of the Ukrainian crisis, the Syrian crisis, US and European Union’s 
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sanctions pressure and political confrontation with the West, the Russian authorities situationally 

started the mobilisation of public opinion. This policy is capable of producing results only in the 

short term. Achievement of national unity based on the single national myth, acceptable for most of 

the Russian society, will require more thorough work and delicate inclusion in the information space, 

as well as in the educational programs of secondary and higher education.

Keywords: Russia, nation-building, historical policy, the Constitution

В современной многонациональной и многоконфессиональной Российской 
Федерации вопрос достижения национального единства на основе единой российской 
идентичности является одним из ключевых в общественной и политической жизни 
после 1991 года. Российское общество разделено в этно-культурном, религиозном 
и в имущественном отношении. „В Российской Федерации живет около 100 коренных 
народов, т.е. таких, чья основная этническая территория находится в России”, и „более 
60 народов/этнических групп, основная масса соплеменников которых живет за 
пределами России” (Bogoyavlenskii 2019: p. 93). Большинство населения (66–69%) 
исповедует православие, 5–6% ислам, 6–9% являются внеконфессиональными 
верующими, 10–13% относят себя к атеистам (Mchedlova 2018: p. 163). Не менее 
контрастно представляется социально-экономическое положение россиян: по данным 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата) за I квартал 2019  года 
число людей с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении выросло 
до 20,9 млн. (V Rossii... 2019), при этом, по оценкам аналитиков Высшей школы экономики 
и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, 3% самого обеспеченного 
населения России владеют (по данным на 2018 г.) 89% всех финансовых активов, 92% 
всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений (Vse... 2019). Национальная 
консолидация в таких условиях представляется крайне затруднительной. В условиях 
политической нестабильности, усугубленной кризисными явлениями в экономике, 
такое положение дел всегда будет являться благодатной почвой для любого рода 
центробежных тенденций. Два крупнейших военных конфликта на Северном Кавказе 
в 1994–1996 и 1999–2000(2009)1 гг., сепаратистские тенденции в Поволжье и Сибири 
как нельзя лучше иллюстрируют это.

Очевидно, причины тому крылись в новейшей истории страны. Вслед за отменой 
6-ой статьи Конституции СССР 14 марта 1990 г., что предполагало уничтожение 
идеологической и политической монополии КПСС, и вслед за распадом самого 
советского государства, политическое и идеологическое изобилие стали реальностью. 
В новых постсоветских республиках официальный статус стали получать прежде 
подпольные организации, движения и партии. 

Российская Федерация не стала в этом смысле исключением. Свое оформление 
получили откровенно праворадикальные, леворадикальные движения, появились 
совершенно экзотические для простого советского обывателя партии. В этом 
отношении весьма презентабельны выборы в Государственную Думу 1995 года. Тогда 

1    Активная фаза боевых действий во время второй чеченской войны закончилась 20 апреля 2000 г., 
режим КТО был снят только 16 апреля 2009 г. 
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свои депутатские портфели пытались получить представители таких партий как: 
«Дело Петра Первого», «Партия любителей пива», «Национально-республиканская 
партия России», «Женщины России» и др. Многих участников парламентской гонки 
того времени вряд ли возможно представить в сегодняшних российских политических 
реалиях. А некоторые, вероятно, могли бы даже оказаться вне закона.

Процесс, именуемый С. Хантингтоном консолидацией демократии, ставил новую 
власть перед сложнейшим вопросом: как следует поступить с представителями 
прежнего политического режима? Если в странах бывшего социалистического 
лагеря главным препятствием была всеобъемлющая практика сотрудничества 
со специальными службами, что также ложилось черным пятном на биографии 
политиков новой волны (Huntington 2003: р. 249), то в России борьба с политической 
оппозицией приняла особо ожесточенный характер и, в частности, подвигла 
президента Б.Н. Ельцина запретить Коммунистическую партию Советского 
Союза и Коммунистическую партию РСФСР. Кульминацией противостояния стали 
прогремевшие на весь мир события сентября–октября 1993 г. 

Несмотря на то, что современная Российская Федерация в 2021 году будет 
праздновать свой 30-летний юбилей, лишь одна треть россиян (37%) убеждена в 
том, что имеет место быть единство народа (Narodnoe edinstvo... 2019). Данный факт 
отчетливо говорит о том, что, несмотря на стремительный рост информационных 
технологий и значительное покрытие страны сетью Интернет2, вопрос формирования 
единого национального сознания, а вместе с ним и самой российской нации, остается 
крайне актуальным. 

На фоне резкого обострения отношений с Западом в 2014 году, вызванного 
«украинским кризисом», а также в свете официального участия вооружённых сил 
Российской Федерации в боевых действиях в Сирии, вопрос национального единства 
получил особое звучание. Факты перехода российских граждан на украинскую сторону 
в ходе боевых действий на территории юго-востока Украины, вместе с единичными 
успехами вербовщиков запрещенного в РФ ИГИЛ в мусульманских регионах страны, 
становились дополнительными аргументами в пользу необходимости усиления 
консолидации и даже мобилизации российского общества перед лицом новых вызовов. 

В результате «демонтажа» интернационального по своей сути конструкта 
«советского человека» образовался вакуум, заполнить который не удавалось за счет 
выработки какой-либо идеологии/стратегии по созданию единой национальной 
идентичности. Фигурировавший длительное время в российском политическом 
и научном дискурсе вопрос о т.н. «российской нации» не переходил в практическое 
измерение. 

Помимо обозначенных в самом начале нашего исследования причин, стоит 
указать также на то, что сама данная тема хоть и не является табуированной, но 
её неаккуратное представление традиционно было сопряжено с обвинениями 

2  По состоянию на 2018 год „доля интернет-пользователей в России довольно высокая - 81% 
граждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть 
ежедневно, 14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко” (Prostory interneta... 2018)
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в  шовинизме, воинствующем национализме, стремлении выделить особую роль 
в государственной жизни лишь одного народа и, наконец, в стремлении создать т.н. 
«этническую нацию», а не «гражданскую нацию».

 31 октября 2016 г. в преддверии Дня народного единства президент В.В. Путин 
в ходе заседания Совета по межанциональным отношениям одобрил идею принятия 
закона о российской нации, а также поддержал идею о проведении Года единства 
российской нации. По его словам, “формирование российской идентичности 
— процесс сложный и небыстрый. Но, безусловно, он идет, и в последние годы 
достаточно активно идет. Восприятие гражданами себя как части России, повышение 
ответственности за свою страну становятся все более устойчивыми” (Putin rasskazal... 
2016). Уже 3 ноября того же года Комитет по делам национальностей Государственной 
Думы начал разработку соответствующего закона о российской нации, в некотором 
смысле опережая научную дискуссию на этот счет. 

Инициатива, поддержанная президентом и едва не получившая юридического 
оформления, в 2017 году была в значительной мере видоизменена. Закон «О единстве 
российской нации и управлении межэтническими отношениями» предполагалось 
переименовать. Как тогда заявил академик РАН В. Тишков: «Оказалось, что общество 
не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая 
все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию 
госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название». Бывший 
министр по делам национальностей В. Зорин в качестве одного из рабочих названий 
предложил вариант закона „Об основах госнацполитики в РФ” (Edinstvo nacii...2017).

Данная инициатива, не получив своего оформления в первоначальном виде, 
косвенно напомнила о себе в июне 2020 года в ходе общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Пункт 
1  статьи 68 Конституции РФ стал выглядеть следующим образом: “Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык 
как язык государствообразующего [выделено автором–А.Б.] народа, входящего 
в  многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации” (Novyy 
tekst... 2020). Следует отметить, что в научной литературе значение печатного 
(кодифицированного) языка в процессе формирования современной нации хорошо 
изучено. В «Воображаемых сообществах» Б. Андерсона язык фигурирует как «способ 
воображения», опосредующим единение нации. По его мнению, “само соединение 
капитализма и техники книгопечатания […] сделало возможной новую форму 
воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для 
современной нации” (Anderson 2001: р. 67). 

Не менее важным элементом в практике нациостроительства является 
национально-государственный нарратив (национальный исторический миф), 
представленный в первую очередь в образовательной литературе. Курс 
национальной истории создает у молодого поколения совокупное представление 
об историческом прошлом страны, периодах национального подъёма и неизбежных 
падениях, фиксирует роль (национального) государства во всеобщей мировой 
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истории, наделяет устойчивыми оценочными образами ближайших соседей, разделяя 
последних на союзников и «вековых» врагов. 

Особое внимание на школьный курс истории обратил лично президент 25 апреля 
2013 года в ходе «прямой линии». Тогда он сетовал на то, что в текущем году 
“в список рекомендованных учебников истории вошли 65 учебных пособий”, а новые 
учебники должны были быть “построены в рамках единой концепции, в рамках 
логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко 
всем страницам нашего прошлого” (Prezident... 2013). Данная задача была поручена 
Российскому Историческому Обществу, под патронажем которого разрабатывался 
т.н. историко-культурный стандарт. В соответствии с ним в 2015 году увидели 
свет три линейки школьных учебников по истории, выпускаемых тремя разными 
издательствами (Istochnik… 2015).

Несмотря на противоречивость исторической политики, продуцируемой 
российским политическим классом, в исторической памяти гетерогенного общества 
присутствуют такие элементы, которые не подвергаются тотальному забвению. 
Исследования Всероссийскoго центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
отчетливо говорят, что за последние годы популярность Дня Победы (9 мая) неуклонно 
росла: если в 2010 году этот день в числе самых важных для себя праздников называли 
38%, а в 2014 году – 53%, то в 2018 — уже 71% респондентов (VCIOM… 2018). Попытки 
внедрения новых праздничных дат вместо традиционных для советского общества 
праздников вряд ли увенчались успехом: с 2005 года 4 ноября в России отмечается 
День народного единства (в СССР праздничным днем было 7 ноября). По состоянию 
на 2018 год лишь „32% респондентов сообщили, что 4 ноября в России празднуют 
День народного единства (в 2017 году так ответили 12%)” (VCIOM… 2019). Сама дата 
праздника, оспариваемая в научных кругах, была связана с изгнанием польского 
гарнизона из Москвы в 1612 году. 

В случае обращения к содержательной части национально-исторического 
нарратива, представленного в дидактической литературе, нас ожидают весьма 
противоречивые выводы. Так, например, школьный курс истории России начинается 
в средней школе в 6 классе. В учебнике Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова и др., 
богатейшему периоду истории государств и народов, существовавших на 
территории РФ, отводятся частично первый и второй параграфы учебника (Arsent’ev, 
Danilov 2016: р. 3). В случае учебника И.Л. Андреева – первые три параграфа (авторы 
ведут повествование в т.ч. об истории и устройстве Волжской Булгарии, Хазарского 
каганата) (Andreev 2016: р. 239). Последующая структура учебников, по большей мере, 
посвящена исключительно истории политического единения восточнославянских 
племен, становлению и развитию Древней Руси и Московского княжества. Другими 
словами, - истории русского народа и его государства. 

Если в случае ряда относительно этнически однородных государств Европы задача 
написания учебного пособия, полно отражающего национальный исторический 
нарратив представляется вполне реальной и привычной практикой, то  написание 
учебника, который мог бы в пропорционально равном измерении описать 
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национальную (этническую?) историю каждого населяющего современную Россию 
народа, представляется утопией. Объем такого материала вряд ли сможет включить в 
себя образовательная программа средней школы. Закрыть эту брешь призваны курсы 
«истории родного края», носящие зачастую факультативный характер и не являющиеся 
обязательными в рамках программы единого государственного экзамена. 

В таких условиях формирование российской идентичности стало возможным 
вокруг одного элемента – памяти о Великой Отечественной Войне. Согласно 
данным ВЦИОМ за 2020 год, „абсолютное большинство россиян (95%) согласны 
с утверждением, что Победа в Великой Отечественной войне является главным 
событием XX века для России”, а „почти три четверти россиян (73%) уверены, что 
Победу в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического 
воспитания молодежи” (VCIOM… 2020). 

Память о ВОВ защищается на законодательном уровне (в первую очередь 
посредством Федерального закона от 2 декабря 2019 г. N 421-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»). В свою очередь, первые 
лица РФ никогда не остаются в стороне при попытках европейских политиков за-
крепить на законодательном уровне кардинально противоположные российским 
трактовки событий первой половины XX века. 

Так, в 2019 году особое звучание в очередной раз принял вопрос об 
ответственности за начало войны. Европарламент принял 19 сентября того же года 
резолюцию «О  важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». 
В   этом документе указывалось следующее: “…80 лет тому назад 23 августа 1939 г. 
Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, извест-
ный как пакт Риббентропа-Молотова, а также прикрепленный к нему секретный 
дополнительный протокол, по которому оба тоталитарных режима разделили Европу 
и территории независимых государств на свои сферы интересов, что способствовало 
началу Второй мировой войны” (Rezolucja… 2019). Следует полагать, что тональность 
резолюции вместе с доводами ее авторов поставили знак равенства между политикой 
Германии и Советского Союза накануне войны, разделяя ответственность за ее начало 
между Берлином и Москвой. В стороне не остался российский президент – главам 
стран СНГ им была прочитана лекция по истории международных отношений нака-
нуне Второй мировой войны, а также было представлено его видение роли и места 
польской дипломатии накануне сентября 1939 года (Stavka Polshe chem zhyzn’ 2019).

Заключение

На основании изложенного выше, логичным было бы утверждение, что в 
отечественной практике оперирования прошлым доминирует некая единая стройная 
концепция. Однако, это не совсем так. Исследователи А. Ю. Бубнов и О.Ю. Малинова 
полагают, что в Российской Федерации с 1991 друг друга сменили два поколения 
подходов к интерпретации истории. Можно выделить условно «ельцинский» 
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период, характерной чертой которого был «пафос превосходства настоящего по 
отношению к прошлому», и условно «путинский», неотъемлемой чертой которого 
является попытка построения идентичности на основе «тотальной преемственности, 
в которой должны были соединиться и царские, и советские, и «демократические» 
ценности» (Bubnov 2017: p. 6; Malinova 2015: p. 70, 140). 

Следовательно, российская историческая политика (в отличие, например, от 
польской исторической политики), институционально и концептуально оформлена 
крайне слабо. Сам термин был введен в научный и публицистический оборот только 
на рубеже 2000–2010-х годов (Bubnov 2017: p. 3). Более того, вслед за А.Ю. Бубновым 
отметим, что “позднее пробуждение исторической политики в России было 
связано с реактивным, оборонительным характером действий российских властей, 
вызванных ужесточением информационных войн и «войн памяти». Циклы российской 
исторической политики […] были привязаны к внешней конфронтации” (Bubnov 
2017: p.3). В таких условиях построение единого национального мифа, лишенного 
дихотомии, внутренних противоречий, способного отразить национальные 
нарративы бóльшего числа народов и народностей современной России, становится 
практически невозможным. Волнообразная мобилизация общественных настроений 
в условиях активизации внешней политики и конфронтации с Западом (в процессе 
чего отдельные элементы истории Российской империи или истории Советского 
Союза обслуживают сиюминутные политические запросы) может привести к крайне 
неоднозначным последствиям. Среди них наиболее угрожающим представляется 
подмена содержания понятия гражданской нации («россияне») содержанием 
понятия этнической нации («русские»). Данная практика, не будучи планомерной 
и выверенной широким кругом представителей научного сообщества, способна дать 
результат лишь в краткосрочной перспективе. Достижение национального единства, 
основанного в т.ч. на едином национальном мифе, принимаемом большей частью 
российского общества, потребует более основательной работы и деликатного (не 
адаптивного) включения в информационное пространство, а также в образовательные 
программы средней и высшей школы. 
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Вышедшая в 2021 году монография российского политолога, директора Меж-
дународной мониторинговой организации CIS-EMO, С.О. Бышка, посвящена акту-
альным, значимым и ещё недостаточно исследованным в российской политологии 
проблемам, касающимся роли образа России в программных установках партий 
европейских стран, придерживающихся евроскептических позиций, a также инстру-
ментализации этого образа в публичном дискурсе данных партий и использования в 
политической конкуренции за голоса избирателей в европейских странах. Анализ, 
предпринятый автором, положения и выводы монографии, представляют несомнен-
ный научный интерес не только для российских, но и для европейских читателей. 

Актуальность рассматриваемой монографии определяется целым рядом обсто-
ятельств. Не вызывает сомнений процесс усиления электоральных и политических 
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позиций евроскептических партий в Европейском союзе (ЕС) в последние годы. При 
этом автор справедливо отмечает, что в программных установках значительной ча-
сти евроскептиков особое место уделяется России и возможностям восстановления 
сотрудничества в условиях продолжающегося кризиса в отношениях ЕС и РФ (стр. 6). 
В то же время, в монографии подчеркивается, что вопросы внешнеполитического 
вектора и образа России в программных установках евроскептических партий почти 
не поднимаются и в российской и в западной политической науке, таким образом, 
степень научной разработанности проблемы в настоящий момент все еще остается 
недостаточной. Рассматриваемая работа С.О. Бышка призвана восполнить данный 
пробел. 

Заявленной целью монографии является определение роли и места образа Рос-
сии в программных установках европейских политических партий евроскептиков 
(стр. 13). При этом автор проводит четкое разграничение между образом и имиджем 
страны. Первый понимается как «продукт стихийного восприятия, в достаточной 
мере осмысленный и вербализованный, страны со стороны внешнего наблюдателя», 
последний является «сознательно конструируемым собственным образом» и пото-
му не входит в сферу исследования (стр. 14). 

В монографии предложен авторский подход к исследованию образа России 
в программных установках 16 партий� на основе трех основных составляющих: (1) 
экономика, (2) безопасность, (3) политика и идеология. В результате проведенного 
анализа были выявлены и разграничены фундаментальные и ситуационные факторы 
формирования данного образа, определены механизмы и особенности его инстру-
ментализации партиями в различных политических условиях. Автор пришел к выводу 
о наличии тенденции к улучшению образа России в программных установках евро-
скептических партий с середины 2010-х гг. 

Обращает на себя внимание то, что автор опирается в своем исследовании на 
обширную эмпирическую базу, анализирует широкий спектр кейсов, выделяя общее 
и особенное в их политике инструментализации образа России. Таким образом, не 
вызывает сомнений научный вклад автора в исследуемую проблематику, так как вы-
шедшая монография, несомненно, обогащает массив актуальных политологических 
исследований как европейского партийного ландшафта, так и международного 
образа России. 

Монография состоит из трех глав и содержит приложения, в которых инфор-
мация и выводы по всему рассмотренному массиву политических партий наглядно 
сведены в таблицы. 

Во введении (стр. 6–21) автором обосновывается актуальность темы исследова-
ния, определяются цель и задачи, объект и предмет, хронологические рамки работы, 
анализируется степень научной разработанности, раскрывается методология, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, форму-
лируется рабочая гипотеза, заключающаяся в том, что «образ России в программных 
установках евроскептических партий не является однородным явлением, меняется с 
течением времени и используется партиями для целей политического самопозицио-
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нирования как в рамках собственных государств, так и на общеевропейском уровне. 
Россия может выступать у них объектом для идентификации, причем как положи-
тельной, так и отрицательной или амбивалентной» (стр.16). 

Первая глава Теоретико-методологические аспекты исследования образа 
России в программных установках партий-евроскептиков (стр. 22–70) посвящена 
теоретическому и понятийному анализу проблемного поля исследования и состоит 
из четырех параграфов и пункта с общими выводами. Глава открывается параграфом 
Роль и место евроскептицизма в политической жизни Европейского союза на со-
временном этапе (стр. 22–29). В этом параграфе говорится о значительных позициях 
евроскептицизма в политической жизни ЕС на современном этапе. В заключении 
параграфа делается вывод о том, что евроскептицизм стал «новой нормой» в ЕС. 
При этом автор отмечает крайне широкое разнообразие идеологий и публичного 
дискурса политических сил, относимых к евроскептикам. 

Во втором параграфе Современные научные подходы к исследованию евроскеп-
тицизма (стр. 30–43), С.О. Бышок выделяет и подробно исследует понятийно-концеп-
туальные аспекты евроскептицизма как политического феномена.

 В третьем параграфе Образ России в контексте европейской идентичности и 
основные факторы его формирования (стр. 44–61) делается вывод о том, что образ 
России в контексте европейской идентичности на протяжении истории не был 
однородным, однако существуют «инварианты», доминирующие в европейском 
дискурсе, «выталкивающие» Россию из ментально-политического европейского/
западного «мы». К таким «инвариантам» относятся, например, предпринимаемые на 
государственном уровне в отдельных европейских странах попытки «переписыва-
ния истории» Второй мировой войны. 

В четвертом параграфе Особенности формирования образа России в современ-
ных условиях и его имплементация в программные установки евроскептиков (стр. 
62–69) отмечается, что формирование и политическая инструментализация образа 
РФ в современных условиях обусловлены такими факторами как «возвращение Рос-
сии в историю», изменение внутриполитической обстановки в ЕС и ассоциирование 
России с личными и политическими качествами, приписываемыми президенту В.В. 
Путину.

Во второй главе Россия в программных установках партий-евроскептиков (стр. 
71–116) автор представляет анализ образа РФ в установках 16-ти политических 
партий, классифицируемых как евроскептические. Эта глава состоит из трех пара-
графов. 

В первом параграфе Особенности восприятия России представителями различ-
ных течений евроскептиков (стр. 71–76) показано, что восприятие России евроскеп-
тиками менялось с течением времени, что было обусловлено как изменением внеш-
неполитической активности Москвы, так и внутренними факторами, связанными с 
политической борьбой в странах ЕС и с общеевропейскими проблемами. 

Во втором параграфе Классификация образов России, присутствующих в про-
граммных установках евроскептиков (стр. 75–84) автор выделяет и оценивает три 
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базовых «измерения» внешнего образа России: экономическое, политико-идеологи-
ческое (цивилизационное) и уровень безопасности. Автор сегментирует различные 
партии по рассматриваемому критерию на основе этих трех измерений. Прове-
денный анализ, сведенный в тематическую таблицу, является важным и наглядным 
результатом работы. 

В третьем параграфе второй главы – Формирование и трансформация образа 
России в программных установках евроскептиков (стр. 84–115) анализируются про-
граммы и стратегии широкого спектра политических партий в странах ЕС, предпо-
лагающих политическую инструментализацию образа России.

Третья глава монографии, озаглавленная Сравнительный анализ роли образа 
России в программных установках партий-евроскептиков (стр. 117–153) состоит из 
4 параграфов. Здесь автор проводит детальное сравнение образа России, присут-
ствующего в программных установках евроскептических партий Великобритании, 
Венгрии и Германии.

В первом параграфе Сравнение образа России в программных установках партий 
евроскептиков в пределах одной страны – члена ЕС (на примере Великобритании, 
Венгрии и Германии) (стр. 117–133) анализируется восприятие Российской Федера-
ции в программах представительной выборки партий.�

Второй параграф третьей главы – Сходства и различия в восприятии России 
евроскептиками в масштабах всего Европейского союза (стр. 133–138) представляет 
содержательный и фундированный анализ восприятия образа РФ всей выборкой 
политических партий. На основе проведенного анализа С.О. Бышок приходит к зна-
чимым выводам: положительно в различных аспектах безопасности на данном этапе 
Россию воспринимают 11 из 16 партий (69%), двойственно — четыре (25%), негативно 
— одна (Шведские демократы). В политико-идеологической сфере положительный 
образ России присутствует у девяти партий (56%), двойственный — у шести (38%), 
отрицательный — также у одной (6%). 

Третий параграф третьей главы монографии называется Основные программные 
установки и идеологические концепты, определяющие российский вектор политики 
евроскептиков (стр. 138–144). Здесь автор анализирует факторы привлекательно-
сти образа России для евроскептиков. РФ видится большинству рассматриваемых 
партий как страна с устойчивым национальным суверенитетом, классической евро-
пейской цивилизационной идентичностью, поддерживающей русскую этническую 
уникальность и культурное своеобразие, и стоящей на страже собственных право-
славных духовно-нравственных основ. Существует тенденция восприятия Москвы 
как противостоящей Вашингтону силы. Отмечается, что Россия как «явный враг 
Европы» эксплицитно присутствует в риторике только одной партии. 

Четвертый параграф Практические рекомендации по формированию и про-
движению позитивного образа России в ЕС (стр. 144–153) содержит авторские ре-
комендации. В частности, делается вывод о том, что вырабатывая единый подход к 
формированию и продвижению позитивного имиджа России в Европейском союзе, 
следует принимать во внимание не только возможности Москвы в данном направ-
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лении, но и существующие ограничения. При этом заметна тенденция к улучшению 
имиджа России в установках евроскептиков. Эту тенденцию следует иметь в виду, 
формируя и продвигая позитивный образ России в странах ЕС.

Таким образом, теоретическая и практическая значимость рассмотренной 
монографии не вызывает сомнений. Исследование характеризуется высокой 
актуальностью, обширной эмпирической базой, четкой логикой изложения материала, 
обоснованностью выводов. Несмотря на теоретическую и методологическую 
фундированность, книга написана живым, не перегруженным терминологией 
языком и будет интересна не только политологам, но и широкому кругу читателей, 
интересующихся политикой. Сделанные автором выводы представляют значительный 
интерес и свободны от любых идеологических штампов и клише. 

В заключении монографии С.О. Бышок определяет векторы дальнейшей разработки 
проблемы образа России в программных установках партий евроскептиков, в том 
числе расширение географии исследования за счет большего количества партий из 
Польши, Испании и стран Центральной и Восточной Европы, а также сравнительный 
анализ правых и левых евроскептиков. Выбранные автором направления 
исследования представляются перспективными и заслуживающими внимания, 
поэтому можно надеяться, что рассмотренная монография открывает новый цикл 
публикаций российского политолога по актуальным проблемам европейской 
публичной политики. 
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Przedmiotem recenzji jest naukowa monografia pt. „L’Union européenne et la paix. 
L’invention d’un modèle européen de gestion des conflits”1 wydana przez Sciences Po Lille 
oraz Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS) na 
Uniwersytecie Lille 2. Jest to ciekawa i dogłębnie prezentująca tematykę lektura głównie 
dla badaczy zainteresowanych polityką zagraniczną Unii Europejskiej (UE), specjalizują-
cych się w europejskiej strategii zarządzania kryzysowego i utrzymywania pokoju. Pre-
zentowana monografia jest pracą zbiorową przygotowaną przez 10 autorów pod redakcją 
Anne Bazin i Charlesa Tenenbauma. Główni redaktorzy są wykładowcami na Sciences  
Po Lille oraz badaczami w CERAPS na Uniwersytecie Lille 2.

Na wstępie warto zauważyć, że książka ukazuje w sposób naukowy i metodologiczny 
dogłębną oraz szczegółową analizę ustanawiania misji pokojowych przez Unię Europej-
ską po zakończeniu zimnej wojny. Według autorów, projekt powstania UE w wyniku pro-
cesu historyczno-politycznego był z natury pokojowy. Poprzez zaangażowanie państw 
członkowskich i  instytucji UE wzięto odpowiedzialność za tworzenie pokoju w Europie. 
Jednakże z biegiem wydarzeń, na przestrzeni lat, gdy sytuacja na świecie ewoluowała, 
państwa członkowskie zdecydowały się na tworzenie pokoju „od wewnątrz”, a następnie 
na wyście poza model statecznego pojednania. Autorzy podkreślają, że istotnym punk-
tem zwrotnym w kategoriach instytucjonalnych i politycznych była wojna na Bałkanach, 
w której UE i  jej państwa członkowskie zostały skrytykowane za swoją bierność i brak 
działania w zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa w swoim najbliższym sąsiedztwie.

1    pol. Unia Europejska i pokój. Utworzenie modelu europejskiego zarządzania kryzysowego (w tym miejscu 
i dalej – tłum. Autorki niniejszej recenzji).
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Recenzowana pozycja opisuje polityczne i  instytucjonalne zmiany towarzyszące 
powstaniu oraz ewolucji europejskiego modelu zarządzania kryzysowego. Zrozumienie 
i wyjaśnienie logiki politycznej i dynamiki instytucjonalnej w procesie wyłaniania się UE 
jako podmiotu zajmującego się pokojem i  rozwiązywaniem konfliktów jest głównym 
celem tej pracy. Unia Europejska wyłania się jako istotny aktor stosunków międzynarodo-
wych odgrywający znaczącą rolę w rozwiązywaniu konfliktów obok pozostałych aktorów 
stosunków międzynarodowych działających na tym polu – m.in. Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie (OBWE). 

Książka opiera się na wspólnym podejściu naukowym wywodzącym się z socjologii 
stosunków międzynarodowych w  badaniach nad UE i  kształtowaniem się Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i  Obrony. Autorzy skupiają się wokół ukazania rozszerzonego 
zakresu „idei pokoju”, która była historycznie głoszona przez Europę w jej politycznych 
i  symbolicznych działaniach. Uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla2, Unia odgrywa 
wiodącą rolę w  strategiach pokojowych w  strefach konfliktów na całym świecie. Unia 
Europejska stworzyła na przestrzeni lat, zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, szereg 
instrumentów polityki zagranicznej wychodzących poza dziedzinę „zarządzania kryzy-
sowego”. 

Ponadto, zamierzeniem autorów jest także wyjście poza ramy pracy naukowej po-
święconej Unii Europejskiej w jej działaniach na rzecz rozwiązywania konfliktów. Pragnęli 
oni doprecyzować badania polityki zagranicznej UE, analizując logikę instytucjonalną, 
powstanie wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i  obrony, rolę Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Zamierzeniem 
autorów było pogłębienie literatury badawczej poprzez pracę dotyczącą europejskich 
strategii zarządzania kryzysowego i utrzymywania pokoju.

Struktura książki, opatrzona wprowadzeniem Anne Bazin i  Charlesa Tenenbauma, 
została podzielona na dwie części i składa się z 9 rozdziałów. W pierwszej części znajdu-
jemy rozważania bardziej teoretyczne, dotyczące powstania i funkcjonowania polityki za-
rządzania kryzysowego UE. Druga część opisuje konkretne przykłady implementowania 
różnych instrumentów i strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Bliski Wschód, 
Somalia i Kaukaz) w celu zobrazowania inicjatyw pokojowych UE w terenie. Każdy rozdział 
napisany jest przez innego badacza pochodzącego z  różnych ośrodków badawczych 
i uniwersytetów – Sciences Po Lille (Francja), Sciences Po Grenoble (Francja), Cardiff Uni-
versity (Wielka Brytania), Uniwersytet Hebraique Jeruzalem (Izrael), College of Europe 
Bruges (Belgia), Uniwersytet Amsterdamski (Holandia). 

W rozdziale pierwszym pt. Komisja Europejska i  kryzysy. Elementy socjogenezy euro-
pejskiego rynku pokoju Sara Dezalay ukazuje ewolucję instytucjonalną mechanizmów 
europejskich w  historyczno-socjologicznej perspektywie. Poprzez szczegółową analizę 
roli i znaczenia Komisji Europejskiej w procesie ustanawiania pokoju na świecie autorka po-
kazuje jak ewoluują współczesne strategie pokojowe Unii Europejskiej. Sara Dezalay, po-
przez podejście społeczno-historyczne, umieszcza europejskie mechanizmy ustanawiania 

2    przyznaną UE i trzem przewodniczącym głównych instytucji europejskich (Rady, Komisji i Parlamentu) 
w 2012 roku.
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pokoju w instytucjonalnej ewolucji zarządzania kryzysowego. W pierwszej części analizy 
pt. Polityka przez biurokrację: „wymyślanie kryzysu” poprzez Komisję Europejską ukazany jest 
mechanizm „zapobiegania” konfliktom w imię „budowania państwowości”. Autorka przywo-
łuje statystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD), według których 
w 2010 roku prawie 3,5 miliarda dolarów zostało wydanych na rozwiązywanie konfliktów, 
budowanie pokoju lub projekty zarządzania bezpieczeństwem. Według Sary Dezalay nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym roku 50 miliardów dolarów, czyli 38% Oficjalnej 
Pomocy Rozwojowej (ang. ODA), trafiło do tak zwanych państw „niestabilnych”. Podkreśla 
ona, że od połowy lat 90. instytucję państwa oraz jego funkcjonowanie charakteryzuje 
terminologia, która napędza paradoksalnie politykę rozwojową. W literaturze są to okre-
ślenia takie jak: „słabe”, „zbankrutowane”, „kruche”, „bandyckie”. Jednocześnie gwałtowne 
konflikty są stopniowo reinterpretowane jako problem zarządzania, a tym samym pojawia 
się problem wynikający z niedorozwoju systemów. W drugiej części pt. Kryzysy lub ironia 
sub-kontraktowania autorka zwraca uwagę, że od połowy pierwszej dekady XXI wieku 
kolejne mechanizmy instytucjonalne i finansowe ustanawiają wielostronną i dwustronną 
pomoc rozwojową jako nośnik budowy i odbudowy praworządności i zapobiegania kon-
fliktom. Komisja Europejska pojawia się jako wiodący dystrybutor wielostronnej pomocy 
rozwojowej i jednocześnie „polityczny karzeł”. Autorka definiuje Komisję jako stosunkowo 
nowego uczestnika „rynku pomocowego”, który poprzez tworzenie wyspecjalizowanych 
jednostek i programów rozwija instrumenty finansowe.

W rozdziale drugim pt. Eksperci pokoju? Socjologia aktorów i  praktyk ustanawiania 
pokoju Anna Bazin i  Charles Tenenbaum przedstawiają głównych aktorów i  praktyki 
ustanawiania pokoju przez instytucje Unii Europejskiej. Autorzy opierają się na wynikach 
sondaży przeprowadzonych podczas kilkuletnich badań, koncentrujących się na UE. 
Podkreślają jednocześnie w  swojej analizie sprzeczności instytucjonalne i  polityczne, 
które charakteryzują europejską politykę pokojową. Rozdział jest podzielony na nastę-
pujące części: (1) UE i zapobieganie konfliktom przed traktatem lizbońskim: interwencje 
ad hoc; (2) Instytucjonalizacja i profesjonalizacja: przyjęcie Koncepcji dotyczącej wzmoc-
nienia zdolności dialogu i mediacji UE; (3) Europejskie problemy polityczne dotyczące 
rozwiązywania konfliktów; (4) Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy 
uważają, że po zimnej wojnie interwencja USA w Bośni i  interwencja NATO w Kosowie 
wzmogły trwającą od dawna dyskusję na temat powstania europejskiej polityki bezpie-
czeństwa i zarządzania kryzysowego: „Obywatele postmodernistycznego systemu poli-
tycznego, Europejczycy porzucili Hobbesa na rzecz kantowskiej iluzji wiecznego pokoju, 
pozostawiając ciężar utrzymania stabilnego porządku światowego na amerykańskim 
szeryfie”. Zdaniem autorów, w zakresie cywilnego i wojskowego zarządzania kryzysami 
międzynarodowymi Unia Europejska od początku XXI wieku uczestniczyła w dynamice 
zwiększania liczby interwencji i  znaczących innowacji instytucjonalnych. Rozwój euro-
pejskich zdolności w zakresie zapobiegania konfliktom, mediacji i budowania pokoju ma 
w  rzeczywistości szerszą perspektywę. Można ją odnaleźć, analizując zaangażowanie 
UE w ramach działań innych aktorów pokoju i bezpieczeństwa na świecie (takich jak m.in. 
ONZ, Unia Afrykańska, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej).
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Rozdział trzeci pt. Unia Europejska i  bezpieczeństwo zbiorowe. Wykorzystanie, akty-
wacja i  ukierunkowanie ekspedycyjnych zasobów wojskowych autorstwa Yves Buchet 
de Neuilly ukazuje działania UE na tle innych organizacji międzynarodowych, działają-
cych w domenie misji pokojowych i zarządzania kryzysowego. Opierając się na logice 
specjalizacji na rzecz ustanawiania pokoju, autor podejmuje próbę refleksji na temat 
UE i  jej „kompleksowego podejścia” do bezpieczeństwa zbiorowego. Yves Buchet de 
Neuilly wychodzi od analizy sytuacji, jaka miała miejsce w grudniu 2013 roku w Republice 
Środkowoafrykańskiej. Wzrastała tam wówczas przemoc między rebeliantami a siłami 
rządowymi oraz wobec ludności cywilnej. Obecna w regionie Unia Afrykańska, zdaniem 
zachodnich dyplomatów i rządów, potrzebowała wsparcia, aby nie dopuścić do dalszego 
pogrążenia się kraju w ludobójstwie. Francuskie wojsko od dawna kontrolowało lotnisko 
w Bangi, gdzie gromadzili się uchodźcy. Ówczesny prezydent Francji François Hollande 
ogłosił utworzenie francuskiej operacji Sangaris. Zwrócił się również do europejskich 
sojuszników, mając nadzieję, że UE może szybko przyczynić się do wspólnych wysiłków 
na rzecz bezpieczeństwa w tym kraju. Prezydent Francji apelował: „Francja powiedziała: 
musimy natychmiast działać w  Republice Środkowoafrykańskiej. Zrobiliśmy Sangaris, 
teraz UE musi zareagować”. Wówczas idealnym narzędziem wydawało się użycie grup 
bojowych. Teoretycznie, ze względu na swoją koncepcję, można je było rozmieścić 
w ciągu dwóch tygodni, co wydawało się doskonałym narzędziem do tego typu sytuacji. 
Oficjalnie grupa bojowa to spójne narzędzie wojskowe wiarygodnej siły, które można 
szybko rozmieścić na potrzeby krótkotrwałej, autonomicznej operacji. Ostatecznie 
operacja Sangaris przekształciła się w  misję UE, a  następnie współpracowała z  ONZ. 
Zdaniem autora, obrazuje to relacje europejskich grup bojowych w relacjach z  innymi 
międzynarodowymi podmiotami bezpieczeństwa zbiorowego oraz podkreśla wyzwania, 
jakie potencjalnie przed nimi stoją.

W rozdziale czwartym pt. Pokój poprzez demokrację. Powstawanie interwencji na 
pograniczu rozwoju i  bezpieczeństwa Simon Tordjman ukazuje, w  jaki sposób progra-
my demokratyzacji są integrowane do strategii globalnej polityki UE ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania pokryzysowego. Zdaniem autora, tworzą one polityczny 
dyskurs na temat zarządzania po konflikcie, zmagającego się z  rozbieżnymi logikami 
interwencji. Według Simona Tordjmana, od końca lat dziewięćdziesiątych interwencje 
zewnętrzne UE mające na celu ustanowienie, utrzymanie i utrwalenie pokoju poza jej 
granicami były przedmiotem dynamiki jakościowej i  ilościowej. Z biegiem lat, a  także 
wskutek kolejnych rozszerzeń UE, idea „demokratycznego pokoju” stała się „dźwignią” 
i wyzwaniem dla rozwoju. 

Autor uważa, że pluralizm polityczny, przywoływany w oficjalnych tekstach regulują-
cych działania zewnętrzne UE, stał się przedmiotem często ożywionych debat na polu 
akademickim. Kwestionowano normatywny charakter potęgi europejskiej i jej zdolności 
do rozpowszechniania standardów wolności, rządów prawa i  demokracji poza jej gra-
nicami. Ponadto, jak zauważa autor, wyróżniały się wówczas dwa główne podejścia: (1) 
dla zwolenników racjonalnego wyboru była to kwestia określenia wkładu demokracji 
liberalnej w ustanawianie pokoju w krajowych systemach politycznych i na scenie mię-
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dzynarodowej; (2) konstruktywiści natomiast nalegali na hegemoniczny charakter libe-
ralnego ustanawiania pokoju, z zachodnimi normami i często niepasujący do kontekstu 
interwencji. W pierwszym przypadku jest to zatem kwestia zastanowienia się i  oceny 
skuteczności powiązania między procesami demokratyzacji i stabilizacji, a w drugim zaś 
kwestionowanie zasadności tego połączenia i jego przydatności do sytuacji.

Rozdział piąty pt. Unia Europejska, aktor warunkowy rozwiązywania konfliktów autor-
stwa Francka Petiteville opiera się na refleksji nad normami i siłą w procesie ustanawiania 
pokoju przez UE. Dzięki podejściu przyjętemu przez autora ukazuje nam się w sposób 
analityczny rozwój instytucjonalny i polityczny leżący u podstaw europejskiego stosunku 
do procesu rozwiązywania konfliktów. Podejście to, według autora, znajduje się pomię-
dzy rozwiązywaniem konfliktów i utrzymywaniem pokoju. Przedstawia on szczegółową 
chronologię tworzenia polityki zewnętrznej UE. Rozdział podzielony jest na cztery części: 
(1) zapisy traktatowe regulujące omawiane zagadnienie; (2) praktyczne wprowadzenie 
w życie polityki zarządzania kryzysowego przez UE; (3) poziom instytucjonalny; (4) przy-
kłady misji pokojowych UE (Chorwacja, Bośnia, Kosovo; Afganistan, Libia; Czeczenia, 
Gruzja, Ukraina). Zdaniem autora, historia europejskiej polityki zagranicznej, zaczynając 
od Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 70. XX wieku po dzisiejszą WPBiO, ma 
na celu zaangażowanie Europejczyków w  rozwiązywanie konfliktów. Prowadzi to do 
docenienia UE jako „global conflict manager”, co jest powiązane z jej rzeczywistymi osią-
gnięciami w dziedzinie interwencji wojskowych i pokojowych. Autor tekstu koncentruje 
się na głównych konfliktach pozimnowojennych, które jego zdaniem naznaczyły Europę 
(np., konflikt w byłej Jugosławii – „trauma wojny”). Opisuje także te, które wywołały in-
terwencje międzynarodowe (np. wojna w Afganistanie w 2000 roku i w Libii w 2011 roku 
– „UE na marginesie interwencji międzynarodowych”). Na końcu nawiązuje także do kon-
fliktów związanych z rosyjską polityką energetyczną – konflikt zbrojny w Czeczenii, Gruzji 
i na Ukrainie. Podkreśla on także w swojej analizie, że Rosja wraz ze swoją „polityką siły” 
regularnie od początku XXI wieku stanowi wyzwanie dla UE i jej wschodnich peryferiów 
wystawiając na próbę europejską strategię rozwiązywania konfliktów.

W szóstym rozdziale pt. Unia Europejska jako mediator konfliktów. Polityczny i stra-
tegiczny punkt zwrotny. Spojrzenie praktyka Antje Herrberg przedstawia powstanie 
i ewolucję mediacji jako jednego z unijnych instrumentów politycznych pokojowego 
rozstrzygania konfliktów, jego mechanizmy instytucjonalne, aktorów, a także powsta-
nie Europejskiego Instytutu Pokoju (fr. L’Institut européen de la paix). Autor pokazuje 
jak powolne otwarcie UE na mediacje stało się w pełni zintegrowanym instrumentem 
repertuaru działań europejskiej dyplomacji. Antje Herrberg podkreśla, że na początku 
przeprowadzonych badań zajmował się kwestią roli Unii w  mediacji konfliktów. Od 
początku jawiła się ona jako istotny i kompetentny podmiot w dziedzinie ustanawiania 
pokoju. Zdaniem autora, już na początku wydawało się ważne, aby UE nie zaniedbała 
„możliwości poprawy swoich cywilnych i  wojskowych zdolności w  zakresie mediacji 
międzynarodowej”. Posiadała środki, by odgrywać centralną i znaczącą rolę na szcze-
blu globalnym. Autor podkreśla, że aby „w pełni zrealizować potencjał soft power Unii, 
jej siła oddziaływania w sektorze pozamilitarnym wymaga prawdziwej świadomości UE 
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i może przynieść zorganizowane i systematyczne podejście do rozwiązywania konflik-
tów”. Zaznacza on jednocześnie, że kwestia ustanawiania pokoju jest nierozerwalnie 
związana z  „historycznym i  politycznym DNA Unii Europejskiej”. Legitymizuje to, za-
równo pod względem moralnym, jak i spójności politycznej, wiodącą rolę odgrywaną 
przez UE w stosunkach międzynarodowych, czy to w kwestiach ochrony obywateli, czy 
w kwestiach bezpieczeństwa globalnego. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy 
Unia Europejska jest aktualnie w stanie odgrywać aktywną rolę mediatora międzyna-
rodowego w sposób skuteczny i wydajny?

Trzy ostatnie rozdziały recenzowanej książki opisują konkretne przykłady działań 
i zaangażowania UE w budowę i utrzymanie pokoju na podstawie szczegółowo opisa-
nych metod i narzędzi działania strategii pokojowej UE poza jej terytorium na przykładzie 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w  Somalii i  na Kaukazie. Autorzy powołują się na 
trzy studia przypadku, ponieważ w  sposób kompleksowy pokazują one różny stopień 
zaangażowania UE w ustanawianie pokoju, różne mechanizmy i metody, które zostały 
zastosowane w  różnym zakresie oraz doprowadziły do różnych efektów końcowych. 
W każdej sytuacji, w zależności od jej specyfiki, UE musiała wykazać się elastycznością, 
gotowością do działania i wymogiem przystosowania się do pozostałych aktorów lokal-
nych i międzynarodowych. 

W rozdziale siódmym pt. Unia Europejska a  izraelsko-palestyński proces pokojowy. 
Słabości i  limity peace making Caroline du Plessix opisuje inicjatywę pokojową UE 
podczas konfliktu izraelsko-palestyńkiego. Rozdział jest podzielony chronologicznie, 
obejmuje dwa okresy: 1982–2005 i 2006–2015. Zdaniem autorki, specyfikę UE jako aktora 
ustanawiania pokoju na arenie międzynarodowej można rozumieć jako odzwierciedlenie 
jej instytucjonalno-politycznego charakteru. UE została zbudowana na podstawie norm 
i  standardów i  w  konsekwencji poprzez właśnie te ustanowione standardy stara się 
przyczyniać do rozwiązywania konfliktów. Kwestionowanie skuteczności przywracania 
pokoju przez UE stało się przyczynkiem dla autorki do przeanalizowania zdolności UE 
w  dziedzinie ustanawiania pokoju poprzez promowanie tychże standardów. Według 
Caroline du Plessix, tak właśnie miało to miejsce w  przypadku konfliktu izraelsko-
-palestyńskiego. Autorka analizuje genezę konfliktu oraz rolę jaką odegrała UE w jego 
rozwiązywaniu. Państwa członkowskie Unii, zaniepokojone konsekwencjami wojny Jom 
Kipur dla ich gospodarek, przyjęły pierwsze wspólne stanowisko w tej sprawie w 1973 
roku. Następnie, po raz pierwszy przywołują „uzasadnione prawa Palestyńczyków”. Po-
mysł przyszłego uznania państwa palestyńskiego przez UE pojawił się jednak dopiero 
na posiedzeniu Rady w Berlinie w 1999 roku. Przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego było odpowiedzią na interesy państw członkowskich. 
Powołały się one wówczas na potrzebę uwzględnienia odpowiedniego instrumentu 
w  ustanawianiu pokoju przez UE. Autorka podkreśla, że przywracanie pokoju według 
standardów UE odzwierciedla nie tylko instytucjonalny jej charakter, ale także jej ograni-
czenia w tym zakresie. Zdaniem autorki, zdolność UE do interwencji w konfliktach poza 
jej granicami pozostaje nadal stosunkowo słaba w  porównaniu z  innymi podmiotami 
stosunków międzynarodowych, takimi jak np. Stany Zjednoczone.
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W rozdziale ósmym pt. Europejskie kompleksowe podejście do konfliktu w  Somalii. 
Spory międzyinstytucjonalne i wrażliwe partnerstwa Clara Egger analizuje studium przy-
padku strategii UE zastosowanej w Somalii. Według autorki „racją bytu Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jest to, 
że działając razem, jesteśmy silniejsi. Dzisiejsza stawka polega na połączeniu różnych in-
strumentów i środków”. W odpowiedzi na tę potrzebę spójności, obecną od czasu utwo-
rzenia WPZiB w 1992 roku, UE przyjęła globalne podejście do zarządzania konfliktami 
i kryzysami zewnętrznymi. Autorka podkreśla, że podejście to ma na celu wzmocnienie 
koordynacji działań UE na trzech poziomach: (1) między europejskimi podmiotami zaj-
mującymi się zarządzaniem kryzysowym (a w szczególności między Komisją Europejską 
i  Radą Europejską); (2) pomiędzy prowadzonymi działaniami (działania dyplomatyczne 
i negocjacje, działania wojskowe, akcje humanitarne, polityka rozwoju); (3) między UE a jej 
partnerami (misje ONZ, agencje, fundusze, programy, organizacje regionalne, podmioty 
pozarządowe). W ocenie autorki ten ambitny program łączy się z  oryginalną strategią 
obraną przez Unię. UE stworzyła swój własny model oparty na podejściu holistycznym. 
Jego przesłaniem było sformułowanie Javiera Solany „legitymizacja przez działanie”. 
Według autorki, takie nowe podejście było widoczne bardzo dobrze podczas działań 
UE w Somalii, gdzie widać było kompleksowe podejście europejskie ściśle powiązane 
z konkretnym doświadczeniem operacyjnym. Somalia była emblematycznym przykła-
dem wielowymiarowego zaangażowania UE, ponieważ konflikt był niezwykle ważny 
w historii wielostronnych operacji pokojowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
DG ECHO.

W rozdziale dziewiątym pt. Europejskie próby ustanowienia pokoju na Kaukazie. Am-
bicje i sprzeczności Charlotte Hille przedstawia strategię Unii dot. ustanowienia pokoju 
w tym regionie. Autorka w swoim tekście podkreśla, że istnieją trzy główne powody, dla 
których można wytłumaczyć rosnące zainteresowanie Unii Europejskiej Kaukazem od 
początku XXI wieku: (1) proces rozszerzenia UE i jego wpływ na kształtowanie wspólnej 
polityki zagranicznej; (2) rewolucja w Gruzji w 2004 roku i zapowiadana szansa na zbli-
żenie z Europą Zachodnią; (3) działania dyplomacji europejskiej w Europie Wschodniej. 
Towarzysząc regionalnym przemianom politycznym, Unia aktywnie wspierała niektóre 
kraje Kaukazu Południowego, głównie poprzez zestaw instrumentów politycznych, ta-
kich jak: Specjalny Przedstawiciel UE na Kaukazie, Misja obserwacyjna UE, Europejska 
Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest.

Reasumując, monografia przedstawia normy, praktyki oraz aktorów Unii Europejskiej 
przy użyciu metodologii socjologii stosunków międzynarodowych: socjologiczne ankiety 
pogłębione oraz wywiady z  praktykami, ekspertami i  dyplomatami uczestniczącymi 
bezpośrednio w  przedstawianym procesie. To właśnie czyni tę pozycję szczególnie 
ciekawą. Autorzy podkreślają, że UE rozwija od zakończenia zimnej wojny zróżnicowane 
instrumenty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: zarządzanie kryzysem, prewencja, 
mediacja, pojednanie, demokratyzacja i prawa człowieka. UE pragnie stać się znaczącym 
aktorem na arenie międzynarodowej zwłaszcza w rozwiązywaniu konfliktów na świecie. 
Autorzy pragną pokazać dzięki zróżnicowanym instrumentom zaczerpniętym z socjolo-
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gii i nauk politycznych, w jaki sposób polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE ewoluuje 
na przestrzeni lat. To co jest bardzo ważne i, moim zdaniem, wyróżnia tę pozycję spośród 
innych traktujących o tym temacie, to ukazanie UE i  jej polityki zagranicznej w optyce 
multilateralnej, międzynarodowej, analitycznej i akademickiej, a  jednocześnie pokazu-
jącej punkt widzenia praktyków, osób bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie misji 
pokojowych w terenie. Autorzy starają się także porównać działania UE do działań innych 
organizacji międzynarodowych, uniwersalnych i regionalnych, które posiadają od dłuż-
szego czasu instrumenty zarządzania kryzysami.

Książka ukazuje panoramę aktorów europejskich ustanawiania pokoju na arenie 
międzynarodowej. Autorzy analizują główne problemy, które leżą u podstaw stworzenia 
współczesnej, efektywnej strategii pokoju przez UE, a  także europejskie mechanizmy 
ustanawiania pokoju w  perspektywie zmian instytucjonalnych. Skupiają się wokół do-
głębnej analizy sprzeczności instytucjonalnych i  politycznych, które charakteryzują 
politykę ustanawiania pokoju. Autorzy podkreślają także, że polityka zewnętrzna UE 
jest definiowana w taki sposób, aby Unia stała się w przyszłości global conflict manager. 
UE według autorów ma odpowiednie instrumenty, aby tę rolę odgrywać jako światowy 
uczestnik bezpieczeństwa zbiorowego. Jednakże, podczas lektury książki nasuwają się 
dwa następujące wnioski, które autorzy wysuwają na pierwszy plan. Po pierwsze, dyplo-
macja europejska na poziomie regionalnym i globalnym pozostaje historycznie związana 
z rozwiązywaniem konfliktów dzięki różnorodnym modelom mediacji: wsparcie finanso-
we udzielane organizacjom pozarządowym, ekspertom zewnętrznym i wsparcie partne-
rów. Po drugie zaś, słabość, niespójność środków oraz brak wystarczającego wsparcia 
politycznego prowadzą do stopniowego obniżania wpływów w  skali światowej i  do 
obniżania zdolności interwencji Unii. Czytelnik wzbogaca swoją wiedzę o perspektywę 
także francuską/frankofońską Unii jako gracza autonomicznego z wyraźnymi ambicjami 
w  dziedzinie ustanawiania pokoju na świecie. Zdaniem autorów, Unię Europejską i  jej 
politykę zagraniczną rozumianą jako przedmiot badań stosunków międzynarodowych, 
należy również traktować jako zjawisko wielostronne, ilustrujące wielopłaszczyznową 
logikę współpracy międzynarodowej. Jak możemy przeczytać w  monografii, takie po-
zycjonowanie pozwala na użyteczne porównania, podkreślając specyfikę przemian na 
przestrzeni lat. Według autorów, możemy zaobserwować, że w  zdecydowanej więk-
szości organizacje międzyrządowe stopniowo wyposażały się w narzędzia zarządzania 
kryzysowego, co oznacza zwiększone inwestycje w  tym zakresie. Taki punkt widzenia 
pozwala więc na przechodzenie z lokalnego do globalnego porządku, w myśl zasady, że 
organizacje międzynarodowe uczestniczą na poziomie systemowym w organizacji świa-
ta i jego przemianach. Autorzy powołują się w dziedzinie studiów europejskich na Gëzima 
Visoka i  Johna Doyle, którzy proponują zastosowanie kryteriów „neofunkcjonalnego 
pokoju” do przyjętego przez Unię Europejską sposobu rozwiązywania konfliktów. W ten 
sposób autorzy podkreślają interakcje między dynamiką polityczną a rutyną instytucjo-
nalną w procesach obejmujących różnorodność podmiotów publicznych i prywatnych. 

Nie dostrzegam żadnych mankamentów merytorycznych i strukturalnych recen-
zowanej monografii, które mogłyby wpłynąć na jej wartość naukową. Książka jest 



Recenzja książki: Anne Bazin, Charles Tenenbaum (red.), L’Union européenne... 209

napisana językiem i  stylem analitycznym, skłania do refleksji i  osądu krytycznego 
polityki Unii. Przedstawia bardzo aktualną tematykę z różnych ciekawych perspektyw 
badaczy międzynarodowych. W czasach opracowywania koncepcji strategicznej UE 
– Kompasu Strategicznego, który zdefiniować ma zagrożenia i cele strategiczne UE, 
aby nadać jej autonomię strategiczną na przyszłość, ważne pozostaje zapoznanie się 
z tą monografią.

Bibliografia wykorzystana w  monografii jest bogatym źródłem tekstów badaczy 
z  różnych środowisk międzynarodowych, głównie frankofońskich, które wzbogacić 
mogą polską wizję postrzegania UE jako współtwórcę pokoju na świecie. Autorzy starają 
się pokazać zróżnicowane perspektywy ujęcia tego samego tematu tak aby wzbogacić 
obraz oraz pobudzić do zastanowienia się nad rolą UE i powodami jej działania. Wśród 
cytowanych prac wymienione są: monografia The European Union and Peacebuilding 
Stevena Blockmansa, Jana Woutersa i Toma Ruysa, którzy analizują prawno-instytucjo-
nalną panoramę działań Unii, jak też publikacja Marii Grazii Galantino i Marii Raquel Freire 
Managing Crises, Making Peace, która odnosi się do „strategicznej wizji” Unii Europejskiej 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony na podstawie serii studiów przypadków (Kosowo, 
Czad, Mali, Afganistan). Przedstawiono też podejścia teoretyczne rzutujące na tradycyjne 
koncepcje utrzymania pokoju na politykę zagraniczną UE. Cytowane są także artykuły 
opublikowane w  „Journal of Common Market Studies” autorstwa Juliana Berg manna i 
Arne Niemanna oraz Gëzima Visoki i  Johna Doyle, ukazujące różne perspektywy me-
diacji i inicjatyw rozwiązywania konfliktów. W bibliografii znajdziemy także odwołania do 
kwestii kryteriów skuteczności mediacji prowadzonych przez UE. Przytaczani są Julian 
Bergmann i Arne Niemann, którzy w swoich badaniach starają się stworzyć obiektywną 
analizę tych inicjatyw dialogowych. Autorzy w swoich tekstach przywołują także szeroki 
wachlarz prac francuskich i  frankofońskich badaczy, jak np. Nadège Ragaru, Bernard 
Lahire, Laure Delcour, Alain Dieckhoff, Florent Parmentier i  inni. Znajdziemy ponad to 
bogaty wykaz tekstów, dokumentów źródłowych z instytucji UE.
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Politologia jest dziedziną nauki, w której dekadenckie podejście wydaje się nie wy-
chodzić z mody. W latach sześćdziesiątych David Bell pisał w swoim dziele The End of 
ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties (1960) o końcu ideologii, do czego 
następnie odnosiło się wielu autorów, analizując dominację sił neoliberalnych w kolejnej 
dekadzie oraz zmianę dynamiki funkcjonowania systemów partyjnych. Rozprawiano 
o zacieraniu się różnic między partiami politycznymi i przeniesieniu się środka ciężkości 
z prób budowy tożsamości ideowej na rzecz konstruowania pomyślnych strategii wy-
borczych. Podobnie, w  latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Francis Fukuyama 
opublikował książkę The End of the history and the last man (1992), która traktowała 
o końcu historii. Zgodnie z jej przesłaniem, ludzkość doszła do kresu, u którego wydaje 
się, iż zwyciężyła i od tej pory utrwalać się na świecie będzie liberalno-demokratyczna 
forma rządów. 

Następnie myślą tą zajmowały się kolejne sympozja, podczas których początkowo 
dyskutowano transformacje systemowe państw dotychczas niedemokratycznych, prze-
chodząc płynnie do rozważań nad wyzwaniami związanymi z kultywowaniem systemu 
opartego na ideałach partycypacji, społecznych deliberacji i  reprezentatywności wy-
branych przedstawicieli. Zwątpienie w ideę i aktorów sceny politycznej zidentyfikowano 
jako jedną z  przyczyn apatii, jak i  narastającej frustracji, która przełożyła się na głosy 
oddane w wyborach na radykalne, często zupełnie nowo utworzone formacje politycz-
ne. Efektem tego jest słabnąca pozycja tradycyjnych partii politycznych, a wśród nich 
– socjaldemokracji. Tym razem to jej wielu komentatorów wieszczy nieuchronny i bliski 
koniec. Patrząc na ostatnie trzy dekady, intrygującym wydaje się pytanie, jak to się stało, 
że rodzina polityczna o dumnych półtorawiekowych tradycjach, która otworzyła nowe 
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stulecie będąc w 12 na 15 rządów państw unijnych, dziś zdaje się walczyć o przetrwanie. 
W tym kontekście nowa monografia Patricka Diamonda The British Labour Party in Op-
position and Power 1979–2019. Forward March Halted? (Wyd. Routledge, London and New 
York 2021) jest szczególnie warta lektury. 

Autor książki jest profesorem Queen Mary University w Londynie, pozostając równo-
legle związany pracą naukową i wykładami z Uniwersytetem w Oksfordzie. Już w trakcie 
studiów na Uniwersytecie w Cambridge przystąpił do działalności politycznej, zostając 
krajowym przewodniczącym Labour Students. Tym samym, w  Wielkiej Brytanii bywa 
rozpoznawany jako polityk i strateg. Zasłynął jako jeden z najskuteczniejszych, mimo że 
najmłodszych w historii, Szefów Działu Planowania na 10 Downing Street (Urząd Premie-
ra). Funkcję tę sprawował w latach 2001–2004, będąc uprzednio Dyrektorem ds. Orga-
nizacyjnych Partii Pracy i Specjalnym Doradcą Sekretarza Stanu Petera Mandelsona ds. 
Irlandii Północnej. Od trzech dekad Diamond angażuje się w działalność think-tanków, 
zdobywając najpierw szlify jako redaktor magazynu „Progress”, a następnie zasiadając 
w  fotelu współprzewodniczącego Policy Network oraz w Radzie Naukowej Foundation 
for European Progressive Studies w Brukseli. Diamond jest autorem imponującej liczby 
publikacji, w tym artykułów publicystycznych, które ukazały się na łamach prasy brytyj-
skiej i niemieckiej. Co jest niezwykle rzadkie, w swojej karierze Diamond traktuje politykę 
i  politologię jako dwie osobne sfery, umiejętnie je rozgraniczając. Świadectwem tego 
jest recenzowana monografia, w której rzetelność badań, dyscyplina w postawie nauko-
wej i obiektywność dojrzałych, krytycznych sądów sprawiają, iż jest to rodzaj publikacji 
dochowującej wiary najwyższym standardom etycznym i mającej wszelkie cechy, które 
sprawiają, że wielu politologów marzyłoby o napisaniu podobnej pracy jako zwieńczenia 
ich działalności naukowej. 

Zgodnie z  tytułem, składająca się z  trzech części i dziesięciu rozdziałów monografia 
Diamonda dotyczy dziejów Partii Pracy na przestrzeni czterech dekad. Niemniej jednak 
wprowadzenie do niej pozwala na ugruntowanie analiz w szerszym wymiarze czasowym, 
a  mianowicie od końca drugiej wojny światowej. Tenże okres opisany jest pod kątem 
spostrzeżenia, iż był to ostatni moment w historii XX wieku (z wyjątkiem rządów Harolda 
Wilsona w latach siedemdziesiątych), w którym Partia Pracy znajdowała się u sterów i była 
zdolna przeprowadzić gruntowne reformy. Ich zamysł i donośność spowodowały, że stały 
się one wyznacznikami nowego, powojennego ładu. Stanowią więc one dziedzictwo, które 
legło u podstaw tworzenia nowoczesnego państwa dobrobytu. Maestria wspomnianych 
reform, jak przyznaje Diamond, to koncepcja wytworzenia swoistego amalgamatu myśli 
socjalistycznej i liberalnej (przy wskazaniu m.in. na inspirację myślą Williama Beveridge’a 
i   jego propozycjami, na których fundamencie oparto anglosaski model państwa dobro-
bytu). Przyniosła ona gwarancję poparcia większości dla nowego kierunku rozwoju, będąc 
tym samym przysłowiową „solą w oku” konserwatystów i celem ich ataków, szczególnie 
pod przywództwem Margaret Thatcher. Takiego rodzaju ujęcie historii Partii Pracy pozwala 
docenić, jak historycznym przełomem było zwycięstwo Tony Blaira w 1997 roku i kolejne 
sukcesy wyborcze pozwalające laburzystom na utrzymanie się przy władzy do 2010 roku. 
Efektem tego była zmiana charakteru Partii Pracy z ugrupowania opozycyjnego w systemie 
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dwupartyjnym na partię władzy. Tłumaczy to także ewolucję organizacyjną omawianego 
ugrupowania, które stało się uosobieniem myśli końca lat dziewięćdziesiątych, iż partia 
sukcesu to tzw. catch-all-party, która zdaje sobie sprawę, iż wybory wygrywa ten, który 
przyciągnie do siebie wyborców środka sceny politycznej. 

Konsekwentnie, próbując ocenić tzw. „Trzecią Drogę”, która legła u podstaw projektu 
Nowej Partii Pracy (ang. New Labour) i sukcesu laburzystów w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, należy wziąć pod uwagę, w jakich warunkach doszło do jej nakreślenia. 
W poprzedzających ten okres dekadach, Partia Pracy borykała się z własną niemocą (zob. 
Diamond 2021: s. 34–35), z brakiem wiary we własne szanse i pomysłu na to, jak przełamać 
dominację konserwatystów. Poziom apatii był na tyle daleko idący, a próby radykalizacji na 
tyle niefortunne, że w partii doszło wręcz do zapomnianych już dziś rozłamów. Liderzy partii 
(tacy, jak Neil Kinnock) nie byli w stanie zagrozić Żelaznej Damie, a hegemonia torysów i ich 
reformy zmieniały kraj w sposób tak zasadniczy, że należało się spodziewać konsekwencji 
rozciągających się na następne pokolenia (s. 53). Obok powodu do frustracji i traum wy-
borczych (s. 62–63), stanowiło to dla laburzystów motywację do podjęcia intelektualnego 
wysiłku mającego na celu wyobrażenie sobie alternatywnego scenariusza, w  którym 
u steru znaleźliby się oni sami. Diamond pokazuje te starania, przytaczając nadzwyczajną 
liczbę dokumentów (w tym niepublikowanych raportów i protokołów posiedzeń), notatek 
oraz wywiadów z ważnymi postaciami sceny politycznej i intelektualnej tamtych dni. Dzięki 
niezwykle metodycznemu katalogowaniu dowodów i świadków tamtych czasów, książka 
Diamonda służyć może za szczególną kronikę ilustrującą przebieg kariery poszczegól-
nych polityków brytyjskich. Ta wręcz detaliczna analiza o charakterze jakościowym służy 
autorowi do weryfikacji dwóch tez, które partie socjaldemokratyczne powinny potrakto-
wać jako instruktażowe. Po pierwsze, sukces partii politycznej w życiu publicznym zależy 
wyłącznie od celów programowych stawianych przez tę partię jako priorytetowe oraz od 
tego, czy z wiarą w ich realizację zostaną one zaprezentowane społeczeństwu. Po drugie, 
sukces partii determinuje idea, która jest w stanie przyciągnąć różne grupy społeczne (s. 
49). Wypracowanie nośnych idei nie jest proste. Najczęściej są one efektem refleksji, analiz, 
dyskusji i publikacji – co samo w sobie znaczy, że partia musi mieć zaplecze w postaci 
zaangażowanych intelektualistów i ekspertów, zleconych analiz czy współpracujących in-
stytutów (fundacji politycznych). Grono decydentów politycznych musi otworzyć się i przy-
zwolić na pluralizm w dyskusji. Nawet jeśli w danym momencie dyskusja ta ograniczałaby 
się do dywagacji wydawałoby się teoretycznych bądź utopijnych. 

Partia New Labour była więc sumą wyborów dokonanych przez nowe pokolenie, 
któremu udało się przejąć przywództwo partyjne. Diamond pisze bowiem o partii „Blaira 
i (Gordona) Browna”, która stanęła w szranki z alternatywną ofertą polityczną, stanowiącą 
próbę odpowiedzi na wyzwania współczesności. Czas jej przedstawienia zapisał się 
w  annałach socjaldemokracji jako moment wielkiej schizmy, która podzieliła ruch na 
zwolenników „Trzeciej Drogi” i tradycjonalistów. Spór o to, która strona miała racje, drąży 
centrolewicę po dziś dzień dowodząc, iż rozłam w partii wywołany nowymi propozycjami 
był ostatnią tak wielką kontrowersją programową oraz prawdopodobnie ostatnią do dziś 
próbą modernizacji partii. 



Anna A. Skrzypek214

Esencją “Trzeciej Drogi” było założenie, iż w dobie globalizacji centralne dla socjal-
demokracji pojęcie „sprawiedliwości społecznej” musi ulec re-interpretacji (s. 120–127). 
Zdaniem laburzystów, nie można było go definiować w kategoriach użytych przykłado-
wo w słynnym programie niemieckiej SPD z Bad Godesberg (1959), ponieważ zmieniły 
się całkowicie uwarunkowania społeczno-polityczne (s. 38). Obecna era, zwana erą 
cyfrową, w której prym wiodą wiedza oraz usługi, jest nieporównywalna do czasów lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, naznaczonych re-industrializacją dekad powojen-
nych. Czerpiąc inspiracje z dialogu prowadzonego z Billem Clintonem i z demokratami 
w Stanach Zjednoczonych (s. 116–120), laburzyści doszli do przekonania, iż muszą prze-
nieść środek ciężkości i szukać sposobu, by stać się „najbardziej konkurencyjną światową 
gospodarką oparta na wiedzy”. Oznaczało to przede wszystkim inwestycje w edukację 
(s. 246) i zwalczanie ubóstwa, szczególnie wśród dzieci (s. 209, 216). Centralnym poję-
ciem stała się „inwestycja społeczna” (inwestycja w kapitał społeczny, s. 210), a nowy 
paradygmat ekonomiczny oparty był na współpracy z  kapitałem w  celu osiągnięcia 
najważniejszego celu laburzystów – „wzrostu gospodarczego przekładającego się na 
pełne zatrudnienie i godne życie ciężko pracujących rodzin” (str. 239, 245). Blair, a przede 
wszystkim Brown – uważali, że właściwie regulowana gospodarka może funkcjonować 
z pożytkiem dla wszystkich. Uznawali, że dobrym rozwiązaniem jest tzw. partnerstwo 
publiczno-prywatne (str. 303), ponieważ trzeba realizować zasadę, iż np. służba zdrowia 
jest uniwersalnie dostępna, co jednak nie oznacza, że jako usługa musi być świadczo-
na wyłącznie w sposób scentralizowany i przez samo państwo. Oczywiście, w ocenie 
wielu współczesnych autorów (np. zob. Lavelle 2008; Schmidt 2016), socjaldemokracja 
laburzystowska, która nie chciała walczyć z kapitalizmem czy globalizacją, zdawała się 
dokonywać karygodnej zdrady ideałów. Czytając wnikliwą analizę Diamonda, trudno 
zgodzić się, że tak w rzeczywistości było. Autor jednoznacznie dyskontuje pogląd, ja-
koby New Labour nasiąkła neoliberalizmem. Wskazuje natomiast, iż nowoczesność jej 
podejścia polegała na zdefiniowaniu przystających do rzeczywistości kryteriów postępu 
społecznego. Na tej kanwie Diamond pokazuje również, jak bardzo Partia Pracy była for-
macją skoncentrowaną na reformie państwa po latach „thatcheryzmu” i na czym opierał 
się centro-lewicowy patriotyzm. 

W swojej ocenie Diamond przyznaje, że jakkolwiek laburzyści spędzili wiele lat 
formułując nowe założenia ideowe, to niemniej jednak rok 1997 zweryfikował również 
negatywnie ich przygotowanie do faktycznego sprawowania rządów. Centralna dla nich 
reforma edukacji okazała się nie w  pełni przygotowana, podobnie jak otwarcie rynku 
na pracowników z  państw przystępujących do UE w  2004 roku, a  propozycje reform 
administracyjnych (takich, jak przykładowo wobec Szkocji) miały okazać się nie do końca 
przemyślane w skutkach. Szczególnie w tych politycznych, które miały w przeciągu kilku 
lat uszczuplić polityczny kapitał i odebrać wyborców samej Partii Pracy. Do tego doszła 
sprawa wojny w  Iraku (s. 223–229), która poniekąd położyła się cieniem na wszystkich 
innych osiągnięciach – nawet tak doniosłych, jak wyregulowanie gospodarki, która nie 
była na tyle silna, by oprzeć się kryzysowi finansowemu w latach 2007–2009. Ten fakt 
sprawia, że porównując New Labour z  powojennymi rządami Partii Pracy (s. 201–202), 
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Diamond zauważa, iż w latach 1997–2010 nie udało się jej ustanowić zrębów trwałego, 
nowego porządku – którego rządy konserwatywno-liberalne, a następnie konserwatyw-
ne nie mogłyby unicestwić na przestrzeni kolejnej dekady.

Jakkolwiek monografia Diamonda jest monumentalna i oparta na drobiazgowych stu-
diach tematu, pozostawia ona czytelników z niedosytem w dwóch kwestiach. Po pierwsze, 
pomimo, że autor opisuje wpływ dyskusji toczących się w innych partiach socjaldemokra-
tycznych w Europie i na świecie na rozwój idei New Labour, to jednak nie zgłębia tematu 
międzynarodowej polityki laburzystów i  ich podejścia do spraw europejskich. Wzmianki 
o nich są raczej śladowe (zob. s. 209, 256), co stanowi lukę, biorąc pod uwagę brytyjską 
prezydencję w  UE zainaugurowaną jednym z  najbardziej pro-europejskich przemówień 
premierów na forum Parlamentu Europejskiego w  wykonaniu Tony Blaira. Brakuje też 
opisu, jak otwarci na świat laburzyści dyskontowali fakt, iż byli wzorem i inspiracją dla tak 
wielu innych partii socjaldemokratycznych w Europie, o czym pisze m.in. Ricardo Lagos w 
książce The Southern Tiger (2012). 

Po drugie, zadziwia ostrość krytyki Diamonda wobec Eda Millibanda jako następcy 
Gordona Browna (s. 340). Milliband pojawia się poniekąd znikąd (nie ma o nim w książce 
wcześniejszych wzmianek) i jest ukazany jako niezwykle nieudolny polityk, który podjął 
się misji przerastającej jego możliwości od początku do końca. Jego krótkie przywództwo 
Diamond ocenia jako fatalne, nawet gorsze od kolejnego lidera Jeremy Corbyna. Temu 
ostatniemu zarzuca brak skonsolidowanej wizji, demaskując sprzeczności w głoszonych 
przez niego poglądach i działaniach. Tym samym część trzecia odpowiada na pytanie 
postawione we wstępie tej recenzji – a mianowicie, co stało się z ruchem socjaldemo-
kratycznym, że obecnie wielu analityków dowodzi definitywnego zmierzchu tej wielkiej 
niegdyś formacji.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że książka Patricka Diamonda jest pierwszą, nowa-
torską próbą ujęcia współczesnej historii Partii Pracy. Wyróżnia ją warsztat, ogromna liczba 
przestudiowanych dokumentów i przeprowadzonych wywiadów, a także analiza jakościo-
wa, pozwalająca na sformułowanie ocen, które często obalają twierdzenia-mity o naturze 
New Labour i “Trzeciej Drogi”. Monografia napisana jest pięknym językiem, który sprawia, iż 
czytelnik niemal przenosi się w czasie, mogąc bezpośrednio czerpać z intelektualnego bo-
gactwa przytaczanych wielkich debat politycznych. Tym samym publikacja powinna wejść 
do kanonu klasyki politologicznej, stanowiąc lekturę obowiązkową badaczy zajmujących 
się nie tylko historią Wielkiej Brytanii i  jej systemem politycznym, ale także wszystkich 
politologów studiujących systemy partyjne i współczesną myśl polityczną. 
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