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Globalizacja a proces integracji europejskiej

Dyskusja wokół zależności pomiędzy procesami globalizacji i integracji europejskiej 
doczekała się samodzielnej literatury naukowej, także w języku polskim1. Dlatego też 
rozważania politologiczne na ten temat, przedstawione poniżej, nie mają charakteru 
wyczerpującego wykładu naukowego na zadany temat, lecz są próbą dyskusji, skupio-
ną wokół trzech podstawowych pytań – po pierwsze, jakie są relacje pomiędzy anali-
zowanymi procesami, po drugie, jakie trwałe skutki dla systemu politycznego państw 
Starego Kontynentu przynosi współwystępowanie gloablizacji i integracji europejskiej 
i wreszcie, po trzecie, w jaki sposób można opisać globalną pozycję Unii Europejskiej 
jako podmiotu procesów politycznych.

Globalizacja a regionalizacja – czym jest integracja europejska? 

Podstawową kwestią, którą należy przedyskutować, omawiając tytułowe zagadnienie, 
jest natura relacji między przedmiotowymi procesami. Zostanie ona omówiona bez za-
głębiania się w ich wewnętrzną charakterystykę, która – w odniesieniu do globalizacji 
– przedstawiona jest w innych artykułach niniejszej publikacji, a w kwestii integracji 
europejskiej jest przedmiotem odrębnych, rozległych dysput. 

Na wstępie rozważań można postawić hipotezę, że możliwe są cztery modelowe for-
my relacji pomiędzy globalizacją a procesem integracji europejskiej. Pierwszy model 
definiowałby integrację europejską jako część procesów globalizacyjnych (a zatem in-
tegracja europejska jest to lokalny przejaw szerszego zjawiska). Drugi model opierałby 
się na twierdzeniu, że procesy globalizacyjne i integracyjne w Europie są zjawiskami 
jednoczesnymi, ale samodzielnymi (to znaczy można rozpatrywać je odrębnie lub po-
strzegać je jako wzajemnie – ale zewnętrznie – się warunkujące). Trzeci model pod-
kreślałby ich ścisłe powiązanie, ale o charakterze kontradyktoryjnym (co oznacza, że 
integracja europejska jest lokalną kontrodpowiedzią na proces globalizacji). Czwarty 
wreszcie możliwy model wskazywałby, że oba te procesy tak naprawdę są przejawem 

 1 Patrz B. Jóźwik (red.), Globalizacja i integracja europejska, Lublin 2007; J. Kotyski (red.), Glo-
balizacja i integracja europejska – szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, Warszawa 2005; 
T. Wallas (red.), Integracja europejska a globalizacja, Poznań 2003; A. Kukliński, K. Pawłowski 
(red.), Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne, Nowy Sącz 2006.
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zupełnie innego, szerszego zjawiska natury cywilizacyjnej, a szczególnie kulturowej 
i gospodarczej, a więc rozpatrywanie ich jako dwóch procesów nie ma sensu, gdyż 
istota zmiany leży zupełnie gdzie indziej. Ważne natomiast są ich skutki polityczne 
i ekonomiczne, które stanowią istotne novum w praktyce światowej, znane jako poja-
wienie się zjawiska global governance (światowego zarządzania politycznego)2. 

W teoriach stosunków międzynarodowych omawiana kwestia przybiera formę sporu 
o stosunek między globalizacją a regionalizacją, której tylko jednym z przejawów jest 
integracja europejska. Relacje pomiędzy tymi dwoma generalnymi zjawiskami R. Falk 
opisywał poprzez cztery role, jakie procesy regionalizacji odgrywają wobec procesów 
globalizacji: powstrzymywanie negatywnych aspektów globalizacji (poprzez utrzy-
manie kontroli nad działającymi globalnie siłami rynku), przeciwdziałanie anarchii 
(w relacjach rządu i społeczeństwa, przestrzeganie praw człowieka, niedopuszczanie 
do upadku państw), promowanie pozytywnej globalizacji (wzmacnianie zdolności do 
osiągania wspólnych celów na poziomie ładu międzynarodowego), promowanie pozy-
tywnego regionalizmu (poprzez osiąganie tych celów w drodze zarządzania politycz-
nego na poziomie zintegrowanym)3. 

Regionalizację ekonomiczną rozumie się jako „konsolidację i formalizację integracji 
gospodarczej w ramach grupy geograficznie bliskich sobie gospodarek”4. Tak pojmo-
wana regionalizacja może być interpretowana dwojako – ze względu na wewnętrz-
ną liberalizację rynku można ją uważać za lokalny wariant zjawisk globalizacyjnych 
(jako cegiełkę w budowli światowego porządku wolnego handlu), albo też – odwrotnie 
– jako tworzenie lokalnej fortecy, osłony przed wiatrami globalizacji. Istota problemu, 
który jednakże wiąże się z takim postawieniem sprawy wzajemnych relacji pomiędzy 
globalizacją a regionalizacją w wersji integracji europejskiej, polega na nieporówny-
walnym rozwoju tej specyficznej formy regionalizacji względem pozostałych (podob-
nych) form regionalizacyjnych – jak np. NAFTA czy APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation  – Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) – które w praktyce nie wyszły 
poza stadium określonego typu strefy wolnego handlu.

W szerszym, politycznym zakresie, regionalizacja jest definiowana ogólnie jako 
proces oparty na trzech kryteriach wyodrębniania: kryterium geograficznym, syste-
mowym (poprzez intensyfikację relacji tworzących regionalny podsystem) oraz kryte-
rium interesu regionalnego (zmieniający partykularne interesy uczestników współpra-
cy w samoistny interes regionalny), w wyniku czego regionalizacją możemy nazwać 
„wszelkiego rodzaju formy współpracy międzynarodowej państw blisko siebie położo-
nych, opartej na wspólnych dla nich interesach”5. W tym znaczeniu regionalizacja była 

 2 Patrz R.O. Keohane, J.S. Nye Jr., Power and Interdependence, New York 2001; D. Held, M. Koe-
nig-Archibugi (red.), Taming Globalization, Cambridge 2003, s. 130–159. 

 3 R. Falk, Regionalism and World Order after Cold War [w:] B. Hettne (red.), Globalization and 
New Regionalism, New York 1999, s. 226, cyt. za: P.J. Borkowski, Polityczne teorie integracji 
międzynarodowej, Warszawa 2007, s. 31. 

 4 Patrz B. Rosamond, Theories of European Integration, New York 2000, s. 180. 
 5 E. Haliżak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), 

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006, s. 285; E. Haliżak, 
Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999, s. 17, cyt. za: P.J. Borkow-
ski, dz.cyt., s. 22. 
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bliższa ogólnej tendencji do rozpraszania władzy publicznej, która przybiera formy 
zarówno globalne, jak i geograficznie skoncentrowane. 

Dyskusja ta może być postrzegana w szerszym kontekście odwołującym się do 
charakteru źródeł procesów politycznych leżących u podstaw podjęcia decyzji o uru-
chomieniu procesu integracyjnego. Jeżeli bowiem uznajemy, że źródłem tym jest 
świadoma decyzja aktorów politycznych (rządów państw członkowskich) o podjęciu 
formalnej integracji, której narzędziami są prawne porozumienia (traktaty) i ustalane 
proceduralne reguły, to oznaczać to będzie, że proces ten jest w pełni kontrolowany 
i stanowi odpowiedź na presję globalizacyjną. W takim wypadku zawsze będzie to 
pewna forma kontrpropozycji. Jeżeli jednak przyjmiemy, że możliwość kontrolowania 
procesów integracyjnych w Europie (procesów społecznych, gospodarczych czy zmian 
technologicznych) znajduje się dzisiaj poza zasięgiem pojedynczych aktorów państwo-
wych i mamy raczej do czynienia z samoczynną integracją związaną ze współzależ-
nością i „eksternalizacją” funkcji państwa, to wtedy możemy być skłonni uznać, że 
proces integracji europejskiej należy wpisać w szerszy kontekst globalizacyjny i roz-
patrywać go jako jego lokalny wariant. 

Jednym z wariantów kontrpropozycji jest stwierdzenie, bliższe koncepcji „przemocy 
strukturalnej”, które mówi, że globalizacja stanowi dla integracji europejskiej źródło 
zewnętrznego szoku, który zmusza aktorów europejskich do znalezienia adekwatnej 
odpowiedzi. Jak pisała H. Wallace w odniesieniu do kształtu integracji europejskiej 
w połowie lat 90., „integracja europejska może być postrzegana jako swoisty, zachod-
nioeuropejski [sic! – K.S.] wysiłek wstrzymania konsekwencji globalizacji. Nie chcąc 
być zmuszonymi do wyboru pomiędzy narodowymi wariantami działań w ramach po-
lityki rozwoju a relatywną globalną anarchią, Zachodnioeuropejczycy wymyślili formę 
regionalnego zarządzania z quasi-politycznymi zasadami, aby rozbudować możliwości 
działania swych państw i uszczelnić granice oddzielające ich od reszty świata”6. 

Wariantem odpowiedzi na powyższy argument, nawiązującym do postrzegania pro-
cesu integracji europejskiej jako wpisującego się w szersze zjawisko globalizacji, jest 
odrzucenie obrazu polityki wspólnotowej jako wewnętrznie jednolitej i wskazywanie, 
że o ile w niektórych obszarach może ona być uznawana za „zabezpieczenie”, o tyle 
w innych wyraźnie można wskazać na korzystanie przez europejskich aktorów go-
spodarczych z większego otwarcia rynków czy też wytworzenia się globalnych form 
zarządzania określonymi rodzajami polityk czy zasobami7. 

Ujmując rzecz jeszcze inaczej, jeśli uznamy, że „globalizacja jest takim współcze-
snym stanem natury w duchu myśli protoliberalnej, [to z kolei] integracja to inten-
cjonalne przedsięwzięcie mające realizować określone uświadomione interesy. Tym 
samym reprezentuje ona to, co polityczne, strategiczne, zaplanowane. Jest więc jedną 
z form okiełznywania globalnej żywiołowości, a jednocześnie miejscem chyba najbar-
dziej intensywnego i ważnego dziś spotkania państwa i rynku”8. 

Jeszcze jeden wariant odpowiedzi na pierwotne pytanie można znaleźć w anali-
zie punktów zbieżnych i różnic w charakterystyce skutków procesów globalizacji 

 6 H. Wallace, W. Wallace, Policy-Making in the European Union, Oxford 1997, s. 17.
 7 Patrz B. Rosamond, Globalization and the Social Construction of European Identities, „Journal 

of European Public Policy” 1999, nr 6 (4).
 8 P.J. Borkowski, dz.cyt., s. 32. 
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i integracji europejskiej. J. Czaputowicz wymienia 14 zjawisk związanych z globaliza-
cją9, które można na potrzeby niniejszego tekstu zaklasyfikować do trzech grup: tożsa-
mych z integracją europejską, rozbieżnych z nią i obojętnych względem niej. Przez taki 
zabieg otrzymujemy zestawienie zaprezentowane w tabeli: 

Tab. 1. Zjawiska globalizacyjne a proces integracji europejskiej

Wariant globalizacyjny Charakter zjawiska Wariant integracyjny

Zjawiska tożsame

Internacjonalizacja Intensyfikacja relacji pomiędzy 
suwerennymi państwami

Pogłębiona współzależność
aż do suwerenności dzielonej

Denacjonalizacja 
Instytucje o charakterze narodowym 
tracą na znaczeniu wobec instytucji 
międzynarodowych i subnarodowych

Proces polityzacji Unii Europejskiej 
zwiększający znaczenie instytucji 
ponadnarodowych 

Liberalizacja Wprowadzenie otwartej gospodarki 
światowej

Unia Europejska jako promotor 
wolnego handlu (z zachowaniem 
własnych interesów)

Modernizacja Rozprzestrzenianie się zachodnich 
modeli systemowych 

Standardy europejskie jako źródło 
modernizacyjne dla krajów człon-
kowskich i kandydujących do UE

Hybrydyzacja
Wzrost synkretyzmu kulturowego: 
asymilacja do kultur lokalnych
elementów kultury globalnej

Zwiększenie wymiany kulturowej 
i swoboda osiedlania się w ramach 
Unii Europejskiej

Delokalizacja Odrywanie działalności gospodar-
czej od lokalnego kontekstu

Wspólny rynek jako narzędzie 
przenoszenia produkcji do krajów 
o niższych kosztach produkcji, rosną-
ca konkurencyjność terytorialna 
w ramach Unii

Deterytorializacja 
Spadek znaczenia terytorium i prze-
strzeni geograficznej, nowe kryteria 
organizowania przestrzeni

Cztery podstawowe swobody 
przemieszczania się: ludzi, towarów, 
kapitału i usług

Zjawiska obojętne

CNNizacja
Możliwość bieżącego śledzenia 
wydarzeń na świecie i oceny ich 
wpływu

Tworzenie medialnej sfery publicznej 

Metropolizacja Wzrost znaczenia miast
Europa jako obszar zrównoważonego 
rozwoju przestrzennego „Europa 
2000 plus”

Glokalizacja Globalna produkcja na lokalne rynki
Europa jest zarówno dostarczy-
cielem, jak i odbiorcą produkcji 
globalnej

Zjawiska rozbieżne

Amerykanizacja
Rozprzestrzenianie się amerykań-
skich wzorów kulturowych i stylów 
życia kosztem kultury rodzimej

Ochrona kultury i tożsamości
europejskiej 

 9 Patrz J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 
2007, s. 242.



147

Globalizacja a proces integracji europejskiej 

Wariant globalizacyjny Charakter zjawiska Wariant integracyjny

Zjawiska rozbieżne

Detradycjonalizacja Zanik tradycyjnych wartości grupowych Trwałość grupowych tożsamości

Uniwersalizacja Zwiększanie zasięgu oddziaływania 
produktów, doświadczeń i idei

Europa jako wewnętrzne uniwersum 
oddziaływania 

Homogenizacja Wypieranie odmienności przez 
podobieństwa Brak zjawiska zaniku różnorodności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka 
i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 242

Dlatego też jeżeli do omawianych powyżej zagadnień zostaną włączone czynniki czasu 
i ewolucji, to wtedy pojawia się jeszcze inna możliwa koncepcja teoretyczna – zależność 
między procesem globalizacji a procesem integracji europejskiej ma charakter „kometo-
wy”. Oznacza to, że integracja europejska znajduje się względem globalizacji w ciągłym 
ruchu o trajektorii komety – zbliża się i oddala w ramach pewnego cyklu politycznego, 
dla którego zmiennymi są: (1) potrzeba liberalizacji handlu światowego i większej obec-
ności europejskich podmiotów gospodarczych na rynkach globalnych; (2) wewnętrzny 
nacisk na ochronę określonych sektorów produkcji czy własnych marek; (3) kwestia roz-
szerzenia Unii Europejskiej, stosunków z sąsiadami i geopolitycznych interesów państw 
członkowskich. Stąd też może wynikać ów ambiwalentny stosunek obu procesów. 

W czasie gdy wygrywa opcja liberalizacyjna, rządy państw członkowskich są 
bardziej skłonne do wpisywania swych działań na arenie wspólnotowej w kontekst 
globalizacyjny. Opcja ta może wynikać na przykład z chęci zdobycia nowych ryn-
ków zewnętrznych lub wykorzystania przewagi konkurencyjnej w ramach szerszych 
porozumień (Światowa Organizacja Handlu). Jednocześnie, gdy powstaje silna presja 
geopolitycznych interesów, pojawiają się nowe propozycje ułożenia relacji z szerszym 
sąsiedztwem lub strategicznymi partnerami, albo też następuje istotne rozszerzenie: 
państwa członkowskie Unii Europejskiej są bardziej skłonne do postrzegania swojej 
roli w szerszym, globalnym kontekście, co owocuje na przykład interwencjami mi-
litarnymi w Afryce czy debatą wokół kolejnych wymiarów europejskiej polityki są-
siedztwa. Gdy zwycięża chęć zabezpieczenia własnych zasobów lub wewnętrznej 
konsolidacji (o charakterze politycznym czy społecznym), polityka europejska staje 
się bardziej skierowana na siebie i oddala się wówczas od trendów globalizacyjnych 
na rzecz poszukiwania własnej tożsamości czy siły wpływu, który następnie można 
wykorzystać, gdy powróci się w okolice polityki globalnej. 

Globalizacja, integracja a procesy decydowania politycznego 

Ponieważ omówione powyżej zagadnienie relacji przedmiotowych procesów skłania 
do stwierdzenia, że jest to konfiguracja zmienna w czasie, podlegająca specyficznym 
zależnościom, warto zwrócić uwagę na inne, niezwykle istotne zagadnienie, którym 
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jest zmiana paradygmatu egzekwowania władzy w wyniku obu tych procesów. Zmiana 
ta bowiem może mieć charakter dużo bardziej trwały. 

Wspominany już R. Falk w innej swej publikacji twierdził wręcz, że polityka świa-
towa znajduje się w trakcie fundamentalnej, rewolucyjnej zmiany, która ma dopro-
wadzić do „reorganizacji życia międzynarodowego”, charakteryzującej się dwiema 
zasadniczymi cechami: „zwiększeniem centralnego przywództwa i znaczenia aktorów 
nieterytorialnych”10. 

Najdalej idącą koncepcją w tym zakresie jest idea narodzin globalnego systemu za-
rządzania politycznego (ang. global governance) pojawiającego się w wyniku rosną-
cego poziomu współzależności pomiędzy aktorami politycznymi, narodzin coraz bar-
dziej dojrzałego, międzynarodowego systemu instytucjonalnego i regulacyjnego oraz 
znaczenia sieci współzależności11. Zwraca na to uwagę w swojej działalności choćby 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)12. David Held był nawet go-
tów opisać to zjawisko jako narodziny trzeciego wzorca suwerenności (obok klasycz-
nego i liberalnego) – „suwerenności kosmopolitycznej”. W pierwszym suwerenność 
wiązała się z nieograniczonym prawem do egzekwowania władzy, w drugim prawo to 
zostało poddane ograniczeniom poprzez instytucje wewnętrzne państwa, a w modelu 
trzecim działania aktorów politycznych zostają „uformowane i określone przez ramy 
prawa kosmopolitycznego” oraz zarządzania wielopasmowego13. 

Ujmując rzecz nieco skromniej, bez wątpienia możemy powiedzieć, że „globalizacja 
wyostrza problemy sterowności państwa nad procesami gospodarczymi i społecznymi 
oraz wymaga odpowiedniego potencjału dla zachowania kontroli nad tymi procesami. 
Globalizacja nie oznacza więc definitywnego osłabienia struktur państwowych, ale 
raczej wywołuje presję na zmiany wewnętrzne i przynosi nierównomierne konsekwen-
cje poszczególnym państwom (...) Globalizacja wzmacnia te struktury państwa, które 
są silne i potrafią właściwie identyfikować swoje interesy strategiczne. Sprzyja także 
tym krajom, które są aktywne na polu instytucjonalnym i potrafią wprowadzać swoje 
polityki na poziom międzynarodowy”14. 

W tym sensie globalizacja i integracja europejska zbiegają się jako dwie główne siły 
nacisku stanowiące źródło tworzenia nowego modelu polityki na obszarach poddanych 
oddziaływaniu tych dwóch procesów. Model ten kwestionuje tradycyjny, scentralizowa-
ny paradygmat prowadzenia polityki państwowej oparty na rządzie (ang. government) 
na rzecz harmonijnego zarządzania sprawami publicznymi (ang. governance) przez 
struktury ponadnarodowe, państwa członkowskie, samorządy terytorialne, organizacje 

 10 Patrz R. Falk, A New Paradigm for International Legal Studies [w:] R. Falk, F. Kratochvil, 
S.H. Mendlovitz (red.), International Law: A Contemporary Perspective, Boulder 1985, s. 651, 
cyt. za: R. Jackson, G. Soerensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kie-
runki badawcze, tłum. A. Czwojdrak, Kraków 2006, s. 182.

 11 Patrz R.O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, 
Princeton 1984.

 12 Patrz J. Bielawski, OECD Contribution to Global Governance [w:] A. Kukliński, B. Skuza (red.), 
Europe in the Perspective of Global Change, Warszawa 2003, s. 395–408.

 13 D. Held, Law of States, Law of Peoples: Three Models of Sovereignty, „Legal Theory” 2002, nr 8, 
s. 33.

 14 T.G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, s. 32, 38.
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obywatelskie i gospodarcze15. Państwo w wyniku tych procesów ulega zatem istotnej 
przemianie. Staje się dominującym, ale nie jedynym, źródłem władzy, przestaje być 
monopolistą w procedurze decyzyjnej, a aktorzy dotychczas określani jako zewnętrzni 
zaczynają być określani jako równoważni, co oznacza, że dla niektórych podmiotów 
w państwie (przedsiębiorstw, władz regionalnych) struktury ponadpaństwowe lub rów-
noległe z innymi państwami stanowią równoważny punkt odniesienia zarówno w kwe-
stiach współpracy, jak i procesu decyzyjnego. Oznacza to potrzebę głębokiej reformy 
struktur państwa, tak by utrzymać jego efektywność w warunkach współzarządzania 
sprawami publicznymi, utrzymać spójność społeczną i zapewnić operacyjną kontrolę 
władz centralnych nad wydarzeniami rozgrywającymi się na terytorium państwa, czyli 
zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa, ładu publicznego i rygorów rządów prawa. 

Dlatego też jednym z celów zarządzania globalnego jest ponowne położenie naci-
sku na tradycyjne, podstawowe funkcje państwa, które niekiedy zostały zepchnięte na 
margines przez nałożenie na nie wielu obowiązków natury socjalnej czy społeczno-
-kulturowej. Model takiego zarządzania publicznego nie oznacza przeto „unicestwie-
nia państwa” czy deprecjonowania jego znaczenia. Wręcz odwrotnie – jest to jedna 
z dróg do odbudowy silnego państwa, ale ograniczonego i otwartego, osadzonego moc-
no w środowisku swego funkcjonowania. 

Termin „zarządzanie publiczne” ma oczywiście wiele definicji16. Zawierają one ele-
menty deskryptywne i normatywne. Warto wspomnieć o najważniejszych. 

Po pierwsze, taki model polityczny zakłada większą wspólnotowość w funkcjonowa-
niu systemu władz publicznych. Oznacza to większą otwartość instytucji publicznych 
względem obywateli, poddanie się stałemu ich nadzorowi, wewnętrzną przejrzystość 
i spójność.

Po drugie, zarządzanie publiczne oznacza do pewnego stopnia ekonomizację metod 
działania władz publicznych i zbliżenie zasad, którymi kieruje się administracja (na 
zewnątrz oraz w procedurach wewnętrznych), do tych, jakie obowiązują w biznesie. 
Dotyczy to przede wszystkim wypełniania tego, co nazywamy socjalną funkcją pań-
stwa i uczestniczenia przez państwo (poprzez wykonywanie uprawnień właściciel-
skich w państwowych podmiotach gospodarczych) w procesach rynkowych. W tym 
sensie zarządzanie publiczne jest bliskie dawnym postulatom New Public Management 
(NPM) powstałym na gruncie anglosaskim17, które głosiły, że władza publiczna jest 
dostarczycielem usług publicznych na równi z innymi podmiotami. Powinna zatem 
traktować obywateli jako klientów i dążyć do maksymalizacji „zysku społecznego”. 
W skrajnej formie, w wyniku kalkulacji kosztów, administracja powinna wycofywać 
się z obecności na rynku usług tam, gdzie jest mniej efektywna od instytucji pry-
watnych (urynkowienie usług publicznych) i pozostać jedynie gwarantem stabilności 
i twórcą powszechnie obowiązującego prawa. O ile takie wskazówki wobec państwa 
wydają się zbyt daleko idące, o tyle w stosunku do systemu wspólnotowego wyrażają 
ważne intuicje. 

 15 Patrz J. Pierre, G.B. Peters, Governance, Politics and the State, Houndmills 2000, s. 75–93.
 16 Patrz R.A.W. Rhodes, Governance and Public Administration [w:] J. Pierre (red.), Debating Go-

vernance. Authority, Steering and Democracy, Oxford 2000, s. 54–64. 
 17 Patrz D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government, Reading 1992. 
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Po trzecie, zarządzanie publiczne wymaga dobrej jakości instytucji politycznych18. 
Zwolennicy tej koncepcji opisują pewien katalog warunków, które powinny spełniać 
władze publiczne, by móc właściwie odgrywać swoją rolę. Należą do nich: dobrowol-
nie udzielona legitymacja polityczna, efektywne, otwarte, odpowiedzialne i audyto-
wane struktury administracji i władzy, decentralizacja i podział władzy, udział społe-
czeństwa w wykonywaniu funkcji publicznych (organizacje obywatelskie), dyscyplina 
budżetowa oraz partnerstwo publiczno-prywatne. 

Po czwarte, prezentowany model zwraca uwagę na zróżnicowane środowisko poli-
tyczne, w którym prowadzona jest dziś polityka. Dominium władzy skupionej w cen-
tralnych ośrodkach państwowych ulega dziś wyraźnej dyfuzji, rozchodząc się w czte-
rech niezależnych kierunkach – ku organizmom ponadnarodowym, ku samorządom 
terytorialnym, ku niezależnym strukturom globalnego rynku oraz ku samoorganizu-
jącemu się społeczeństwu. Dyfuzja ta, jeśli nie przebiega w sposób niewłaściwy czy 
chaotyczny, ma oczywiście charakter selektywny, to znaczy nie obejmuje (nie powinna 
obejmować) wspomnianych wyżej podstawowych funkcji państwa, szczególnie z za-
kresu egzekucji prawa, obrony narodowej czy gwarancji ładu publicznego. Pozostają 
one nadal podstawowymi zadaniami państwa, niekiedy wypełnianymi we współdzia-
łaniu z innymi podmiotami (sojusze wojskowe, straże miejskie, trybunały międzynaro-
dowe). Ważne, by zaznaczyć, że owa dyfuzja nie odbywa się na zasadzie „gry o sumie 
zerowej”19, czyli nie oznacza, że władza jest zbiorem skończonym i zdobycie nowych 
wpływów przez jeden z biegunów musi prowadzić do automatycznego uszczuplenia 
potencjału pozostałego. Przykład decentralizacji w systemach państwowych uczy, że 
„zysk” w możliwościach polityki lokalnej jest dużo większy niż „strata” zdolności pro-
wadzenia polityki przez rząd centralny. 

Po piąte, zwraca się uwagę na sieciowy model funkcjonowania ośrodków decy-
zyjnych we współczesnym społeczeństwie20. Wspomniana powyżej dyfuzja władzy 
powoduje, że państwo (i każdy inny system polityczny) jest dziś jednym ze współwy-
stępujących ogniw sieci prowadzących swoją niezależną politykę i nie jest zdolne do 
pełnej kontroli przepływu informacji i kontrolowania zachowań pozostałych aktorów. 
Tworzące się sieci są niezależne od siebie, a jednocześnie zachowują współzależność 
wobec generalnych zasad określanych przez system prawa i politykę. Prowadzą samo-
dzielną działalność, pozostając wszakże w nieustannych interakcjach, często o charak-
terze negocjacyjnym.

Tym samym wraz z przyjęciem modelu zarządzania globalnego w istotny sposób 
przekształcamy perspektywę patrzenia na rolę i miejsce struktur władzy publicznej we 
współczesnym społeczeństwie. 

Tradycyjny model oparty na dominacji rządu zakładał: statocentryzm, instytucjo-
nalną separację struktur władzy publicznej od kontekstu społecznego (jako „otoczenia 
systemu”), homogeniczność systemu politycznego, oparcie określania relacji między-
narodowych na zasadzie suwerenności i nadrzędności relacji międzypaństwowych 
i przewagę struktur państwa nad innymi ośrodkami decyzyjnymi. 

 18 Patrz OECD, Ministerial Symposium on the Future of the Public Services, Paris 1996.
 19 Patrz J. Pierre, G.B. Peters, dz.cyt., s. 78.
 20 R.A.W. Rhodes, Understanding Governance, Buckingham 1997. 
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Z tych założeń wynikało, że państwo (struktury władzy publicznej) jest w oczywi-
sty sposób centrum wszelkich decyzji politycznych. Zarówno pod względem liczby 
pełnionych funkcji, jak i stosunku wobec innych podmiotów publicznych, struktury 
państwa miały pozycję dominującą. Od decyzji politycznych osób sprawujących wła-
dzę zależał typ relacji państwa z innymi partnerami i ich rola. 

Wydaje się, że taki model jest już dziś nie do utrzymania. Nie oznacza to wszakże, 
że państwo przestało odgrywać istotną rolę i mamy do czynienia z jego powolnym 
odchodzeniem w przeszłość. Jest wręcz odwrotnie. Podlegając przekształceniom, sys-
temy państwowe zyskują na znaczeniu jako primus inter pares – podstawowe ośrodki 
koordynacji działań publicznych posiadające istotne zasoby materialne i mobilizacyjne, 
wyposażone w uprawnienia do egzekwowania przestrzegania praw i zachowania po-
rządku. Tym bardziej istotne jest, by Unia Europejska, będąca tworem nowoczesnej 
polityki, nie próbowała podążać tropem tradycyjnego modelu państwa, który sama 
poniekąd kwestionuje. 

Jeżeli spojrzymy na rzeczywistość europejską od strony zachodzących w niej pro-
cesów politycznych, to szczególnie interesujące wydają się cztery procesy integrujące 
i cztery dezintegrujące.

Pierwszym z procesów integrujących jest nakaz związany z decyzjami władczymi, 
drugim – włączenie, trzecim – przyciągnięcie, czwartym – uzgodnienie.

Decyzje władcze pojawiają się w obszarach, w których uznano przewagę kompeten-
cyjną któregoś z aktorów umocowanego hierarchicznie wyżej w strukturze zarządza-
nia publicznego. Ich istnienie gwarantuje minimum spójności i sterowalności systemu. 
W wypadku polityki wspólnotowej dotyczy to oczywiście niektórych rodzajów polityki 
sektorowej i jest związane z wyposażeniem Unii w zdolność do tworzenia prawa pier-
wotnego i powszechnie obowiązującego prawa wtórnego (rozporządzenia, dyrektywy), 
potrzebą harmonizacji prawa państw członkowskich, kontrolą wykonywania przez ad-
ministracje państwowe postanowień prawa wspólnotowego, przewidzianym prawem 
nadzorem nad rynkiem. Nakazy decyzyjne mogą także dotyczyć nie tyle konkretnych 
przypadków prawa materialnego, ile zbiorów zasad proceduralnych, od spełnienia któ-
rych uzależnia się na przykład otrzymanie środków z funduszy strukturalnych w ra-
mach polityki regionalnej Unii Europejskiej czy pożyczki z Banku Światowego lub 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

W polityce wspólnotowej włączenie dotyczy nie tyle pojedynczych grup czy osób 
zaproszonych do współtworzenia tej polityki, ile raczej objęcia nią nowych, pozostają-
cych dotąd poza jej obszarem, sieci i ośrodków decyzyjnych – kategorii społecznych, 
podmiotów politycznych (np. władz lokalnych i regionalnych) czy grup interesu. Po-
przez proces tzw. osmozy systemowej nowe sieci zostają dołączone do istniejących 
przez nowe metody koordynacji, przepływu informacji i artykulacji interesu. Są uru-
chamiane procesy adaptacyjne i procesy „uczenia się”, które mają umożliwić nowym 
podmiotom odnalezienie się w polityce europejskiej i globalnej. 

Przyciąganie jest kolejnym procesem politycznym pojawiającym się w systemie za-
rządzania publicznego. Jest ono wynikiem rozprzestrzeniania się wzorców zachowań 
politycznych – przejmowania przez poszczególnych aktorów tego systemu najlepszych 
wzorów od innych. Zarządzanie publiczne umożliwia przekazywanie doświadczeń 
i adaptację dostrzeżonych dobrych rozwiązań przez inne podmioty. W ten sposób 
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polityka wspólnotowa znajduje się w ciągłym dialogu pomiędzy różnymi istniejącymi 
rozwiązaniami poszczególnych problemów. 

Uzgadnianie to tradycyjna formuła dochodzenia do wspólnej polityki w sytuacji, 
w której każda ze stron dysponuje argumentami o podobnej sile, oraz przekonanie 
o swej kompetencji w rozstrzyganiu określonego problemu politycznego. Metoda 
uzgodnieniowa występuje pomiędzy podmiotami usytuowanymi na podobnym pozio-
mie w ramach systemu zarządzania publicznego i każdy z nich kieruje się odmiennymi 
celami politycznymi. Celem metody uzgodnieniowej jest unikanie konfrontacji poprzez 
konsensualne poszukiwanie wspólnego dobra. 

Poza opisanymi powyżej czterema procesami, sprzyjającymi trwaniu i rozwojowi sys-
temu zarządzania politycznego, mamy w nim oczywiście do czynienia z zachowaniami 
o wektorze przeciwnym. Należą do nich blokowanie, bunt, alienacja i kontrorganizacja. 

Celem takich zachowań może być, po pierwsze, unicestwienie systemu poprzez 
utratę przez niego zdolności decyzyjnych (blokowanie) albo utratę minimum kontroli 
nad zachodzącymi procesami politycznymi (bunt), co może być także próbą zmiany 
przyjętych w nich procedur. Po drugie, z niezadowolenia ze swojej pozycji w ramach 
systemu lub wpływu na jego decyzje może wynikać chęć utworzenia w jego wnętrzu 
organizacji konkurencyjnej, która skupiałaby tylko część aktorów i stanowiłaby własne 
zasady. Po trzecie wreszcie, możemy mieć do czynienia z postawą odcinania się od sys-
temu i zamykania się na możliwości współdziałania czy włączenia się do jego pracy. 

Wszystkie opisane powyżej pozytywne i negatywne procesy zachodzą w każdym 
systemie politycznym niezależnie od tego, czy mówimy o państwie, czy o systemie 
globalnym. Właściwa polityka w ramach globalnego zarządzania publicznego prowa-
dzi do wzmocnienia procesów pozytywnych i eliminowania zjawisk negatywnych bez 
uciekania się do podważenia samej filozofii tego zarządzania. 

Unia Europejska w świecie – miejsce, rola, instrumenty 

Omawiane powyżej zagadnienia zbiegają się z jeszcze jedną ważną perspektywą debaty, 
jaką jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie polityki europejskiej dla po-
rządku globalnego i możliwe instrumenty oddziaływania Unii Europejskiej w skali świa-
towej. Jest to kwestia szczególnie interesująca obecnie, gdy dyskutowany jest praktyczny 
kształt organizacyjny i kompetencyjny polityki zagranicznej prowadzonej „w imieniu Unii 
Europejskiej” jako organizacji międzynarodowej posiadającej podmiotowość prawną. 

Z przyjęciem aktywnej globalnej roli politycznej przez Unię Europejską wiąże się 
kilka podstawowych zagadnień, z których poniżej omówione zostaną jedynie wybrane, 
przede wszystkim kwestia możliwości samodzielności politycznej Europy, wyznaczni-
ków osiągania celów globalnych przez Europę oraz wyboru przez Europę jako podmiot 
celu swego działania. 

Podstawowym pytaniem o globalną politykę Unii Europejskiej jest pytanie, czy ma 
ona w ogóle samodzielne cele polityczne, czy też mamy w tym wypadku do czynienia 
z podmiotowością wtórną (ang. captured identity). Rozróżnienie to odnosi się do zasa-
dy formułowania celów politycznych przez europejskie gremia decyzyjne. Konstrukcja 
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instytucjonalna Unii Europejskiej połączona z jej podmiotowością prawno-międzyna-
rodową tworzy bowiem w historii naszego kontynentu zjawisko zupełnie nowe, jakim 
jest występowanie zbiorowego aktora, deklarującego wolę prowadzenia polityki ze-
wnętrznej, posiadającego formalne, spersonalizowane instrumenty realizowania tejże 
polityki (Wysoki Przedstawiciel, Przewodniczący Rady Europejskiej, Służba Działań 
Zewnętrznych), ale wciąż bez jasno określonego jej celu, wyartykułowanego wspólne-
go interesu w polityce międzynarodowej, z trudno definiowalną zbiorową racją stanu 
i wreszcie z wyraźnie zapośredniczoną legitymizacją do działania w strukturach rzą-
dowych państw członkowskich. Te wszystkie czynniki powodują niebezpieczeństwo 
zrodzenia się w Unii Europejskiej, w odniesieniu do polityki zewnętrznej, swoistego ro-
dzaju „kompetencji (władzy) sierocej”. O ile bowiem w wymiarze polityk sektorowych 
możemy mówić o dominacji modelu władzy transakcyjnej, w której postanowienia są 
wynikiem „długich ciągów decyzyjnych” i w których realizuje się reguła przetargu 
interesów i ich każdorazowa konfiguracja wyznacza interes wspólny, a nadto polityki 
te mają charakter silnie sproceduralizowany, o tyle charakter polityki zewnętrznej jest 
inny, gdyż dominują w niej decyzje odizolowane (wysłanie sił interwencyjnych, podpi-
sanie umowy z krajem trzecim, uznanie niepodległości itp.), a ponadto mamy do czy-
nienia z rozbieżnymi racjami stanu poszczególnych krajów członkowskich w wymiarze 
interesów i geopolityki. Dlatego też polityka zewnętrzna Unii Europejskiej może być 
łatwo zdominowana przez najsilniejszych aktorów wewnętrznych procesu decyzyjne-
go21, co oznacza, że możemy mieć do czynienia z działaniem w imieniu grupy państw 
pod wspólną nazwą „działania w imieniu Europy”. 

Być może rację ma więc Czesław Porębski, gdy dokonuje zdecydowanie krytycznej 
oceny możliwości przejęcia globalnej roli przez Europę, pisząc, że „wielu obserwato-
rom zewnętrznym integrująca się Europa wydaje się nieco infantylnym olbrzymem, 
nieświadomym swych możliwości, niekwapiącym się do pełnej, rzeczywistej samo-
dzielności. I tak na przykład w opinii tych obserwatorów Europa powinna była szybciej 
zareagować na historyczne szanse, jakie oferował jej upadek komunizmu, nie zwlekać 
z rozpoczęciem negocjacji z państwami, które chcą się do niej przyłączyć, zdać sobie 
sprawę z posagu wielkich możliwości, który państwa Europy Środkowej i Wschodniej 
wnoszą”22. W tym kontekście warto też zacytować Zbigniewa Brzezińskiego, który 
wyrażał wątpliwość, że „nie jest jasne, czy większość Europejczyków rzeczywiście 
pragnie, by Europa stała się wielką potęgą, i czy są oni gotowi zrobić to, co niezbędne, 
aby się nią rzeczywiście stała”23. 

Jeżeli rozpatrujemy dotychczasowe główne wyznaczniki globalnej roli Unii Euro-
pejskiej, to należy do nich zaliczyć: multilateralizm jako koncepcję ładu międzynaro-
dowego, partnerstwo transatlantyckie i partnerstwa wielostronne z wybranymi obsza-
rami geograficznymi świata jako rozbudowane instrumenty współpracy, użytkowanie 

 21 O zróżnicowaniu możliwości wpływania na decyzje przez duże i małe państwa członkowskie cie-
kawie pisze np. J. Tallberg, Wpływ poszczególnych państw członkowskich na negocjacje w Radzie 
Europejskiej, „Nowa Europa” 2008, nr 1 (6), s. 266–282.

 22 Cz. Porębski, Integracja europejska a globalizacja [w:] M. Kuniński, Integracja europejska, Kra-
ków 2000, s. 70.

 23 Z. Brzeziński, Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, tłum. T. Wyżyński, 
Warszawa 1999, s. 59.
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narzędzi ekonomicznych do osiągania celów politycznych, intensywną współpracę 
w bezpośrednim sąsiedztwie jako priorytet budowy „ładu buforowego” oraz rosnące 
znaczenie kwestii bezpieczeństwa w polityce europejskiej. 

Europejska koncepcja multilateralizmu wyrasta z przekonania, że główną rolą Euro-
py we współczesnych stosunkach międzynarodowych jest pozycja soft power – brokera 
konsensusu, adwokata rozwiązań pokojowych opowiadającego się za poszukiwaniem 
dyplomatycznych, a nie militarnych sposobów rozwiązywania konfliktów. W wy-
miarze instytucjonalnym Europa powinna się opowiadać za zachowaniem znaczenia 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a szczególnie za utrzymaniem autorytetu i siły 
prawa międzynarodowego jako narzędzia regulacji stosunków między państwami. 
Jednocześnie multilateralizm oznacza tu dążenie do zawierania globalnych porozu-
mień sektorowych obejmujących takie dziedziny, jak ochrona środowiska (Kioto) czy 
handel (rundy WTO), które prowadzą do stworzenia reżimów regulacyjnych.

Partnerstwa jako narzędzie polityczne oznaczają budowanie specjalnych relacji 
z głównymi graczami na scenie globalnej. Szczególne znaczenie ma tu, rzecz jasna, 
partnerstwo transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, którego umocnienie w po-
staci nowej inicjatywy znalazło się wśród propozycji złożonych w pierwszej połowie 
2007 roku, gdy Unii przewodniczyły Niemcy, i przyniosło stały mechanizm konsultacji 
na szczycie UE–USA. Partnerstwo to jest ściśle realizowane w wymiarze praktycznym 
i strategicznym, napotyka jednak pewne bariery wizerunkowe (o których poniżej) zwią-
zane z koncepcją tożsamości europejskiej jako nieamerykańskiej oraz z rozdźwiękami 
pomiędzy globalnymi priorytetami państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, kon-
kurencją gospodarczą, a także problemami, takimi jak choćby amerykański obowią-
zek wizowy dla części państw członkowskich Unii (np. Polski). Mniej zaawansowane, 
przyjmujące raczej formę „dialogu strukturalnego”, są partnerstwa z państwami z in-
nych obszarów świata – zwłaszcza z krajami Ameryki Południowej i Karaibów, Pacyfi-
ku, Azji – Dalekiego Wschodu (ASEAN), Afryki, a także z pojedynczymi, szczególnie 
ważnymi państwami, takimi jak Indie, Brazylia, Japonia czy Korea Południowa. Innym 
instrumentem są partnerstwa przyjmujące kształt odrębnych dokumentów prawnych, 
tzw. porozumień o partnerstwie i współpracy (PCA), obecnie negocjowane z tak waż-
nymi aktorami stosunków międzynarodowych, jak Chiny, Ukraina czy Rosja. 

Trzecim ważnym wyznacznikiem europejskiej roli globalnej jest wymiar ekono-
miczny. Jest on widoczny w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, kraje Unii Europej-
skiej (gospodarczo zintegrowane) stanowią istotną część światowej gospodarki, dlatego 
są zainteresowane rozwojem handlu globalnego oraz kształtem porozumień libera-
lizacyjnych sprzyjających interesowi Europy (stąd też duża aktywność działającego 
w imieniu państw członkowskich komisarza ds. handlu. Po drugie, Unia Europejska 
jest największym światowym donatorem pomocy rozwojowej i humanitarnej. Dlatego 
też bywa czasem nazywana global payer (globalny płatnik) jako przeciwstawienie jej 
słabości w wymiarze global player (globalny gracz). 

Czwartym wymiarem europejskiej polityki globalnej jest europejska polityka są-
siedztwa, która stanowi obecnie podstawowy instrument kształtowania relacji Unii 
z jej bezpośrednim otoczeniem. Jej generalnym celem jest współpraca polityczna, 
integracja gospodarcza, rozwój kontaktów międzyludzkich oraz wspólne inwestycje 
infrastrukturalne. Polityka ta powinna mieć dwa wymiary – jeden o charakterze trwa-
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łej współpracy zewnętrznej, skierowany do państw, które nie aspirują do członkostwa 
w Unii Europejskiej, oraz drugi, którego zasadą powinno być stopniowe zbliżanie 
potencjalnych krajów członkowskich do modelu politycznego, społecznego i gospo-
darczego Unii. W pierwszym wymiarze polityka ta powinna być skoncentrowana na 
uzyskaniu przez Unię Europejską „potencjału grawitacyjnego”, który powodowałby 
przyciąganie w jej orbitę państw bezpośredniego i dalszego sąsiedztwa, tak by wiązać 
je gospodarczo i politycznie z losem Europy i tym samym „eksportować stabilizację” 
i stworzyć wokół przyjazny bufor środowiska międzynarodowego. W drugim wymia-
rze polityka sąsiedztwa powinna stanowić narzędzie rozszerzania Unii Europejskiej 
i jej celem powinno być transformowanie krajów zgłaszających wolę członkostwa 
wedle wzorów polityki wspólnotowej. Istotne jest, by europejska polityka sąsiedztwa 
była geograficznie zrównoważona, wyposażona w realne instrumenty finansowania 
wspólnych przedsięwzięć oraz by nie była zakładnikiem żadnych zewnętrznych źródeł 
oddziaływania o charakterze geopolitycznym.

Ostatnim ważnym wyznacznikiem polityki zewnętrznej Unii Europejskiej jest po-
trzeba zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Europy poprzez działania zgodne z eu-
ropejską strategią bezpieczeństwa i rozwój jej zdolności do reagowania na zagrożenia 
i zapobiegania im, widziany jako część szerszego potencjału transatlantyckiego. 

Powyższe wyznaczniki należy odnieść do szerszej dyskusji, jaka toczy się wokół ge-
neralnego celu obecności Unii Europejskiej w polityce globalnej. Inaczej mówiąc, debaty 
wokół pytania, co chcemy osiągnąć jako zbiorowy aktor polityki międzynarodowej. 

Stanowiska prezentowane w tej debacie można podzielić na dwie kategorie: na pro-
jekty ofensywne i projekty defensywne. Przez te pierwsze rozumiem koncepcje, których 
celem jest prezentacja wizji Europy jako aktywnego uczestnika procesów światowych, 
podejmującego globalne wyzwania, zdolnego do modyfikowania ich przebiegu zgod-
nie ze swoim określonym interesem. Projekty defensywne zaś to koncepcje, których 
celem jest wskazanie dla Europy „niszy rozwojowej” w polityce globalnej, zabezpie-
czenie jej miejsca w porządku światowym i ochrona dotychczasowego modelu polityki 
europejskiej. 

Projekty ofensywnej polityki europejskiej odwołują się do dwóch nurtów myślenia 
o porządku globalnym: koncepcji (neo)realistycznych o charakterze międzyrządowym 
i postmodernistycznych. W ramach tej pierwszej koncepcji podstawowym wyznaczni-
kiem ładu światowego jest równowaga sił, oparta na odpowiednio ułożonych relacjach 
pomiędzy aktorami kierującymi się w swych działaniach własnymi interesami, które są 
nastawione na rywalizację. Myślenie postmodernistyczne zakłada natomiast odejście 
od tradycyjnych form polityki międzypaństwowej (wielostronnej) na rzecz globalnego 
porządku opartego na różnorodnych interakcjach i ładzie spontanicznym tworzonym 
przez pluralistyczny katalog aktorów.

Do myślenia realistycznego nawiązuje wizja Europy jako jednego z głównych graczy 
w nowej stratyfikacji potęg światowych24. Jest to wizja, którą szczególnie intensywnie 

 24 Te koncepcje są najlepiej widoczne w pracach francuskich, których skrótowe omówienie można 
znaleźć w: R. Jackson, Stanowisko Francji wobec przyszłości Europy, „Europa” 2005, nr (87) 48, 
s. 12–14. W Polsce ukazała się też fundamentalna dla tego myślenia książka: Ch. Saint-Etienne, 
Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, tłum. A. Nica-Zdaniuk, B. Zda-
niuk, Warszawa 2004.
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zdają się promować politycy i analitycy ze skurczonych mocarstw europejskich, którzy 
widzą w polityce wspólnotowej narzędzie odzyskania wpływu na światowy bieg wy-
darzeń, zawczasu gwarantując sobie decydujący wpływ na bieg wydarzeń w samej 
Unii Europejskiej. 

Myślenie ponowoczesne najlepiej jest prezentowane w ramach nurtu, który za Zyg-
muntem Baumanem25 można nazwać projektem „nowej przygody Europy”. Ten sposób 
rozumowania bliższy jest lewicującym intelektualistom europejskim. 

Nieco zaskakującym konglomeratem tych koncepcji jest, w mojej opinii, trzeci pro-
jekt zbudowany na ogólnie brzmiącym postulacie tworzenia „Europy jako nie-Amery-
ki”, którego szeroką egzegezę, polemizując z nim, przedstawia w swej książce Timothy 
Garton Ash26.

Koncepcja podjęcia przez Europę wyzwania rzuconego przez globalne potęgi wy-
nika z przekonania, że wiek XXI przyniesie z sobą nową „fazę hierarchizacji potęg”, 
prowadzącą do „śmiertelnej gry klasyfikowania gospodarek oraz gospodarczych i po-
litycznych ośrodków decyzyjnych”27. Jej skutkiem będzie podział świata na nowe cen-
trum, gdzie zogniskuje się splendor, bogactwo i wolność, oraz nowe peryferie trwale 
uzależnione od centrum. Głównymi graczami, którzy biorą udział w tym procesie, 
są tradycyjnie rozumujące państwa narodowe prowadzące nacjonalistyczną politykę 
gospodarczą (takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie i Japonia). Stąd też 
wniosek, że Europa musi być zdolna do podjęcia tego wyzwania i zdecydować się 
na tworzenie silnego, centralnego ośrodka polityki egoistycznej, wspartego na swych 
zintegrowanych zasobach, co uczyni z niej kolejną równorzędną „potęgę” i pozwoli 
włączyć się do globalnej rywalizacji. 

Takie postulaty oznaczają przede wszystkim konieczność budowy spójnej strate-
gii przez Europę, strategii, która uwzględniałaby charakter współczesnych stosunków 
międzynarodowych (a zatem neorealistyczną wizję nowej równowagi rywalizujących 
potęg) i dałaby Europie narzędzia do stania się jedną z nich. Żeby było to możliwe, 
polityka europejska musi zerwać z koncepcją swej otwartości i liberalizmu gospo-
darczego na rzecz polityki egoistycznej28. Europa musi, wzorem innych państw-potęg 
globalnych, prowadzić „zdecydowaną politykę strategiczną, jednocześnie polityczną, 
gospodarczą, militarną i kulturalną, mogącą narzucić swoje interesy w dzisiejszym 
trudnym świecie, który sprzyja najbardziej frontalnej konkurencji”29. 

Wywody te prowadzą do konkluzji, że w ramach Unii Europejskiej konieczne jest 
wykrystalizowanie się „Europy zjednoczonej”, która ów model trwałego moderni-
zmu będzie realizować dzięki zintegrowanemu zarządzaniu gospodarczemu i spójnej 
formule władzy, a „Europa zjednoczona” będzie zdolna do „prowadzenia samodziel-
nej polityki strategicznej, pozwalającej zbudować trwałą potęgę pozytywną wpisaną 
w europejską przestrzeń polityczną. Europa zjednoczona byłaby federacją państw na-
rodowych, ustanowioną w oparciu o federalną konstytucję i mechanizmy współpracy 

 25 Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, tłum. T. Kunz, Kraków 2005. 
 26 T.G. Ash, Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, tłum. D. Chyliń-

ska, Kraków 2005, s. 74–122.
 27 Ch. Saint-Etienne, dz.cyt., s. 21. 
 28 Patrz E. Guigou, Je vous parle d’Europe, Paris 2004. 
 29 Ch. Saint-Etienne, dz.cyt., s. 52.
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zewnętrzne wobec Unii Europejskiej (...) ale oczywiście nie naruszające postanowień 
(...) traktatu konstytucyjnego Unii”30. 

Zupełnie inną wizję polityki ofensywnej proponują postmoderniści. Czynią tak 
w przekonaniu, że nadszedł czas zasadniczego przemodelowania koncepcji polityki 
światowej, przede wszystkim poprzez dekonstrukcję pojęć suwerenności, terytorial-
ności i władzy opartej na różnych strategiach przemocy. Należy zastąpić je uczest-
nictwem w rządzeniu spontanicznym, akcyjnym, którego zasady będą miały charak-
ter funkcjonalistyczny, a nie sformalizowany i proceduralny. Jest to obraz rządzenia 
głęboko uwikłanego w cały współczesny kontekst kulturowy z jej nieokreślonością, 
pomieszaniem tożsamości, brakiem jednoznacznych wzorców działania z jednej strony 
i skupieniem się na „postmaterialistycznych wartościach”, takich jak samorealizacja, 
uczestnictwo, dzisiejszość i dobrobyt z drugiej. 

W imię tego nowego porządku Zygmunt Bauman nawołuje Europę do podjęcia no-
wego prometeizmu, którego rezultatem ma być zbudowanie postmodernistycznego, 
globalnego państwa opiekuńczego. Europa, w jego przekonaniu, powinna rozpocząć 
ideologiczny bój ze światem kapitalizmu, proponując inny dyskurs polityczny i zmie-
rzając w stronę ładu postmodernistycznego, posługując się przy tym symboliczną fi-
gurą „wyprawy”, na którą Europa musi się znów zdecydować. 

Dlatego też nawołuje on Europejczyków do ponownego jej podjęcia, po to, by za-
proponować światu realną alternatywę obecnego pseudoporządku, i wzywa w udra-
matyzowany sposób: „nigdy dotąd planeta, którą zamieszkują wspólnie miliony uprzy-
wilejowanych, zamożnych Europejczyków i miliardy wyzyskiwanych nędzarzy, nie 
potrzebowała tak bardzo awanturniczej, skorej do przygód Europy: Europy spogląda-
jącej poza swoje granice, Europy krytycznej wobec własnej ciasnoty poglądów i zapa-
trzenia w siebie (...) wyposażonej w poczucie globalnej misji (...) być może tym razem 
[w odróżnieniu od przeszłości] interesy Europy i ludzi żyjących poza jej granicami są 
nie tylko zbieżne, ale wręcz pokrywają się ze sobą”31. 

Zadaniem politycznym stawianym Europie nie jest tu odtworzenie nowej równowagi 
sił na wzór zimnej wojny, ale stworzenie Wielkiej Alternatywy w postaci odtworzenia 
zrodzonej w Europie idei państwa opiekuńczego, będącego, w rozumieniu Baumana, 
wspólnym dziełem chrześcijańskiej demokracji i socjaldemokratów. Dzisiejszy wymiar 
tego wyzwania jest następujący: wobec niemożliwości obrony zamkniętego w grani-
cach państwa modelu opiekuńczości (w związku z globalnym kapitalizmem), należy 
„zglobalizować opiekuńczość” i uczynić z niej zasadę relacji gospodarczo-społecznych 
w świecie. Pierwszym krokiem do tego powinno być stworzenie wewnętrznej „Europy 
socjalnej”, co ma stanowić przykład możliwości takiego zarządzania w skali szerszej 
niż narodowa, czyli budowy kosmopolitycznej opiekuńczości. 

W ten sposób dochodzimy do trzeciej ofensywnej koncepcji polityki europejskiej, 
która stanowi połączenie ideologii Wielkiej Alternatywy z realiami świata stratyfikacji 
potęg i polityki egoistycznej. Ta Wielka Synteza przyjmuje dziś kształt hasła budowy 
„Europy jako nie-Ameryki”. Wynika to z faktu, że Europejczycy, jak się wydaje, mają 
poczucie utraty siły modelu życia, który uznają za swój, zwłaszcza wobec globalnych 

 30 Tamże, s. 229–230. 
 31 Z. Bauman, dz.cyt., s. 55.
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trendów wyznaczanych przez politykę Stanów Zjednoczonych32. Nie zgadzając się na 
kształt świata proponowany przez to jedyne globalne imperium, usilnie poszukują al-
ternatywnego, „swojego” scenariusza dla świata, mającego przywrócić Europie rolę 
rozgrywającego, jeśli nie w wymiarze twardej polityki i władzy, to przynajmniej na 
światowej agorze, gdzie toczy się spory o idee. Tym samym Europejczycy starają się 
niejako „obejść” potęgę Stanów Zjednoczonych i stanąć z nimi do rywalizacji na in-
nym gruncie poprzez przedstawienie siebie jako heroldów innego porządku – porząd-
ku, w którym twarda siła Stanów Zjednoczonych nie ma już takiej wartości, a wręcz 
odwrotnie, może być postrzegana jako słabość. 

Celem polityki europejskiej powinno więc być podjęcie wyzwania rzuconego światu 
przez Stany Zjednoczone, które instalują swój porządek w każdej dziedzinie życia – od 
wojskowości po kulturę – wykorzystując swą pozycję globalnego imperium. Cytowa-
ny powyżej Bauman uważa, że interesom Stanów Zjednoczonych, działającym „jak 
niezrównoważony i nieporadny dziwoląg snujący się niezdarnie przez świat”33, należy 
przeciwstawić „wartości Europy”. Wartościami tymi34 są: racjonalność, sprawiedliwość 
oraz demokracja, które mają składać się na europejską świadomość, że „wszystkie spo-
soby i środki działania zależą wyłącznie od woli żyjących członków społeczeństwa”35 
i że jest to droga do poszukiwania dobra poprzez publiczną debatę i, w jej wyniku, do 
podjęcia decyzji co do treści owego dobra. Decyzja ta jednak nie rozstrzyga niczego 
ostatecznie i zawsze może zostać zakwestionowana, co powoduje, że debata nigdy się 
nie kończy. Taka metoda polityki jest rozumiana jako przeciwstawienie „metodzie kru-
cjaty” stosowanej dziś przez Stany Zjednoczone. Jednocześnie wartością Europy jest 
odrzucenie wojny jako nieskutecznej metody polityki. Przeciwstawia się tu wyraźnie 
„postbohaterski styl kulturowy i polityczny” Europy działaniom Stanów Zjednoczo-
nych, wciąż tkwiącym w „konwencjach heroizmu”36. W tym też sensie koncepcja ta 
przyznaje rację Robertowi Kaganowi37, twierdzącemu, że wizja ładu światowego jest 
zasadniczo różna w Stanach Zjednoczonych i w Europie, jednakże interpretuje to zja-
wisko odmiennie, pisząc, że Europa „dojrzała do modelu kantowskiego”, podczas gdy 
Stany wciąż „tkwią” w wizji hobbesowskiej, która jest destrukcyjna i niezdolna do 
samonaprawy. 

Naczelnym pojęciem, wokół którego koncentruje się idea „Europy jako nie-Amery-
ki”, jest chęć stworzenia europejskiej tożsamości poprzez odróżnienie, „porównanie do 
Innego”38. W tym też sensie Ameryka pozostaje dziś głównym obiektem poszukiwania 

 32 Nawet jeśli, co interesujące, lewica amerykańska, chociażby ustami N. Birnbauma (Cała nadzieja 
w Europejczykach, „Europa” 2005, nr 10 (49) s. 6–7), kieruje w stronę Europy swą nadzieję na 
ucywilizowanie polityki USA, wierząc w naszą siłę. 

 33 Cyt. za M. Mann, Incoherent Empire, London 2003, s. 13.
 34 Katalog ten jest przywołaniem propozycji zawartej w książce T. Todorov, Le nouveau desordre 

mondial, Paris 2003. 
 35 Z. Bauman, dz.cyt., s. 193.
 36 Terminy te stosuje w swym opisie P. Sloterdijk w polemice z D. Rumsfeldem opublikowanej we 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” ze stycznia 2003. 
 37 R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, tłum. W. Turopolski, War-

szawa 2003. 
 38 Patrz T.G. Ash, dz.cyt., s. 85–86.
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odmienności dla modelu europejskiego, co zresztą ma już swą tradycję na kontynencie 
(polityka de Gaulle’a) i stanowi zakwestionowanie wspólnoty euroatlantyckiej. 

Scenariuszom defensywnym, z racji ich naturalnej wtórności, trzeba poświęcić 
znacznie mniej uwagi. Warto jednakże zaznaczyć, że i one odwołują się do pewnych 
zakorzenionych w historii stosunków międzynarodowych szkół myślenia. Szczególnie 
silne są tu odwołania do idealizmu, wprost nawiązujące do jednego z „intelektualnych 
ojców” tej szkoły, czyli Kanta39. 

Wynikają one z przekonania, że Europa jest dziś zbyt słaba, by podjąć realny bój 
o przywództwo w świecie. Słabość ta wynikać ma z jednej strony z braku instrumen-
tów spójnej polityki europejskiej (niedokończony model integracji), a z drugiej jest 
„słabością zaplanowaną”, to znaczy stanowi wyraz niezgody na obecny kod światowej 
polityki opartej na sile militarnej i wyzysku słabych. Dlatego też politycy głoszący 
teorie defensywne (choć warto zaznaczyć, że koncepcje te rzadko można – z racji ich 
charakteru – usłyszeć, a raczej należy je wyprowadzać z działań politycznych) popie-
rają działania mające zabezpieczyć „zdobycze modelu europejskiego” przed inwazją 
sił globalizacyjnych. Integracja europejska i globalizacja są tu rozumiane jak awers 
i rewers – wzajemnie się warunkują, jednocześnie jednak stanowią swoje uzupełnienie 
wynikające z ich przeciwstawności. Globalizacja to powstanie polityki abstrahującej od 
granic państwowych i uwarunkowań lokalnych, ściśle powiązanej ze światowym ryn-
kiem, opartej na konkurencji i swobodnym przepływie zasobów, których alokacja jest 
wynikiem gry interesów zdominowanej przez najsilniejszych uczestników. Integracja 
polityczno-gospodarcza to tworzenie większych podmiotów działających na zasadzie 
pogłębionej współpracy opartej na wzajemności i wspólnym, partykularnym interesie, 
wspomaganych przez porozumienia proceduralne wyznaczające rolę poszczególnych 
partnerów. Integracja (w postaci struktur, takich jak Unia Europejska czy NAFTA) 
ma obronić interesy partykularne przed globalizacją na zasadzie mechanizmu działa-
jącego wedle tej samej logiki (ponadnarodowej), tylko z odmiennie formułowanymi 
celami. Globalizacja oznacza wzmożoną konkurencję między systemami politycznymi 
i gospodarczymi oraz dużo większą otwartość na zewnętrzne wstrząsy pochodzące ze 
źródeł, które znajdują się poza kontrolą państwa. Integracja gospodarcza i polityczna 
(w wersji prowadzonej w Europie) to ochrona swojego obszaru poprzez współdziałanie 
z innymi państwami – współadministrowanie polityką przy uwzględnianiu potrzeb 
szerszej wspólnoty, poddanie się rygorom i standardom ponadnarodowym. 

Zasadniczym pytaniem w tym kontekście jest to, jaki model ma owa integracja ochro-
nić, czemu ma służyć i za pomocą jakich instrumentów.

Formułowane są tu dwie odpowiedzi. Pierwsza brzmi: zadaniem Europy (Unii Eu-
ropejskiej) jest ochrona swoich zdobyczy socjalnych – modelu społecznej gospodarki 
rynkowej. Druga: zadaniem Europy jest zachowanie pokoju i sprawiedliwych relacji 
między państwami. 

Obrona europejskiego modelu socjalnego jest związana z usilnymi próbami zacho-
wania w krajach starego rdzenia Unii (Niemcy, Francja) dotychczasowego modelu pań-
stwa dobrobytu, uznawanego w tych państwach za integralny element rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej. Model ten, w swych założeniach, jest jednakowoż dziś już 

 39 Choć, jak znakomicie dowodzi Roger Scruton, odwołania te wynikają raczej z całkowitego nie-
zrozumienia Kanta!, patrz R. Scruton, The Need for Nations, London 2004.
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anachroniczny, gdyż miara dobrobytu uległa przez lata zmianie, także w doktrynie 
europejskiej lewicy, o czym głośno mówi Tony Blair, podkreślając wagę przedsiębior-
czości, edukacji i partnerstwa społecznego, a nie opiekuńczości40. Tymczasem wydaje 
się, że model socjalny, rozumiany jako rozbudowany zakres funkcji socjalnej państwa, 
jest wciąż często uznawany w Europie za część jej dziedzictwa politycznego i kultu-
rowego i bywa przenoszony także na poziom wspólnotowy. Ma to także radykalnie 
odróżniać model europejski na przykład od amerykańskiego. W tym wypadku argu-
mentacja przebiega w następujący sposób: co prawda w Europie mamy do czynienia 
z mniejszą dynamiką gospodarczą, ale to jest cena, jaką powinniśmy zapłacić za model 
społeczny, który jest naszą zdobyczą cywilizacyjną. Prowadzi to do narzucania (lub 
sugerowania) wszystkim krajom członkowskim jednolitego zakresu realizacji funkcji 
socjalnej państwa poprzez prawo wspólnotowe (Karta socjalna UE) lub do nacisków na 
podnoszenie podatków do najwyższego wspólnego poziomu.

Jak się wydaje, wybór strategii defensywnej ochrony modelu socjalnego musi się 
w przyszłości wiązać z dalszą, pogłębioną integracją gospodarczą, w dwóch etapach – po 
pierwsze, przekształcenie unii gospodarczo-walutowej w unię podatkową, a następnie 
stworzenie unii socjalnej. Krok pierwszy oznacza, postulowaną już przez polityków 
francuskich i niemieckich, harmonizację podatków na terenie całej Unii poprzez cen-
tralny system ustalania ich wysokości i zasad naliczania. Krok drugi oznacza wpro-
wadzenie polityki redystrybucyjnej w Unii, odnoszącej się nie do nakładów na rozwój 
regionów czy gwarancji rolniczych (jak ma to miejsce obecnie), ale politykę masową 
prowadzoną według wspólnego prawa i gwarancji socjalnych związanych z socjalnymi 
prawami obywatelskimi. 

Oba wzorce budowy europejskiej unii socjalnej obarczone są poważnymi zastrze-
żeniami wstępnymi, które czynią je trudnymi do realizacji. Przede wszystkim każdy 
kolejny krok integracyjny powinien być, jak się wydaje, poprzedzony upowszechnie-
niem się dotychczasowego stadium integracji, co oznacza objęcie unią gospodarczo-
-walutową wszystkich państw członkowskich, tymczasem, jak wiadomo, nie stanie się 
to w bliżej określonej perspektywie (nowe kraje członkowskie nie spełniają kryteriów, 
Wielka Brytania i Szwecja nie decydują się z przyczyn politycznych). Jednocześnie 
wprowadzenie unii podatkowej napotyka opór krajów, które z umiejętnej polityki fi-
skalnej uczyniły jeden z mechanizmów wzrostu gospodarczego. Unia taka jest także 
wątpliwa w sytuacji ogromnego zróżnicowania w dochodach ludności krajów człon-
kowskich. Wreszcie nie wiadomo tak naprawdę, jaki miałby być z niej pożytek gospo-
darczy (polityczny jest jasny – zwłaszcza dla wyborców w krajach o słabszym wzroście 
gospodarczym, zagrożonych odpływem kapitału). Unia socjalna, poza wymienionymi 
powyżej zastrzeżeniami, budzi wątpliwość natury fundamentalnej. Nie wydaje się, by 
istniało dziś społeczne przyzwolenie na objęcie jednolitymi gwarancjami socjalnymi 
wszystkich obywateli Unii, co wymagałoby albo dużych transferów finansowych od 
bogatych do uboższych (gdyby standard tych gwarancji ustalić na najwyższym ist-
niejącym w krajach Unii poziomie, czyli skandynawskim), albo znacznej redukcji 
gwarancji w wielu krajach (gdyby za punkt odniesienia obrać kraj o najsłabszym za-
bezpieczeniu socjalnym). Jeżeli wiele rządów krajów członkowskich, wobec niechęci 

 40 Patrz T. Blair, Kontynent na jałowym biegu, „Newsweek” 2005, nr 51–52, s. 64–65.
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obywateli, odmówiło zgody na objęcie nowo przyjętych obywateli pełnią istniejącego 
już dziś powszechnego prawa obywatelskiego, jakim jest swoboda przepływu osób 
(zatrudniania się), tworząc tym samym de facto wspólnotowe obywatelstwo drugiej 
kategorii, to nie ma raczej co liczyć, że są szanse na realizację idei unii socjalnej, która 
wymaga jeszcze wyższego poziomu poczucia solidarności w Unii Europejskiej pomię-
dzy bogatymi i biednymi. 

Warto także wprost zapytać, czy unia socjalna, w rozumieniu klasycznym, byłaby 
w stanie podjąć wyzwanie konkurencyjne w skali świata i czy w efekcie nie mieliby-
śmy do czynienia z poszerzającym się rozszczepieniem politycznych ambicji Europy 
do odgrywania istotnej roli w polityce globalnej z topniejącymi możliwościami wspar-
cia jej siłą ekonomiczną. 

Z tą drugą wątpliwością wiąże się odmienny scenariusz defensywny dla Unii Eu-
ropejskiej, który w skrócie można nazwać „europejskim snem o wiecznym pokoju” 
łączącym się z przekonaniem, iż nie należy się zżymać na powiedzenie, że Europa to 
global payer, podczas gdy ktoś inny to global player, tylko uczynić z tego siłę Unii 
Europejskiej. 

Przekonanie takie nie jest dziś powszechne. Wręcz odwrotnie – Unia dąży do 
stworzenia swej samodzielnej siły militarnej, która nadawałaby jej niezależną rangę 
w strukturze bezpieczeństwa światowego i uniezależniałaby ją od systemu NATO. Wy-
daje się jednak, że nawet w kontekście budowy zdolności wojskowych dominującym 
sposobem myślenia elit politycznych Europy jest liberalna koncepcja bezpieczeństwa41 
oparta na założeniu, że polityka wspólnotowa to przede wszystkim polityka „ekspor-
tująca pokój”, tworząca więzy gospodarcze i wspierająca instytucje demokratyczne 
w innych krajach. Do pewnego stopnia Unia Europejska nawiązuje w tym myśleniu 
do zasady domu Habsburgów – „niech inni prowadzą wojny, ty szczęśliwa [Austrio] 
zawieraj małżeństwa!” A zatem, w rozumieniu tej strategii, Unia Europejska powinna 
być, owszem, zdolna do reagowania na kryzysy w swym najbliższym otoczeniu, ale 
przede wszystkim powinna zdecydować się na „miękkie” instrumenty polityki świato-
wej i z dumą przyjąć rolę „globalnego płatnika”, czyli kogoś, kto wkracza na pobojo-
wisko (wojny czy bezwzględnego kapitalizmu i wyzysku), by pomóc poszkodowanym 
podźwignąć się z ich marnego stanu, a przez to nawiązać z nim trwałe, pokojowe 
relacje. 

Oczywiście także ta strategia ma swoje wyraźnie słabe punkty. Przede wszystkim 
może być uznana za dowód naiwnej wiary w idealistyczną wizję ładu światowego, 
gdzie liczą się zasady moralne i obowiązują reguły, takie jak wdzięczność czy zaufa-
nie. Po drugie, musi się ona wiązać z koniecznym „podziałem ról” na świecie, w któ-
rym ktoś inny jest aktywny w fazie ustanawiania porządku, a Europie przypada rola 
zapełniania nisz polityki globalnej. Po trzecie, nie ma żadnych gwarancji, że „ten, kto 
zjadł obiad”, nie będzie chciał pozostać przy stole, a odesłana do kuchni Europa będzie 
jedynie zmywać po nim talerze. 

 41 Patrz P. Vennesson, Europejska strategia liberalna, „Nowa Europa” 2005, nr 2, s. 63–87.
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Podsumowanie – lustro integracji i globalizacji 

Opisane powyżej zagadnienia wskazują na wiele znaków zapytania, które wiążą się 
z omawianymi procesami. Relacje między globalizacją a integracją europejską mogą 
być bowiem uznane zarówno za wzajemnie się wzmacniające, jak i za sobie przeciw-
stawne. Ocena zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób określimy cele, którym 
mają one służyć. Jeśli bowiem uznamy, że globalizacja ma przede wszystkim wymiar 
ekonomiczny i kulturowy, a jej najważniejszym trwałym skutkiem będzie powstanie 
swoistego „globalnego biznesowo-medialnego supermarketu”, w którym będą rządzić 
wielkie koncerny, a ludziom przypadnie wyłącznie rola klientów, to oczywiście inte-
gracja europejska jest dla takiego scenariusza wyraźną alternatywą, czymś na kształt 
obrony lokalnego, tradycyjnego sklepiku z dobrze znanymi produktami i zaprzyjaźnio-
nymi sprzedawcami. Jeśli jednak za punkt wyjścia przyjmiemy tezę, że globalizacja 
to przede wszystkim ogólna zmiana paradygmatu władzy i zarządzania, powstanie 
niespotykanych dotąd form współzależności i regulacji współpracy między państwa-
mi, gospodarkami, wymiany myśli, kontaktów międzyludzkich, z których wyłania się 
nowe zjawisko globalnego zarządzania politycznego, to oba omawiane procesy istotnie 
się do tego przyczyniają. 

Trudność w kategorycznej ocenie wzajemnych zależności między globalizacją a in-
tegracją europejską wynika z jeszcze jednej ważnej okoliczności, a mianowicie z braku 
jasności co do rzeczywistej oceny znaczenia samej Europy (zintegrowanej) dla polityki 
światowej. Jeszcze nie tak dawno wielu naukowców i polityków było w tym względzie 
optymistami, co znalazło swoje odbicie w znanej książce Jeremy’ego Rifkina, w której 
autor na poważnie formułował opinię o narodzinach „europejskiego marzenia” jako 
nowoczesnej alternatywy dla dawnego „amerykańskiego marzenia” i stwierdzał, że to 
„Europejczycy odgrywają główną rolę w marszu ku nowej erze”42. Tymczasem dziś 
o sytuacji Europy można przeczytać zupełnie odmienne opinie. W tych samych pu-
blikacjach sąsiadują z sobą takie oto zdania: „Dziś nikt nie traktuje Europy poważnie. 
(...) I nikt nie będzie traktować jej poważnie, bo nie jest silna w sensie politycznym 
i militarnym (...) Epoka wielkiego znaczenia Europy się skończyła” oraz „W stolicy 
Europy Brukseli technokraci, stratedzy i prawodawcy w coraz większym stopniu 
uznają Unię Europejską za globalny czynnik równowagi między Ameryką i Chinami. 
Europejczycy grają na obie strony i kiedy grają dobrze – ciągną z tego ogromne korzy-
ści (...) Wpływy Europy wzrastają kosztem Ameryki (...) Europa przeznacza pieniądze 
i kapitał polityczny na wciąganie peryferyjnych krajów w swoją orbitę (...) Jakie inne 
supermocarstwo powiększa się średnio o jeden kraj rocznie i trzyma za drzwiami całą 
kolejkę oczekujących?”43. Ironia tych dwóch cytatów polega na tym, że pierwszy jest 
głosem ze środka Europy, a drugi (podobnie jak Rifkina) pochodzi zza oceanu. Tego 
typu opinii i zestawień można przytoczyć znacznie więcej. Zależnie zatem od tego, jak 
ocenimy sytuację Europy, tak też będziemy odnosić się do jej potencjalnego wpływu 
na proces globalizacji. 

 42 J. Rifkin, Europejskie marzenie, tłum. W. Falkowski, A. Kostarczyk, Warszawa 2005, s. 21.
 43 Cyt. za: Z Europą nikt na świecie już się nie liczy, z W. Laquerem rozmawia K. Wigura oraz 

P. Khanna, Pożegnanie z hegemonią, oba teksty w: „Europa” 2008, nr 20 (215). 
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Konkludując, można sformułować jedną zasadniczą tezę. Oto zarówno proces in-
tegracji europejskiej, jak i globalizacji stanowią swoistego rodzaju „lustro”, w którym 
może się przeglądnąć polityka państw europejskich. Jest to bardzo trudny test prawdy 
weryfikujący jakość samych państw (ich zdolność do zachowania sterowności w śro-
dowisku silnie zintegrowanych współzależności), ich intencje do działania w imię „eu-
ropejskiego dobra wspólnego”, umiejętność zgodnego określenia zakresu owego dobra 
bez poddawania go dominacji najsilniejszych i najbardziej wpływowych aktorów we-
wnętrznych, a także stanowi bezwzględną weryfikację realnej siły Starego Kontynen-
tu w skali ogólnoświatowej. Ten test trzeba przechodzić krok po kroku – zaczynając 
od siły wewnętrznej, a kończąc na możliwościach globalnych. Jego wynik nie jest 
przesądzony, na każdym z etapów, jak pokazuje praktyka polityczna Europy, piętrzą 
się trudności, które mogą przynieść porażkę projektu integracyjnego w zestawieniu 
z globalizacją. Sama globalizacja może także okazać się nieadekwatna dla celów, jakie 
stawia przed sobą Europa. 

Dlatego na koniec trzeba zadać jeszcze jedno pytanie: czy czeka nas „zglobalizowa-
na Europa”, czy raczej naszą szansą jest postulat „europeizacji globalnego zarządzania, 
w którym wartości i zasady, takie jak solidarność, subsydiarność i dobro wspólne, 
zostałyby w sposób bardziej konkretny związane z polityką rządów i znalazły pełniej-
sze odbicie w działalności organizacji międzynarodowych i zobowiązań prawno-mię-
dzynarodowych”44? Odpowiedź na to pytanie należy dziś do pozanaukowej refleksji 
futurologicznej, a będzie skutkiem dzisiejszych decyzji politycznych. Dlatego warto 
je podejmować ze świadomością złożonych relacji między globalizacją a integracją 
europejską. 

 44 J. Bielawski, Globalna Europa [w:] A. Kuklinski, K. Pawłowski (red.), dz.cyt., s. 398.




