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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników ostatni w 2017 roku – czwarty, numer 
naszego kwartalnika naukowego, który pod względem objętości – jak zawsze 
– jest bardzo obszerny, a pod względem merytorycznym wyjątkowo ciekawy 
i ma interdyscyplinarny charakter. Na jego łamach publikujemy aż trzyna-
ście oryginalnych artykułów z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, 
a zwłaszcza z zakresu ekonomii, historii, socjologii, nauk o polityce i stosun-
ków międzynarodowych oraz dwie recenzje. Są tutaj artykuły będące efektem 
badań naukowych, prowadzonych przez poszczególnych autorów w ramach 
różnych projektów badawczych. 

Prezentowany numer szczególnie powinien zainteresować ekonomistów, 
socjologów, politologów, specjalistów i ekspertów od stosunków międzynaro-
dowych, a także nauczycieli, doktorantów i studentów oraz publicystów. Pole-
camy go też uwadze polityków i decydentów w kraju i za granicą, gdyż zawiera 
on wiele oryginalnych myśli, tez i danych statystycznych, poświęconych aktu-
alnym problemom gospodarczym, społecznym, politycznym i międzynarodo-
wym, z którymi boryka się dziś Unia Europejska i cały świat, w tym także 
Polska. Ukazuje on również złożoność i niezwykłą dynamikę współczesnego 
świata oraz problemy, z którymi nie radzą sobie politycy, a które często są 
efektem ich niewiedzy i wcześniejszych błędów, ignorancji i nieprzemyślanych 
decyzji, czy walki politycznej. Podkreślam tu, że jedną z największych bolą-
czek współczesnego świata, w tym także Unii Europejskiej, jest brak mądrych 
elit politycznych i charyzmatycznych przywódców. Mamy więc nadzieję, że tak 
jak wszystkie do tej pory opublikowane tomy „Myśli Ekonomicznej i Politycz-
nej”, również ten zainteresuje szerokie grono Czytelników i zostanie przyjęty 
z zadowoleniem zarówno przez badaczy, jak i polityków. Oby tylko znaleźli 
czas na jego przestudiowanie, czego im życzę. 

Niniejszy kwartalnik, zgodnie z dotychczasową praktyką i przyjętymi przez 
Redakcję zasadami, składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, która 
poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, i drugiej, 
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dotyczącej spraw politycznych oraz aktualnych problemów międzynaro-
dowych w Europie i na świecie. Stosunkowo dużo uwagi w numerze tym 
poświęcamy Brexitowi i jego skutkom dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii 
oraz Polski.

W części pierwszej publikujemy sześć artykułów. Otwiera ją opracowa-
nie Krzysztofa Becka pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunktural-
nych: analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Część I – metodyka 
badania”, w którym Autor przeprowadza wnikliwą analizę przesłanek cykli 
koniunkturalnych i ich synchronizacji oraz wskazuje na ich duże znaczenie dla 
procesów gospodarczych w danym kraju i na świecie. Podkreśla, że synchroni-
zacja cykli koniunkturalnych ma fundamentalne znaczenie dla integrujących 
się gospodarek, bowiem tylko kraje charakteryzujące się wysokim stopniem 
synchronizacji cykli koniunkturalnych mogą tworzyć efektywnie funkcjonujące 
unie walutowe. Jest tak dlatego, że ponadnarodowy bank centralny może sku-
tecznie prowadzić jednolitą politykę pieniężną w sytuacji, gdy kraje należące 
do unii monetarnej znajdują się w tej samej fazie cyklu koniunkturalnego.

Celem rozważań w kolejnym artykule, autorstwa Macieja Holko pt. „Euro-
pejska polityka rozwoju z post-keynesowskiej perspektywy”, jest próba oceny 
unijnej polityki spójności, której najważniejszą częścią są reguły wyłączeń 
spod rygoru zakazu pomocy publicznej, przez pryzmat teorii postkeynesow-
skiej. Mają one pełnić funkcję polityki przemysłowej w krajach gorzej rozwi-
niętych. Autor podkreśla, że politykę tą ukształtowano wadliwie, ze względu 
na przyjętą wadliwą doktrynę ekonomiczną. Przekazywane w ramach budżetu 
unijnego środki nie mogą być użyte we właściwy sposób, ponieważ są zbyt 
małe i objęte błędnymi unijnymi regulacjami, biurokratycznymi procedurami 
wdrażania i limitami nałożonymi na strukturę wydatków. Skutkiem tego jest 
rozproszenie dostępnych funduszy w ramach zdecentralizowanej struktury 
administracyjnej pomiędzy zbyt wielką liczbą źle zhierarchizowanych celów, 
działań i projektów, co poważnie ogranicza ich skuteczność.

 Następny, trzeci w tej części kwartalnika artykuł pióra Magdaleny Jawor-
skiej pt. „Współpraca gospodarcza między Polską i wybranymi krajami Ameryki 
Południowej w latach 2006–2013” pokazuje, że współpraca gospodarcza między 
Polską i niektórymi krajami Ameryki Południowej, zwłaszcza z Argentyną, Bra-
zylią i Chile, sukcesywnie się rozwija. Ma ona charakter komparatywny. Autor-
ka podkreśla, że partnerstwo Polski i Brazylii to przede wszystkim wymiana 
handlowa, która, pomimo wysokiego poziomu wskaźnika handlu wewnątrzgałę-
ziowego, również wykazuje się wysokim stopniem komparatywności. Natomiast 
w kooperacji z Chile prym wiodą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a współ-
praca z Argentyną koncentruje się na handlu i wymianie wiedzy.
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W kolejnym zaś artykule, czwartym, autorstwa Adama Rogali-Lewickie-
go, pt. „Imigracja do Polski współcześnie – przegląd statystyczny, kryteria 
inkluzyjności, dyskryminacja”, mamy ciekawe rozważania na temat przyczyn 
tego dziś najważniejszego, trudnego dla całej Europy problemu społecznego 
i międzynarodowego, jakim bez wątpienia są imigranci. Autor pisze, że przed 
Polską w najbliższych latach stoją dwa najpoważniejsze wyzwania cywilizacyj-
ne; a mianowicie uniknięcie pułapki krajów średniego dochodu oraz wybi-
cie się na poziom krajów o wysokiej stopie innowacyjności. Tymczasem zaś 
statystyki demograficzne dla naszego kraju są bardzo niekorzystne. Demo-
grafowie ostrzegają, że za 40 lat liczba Polaków zmaleje do 32 mln. Polska 
będzie więc potrzebowała imigrantów dla wypełnienia luki demograficznej 
i dekapitalizacji starzejącego się społeczeństwa. Obecnie wśród krajów Unii 
Europejskiej mamy jeden z najniższych wskaźników obecności cudzoziemców 
w społeczeństwie.

Z powyższym tekstem koresponduje kolejny, piąty tutaj tekst, pt. „The 
integration of Indian migrants in Poland”, pióra Katarzyny Gmaj. Autorka 
analizuje i pokazuje życie obywateli Indii w Polsce. W latach 2014–2015 prze-
prowadziła 40 wywiadów z migrantami z Indii na temat ich sytuacji w naszym 
kraju. Stale – zdaniem Autorki – rośnie liczba indyjskich migrantów w Polsce, 
mimo tak daleko idących różnic kulturowych między obu krajami.

Ostatni w tej części kwartalnika artykuł Pawła Antoszaka pt. „Poziom 
i  przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce” pokazuje, że są różne 
przesłanki zróżnicowania płac w naszym kraju. Są to m. in. przyczyny demo-
graficzno-społeczne (wiek, płeć i wykształcenie) oraz ekonomiczne (poziom 
rozwoju gospodarczego, sytuacja na rynku pracy, atrakcyjność gospodarcza). 
Autor pisze, że wiedza o poziomie oraz zróżnicowaniu wynagrodzeń za 
pracę może być wykorzystywana w polskiej gospodarce (i to w skali mikro-, 
jak i makroekonomicznej) do działań na rzecz wzrostu efektywności pracy 
i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz do bardziej racjonal-
nego gospodarowania zasobami ludzkimi w regionie i kraju.

Część druga, politologiczna, prezentowanego czasopisma zawiera siedem 
interesujących tekstów, powstałych w wyniku badań prowadzonych przez ich 
autorów w ramach różnych projektów naukowych. Otwiera ją artykuł Stani-
sława Kozieja, pt. „Strategia globalna Unii Europejskiej jako koncepcyjny 
fundament bezpieczeństwa europejskiego”. Autor prezentuje i analizuje nową 
strategię polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, zatytułowaną Shared 
Visio, Common Action: A stronger Europe, która została przyjęta w 2016 roku. 
Zdaniem Autora, strategia ta stara się pogodzić dwa podejścia: realizmu 
i  liberalizmu, których wyrazem są interesy i wartości, promowane w świecie 
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przez Unię Europejską. W strategii tej podkreślono, że UE będzie promować 
praworządny ład globalny z multilateralizmem jako jego kluczową zasadą 
i ONZ jako jego fundamentem.

Kolejny tekst to artykuł Józefa M. Fiszera pt. „Szanse i zagrożenia dla 
Unii Europejskiej po Brexicie. Implikacje dla Polski”. Jak wskazuje tytuł, jego 
celem jest próba skatalogowania pozytywnych i negatywnych skutków Brexitu 
dla UE, Polski i tworzącego się nowego ładu globalnego. Zdaniem Autora, 
dziś jedno nie ulega wątpliwości, a mianowicie, że Brexit jest bezpreceden-
sowym wydarzeniem dla Unii Europejskiej i będzie stanowił cezurę nie tylko 
w historii UE, ale także Europy, i nie pozostanie bez wpływu na ich miejsce 
i rolę w nowym ładzie międzynarodowym. Unia Europejska powinna więc – 
podkreśla Autor – głęboko zastanowić się nad przyczynami Brexitu i uczynić 
wszystko, aby nie doszło do jej rozpadu.

Z powyższym artykułem koresponduje kolejne opracowanie, pt. „Wpływ 
Brexitu na relacje pomiędzy państwami w Unii Europejskiej ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowej roli Niemiec”, którego autorami są Martin 
Dahl i  Yelyzaveta Skomorkhova. Według nich, wyjście Wielkiej Brytanii 
z UE umocni pozycję Niemiec w Europie, ale nie można zapominać, że 
prawdopodobnie nasili też obawy przed dominacją tego państwa na naszym 
kontynencie, w  stosunku do którego Wielka Brytania stanowiła naturalną 
przeciwwagę. Ale także dla Niemiec Brexit nie tworzy komfortowej sytuacji, 
bowiem Wielka Brytania to pokaźny rynek zbytu dla niemieckich towarów, 
zaś rząd brytyjski na forum UE był sojusznikiem Niemiec w zakresie libera-
lizacji licznych przepisów czy ograniczania wydatków na kosztowną unijną 
Wspólną Politykę Rolną.

Kolejny artykuł również jest poświęcony skutkom Brexitu dla Niemiec 
i ich roli w Europie. Jest to tekst pióra Krzysztofa Garczewskiego pt. „Repu-
blika Federalna Niemiec i jej rola w Unii Europejskiej po Brexicie”. Został tu 
przedstawiony problem Brexitu z perspektywy niemieckiej. Analizie poddano 
stanowisko polityków i społeczeństwa RFN odnośnie do tej kwestii. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na szanse i zagrożenia, jakie niesie Brexit dla Niemiec 
w obszarze polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Ponadto zwrócono uwagę 
na problem niemieckich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz 
Brytyjczyków w Niemczech.

Następny w tej części prezentowanego kwartalnika jest tekst Tomasza 
Stępniewskiego pt. „European Union Battlegroups – challenges and risks in 
the time of Brexit”. Jest on poświęcony Grupom Bojowym Unii Europejskiej 
i ich roli w umacnianiu bezpieczeństwa Europy. Autor pisze tutaj, że Brexit 
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zmienia sytuację polityczną w Europie i będzie miał wpływ na nią i na zdol-
ność reagowania kryzysowego UE.

Przedostatni w tej części kwartalnika jest artykuł Ryszarda Żelichowskie-
go pt. „Czerwona kartka dla „fałszywego populizmu”. Wybory w Królestwie 
Niderlandów (marzec 2017 roku)”. Tematem tego artykułu jest analiza prze-
biegu i wyników wyborów do Drugiej Izby parlamentu Królestwa Niderlan-
dów, które odbyły się 15 marca 2017 roku. Z 28 ugrupowań politycznych, 
które wzięły udział w wyborach, obywatele Niderlandów największą liczbę 
głosów oddali na pięć z nich: Partię Ludową na rzecz Wolności i Demokracji, 
Partię Wolności, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, Demokratów 66 oraz 
Zieloną Lewicę.

Ostatni tutaj artykuł, to tekst Anny Radiukiewicz pt. „Obywatelskość 
w dyskursie parlamentarnym – analiza debat nad Obywatelskimi Inicjatywami 
Ustawodawczymi”. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o rozumienie 
obywatelskości oraz przedstawia sposoby jej interpretowania i używania przez 
uczestników debat nad projektami wniesionymi do Sejmu RP w trybie Oby-
watelskich Inicjatyw Ustawodawczych.

Prezentowany numer „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” zamykają dwie 
recenzje z najnowszych książek naukowych, wydanych w latach 2016–2017, 
które są poświęcone rosnącej roli Turcji na arenie międzynarodowej oraz 
relacjom Polski i Ukrainy w aspekcie bezpieczeństwa Europy Środkowo-
-Wschodniej.
Życzymy wszystkim Czytelnikom interesującej lektury oraz zachęcamy do 

współpracy z naszą Redakcją i z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, jedną 
z najlepszych szkół wyższych w Polsce. Korzystając z okazji, miło nam poin-
formować, że 1 października 2017 roku na naszej Uczelni rozpoczął działal-
ność Wydział Lekarski, pierwszy w Warszawie, a drugi w Polsce na uczelni 
niepublicznej. Kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom życzymy wspa-
niałych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer
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DETERMINANTY SYNCHRONIZACJI 
CYKLI KONIUNKTURALNYCH: ANALIZA 

Z WYKORZYSTANIEM BMA I MIAR ŁĄCZNOŚCI. 
CZĘŚĆ I – METODYKA BADANIA

WPROWADZENIE

Synchronizacja cykli koniunkturalnych ma fundamentalne znaczenie dla 
integrujących się gospodarek. Tylko kraje charakteryzujące się wysokim stop-
niem synchronizacji cykli koniunkturalnych mogą tworzyć efektywnie funk-
cjonujące unie walutowe. Jest tak dlatego, że ponadnarodowy bank centralny 
może skutecznie prowadzić jednolitą politykę pieniężną w sytuacji, gdy kraje 
należące do unii monetarnej znajdują się w tej samej fazie cyklu koniunktu-
ralnego. Taki argument można podnieść w stosunku do zewnętrznie płynnego 
kursu walutowego, który jest uzależniony od polityki monetarnej wdrażanej 
przez bank centralny. Temat ten jest szczególnie istotny dla krajów Unii Euro-
pejskiej, które zdecydowały się na przystąpienie do strefy euro lub podejmują 
decyzję w sprawie tego, czy zostać członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej.

Z tych względów bardzo ważny jest problem determinant synchronizacji 
cykli koniunkturalnych. Jest on bardzo szeroko analizowany w literaturze 
od 1996 roku1. Jednak, pomimo że od tego czasu minęło już ponad 20 lat, 
w literaturze spotykamy bardzo dużą różnorodność wniosków na temat tego, 
jakie czynniki wpływają na synchronizację cykli koniunkturalnych. Rana2 oraz 

* Krzysztof Beck – dr, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Ekonomii i Zarzą-
dzania, beckkrzysztof@gmail.com

1 J.A. Frankel, A.K. Rose, The Endogeneity of the Optimum Currency-Area Criteria, 
„Economic Journal”, Tom 108, Nr 449, 1998, s. 1009–1025.

2 P.B. Rana, Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: The Case of East Asian 
Countries, „The Singapore Economic Review”, Tom 53, No. 2, 2008, s. 279–292.
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Duval i inni3 stwierdzają, że podobieństwo polityki fiskalnej istotnie wpływa 
na synchronizację cykli koniunkturalnych, podczas gdy Clarck i van Winco-
op4, Beck5 oraz Chang i inni6 dochodzą do podobnych wniosków w odniesie-
niu do podobieństw w polityce monetarnej. Siedschlag7 i Beck8 wykazali, że 
podobieństwo struktur produkcji wpływa na synchronizację cykli, natomiast 
Fidrmuc9 i Rose10 mieli podobne wyniki w odniesieniu do uczestnictwa w unii 
walutowej. Z drugiej strony Baxter i Kouparitsas11 uznają te zmienne za 
wrażliwe i podkreślają znaczenie handlu międzynarodowego oraz zmiennych 
grawitacyjnych.

Ze względu na to, że różne badania prowadziły do rozbieżnych, a często 
nawet wykluczających się wniosków w niniejszej pracy podjęto próbę analizy 
wszystkich tych czynników. W tym celu zastosowano bayesowskie łączenie 
wiedzy po modelach – BMA (bayesian model averaging), które pozwala na 
sprawdzenie, które spośród potencjalnych determinant rzeczywiście wpływają 
na synchronizację cykli koniunkturalnych. Ponadto w ramach BMA możliwe 

 3 R. Duval, K. Cheng, K. Hwa Oh, R. Saraf, D. Seneviratne, Trade Integration and Busi-
ness Cycle synchronization: A Reappraisal with Focus on Asia, „IMF Working Paper 
Series”, WP/14/52, 2014, s. 1–45.

 4 T.E. Clark, E. van Wincoop, Borders and business Cycles, „Journal of International 
Economics”, Tom 55, Nr 1, 2001, s. 59–85.

 5 K. Beck, Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and 
the Euro Area, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 
Tom 8, Nr 4, 2013, s. 25–48.

 6 K. Chang, Y. Kim, M. Tomaljanovich, Y. Ying, Do political parties foster business 
cycles? An examination of developed economies, „Journal of Comparative Economics”, 
Tom 41, Nr 1, 2013, s. 212–226.

 7 I. Siedschlag, Patterns and Determinants of Business Cycles Synchronization in Enlarged 
European and Monetary Union, „Eastern Journal of European Studies”, Tom 1, Nr 1, 
2010, s. 21–44.

 8 K. Beck, Structural Similarity as a Determinant of Business Cycles Synchronization in 
the European Union: a Robust Analysis, „Research in Economics and Business: Cen-
tral and Eastern Europe”, Tom 5, Nr 2, 2013, s. 31–54 oraz K. Beck, Determinanty 
synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1990–2007, 
„Gospodarka w Teorii i Praktyce”, 1(34), 2014, s. 5–20..

 9 J. Fidrmuc, The Endogeneity of Optimum Currency Area Criteria, Intra-Industry Trade 
and EMU Enlargement, „Contemporary Economic Policy”, Tom 22, Nr 1, 2004, s. 1–12.

10 A.K. Rose, Understanding Business Cycle Synchronization: Is inflation targeting Paving 
the Way to Asian Monetary Union?, [w:] (red.) R.J. Barro, J.W. Lee, Costs and Benefits 
of Economic Integration in Asia, Oxford Scholarship Online, 2011.

11 M. Baxter, M. Kouparitsas, Determinants of business cycle comovement: a robust analy-
sis, „Journal of Monetary Economics”, Tom 52, Nr 1, 2005, s. 113–157.
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jest obliczenie miar łączności (jointness), które umożliwiają na określenie 
związków (substytucyjności i komplementarności) pomiędzy regresorami.

W prezentowanej tu części I opracowania przedstawione zostaną zagad-
nienia metodologiczne. W punkcie pierwszym przedstawiono miary zarówno 
synchronizacji cykli koniunkturalnych, jak i jej potencjalnych determinant. 
Determinanty wybrano na podstawie teorii oraz empirii optymalnych obsza-
rów walutowych i synchronizacji cykli koniunkturalnych. Punkt pierwszy 
zawiera także opis źródeł danych. Punkt drugi przedstawia szczegóły bay-
esowskiego łączenia wiedzy po modelach (BMA) oraz miar łączności, które 
zostaną zaaplikowane do danych przedstawionych w punkcie pierwszym, 
w drugiej części artykułu. Pierwszą część artykułu kończy krótkie podsumo-
wanie.

1. ZMIENNE I ŹRÓDŁA DANYCH

W badaniu wykorzystano dane za okres 1990–2007 opisujące dwadzieścia 
krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, 
Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania. 

W celu konstrukcji miary synchronizacji cykli koniunkturalnych (SCK) 
wykorzystano roczne szeregi czasowe realnego PKB obejmujące okres od 
roku 1987 do roku 2010 pochodzące z Penn World Table12. Do szeregów 
zaaplikowano filtr pasmo-przepustowy Baxter-Kinga13. Przy specyfikacji filtru 
wykorzystano trzy wyprzedzenia i opóźnienia (K =  3), oraz zdefiniowano 
komponent cykliczny jako tę część szeregu czasowego, która charakteryzuje 
się amplitudą wahań pomiędzy dwoma (p = 2) a ośmioma (q = 8) latami14. 
Rezultatem filtracji było w przypadku każdego z krajów otrzymanie dwóch 
szeregów dla okresu 1990–2007. Są to: szereg komponentów cyklicznych:

12 A. Heston, R. Summers, B. Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International 
Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania.

13 M. Baxter, R. King, Measuring Business cycles: Approximate Band-Pass Filters for Eco-
nomic Time Series, „The Review of Economics and Statistics”, Tom 81, Nr 4, 1999, 
s. 575–593.

14 Więcej na ten temat można znaleźć w K. Beck, Zastosowanie filtrów do analizy cykli 
koniunkturalnych i synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z krajami europejskimi, 
„Wiadomości Statystyczne” 2017 nr 667(10), s. 5–18 oraz K. Beck, Spectral analysis 
and the Application of filters in the examination of business cycles, „Myśl Ekonomiczna 
i Polityczna” 2017 nr 3(58), s. 40–65.
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 YCt = YC1990, YC1991, …, YC2007, (1)

oraz szereg czasowy trendu:

 YNt = YN1990, YN1991, …, YN2007. (2)

Szeregi te definiują odchylenie względne PKB od trendu:
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Miara (3) ma kilka zalet. Po pierwsze, normalizuje szeregi pomiędzy kraja-
mi. Po drugie, odchylenia PKB od trendu są wyrażone w procentach, więc 
mają prostą i klarowną interpretację. Interpretacja ta jest szczególnie ważna 
w kontekście polityki pieniężnej – gdy bank centralny wie o ile procent PKB 
jest powyżej/poniżej trendu, może sformułować odpowiednią regułę decyzyj-
ną. Skuteczność implementacji jednolitej polityki pieniężnej zależy przy tym 
od względnego odchylenia od trendu w poszczególnych krajach. Po trzecie 
zmienna devt uwzględnia zmiany w trendzie.

Z tych względów dalszym analizom poddano szeregi odchyleń względnych 
dla 20 krajów Unii Europejskiej biorących udział w badaniu. Można z ich 

udziałem utworzyć n n

2

1
190

-
=

^ h  niepowtarzających się par krajów. Dla 
każdej pary krajów i oraz j policzono współczynnik korelacji odchyleń z wyko-
rzystaniem filtru Baxter-Kinga:

 bpij = r(devit, devjt). (4)

Wyżej wymienione współczynniki korelacji będą w dalszej analizie stanowić 
miarę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych dla danej pary krajów. 
Miara ta przyjmuje wartości z przedziału od -1 do 1, gdzie 1 oznacza pełną 
synchronizację cykli koniunkturalnych, -1: kompletną desynchronizację, zaś 
wartość zero świadczy o  braku jakiejkolwiek synchronizacji. Współczynnik 
korelacji to najpopularniejsza miara SCK, która była wykorzystana w niemal 
wszystkich badaniach przytoczonych we wprowadzeniu.

Następnie na podstawie teorii i empirii optymalnych obszarów waluto-
wych skonstruowano miary regresory mające reprezentować potencjalne 
determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych. Pojawiają się także dwie 
nowe zmienne, które nie zostały wykorzystane we wcześniejszych badaniach. 
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Pierwszą z nich jest stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych ze Stanami 
Zjednoczonymi, natomiast drugą – dystans PKB per capita.

Pierwszą analizowaną determinantą SCK jest podobieństwo struktur 
gospodarczych. W badaniu zastosowano dwa rodzaje miar podobieństwa 
struktur. Pierwszą jest średnia wartość współczynnika korelacji wartości doda-
nej w poszczególnych sektorach gospodarki dla pary krajów i oraz j dla okresu 
1990–2007:
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gdzie: 
vit

l – wartość dodana w sektorze l wyrażona jako procent wartości dodanej 
w całej gospodarce kraju i w okresie t, 
vit

l – wartość dodana w  sektorze l wyrażona jako procent wartości dodanej 
w całej gospodarce kraju j w okresie t, 
cov – kowariancja, 
s – odchylenie standardowe. 

Zatem miara jest średnią wartością współczynnika korelacji struktur za 
lata 1990–2007. Analogiczna miara jest konstruowana dla udziałów zatrud-
nienia w poszczególnych sektorach w  zatrudnieniu ogółem (e), dla danej 
pary krajów. Z definicji (5) przyjmuje wartości od –1 do 1, gdzie 1 oznacza 
istnienie identycznych struktur w obydwu krajach.

Drugą miarą podobieństwa struktur wykorzystaną w badaniu jest obliczo-
ny dla par krajów indeks specjalizacji Krugmana15 (Krugman Specialization 
Index) – ksi – dla okresu 1990–2007:
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gdzie:
L – liczba sektorów w gospodarce. 

Pozostałe oznaczenia są analogiczne do (5). Miara przyjmuje wartości 
z przedziału [0, 2], gdzie 0 oznacza identyczne struktury w obydwu pań-
stwach, natomiast 2 oznacza kompletną rozbieżność struktur dla wybranej 
pary krajów. W celu sprawdzenia odporności modelu, współczynniki korelacji 
struktur (oraz ksi) zostały policzone dla trzech różnych poziomów dezagre-

15 P. Krugman, Geography and Trade, The MIT Press, Cambridge, MA, 1991.
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gacji. W pierwszym przypadku dokonano podziału na trzy sektory: podsta-
wowy: A + B, przemysłowy: C + D + E + F oraz związany z  usługami: 
G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q. Następnie dokonano 
podziału ze względu na kategorie jednocyfrowe: A –  rolnictwo, łowiectwo 
i leśnictwo; B – rybołówstwo; C – kopalnictwo i zbieractwo; D – przemysł trady-
cyjny; E – elektryczność, gaz i dostawa wody; F – budownictwo; G – sprzedaż; 
H – hotelarstwo i  gastronomia; I – transport, przechowanie i komunika-
cja; J – pośrednictwo finansowe; K – nieruchomości i usługi biznesowe; 
L – administracja publiczna, obrona narodowa i  ubezpieczenia społeczne; 
M – edukacja; N – służba zdrowia i pomoc socjalna; O – pozostałe usługi 
społeczne i prywatne; P – osoby zatrudnione w gospodarstwach domowych16. 
Ostatecznie w  ramach kategorii jednocyfrowych dokonano dezagregacji na 
kategorie dwucyfrowe17, co oznacza podział gospodarki na 93 sektory. Dane 
na temat struktur produkcji pochodzą z bazy danych EU KLEMS i obejmują 
okres 1990–2007, skąd pochodzą również wprowadzone powyżej oznaczenia. 
W pracy ze względu na duży zakres materiału zaprezentowano jedynie obli-
czenia wykonane przy podziale gospodarki na 3 sektory dla wartości dodanej 
z wykorzystaniem współczynnika specjalizacji Krugmana (ksi1v) oraz przy 
podziale gospodarki na 93 sektory dla struktur zatrudnienia z wykorzystaniem 
współczynnika korelacji (kor3e)18. 

Kolejną determinantą synchronizacji cykli koniunkturalnych jest natęże-
nie bilateralnego handlu międzynarodowego. Wykorzystana w analizie miara 
jest zdefiniowana jako średni (w okresie 1990–2007) łączny udział handlu 
między dwoma krajami w sumie PKB tych krajów:
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Im wyższa wartość miary tym większe natężenie handlu pomiędzy kraja-
mi i oraz j. Dane na temat bilateralnego handlu międzynarodowego pochodzą 
z IMF Directions of Trade i obejmują okres 1990–2007.

16 W tym przypadku nie wykorzystano ostatniej kategorii – Q (ponadnarodowe orga-
nizacje) – gdyż dla wszystkich krajów w całym badanym okresie wartość tej rubryki 
wynosiła zero. 

17 Podział ten jest niezmiernie obszerny, dlatego nie został tutaj szczegółowo omówiony. 
Zainteresowany czytelnik znajdzie wyczerpujące informacje na stronie: http://euklems.
net/ (13.05.2015).

18 Wszystkie pozostałe kombinacje miar, poziomów dezagregacji i kategorii są dostępne 
na życzenie czytelnika. 
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Kolejna z analizowanych zmiennych wyraża, w jakim stopniu realne PKB 
pary krajów są zsynchronizowane z realnym PKB Stanów Zjednoczonych. 
W celu jej wyznaczenia najpierw nałożono filtr Baxter-Kinga na roczne sze-
regi czasowe realnego PKB USA za lata 1987–2010. Analogicznie do miary 
synchronizacji cykli koniunkturalnych wewnątrz Unii Europejskiej przyjęto 
następujące parametry filtru: K = 3, p = 2 oraz q = 8. Następnie obliczono 
współczynnik korelacji dla komponentu cyklicznego PKB USA z wszystkimi 
krajami Unii Europejskiej19:

 ,ubp cor y yi i
t

US
t

= ^ h. (8)

Ostatecznie, aby ustalić, jak synchronizacja cykli koniunkturalnych krajów 
Unii Europejskiej z USA wpływa na synchronizację pomiędzy danymi dwoma 
gospodarkami UE, obliczona została miara:

 ubpij = ubpi + ubpj. (9)

Dane na temat realnego PKB USA w latach 1987–2010 pochodzą z Penn 
World Table. Miara uwzględnia jedynie szeregi po filtracji, obejmuje zatem 
jedynie okres 1990–2007 i przyjmuje wartości z  przedziału [–2, 2], gdzie 
2 oznacza doskonałą synchronizację cykli kraju i, kraju j oraz USA.

Wpływ kompatybilności polityki fiskalnej na synchronizację cykli koniunk-
turalnych został zmierzony przy użyciu współczynnika korelacji pozycji budże-
towych wyrażonych jako procent PKB:

 ,bd cor def defij i
t

j
t

= ^ h, (10)

gdzie: 
defi

t i defj
t – szeregi deficytów budżetowych wyrażonych jako procent PKB 

odpowiednio kraju i oraz j. 
Dane na temat deficytu budżetowego pochodzą z bazy Eurostatu.

W celu skwantyfikowania wpływu różnic w polityce pieniężnej na SCK 
wykorzystano współczynnik korelacji stóp inflacji dla każdej pary krajów Unii 
Europejskiej w latach 1990–2007:

 ,cori i i1 ij i
t t

j= ^ h. (11)

19 Tutaj oraz w dalszej części tego podrozdziału superskrypt t oznacza szereg czasowy, 
a nie jego konkretną wartość.
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Inflacja w obu krajach jest mierzona metodą G-K. Dane na temat stóp infla-
cji pochodzą z Penn World Table. Szczegółowy opis metod zob.: Feenstra, 
Inklaar, Timmer20.

Dla zbadania wpływu konwergencji na SCK wykorzystano średnią wartość 
absolutną różnicy logarytmów naturalnych realnych PKB per capita dla każdej 
pary krajów w okresie 1990–2007:
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Dane na temat GDP per capita pochodzą z Penn World Table.
Ponadto w modelu wykorzystano zmienne binarne w celu odzwiercie-

dlenia wpływu przynależności do Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej 
i Walutowej na stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych. Dla przynależ-
ności do unii walutowej zmienna ta przyjmuje wartość 1 w przypadku, gdy 
w danym roku obydwa kraje były członkami strefy euro oraz 0 dla pozostałych 
lat. Następnie oblicza się średnią dla całego okresu, co formalnie można 
zapisać jako:
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Analogiczną konstrukcję przyjęto dla członkostwa w Unii Europejskiej:
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Jako standardową zmienną kontrolną wykorzystano miarę ukazująca 
średnią wartość iloczynu realnych PKB dwóch gospodarek Unii Europejskiej 
w latach 1990–2007:
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20 R. Feenstra, R. Inklaar, M. Timmer, The Next Generation of the Penn World Table, 
2013, available for download at www.ggdc.net/pwt.
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W analogiczny sposób skonstruowano zmienną grawitacyjną obrazującą 
iloczyn populacji dwóch krajów Unii Europejskiej w okresie 1990–2007:
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gdzie: 
popit oraz popjt – wielkość populacji odpowiednio kraju i oraz j w okresie t. 
Dane na temat wielkości populacji i realnego PKB pochodzą z Penn World 
Table.

Ponadto w charakterze zmiennych kontrolnych użyto dwie dodatkowe 
zmienne binarne. Są to: b – zmienna zerojedynkowa przyjmująca wartość 1, 
gdy dwa kraje posiadają wspólną granicę, oraz l – zmienna binarna przyj-
mująca wartość 1 w przypadku, gdy dana para krajów ma co najmniej jeden 
wspólny język urzędowy. Ostatnią zmienną kontrolną jest d – miara ukazująca 
najkrótsze lądowe połączenie komunikacyjne między stolicami dwóch danych 
państw Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazówkami Google Maps.

2. BMA – BAYESOWSKIE ŁĄCZENIE WIEDZY PO MODELACH

W celu sprawdzenia, które spośród opisanych powyżej zmiennych są 
odpornymi na zmianę specyfikacji determinantami synchronizacji cykli 
koniunkturalnych wykorzystano BMA (Bayesian model averaging) – bayesow-
skie łączenie wiedzy po modelach. Niniejszy punkt opisuje zarówno BMA, 
jak i miary łączności (jointness), które można obliczyć w ramach BMA. Wio-
dąca publikacja na temat aplikacji BMA została opracowana przez Hoeting, 
Madigana, Rafteryego oraz Volinskyego21, natomiast na temat wykorzysta-
nia BMA w środowisku R przez Rafteryego, Paintera oraz Volinskyego22. 
Ponadto szczegółowy opis BMA i miar łączności oraz ich zastosowania został 
opisany przez Becka23.

21 J. Hoeting, D. Madigan, A. Raftery, C. Volinsky, Bayesian Model Averaging: A Tutorial, 
„Statistical Science”, Tom 14, Nr 4, 1999, s. 382–417.

22 A.E. Raftery, I. Painter, C.T. Volinsky, BMA: An R package for Bayesian Model Averag-
ing, „R News” Tom 5, Nr 2, 2005, s. 2–8.

23 K. Beck, Bayesian Model Averaging and Jointness Measures: Theoretical Framework and 
Application to the Gravity Model of Trade, „Statistics in Transition”, Tom 18, Nr 3, 2017, 
s. 393–412.
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BMA zakłada następującą ogólną postać modelu:

 yj = αj + βj Xj + εj, (17)

gdzie:
j (j = 1, 2,…,m) – numer modelu, 
yj – wektor wartości zmiennej zależnej, 
αi jest wektorem wyrazów wolnych, βj jest wektorem nieznanych parametrów, 
Xj – macierz zmiennych objaśniających, 
εj – wektor niezależnych i  pochodzących z  rozkładu normalnego reszt 
ε ~ N(0, σ2I), które są warunkowo homoskedastyczne. 
Ponadto każdemu z modeli Mj przypisany jest binarny wektor (k × 1) φ = 
(φ1, φ2, ... , φK), gdzie zero oznacza, że dany regressor nie występuje w mode-
lu, jeden zaś, iż zmienna występuje w modelu, natomiast K oznacza całkowitą 
liczbę potencjalnych regresorów.

W przypadku K regresorów przestrzeń możliwych modeli składa się 
z 2K wariantów24, co stwarza poważne problemy analityczne, gdy K jest wyso-
kie (np.  218 =  262144 czy 216 =  65536) ze względu na ograniczone moce 
obliczeniowe (w  szczególności pamięć RAM) współczesnych komputerów 
osobistych. Z tego względu autorzy sugerują metody wyboru modeli najlep-
szych i wnioskowanie jedynie na ich podstawie.

Istnieje kilka alternatywnych strategii redukcji ogólnej liczby modeli do 
wariantów najlepszych. Madigan i Raftery25 proponują metodę okna Okama, 
w której następuje odrzucanie modeli gorszych oraz zachowywanie modeli 
o mniejszych rozmiarach spośród tych o podobnej pojemności informacyjnej. 
Madigan, Raftery, Volinsky i Kronma26 do wyszukiwania najlepszych modeli 
wykorzystują algorytm leaps and bound, opracowany przez Furnivala i Wil-
sona27. Jednak najbardziej popularną metodą radzenia sobie ze zbyt obszerną 
przestrzenią modeli stało się MC3 (Markov Chain Monte Carlo Model Com-

24 W analizie brany jest pod uwagę także model zawierający jedynie stałą przez co od 
wyrażenia 2K nie odejmujemy 1.

25 D. Madigan, A.E. Raftery, Model selection and accounting for model uncertainty in 
Graphical models using Okam’s widow, „Journal of the American Statistical Associa-
tion”, Tom 89, Nr 428, 1994, s. 1535–1546.

26 D. Madigan, A.E. Raftery, C. Volinsky, R. Kronmal, Bayesian model averaging in pro-
portional hazard models: assessing the risk of a stroke, „Journal of the Royal Statistical 
Society: Series C (Applied Statistics)”, Tom 46, Nr 4, 1997, s. 433–448.

27 G.M. Furnival, R.W. Jr. Wilson, Regression by leaps and bounds, „Technometrics”, 
Tom 16, Nr 4, 1974, s. 499–511.



Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych: analiza… 29

position) zaproponowane przez Madigana, Yorka oraz Allarda28 i to pomimo 
problemów z konwergencją do rzeczywistych prawdopodobieństw a posteriori 
modeli29. Spośród omawianych metod redukcji na uwagę zasługuje również 
metoda SSVS (stochastic search variable selection) zaproponowana przez Geo-
rgea oraz McCullocha30.

Dla przestrzeni wszystkich modeli bezwarunkowy rozkład a posteriori 
współczynnika kierunkowego β jest dany przez:
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gdzie: 
P(β|Mj, y) – warunkowy rozkład współczynnika β dla danego modelu Mj, 
P(Mj|y) – prawdopodobieństwo a posteriori modelu. 

Korzystając z twierdzenia Bayesa prawdopodobieństwo a posteriori mode-
lu (PMP – posterior model probability) P(Mj|y) można wyrazić jako:
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przy czym najczęściej korzysta się z proporcjonalności prawdopodobieństwa 
a posteriori modelu do iloczynu l(y|Mj) – specyficznej dla danego modelu 
krańcowej wartości funkcji wiarygodności; oraz P(Mj) – prawdopodobieństwa 
a priori modelu, co można zapisać jako:

 M y l y M MP Pj j j)\^ ^ ^h h h. (20)

Ponadto, ponieważ:
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28 D. Madigan, J. York, D. Allard, Bayesian Graphical Models for Discrete Data, „Inter-
national Statistical Review”, Tom 63, Nr 2, 1995, s. 215–223.

29 A.E. Raftery, D. Madigan, J.A. Hoeting, Bayesian model averaging for linear regression 
models, „Journal of the American Statistical Association”, Tom 92, Nr 437, 1997, 
s. 179–191.

30 E. George, R. McCulloch, Variable Selection Via Gibbs Sampling, „Journal of the 
American Statistical Association”, Tom 88, Nr 423, 1993, s. 881–889.
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wagi poszczególnych modeli mogą być przekształcone w  prawdopodobień-
stwa poprzez normalizację względem przestrzeni wszystkich 2K modeli:
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Zastosowanie BMA wymaga sprecyzowania struktury modelu a priori. Warto-
ści współczynników kierunkowych β charakteryzuje rozkład normalny o śred-
niej zero oraz wariancji σ2Voj, a więc:

 P(β|σ2, Mj)~N(0, σ2Voj). (23)

Zakłada się, że macierz wariancji a priori Voj jest proporcjonalna do kowa-
riancji w próbie:
 Voj = (g0 X'j Xj)–1, (24)

gdzie: g0 jest współczynnikiem proporcjonalności. Parametr g a priori został 
zaproponowany przez Zellnera31 i jest powszechnie stosowane w aplikacjach 
BMA. Najczęściej cytowaną pracą na temat wyboru parametru g Zellnera jest 
artykuł Fernández, Leya oraz Steela32. Autorzy testowali dziewięć następują-
cych propozycji wyznaczenia parametru g:
a) g0 = 1/n, (24)
 w tym przypadku zakłada się, że dodatkowa obserwacja niesie jedną jed-

nostkę informacji na temat wartości współczynnika β. Ta konstrukcja g nosi 
nazwę jednostkowej informacji a priori33 (UIP – unit information priori);

b) g0 = kj/n, (25)
 w przypadku tej propozycji parametru g, informacja a priori zawarta w jed-

nej obserwacji jest proporcjonalna do liczby regresorów;

31 A. Zellner, On Assessing Prior Distributions and Bayesian Regression Analysis with g 
Prior Distributions, [w:] (red.) P.K. Goel, A. Zellner, Bayesian Inference and Decision 
Techniques: Essays in Honor of Bruno de Finetti. Studies in Bayesian Econometrics 6, 
Elsevier, New York 1986, s. 233–243.

32 D. Foster, E. George, The Risk Inflation Criterion for Multiple Regression, „The Annals 
of Statistics”, Tom 22, Nr 4, 1994, s. 1947–1975.

33 R. Kass, L. Wasserman, A Reference Bayesian Test for Nested Hypotheses and Its Rela-
tionship to the Schwarz Criterion, „Journal of the American Statistical Association”, 
Tom 90, Nr 431, 1995, s. 928–934.
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 czyli pojemność informacji a priori spada wraz ze wzrostem liczby regre-

sorów;
d) g n10 = , (27)
 czyli pojemność informacji a priori rośnie wraz ze wzrostem próby, jednak 

wolniej niż miało to miejsce w przypadku UIP – a);
e) g nk j0 = , (28)
 wówczas parametr g dopuszcza mniejszą informację a priori niż w przy-

padku struktury b);
f) / lng n10

3
= ^ h6 @ , (29)

 w tym przypadku parametr a priori zachowuje się jak kryterium informa-
cyjne Hannan-Quinna;
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 przy tej strukturze parametr g kurczy się wraz ze wzrostem próby wolniej 
niż w przypadku f), jednak wciąż zachowuje się podobnie do kryterium 
Hannan-Quinn;

h) / 1g
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d{ {= -` j, (31)
 ta naturalnie sprzężona a priori struktura została zaprezentowana przez 

Lauda oraz Ibrahima34;
i) /g k10

2
= , (32)

 w tym przypadku parametr g jest zbieżny do kryterium ryzyka inflacji 
informacji35 (RIC – risk inflation criterion).

Wyniki badań skłoniły Fernández, Leya oraz Steela to zaproponowania nastę-
pującej reguły, odnośnie do wyboru najlepszego parametru g a priori:

 
,max

g
n k

2
0 2

=
^ h

. (33)

Do innych powszechnie stosowanych wartości parametru g Zellnera nale-
ży empiryczne bayesowskie g (BRIC – Empirical Bayes g):

 g0 = max(0, Fj – 1), (34)

34 P. Laud, J. Ibrahim, Predictive specification of prior model probabilities in variable selec-
tion, „Biometrika”, Tom 83, Nr 2, 1996, s. 267–274.

35 D. Foster, E. George, The Risk Inflation…, op. cit., 1947–1975.
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zaproponowane przez Georga i Fostera36, gdzie:
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przy czym: R j
2  jest wartością współczynnika determinacji dla j-tego modelu 

estymowanego MNK. Narusza to poniekąd zasady wnioskowania bayesow-
skiego, gdyż wykorzystanie R2 do predykcji poprzedza wnioskowanie37. Z dru-
giej strony ma swoją zaletę polegającą na uwzględnianiu bieżącej informacji 
w trakcie badania. 

Lianga, Paula, Molina, Clydea i Bergera38 zaproponowali hiper g (hyper g 
prior), gdzie współczynnik kurczenia się (shrinkage factor) postaci 
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gdzie: α jest parametrem z przedziału (2, 4]. Gdy wartość parametru α → 2, 
to g0 → ∞, a im większe g tym większa jest niepewność badacza odnośnie do 
tego, czy wartość badanego parametru strukturalnego jest różna od zera.

W aplikacji BMA oprócz specyfikacji parametru g, konieczne jest określe-
nie rozkładu a priori rozmiarów modelu, przy czym możliwe jest stosowanie 
rozkładów nieinformacyjnych oraz informacyjnych. Powszechnie stosowanym 
rozkładem nieinformacyjnym jest jednostajna (uniform) funkcja gęstości 
a  priori, która każdemu modelowi przypisuje takie samo prawdopodobień-
stwo. Koncentracja masy prawdopodobieństwa a  priori występuje wówczas 
wokół modeli średnich rozmiarów, a oczekiwany rozmiar modelu a  priori  
(Em) wynosi K/2. Prawdopodobieństwo włączenia zmiennej do modelu 
a priori (AIP – prior inclusion probability) wynosi (K/2)/K = 0,5).

Kolejną powszechnie stosowaną funkcją gęstości jest rozkład dwumia-
nowy, gdzie prawdopodobieństwo a priori modelu jest proporcjonalne do 
następującego wyrażenia:

36 D. Foster, E. George, Calibration and empirical Bayes variable selection, „Biometrika”, 
Tom 87, Nr 4, 2000, s. 731–747.

37 Innymi słowy jest to „spoglądanie na dane przed wnioskowaniem” w celu specyfikacji 
prawdopodobieństwa a priori.

38 F. Liang, R. Paulo, G. Molina, M. Clyde, J. Berger, Mixture of g Priors for Bayesian 
Variable Selection, „Journal of the American Statistical Association”, Tom 103, 2008, 
s. 410–423.
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kj K kj

\ ) -
-

^ c ch m m , (37)

przy czym gdy Em = K/2 rozkład staje się rozkładem jednostajnym. Od bada-
cza zależy ustalenie Em, przez co może on włączyć posiadane przez siebie 
informacje a priori w celu ustalenia oczekiwanych rozmiarów modelu.

Kolejnym przykładem rozkładu prawdopodobieństwa a priori rozmiarów 
modelu jest rozkład beta-dwumianowy39 o oczekiwanych rozmiarach rów-
nych K/2:

 P M k
Em

K Em
K kj1j j\ )C C+

-
+ -^ ^ ch h m. (38)

W przypadku rozkładu beta-dwumianowego o oczekiwanych rozmiarach K/2 
prawdopodobieństwo modelu każdego rozmiaru jest takie samo. Prawdopo-
dobieństwo a priori włączenia zmiennej do modelu wynosi zatem 0,5.

Postać krańcowej funkcji wiarygodności jak i prawdopodobieństwa mode-
lu a posteriori są uzależnione od wyboru postaci parametru g oraz rozkładu 
a priori rozmiarów modelu. Na przykład dla dwumianowego rozkładu a priori 
rozmiarów modelu krańcowa wiarygodność modelu jest dana przez:

 P M N SEEj
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^ h , (39)

gdzie: 
N – licza obserwacji, 
kj – liczba regresorów 
natomiast:

 SSEj = (y – Xj β)' (y – Xj β) (40)

jest sumą kwadratów błędów modelu Mj. 
Prawdopodobieństwo a posteriori modelu jest dane przez:
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39 E. Ley, M. Steel, On the Effect of Prior Assumptions in Bayesian Model Averaging with 
Applications to Growth Regressions, „Journal of Applied Econometrics”, Tom 24, Nr 4, 
2009, s. 651–674.
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Używając prawdopodobieństw a posteriori modeli w roli wag, można obli-
czyć bezwarunkową średnią oraz odchylenie standardowe a posteriori dla 
parametru strukturalnego βi. Średnia a posteriori (PM – posteriori mean) para-
metru βi, niezależna od przestrzeni modeli, jest wówczas dana następującym 
wzorem:

 PM E y P M yi j

j

ij

1

2
K

)b b= =
=

t
^ ^h h/ , (42)

gdzie: ,E y Mij i jb b=
t

^ h jest wartością oszacowania parametru βi przy użyciu 
MNK oraz parametru g Zellnera dla modelu Mj. Odchylenie standardowe 
a posteriori (PSD – posterior standard deviation) równe jest:

 PSD V yib= =^ h

  (43)
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gdzie: V(βj|y, Mj) oznacza warunkową wariancję parametru dla modelu Mj.
Najważniejszą statystyką w BMA jest prawdopodobieństwo a posteriori 

włączenia zmiennej do modelu (PIP – posteriori inclusion probability). PIP dla 
regresora xi równe jest:

 ,P x y l y M P M y1i i j j
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2
K

){ ==
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^ ^ ^h h h/ , (44)

gdzie: φi = 1 oznacza włączenie do modelu zmiennej xi.
PM oraz PSD są obliczane dla wszystkich modeli, nawet dla tych, w któ-

rych wartość φi = 0, czyli zmienna, nie występuje. Z tego względu badacz 
może być zainteresowany wartością parametru strukturalnego w modelach, 
w  których występuje dana zmienna. W tym celu można obliczyć wartość 
warunkowej średniej a posteriori (PMC – conditional posterior mean), czyli 
średniej a posteriori pod warunkiem włączenia zmiennej do modelu:
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przy czym warunkowe odchylenie standardowe (PSDC – conditional posterior 
standard deviation) jest dane przez:

 1P C V ySD i ib {= = =^ h

  (46)
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W celu porównania siły wpływu poszczególnych regresorów na zmien-
ną objaśnianą, należy dokonać standaryzacji poprzez podzielenie średniej 
a posteriori przez odchylenie standardowe a posteriori. Wystandaryzowana 
wartość średniej a posteriori (SPM – standardized posteriori mean) dana jest 
zatem wzorem:
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Natomiast standaryzowana wartość średniej a posteriori pod warunkiem 
włączenia zmiennej do modelu (SPMC – standardized conditional posteriori 
mean) jest następująca:
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Dodatkowo badacz może być zainteresowany znakiem oszacowania para-
metru zmiennej, gdy jest ona włączana do modelu. Prawdopodobieństwo 
a posteriori pozytywnego znaku współczynnika w modelu [P(+)] wyznaczane 
jest następująco:

 ,P M y CDF t Mj

j

ij j

1

2
K

)
=
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gdzie: CDF (cumulative distribution function) oznacza dystrybuantę rozkładu, 
natomiast /t SD Mij i i j/ bt` j\ .
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3. MIARY ŁĄCZNOŚCI

Wszystkie przytoczone do tej pory statystyki miały na celu opis wpływu 
regresorów na zmienną objaśnianą. Badacz powinien być jednak także zain-
teresowany związkami, jakie zachodzą pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. 
W tym celu można wykorzystać miarę zależności między regresorami, która 
jest określana mianem łączności (J – jointness). 

Miary łączności zostały w tym samym czasie zaproponowane przez dwa 
zespoły badaczy. Jako pierwszy opublikowany został artykuł Leya oraz Ste-
ela40, jednak w niniejszej pracy w pierwszej kolejności przedstawiona zosta-
nie koncepcja Doppelhofera i Weeksa41, co wynika z faktu, że artykuł Leya 
i Steela42 jest w dużej części krytyką koncepcji Doppelhofera i Weeksa. Miary 
pozwalają na określenie związków substytucyjności oraz komplementarności 
pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. Poniżej uwagę skoncentrowano jedynie 
na związkach łączności pomiędzy parami zmiennych. Należy jednak nad-
mienić, że możliwe jest także badanie związków między trójkami, czy też 
liczniejszymi zbiorami zmiennych. 

Zdefiniujmy prawdopodobieństwa a posteriori dla modelu Mj jako:

 P(Mj|y) = P(φ1 = w1, φ2 = w2,…, φK = wK|y, Mj), (50)

gdzie: wi może przyjmuje wartość 1 (gdy zmienna występuje w modelu) oraz 
zero, gdy zmienna nie występuje w modelu. W przypadku analizy dwóch 
zmiennych xi oraz xh łączne prawdopodobieństwo a posteriori włączenia dwóch 
zmiennych do modelu może być wyrażone następująco:

 ,P i h y l y M P M y1 1i j
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=

^ ^ ^h h h/ . (51)

Można zatem powiedzieć, że P(i ∩ h|y) jest sumą prawdopodobieństwa 
a  posteriori modeli, gdzie występują zmienne oznaczone przez xi oraz xh. 

40 E. Ley, M. Steel, Jointness in Bayesian variable selection with applications to growth 
regression, „Journal of Macroeconomics”, Tom 29, Nr 3, 2007, s. 476–493.

41 G. Doppelhofer, M. Weeks, Jointness of Growth Determinants, „Journal of Applied 
Econometrics”, Tom 24, Nr 2, 2009, s. 209–244.

42 W tekście podano daty opublikowania ostatecznych wersji artykułów. Ley i Steel oraz 
Doppelhofer i Weeks pracowali nad swoimi miarami przez wiele lat, dzieląc się wyni-
kami swojej pracy. Właśnie z tego powodu artykuł wydany wcześniej zawiera krytykę 
miar opisanych w tym wydanym później.
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Doppelhofer oraz Weeks zauważają, że związki pomiędzy zmiennymi xi i xh 
mogą być poddane analizie poprzez porównanie prawdopodobieństw a poste-
riori włączenia do modelu tych zmiennych z osobna [P(i|y) oraz P(h|y)] 
z  prawdopodobieństwem włączenia i wyłączenia obu zmiennych jednocze-
śnie. Autorzy uzasadniają swoje rozumowanie prezentując analizę przypadku 
losowego wektora (φi,φh), o łącznym rozkładzie a posteriori P(φi,φl|y). Punkty 
masy prawdopodobieństwa zdefiniowane na przestrzeni {0,1}2 przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. 
Punkty masy prawdopodobieństwa zdefiniowane na przestrzeni {0,1}2 dla łącznego 

rozkładu P(φi,φl|y)

P(φi,φl|y) φh = 0 φh = 1 Suma

φi = 0 P h y+kr r^ h P h y+kr^ h P ykr^ h

φi = 1 P i h y+ r^ h P i h y+^ h P i y^ h

Suma P h yr^ h P h y^ h 1

Źródło: G. Doppelhofer, M. Weeks, Jointness of Growth…, op. cit.

Tabela 1 przedstawia prawdopodobieństwa związane z wszystkimi moż-
liwymi realizacjami wektora (φi,φh). Z tabeli łatwo odczytać, że krańcowe 
prawdopodobieństwo włączenia do modelu zmiennej xi można obliczyć jako:

 P(i|y) = P(i ∩ h|y) + P(i ∩ h̄|y), (52)

natomiast prawdopodobieństwo wyłączenia zmiennej xi można wyrazić, jako:

 P(ī|y) ≡ 1 – P(i|y) = P(ī ∩ h̄|y) + P(i ∩ h|y). (53)

Jeżeli między zmiennymi xi i xh występuje współzależność to należy ocze-
kiwać, że wyrażenia P(i ∩ h|y) oraz P(ī ∩ h̄|y) będą przyjmować większe 
wartości niż wyrażenia P(i ∩ h̄ | y) oraz P(ī ∩ h|y). Autorzy na tej podstawie, 
za Whittakerem (1990), zauważają, że naturalną miarą zależności pomiędzy 
dwoma binarnymi zmiennymi losowymi φi oraz φh jest iloraz krzyżowego 
iloczynu (CPR – cross-product ratio), wyrażony jako:
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Ponieważ realizacje wektora (φi, φh) dla każdej ze zmiennych mogą wyno-
sić jedynie 1 lub 0, to P(i ∩ h|y) jest dwumianowym rozkładem łącznego 
prawdopodobieństwa a posteriori, który można wyrazić następująco:
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Zlogarytmowanie oraz uporządkowanie wyrażeń daje:
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Wystąpienie niezależności między zmiennymi xi i xh jest możliwe wtedy, i tylko 
wtedy, gdy ln[P(φi,φh|y)] jest addytywne dla P(φi|y) oraz P(φh|y). Niezależ-
ność może zatem zachodzić wtedy, i tylko wtedy, gdy logarytm naturalny CPR 
wynosi 0, co oznacza CPR równe 1.

Na tej podstawie Doppelhofer i Weeks wyprowadzają swoją miarę łącz-
ności, którą definiują jako:
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Wyrażenie ln[POi|h * POī|h̄] jest logarytmem naturalnym iloczynu dwóch ilo-
razów szans a  posteriori, gdzie POi|h oznacza szanse a posteriori włączenia 
do modelu zmiennej xi pod warunkiem włączenia zmiennej xh, natomiast 
ln[POi|h * POī|h̄] oznacza szanse a posteriori wyłączenia z modelu zmiennej xi 
pod warunkiem wyłączenia zmiennej xh.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gdy iloczyn prawdopodobieństw włą-
czenia i wyłączenia obu zmiennych [P(i ∩ h|y) * P(ī ∩ h̄|y)] jest większy 
od iloczynu prawdopodobieństw włączenia każdej ze zmiennych z  osobna 
[P(i ∩ h̄|y) * P(ī ∩ h|y)], to logarytm przyjmuje wartości dodatnie. Zatem 
dla dodatnich wartości miary musi występować związek komplementarności: 
największym prawdopodobieństwem charakteryzują się modele, które zawie-
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rają obie zmienne jednocześnie lub obie zmienne jednocześnie odrzucają. 
Gdy iloczyn prawdopodobieństw włączenia zmiennych osobno jest wyższy od 
iloczynu włączenia obydwu lub żadnej z nich jednocześnie, logarytm przyj-
muje wartości ujemne. W takiej sytuacji zachodzi zależność substytucyjna. 
Podsumowując, miara łączności Doppelhofera i Weeksa przyjmuje dodatnie 
wartości, gdy zachodzi związek komplementarności pomiędzy zmiennymi, 
natomiast wartości ujemne, gdy związek ten ma charakter substytucyjny.

Ley oraz Steel43 postanowili skonstruować miarę łączności, która posia-
dałaby następujące cechy:
1) Interpretowalność – miara powinna mieć formalną statystyczną lub 

 intuicyjną interpretację;
2) Skalibrowanie – wartości miary powinny być określone na klarownie zde-

finiowanej skali opartej na formalnej statystycznej bądź intuicyjnej inter-
pretacji;

3) Ekstremalna łączność – w sytuacji, gdy dwie zmienne pojawiają się we 
wszystkich analizowanych modelach razem (np. w przypadku wykorzy-
stania metod MC3 lub w  przypadku, gdy modele zawierające obydwie 
zmienne zbierają „lwią” część PMP), powinna występować ekstremalna 
wartość miary łączności;

4) Definiowalność – łączność powinna być zdefiniowana zawsze, gdy przy-
najmniej jedna z rozważanych zmiennych charakteryzuje się pozytywnym 
prawdopodobieństwem włączenia.
Ley and Steel stwierdzili, że miara łączności Doppelhofera i Weeksa jest 

wadliwa ponieważ jest niezdefiniowana w sytuacji, gdy obydwa regresory są 
włączone do wszystkich modeli oraz gdy jeden z regresorów nie jest uwzględ-
niony w  żadnym z modeli. Ponadto, gdy prawdopodobieństwo włączenia 
zmiennej do modelu dąży do 1, to wartość miary jest w znacznej części uza-
leżniona od granicy wyrażenia [P(ī ∩ h̄|y)]/[P(ī ∩ h|y)]. Oznacza to, że klika 
modeli wyłączających zmienną xi, charakteryzujących się bardzo niskim praw-
dopodobieństwem, może silnie wpłynąć na wartość miary: zarówno w  kie-
runku 0 (gdy zawierają zmienną xh), jak i ∞ (gdy nie zawierają zmiennej xh). 
Zatem miara JDw(ih) nie ma cech 1) oraz 4).

Ponadto autorzy zwracali uwagę, że interpretacja miary Doppelhofera 
i Weeksa jest niedostatecznie klarowna i z tego względu zaproponowali miarę 
alternatywną. Idea miary Leya oraz Steela została zaprezentowana na rysun-
ku 1. Naturalną miarą łączności wydaje się po prostu P(i ∩ h|y), zaznaczone 
na rysunku kolorem najciemniejszym. Jednakże znaleźć można dwie lepsze 

43 E. Ley, M. Steel, 2007, Jointness in Bayesian…, op. cit.
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miary łączności. Pierwszą z nich jest stosunek prawdopodobieństwa włączenia 
obydwu zmiennych do sumy prawdopodobieństw włączenia każdej z nich 
z osobna (zaznaczonych trzema odcieniami koloru szarego). Drugą miarą jest 
stosunek prawdopodobieństwa włączenia obydwu zmiennych jednocześnie do 
sumy prawdopodobieństw włączenia każdej ze zmiennych z osobna, z wyłą-
czeniem prawdopodobieństwa włączenia obydwu zmiennych jednocześnie 
(zaznaczonych dwoma jaśniejszymi odcieniami koloru szarego). 

Rysunek 1 
Łączność (tytuł oryginalny „Jointness”)

p(ī ∩ h \ y)p(i ∩ h̄ \ y)
p(i ∩ h \ y)

p(ī ∩ h̄ \ y)

Źródło: E. Ley, M. Steel, Jointness in Bayesian…, op. cit.

To właśnie ta ostatnia miara spełnia wszystkie kryteria wymienione przez 
autorów. Miara łączności Leya oraz Steela jest dana przez:
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Jej zaletą jest jej przejrzystość interpretacyjna. Wyrażenie wewnątrz loga-
rytmu naturalnego reprezentuje iloraz szans a posteriori modeli zawierających 
obydwie zmienne do modeli zawierających każdą z nich osobno. Ponownie 
logarytm tego wyrażenia przyjmuje wartości dodatnie, gdy prawdopodobień-
stwo modeli zawierających obie zmienne dominuje, co świadczy o związku 
komplementarności. Miara przyjmuje wartości ujemne, gdy szanse a posteriori 
modeli zawierających zmienne oddzielnie są wyższe niż w przypadku, gdy 
występują one w modelu jednocześnie, co świadczy o substytucyjności.

Doppelhofer i Weeks obliczyli wartości graniczne miary łączności, które 
pozwalają na zakwalifikowanie zmiennych do jednej z pięciu kategorii. War-
tości te są również odpowiednie w przypadku miary łączności Laya i Steela. 
Wartości graniczne miary łączności i odpowiadające im klasyfikacje związków 
między zmiennymi zostały przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2 
Wartości graniczne miar łączności i klasyfikacja związków między zmiennymi

Typ zależności między zmiennymi Wartość miary łączności (J)

Silne substytuty J < –2

Istotne substytuty –2 < J < –1

Zmienne powiązane nieistotnie –1 < J < 1

Istotne zmienne komplementarne 1 < J < 2

Silne zmienne komplementarne 2 < J

Źródło: M. Błażejowski, J. Kwiatkowski, Bayesian Model Averaging and Jointness Measures 
for gretl, „Journal of Statistical Software” Tom 68, Nr 5, 2015, s. 7.

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I

W tej części przedstawiono w szczegółowy sposób opis konstrukcji miary 
synchronizacji cykli koniunkturalnych opartej na odchyleniach komponentów 
cyklicznych od trendu realnego PKB analizowanych krajów. Zaprezentowano 
także w jaki sposób zostały skonstruowane miary poszczególnych determinant 
SCK wraz z opisem źródeł danych. Przedstawiono również strukturę bayesow-
skiego łączenia wiedzy po modelach wraz z dokładnym opisem rozkładów 
a  priori modelu oraz parametru g Zelnnera, a także możliwe do oblicze-
nia w ramach BMA miary łączności, które pozwalają na ustalenie związków 
substytucyjności i komplementarności pomiędzy analizowanymi regresorami. 
W  drugiej części artykułu bayesowskie łączenie wiedzy po modelach oraz 
miary łączności zostaną zaaplikowane do zestawu danych przedstawionych 
w części pierwszej.
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DETERMINANTY SYNCHRONIZACJI CYKLI KONIUNKTURALNYCH: 
ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM BMA I MIAR ŁĄCZNOŚCI. 
CZĘŚĆ I – METODYKA BADANIA

Streszczenie

Synchronizacja cykli koniunkturalnych ma fundamentalne znaczenie dla 
integrujących się gospodarek. Tylko kraje charakteryzujące się wysokim stop-
niem synchronizacji cykli koniunkturalnych mogą tworzyć efektywnie funk-
cjonujące unie walutowe. Jest tak dlatego, że ponadnarodowy bank centralny 
może skutecznie prowadzić jednolitą politykę pieniężną w sytuacji, gdy kraje 
należące do unii monetarnej znajdują się w tej samej fazie cyklu koniunktu-
ralnego. Z tych względów bardzo ważnym jest problem determinant synchro-
nizacji cykli koniunkturalnych. W  pierwszej części artykułu przedstawiono 
w szczegółowy sposób opis konstrukcji miary synchronizacji cykli koniunk-
turalnych (SCK) opartej o odchylenia komponentów cyklicznych od trendu 
realnego PKB analizowanych krajów. Zaprezentowano także, w  jaki sposób 
zostały skonstruowane miary poszczególnych determinant SCK wraz z opi-
sem źródeł danych. Ponadto przedstawiono także strukturę bayesowskiego 
łączenia wiedzy o modelach oraz miary łączności. W drugiej części artykułu 
zostaną one zaaplikowane do opisanego zbioru danych.
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BUSINESS CYCLE SYNCHRONISATION DETERMINANTS: 
ANALYSIS WITH THE USE OF BMA AND LINKAGE MEASURES. 
PART I – RESEARCH METHODOLOGY

Summary

Business cycle synchronisation is of fundamental importance for 
integrating economies. Only countries characterised by a high level of 
business cycle synchronisation may create effectively operating currency 
unions. It is due to the fact that the supranational central bank may efficiently 
implement a uniform monetary policy in a situation when countries belonging 
to a monetary union are in the same phase of the business cycle. That is why 
the issue of determinants of business cycle synchronisation is very important. 
The first part of the article presents a detailed description of the construction 
of business cycle synchronisation (BCS) based on fluctuations of cyclical 
components from the regular GDP trend in countries analysed. The way in 
which the measures of particular BCS determinants were constructed is also 
presented and a description of the sources of data is provided. Moreover, the 
article also presents the structure of Bayesian inference based on knowledge 
of statistical models and measures of their relationships. They are applied to 
a described set of data in the second part of the article.

ДЕТЕРМИНАНТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ: 
АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BMA (БАЙЕСОВСКОГО МОДЕЛЬНОГО 
УСРЕДНЕНИЯ) И ИЗМЕРИТЕЛЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ. 
ЧАСТЬ I – МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме

Синхронизация экономических циклов имеет основополагающее 
значение для интеграции экономики. Только государства с высоким уровнем 
синхронизации экономических циклов могут создать эффективный валютный 
союз. Это связано с тем, что транснациональный центральный банк может 
эффективно проводить единую денежно-кредитную политику только в том 
случае, когда страны валютного союза находятся в одной и той же фазе 
экономического цикла. В связи с этим чрезвычайно важной является проблема 
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детерминантов синхронизации экономических циклов. В первой части статьи 
дано подробное описание структуры меры синхронизации экономических 
циклов (SCK), основанной на отклонении циклических компонентов от 
тенденции реального ВВП рассматриваемых государств. Кроме того, был 
представлен метод измерения конкретных детерминантов синхронизации 
экономических циклов (SCK) вместе с описанием источников данных, 
а также структура байесовских сетей доверия на основе моделирования 
и измерения сетей. Во второй части статьи они будут применены к описанной 
базе данных.
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WPROWADZENIE

W artykule opublikowanym w numerze 2/2017 „Myśli Ekonomicznej 
i  Politycznej” przedstawiono teorię ekonomiczną oraz dane statystyczne, 
które uzasadniały tezę, że rozwój regionów Unii Europejskich jest nierówny, 
tj. szybsze tempo wzrostu jednych jest współzależne z wolniejszym wzro-
stem innych. Wymaga to makroekonomicznej interwencji na poziomie całego 
ugrupowania gospodarczego, a  jej istotnym elementem powinna być polity-
ka przemysłowa, ściślej mówiąc, kluczem do bardziej równomiernego roz-
woju krajów tworzących UE jest polityka stymulowania przemysłu poprzez 
popyt. Niniejszy tekst poświęcony jest ocenie europejskiej polityki spójności, 
w szczególności – kluczowego jej składnika, którym jest wsparcie dla przedsię-
biorstw, z uwzględnieniem sposobu jej realizacji w Polsce. Podstawą tej oceny 
jest teoria postkeynesowska oraz wynikająca z niej polityka ekonomiczna. 
Z  podjętej tu analizy płynie wniosek, że utworzenie w Unii Europejskiej 
polityki inwestycyjnej, zmierzającej do osiągnięcia większej spójności, było 
słuszne. Jednak zawiera ona wiele mankamentów, wynikających w dużej mie-
rze z przyjętej (neoklasycznej) doktryny oraz konfliktu interesów narodowych, 
które ograniczają jej skuteczność. W konsekwencji, nie znajduje przekonu-
jącego potwierdzenia hipoteza, że polityka ta stanowi czynnik poprawnej 
restrukturyzacji polskiej gospodarki. 

* Maciej Holko – dr, niezależny badacz, maciejholko@gmail.com
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1. TEORIA I POLITYKA EKONOMICZNA

Argumentacja tutaj przedstawiona zbudowana została na postkeyne-
sowskiej teorii i polityce ekonomicznej, szerzej omówionej w poprzednim 
artykule (2/2017). Twórcy teorii dynamiki gospodarki zamkniętej dowiedli, 
że niedostateczny wzrost produkcji, konsumpcji i zatrudnienia jest wyni-
kiem zbyt niskich inwestycji prywatnych względem zbyt wysokiej skłonności 
społeczeństwa do oszczędzania. Jedyną możliwością zaradzenia tej sytuacji 
jest interwencja państwa, polegająca na powiększeniu deficytu budżetowego 
i opodatkowaniu oszczędności, które następnie zostaną wydane lub przetrans-
ferowane np. do bezrobotnych. Bezrobotni wygenerują dodatkowy popyt, 
który wywoła konieczność zatrudnienia ich przy rosnącej produkcji. Pojawia 
się problem obciążania przyszłych pokoleń kosztami długu publicznego. O ile 
osiągane są postulowane w UE stopy wzrostu i deficytu, a jednocześnie udaje 
się kontrolować stopę procentową np. na poziomie 2%, to społeczeństwo 
corocznie jest bogatsze o 5%, a płaci za to zaledwie ok. 1,186% dochodu na 
cele obsługi długu. Niechęć społeczeństwa do wypłacania procentu posiada-
czom obligacji spowoduje, że wraz z redukcją deficytu zmaleje stopa wzrostu 
gospodarczego, co powiększy obciążenie odsetkami. Pozbywając się jednej 
„niechcianej” polityki (tj. polityki deficytu budżetowego, która nie cieszy się 
„dobrą prasą”), trzeba prowadzić inną – politykę redukcji stóp procentowych. 
Przy czym nie ma pewności, że ta redukcja wywoła przyrost inwestycji prywat-
nych równy ubytkowi deficytu. Jeśli inwestycje nie wzrosną odpowiednio, to 
społeczeństwo będzie bogacić się wolniej. 

Europejscy decydenci dysponują polityką handlową (cłami oraz instru-
mentami pozataryfowymi, jak normy jakości) oraz polityką kursu walutowego, 
które pozwalają osiągnąć równowagę bilansu obrotów bieżących. W  takiej 
sytuacji gospodarka europejska funkcjonuje według modelu gospodarki 
zamkniętej. Jednak na poziomie poszczególnych krajów występować będą 
nadwyżki eksportowe lub deficyty handlowe, co pociąga za sobą konieczność 
istnienia agencji (banku międzyrządowego), która opierając się na wzajem-
nych rozliczeniach udzielałaby krajom deficytowym niskooprocentowanych 
pożyczek inwestycyjnych. W ten sposób kraje, które przejściowo potrzebują 
deficytu handlowego do rozwoju swojej gospodarki, mogą stać się dłużnikami, 
a inne kraje wierzycielskie będą ten rozwój umożliwiać pobierając niewielkie 
odsetki. Pożyczki powinny realizować plan rozwoju, którego najistotniejszym 
elementem jest polityka przemysłowa. 

Podstawą powyższego twierdzenia jest model Sraffy (i pochodne mode-
le tworzone w nurcie sraffowskim), w którym udowodniono, że produkcja 
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towarów, które nie uczestniczą jako nakłady w produkcji innych towarów, jest 
nieistotna dla cen i dla techniki. W ten sposób Sraffa udowodnił słuszność 
klasycznego rozróżnienia pracy na produkcyjną i nieprodukcyjną. Praktycz-
nym dowodem jest prawo Verdoorna-Kaldora oraz procesy tzw. późnego 
uprzemysłowienia realizowane przez kraje Azji.

Nie wszyscy ekonomiści zgadzają się z twierdzeniem, że „przeskok” ze 
średniego poziomu dochodu i rozwoju do wysokiego realizowany jest poprzez 
industrializację. Nie ulega wątpliwości, że rozwój przemysłu powoduje rozwój 
usług określanych jako wysokotechniczne, należą do nich w szczególności: 
badania eksperymentalne, prace laboratoryjne, programowanie komputero-
we, projektowanie maszyn i procesów produkcyjnych, projektowanie wyglą-
du zewnętrznego przedmiotów użytkowych. Pomimo więc spadku udziału 
przemysłu w gospodarkach Zachodu, niektóre z nich wciąż utrzymują wysoki 
poziom zatrudnienia i powiększają poziom dochodu za sprawą tych usług. 
Wydaje się, że ta droga rozwoju jest dana tylko tym gospodarkom, w których 
przemysł był najnowocześniejszy na świecie zanim korporacje zaczęły prze-
nosić pewne elementy produkcji do Azji i zanim późne uprzemysłowienie 
wywołało deindustrializację na Zachodzie.

W UE powołano do życia politykę spójności, nazywaną też regionalną 
lub strukturalną, a w jej ramach można prowadzić działania wspierające 
inwestycje w przedsiębiorstwach. Powodem było stworzenie przeciwwagi 
dla częściowo zdemontowanej krajowej polityki gospodarczej: stosownie do 
zapisów Jednolitego Aktu Europejskiego wyeliminowano rządową regulację 
przepływu towarów i kapitału, a potem – na podstawie traktatu z Maastricht 
– ustalono limity deficytu budżetowego, długu publicznego, inflacji, stóp pro-
centowych i wahań kursu walutowego. Drugą przesłanką powołania polityki 
spójności była obawa, że wskutek zliberalizowania procesów integracyjnych 
pojawią się nierówności dochodowe, co też w istocie nastąpiło1 (w Polsce 
wzrosły rozbieżności pomiędzy regionami w trakcie realizowania tej polityki, 
zob. tab. 1). 

Odpowiedzi wymaga pytanie, w jaki sposób należy ukształtować skuteczną 
politykę przemysłową i czy polityka europejska ma tę cechę? Z teorii post-
keynesowskiej i praktyki międzynarodowego rozwoju wynika, że fundusze 
strukturalne UE powinny równoważyć deficyty handlowe i zapewnić środki 
finansowania  rozwoju danego państwa w taki sposób, aby w przyszłości było 

1 J. Beckfield, European Integration and Income Inequality, „American Sociological 
Review” 2006, t. 71, nr 6, s. 964–985; R. Ezcurra, Is Income Inequality Harmful for 
Regional Growth? Evidence from the European Union, „Urban Studies” 2007, t. 44, 
nr 10, s. 1953–1971.
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w stanie spłacić zaciągnięte pożyczki z odsetkami. Niezbędny do tego jest 
rozwój technologii, zatem kluczową częścią funduszy strukturalnych są środki 
skierowane do przedsiębiorców na cele inwestycji (w tym – prace B+R), tę 
część możemy nazwać europejską polityką przemysłową. Utworzony w 1975 r. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na początku działał 
w  taki sposób, ponieważ poszczególne kraje miały dużą swobodę w dyspo-
nowaniu jego środkami. Ta sytuacja zmieniła się po wejściu w życie Jedno-
litego Aktu Europejskiego, na mocy którego powołano europejską politykę 
spójności wraz z jej zasadami, wytycznymi i strategiami rozwoju. Podstawą 
kształtowania tej polityki było podejście podażowe wskutek czego ma ona 
wiele mankamentów.

1.1. Zbyt mały budżet polityki spójności

Budżet UE jest za mały, stanowi zaledwie 1% jej PKB, a polityka spójności 
obejmuje z tego ok. 1/3. W jakim stopniu tę kwotę należy zwiększyć? Weźmy 
przykładowy kraj: suma nominalnych sald handlowych Polski z UE z okresu 
1992–2003 (w 1992 r. zaczęła obowiązywać handlowa część układu stowarzy-
szeniowego, na mocy którego Polska znacząco złagodziła restrykcje handlowe 
wobec UE), wyniosła ok. –85 mld euro2, zaś suma sald z resztą świata w latach 
2004–2014 (po przyjęciu wspólnej polityki handlowej) wyniosła ok. –133 mld 
euro (dane GUS), natomiast płatności netto z budżetu UE, z wyłączeniem 
Wspólnej Polityki Rolnej, wyniosły ok. 40 mld euro (w cenach nominalnych; 
dane Ministerstwa Finansów). Gdyby przyjąć, że ceny były stałe, to powinni-
śmy dostać z budżetu UE ok. 175 mld euro więcej niż otrzymaliśmy.

1.2. Struktura wydatków

Prawo unijne zmusza kraj członkowski, który otrzymuje z tego budżetu 
środki, do odsunięcia ich od inwestycji w przedsiębiorstwach. Na przykład 
47% z 27 mld euro, które otrzymujemy w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, przeznaczono na transeuropejskie korytarze 
transportowe, głównie drogi. Te środki pochodzą z Funduszu Spójności (FS), 
który jest skoncentrowany na infrastrukturze transportowej i energetyczno-
-ekologicznej. Trzeba je współfinansować, co obniża potencjalne wsparcie 

2 E. Kawecka-Wyrzykowska i in., Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Euro-
pejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992–2003), 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
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inwestycji i innowacji w przedsiębiorstwach. Innym ograniczeniem jest limit 
wydatków EFRR na tzw. gospodarkę niskoemisyjną, który wynosi 15% na 
Mazowszu i 12% – poza nim. Ponadto, wkład własny na inwestycje produk-
cyjne pochodzi od firm i nie obciąża budżetów publicznych, natomiast dota-
cje inwestycyjne z EFRR i FS muszą pozostawać w określonej proporcji do 
dotacji szkoleniowych realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), z zasady współfinansowanych ze środków publicznych.

Trzeba dodać, że z każdych 100 euro darowanych przez Niemcy na realiza-
cję polityki spójności w 4 krajach grupy wyszehradzkiej (w okresie 2007–2013), 
miało do nich wrócić ok. 125 euro w postaci eksportu oraz dochodów z tytu-
łu bezpośredniej realizacji projektów przez niemieckie firmy3. Łącznie do 
wszystkich krajów, które były płatnikami netto, wróciło 61 euro, ale te kwoty 
są niedoszacowane przez nieuwzględnienie przepływów finansowych z lat 
2004–2006. Te dane prowadzą do wniosku, że pewne projekty w krajach 
słabiej rozwiętych stanowią tylko iluzję (a nawet przeszkodę) rozwoju i nie 
powinny być współfinansowane z krajowego budżetu. Taki więc, a nie inny, 
układ celów i rozkład limitów przyczynia się do utrwalania pozycji Polski 
w międzynarodowej specjalizacji pracy. 

1.3. „Funduszowość”

Kraj członkowski musi wydać na projekty EFS równowartość ok. 30% 
sumy, jaką otrzymuje z EFRR i Funduszu Spójności (20% EFS ma zaś reali-
zować „włączenie społeczne”, zdefiniowane w odpowiednim rozporządzeniu 
unijnym). Wynika to z postulatów „rozwoju zrównoważonego”, ale ponieważ 
ta koncepcja nie jest ugruntowana w spójnej teorii ekonomicznej, nie pozwa-
la zrozumieć przyczyn dywergencji ani im skutecznie zaradzić. Urzędnikom 
unijnym i politykom wydaje się, że społeczne cele rozwoju zrównoważone-
go (zatrudnienie, włączenie społeczne, przeciwdziałanie dyskryminacji itp.) 
można osiągnąć projektami szkoleniowymi EFS w separacji od (makro)
ekonomicznych uwarunkowań i współzależności. Te projekty miały pewien 
sens w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy poszczególne kraje 
stymulowały inwestycje z własnych budżetów (i dysponowały narzędziami 
równoważenia importu i eksportu). Gdy podejmowane są inwestycje, to 
utrwalana jest istniejąca i  tworzona nowa wiedza w zakresie projektowania 

3 J. Zawistowski (red.), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku reali-
zacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Strukturalnych, 
http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/07/IBS_Report_01_2011_pl.pdf [dostęp: 16.02.2017].
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i budowania maszyn. To oznacza, że bez większego trudu można nauczyć pra-
cowników ich obsługi. Gdy firmy mają biznes do zrobienia, tzn. jest popyt na 
ich produkty, to przeszkolą pracowników i same będą wiedziały najlepiej jak 
to zrobić. Środki EFS powinny zatem być wydawane jako uzupełnienie pro-
cesu inwestycyjnego, ale obecnie przeważnie nie mają z tym związku, dlatego 
mniej niż połowa szkolonych bezrobotnych otrzymuje potem zatrudnienie 
i nie ma pewności, czy to drugie było uwarunkowane tym pierwszym. Ponad-
to, z raportów przedstawianych przez NIK wynika, że efektywność zatrudnie-
niowa i proinnowacyjna projektów EFS jest jeszcze niższa niż podawana przez 
rząd4 (Najwyższa Izba Kontroli 2012, 28–33; Najwyższa Izba Kontroli 2015). 
Grupa naukowców, a wśród nich czołowi przedstawiciele polskiej regionali-
styki, w taki sposób wyraziła się o projektach EFS: 

„Jeszcze większy zakres działań pozornych występuje w PO KL (EFS). Nadmiar niepo-
trzebnych szkoleń, jałowe konferencje, puste strategie powiatów, produkcja konferencyj-
nych gadżetów (parasolki, długopisy, pendrive’y) – to powszechnie dostrzegany pejzaż 
oraz tryb marnotrawienia publicznych pieniędzy. Wydaje się, że programy mające wspierać 
innowacje i innowacyjność (...) w wielu przypadkach nie łączą się z promowaniem inno-
wacji i innowacyjności”5. 

Uzasadnić tę konstrukcję polityki spójności można tylko poprzez dwa 
założenia: 1) miejsca pracy występują w nadmiarze w stosunku do liczby 
bezrobotnych, co w kapitalizmie, poza okresami wojen, nie jest prawdą; 
2) powszechna publiczna edukacja nie jest w stanie uczynić człowieka zdol-
nym do przyjęcia jakiejś szczegółowej wiedzy w ramach szkolenia zawodowe-
go w miejscu pracy. To też wydaje się mało prawdopodobne.

Podział środków polityki spójności na inwestycyjne – EFRR i szkoleniowe 
– EFS jest niepotrzebny i utrudnia skuteczne wydatkowanie ich. Wprawdzie 
już od 2007 r. istnieje możliwość (tzw. krzyżowego) finansowania projek-
tów EFRR z EFS do 10% kosztów, ale w Polsce tej metody w zasadzie nie 
wykorzystywano6. Obecnie Unia stworzyła możliwość, jako wyjątek od reguły 
monofunduszowości, połączenia środków EFRR i EFS w jednej „osi prioryte-

4 Najwyższa Izba Kontroli, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projek-
tów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, 2012, s. 28–33; Skuteczność wybranych form 
aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, 2015.

5 T. Geodecki (red.), Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2011, s. 66.

6 J. Szlachta, Wyzwania przed europejską polityką spójności, „Prace i Materiały Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 92: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu 
nowego paradygmatu, s. 225.
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towej” (program operacyjny zbudowany jest z „osi”, które składają się z grupy 
pokrewnych „działań”, te ostatnie precyzują typ projektów, projektodaw-
ców i odbiorców docelowych oraz kryteria wyboru wniosków), ale ta metoda 
w praktyce okazała się jeszcze trudniejsza do wykorzystania. Prawdopodobnie 
dlatego, że wymaga, aby przypisane do EFS „cele tematyczne”, „priorytety 
inwestycyjne”, „kategorie interwencji”, „wskaźniki produktu i rezultatu” oraz 
mechanizm przekazywania środków i ich rozliczania podłączyć pod „system” 
wdrażania projektów EFRR, czyli pod dedykowane mu „cele tematyczne”, 
„zakres wsparcia”, „priorytety inwestycyjne”, „kategorie interwencji”, wskaź-
niki monitorowania i mechanizm finansowania. Przyczyną jest więc wysoki 
poziom biurokratyzacji i brak elastyczności systemu  zarządzania.

1.4. Próżnia teoretyczna

Można odnieść wrażenie, że Unia Europejska i jej polityka spójności 
porusza się w teoretycznej próżni, tzn. organy unijne chyba nie mają pew-
ności, jakie procesy są odpowiedzialne za problemy społeczno-gospodarcze, 
skoro w każdym kolejnym okresie programowania próbują wprowadzać różne 
„reformy”, np. obecnie zachęcają kraje członkowskie do finansowania bliżej 
nieokreślonych „innowacji społecznych” (kolejne zostaną omówione dalej), 
odpowiednie zapisy znajdują się w art. 96 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 
we Wspólnych Ramach Strategicznych, które są załącznikiem do niego. Kraje 
członkowskie są zachęcane do ich realizacji niższym poziomem krajowego 
współfinansowania (art. 11.2 rozporządzenia nr 1304/2013), o ile zostaną ujęte 
w jednej osi priorytetowej z działaniami współpracy i mobilności ponadnaro-
dowej. Inaczej mówiąc, unijne  organy władzy oczekują od władz krajowych 
i beneficjentów przedstawienia dowolnych projektów, które dany kraj uzna za  
rozwiązanie problemów (tj. pozwolą one osiągnąć „cele tematyczne” nr 8–11, 
ujęte w art. 9 rozp. 1303/2013), gdyż dotychczas realizowana polityka spój-
ności nie była w stanie ich rozwiązać. W Polsce te „innowacje” finansowane 
są ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój (WER) – odpowiednie 
„działanie” jest piątym (wszystkich jest 30) pod względem wielkości (4,6%). 
Natomiast cała oś obejmuje 14,3% środków EFS użytych w tym programie, 
nie wiadomo jednak, na czym polega skuteczność „aktywizacji zawodowej” w:

„programach mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na osoby młode, wykluczone 
społecznie lub zagrożone wykluczeniem”. 

A jeśli jest to bardziej skuteczne niż inne działania, dlaczego nie skierowano 
większych środków na mobilność międzynarodową niż 7,7% programu WER? 
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W innych działaniach WER wymienia się także europejską sieć pośrednic-
twa pracy EURES (w działaniu 2.4 finansuje się „budowę zdolności insty-
tucjonalnej i organizacyjnej” oraz ewaluację tej sieci) jako element polityki 
zatrudnienia. Oceniając te pomysły, należy stwierdzić, że   „eksportowanie” 
bezrobotnych (i wykluczonych) w żadnej mierze nie może być uznane za ele-
ment strategii rozwoju, lecz jest wyrazem bezradności.

W działaniu 2.4 przewiduje się następujące projekty: a) rozwijanie, uzu-
pełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za 
pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji; b) rozbudowa narzędzia pro-
gnozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do 
potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi 
narzędziami prognostycznymi i bazami danych; w działaniu 2.12. Zwiększenie 
wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ma zostać stworzona Rada 
Programowa ds. kompetencji oraz 15 rad sektorowych, a także monitorowa-
ne będzie zapotrzebowanie przedsiębiorstw i pracowników na kompetencje; 
działania 2.11 i 2.13 mają zapewnić funkcjonowanie Zintegrowanego Reje-
stru Kwalifikacji oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji. Wszystkie powyższe 
projekty będą dawały zatrudnienie urzędnikom, a ich wynikiem będą doku-
menty odzwierciedlające bierne podążanie władzy publicznej za naturalnymi 
(tzn.  przypisanymi Polsce przez procesy rozwoju globalnego kapitalizmu) 
zmianami branżowej struktury zatrudnienia. Poprawna polityka powinna zaś 
kreować pożądaną strukturę, wymaga to jednak polityki przemysłowej a nie 
takich działań i projektów jak powyższe. 

Wyrazem tej bierności są pomysły, aby udzielać „grantów na telepracę” 
albo tworzyć „białe” miejsca pracy w sektorze opieki nad seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi. Jednak „biały” personel nie rozwiązuje problemu niskie-
go zatrudnienia i niskich płac, tym rozwiązaniem jest podniesienie poziomu 
techniki (wydajności pracy), dające w efekcie wzrost transferów emerytalnych, 
z których możliwe będzie finansowanie „białego” zatrudnienia. Zmiany muszą 
się więc dokonywać (na co wskazuje prawo Verdoorna-Kaldora ) w przemyśle 
i w powiązanych z nim usługach, zaś opieka nad seniorami nie ma wpływu na 
ogólny poziom wydajności. Jeszcze innym przykładem jest finansowanie na 
poziomie centralnym i regionalnym tzw. ekonomii społecznej (ES), głównie 
– spółdzielni socjalnych i ośrodków opieki. Ze środków unijnych finanso-
wane jest też quasi-urzędnicze zaplecze w postaci (akredytowanych przez 
właściwe ministerstwo) ośrodków wsparcia ES. Podobne zastrzeżenie można 
podnieść wobec biznesów internetowych wspieranych w  ramach programu 
Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013 (Działanie 8.1). Z makroeko-
nomicznego punktu widzenia zasadne byłoby zbudowanie silnego portalu 
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aukcyjnego, który umożliwiałby bezpośredni kontakt (tj. z pominięciem domi-
nujących w handlu sieci sprzedaży) konsumenta z rodzimym producentem. 
Natomiast większość małych internetowych biznesów jest w stanie przetrwać 
dzięki obecności odpowiednio dużej liczby ludzi o odpowiednich zarobkach, 
którzy dodatkowo jeszcze zechcą płacić za usługi informacyjno-edukacyjne, 
rozrywkowe albo za usługi kontaktu społecznego, ewentualnie – odpowied-
nio duża liczba wejść na stronę internetową daje możliwość sprzedaży usług 
reklamowych/marketingowych większym firmom. Takie projekty również nie 
rozwiązują problemu pułapki średniego dochodu. 

1.5. Decentralizacja

Znacząca część środków trafia do władz regionalnych, zgodnie z koncep-
cją tzw. pomocniczości (subsydiarności). Ta koncepcja nie znajduje oparcia 
w teorii postkeynesowskiej z dwu względów: 1) problemem gospodarki kapi-
talistycznej jest to, że decyzje o inwestycjach, które są kluczowym agregatem 
makroekonomicznym określającym produkcję i zatrudnienie, są podejmowa-
ne indywidualnie i podatne są na głębokie wahania. Niezbędna jest przeto 
jakaś doza koordynacji czy sterowania poprzez interwencję budżetu central-
nego, a decentralizacja finansów publicznych staje temu w poprzek (w 2015 r. 
i jeszcze silniej w 2016 r. samorządy przez trzy pierwsze kwartały realizowały 
wysoką nadwyżkę budżetową, zmniejszając ją dopiero pod koniec roku. Dyna-
mika inwestycji osiągnęła przez to wartości ujemne obniżając tempo wzrostu); 
2)  ustawowym celem samorządu województwa jest rozwój danego terenu, 
a nie terenów sąsiednich, nie da się więc wyeliminować pewnej dozy konku-
rencji międzyregionalnej, zresztą wprost wskazywanej jako zalety i przyczyny 
decentralizacji. Nadmiar konkurencji i brak współpracy w polityce narodów 
europejskich jest przyczyną dywergencji i problemów społecznych, decentra-
lizacja zaostrza te tendencje będąc ich powieleniem na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Jak wykazują przykłady Finlandii7, Japonii czy Korei Płd. i innych 
krajów Azji8, administracja centralna, a nie terytorialna wytyczyła kierunki 

7 M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2009.

8 A. Amsden, The Rise of „The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing 
Economies, Oxford University Press, 2001; Ha-J. Chang, Industrial policy in East Asia 
– lessons for Europe, „EIB Papers” 2006, t. 11, nr 2; R. Wade, East Asia’s economic 
success: conflicting perspectives, partial insights, shaky evidence, „World Politics” 1992, 
nr 44, s. 270–320; L. Westphal, Fostering Technological Mastery by Means of Selective 
Infant-Industry Protection, World Bank Reprint Series 253, reprinted with permission 



MACIEJ HOLKO56

rozwoju przemysłu, zapewniła finansowanie inwestycji w wybrane dziedziny 
(powołując państwowe banki inwestycyjne albo koncentrując konglomeraty 
przemysłowe wokół dużych prywatnych instytucji bankowych) i stosowała 
zachęty do eksportu. W obecnej tzw. perspektywie finansowania większość 
krajów europejskich scentralizowała wydatkowanie funduszy strukturalnych9. 
Natomiast w Polsce nastąpił wzrost udziału programów regionalnych, z 25% 
w poprzedniej perspektywie do 40% – w obecnej (RPO absorbują ok. 55% 
sumy EFRR i EFS). Wymaga to odpowiedniej koordynacji, co jest dość trud-
ne w przypadku 16 zarządów województw, które nie muszą angażować się we 
współrealizowanie polityki krajowej. Nowe elementy w systemie wdrażania – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność (RLKS) – są wzmocnieniem zdecentralizowanego sposobu 
zarządzania funduszami. Ponieważ ZIT mają być realizowane obligatoryjnie 
w 16 stolicach wojewódzkich wraz z okolicą powiązaną funkcjonalnie, to 
wzmocnione zostały urzędy gmin największych miast, które pełnią funkcję 
instytucji pośredniczącej w realizacji ZIT. Zachętą ze strony Unii jest zmniej-
szony poziom krajowego współfinansowania dla „osi” w całości poświęconych 
RLKS. Nie jest też całkiem jasne, dlaczego co najmniej 5% EFRR ma być 
przeznaczane na urbanizację aglomeracji w ramach ZIT. Jednym ze skutków 
decentralizacji w poprzednim okresie było finansowanie wielu projektów, 
których wpływ na rozwój był znikomy10 (zaskakujące są szacunki, że tylko 
jedno euro na pięć dawało efekt rozwojowy); takie projekty realizowane były 
głównie przez miasta, jako element lokalnej kampanii wyborczej11. Samorzą-
dy województw bez większych efektów realizowały swoje programy operacyj-
ne oraz regionalne strategie innowacji12, wiele zastrzeżeń wobec programów 

from M. Syrquin, S. Teitel (red.), Trade, Stability, Technology, and Equity in Latin 
America, NY: Academic Press, 1982, s. 255–279.

 9 J. Szlachta, Polityka spójności – doświadczenia i wyzwania, Konferencja z okazji Świa-
towego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządności w Polsce „Statystyka Publiczna 
Partnerem Samorządu Terytorialnego”, GUS, Olsztyn 2015, http://olsztyn.stat.gov.pl/
konferencja [dostęp: 07.02.2017].

10 A. Janowicz, Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki spo-
łeczno-gospodarcze Polski w latach 2004–2013, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, 
nr 1 (52), s. 77–79.

11 G. Gorzelak, Środki unijne – pierwsze oceny  http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_
euroreg_seminary_files/593/gorzelak_srodki_ue_a_rozwoj_16_01_2014.pdf; Środki 
Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, http://www.pte.pl/pliki/2/1/Gorzelak_PTE2015.
pdf, 2015 [dostęp: 07.02.2017].

12 A. Olechnicka, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wyd. Naukowe Scholar, 
2012; J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy 
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wojewódzkich i zrealizowanych projektów proinnowacyjnych miała Najwyższa 
Izba Kontroli13. Szczególnym przypadkiem wadliwości tej zregionalizowanej 
konstrukcji jest przekazywanie środków RPO do funduszy poręczeniowych.

Sygnalizowany problem jest nie tylko ekonomiczny, ale też polityczny. 
Z  teorii ekonomii wynika, że ograniczenie decentralizacji polityki gospo-
darczej zwiększyłoby jej skuteczność, ale wokół samorządów zbudowały się 
interesy polityczno-biznesowe (samorządy generują ok. 21,5% całkowitego 
zatrudnienia14; według danych Urzędu Zamówień Publicznych odpowiadają 
za ok. 50% wartości zamówień publicznych; ok. 1/3 spraw prowadzonych przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczy administracji samorządowej), które 
uniemożliwiają rzetelną dyskusję i korektę systemu administracji publicznej. 
Trudno inaczej zrozumieć atak na prof. W. Kieżuna, gdy przedstawiał argu-
menty krytyczne wobec reformy powiatowo-wojewódzkiej15.

1.6. Wybór projektów zamiast realizacji strategii

Zamiast polityki makroekonomicznej, polegającej w szczególności na roz-
woju określonych branż przemysłu (z wykorzystaniem narzędzi stymulowania 
popytu wewnętrznego), stworzono system oparty na zasadzie picking winners, 
wynikającej z modeli neoklasycznych. Przy czym „zwycięzcami” nie tyle są 
konkretne firmy, które odtąd byłyby wspierane konsekwentnie i przez odpo-
wiedni okres (tak jak wspierano np. Airbusa czy Nokię), co byłoby jeszcze do 
przyjęcia. Stworzono system konkursów, w których wybiera się projekty, sto-
sownie do przyjętych kryteriów oceny. Aby różnica między jednym a drugim 
podejściem stała się bardziej wyraźna, przypomnijmy, że w Azji wspierano 
zaibatsu/keiretsu i czaebole nie dlatego, że (statyczna) analiza popytu i podaży 
„wskazała” je jako rynkowych zwycięzców, ale dlatego, że kilka tych wielkich 

finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej 
oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013, 
https://ksiegarnia.wsiz.pl/image/data/dokumenty/raport.pdf [dostęp: 07.02.20217].

13 NIK, Informacja o wynikach kontroli wyboru i realizacji indywidualnych projektów klu-
czowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nr ewid. 185/2010/P/10/002/
KAP, 2011; NIK, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych 
i ośrodków innowacji w województwie podlaskim nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-
-nik/pobierz,lbi~p_10_123_201008161119151281950355~02,typ,k.pdf; NIK, Wdraża-
nie innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne, nik.gov.pl/plik/id,5291,vp,6860.
pdf, 2012.

14 M. Ornoch-Tabędzka i in., Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze 
samorządowym, Związek Miast Polskich, Poznań 2014.

15 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, 2013.
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przedsiębiorstw stanowiło trzon całej branży, którą uważano za najbardziej 
obiecującą pod względem wzrostu popytu oraz możliwości opanowania i roz-
woju technologii na takim poziomie, aby zwiększyć produktywność, eksport 
i korzyści z tytułu terms of trade. W Polsce środki trafiają do przedsiębiorców 
poprzez szesnaście programów realizowanych przez samorządy województw 
oraz ogólnokrajowy program rządowy. W ramach każdego z nich występuje 
kilka działań, a w ramach działania nawet kilka typów projektów z odmienny-
mi kryteriami konkursowymi. Nawet jeśli przyjmiemy, że ta wielość kryteriów 
jest potrzebna oraz, że zostały one określone precyzyjnie w tym sensie, iż 
pozwolą na wybranie najlepszych (z punktu widzenia poprawnej makroeko-
nomicznej strategii) projektów, pojawia się jeden zasadniczy problem. 

Czy opierając się na tym systemie można w gospodarce zmniejszyć domi-
nację średnioniskiej techniki na rzecz wyższej techniki (Komisja Europejska 
w cytowanym już dokumencie zaleca Polsce „przesunięcie się wyżej w łańcu-
chu wartości”)? Do konkursów zgłaszają się takie firmy, jakie w Polsce operu-
ją, one też są w stanie wykazać się przychodami i zyskami, a w związku z tym 
„wiarygodnie” (to słowo pojawia się w wielu kryteriach oceny) zapewnić, że 
efekty produktu i rezultatu zostaną osiągnięte. Podniesienie techniki do naj-
wyższego światowego poziomu, jeśli nastąpi, to raczej w firmach z kapitałem 
zagranicznym, ponieważ  w Polsce to właśnie one dysponują średniowysoką 
i wysoką techniką16. One też dominują w eksporcie towarów przemysłowych, 
czyli mogą spełnić wymogi światowej konkurencji. Niewiele jest rodzimych 
firm tego typu, które byłyby w stanie przedstawić wiarygodne prognozy 
odebrania rynku światowym liderom technologii. Restrukturyzacja całej 
gospodarki nie może polegać na tym, że ten czy ów przedsiębiorca otrzyma 
sporadyczne dofinansowanie w postaci dotacji do jakichś pojedynczych badań 
albo zakupu licencji czy linii produkcyjnej. W ten sposób można co najwyżej 
wesprzeć istniejącą strukturę technologiczną. Jej zmiana wymaga wieloletnie-
go finansowania i pogodzenia się z faktem, że jakaś część (na pewno bardziej 
znaczna niż w trakcie utrwalania pozycji średnio-technicznej), zostanie stra-
cona, ponieważ część innowacyjnych badań będzie kończyć się fiaskiem oraz 
będą występować trudności w marketingowej walce z wiodącymi gigantami 
technologicznymi o dostęp do rynków zbytu. Zaś w polityce spójności nie ma 
miejsca na błędy i porażki, o czym świadczy, podawana przez A. Janowicza, 
liczba przedsiębiorców, od których zażądano zwrotu przyznanych środków.

16 Według GUS (Nauka i technika, 2015 r.) sprzedawały w 2011 r. (dla późniejszych 
lat brakuje danych) 8,9% wyrobów wysokiej techniki (wobec 5,6% wartości ogółem 
sektora prywatnego), 37,3% – średniowysokiej techniki (wobec 27,7%), 25% – śred-
nioniskiej techniki (32,8%), niskiej techniki 28,8% (33,9%).
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System konkursów owocuje jedynie zbiorem incydentalnego wsparcia, 
który jak dotąd nie prowadził w rodzimych firmach przemysłowych do tech-
nologicznego skoku i przesuwania się wyżej w łańcuchach wartości. W trakcie 
realizacji poprzedniej perspektywy programowej spośród istotnych wskaźni-
ków innowacyjności tylko jeden się poprawiał – udział w eksporcie wyrobów 
wysokiej techniki (por. tab. 1), przy czym większość tego eksportu realizowały 
zapewne firmy z kapitałem zagranicznym. Jednocześnie występowała maleją-
ca tendencja, gdy chodzi o całkowitą produkcję tego typu wyrobów przemy-
słowych17 (6,8% w 2010 r., 5,4% w 2011 r., 5,3% w 2012 r., 4,9% w 2013 r., 
5,2% w 2014 r. i 5,3% w 2015 r., przy czym dane za lata 2012–2013 okazały 
się w 2015 r. gorsze niż wcześniej podawano). 

Udział pracujących w przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki 
w 2004 r. wynosił 4,9%, w 2009 r. – 5,9%, a w 2014–2015 – 5,2%. Udział pra-
cujących w przemysłach i usługach wysokiej techniki wynosił 3,1% w 2014 r. 
i 3,2% w 2015 r., a w najlepszych pod tym względem krajach UE jest ich dwa 
razy więcej. Ponadto, jak podano w projekcie Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju w: 

„latach 2012–2015 tempo wzrostu łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) 
w Polsce zwolniło do ok. 1,0% wobec średnio 1,7% w latach 2007–2011, czy 2,9% w latach 
2000–2006”. 

Zmniejszenie ujemnego salda bilansu handlowego i uzyskanie dodatniego 
salda w 2015 r. było zjawiskiem pozytywnym. W ten czy inny sposób musiało 
to w końcu nastąpić (na mocy prawa Thirlwalla), ale dobrze, że nie stało się 
to w wyniku kryzysu, tak jak w Grecji. Było to po części skutkiem wzrostu 
udziału produktów rolno-spożywczych w eksporcie, z ok. 8,7% w 2004 r. do 
13,5% w 2015 r. (udział eksportu żywności w PKB wzrósł z 2,55% do 5,62%), 
ale będzie to obciążać przyszły wzrost wydajności. Ekspansja polskiego rol-
nictwa w dużej mierze przyczyniła się do spadku udziału przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym w eksporcie z ok. 50,5% w latach 2010–2011 do ok. 

17 Według danych GUS w Polsce wysoką technikę tworzyły trzy gałęzie: produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (1,4% produkcji sprzedanej 
przemysłu w 2015 r.); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
(3,4%); produkcja statków powietrznych i kosmicznych (0,5%). Natomiast w przy-
padku eksportu GUS podaje nieco inne zestawienie: elektronika – telekomunikacja 
(41,9%  eksportu wyrobów wysokiej techniki), komputery – maszyny biurowe (25,4%), 
sprzęt lotniczy (11,3%), aparatura naukowo-badawcza (8,7%), maszyny nieelektryczne 
(4,3%) i  elektryczne (2,64%), chemikalia (2,63%), środki farmaceutyczne (2,4%), 
uzbrojenie (0,72%).
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48,3% w 2015 r., mimo że udział ich eksportu w PKB wzrósł z 21,3% do 24%. 
Jednocześnie saldo rachunku bieżącego pozostaje ujemne, co jest wynikiem 
przewagi długów wobec zagranicy nad polskimi aktywami zagranicznymi (tzw. 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna). 

1.7. Horyzontalność – zakaz selektywności pomocy publicznej

Podstawowe znaczenie w europejskiej polityce ma rozporządzenie 
Komisji Europejskiej nr 651/2014, określające warunki dopuszczające (tzw. 
horyzontalną) pomoc publiczną dla przedsiębiorstw. Zasadą jest unikanie 
selektywności, z dwoma wyjątkami: sieci szerokopasmowego internetu oraz 
turystykę uznaje się za warte tego, by je selektywnie wspierać. Niestety, wzrost 
liczby miejsc noclegowych i kucharzy nie przyniesie postępu technicznego, 
natomiast stymulowanie popytu na te usługi mogłoby mieć taki efekt pod 
warunkiem, że kucharze wydawaliby swoje rosnące pensje na wyroby kra-
jowego przemysłu, pomagając mu osiągnąć tzw. korzyści skali. Z sieciami 
internetowymi jest podobnie: ich produkcja powinna odbywać się w Polsce, 
najlepiej w rodzimych firmach, aby zminimalizować transfer zysków za grani-
cę, a ponadto – rosnące w tych firmach dochody powinny być wydawane na 
produkty rodzimego przemysłu. 

Teoria i praktyka rozwoju prowadzi do wniosku, że regułą, a nie wyjąt-
kiem, powinna być selektywność i powinna ona obejmować przemysł (gdzie 
operują firmy raczej większych rozmiarów) i powiązane z nim usługi, w szcze-
gólności – rodzime firmy współpracujące ze sferą B+R, operujące w bran-
żach, w których jest największy wzrost produktywności i popytu, a przez 
to – największa wartość dodana. Brak selektywności prowadzi do tego, że 
azjatyccy giganci przemysłowi otrzymują dotacje w krajach Unii Europejskiej 
(największą dotację w ramach jednego z konkursów w Działaniu 1.4 POIG 
dostał Samsung), wykorzystując je na powiększenie swojej pozycji rynkowej 
i zysków, które mogą stąd wywieźć korzystając ze swobody przepływu kapi-
tału. W ten sposób przyjęte w UE zasady utrudniają firmom europejskim 
konkurowanie na światowym rynku18.

18 M. Blauberger, R. Krämer, European Competition vs. Global Competitiveness Trans-
ferring EU Rules on State Aid and Public Procurement Beyond Europe, „Journal of 
Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.
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1.8. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pomoc horyzontalna skierowana jest głównie do małych i średnich przed-
siębiorstw. To podejście wynika z nieco dziwacznej interpretacji danych staty-
stycznych: najwięcej bowiem inwestują, w tym – najwięcej wydatków na B+R 
i na innowacje przeznaczają firmy duże, a potem – średnie, najmniej – małe; 
duże firmy generują też najwięcej eksportu netto, zaś małe są importerami 
netto. Pomimo długiej już historii wspierania tego sektora w UE, nie udało 
się istotnie zmienić powyższej specyfiki. Jeśli zamiarem UE jest wyrównać 
warunki działalności pomiędzy dużymi a małymi firmami, to w pierwszej 
kolejności należy rozważyć  , czy import z Azji stanowi równą konkurencję 
wobec reguł (ochrony pracowników i przyrody) przyjętych w UE. Wydaje się, 
że wspieranie MŚP byłoby znacznie bardziej skuteczne, gdyby realizować je 
poprzez politykę handlową.

Firmy małe i średnie uprawnione są do wyższej intensywności pomocy 
publicznej, urzędnicy muszą więc sprawdzić status firmy. Komisja Europej-
ska przyjęła całkowicie arbitralne kryteria, które opierają się na wielkości: 
a) zatrudnienia, b) przychodów lub sumy bilansowej oraz c) udziału w kapita-
le, który ma wykazywać powiązania własnościowe. Nie bierze się pod uwagę: 
i) odbiorców, choć outsourcing powoduje, że ze struktury większych firm wyłą-
czane są na zewnątrz pewne elementy procesu produkcyjnego. W  efekcie 
powstają małe, formalnie niezależne firmy, które dostarczają towary lub usługi 
jednemu odbiorcy; ii) pozycji przetargowej w łańcuchu dostaw; w warunkach 
globalnych coraz powszechniejsze są zdekoncentrowane struktury produkcji 
przemysłowej, tzn. zleca się produkcję podwykonawcom, często „zamorskim” 
(offshoring), ale korzyści ekonomiczne skupiają się w  rdzeniu tej struktury, 
np. w firmie, która jest wirtualnym tworem mającym prawa własności do 
znaków towarowych, a przez to – dostęp do sieci handlowych; iii) techniki; 
stosowanie wysokiej techniki pozwala uniezależnić się od żądań płacowych, co 
oznacza ponadprzeciętne zyski i większe możliwości finansowania inwestycji 
i innowacji. W konsekwencji, ocena „wielkości” jest czysto formalna, nie roz-
poznaje zakresu panowania firmy nad kluczowymi aktywami, które dają prze-
wagę przetargową (i ułatwiają finansowanie), na co składa się: a) technika, 
b) struktura rynku pod względem pozycji monopolistycznej/oligopolistycznej 
(monopsonicznej i oligopsonicznej) oraz c) przepływy między- i wewnątrzga-
łęziowe występujące w procesie wytwórczym między formalnie niezależnymi 
dużymi i małymi podmiotami. 

Podejście Komisji Europejskiej wynika z braku głębszego zrozumienia 
rozwoju globalnego kapitalizmu, współczesnych procesów produkcyjnych 
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i współzależności między mniejszymi i większymi, oraz przemysłowymi i usłu-
gowymi firmami. Przecenia się rolę i znaczenie MŚP w tym rozwoju19. Nie 
ma sensu pomaganie małym firmom, które nie dają szansy na transformację 
technologiczną i podniesienie wydajności w całej gospodarce, ale jeśli wła-
śnie ta horyzontalna (nieselektywna) polityka spójności ma być prowadzona 
w krajach gorzej rozwiniętych, to wystarczyłoby sprawdzać historię kredyto-
wo-leasingową (uwzględniając stopy oprocentowania i rodzaje zabezpieczeń) 
– w ten sposób łatwiej można się zorientować, które podmioty są dyskrymi-
nowane przez rynek finansowy.

1.9. Instrumenty zwrotne

 „Reformy” polityki spójności, jakie proponowała i wprowadzała Komisja 
Europejska, nie prowadziły do istotnych zmian. Na przykład, już w poprzed-
nim okresie programowania zachęcała do większego wykorzystania poży-
czek kosztem bezzwrotnych dotacji. Jednocześnie wprowadziła uregulowania 
w zakresie zabezpieczeń i stóp procentowych, które upodobniły to narzędzie 
do działalności rynkowej oferowanej przez agencje ratingowe i banki komer-
cyjne. Nie ma to wiele wspólnego z polityką finansowania inwestycji i innowa-
cji, jaką realizowały kraje azjatyckie, ponieważ tam podstawą były państwowe 
banki inwestycyjne lub duże banki prywatne wspierane przez bank centralny. 
Kapitał ma narodowość w tym sensie, że bez narodowej polityki trudniej się 
rozwinąć rodzimej technice: pouczający jest zwłaszcza przykład Korei Płd. 
– ten kraj do lat dziewięćdziesiątych powstrzymywał napływ kapitału zagra-
nicznego i samodzielnie inwestował w działalność B+R. Otworzył się dopiero 
wtedy, gdy jego gospodarka była na to gotowa. Taka droga nie jest dostępna 
dla kraju członkowskiego UE. Aby być w zgodzie z traktatami oraz ustrzec się 
przed interwencjami Komisji Europejskiej przeciwko niedozwolonej pomocy 
publicznej, trzeba stosować bardziej wyrafinowane narzędzia.

W Polsce środki zostały rozproszone poprzez regionalne programy ope-
racyjne w regionalnych funduszach:
a) pożyczkowych; w latach 2011–2015, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, 

udzielały one pożyczek głównie mikrofirmom (ok. 75% wartości) i małym 
(ok. 20%), wprawdzie na cele inwestycyjne, co było wynikiem narzucanych 
im obostrzeń (obrotowe stanowiły ok. 16%), ale jedynie ok. 17% – w sek-

19 C. Castel-Branco, A Critique of SME-led Approaches to Economic Development, SMEs 
Task Force seminar of the Islamic Chamber of Trade and Industry, Mozambique, maj 
2003, http://www.iese.ac.mz/lib/cncb/CCA-2003a-Critical-view-on-SMEs-and-develop-
ment.pdf [dostęp: 06.10.2016].
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torze przemysłu. Wskaźnik zaangażowania kapitału w pożyczki był dość 
niski i wynosił na koniec 2014 r. 68%, a 2015 r. – 72,5%20. Wątpliwe, 
by którakolwiek z kilkudziesięciu takich instytucji działających w Polsce 
angażowała się w pożyczki, których celem byłby „skok” technologiczny, 
czemu przecież towarzyszy ryzykowny „skok” na nowe, nieznane dotąd 
rynki. A jeśli nawet, zważywszy na strukturę polskiej gospodarki, doty-
czyło to jakiejś niewielkiej firmy i przypuszczalnie jakiejś wąskiej niszy 
rynkowej. Skuteczność makrogospodarcza takich działań, jak wskazują 
dane zawarte w tabeli 1, była niska;

b) poręczeniowych, co należy uznać za błędne, albowiem państwo nie potrze-
buje „magazynować” pieniędzy, aby prowadzić politykę gwarancji. Musi 
jedynie ustalić limit gwarancji, a właściwie – skutecznie wybrać branże 
i podmioty, którym chce ich udzielać. Regionalne (z reguły – samorzą-
dowe) fundusze lokują pieniądze w bankach i im przekazują decyzje, 
komu udzielony zostanie kredyt, same zaś stanowią dodatkowy, zbędny 
koszt kredytów udzielanych przedsiębiorcom. Jeśli bowiem powiększyły 
się depozyty banków, to oczywiste jest, że będą one chciały jak najszybciej 
udzielić kredytów. Niestety, w strukturze aktywów bankowych w Polsce 
więcej jest kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych niż średnio w UE. 
Ponadto Komisja identyfikuje problemy z zewnętrznym finansowaniem 

(wg Komisji są to problemy, a nie naturalna rola jaka przypada sektorowi 
MŚP w gospodarce, w której łacuchy produkcji są kontrolowane przez duże 
korporacje), dlatego wspiera się fundusze private equity, venture capital, itp. 
Prowadzi to do rozproszenia środków wśród start-up’ów i mikrofirm w ocze-
kiwaniu, że zwiększone w ten sposób bilanse przełożą się, dzięki innowacjom, 
na stały wzrost popytu na ich towary, a w konsekwencji – zwiększenie rozmia-
ru. Kłopot w tym, że udaje się to rzadko, ponieważ start-up’owe innowacje 
dotyczą z reguły jakiejś cząstki procesu produkcyjnego, nad którym panuje 
duża firma. Dlatego właśnie istotą działania funduszu venture capital jest 
sprzedanie takiego start-up’u większej firmie, lub – po zbudowaniu popytu 
korporacyjnego na produkty start-up’u – inwestorom giełdowym. Rzadko 
start-up przeradza się w duże, samodzielne przedsiębiorstwo, bo rzadko 
dostarcza finalny produkt21. Każdy zaś sukces tego typu (takie sukcesy przy-
padły np. firmie Google czy Facebook, a w Polsce – CD Project) ogranicza 
innym możliwości osiągnięcia go. Możliwości realizowania wysokich zysków 

20 Dane pochodzą z dostępnych w internecie raportów Polskiego Stowarzyszenia Fundu-
szy Pożyczkowych.

21 W Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. tylko 1 start’up na 100 osiągnął sukces ryn-
kowy, wg badań cytowanych przez Puls Biznesu nr 211 (4974) z 06.11.2017.
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z innowacyjnych start-up’ów wydają się w Polsce mniejsze w porównaniu do 
tych miejsc w Europie, gdzie firmy mają znacznie większą produkcję i wyższą 
technologię, a przez to korzystają ze światowego popytu, są zatem bezpiecz-
niejsze i bardziej atrakcyjne dla inwestorów, nawet jeśli tempo wzrostu całej 
gospodarki jest niższe. 

1.10. Rozkład techniki w przestrzeni europejskiej a pomoc publiczna

Analizując zapisy ww. rozporządzenia Komisji, łatwo zauważyć, że dopusz-
czalne jest wsparcie innowacji, działalności badawczo-rozwojowej, klastrów 
itp. Stwarza to preferencje dla krajów, które nie tylko mają wysoką produkcję 
przemysłową, ale są to też (i) przemysły innowacyjne, (ii) współdziałające 
z  sektorem B+R. Ani jedno, ani drugie nie stanowi polskiej domeny, jak 
zauważono w dokumentach strategicznych – Umowie Partnerstwa i POIR. 
Nie powinno zaskakiwać, że w Europie największą skuteczność pomocy 
publicznej osiągają Niemcy: 1 euro wsparcia przyczynia się do wzrostu eks-
portu o 1,6 euro22.

Oprócz pomocy horyzontalnej, której można udzielać bez informowa-
nia Komisji i czekania na jej zgodę, istnieje też pomoc nie mieszcząca się 
w  ramach powyższego rozporządzenia, która takiej zgody wymaga. Była 
ona udzielana częściej krajom o większej populacji i wyższym poziomie 
dochodu: rzadziej zaś – krajom peryferyjnym, mniejszym i biedniejszym23 . 
Przykładem jest zezwolenie na uratowanie banków angielskich wkrótce po 
decyzji skutkującej zamknięciem polskich stoczni24; werdykt wobec Credit 
Lyonnais (pozytywny) i Hellenic Shipyards (negatywny); akceptacja pomo-
cy dla polskiego LOT-u i  odmowa w przypadku narodowych linii estoń-
skich25. Ponadto, kraje posiadające większy i nowocześniejszy przemysł 
mają więcej możliwości, by wspierać swoją gospodarkę: w latach 1995–2011 
w ramach całej pomocy skierowanej w UE do przemysłu najwięcej przekazały 

22 R. Stöllinger, M. Holzner, State Aid and Export Competitiveness in the EU, Wiener 
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Working Papers 106, December, 2013.

23 P.-A. Buigues, K. Sekkat, Public Subsidies to Business: An International Comparison, 
„Journal of Industry, Competition and Trade” 2011, t. 11, nr 1; N. Zahariadis, Winners 
and Losers in EU State Aid Policy, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2013, 
t. 13, nr 1, s. 67–87.

24 H. Kassim, B. Lyons, The New Political Economy of EU State Aid Policy, „Journal of 
Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.

25 L. Kulu, I. Ploom, V. Veebel, Shortcomings of the EU state aid model from peripheral 
perspective: the case of Estonian Air, „Baltic Journal of Economics” 2015, t. 15, nr 1, 
s. 50–64.
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Niemcy – 30% całości, potem Francja i Włochy – 13,9% i 13,8%26. Pomiędzy 
2000–2008  r. w europejskim sektorze samochodów Niemcy udzieliły 25% 
całkowitej pomocy, na drugim miejscu były Włochy – 17%, na trzecim – Wlk. 
Brytania – 9%27. Niemiecki rząd mógł wspierać swój przemysł unikając zaka-
zu pomocy publicznej poprzez dopłaty „ekologiczne” udzielane konsumen-
tom na wymianę samochodu (oraz finansowanie stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych). Jeszcze innym przykładem jest utworzenie przez Komisję 
Europejską, w  ramach polityki reindustrializacji, dwóch programów wspie-
rających rozwój europejskiego sektora samochodów z łącznym wsparciem 
z budżetu unijnego w wysokości 1,41 mld euro, a wraz z innymi, mniejszymi 
projektami realizowanymi w ramach Horizon 2020 wsparcie oszacowano na 
2 mld euro w okresie 2014–202028.

1.11. Inteligentne specjalizacje

W obecnym okresie programowania realizowana jest „reforma”, polega-
jąca na profilowaniu struktury gospodarki poprzez tzw. inteligentne specjali-
zacje regionalne i krajowe. Wydaje się ona być wyłomem otwierającym drogę 
do większej selektywności wsparcia. Działania tego typu wynikają z definicji 
polityki przemysłowej, więc pomysł nie jest niczym nowym. Metoda jego 
realizacji prawdopodobnie jednak nie przyniesie większego pożytku. Przy-
kładem ilustrującym tą hipotezę niech będzie strategia przyjęta na Mazowszu 
– kluczowym w Polsce regionie ze względu na jego dominację pod względem 
wielkości nakładów na B+R. W Regionalnej Strategii Innowacji znajdujemy 
cztery obszary specjalizacji i w ramach każdego z nich kilkanaście podobsza-
rów. Problem polega na tym, że niezależnie od kryterium, na podstawie któ-
rego samorząd próbował zidentyfikować swoje specjalizacje, brakuje wśród 
nich dziedzin wysokiej techniki. Nie mogło być inaczej, skoro tylko ok. 5% 
produkcji przemysłowej w Polsce uznaje się za wysokotechniczną. Dotyczy to 
każdego województwa, nie tylko Mazowsza, gdzie wytypowano następujące 
obszary: 1) Żywność, 2) Inteligentne systemy zarządzania, 3) Nowoczesne 
usługi dla biznesu, 4) Jakość życia. Czytając bardziej szczegółowe opisy, wła-
ściwie nigdzie nie można znaleźć szansy na rozwój jakiegoś finalnego, zaawan-

26 R. Stöllinger, M. Holzner, State Aid…, op. cit.
27 M. Nicolini, C. Scarpa, P. Valbonesi, Aiding Car Producers in the EU: Money in Search 

of a Strategy, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2013, t. 13, nr 1, s. 67–87.
28 Komisja Europejska, CARS 2020 Report on the state of play of the outcome of the work 

of the High Level Group – October 2014, 2014, http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu-
ments/7143 [dostęp: 06.10.2016].
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sowanego technicznie wyrobu. Zapisy odnoszą się do produkcji podzespołów, 
materiałów (nawet jeśli nowoczesnych, np. wytwarzanych w  nanotechnolo-
giach, to jednak tylko materiałów), czyli do pośrednich etapów wytwarzania 
albo elementów uzupełniających finalny produkt. Popyt na taką produkcję 
zależy od korporacji znajdujących się na szczycie łańcucha wartości. Samo-
rząd stworzył też listę rekomendowanych kierunków badań w ramach tych 
obszarów. Wśród 55 takich kierunków trudno jest wskazać przykład badań, 
które miałyby na celu rozwój jakiegoś finalnego produktu przemysłowego 
(wyłączywszy kosmetyki i rozwiązania stosowane w diagnozowaniu i leczeniu 
chorych, które prawdopodobnie nie będą w stanie podnieść ogólnego pozio-
mu wydajności pracy).

Podobne wrażenie można odnieść czytając dokument precyzujący kierun-
ki badań w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: wśród 20 specjali-
zacji przypisanych do pięciu grup, tylko w ostatniej można się doszukać szansy 
na wypromowanie jakiegoś nowoczesnego, finalnego produktu, dotyczy to 
zwłaszcza fotoniki (KIS 18). Mazowsze i cały kraj będą się specjalizować 
w swojej niskiej i średniej technice, zamiast zadecydować, za sprawą których 
sektorów wysokotechnicznego przemysłu (tzn. o wysokiej wartości dodanej, 
z wysokim udziałem wydatków na innowacje i silnej współpracy z sektorem 
B+R) może nastąpić przejście wyżej w łańcuchu dostaw i wartości (i odejście 
od roli dostawcy usług dla biznesu, podwykonawcy komponentów i mate-
riałów). W tych ostatnich sektorach należy wspierać akumulację kapitału, 
nawet jeśli część projektów zakończy się fiaskiem29. Na budowanie nowych 
specjalizacji przeznaczono 2% środków Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój.

1.12. Kryteria wyboru i eksperci

W związku z powyższym, prawdopodobnie nie ma większego znaczenia 
dobór kryteriów, według których wybierane są najlepsze projekty.

Kluczowym efektem funduszy strukturalnych, jak się zdaje, powinien 
być wzrost przychodów (z tytułu innowacyjnych, technologicznych produk-
tów) oraz wzrost zatrudnienia (w produkcji tych wyrobów). Te dwa efek-
ty są wymieniane jako wskaźniki rezultatu w wielu działaniach. Natomiast 

29 Oczywiste jest, że tam gdzie się inwestuje w innowacje przewidując niepewną przy-
szłość, część projektów zakończy się fiaskiem, ale w podejściu unijnym taka opcja 
wydaje się nie występować, tzn. każdy projekt ma przynieść efekty w postaci założo-
nych wskaźników produktu i rezultatu (które mają być trwałe przez 3 lub 5 lat), a ich 
brak wiąże się z koniecznością zwrócenia dotacji.
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w  programie Inteligentny Rozwój tylko w jednym działaniu przewidziano 
punktowane kryterium dotyczące zatrudnienia. Autorzy programu starają 
się uniknąć przyznawania punktów za jakieś konkretne poziomy sprzedaży, 
używają nazwy „zapotrzebowanie rynkowe” albo „potencjał rynkowy”. Jest 
to podyktowane intencją, aby to eksperci ocenili perspektywy sprzedaży, tzn. 
żeby ta ocena nie zapadała na podstawie prognoz podkolorowanych przez 
wnioskodawców. Jednocześnie, w przypadku większości działań kryterium 
sprzedaży jest połączone z „opłacalnością”. Ekspert musi więc ocenić dwie 
rzeczy naraz (poprzez ustalenie, czy kryterium spełnione jest w stopniu dosko-
nałym – 5 pkt., czy może bardzo dobrym – 4 pkt., dobrym – 3 pkt. lub prze-
ciętnym – 2 pkt. albo niskim – 1 pkt, ewentualnie – niedostatecznym (zero). 
W wielu innych kryteriach ta skala się powtarza, a pozytywny wynik zależy 
od uzyskania oceny co najmniej dobrej (lub przeciętnej), ale bez żadnych 
wskazówek, jakie konkretne wymogi projekt ma spełnić, by uznać go za dobry 
(przeciętny). Lepsza byłaby skala: 4 – wyróżniający, 2 – ponadprzeciętny, 
1  –  przeciętny, 0 – poniżej przeciętnego (czyli niedostateczny), przy czym 
przeciętna byłaby wyznaczana na podstawie wszystkich złożonych wniosków 
w danym konkursie albo wszystkich konkursach danego działania). Opłacal-
ność (czyli zyskowność) przedsiębiorstwa z reguły spada w wyniku realizacji 
projektów inwestycyjnych (w tym – B+R), więc ocenianie jej nie wydaje się 
kluczowe. Ponadto, jeśli przedsiębiorca będzie dobrze płacił pracownikom 
i zadowoli się mniejszym zyskiem, to nie trzeba go z tego powodu karać. 
Należy założyć, że przedsiębiorca będzie wiedział, jak ustawić koszty, żeby 
zysk pozwolił mu poprzez inwestycje kontynuować rozwój przedsiębiorstwa. 
Zatem wystarczy pozytywna ocena jego kadry, jako zdolnej do przeprowadze-
nia projektu (jest to standardowe kryterium w POIR), co jest ściśle związa-
ne z umiejętnością zarobienia zysku. Ocena „kosztowej” części biznesplanu 
(projekt-planu) może natomiast być przydatna do oceny rzetelności prognoz 
przychodowości. Ciekawym przykładem jest działanie 3.2.1: w kryterium 
nazwanym „potencjał rynkowy...” ekspert ocenia trzy rzeczy naraz: rzetelność 
danych, opłacalność i potencjał eksportowy, natomiast ani nazwa, ani opis 
kryterium nie stanowią przydatnej wskazówki dla przyjętej skali punktowej. 
Omawiany tutaj problem najbardziej poprawnie rozwiązano w działaniu 4.1.1, 
w którym osobno punktuje się potencjał rynkowy, a osobno – opłacalność.

Ponieważ więc ocena przychodowości jest w większości działań niezbyt 
jasno akcentowana, poprzez wiązanie jej z rentownością, drugą istotną grupą 
wskaźników merytorycznych jest „innowacyjność”, bądź „nowość rezultatu”. 
Te kryteria są w różny sposób oceniane. Niejasności wynikają z sześciopunk-
towej skali, w której ekspert dość dowolnie może zinterpretować określenie 
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„dobry” lub „przeciętny”, ma przy tym korzystać z Podręcznika Oslo, który 
jest wytyczną dla urzędów statystycznych, ale niezbyt dobrze nadaje się do 
wymagającego precyzji procesu oceny. Wyjątkiem jest działanie 3.2.2, ale 
i tutaj, jak się zdaje, kryterium „nowości rezultatów” i „innowacyjności tech-
nologii” nachodzą na siebie i w obydwu tych kryteriach oceniane jest to 
samo. Podobne mankamenty można znaleźć w programach regionalnych. 
Podejście projektowe stwarza twórcom programów operacyjnych obiektywne 
trudności w precyzyjnym opisaniu kryteriów tak, aby w efekcie ocenić kwestie 
najistotniejsze. Oprócz powyższych ocenia się więc różne poboczne elementy 
projektu według mniej lub bardziej fortunnie opisanych kryteriów i skal punk-
towych (ten problem w większym jeszcze stopniu dotyczył POIG30 niż POIR).

W kontekście kryteriów oceny pojawia się ważny problem. Społeczeństwo 
w demokratycznych wyborach wybiera parlament i rząd głównie do tego celu, 
aby te władze prowadziły  poprawną politykę gospodarczą. Partie politycz-
ne, które wygrały wybory, ponoszą odpowiedzialność za skuteczną realizację 
programu. Natomiast system polityki spójności: a) wymaga określenia kryte-
riów, wśród których większość ma różne wady, oraz stwarza domniemanie, 
że b) projekty ocenią niezależni eksperci; to domniemanie wynika z ustawo-
wego obowiązku przeprowadzenia wyboru projektów w sposób „przejrzysty, 
rzetelny i bezstronny”. Badania ewaluacyjne ujawniły poważne zastrzeżenia 
do pracy ekspertów, których nabór pozostawiono instytucjom wdrażającym 
(PARP i NCBiR)31.  Społeczeństwo powinno mieć wpływ na zmiany w kraju,  
więc rząd, chcąc wykonać wolę wyborców i zrealizować swój program, musi 
w jakiś sposób wpłynąć na wybór ekspertów.  Zatem program gospodarczy 
powinni realizować eksperci zależni od polityków. Jest to element znacznie 
szerszego i głębszego dylematu: czy i w jakim stopniu UE jest tworem demo-
kratycznym i gdzie leżą podstawy stanowienia prawa?32. Pozostawiając ten 
problem do dalszych rozważań, przypomnijmy, że regiony odpowiadają za 

30 J. Zawistowski (red.), Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybra-
nych działań PO IG 2007–2013, raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2013, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Anali-
zyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_POIG_zmia-ny_kryteriow_lipiec_2013.
pdf [dostęp: 17.02.2017].

31 CASE-Doradcy Sp. z o.o., Raport z badania: Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny 
i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych, 
2010, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/
raport_system_oceny_i_wyboru_projektow_POIG.rar, [dostęp: 16.02.2016]; J. Zawi-
stowski, Ewaluacja zmian..., op. cit., s. 175–178.

32 F. Scharpf, The only solution is to refuse to comply with ECJ rulings, „Social Europe 
Journal” 2008, t. 4, nr 1.
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wydatkowanie 55% sumy środków EFRR i EFS, a ekspertów wybierają, spo-
śród nadesłanych ofert, samorządowi urzędnicy i politycy. Dopiero w 2016 r. 
właściwy minister przedstawił projekt wytycznych w zakresie wyboru projek-
tów, w którym zasugerował, aby zarządy województw wywarły dyskrecjonalny 
wpływ na wybór ekspertów. Być może od tego właśnie zależy, czy w kraju 
realizowana jest jednolita i skuteczna polityka, czy też 17 różnych polityk. 

1.13. Koszty biurokracji

Zbiurokratyzowane mechanizmy realizacji przejawiają się produkowaniem 
tysięcy stron aktów prawnych, programów i ich uszczegółowień, regulaminów 
konkursowych i wytycznych, zarówno po stronie unijnej, jak i polskiej. Opła-
cić trzeba analizy skuteczności (ewaluacje) przed uruchomieniem, w trakcie 
realizacji oraz po zakończeniu. Dokumentacja wniosku to kolejne dziesiątki 
i setki stron. Konieczność zatrudnienia urzędników do przeprowadzenia całe-
go procesu, począwszy od planowania, a na kontroli skończywszy wymaga nie 
tylko wydatkowania ok. 3% funduszy na tzw. pomoc techniczną (część tych 
wydatków to promocja i informowanie o możliwościach pozyskania pieniędzy 
i o efektach ich wydatkowania). Przedsiębiorstwa z reguły wolą zapłacić fir-
mom doradczym za przygotowanie wniosku i wsparcie w zakresie zamówień 
publicznych, co powoduje dodatkowy koszt33. Polityka spójności zajmuje też 
zapewne znaczący udział w kosztach funkcjonowania Komisji, które w sumie 
wynoszą ok. 3% budżetu UE.

2. SKUTKI

W konsekwencji wskazanych powyżej mankamentów polityka spójności 
miała niewielkie oddziaływanie34. Ponieważ większość cytowanych badań 
została przeprowadzona przez niekeynesistów, próbując wyjaśnić swoje 

33 A. Janowicz, Ocena..., op. cit., s. 64–68.
34 T. Garcia-Mila, T. McGuire, Do interregional transfers improve the economic performance 

of poor regions? The case of Spain, „International Tax and Public Finance” 2001, t. 8, 
s. 281–295; M. Boldrin, F. Canova, Inequality and Convergence in Europe’s Regions: Recon-
sidering European Regional Policies, „Economic Policy” 2001, t. 16, nr 32, s. 205–253; 
R. Basile, A. Girardi, S. de Nardis, Regional Inequalities And Cohesion Policies In The 
European Union, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, Rome, Working Paper 
23, 2001; D. Puga, European regional policies in light of recent location theories, „Jour-
nal of Economic Geography” 2002, t. 2, nr 2; S. Ederveen, R. Nahuis, L. de Groot, 
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wyniki odwołują się do nieco powierzchownych stwierdzeń, np. a) pozytywny 
wpływ funduszy strukturalnych w regionach najuboższych miał być znikomy 
ze względu na brak odpowiednich instytucji35, b) większy pozytywny wpływ 
występował w bogatszych krajach, a wewnątrz nich – w wyżej rozwiniętych 
ośrodkach przestrzennych, miało to być wynikiem koncentracji w tych miej-
scach lepszych instytucji i wiedzy36. Problem polega na tym, że te „instytucje” 
działały w odpowiedni sposób zanim powołano UE i przeprowadzono w niej 
proces liberalizacji. Dlatego centralno-północna część Unii jest jej rdze-
niem przemysłowo-innowacyjnym wyposażonym w lepszą wiedzę. Obecnie, 
nawet gdyby „instytucje” w południowych i wschodnich krajach, które wszak 
weszły do Unii z gorzej rozwiniętym przemysłem, wiedziały jak trzeba działać 
i chciały działać, to unijne obostrzenia i regulacje są znacznym utrudnieniem. 
Odpowiednio zorganizowana polityka spójności powinna to uwzględnić, ale 
w rzeczywistości nie stanowiła przeciwwagi dla terytorialnych rozbieżności, 
które powiększają się wraz z postępującą europejską liberalizacją przepływu 
towarów i kapitału. Ostatni kryzys sprawił, że udział przemysłu w wartości 
dodanej i w zatrudnieniu zmalał najbardziej w południowych krajach UE. 
W związku z powyższym uprawnione wydaje się pytanie, czy do zbioru celów 
polityki spójności nie trzeba dodać jeszcze dwóch: i) stworzenie uzasadnienia 
dla istnienia obfitej administracji oraz ii) emitowanie, poprzez zaangażowa-
nych w jej realizację polityków, urzędników i ekspertów, propagandy „dobrej” 
Unii Europejskiej, która może ma swoje wady, ale „nikt inny nie jest tak 
hojny, więc nie ma alternatywy”.

 Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness 
of european cohesion policy, „Kyklos” 2006, t. 59, s. 17–42; R. Esposti, S. Bussoletti, 
Impact of objective 1 funds on regional growth convergence in the European Union: 
a panel-data approach, „Regional Studies” 2008, t. 42, nr 2, s. 159–173; S. Dall’erba, 
J.  Gallo, Regional convergence and the impact of European structural funds over 
1989–1999: A spatial econometric analysis, „Papers in Regional Science” 2008, t. 87, 
nr 2; S. Dall’erba, J. Le Gallo, R. Guillain, Impact Of Structural Funds On Regional 
Growth: How To Reconsider A 9 Year-old Black Box, „Région et Développement” 2009, 
nr 30; R. Jovančević, T. Globan, V. Recher, Does the Cohesion Policy Decrease Eco-
nomic Inequalities in the European Union? „Zagreb International Review of Economics 
& Business” 2015, t. 18, nr 2, s. 1–20.

35 A. Rodríguez-Pose, U. Fratesi, Between development and social policies: the impact of 
European Structural Funds in Objective 1 regions, „Regional Studies” 2004, t. 38, nr 1, 
s. 97–113.

36 A. Rodríguez-Pose, K. Novak, Learning processes and economic returns in European 
Cohesion Policy, „Investigaciones Regionales” 2013, nr 25, s. 7–26.
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PODSUMOWANIE

Postkeynesiści wykazali, na czym polegają mankamenty przyjętych w UE 
reguł stabilności fiskalnej i dominacji celu inflacyjnego nad wzrostem pro-
dukcji i zatrudnienia. Te mankamenty można zniwelować, gdyby na pozio-
mie całego ugrupowania skupiono się na zbilansowaniu eksportu i importu 
oraz prowadzono odpowiednią politykę przemysłowo-inwestycyjną w kra-
jach gorzej rozwiniętych. Ta ostatnia jest elementem polityki spójności UE, 
a w niniejszym artykule oceniono poprawność teoretyczną tej polityki.

Polityka przemysłowa realizowana była skutecznie w krajach Azji. Poprzez 
kontrolę kapitałową, selektywny import i wysoką akumulację finansowały 
rozwój z rodzimych oszczędności. Oparły się na dużych (a nie małych) fir-
mach, działających w przemyśle (a nie w turystyce czy usługach „białego” 
personelu). Nie zatrzymały się na średnim dochodzie, inwestowały w branże 
o coraz to wyższym poziomie technologii, zmieniając strukturę swej gospodar-
ki. Dysponując wiedzą potrzebną w początkowych etapach łańcucha dostaw 
sukcesywnie budowały własne marki lub wykupiły zachodnie i opanowały 
ostatnie jego etapy. 

W Unii Europejskiej natomiast stworzono politykę spójności, horyzon-
talną pomoc publiczną i różne programy badawczo-naukowe. Dominuje tu 
podejście podażowe, tak jakby znikły problemy nadmiaru mocy produkcyj-
nych i niedostatku popytu (w tym – zagranicznego). Jest to pokłosie teorii 
neoklasycznej, która buduje wiarę w samoregulację rynkową i deprecjonuje 
interwencję państwa. Pomimo przyjęcia tej doktryny w UE, polityka spójności 
musi mierzyć się z rosnącą dywergencją. Wymaga to reakcji organów państwa, 
a jej przesłanką jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, ponieważ inne teo-
rie społeczno-ekonomiczne są najwyraźniej nie do przyjęcia, . Ta koncepcja 
nie zawiera spójnego teoretycznie wyjaśnienia, lecz stanowi zbiór postula-
tów zogniskowanych na celach gospodarczych, społecznych i ekologicznych. 
Te cele są opisane na tyle enigmatycznie, że odczytywane powierzchownie, 
pozwalają organom UE podejmować ad hoc różne cząstkowe działania, tzn. 
cele „gospodarcze” mogą być identyfikowane na podstawie rynkowego (czyli 
– marginalistyczny) modelu opisu rzeczywistości i odseparowane od celów-
-działań „społecznych”. Skutkuje to przymusową realizacją wielu projektów 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których oddziały-
wanie na postęp techniczny i zmianę struktury produkcji jest znikome ze 
względu na brak powiązania z inwestycjami.
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Inwestycje są kluczowym czynnikiem zmian technologicznych. Komisja 
Europejska odpowiada za unijną politykę przemysłową określając w swoim 
rozporządzeniu warunki wyłączeń spod rygoru zakazu pomocy publicznej. 
Komisja nie jest w stanie zaproponować wiele więcej niż zmniejszanie „nie-
doskonałości” i „porażek rynku” poprzez dofinansowanie wybranych „ryn-
ków” od strony podaży. Przykładem takich cząstkowych działań, zawieszonych 
w teoretycznej próżni, jest arbitralny podział przedsiębiorstw na małe, średnie 
i duże oraz wspieranie niedużych firm w zakresie: a) badań (np. poprzez szko-
lenia, projekty klastrowe, instytucje otoczenia biznesu, współpracę z sektorem 
B+R), b) eksportu (uczestnictwo w targach, wystawach i misjach gospodar-
czych z zagranicą) i c)  innowacyjnych inwestycji. W tych trzech elementach 
makroekonomiczne znaczenie mają jednak przedsiębiorstwa większe, zaś 
standardową rolą małych jest dostarczanie im usług albo niskotechnicznych 
komponentów. 

W przekonaniu Komisji Europejskiej podażowe problemy zostaną roz-
wiązane, jeśli pojawią się nowi gracze, kolejni uczestnicy rynku, dodatko-
wi pośrednicy finansowi (kraje UE namawiane są do korzystania z usług 
europejskich instytucji finansowych, np. EFI), nowe fundusze venture capital, 
dodatkowe tzw. instytucje otoczenia biznesu, itp. Tworzy się wielką i skompli-
kowaną maszynerię instytucji (urzędników i ekspertów ds. oceny wniosków) 
i procedur: strategii, rozporządzeń i wytycznych służących do wyboru, rozli-
czania i kontrolowania projektów; utrzymuje się system państwowo-samorzą-
dowo-prywatnych instytucji doradczych, szkoleniowych, B+R, inkubacyjnych, 
pożyczkowo-kredytowych. Ale ostatecznie organy UE nie proponują wła-
ściwie niczego, co byłoby w systemie kapitalistycznym nowe i niespotykane: 
pieniądze albo przepływają przez utarte ścieżki finansowania (z funduszy 
poręczeniowych trafią do banków, fundusze ryzykownego kapitału mają rację 
bytu dzięki giełdzie), albo używa się metod wyboru projektów zaczerpniętych 
z bankowej analizy kredytowej; wykorzystuje się istniejące metody „wsparcia” 
(doradztwo, „aniołowie biznesu”, prywatne fundusze kapitałowe), a znaczna 
część unijnej pomocy zasila kieszenie analityków kredytowych, konsultantów, 
prawników, szkoleniowców i ewaluatorów. Unia próbuje poprawić market 
failure angażując się po podażowej stronie rynku, co wszakże oznacza, że 
kapitaliści nie radzą sobie z podażą. Takie podejście w istocie podkopuje 
wiarę w skuteczność systemu prywatnego przedsiębiorstwa znacznie bardziej 
niż koncepcje Keynesa. Przede wszystkim jednak, powielanie czy nadbudo-
wywanie instytucji kapitalizmu było nieefektywne, jak to wykazały badania 
ekonometryczne.
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Główną wadą polityki spójności jest zatem jej wadliwe otoczenie regula-
cyjne, czyli brak powiązania z poprawną makroekonomiczną teorią gospodar-
ki otwartej. Stąd biorą się pozostałe mankamenty:
– zbyt małe środki przekazywane są krajom gorzej rozwiniętym, a ponadto 

są one jeszcze odciągane od inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez 
limity wydatków na projekty EFS, projekty urbanizacyjne w aglomera-
cjach, gospodarkę nisko-ekomisyjną, drogi tworzące sieć transeuropejską;

– decydującą rolę ma mikroekonomiczna ocena projektów oparta na cząst-
kowych koncepcjach, natomiast powinna decydować makroekonomiczna 
strategia restrukturyzacji gospodarki w kierunku wysokotechnicznych 
przemysłów i usług. Wnioski o dofinansowanie są wybierane według kry-
teriów drugorzędnych, a pomoc ma charakter doraźny więc nie warunkuje 
osiągnięcia najważniejszego efektu, jakim jest wzrost sprzedaży produkcji 
przemysłowej, zwłaszcza eksportu;

– dopuszczone jest wsparcie badań, transferu wiedzy między sektorem nauki 
i gospodarką, współpracy w ramach klastrów innowacyjnych, a także pro-
mowanie „zielonych” technologii. Gorzej rozwinięte gospodarki nie mogą 
więc z tego systemu skorzystać w takim stopniu jak lepiej rozwinięte. 
Ponadto, programy wsparcia innowacji w europejskim przemyśle inicjo-
wane przez Komisję Europejską muszą dotyczyć tych obszarów, w których 
przemysł jest silny i nowoczesny. Nie jest wiec paradoksem, że ostatni 
kryzys najmocniej odczuły przemysły na południu Europy, a Komisja zga-
dzała się, aby największej w UE pomocy publicznej udzielały Niemcy oraz 
podejmowała programy badawcze wspierające niemiecki przemysł;

– Komisja Europejska wadliwie podchodzi do kwestii selektywnego wspar-
cia, zezwalając na sektorową pomoc w turystyce i sieciach szybkiego inter-
netu, natomiast „inteligentne specjalizacje”, zamiast stanowić furtkę do 
obejścia zakazu selektywności prawdopodobnie utrwalą w Polsce domina-
cję średniej i niskiej techniki;

– forsowana jest zdecentralizowana płaszczyzna programowania i wdrażania 
działań, co skutkuje obecnością jednej krajowej polityki przemysłowej 
i 16 wojewódzkich, złożonych w sumie z 17 zestawów osi priorytetowych, 
działań, kryteriów wsparcia. Takie rozczłonkowanie jest nieefektywne 
i nadmiernie mnoży koszty urzędnicze. Szczególnie wadliwe jest przeka-
zywanie środków EFRR regionalnym funduszom poręczeniowym.
W takich warunkach słabiej rozwinięty kraj członkowski, w którym 

wydajność pracy jest niższa i nie rośnie odpowiednio szybko, musi stosować 
dumping płac i podatków, tzn. zaniżać tempo wzrostu standardu życia pra-
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cowników. Zmniejsza to popyt i tempo wzrostu w UE. Taka polityka może 
przynieść sukces nielicznym, małym krajom i uwarunkowana jest deficytami 
handlowymi utrzymywanymi przez inne kraje oraz narastaniem długów tych 
drugich wobec tych pierwszych. Możliwość stosowania polityki budżetowej 
i pieniężnej jest współzależna ze skutecznością polityki przemysłowej: trzeba 
osiągnąć taki poziom wydajności pracy i kosztów pracy, by zapewnić nad-
wyżkę eksportową i poziom rezerw walutowych odpowiedni do prowadzenia 
zintegrowanej polityki fiskalnej i monetarnej. 
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EUROPEJSKA POLITYKA ROZWOJU Z POSTKEYNESOWSKIEJ 
PERSPEKTYWY

Streszczenie

Wykorzystując teorię postkeynesowską, przeprowadzono ocenę polity-
ki spójności, której najistotniejszą częścią są reguły wyłączeń spod rygoru 
zakazu pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014. 
Mają one pełnić funkcję polityki przemysłowej w krajach gorzej rozwiniętych. 
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Politykę tę ukształtowano wadliwie, ponieważ oparciem dla niej była wadliwa 
doktryna ekonomiczna. Powołano do życia system wyboru projektów owo-
cujący zbiorem incydentalnych dotacji, które jako całość nie składają się na   
makroekonomiczną strategię stymulowania przemysłu i postępu technicznego 
w gorzej rozwiniętych, peryferyjnych krajach. Aby taka strategia była skutecz-
na, przedsiębiorstwom trzeba zapewnić bardziej długofalowe wsparcie, które 
pozwoli na postęp techniczny i umożliwi konkurencję ze światowymi liderami. 
Przekazywane w ramach budżetu unijnego środki nie mogą być użyte we 
właściwy sposób, gdyż są zbyt małe i objęte są błędnymi unijnymi regulacjami, 
biurokratycznymi procedurami wdrażania oraz limitami nałożonymi na struk-
turę wydatków. Skutkiem jest rozproszenie dostępnych funduszy w  ramach 
zdecentralizowanej struktury administracyjnej pomiędzy zbyt wielką liczbę 
źle zhierarchizowanych celów, działań i projektów, co znacząco ogranicza ich 
skuteczność.

EUROPEAN POLICY OF DEVELOPMENT FORM POST-KEYNESIAN 
PERSPECTIVE

Summary

With the use of the post-Keynesian theory, the paper presents the analysis 
of the cohesion policy, the most important part of which are the rules of 
public aid exemption from prohibition in accordance with Commission 
Regulation (EU) No 651/2014. They are to play the role of industrial policy in 
less developed Member States. The policy was defectively developed because 
it was based on a defective economic doctrine. The adopted system of  project 
selection resulted in a set of random subsidies, which as a whole do not 
compose a macro-economic strategy of stimulating industry and technical 
progress in less developed, peripheral countries. In order to make this strategy 
efficient, companies should be provided with long-term support, which will 
result in technical development and let them compete with global leaders. 
The funds provided within the European Union budget cannot be properly 
used because they are insufficient and subject to improper EU regulations, 
bureaucratic implementation procedures and limits imposed on the structure 
of expenditures. This results in funds scattered between an excessive number 
of wrongly structured objectives, activities and projects within a decentralized 
administrative structure, which considerably limits their efficiency. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ С ПОСТКЕЙНСИАНСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Резюме

На основании посткейнсианской теории была произведена оценка поли-
тики сплочения, самой существенной частью которой является правило 
исключения из запрета государственной помощи в соответствии с Постанов-
лением Комиссии № 651/2014. Она призвана выполнять функцию промыш-
ленной политики в менее развитых государствах. Данная политика является 
ущербной, поскольку была основана на ущербной экономической теории. 
Автор статьи использовал систему отбора проектов, создавшую возможность 
сбора случайных пожертвований, которые в целом не выступают в качестве 
макроэкономической стратегии для стимулирования промышленного и тех-
нического прогресса в менее развитых периферийных государствах. Для 
того, чтобы такая стратегия была эффективной, предприятиям необходимо 
оказывать более длительную поддержку, которая обеспечит технический 
прогресс и позволит конкурировать с мировыми лидерами. Ассигнования, 
предоставляемые в рамках бюджета ЕС, нельзя использовать должным обра-
зом, поскольку они слишком малы и подпадают под ошибочные регулирова-
ния ЕС, бюрократические процедуры внедрения и ограничения, налагаемые 
на структуру расходов. Эффект заключается в том, чтобы рассеять имею-
щиеся средства в рамках децентрализованной административной структуры 
между многочисленными ошибочно иерархизированными целями, действи-
ями и проектами, что существенно ограничивает их эффективность.
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WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY POLSKĄ 
I WYBRANYMI KRAJAMI AMERYKI POŁUDNIOWEJ 

W LATACH 2006–2013

WPROWADZENIE

Globalizacja i międzynarodowy podział pracy wymusza na państwach 
aktywny udział we współpracy gospodarczej1 z partnerami z całego globu. 
Rozwijanie partnerstwa stanowi ważny czynnik w realizacji celów ekonomicz-
nych, w zwiększaniu dobrobytu oraz zadowolenia społecznego krajów. Służy 
temu między innymi współpraca w zakresie wymiany handlowej, przepływ 
kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, transfer usług, 
a także wiedzy w formie wymiany doświadczeń, wyników badań i szkole-
nia młodzieży. W efekcie przyczynia się to do kreacji mniej lub bardziej 
stabilnych powiązań ekonomicznych między rosnącą liczbą aktorów2, którzy 

* Magdalena Jaworska – dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekono-
miczno-Społeczny, jaworska@up.poznan.pl

** Adrian Kuchta – mgr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-
-Społeczny, adrian.kuchta@gmail.com

1 Współpraca gospodarcza państw, nazywana również polityką współpracy z zagranicą, 
to kształtowanie – za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich – stosunków eko-
nomicznych z zagranicą. Do współpracy tej zalicza się: wymianę towarową, wymianę 
usług oraz obroty kapitałowe.

2 Podmioty krajowe – przedsiębiorstwa krajowe, instytucje i organizacje państwowe, 
organy rządu; oraz podmioty międzynarodowe i transnarodowe, tj.: przedsiębiorstwa 
międzynarodowe i transnarodowe, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe 
i ponadnarodowe instytucje integracyjne. W. Kalita, Współpraca gospodarcza z zagra-
nicą jako czynnik zwiększania spójności gospodarki światowej, [w:] M.G. Woźniak (red.), 
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekono-
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coraz aktywniej wchodzą w nowe układy handlowe, produkcyjne, inwestycyj-
ne, techniczne, walutowo-finansowe, instytucjonalne itp. Ich zaangażowanie 
w rozwijanie współpracy gospodarczej zazwyczaj stanowi element ogólnego 
procesu tworzenia struktur gospodarczych komplementarnych wobec innych 
krajów, czy wobec innych typów podmiotów występujących współcześnie3. 
W tym kontekście interesująca jest kooperacja Polski z krajami Ameryki 
Południowej. Z racji położenia geograficznego, a zatem i odmiennych moż-
liwości uprawowych, hodowlanych, wydobywczych i produkcyjnych, należy 
zakładać, że powiązania pomiędzy tymi państwami w dużej mierze powinny 
mieć charakter uzupełniający i wspierający. Jakie są rzeczywiste podstawy 
współdziałania, jaki charakter miała i może mieć współpraca gospodarcza 
Polski z krajami Ameryki Południowej i jakie były kierunki jej rozwoju, to 
pytania badawcze stojące u podstaw niniejszego opracowania.

Głównym jego celem jest zbadanie tendencji w rozwoju współpracy 
gospodarczej Polski z wybranymi krajami Ameryki Południowej w latach 
2006–2013. Jego realizacji posłużyło przedstawienie wybranych krajów, okre-
ślenie podstaw ich współdziałania, przegląd umów międzynarodowych i ocena 
ich wpływu na konsolidacje badanych gospodarek, a przede wszystkim prze-
prowadzenie analizy współpracy handlowej w badanych latach oraz określenie 
kierunku integracji gospodarczej badanych krajów.

1. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Realizacji celu posłużyła analiza empiryczna ex post (2006–2012) handlu 
zagranicznego badanych krajów, z wykorzystaniem wybranych metod sta-
tystycznych oraz wskaźników pozwalających dokonać oceny zaangażowania 
krajów w wymianę handlową takich jak:
– Trade Coverage (TC) – odzwierciedla stopień pokrycia krajowego 

importu (Im) przez krajowy eksport (Ex), pomaga on określić, czy dany 
kraj posiada względną wewnętrzną przewagę nad partnerami. Formuła: 
TC = Ex/Im * 100;

– Terms of trade (ToT) – pokazuje relacje zmiany indeksu cen w eksporcie 
(Pex) do zmiany indeksu cen w imporcie danego kraju (Pim), umożliwia 

micznej, Zeszyt Nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych, Rzeszów 2008, s. 244, [online] http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/
Zeszyt13/21.pdf [dostęp: 09.11.2016].

3 Ibidem, s. 247.
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badanie zmian relacji cen mających miejsce w handlu międzynarodowym. 
Formuła: ToT = (Pex(t)Pex(t−1))/(Pim(t)Pim(t−1));

– Indeks handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda (GLli) – wyraża 
stosunek wymiany wewnątrzgałęziowej (1) do całości handlu mającego 
miejsce w obrębie i-tej gałęzi, gdzie xi oraz mi to odpowiednio wartości 
eksportu i importu. Formuła: GLli = 1 − (|xi − mi|)/(xi + mi).
Podstawowe źródło danych stanowiły raporty Ministerstwa Gospodarki 

i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polski 
w Sao Paulo i Buenos Aires. 

2.  UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKI, 
BRAZYLII, ARGENTYNY I CHILE

Polska leży w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim, i zamieszkuje 
ją 38  511  800 osób4. Jest dziewiątym co do wielkości krajem europejskim 
o  łącznej powierzchni wynoszącej 312 685 km2, ma zatem znaczący poten-
cjał terytorialny, ludnościowy, a także,  biorąc pod uwagę dynamikę PKB, 
zwiększający się potencjał gospodarczy5. Kraj ten należy do czołówki świa-
towych producentów wielu towarów przemysłowych, zarówno podstawowych 
surowców, jak i towarów przetworzonych. W pierwszej dziesiątce lokuje się 
w produkcji: miedzi rafinowanej, siarki, węgla kamiennego i brunatnego oraz 
odbiorników telewizyjnych; w drugiej natomiast w produkcji: kwasu siarko-
wego, stali surowej i energii elektrycznej. Przemysł generuje 1/3 PKB Polski 
i jest w nim zatrudnionych nieco ponad 30% ogółu pracujących6 (por. rys. 1). 
Polska jest również wiodącym producentem niektórych artykułów rolno-żyw-
nościowych, tj. żyta (dostarcza około 1/4 jego światowej produkcji), owsa, 
ziemniaków, buraków cukrowych i trzody chlewnej. W drugiej dziesiątce 
światowych producentów lokuje się w produkcji jęczmienia, pszenicy, cukru, 
mięsa oraz mleka krowiego i jaj kurzych7. Głównymi kontrahentami Polski 
są kraje europejskie, jak: Niemcy, Rosja, Włochy czy Francja. Ważną rolę 
w stosunkach gospodarczych z Polską odgrywają Chiny, które zajmują trzecie 

4 GUS: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku [online] 
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ [dostęp: 22.12.2014].

5 Ministerstwo Gospodarki: Polska Twój Partner Gospodarczy. Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007, s. 12.

6 Na podstawie: Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach [online] http://rynekpracy.
org/x/989321 [dostęp: 23.12.2014].

7 Ministerstwo Gospodarki: Polska Twój Partner Gospodarczy…, op. cit., s. 12.
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miejsce w wartości produktów importowanych do Polski8. Towary najczęściej 
sprowadzane to: maszyny i urządzenia, metale nieszlachetne i artykuły z nich 
wytworzone oraz takie surowce, jak gaz. 

Brazylia to największe państwo Ameryki Południowej, o łącznej powierzch-
ni 8 514 877 km2, zamieszkiwane przez 190 732 694 osób9. Jest krajem prze-
mysłowo-rolniczym, jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek w Ameryce 
Południowej. Wyróżnia ją bogactwo w surowce mineralne. W Brazylii wydo-
bywa się ropę naftową, gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy żelaza, manganu, 
niklu, chromu, cynku, miedzi, cyny, ołowiu, boksyt, złoto, kamienie szlachetne, 
sól kamienną, czy rudy uranu10. Wiodącymi gałęziami są: przemysł spożyw-
czy, włókienniczy, hutnictwo żelaza i innych metali, przemysł metalurgiczny, 
środków transportu, elektrotechniczny, cementowy, chemiczny, rafineryjny 
i celulozowo-papierniczy. W gospodarce Brazylii ważną rolę odgrywa również 
rolnictwo, w którym zatrudnienie znajduje 15,7% wszystkich pracujących11 
(por. rys. 1). Jego podstawą jest uprawa plantacyjna i hodowla zwierząt12. 
Pod względem zbiorów Brazylia w wielu przypadkach plasuje się w pierw-
szej trójce światowej uprawy, są to między innymi: banany, bawełna, trzci-
na cukrowa, kawa, kukurydza, maniok, fasola, soja, agawa sizalowa13. Soja 
i kawa, a także środki transportu, ruda żelaza i obuwie należą do najważniej-
szych towarów eksportowych. Produkty te sprzedawane są głównie do: Chin 
(17% całości eksportu), Stanów Zjednoczonych (11,1%), Argentyny (7,4%) 
i Holandii (6,2%). Najczęściej kupowanymi z zagranicy towarami są: maszyny, 

 8 Ranking 10 największych importerów Polski w 2013 roku: Niemcy 20,3% ogółu 
importu, Rosja 14,3%, Chiny 10,1%, Włochy 4,5%, Francja i Czechy po 3,7%, Holan-
dia 3,6%, Stany Zjednoczone 2,6%, Korea Południowa i Wielka Brytania po 2,3%, 
[online] http://forsal.pl/ [dostęp: 03.11.2014].

 9 The World Factbook: Brazil [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
-factbook/geos/br.html [dostęp: 04.11.2014] oraz Brazylijski Instytut Geografii i Staty-
styki: Spis Powszechny w Brazylii w 2010 roku [online] http://ibge.gov.br/home/default.
php [dostęp: 05.12.2014].

10 Przemysł przetwórczy skoncentrowany jest głównie w południowo-wschodniej i połu-
dniowej części kraju.

11 The World Factbook: Brazil [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/br.html [dostęp: 22.12.2014].

12 Ziemie uprawne i plantacje rozmieszone są głównie na wschodzie i południu kraju. 
W tej sferze dominują głównie małe, niskotowarowe przedsiębiorstwa rolne. Duże 
podmioty wskutek proeksportowej polityki państwa zostały unowocześnione tak, aby 
poza produkcją roślinną i zwierzęcą zajmowały się również przetwórstwem rolno-spo-
żywczym.

13 Encyklopedia PWN: Brazylia [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4573844/brazy-
lia-gospodarka.html [dostęp: 04.11.2014].
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urządzenia elektroniczne, środki transportu, produkty chemiczne, olej, części 
samochodowe i elektronika. Kluczowi partnerzy w imporcie to: Chiny (15,3% 
całości importu), Stany Zjednoczone (14,6%), Argentyna (7,4%), Niemcy 
(6,4%) i Korea Południowa (4,1%)14.

Argentyna jest drugim co do wielkości krajem w Ameryce Południowej, 
jej łączną powierzchnię wynoszącą 2  780  400 km2 zamieszkuje 40  177  096 
osób15. To kraj przemysłowo-rolniczy, który na przełomie wieków borykał 
się z największym w historii tego państwa kryzysem gospodarczym. Podsta-
wą gospodarki jest przemysł, w którym zatrudnienie znajduje ponad 20% 
ludności czynnej zawodowo i generuje on prawie 30% PKB (por. rys. 1). 
Jest on podzielony na dwie główne kategorie: wydobywczy i przetwórczy. 
W  pierwszym pozyskuje się takie towary, jak: ropę naftową, gaz ziemny, 
węgiel kamienny, sól kamienną, rudy żelaza, cynku, ołowiu, uranu, miedzi, 
manganu, wolframu, berylu, cyny, srebra, złota oraz fosforyty i siarkę. W prze-
twórstwie przoduje: hutnictwo żelaza i innych metali, przemysł maszynowy 
i środków transportu oraz przemysł chemiczny wraz z rafinacją ropy naftowej. 
W tej części przemysłu bardzo dobrze rozwinięte są także gałęzie związane 
z zaopatrzeniem rolnictwa i przetwarzaniem jego produktów, czyli przemysł 
spożywczy, a w tym: mięsny, mleczarski, młynarski, winiarski oraz włókienni-
czy i skórzano-obuwniczy16. Natomiast rolnictwo Argentyny generuje niecałe 
10% PKB (por. rys. 1) i skupia się głównie na wielkotowarowej produkcji 
zbóż oraz hodowli bydła i owiec17. Uprawia się: pszenicę, kukurydzę, soję, 
sorgo, słonecznik, len, bawełnę, trzcinę cukrową, winorośl, ziemniaki, drzewa 
cytrusowe, orzeszki ziemne, yerba matę, herbatę i tytoń. Rozbudowana jest 
także produkcja zwierzęca, oparta na hodowli bydła oraz owiec (głównie na 
wełnę)18. Argentyna należy do światowej czołówki w produkcji mięsa i wełny. 
W ramach rolnictwa hoduje się także konie i drób oraz rozwija rybołówstwo, 
zaś zalesienie prowadzone jest głównie z myślą o produkcji celulozy19.

14 The World Factbook: Brazil [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/br.html [dostęp: 05.11.2014].

15 The World Factbook: Argentyna [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ar.html [dostęp: 05.11.2014] oraz Casa Rosada. Presidencia de 
la Nación [online] http://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/acerca-de-argentina 
[dostęp: 05.11.2014].

16 Przemysł koncentruje się głównie w regionie Buenos Aires oraz Rosario, Córdobie, 
Mendozie i San Miguel de Tucumán.

17 Najważniejsze obszary uprawne to: Pampa oraz południowe części Gran Chaco.
18 Największym regionem hodowlanym jest Pampa i Patagonia.
19 Encyklopedia PWN: Argentyna [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Argentyna-

Gospodarka;4573649.html [dostęp: 05.11.2014].
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Chile to kraj Ameryki Południowej, który sąsiaduje z Argentyną, Boliwią 
i Peru, łączna jego powierzchnia to 756 950 km2 20. Po unieważnieniu Spisu 
Powszechnego z 2012 roku przez Narodowy Instytut Statystyki21, ludność 
kraju szacuje się na 16,6 mln22. Podstawą chilijskiej gospodarki jest przemysł, 
który odpowiada za 35% PKB (por. rys. 1). W Chile bardzo istotną rolę 
odgrywa również górnictwo – wydobywa się: rudy miedzi, manganu, cynku, 
molibdenu, żelaza, nitratyny, boraks, złoto, srebro, ropę naftową, gaz ziemny 
i węgiel kamienny. W światowym wydobyciu miedzi Chile zajmuje pierwsze 
miejsce. Główne gałęzie przemysłu przetwórczego to: przemysł spożywczy 
(w tym: mięsny, cukrowniczy, młynarski i winiarski), włókienniczy – przede 
wszystkim produkcja bawełny, a także hutnictwo miedzi, żelaza, rafinerie ropy 
naftowej oraz przemysł maszynowy, cementowy, papierniczy i skórzany. Poza 
przemysłem w Chile ważną rolę odgrywa rolnictwo. W tej sferze przeważają 
wielkie gospodarstwa rolne, w których dominuje uprawa: buraków cukro-
wych, pszenicy, ziemniaków, żyta, jęczmienia, owsa, ryżu, kukurydzy, fasoli, 
winorośli i drzew owocowych. Oprócz produkcji roślinnej gospodarstwa rolne 
zajmują się także hodowlą: owiec, trzody chlewnej, koni, bydła i kóz23. Fun-
damentem chilijskiej wymiany handlowej jest miedź, która obejmuje połowę 
wartości wywozu, dlatego też jakiekolwiek zmiany na światowym rynku miedzi 
silnie oddziałują na bilans wymiany handlowej tego kraju. Innymi ważny-
mi towarami eksportowymi są: owoce, produkty rybne, chemikalia, wino, 
papier i pulpy. Głównymi importerami są: Chiny (23,3% całości chilijskiego 
eksportu), Stany Zjednoczone (12,3%), Japonia (10,7%), Korea Południo-
wa (5,8%) i Brazylia (5,5%). Produktami, które w  największych ilościach 
są sprowadzane do Chile, to: ropa naftowa i produkty naftowe, substancje 
chemiczne, urządzenia elektryczne i telekomunikacyjne, maszyny przemysło-
we, samochody oraz gaz ziemny. Partnerami w imporcie przede wszystkim 
są: Stany Zjednoczone (22,9% całości importu), Chiny (18,2%), Argentyna 
(6,6%) i Brazylia (6,5%)24.

20 Atlas państw świata: Chile [online] http://www.panstwo.atlas.edu.pl/chile.html [dostęp: 
07.11.2014].

21 Narodowy Instytut Statystyki w Chile: Spis Powszechny [online] http://www.censo.cl/ 
[dostęp: 07.11.2014].

22 Ministerstwo Gospodarki [online] http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/
Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/
Chile.htm [dostęp: 07.11.2014].

23 Encyklopedia PWN: Chile [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Chile-Gospo-
darka;4573896.html [dostęp: 07.11.2014].

24 The World Factbook: Chile [online] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ci.html [dostęp: 10.11.2014].
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Gospodarki analizowanych krajów wykazywały podobną strukturę two-
rzenia PKB (zob. rys. 1). Ponad 60% udział usług świadczy o serwicyzacji 
gospodarek, zwłaszcza Brazylii, w której udział przemysłu jest relatywnie 
najmniejszy. Jednocześnie kraj ten ma najwyższą wartość generowanego PKB 
– w 2013 r. wyniosła 1 529 mld USD w usługach, 592,86 mld USD w prze-
myśle i 123,51 mld USD w rolnictwie. Argentyna natomiast charakteryzuje 
się największym udziałem rolnictwa, jego zaangażowanie w kreację PKB jest 
średnio dwa razy większe niż w pozostałych krajach, choć wartościowo jest to 
o połowę mniej niż w Brazylii. Struktura zatrudnienia jest bardziej zróżnico-
wana (por. rys. 1). Pod względem liczby pracujących w sektorze usług wyróż-
niają się Argentyna i Brazylia. Gospodarka Argentyny na tle pozostałych 
krajów charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zatrudnienia w rolnictwie, 
co w  zestawieniu ze strukturą PKB świadczy o wysokim uprzemysłowieniu 
tego sektora.

Rysunek 1
Porównanie struktury PKB (2013) i zatrudnienia (2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Factbook [online] https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/ [dostęp: 06.01.2015].

W badanych krajach odnotowano zbliżone tendencje w odniesieniu do 
tempa wzrostu zmian wartości PKB: rosnącą do 2007 r., w 2010 r. i od 2013 r. 
oraz malejącą w latach 2008–2009, 2011–2012, przy czym w Polsce dynami-
ka tych zmian była porównywalnie niższa (por. rys. 2). Warto jednocześnie 
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zaznaczyć, że Brazylia, zaliczana do rynków wschodzących, jest najszybciej 
rozwijającą się gospodarką w Ameryce Południowej. PKB, które opiera się 
głównie na sektorze usług, wzrosło z 1 089 mld USD w 2006 roku do 2 246 
mld USD w roku 201325. Jedynie w 2009 roku jego wartość nie uległa zmianie 
i wykazała się zerową dynamiką, co było związane z wybuchem światowego 
kryzysu gospodarczego w 2008 roku. PKB Argentyny natomiast charakteryzo-
wało się najwyższym tempem zmian, wykazując przy tym dodatnią dynamikę 
z wyjątkiem 2009 roku, gdy wielkość PKB utrzymała się na zbliżonym pozio-
mie w porównaniu do roku poprzedniego. Zdecydowanie łagodniejsze fluktu-
acje odnotowano w przypadku PKB Chile, przy czym jako jedyny z badanych 
krajów w konsekwencji globalnego kryzysu osiągnął ujemne tempo zmian 
w 2009 r. (minus 1%).

Rysunek 2 
Tempo wzrostu PKB w latach 2006–2013 (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: World DataBank [online] http://databank.
worldbank.org/ [dostęp: 05.01.2015].

W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej wymiany handlowej 
(por. rys. 3) można zauważyć, że zarówno wartość eksportu, jak i importu 
sukcesywnie zwiększała się i charakteryzuje je podobna tendencja: rosnąca do 
2008 r. oraz w latach 2009–2011, malejąca pomiędzy 2008 r. a 2009 r., oraz 
relatywnie stabilna po 2011 r. Wartość wywozu z Argentyny i Chile kształtuje 
się na zbliżonym poziomie i jest ona średnio trzy razy mniejsza od eksportu 
Brazylii czy Polski. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku importu. 

25 World Bank [online] http://databank.worldbank.org/ [dostęp: 04.11.2014].
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Rysunek 3 
Eksport i import w latach 2006–2013 (mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Trade Organization Statistics Database 
[online] http://www.wto.org/ [dostęp: 05.01.2015].

Warto podkreślić, że w Brazylii odnotowuje się największe tempo wzrostu, 
a od 2009 roku wyprzedza również import Polski w ujęciu wartościowym. 
Jednak jej dodatnie saldo bilansu handlowego stopniowo się zmniejszało, 
aż do 2013 roku, kiedy to osiągnęło wartość poniżej zera. Najniekorzyst-
niej w zestawieniu eksportu z importem wypada Polska, która we wszystkich 
badanych latach odnotowała ujemny bilans handlowy. Pozostałe kraje utrzy-
mują dodatnie saldo wymiany handlowej, jedynie w Chile w 2008 roku salda 
importu i eksportu były prawie równe, a dodatkowo w 2012 roku nastąpiło 
odwrócenie dodatniego trendu. Załamanie bilansu handlowego zostało spo-
wodowane głównie obniżeniem cen miedzi na światowych rynkach26. 

Polska oraz kraje Ameryki Południowej z racji odmiennych warunków 
naturalnych wynikających z położenia geograficznego mają różne możliwości 
zarówno w sferze rolnictwa, jak i przemysłu, a w tym wydobywania surow-
ców. Dlatego też strukturę przedmiotową eksportu badanych krajów cechuje 
znaczna dywersyfikacja, a współpraca w zakresie handlu ma przede wszystkim 
charakter komparatywny (zob. tab. 1).

26 Na początku 2011 roku cena miedzi wynosiła ponad 10 000 USD/tonę, zaś pod koniec 
roku spadła poniżej 7 500 USD/tonę. Na podstawie: Surowce – notowania online. Miedź 
[online] http://www.money.pl/gielda/surowce/dane,miedz,6.html [dostęp: 10.11.2014]. 
Zmiana ceny surowca była istotna dla gospodarki, ponieważ miedź jest podstawowym 
towarem eksportowym Chile i stanowi ponad 50% całości eksportu. Na podstawie: 
Ministerstwo Gospodarki [online] http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/
Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/
Chile.html [dostęp: 10.11.2014].
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Tabela 1 
Główne towary eksportowe i importowe 

wraz z najistotniejszymi partnerami handlowymi

Kraj Towary 
eksportowe

Kontrahenci 
(%)

Towary 
importowe

Kontrahenci 
(%)

Polska

maszyny 
i sprzęt 
transportowy, 
wyroby 
pośrednie, 
różne wyroby 
przemysłowe, 
żywność 
i zwierzęta 
żywe

Niemcy (26), 
Wielka 
Brytania (7), 
Republika 
Czeska (6,5), 
Francja (6), 
Rosja (5,2), 
Włochy (5), 
Holandia (4,6)

maszyny i sprzęt 
transportowy, 
wyroby pośrednie, 
chemikalia, 
minerały, paliwa, 
smary i związane 
z nimi materiały

Niemcy (27,3), 
Rosja (12,2), 
Holandia (5,9), 
Chiny (5,4), 
Włochy (5,2), 
Republika 
Czeska (4,3), 
Francja (4,2)

Argentyna

soja i jej 
pochodne, 
ropa naftowa 
i gaz ziemny, 
kukurydza, 
pszenica

Brazylia (20,4), 
Chiny (7,4), 
Chile (6), 
Stany 
Zjednoczone 
(5,2)

maszyny, pojazdy 
silnikowe, ropa 
naftowa i gaz 
ziemny, chemikalia 
organiczne, 
tworzywa sztuczne

Brazylia (27,2), 
Stany 
Zjednoczone 
(15,6), 
Chiny (11,9), 
Niemcy (4,5)

Brazylia

sprzęt 
transportowy, 
rudy żelaza, 
soja, obuwie, 
kawa, 
samochody

Chiny (17), 
Stany 
Zjednoczone 
(11,1), 
Argentyna 
(7,4), 
Holandia (6,2)

maszyny, urządzenia 
elektryczne, 
transport, produkty 
chemiczne, olej, 
części samochodowe

Chiny (15,3), 
Stany 
Zjednoczone 
(14,6), 
Argentyna 
(7,4), Niemcy 
(6,4), Korea 
Południowa 
(4,1)

Chile

miedź, owoce, 
produkty 
rybne, papier 
i pulpy, 
chemikalia, 
wino

Chiny (23,3), 
Stany 
Zjednoczone 
(12,3), 
Japonia (10,7), 
Korea 
Południowa 
(5,8), 
Brazylia (5,5)

ropa naftowa 
i produkty naftowe, 
chemikalia, 
urządzenia 
elektroniczne 
i telekomunikacyjne, 
maszyny 
przemysłowe, 
pojazdy, gaz ziemny

Stany 
Zjednoczone 
(22,9), 
Chiny (18,2), 
Argentyna 
(6,6), 
Brazylia (6,5)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Factbook…, op. cit.
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3.  GŁÓWNE UMOWY MIĘDZYNARODOWE MIĘDZY POLSKĄ 
A WYBRANYMI KRAJAMI AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Współpraca gospodarcza z natury rzeczy ma konotację pozytywną, a celem 
umów międzynarodowych jest przede wszystkim regulowanie spornych kwe-
stii, poprawienie warunków transakcji, przyśpieszenie rozwoju gospodarczego 
oraz promowanie współpracy. W ostatnich latach rządy Polski i Brazylii pod-
pisywały wiele umów dotyczących współdziałania na różnych płaszczyznach. 
W zakresie współpracy gospodarczej, zwłaszcza wymiany handlowej, najistot-
niejsze wydaje się Porozumienie w sprawie transportu morskiego, w którym 
obie strony zobowiązały się do rozwoju żeglugi morskiej między krajami, 
rozwoju żeglugi międzynarodowej opartego na zasadach równości, wzajem-
nych korzyści i niedyskryminacji. Umowa potwierdza potrzebę zapewnienia 
sprawnego transportu służącego wymianie handlowej pomiędzy krajami, 
uznając pierwszeństwo flot handlowych w transporcie ładunków będących 
rezultatem wzajemnej wymiany27. Ostatnia wciąż obowiązująca umowa, która 
reguluje współpracę gospodarczą między Polską a Brazylią, została podpisana 
w 1996 r. Brak nowych umów może mieć wpływ na dynamikę rozwoju part-
nerstwa obu państw.

Współpracę Polski i Argentyny reguluje trzynaście aktualnie obowiązują-
cych umów, a trzy z nich normują stosunki obu krajów w sferze nauki, tech-
niki i kultury28. Rozwinięciem umowy o współpracy naukowej i technicznej, 
oraz wyrażeniem chęci poszerzenia współpracy gospodarczej obu krajów było 
podpisanie w 1982 roku umowy o współpracy w dziedzinie górnictwa29. Oba 
kraje są zadowolone z wzajemnej współpracy, czego dowodem jest podpisanie 
w 1991 roku umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Jej 
celem jest stworzenie korzystnych warunków do wzajemnych inwestycji zagra-
nicznych oraz ożywienie inicjatyw gospodarczych w tej dziedzinie. Umowa 
daje przede wszystkim gwarancje traktowania obcych inwestycji na równi 

27 Na podstawie: Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Federacyjnej Republiki 
Brazylii w sprawie transportu morskiego. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Amba-
sady RP w Brasilii z siedzibą w São Paulo [online] http://brasilia.msz.gov.pl/ [dostęp: 
22.08.2017].

28 Na podstawie: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Argentyny o współ-
pracy naukowej i  technicznej. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 
w Brasilii z siedzibą w São Paulo [online] http://brasilia.msz.gov.pl/ [dostęp: 22.08.2017].

29 Na podstawie: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Argentyny o współ-
pracy w dziedzinie górnictwa. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 
w Brasilii z siedzibą w São Paulo [online] http://brasilia.msz.gov.pl/ [dostęp: 22.08.2017].
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z krajowymi30. Podobnie jak w Brazylii, umowy międzynarodowe wspomaga-
jące współpracę gospodarczą obu państw mają ponad 20 lat, a niepodpisy-
wanie nowych umów, regulujących i wspierających wzajemne stosunki, może 
negatywnie oddziaływać na kooperacje Polski i Argentyny.

Wzajemne stosunki między Polską a Chile wspiera dwanaście aktu-
alnie obowiązujących umów. Podobnie jak w przypadku Argentyny jest 
wiele umów, które regulują takie sprawy, jak: wzajemną ochronę i popie-
ranie inwestycji, współpracę na płaszczyźnie kulturalnej, naukowej i tech-
nicznej, w tym również na poziomie szkolnictwa wyższego. Ważna z punktu 
widzenia przede wszystkim inwestorów jest umowa ustalająca reguły opo-
datkowania dochodów, pozwalająca na uniknięcie podwójnego opodatko-
wania oraz zapobiegająca uchylaniu się od podatku31. W przypadku nowych 
umów Polski i Chile sytuacja jest zdecydowanie lepsza, niż w stosunkach 
Polska – Brazylia oraz Polska – Argentyna. W ciągu ostatnich 15 lat zostały 
podpisane trzy porozumienia regulujące współpracę gospodarczą: dwa nor-
mują współdziałanie w sferze nauki i techniki, a najnowsze z 2007 roku regu-
luje sprawy celne. Nowe umowy świadczą o chęci zacieśniania więzi między 
obydwoma krajami.

Rozpatrując współpracę gospodarczą między Polską, a krajami Ame-
ryki Południowej, należy pamiętać, że Polska jest od 2004 roku członkiem 
Unii Europejskiej. Z tego względu należy także zwrócić uwagę na stosunki 
gospodarcze między Unią Europejską a Ameryką Łacińską. Unia Europej-
ska bardzo przychylnie patrzy na rozwój współpracy z tym regionem, czego 
dowodem jest wydany przez Komisję Europejską dokument – Programowanie 
regionalne 2007–2013 dla Ameryki Łacińskiej, którego celem było wzmocnie-
nie kooperacji między dwoma regionami w dziedzinach polityki, gospodarki 
i społeczeństwa. Dokument ten określa wspólne wyzwania Ameryki Południo-
wej i Unii Europejskiej: promocja spójności społecznej jako najważniejszego 
narzędzia w walce z nierównościami społecznymi i ubóstwem; zdynamizowa-

30 Na podstawie: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Wydział Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brasilii z siedzibą w São Paulo [online] http://
brasilia.msz.gov.pl/ [dostęp: 22.08.2017].

31 Na podstawie: Konwencja między Rządem RP a Rządem Republiki Chile w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Brasilii z siedzibą w São Paulo [online] http://brasilia.msz.gov.pl/ 
[dostęp: 22.08.2017].
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nie kontaktów handlowych; inwestycja w szkolenie zasobów ludzkich i wza-
jemne zrozumienie32.

Na poziomie dwustronnym na szczególną uwagę zasługuje pogłębiają-
ca się współpraca UE z Brazylią. Dokumentem regulującym kooperacje był 
Krajowy dokument strategiczny dla Brazylii na lata 2007–2013, w ramach 
którego celem jest wsparcie działań mogących ograniczyć ubóstwo i poprawić 
sytuację gospodarczą, polityczną i środowiskową33. Innym ważnym państwem 
w stosunkach dwustronnych jest Chile. Dokumentem regulującym współpracę 
był Krajowy dokument strategiczny dla Chile na lata 2007–2013. Podobnie 
jak w przypadku Brazylii podstawowym jego celem jest niwelowanie ubóstwa 
i  zróżnicowania społecznego, a także wspieranie rozwoju gospodarczego. 
Współpraca w zakresie innowacji i konkurencyjności ma zachęcić do badań 
i  rozwoju, co przyczynia się do wydajności pracy, zwiększenia zatrudnienia 
oraz wzrostu konkurencyjności kraju w światowym handlu34. Natomiast sytu-
acja współpracy gospodarczej na linii Unia Europejska – Argentyna aktualnie 
przechodzi kryzys. UE wszczęła spór z Argentyną w sprawie stosowania przez 
ten kraj ograniczeń w przywozie towarów35. 

Podsumowując, dobra współpraca pomiędzy Unią Europejską, a Brazylią 
i Chile może pozytywnie oddziaływać na stosunki między tymi krajami a Pol-
ską, między innymi poprzez wzrost inwestycji i handlu. Zupełnie odmien-
ne konsekwencje może mieć spór UE z Argentyną oraz jej niejasne zasady 
w handlu międzynarodowym.

4.  ANALIZA WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ, BRAZYLIĄ, 
ARGENTYNĄ I CHILE

Gospodarka Brazylii rozwijała się najszybciej spośród wszystkich krajów 
Ameryki Południowej. Dynamiczny wzrost gospodarki sprawił, że z jednej 
strony była ona atrakcyjnym partnerem w  stosunkach handlowych, z dru-

32 EUR-Lex: Strategia regionalna dla Ameryki Łacińskiej 2007–2013 [online] http://europa.
eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_ame-
rica/r12012_pl.htm [dostęp: 13.03.2015].

33 EUR-Lex: Strategia dla Brazylii na lata 2007–2013 [online] http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/
r15014_pl.htm [dostęp: 13.03.2015].

34 Na podstawie: Chile country strategy paper, 2007–2013, European Commission, 2007, 
s. 18–23.

35 Komisja Europejska [online] http://ec.europa.eu/polska/news/120525_argentina_pl.htm 
[dostęp: 18.03.2015].
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giej intensywnie rozwijająca się gospodarka Brazylii musiała szukać rynków 
zbytu dla produkowanych towarów. Wartość obrotów handlowych w analizo-
wanych latach sukcesywnie się zwiększała od 774 mln USD w 2006 roku do 
1 489 mln USD w 2013 roku. Nagłe załamanie nastąpiło jedynie w 2009 roku 
i miało to związek ze światowym kryzysem gospodarczym (por. rys. 4).

Rysunek 4 
Wymiana handlowa między Polską i Brazylią (mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu Ministerstwa Gospodarki: Syntetycz-
na informacja o eksporcie i imporcie Polski w latach 2007 i 2008 oraz rocznych raportów 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w São Paulo 
za lata 2010–2013.

Saldo w całym badanym okresie było ujemne. Niższą jego wartość odno-
towano w 2011 roku. Import wyniósł wtedy 1 033 mln USD i wzrósł w porów-
naniu do 2010 roku o 29,1%.  Na wzrost poziomu zakupów wpłynęła głównie 
dobra kondycja gospodarki polskiej, która, mimo kryzysu światowego, doko-
nywała zakupów tradycyjnie już importowanych z Brazylii artykułów rolno-
-spożywczych (400,84 mln USD). PLL LOT nabyło kolejne zakontraktowane 
wcześniej samoloty pasażerskie EMBRAER, m.in. użytkowane przez polski 
rząd (210,9 mln USD). Ważną pozycję na liście importowej stanowiły również 
leki (89,2 mln USD)36. Od 2011 r. ujemne saldo obrotów z roku na rok zbliża 
się do punktu równowagi, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu eksportu. 
Pomiędzy 2011 r. a 2013 r. zwiększeniu o 114,76 mln USD uległy dostawy 

36 Raport Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w São Paulo za rok 2011.
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z całego przemysłu elektromaszynowego oraz będącego częścią przemysłu 
mineralnego, węgla koksowego o 82,7 mln USD (por. rys. 5 i tab. 2).

W strukturze handlu między Polską, a Brazylią prym wiodą te same grupy 
towarowe. Brazylia najchętniej zakupuje w Polsce produkty przemysłu elek-
tro-maszynowego, chemicznego i mineralnego, zaś Polska nabywa produkty 
rolno-spożywcze, jak tytoń i kawa. Analizując szczegółowo poszczególne gałę-
zie przemysłu, widać, że import i eksport różnią się typem produktów będą-
cych przedmiotem wymiany. W  przypadku przemysłu elektromaszynowego 
w eksporcie przeważały aparatury telefonii przewodowej, części do samocho-
dów oraz różnego rodzaju silniki, z kolei w imporcie w tej samej grupie towa-
rowej prym wiodły samoloty pasażerskie. Zróżnicowanie produktów wewnątrz 
gałęzi świadczy o komparatywnym charakterze wymiany handlowej, która 
uwarunkowana jest możliwościami produkcyjnymi oraz międzynarodowym 
podziałem pracy.

Rysunek 5
Struktura towarowa wymiany handlowej Polski i Brazylii w 2013 roku (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w São Paulo za rok 2013.

W 2013 roku towarami sprowadzanymi do Polski z Brazylii były produk-
ty przemysłu elektromaszynowego oraz branży rolno-spożywczej. Dwiema 
największymi pozycjami w  imporcie były samoloty EMBRAER oraz tytoń 
Virginia i Burley. Innymi ważnymi elementami były także kawa niepalona 
w ziarnach, soki owocowe, celuloza oraz leki. (por. rys. 5 i tab. 2)
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Tabela 2
Główne pozycje wymiany handlowej Polski i Brazylii w 2013 roku (mln USD)

Eksport z Polski mln 
USD Import z Brazylii mln 

USD

Wyroby przemysłu elektromaszynowego Wyroby przemysłu elektromaszynowego

Aparatura telefonii przewodowej 53,37 Samoloty 206,94

Części i akcesoria do samochodów 45,61 Dostawy korporacyjne przemysłu 
motoryzacyjnego 32,88

Silniki turboodrzutowe 18,76 Wyroby przemysłu chemicznego

Silniki elektryczne 12,02 Leki 81,70

Silniki spalinowe 7,24 Artykuły rolno-spożywcze

Elektrody węglowe 5,23 Tytoń 116,04

Wyroby przemysłu chemicznego Kawa 71,95

Nawozy azotowe 34,09 Soki owocowe/egzotyczne 44,99

Kauczuk syntetyczny 33,74 Makuchy sojowe 44,28

Leki 27,37 Cukier trzcinowy 29,28

Inne nawozy (dwu- i trzypierwiastkowe) 10,84 Wyroby przemysłu mineralnego

Opony 8,30 Ruda miedzi 43,40

Inne artykuły z tworzyw sztucznych 4,90 Ruda żelaza 10,71

Wyroby przemysłu mineralnego Aluminium 3,90

Węgiel koksowy 99,49 Inne gałęzie

Inne gałęzie Celuloza 48,97

Meble do siedzenia 10,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w São Paulo za rok 2013.

Argentyna w 2002 roku przeżyła największy w swojej historii kryzys eko-
nomiczny, który był spowodowany dewaluacją waluty brazylijskiej, z tego 
powodu rynek argentyński stał się mniej konkurencyjny. Obecnie Argentyna 
stara się wyjść z kryzysu oraz zdobyć nowe rynki zbytu dla swoich produktów. 
Polska aktywnie uczestniczy w wymianie handlowej z tym krajem, aczkolwiek, 
analizując saldo obrotów, widać, że przepływ towarów jest relatywnie jedno-
stronny (zob. rys. 6).
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Rysunek 6 
Wymiana handlowa między Polską i Argentyną (mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Ministerstwa Gospodarki: Argentyna. 
Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską oraz Informator 
ekonomiczny: Argentyna, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires.

Eksport towarów z Polski do Argentyny w badanym okresie utrzymy-
wał się średnio na poziomie 11% ogółu obrotów. Poziom eksportu wyraźnie 
pokazuje wybuch światowego kryzysu. Jego wielkość spadła z 106,4 mln USD 
w 2008 roku do 47,2 mln USD w 2009 roku, aczkolwiek od tamtego czasu 
wystąpiła tendencja rosnąca, aż do osiągnięcia wartości 143,6 mln USD 
w  2013 roku. Głównymi towarami eksportowymi są produkty przemysłu 
elektromaszynowego (maszyny do prac ziemnych i eksploatacji minerałów 
– 27,83% i lampy halogenowe – 6,71%), przemysłu mineralnego (nawozy 
azotowe – 16,70% i azotowo-fosforowe – 6,18%) oraz metalurgicznego (szyny 
stalowe – 12,72%)37 (zob. rys. 7).

Trwający od wielu lat ujemny bilans handlowy z Argentyną wynika z maso-
wego importu pasz sojowych do Polski. Jego wartość sięgała w 2013 roku 
659 mln USD, co stanowiło ponad 80% całego importu z Argentyny do Polski. 
Stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach dla bydła zostało 
zabronione w Unii Europejskiej 1997 roku, kiedy odkryto, że do wybuchu 

37 Raport Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Buenos Aires [online] https://buenosaires.trade.gov.pl/pl/argentina/article/deta-
il,2249,Struktura_towarowa_polsko-argentynskiej_wymiany_handlowej.html [dostęp: 
23.03.2015].
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epidemii BSE, zwanej potocznie „chorobą szalonych krów”, przyczyniło się 
karmienie bydła mączką mięsno-kostną pochodzącą od krów. W 2001 r. zakaz 
rozszerzono na pasze dla wszystkich zwierząt. Kraje UE importują więc duże 
ilości śruty sojowej, aby uzupełnić niedobory białka w żywieniu zwierząt. 
Oprócz pasz sojowych główne pozycje w  imporcie stanowią artykuły rolno-
-spożywcze, jak: orzeszki ziemne (3,06%), kukurydza (1,49%), ryby (1,98%), 
tytoń (0,48%), wino (0,34%) oraz wyroby metalurgiczne (żelazostopy)38 (por. 
rys. 7).

Rysunek 7
Struktura towarowa wymiany handlowej Polski i Argentyny w 2013 roku (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires [online] https://buenosaires.trade.
gov.pl/pl/argentina/article/detail,2249,Struktura_towarowa_polsko-argentynskiej_wymia-
ny_handlowej.html [dostęp: 23.03.2015].

Wymiana handlowa między Polską i Argentyną w całości miała charak-
ter wspierający obie gospodarki. Świadczą o tym odmienne branże będące 
przedmiotem wymiany handlowej. W eksporcie dominuje przemysł elektro-
maszynowy, chemiczny i metalurgiczny, zaś za import w 96% odpowiadały 
artykuły rolno-spożywcze.

38 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos 
Aires [online] https://buenosaires.trade.gov.pl/pl/argentina/article/detail,2114,Polsko-
-argentynska_wymiana_handlowa_w_2013_r.html [dostęp: 23.03.2015].
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Chile to kraj położony w południowo-zachodniej części Ameryki Połu-
dniowej. Jest zasobny w złoża miedzi, którą eksportuje na cały świat. Spośród 
badanych krajów, to wymiana handlowa z Chile jest najbardziej nierów-
nomierna. Początkowo obroty między Polską a Chile utrzymywały się na 
poziomie 300 mln USD, następnie w okresie globalnego kryzysu gospodar-
czego spadły i w latach 2009–2012 wahały się między 200 a 250 mln USD 
(zob. rys.  8). Największa wartość obrotów została osiągnięta w 2013 roku 
(355,6 mln USD). Należy zwrócić uwagę, że na zaburzenia obrotów w głów-
nej mierze miał wpływ import. Choć wartość eksportu w badanym okresie 
zwiększyła się aż o 255%, to jednak jego wahania były dużo łagodniejsze od 
tych zachodzących w imporcie.

Rysunek 8
Wymiana handlowa między Polską i Chile (mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Ministerstwa Gospodarki Syntetyczna 
informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2007 oraz Notatka informacyjna o polsko-chi-
lijskich stosunkach handlowych i gospodarczych.

Wśród głównych branż, w ramach których realizowany był eksport, znalazł 
się: przemysł elektromaszynowy oraz chemiczny (zob. rys. 9). Chile z Polski 
kupuje wiele produktów, m.in.: górnicze taśmy transportowe, kable i druty 
izolowane, rusztowania, samochody turystyczne typu melex, jachty, rowery, 
kotły parowe, urządzenia spawalnicze, sondy głębokościowe, torby papierowe 
typu kraft, opony autobusowe i ciężarowe, kamienie młyńskie i szlifierskie, 
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kosmetyki, słodycze oraz wódkę39. Największym udziałem w imporcie cha-
rakteryzują się urządzenia mechaniczne i elektryczne, w tym do rejestracji 
i  odbioru dźwięku, o łącznej wartości 32 mln USD, oraz produkty branży 
chemicznej, wśród której prym wiodą tworzywa sztuczne, ich sumaryczna 
cena w 2013 roku wyniosła 16 mln USD.

Rysunek 9 
Struktura towarowa wymiany handlowej Polski i Chile w 2013 roku (%)

Eksport z Polski

Przemysł elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
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Import z Chile
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych: Chile [online] http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ameryka 
_poludniowa/chile/ [dostęp: 28.03.2015].

Import charakteryzuje się dużo mniejszą wartością od eksportu. Produkty, 
które są kupowane na chilijskich rynkach i sprowadzane do Polski, to m.in.: 
wino, owoce suszone, owoce świeże (winogrona, truskawki, jagody, jabłka, 
gruszki), filety rybne, orzechy a także miedź w postaci rudy i koncentratu oraz 
miedź nierafinowana. W imporcie w 2013 roku dominowały produkty mine-
ralne (głównie miedź), osiągając poziom 119 mln USD, oraz artykuły rolno-
-spożywcze, wśród których wyróżniamy gotowe artykuły spożywcze (6,56%), 
produkty pochodzenia zwierzęcego oraz zwierzęta żywe (17,37%) i produkty 
pochodzenia roślinnego (24,71%).

Podobnie jak w przypadku Argentyny, wymiana towarowa Polski z Chile 
ma w pełni charakter komparatywny. Przepływ towaru odbywa się w odmien-

39 Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Chile…, op. cit.
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nych gałęziach. Za eksport odpowiada przemysł elektromaszynowy i che-
miczny, zaś w imporcie przeważają artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby 
przemysłu mineralnego. Struktura towarowa uwarunkowana jest położeniem 
geograficznym i specjalizacją produkcji obu krajów.

5. ZAANGAŻOWANIE KRAJÓW W WYMIANĘ HANDLOWĄ

W ocenie wymiany handlowej między poszczególnymi krajami istotny jest 
poziom zaangażowania danych państw w ten proces. Do oceny aktywności 
może posłużyć wiele wskaźników, jak: Trade Coverage (TC), Terms of trade 
(ToT) czy wskaźnik wymiany wewnątrzgałęziowej. Każdy z nich zwraca uwagę 
na współpracę gospodarczą, ale robią to w odmienny sposób. Trade Coverage 
odzwierciedla stopień pokrycia krajowego importu przez krajowy eksport. 
Wskaźnik TC wykorzystywany jest do badania relacji eksportu i importu na 
płaszczyźnie danego sektora, towaru, bądź w odniesieniu do wartości glo-
balnych obejmujących całą gospodarkę. Wartość wskaźnika Trade Coverage 
większa od 100 oznacza, że dany kraj ma względną wewnętrzną przewagę nad 
partnerami, gdyż wartość eksportu przewyższa wartość  importu40.

Rysunek 10
Wskaźnik Trade Coverage wybranych krajów Ameryki Południowej 

w odniesieniu do wymiany handlowej z Polską w latach 2006–2013 (%)
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Źródło: opracowanie własne.

40 D. Kopycińska Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Szczecin 2003, s. 124.
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Na podstawie wskaźnika Trade Coverage można stwierdzić, że żadne 
z wybranych krajów Ameryki Łacińskiej nie ma wewnętrznej przewagi nad 
Polską (por. rys. 10). Najgorzej w tym aspekcie wypada Argentyna. Polska 
zakupuje na argentyńskich rynkach średnio osiem razy więcej towarów niż 
Argentyna na polskich, co sprawia, że TC oscyluje w granicach 13%. Sytu-
acja ta nieznacznie poprawiła się w 2013 roku, w którym wskaźnik wyniósł 
prawie 18%. Najlepszy wskaźnik TC odnotowano w wymianie między Polską 
a Brazylią, gdzie oba kraje chętnie zaopatrują się w produkty na zewnętrz-
nych rynkach, wskaźnik ten w badanym okresie wahał się od 29% do 64%. 
W przypadku Chile Trade Coverage od 2009 roku charakteryzował się 
dużą amplitudą wahań, na co wpływ w dużej mierze miały skoki cen mie-
dzi na światowych rynkach. We wszystkich krajach wskaźnik TC załamał się 
w 2009  roku, za co odpowiedzialny był światowy kryzys gospodarczy, jed-
nak w 2010 roku nastąpiła poprawa korelacji eksportu do importu między 
wszystkim krajami.

Terms of trade (ToT) jest narzędziem umożliwiającym badanie zmian rela-
cji cen mających miejsce w handlu międzynarodowym. Istnieje kilka rodzajów 
ToT, jednak najczęściej używane są cenowe terms of trade. Jest ono relacją 
zmiany indeksu cen w eksporcie do zmiany indeksu cen w imporcie danego 
kraju. Zwykle wzrost tego wskaźnika jest traktowany jako zjawisko pozytywne, 
a spadek jako negatywne. Taka interpretacje jest jednak uzasadniona przede 
wszystkim wówczas, gdy dany kraj jest stosunkowo mały i w związku z tym 
nie ma wpływu na ceny towarów na rynku światowym. Poprawa towarowych 
terms of trade oznacza wówczas, że zmiany cen na rynku światowym są dla 
danego kraju korzystne41.

Wskaźnik terms of trade badanych krajów Ameryki Południowej w relacji 
do wymiany handlowej z Polską cechował się dużą zmiennością (por. rys. 11). 
Największe wahania zanotowano w przypadku Chile, co było spowodowane 
sytuacją cenową na światowym rynku rudy miedzi oraz kryzysem finansowym. 
W przypadku Argentyny i Brazylii wahania te nie były tak silne, szczególnie 
widoczne odstępstwa odnotowano w 2009 roku, gdy stosunek cen w eksporcie 
i imporcie pogorszył się, głównie z powodu złej koniunktury.

41 A. Budnikowski, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2006, s. 78.
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Rysunek 11
Wskaźnik terms of trade (towarowe) wybranych krajów Ameryki Południowej 

w odniesieniu do wymiany handlowej z Polską w latach 2006–2013 
(%, rok bazowy: rok poprzedni)
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Źródło: opracowanie własne.

Rozważając współpracę, należy zwrócić też uwagę na odgrywającym coraz 
większe znaczenie handlu wewnątrzgałęziowym. Przyjmuje się, że handel ten 
ma miejsce wtedy, gdy kraj jednocześnie eksportuje i  importuje produkty 
należące do tej samej gałęzi, tzn. dobra będące bliskimi substytutami w pro-
dukcji lub konsumpcji, lub obu łącznie42. W literaturze można znaleźć wiele 
różnych miar udziału handlu wewnątrzgałęziowego, np. Grubel, Lloud – 1975 
rok, Glejser, Gossens, Vanden Eede – 1982 rok, czy Aquino – 1981 rok. 
Zdecydowanie największą popularnością wśród nich cieszy się indeks Gru-
bela-Lloyda (G-L)43.

Analizując za pomocą indeksu G-L cztery główne gałęzie będące przed-
miotem wymiany handlowej między Polską i Brazylią w 2013 roku, można 
stwierdzić, że handel artykułami rolno-spożywczymi w ogóle nie odbywa się 
w  ramach handlu wewnątrzgałęziowego, zaś wymiana w przemysłach mine-
ralnym, chemicznym a przede wszystkim elektromaszynowym w dużej mie-
rze ma charakter wewnątrzgałęziowy (por. rys. 12). Jednakże, oceniając, czy 
współpraca obu gospodarek ma charakter konkurencyjny, czy komparatywny, 
należy zwrócić uwagę na strukturę towarową poszczególnych gałęzi prze-

42 J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekono-
micznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 88.

43 A. Cieślik, Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki 
gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003, s. 63.
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mysłu. Wewnątrz tych branż następuje duże zróżnicowanie produktów, co 
przemawia za wzajemnym wspieraniem się gospodarek, a nie za rywalizacją.

Rysunek 12
Indeks handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda 
dla wymiany handlowej Polski i Brazylii w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne.

6. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Wymiana handlowa jest istotnym elementem współpracy gospodarczej, 
ale z punktu widzenia krajów rozwijających się równie ważne są także inwe-
stycje zagraniczne, przynoszące korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki. 
Zainteresowanie Polski krajami Ameryki Południowej w zakresie FDI jest 
duże. Największą uwagę skupia się na Brazylii oraz Chile. Według informa-
cji Banku Centralnego Brazylii wysokość polskich inwestycji w 2013 roku 
wynosiła 3,6 mln USD, co, przy uwzględnieniu położenia geograficznego 
obu krajów i odległości jakie je dzielą, jest bardzo dobrym wynikiem. Polskie 
inwestycje zagraniczne w Brazylii dotyczą wielu różnych sfer. Między innymi 
od  2010 roku Grupa Chemiczna Boryszew działa na terenie Brazylii pod 
nazwą Maflow do Brasil Ltda. Firma zajmuje się dostarczaniem produktów 
do globalnych producentów samochodów posiadających zakłady produkcyj-
ne zarówno w Brazylii, jak i Argentynie. Od 2012 roku w São Paulo działa 
biuro handlowe firmy LugLightFaktory, która jest producentem oświetlania. 
W 2013 roku z udziałem polskiego kapitału otwarto firmę Quero Passagem, 
która zajmuje się internetową sprzedażą biletów na dalekobieżne połączenia 
autobusowe. Działalność kontynuują firmy eSKY (branża internetowa) oraz 
Medcom (branża kolejowa)44.

44 Ciekawą firmą działającą od 2000 roku na rynku brazylijskim jest Komandor do Brasil 
Ltda. Spółka ta została utworzona przez kanadyjską filię polskiej spółki wraz z dwoma 
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Firmy od wielu lat zabiegają o wejście na chilijski rynek, a najbardziej 
zaangażowane są te, które produkują maszyny i sprzęt górniczy. W między-
narodowych targach górniczych EXPOMIN 2006 uczestniczyła najliczniejsza 
w  ich historii reprezentacja polskiego przemysłu górniczego i metalurgicz-
nego. Firmami, które działają na chilijskim rynku i oferują produkty dla 
przemysłu wydobywczego, są: Fasing, Faser, Tele-fonika kable oraz Glink45. 
Jednakże mówiąc o polskich inwestycjach w Chile należy zwrócić uwagę 
przede wszystkim na przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. Spółka 
w 2011 roku przejęła kanadyjską korporację surowcową Quadra FNX, a wraz 
z nią złoża miedzi w Chile. Kopalnia Sierra Gorda jest wspólnym przedsię-
wzięciem KGHM International Ltd (55%) oraz japońskiego Sumitomo Metal 
Mining (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%)46. Łączny koszt inwestycji 
związany z budową kopalni wynosił blisko 4,2 mld USD i jest to największa 
polska inwestycja zagraniczna w historii47. Dzięki KGHM International został 
otwarty nowy rozdział we wzajemnej współpracy gospodarczej. Według pre-
zesa KGHM International, projekt Sierra Gorda II zakładający rozbudowę 
obecnie funkcjonującej kopalni może sięgnąć 1,5–2 mld USD, a produkcja 
z II fazy może ruszyć już w 2019 roku.

Niestety, polsko-argentyńskie stosunki w sferze inwestycji zagranicznych 
nie są tak dobrze rozwinięte jak w przypadku Brazylii i Chile. Jedynym polskim 
inwestorem działającym na argentyńskim rynku jest FM Group World. Firma 
zajmuje się sprzedażą perfum na zasadzie marketingu  bezpośredniego48.

W przypadku inwestycji poczynionych przez Brazylię, Argentynę i Chile, 
sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Według danych Banku Centralnego Bra-
zylii inwestycje brazylijskie w Polsce wynosiły tylko 0,4 mln USD49. Najwięk-
szym inwestorem z Brazylii działającym na polskim rynku jest firma Stefanini 

współudziałowcami brazylijskimi. Z tego powodu nie figuruje ona w zapisach Banku 
Centralnego Brazylii jako polska inwestycja. Na podstawie: Raport Ministerstwa 
Gospodarki: Notatka informacyjna o polsko-brazylijskich stosunkach gospodarczych.

45 Raport Ministerstwa Gospodarki: Notatka informacyjna o polsko-chilijskich stosunkach 
handlowych i gospodarczych.

46 KGHM Polska Miedź S.A.: Sierra Gorda [online] http://kghm.com/pl/biznes/wydoby-
cie-i-wzbogacanie-sx-ew/sierra-gorda [dostęp: 01.04.2015].

47 „Gazeta Wyborcza” KGHM otwiera kopalnię w Chile. Najtańsza w całym koncernie 
[online] http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16737565,KGHM_otwiera_kopalnie_w_
Chile__Najtansza_w_calym_koncernie.html [dostęp: 01.04.2015].

48 Raport Ministerstwa Gospodarki: Argentyna. Informacja o sytuacji gospodarczej i sto-
sunkach gospodarczych z Polską.

49 Raport Ministerstwa Gospodarki: Notatka informacyjna o polsko-brazylijskich stosun-
kach gospodarczych.
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z siedzibą w Krakowie, która weszła na rynek poprzez zakup firmy Tech Team. 
Spółka zatrudnia około 100 osób i działa na rynku outsourcingu50. Z  inwe-
stycji argentyńskich można wyróżnić dwie firmy: Stein S.A. zainwestowała 
w produkcję wyrobów uszlachetniających do wytopu stali, a Purissimus S.A. 
podjęła współpracę z polską firmą Biomed Lublin zmierzającą do wspólnej 
produkcji leków na bazie osocza krwi51.

Polska oraz kraje Ameryki Południowej współpracują ze sobą nie tylko 
w sferze wymiany handlowej czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale 
także na tle naukowym. Wzajemna pomoc w zakresie nauki i techniki jest 
regulowana głównie przez umowy międzynarodowe. Inną formą współpracy 
mogą być wspólne programy naukowe. Najnowszym rozwinięciem współpracy 
naukowej pomiędzy Polską a badanymi krajami Ameryki Południowej jest 
przystąpienie Polski w 2013 roku do brazylijskiego programu stypendialnego 
Ciência sem fronteiras – Nauka bez granic52. Dokumentem z 2006 roku, 
który wspiera naukową współpracę Polski i Chile, jest Umowa o współpracy 
w dziedzinie nauki i techniki, podpisana między Ministrem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań 
Naukowych i  Technologicznych Republiki Chile. Celem umowy jest usta-
nowienie formalnej podstawy dla współpracy w zakresie badań naukowych 
i  technologicznych53. Urzędowym dokumentem regulującym natomiast 
współpracę naukową Polski z Argentyną jest Program współpracy kultural-
nej i  edukacyjnej między Rządem RP a Rządem Republiki Argentyńskiej 
na lata 2005–200854. Ocena dalszej współpracy na tle naukowym jest trudna 
do zmierzenia, aczkolwiek fakt powstawania nowych umów świadczy o chęci 
i  zaangażowaniu wszystkich stron. Najbardziej interesująco wygląda współ-
działanie na linii Polska – Argentyna, o czym może świadczyć podpisanie 
w 2014 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. Lena Kolar-

50 Stefanini [online] https://stefanini.com/en/about-stefanini/history/ [dostęp: 04.04.2015].
51 Raport Ministerstwa Gospodarki: Argentyna. Informacja…, op. cit.
52 Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół 

Polski i Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego Federacyjnej Repu-
bliki Brazylii. Na podstawie: Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego 
„Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”, Uniwersytet Śląski w Katowicach [online] 
https://www.us.edu.pl/polska-przystapila-do-brazylijskiego-programu-stypendialnego-
ciencia-sem-fronteiras-nauka-bez-gran-0 [dostęp: 06.04.2015].

53 Na podstawie: Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań 
Naukowych i Technologicznych Republiki Chile.

54 Na podstawie: Program współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem RP 
a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005–2008.
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ska-Bobińska) i Ministra Nauki, Technologii i Innowacji Argentyny (dr Lino 
Barañao) wspólnego oświadczenia, które ma pomóc zacieśnić współpracę 
naukowo-technologiczną. Deklaracja określa obszary nauki, w których Polska 
i Argentyna chciałby współdziałać, a są to m.in. nanotechnologia, biotechno-
logia, technologia informacyjna i komunikacyjna, ochrona zdrowia, energia 
odnawialna, ochrona środowiska oraz sektor rolno-spożywczy55.

PODSUMOWANIE

Odległość geograficzna między Polską a Ameryką Południową sprawia, że 
współpraca na tej linii charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wynikającym 
z odmiennych zdolności produkcyjnych oraz zasobów mineralnych. Przepro-
wadzona analiza pozwala stwierdzić, że:
1. W badanych latach Polskę i analizowane kraje Ameryki Południowej 

cechowało podobieństwo w sferze struktury PKB – we wszystkich pań-
stwach udział sektora usług w generowaniu PKB wynosił ponad 60%. 
W strukturze zatrudnienia jest większe zróżnicowanie, głównie za sprawą 
bardzo rozbudowanego sektora usług w Argentynie i Brazylii, gdzie liczba 
zatrudnionych w tym obszarze przekraczała 70%. Wszystkie badane kraje 
charakteryzowały się wzrostem wielkości PKB w kolejnych latach. Naj-
większe załamanie tego trendu nastąpiło w 2009 roku, co było konsekwen-
cją światowego kryzysu gospodarczego, przy czym najmniejszą fluktuację 
tempa wzrostu PKB odnotowano w Polsce.

2. Porównanie globalnych wartości eksportu i importu podzieliły analizo-
wane kraje na dwie grupy. Polska i Brazylia charakteryzowały się średnio 
dwa i pół razy większą wartością tych wielkości od pozostałych dwóch 
krajów, czyli Argentyny i Chile. Na uwagę zasługuje fakt, że eksport we 
wszystkich państwach sukcesywnie się zwiększał, z wyjątkiem 2009 roku. 
W przypadku importu natomiast największe tempo wzrostu odnotowano 
w Brazylii, od 2009 roku w ujęciu ilościowym był wyższy od Polski.

3. Wymiana handlowa między Polską, a rozpatrywanymi krajami Ameryki 
Południowej w całym badanym okresie charakteryzowała się ujemnym 
saldem. Spośród analizowanych krajów, biorąc pod uwagę wartość obro-
tów i ich wzrost (o 92%), Polska najchętniej współpracuje z Brazylią. Nie-

55 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [online] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-
-ministerstwo/polska-i-argentyna-deklaruja-chec-wspolpracy-naukowo-technologicznej.
html [dostęp: 06.04.2015].
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wiele niższy poziom wzrostu obrotów odnotowano w handlu z Argentyną. 
Chile natomiast charakteryzowało się największymi wahaniami wartości 
wymiany handlowej, co było spowodowane załamaniem cen miedzi na 
światowych rynkach oraz najniższym wzrostem (o 11%). Wskaźnik Trade 
Coverage jednoznacznie wskazał, że żaden z krajów nie ma wewnętrznej 
przewagi nad Polską.

4. Analizując strukturę towarową, najbardziej interesująca i przyjmująca 
największe wartości była wymiana na linii Polska – Brazylia. Handel ten 
odbywa się głównie w czterech kategoriach: przemysł elektromaszynowy, 
przemysł chemiczny, przemysł mineralny oraz artykuły rolno-spożywcze. 
Indeks wymiany wewnątrzgałęziowej Grubela-Lloyda sugeruje, że han-
del między tymi państwami w dużym stopniu odbywa się na zasadzie 
wewnątrzgałęziowej, z wyjątkiem artykułów rolno-spożywczych. Jednakże, 
oceniając współpracę obydwu państw, należy zwrócić uwagę na strukturę 
towarową poszczególnych gałęzi przemysłu. Wewnątrz tych branż było 
duże zróżnicowanie produktów, co przemawia za komparatywnym cha-
rakterem kooperacji.

5. Struktura towarowa handlu z Argentyną i Chile była mniej zróżnicowana. 
Za eksport do Argentyny w 3/4 odpowiadały przemysł elektromaszynowy, 
przemysł chemiczny i metalurgiczny. Import był jeszcze bardziej jedno-
rodny, gdyż 96% stanowiły artykuły rolno-spożywcze, w tym przede wszyst-
kim zakup pasz sojowych. Wymiana handlowa z Chile po stronie eksportu 
zdominowana jest przez artykuły przemysłu elektromaszynowego oraz 
chemicznego (70%). W imporcie przeważały zaś artykuły rolno-spożywcze 
(49% ogółu importu) oraz wyroby przemysłu mineralnego (46%). Handel 
na linii Polska – Chile charakteryzował się największymi skokami wskaź-
nika ToT, które spowodowane były głównie wahaniami cen rudy miedzi 
na światowych rynkach.

6. W przypadku bezpośrednich inwestycji gospodarczych wyraźnie widać, 
że Polscy inwestorzy byli dużo bardziej zainteresowani rynkiem Ameryki 
Południowej. W drugą stronę przepływ kapitału był znacznie mniejszy. 
Spośród analizowanych krajów największym zainteresowaniem cieszyło 
się Chile, przede wszystkim ze strony firm w szerokim ujęciu związanych 
z górnictwem. 

7. Współpraca na tle naukowym odbywa się pomiędzy Polską i wszystkimi 
badanymi krajami. Jednakże najbardziej zainteresowane tą formą współ-
działania wydają się być Brazylia i Argentyna, o czym świadczą nowe 
umowy oraz przystępowanie do nowych programów naukowo-stypen-
dialnych.
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Podsumowując, dotychczasowa współpraca przebiega pomyślnie i wszyst-
kie kraje czerpią z niej korzyści dla siebie. Perspektywy dalszego rozwoju 
stosunków między Polską i Ameryką Południową są optymistyczne, jednak-
że każdy z badanych krajów jest atrakcyjny pod innym względem: w sferze 
wymiany handlowej zdecydowanie przeważa kooperacja Polski z Brazylią, 
partnerstwo Polska – Chile to przede wszystkim bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne i projekt Sierra Gorda II, a Argentyna to głównie rozwój współ-
pracy w dziedzinie nauki i technologii (co potwierdza dodatkowo podpisanie 
w 2014 roku wspólnego oświadczenia, które ma pomóc zacieśnić to part-
nerstwo). Na podstawie przeprowadzonej analizy można zatem stwierdzić, 
że współdziałanie Polski z  krajami Ameryki Południowej miało charakter 
komparatywny i rozwijało się we wszystkich trzech głównych płaszczyznach 
kooperacji: w wymianie handlowej, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 
oraz w zakresie przepływu wiedzy i doświadczeń.
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WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY POLSKĄ I WYBRANYMI KRAJAMI 
AMERYKI POŁUDNIOWEJ W LATACH 2006–2013

Streszczenie 

Głównym celem opracowania było zbadanie tendencji w rozwoju współ-
pracy gospodarczej Polski z wybranymi krajami Ameryki Południowej w latach 
2006–2013: Argentyną, Brazylią i Chile. Jego realizacji posłużyło przedstawie-
nie wybranych krajów, określenie podstaw ich współdziałania, przegląd umów 
międzynarodowych i ocena ich wpływu na konsolidacje badanych gospodarek, 
a przede wszystkim przeprowadzenie analizy współpracy handlowej w bada-
nych latach oraz określenie kierunku integracji gospodarczej badanych krajów 
w zakresie innych form współpracy gospodarczej. W wyniku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono, że współpraca gospodarcza, odbywająca się na róż-
nych płaszczyznach między Polską a wybranymi krajami Ameryki Południowej 
sukcesywnie się rozwija. Ma ona charakter komparatywny. Partnerstwo Polski 
i Brazylii to przede wszystkim wymiana handlowa, która pomimo wysokie-
go poziomu wskaźnika handlu wewnątrzgałęziowego również wykazuje się 
wysokim stopniem komparatywności. W kooperacji z Chile wiodą prym bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne, a współpraca z Argentyną koncentruje się 
na handlu i wymianie wiedzy.

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN POLAND AND SELECTED SOUTH 
AMERICAN COUNTRIES IN THE PERIOD 2006–2013

Summary

The main aim of the article is to examine tendencies in the development 
of economic cooperation between Poland and selected South American 
countries: Argentina, Brazil and Chile in the period 2006–2013. In order 
to fulfil the task, the article presents the selected countries, determines the 
bases of their cooperation, reviews international agreements and assesses 
their influence on the consolidation of the economies examined, and first of 
all, analyses economic cooperation in the above-mentioned period as well as 
specifies the direction of economic integration in the field of other forms of 
economic cooperation between the countries concerned. As a result of the 
research conducted, it is stated that economic cooperation at different levels 
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between Poland and South American countries is successively developing. It 
is comparative in character. Poland and Brazil’s partnership mainly consists in 
trade, which, in spite of a high rate of intra-industry trade, also demonstrates 
a high level of comparativeness. Cooperation with Chile mainly consists in 
foreign investment and cooperation with Argentine focuses on trade and 
exchange of knowledge. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ 
И ВЫБРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 
В 2006–2013 ГОДАХ

Резюме

Основная цель статьи – исследование тенденций в развитии экономи-
ческого сотрудничества Польши с выбранными государствами Южной 
Америки в 2006–2013 годах – Аргентиной, Бразилией и Чили. Проведение 
данного исследования основывалось на представлении выбранных госу-
дарств, определении основ их сотрудничества, пересмотре международных 
соглашений и оценке их влияния на консолидацию исследуемых экономиче-
ских структур, и прежде всего на проведении анализа торгового сотрудни-
чества в анализируемый период и определении направления экономической 
интеграции исследуемых государств в рамках других форм экономическо-
го сотрудничества. Результаты перечисленных элементов исследования 
позволяют утверждать, что экономическое сотрудничество между Польшей 
и Южной Америкой, осуществляемое на разных уровнях, последовательно 
развивается и имеет дифференцированный характер. Партнёрское сотруд-
ничество между Польшей и Бразилией – это прежде всего торговый обмен, 
который, несмотря на высокий уровень показателя развития внутриотра-
слевой торговли, также выявляет высокую степень дифференцированности. 
Сотрудничество с Чили напрямую связано с иностранными инвестициями, 
а сотрудничество с Аргентиной сконцентрировано на торговле и обмене 
интеллектуальными ресурсами.
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IMIGRACJA DO POLSKI WSPÓŁCZEŚNIE 
– PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, KRYTERIA 

INKLUZYJNOŚCI, DYSKRYMINACJA

WPROWADZENIE

Problem funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, a ogólniej zagadnienie 
migracji, wreszcie imigracji w Polsce, jest kwestią stosunkowo nową i złożoną. 
Polska – biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-historyczne kraju – 
przez wieki była krajem emigranckim, choć nie monoetnicznym. Po II Wojnie 
Światowej doszło do sztucznego wykrystalizowania społeczeństwa etnicznie 
homogenicznego. Polska przedwojenna miała bogate doświadczenia wielo-
kulturowe. Polacy przez lata na co dzień funkcjonowali w  społeczeństwie 
złożonym w dużej mierze z Niemców, Ukraińców, Żydów i Rosjan. Kolejne 
masowe emigracje, począwszy od okresu po powstaniu listopadowym, deter-
minowały status kraju emigranckiego. Szacunkowe dane wskazują, że tylko 
od momentu wstąpienia kraju do UE nawet 2 milionów Polaków wyjechało 
zagranicę. Znaczna część emigracji dotyczyła osób wysoko wykwalifikowa-
nych, implikując bardzo niekorzystny efekt tzw. drenażu mózgów.

* Adam Rogala-Lewicki – adwokat, dr, adiunkt Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej 
w Kutnie, adam.rogala.lewicki@gmail.com
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Rysunek 1 
Państwa o najwyższym wskaźniku emigracji 

(procent w odniesieniu do całego społeczeństwa jako wynik porównania populacji 
osób żyjących za granicą a urodzonych w danym państwie w  stosunku do liczebności 

osób  urodzonych i żyjących w danym państwie) – stan na 2013 rok
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Migration Figures, OECD-UNDESA, 
październik 2013, http://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2013/10/Pa%C5 
%84stwa-o-najwy%C5%BCszym-wska%C5%BAniku-emigracji.jpg [dostęp: 16.05.2016].

Należy odnotować, że trend migracyjny systematycznie się zmienia. Począ-
tek odnotowywanej imigracji do Polski wiąże się z okresem transformacyjnym 
lat dziewiećdziesiątych XX wieku. Czas ten charakteryzował się w szczegól-
ności napływem obywateli byłego ZSRR i Wietnamu oraz obywateli Rumu-
nii pochodzenia romskiego. W tym czasie zaczęły powstawać społeczności 
imigranckie, z których ormiańska, wietnamska, ukraińska i białoruska były 
reprezentowane najliczniej. Po 1990 roku nastąpił także napływ uchodźców. 
Ze względu na położenie geopolityczne kraj stał się ważnym punktem na 
trasach przerzutowych nielegalnych migrantów i osób próbujących się dostać 
do Europy Zachodniej. Należy podkreślić, że ówcześnie brakowało podsta-
wowych przepisów, procedur oraz wiedzy w zakresie wjazdu i pobytu cudzo-
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ziemców. Polska nie miała doświadczenia w tworzeniu i planowaniu własnej 
polityki migracyjnej w naturalnym cyklu, charakterystycznym dla postkolo-
nialnych państw europejskich.

Według średnich danych statystycznego liczba imigrantów w Polsce jest 
relatywnie niewielka. Dane Eurostatu wskazują, że Polska charakteryzuje się 
stosunkowo niską dynamiką naturalizacji (nadawania obywatelstwa polskiego 
cudzoziemcom) np. w 2007 roku było to 28,1 na 1000 cudzoziemców (0,3%). 
Państwa o najwyższej dynamice naturalizacji w UE to: Szwecja – 68,4%, 
Węgry – 50,3%, Słowacja – 46%, Wielka Brytania – 45%, Niderlandy – 45%. 
Polska jest jednym z niewielu państw w Unii Europejskiej, które wykazują 
ujemne saldo migracyjne. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2008 roku 
saldo migracji zagranicznych wyniosło minus 14,9 tys. Udział cudzoziemców 
w całej populacji był jednym z najniższych we Wspólnocie (niższy miała tylko 
Rumunia).

Posługując się wybranymi przykładami, należy wspomnieć m.in. o oby-
watelach byłego ZSRR: Ormianach i Czeczenach (decydujących się na stały 
pobyt w Polsce), Ukraińcach, Białorusinach, a także w znacznie mniejszym 
stopniu Rosjanach, Mołdawianach i mieszkańcach republik nadbałtyckich 
– Litwy, Łotwy, Estonii1. Znaczącą grupę imigrantów tworzą w Polsce Chiń-
czycy oraz często konkurujący z nimi w handlu Wietnamczycy. Ci  ostatni 
ze względu na specyfikę motywów przyjazdu dzielą się na imigrantów, któ-
rzy studiują, bądź studiowali w Polsce, ich rodziny oraz osoby prowadzące 
drobną działalność usługową (handel, usługi restauracyjne). Poważną grupę 
czasowych migrantów stanowią w Polsce pracownicy zachodnioeuropejskich 
i  amerykańskich korporacji. Wreszcie warto wspomnieć o przebywających 
w Polsce obywatelach państw afrykańskich, którzy zazwyczaj są beneficjen-
tami różnych programów stypendialnych, umożliwiających podjęcie studiów 
w Polsce. Wyższa liczba osób napływających do Polski dotyczy także obywateli 
państw Unii Europejskiej, dla których Polska staje się z różnych względów 
coraz bardziej atrakcyjna. Należy również odnotować systematyczny wzrost 
imigracji z krajów, z których wcześniej kierunek imigracyjny nie był odno-
towywany. Dotyczy to krajów o niższym niż Polska rozwoju ekonomicznym 
i standardzie życia, np. Indii.

Zwiększająca się obecność cudzoziemców w Polsce stanowi w kontekście 
wejścia do NATO i Unii Europejskiej zarówno dylemat, jak i wyzwanie dla 

1 Szerzej na temat charakterystyki poszczególnych grup cudzoziemców w Polsce zob. 
Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy w Polsce, M. Łysień (red.), 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015, s. 21–29.
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europejskiej i polskiej polityki migracyjnej. W  konsekwencji stanowi prze-
strzeń do zagospodarowania tej sfery publicznej w sposób zapewniający jak 
najlepsze wykorzystanie pozytywnych efektów tego zjawiska i eliminowanie 
negatywnych. Przed Polską stoją poważne wyzwania spowodowane z koniecz-
nością przeprowadzenia przekształceń strukturalnych związanych z aspektem 
demograficznym i koniecznością dostosowywania własnej polityki migracyjnej 
do wymogów cały czas zmieniających się tendencji w przestrzeni unijnej. 
Problem ten jest szczególnie widoczny w dobie kryzysu imigranckiego i azy-
lowego. Polska stoi przed problemem zaprojektowania, wyboru i wdrożenia 
własnego modelu imigracyjnego, bez którego kraj nadal nie będzie przygoto-
wany na efektywne przyjmowanie cudzoziemców.

1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE

Na wstępie należy poczynić trzy zastrzeżenia. 
Po pierwsze powszechnie przyjmuje się, że w Polsce występują wszystkie 

wyszczególnianie pod względem definicyjnym typy imigracji, a mianowicie: 
1) napływ przybyszów w ramach tzw. ruchów wahadłowych z krajów sąsied-
nich, głównie w ramach UE, 2) przepływ migrantów tranzytowych, 3) napływ 
uchodźców, 4) imigracje „na stałe”, 5) napływ cudzoziemców w ramach ruchu 
wizowego, 6) napływ wysoko wyspecjalizowanej kadry z państw wysoko roz-
winiętych. 

Po drugie socjologowie zwracają uwagę, że badanie skali migracji zagra-
nicznych jest zadaniem bardzo trudnym, zwłaszcza w warunkach otwartych 
granic i swobodnego przepływu osób. System badań migracji zagranicznych 
w Polsce składa się z trzech elementów: a) krajowych źródeł administracyj-
nych, b) celowych badań statystycznych i spisu powszechnego, c) źródeł zagra-
nicznych. Statystycy korzystają z wielu źródeł, a powiązanie tych informacji 
jest niełatwe i – jak podaje GUS: 

„zawsze istnieje niebezpieczeństwo zdublowania pewnych grup osób, przy jednoczesnym 
pominięciu innych”2. 

Przykładem grupy, której nie obejmują statystyki, są obywatele państw UE 
oraz członkowie ich rodzin, jeśli przebywają w Polsce krócej niż 3 miesiące, 

2 System badań migracji zagranicznych, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 
Demograficznych – Wydział Analiz i Badań Migracji, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/l_system_badan_statystyki_migracji.pdf [dostęp: 18.05.2016].
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nawet wielokrotnie w ciągu roku, ponieważ obowiązek rejestracji ich pobytu 
dotyczy bytności dłuższej niż 3 miesiące. Ten rodzaj migracji krótkookresowej, 
nazywany cyrkulacją, migracją wahadłową lub niepełną albo mobilnością, 
pokazuje, jak różnorodne jest zjawisko migracji i jak trudne jest do zdefinio-
wania oraz oszacowania. 

„Należy zdawać sobie sprawę z tego, że informacja o liczbie cudzoziemców posiadających 
zezwolenia na pobyt to niepełny obraz imigracji do Polski. Wielu cudzoziemców przebywa 
w Polsce na podstawie wiz, z których znaczna część to wizy wydane w związku w wyko-
nywaniem pracy. Niestety, nie wiadomo dokładnie, ilu cudzoziemców mieszka i pracuje 
w Polsce na podstawie wiz – zarejestrowanie wspomnianego wyżej oświadczenia o zamia-
rze powierzenia pracy cudzoziemcowi nie jest równoznaczne z tym, że ten cudzoziemiec 
do Polski przyjechał i pracuje. Ponadto nie wszystkich posiadaczy wiz można zaliczyć do 
imigrantów – a nawet przeciwnie, znaczna większość z nich imigrantami nie zostaje”3.

Po trzecie należy zauważyć, że wraz ze stopniowym rozwojem kraju 
zarówno ekonomicznym, jak i kulturowym (głównie wzrostem zamożności), 
również Polska będzie stawać się coraz bardziej atrakcyjnym punktem docelo-
wej migracji. Analizując dane statystyczne, należy skonstatować, że rozpoczął 
się, i trwa, proces przekształcania kraju z modelu emigracyjnego, w imigracyj-
ny. Od transformacji systemowej stale rośnie liczba cudzoziemców w Polsce. 
Co ciekawe, badania socjologiczne pokazują – mimo głośnych negatywnych 
zjawisk i ogólnego odczucia niechęci – na  statystycznie rosnącą akceptację 
dla odmienności rasowej, kulturowej i etnicznej. W raporcie CBOS „Obco-
krajowcy w Polsce”, zamieszczono rezultaty badań przeprowadzonych tuż po 
wstąpieniu Polski do UE, z których wynika m.in., że:
– 30% Polaków zna jakiegoś obcokrajowca mieszkającego w Polsce, w tym 

respondenci z dużych miast, osoby młode, oraz lepiej wykształcone czę-
ściej deklarowały znajomość takich osób;

– 73% Polaków dopuszczało obecność cudzoziemców na krajowym rynku 
pracy, w tym 31% bez ograniczeń, a 42% przy wykonywaniu niektó-
rych rodzajów prac, a jedynie 22% sprzeciwiało się zatrudnianiu obco-
krajowców;

– ankietowani woleli raczej kontakt z Polakami niż z obcokrajowcami, w tym 
połowa respondentów (49%) preferowała współpracowników z  Polski, 
a dla 45% sprawa ta nie miała znaczenia4.

3 J. Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Instytut 
Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Instytutu Socjologii UW, http://www.i-see.org.
pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_urzedowych_JKS.pdf [dostęp: 
07.06.2016], s. 3.

4 Zob. Obcokrajowcy pracujący w Polsce, Komunikat z badań BS/150/2006, Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
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W raporcie zwraca się uwagę na fakt, że postrzeganie roli cudzoziemców 
w naszym kraju zdeterminowane jest przede wszystkim przez poglądy na 
temat roli ekonomicznej, zwłaszcza ich wpływ na rynek pracy. Polacy jedno-
cześnie mają nadzieję na inwestycje, ale boją się konkurencji. Należy przyjąć, 
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nieznacznie zmalało znaczenie kwestii 
ekonomicznych przy dokonywaniu bilansu korzyści i strat, natomiast znacznie 
częściej doceniane są inne korzyści.

Według danych Eurostatu obcokrajowcy stanowią ok. 2% ogólnej licz-
by mieszkańców Polski i jest to jeden z najniższych poziomów w Europie. 
W niektórych krajach UE wskaźnik udziału wynosi ponad 30%5. Jak wskazuje 
Eurostat w 2014 roku łącznie 3,8 mln osób imigrowało do jednego z państw 
członkowskich, natomiast co najmniej 2,8 mln emigrantów opuściło jakieś 
państwo członkowskie UE – przy uwzględnieniu przepływów między pań-
stwami członkowskimi. 

„Na 3,8 mln imigrantów w 2014 roku 1,9 mln to obywatele państw nieczłonkowskich. 
Ogółem w 15 państwach członkowskich UE odnotowano wyższy poziom imigracji niż 
emigracji, natomiast w takich państwach jak: Bułgaria, Irlandia, Grecja, Hiszpania, 
Chorwacja, Cypr, Polska, Portugalia, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia liczba emigrantów 
przekroczyła liczbę imigrantów. W 2014 r. największą liczbę imigrantów ogółem przyjęły 
Niemcy (884,9 tys.), Zjednoczone Królestwo (632,0 tys.), Francja (339,9 tys.), Hiszpania 
(305,5 tys.) i Włochy (277,6 tys.). W ujęciu względnym, tj. w stosunku do populacji miesz-
kańców, najwyższe wskaźniki imigracji w 2014 r. odnotowano w Luksemburgu (40  imi-
grantów na 1 000  osób)”6.

W 2008 roku GUS przeprowadził dwa komplementarne badania doty-
czące imigracji w Polsce. Były one rezultatem obowiązku płynącego z rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku, dotyczącego 

POL/2006/K_150_06.PDF, dostęp: 15.05.2016; Przybysze z bliska i daleka, czyli o imi-
grantach w Polsce, Komunikat z badań Nr 93/2015, Centrum Badania Opinii Społecz-
nej, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF [dostęp: 
15.05.2016].

5 W 2014 roku Komisja Europejska sprawdziła, ilu nie-obywateli Unii Europejskiej 
otrzymało pozwolenie na przynajmniej 30-dniowy pobyt w 28 krajach Wspólnoty. Łącz-
nie takich osób było 2,3 miliona, czyli mniej niż 0,5% całej populacji Unii. Na pierw-
szym miejscu znalazła się Wielka Brytania – przyjęła i zalegalizowała pobyt 568 tysięcy 
osób spoza UE. To oznacza, że co minutę jeden migrant staje się legalnym miesz-
kańcem Wysp. Zob. https://wirtualnapolonia.com/2015/10/29/imigranci-w-polsce-pod-
-wzgledem-ich-liczby-zajmujemy-drugie-miejsce-w-europie-jak-to-mozliwe/ [dostęp: 
21.05.2016].

6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics/pl [dostęp: 21.10.2016].
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sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy. W badaniu 
„Imigranci w Polsce” wykazano, że w Polsce współegzystują osoby pochodzące 
łącznie z 131 krajów. Najwięcej imigrantów przybyło z Ukrainy (26,6% wszyst-
kich imigrantów w Polsce), z Białorusi (9,2%) i Chin (4,2%). Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 20–24 lata (ok. 44%), ale wynik ten miał 
zapewne związek z tym, że najwięcej wywiadów przeprowadzono w domach 
studenckich. W  grupie przeważały osoby stanu wolnego (69% kawalerów 
i panien). Niemal co trzeci imigrant (30%) mieszkał w województwie mazo-
wieckim. Inne regiony najczęściej wybierane to województwa: małopolskie, 
dolnośląskie i łódzkie. Najmniej imigrantów mieszkało w województwach: 
świętokrzyskim i  warmińsko-mazurskim. Zdecydowana większość osiadła 
w miastach (83%). Z kolei imigracja do Polski na co najmniej 12 miesięcy 
w latach 2010–2011 wyniosła łącznie 56 359 osób. Relewantne grafy zestawia-
jące dane porównawcze Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat, Urzędu 
ds. Cudzoziemców z ostatnich lat przedstawiają rysunki 2–4.

Rysunek 2
Imigracja w UE (procentowo w stosunku do liczby mieszkańców) 

– rok 2014 (na 1 tys. mieszkańców)
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Źródło:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigrants,_2014_
(per_1_000_inhabitants)_YB16.png [dostęp: 21.10.2016].
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Rysunek 3
Imigracja do Polski (2010) na co najmniej 12 miesięcy 

według kraju poprzedniego zamieszkania – Unia Europejska
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].

Rysunek 4
Imigracja do Polski na co najmniej 12 miesięcy 

według kraju poprzedniego zamieszkania – pozostałe kraje
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].



ADAM ROGALA-LEWICKI124

Rysunek 5 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na osiedlenie

Rysunek 6 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na zamieszkanie
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Rysunek 7 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na pracę

Rysunek 8 
Osoby zameldowane na pobyt czasowy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].

Analizując powyższe dane, należy zauważyć, że rośnie liczba różnego 
typu wniosków składanych przez imigrantów, w szczególności od 2008 roku, 
czyli od pierwszego pełnego roku polskiego członkostwa w strefie Schen-
gen. Przykładowo, polskie konsulaty za granicą wydają systematycznie coraz 
więcej wiz, przy czym w latach 2012 i 2013 odpowiednio 34% i 35% z nich 
były to wizy związane z pracą (14% wizy w celu wykonywania pracy, zaś 
20% i  21% odpowiednio to wizy wydane w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej)7. 

Systematycznie obserwuje się wyraźny wzrost imigracji obywateli Ukra-
iny, szczególnie po wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium tego pań-
stwa. Najwięcej wiz wydaje się na Ukrainie (blisko połowa wydawanych wiz), 

7 Raport polskiej służby konsularnej za 2013 r., http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/
publikacje/ [dostęp: 04.05.2016].
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Białorusi i w Rosji (szczególnie w  obwodzie kaliningradzkim). Obywatele 
tych trzech krajów stanowią większość wśród tych osób, które przebywają 
i  pracują w Polsce na podstawie wiz. Przedstawione dane dotyczą nowych 
wiz wydawanych w kolejnych latach. Liczba posiadaczy wiz była w każdym 
z tych okresów nieco większa, gdyż niektóre wizy – w szczególności związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – zachowują ważność przez kilka 
lat. Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini należą również – wraz z Wietnamczykami 
– do najliczniejszych posiadaczy zezwoleń na pobyt w Polsce. Te cztery grupy 
narodowe stanowią 62% wszystkich zezwoleń na pobyt w Polsce. Najliczniejsi 
są Ukraińcy (prawie jedna trzecia) – ta grupa wyróżnia się liczebnością spo-
śród wszystkich pozostałych. Prawdziwą rewolucję odnotowano w 2014 roku, 
kiedy to padł rekord w zakresie zarówno złożonych wniosków przez obywateli 
Ukrainy o przyznanie statusu uchodźcy, jak i wniosku o pozwolenie na pracę 
(zob. rys. 9 i 10).

Rysunek 9 
Pozwolenia na pracę wydane w 2014 roku

Rosjanie Mołdawianie Białorusini Ukraińcy

654 1027 1834
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2133
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Źródło: Imigranci w Polsce. Pod względem ich liczby zajmujemy drugie miejsce w Europie. Jak 
to możliwe?, https://wirtualnapolonia.com/2015/10/29/imigranci-w-polsce-pod-wzgledem 
-ich-liczby-zajmujemy-drugie-miejsce-w-europie-jak-to-mozliwe/ [dostęp: 21.05.2016].

Rysunek 10.
Liczba obywateli Ukrainy – wnioski o przyznanie statusu uchodźcy
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Źródło: Imigranci w Polsce…, op. cit.
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Raport Narodowego Banku Polskiego o Ukraińcach za 2015 roku wskazu-
je, że do Polski trafia nowa fala imigracji z Ukrainy, która ratuje polski rynek 
pracy przed zapaścią. Średnie zarobki Ukraińców wynoszą 2,1 tys. zł., 70% 
zarobków trafia z powrotem na Ukrainę, tj. ok. 5 mld zł8. Dane statystyczne 
za kolejne lata w Polsce wskazują zatem na wyraźne zwiększenie się liczby 
wydawanych wiz, zezwoleń na pobyt obywatelom krajów trzecich, wzrost skali 
zatrudnionych w Polsce imigrantów zarobkowych oraz wzrost liczby osób 
wnioskujących o  objęcie ochroną międzynarodową. Analiza najświeższych 
danych Urzędu ds. Cudzoziemców z 2015 roku – po wejściu w życie 1 maja 
2014 roku nowej ustawy z 12 grudnia 2013 roku o  cudzoziemcach (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1650) – również wskazuje, że sytuacja migracyjna w Polsce jest 
zdominowana przez zwiększony napływ obywateli Ukrainy. Zdecydowana 
większość cudzoziemców przybywających do Polski z tego kraju wnioskowała 
o zezwolenia na pobyt umożliwiający podjęcie pracy. Obywatele Ukrainy, 
którzy przez wiele lat przebywali w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt 
czasowy, zdecydowali się na pozostanie w naszym kraju na stałe, przy czym 
91% to osoby polskiego pochodzenia (3 141 – w tym 2 397 z Kartą Polaka). 

„Biorąc pod uwagę, że zestawienie uwzględnia także dane nt. obywateli UE oraz ich 
rodzin aktualne top 10 wygląda następująco: Ukraina, Niemcy, Rosja, Białoruś, Wietnam, 
Włochy, Francja, Chiny, Bułgaria i Wielka Brytania. Liczba cudzoziemców posiadających 
ważny dokument uprawniający do pobytu – 194 tys. osób (+11% w stosunku do stanu 
sprzed sześciu miesięcy). Obywatele Unii Europejskiej (70 tys.) stanowią 36% populacji 
cudzoziemców, przy czym zdecydowana większość z nich (58,8 tys.) przebywa w RP na 
podstawie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Oprócz zaświadczenia 
(najpopularniejszego dokumentu poświadczającego legalność pobytu wśród cudzoziem-
ców) najwięcej obcokrajowców jest posiadaczami karty pobytu wydanej z tytułu zezwolenia 
na pobyt czasowy (obywatele państw trzecich) – 60,8 tys., lub karty pobytu przy zezwo-
leniu na pobyt stały (obywatele państw trzecich + unici) – 51,3 tys. Największy przyrost 
liczby ważnych dokumentów dotyczy Ukrainy (+11 tys. osób – głównie na pobyt czasowy 
+8 tys.), Wietnamu (+1,1 tys.), Niemiec (+0,8 tys.) i Białorusi (+0,6 tys.)”9.

W zakresie tzw. ochrony międzynarodowej odnotowujemy utrzymujący się 
od ponad 20 lat trend, w którym o jej udzielenie wnioskują głównie Rosjanie, 
jednak to wzrost liczby obywateli Ukrainy zainteresowanych statusem uchodź-
cy jest najbardziej symptomatyczny. 

8 Zob. I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący 
w Polsce – raport z badania, Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystki 
Narodowego Banku Polski, Warszawa 2016. 

9 Główne trendy migracyjne, I połowa 2015 roku, Urząd ds. Cudzoziemców, http://udsc.
gov.pl/glowne-trendy-migracyjne-i-polowa-2015-roku/ [dostęp: 21.10.2016].
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„Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej 
objętych było 4 199 osób – o 11% więcej niż w I półroczu 2014 r. (3 789) 78% potencjal-
nych uchodźców złożyło wnioski po raz pierwszy. Tradycyjnie najliczniej reprezentowani 
byli Rosjanie – złożyli ponad połowę wniosków obejmujących 2 157 osób (91% naro-
dowości czeczeńskiej). Od ubiegłego roku obywatele Ukrainy ubiegają się o ochronę 
międzynarodową na niespotykaną wcześniej skalę i w tym półroczu zajmują drugie miejsce 
– 1 345 osób, które stanowią 1/3 wszystkich aplikujących. 82% spośród nich deklarowało 
narodowość ukraińską. Gruzja utrzymuje się na trzeciej pozycji – 208 osób (5%). Poza 
tym liczniejsze grupy potencjalnych uchodźców pochodziły z Tadżykistanu (103) i Syrii 
(62). Utrzymuje się wieloletnia tendencja w zakresie proporcji płci wnioskodawców – bli-
sko 50% to kobiety (największy odsetek w Europie). Pierwsze pół roku 2015 w Europie 
przyniosło znacznie większy niż w  Polsce wzrost liczby wniosków (+68% w  odniesie-
niu do tego samego okresu w 2014 r.), co doprowadziło do niedoboru miejsc w ośrod-
kach recepcyjnych w wielu państwach. Najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy 
przyjmują: Niemcy (30%). (…) Na wydanych 4 803 decyzji dotyczących postępowań 
o  nadanie statusu uchodźcy Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udzielił ochrony 273  oso-
bom, 1 612 osób uzyskało decyzję negatywną, a 2 918 postępowań umorzono. Najwięcej 
decyzji o nadaniu statusu uchodźcy uzyskali obywatele: Syrii – 27 osób, Egiptu – 15 osób, 
Iraku – 14 osób”10. 

Największą w historii Polski liczbę osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy odnotowano w 2009 roku, kiedy 10 590 osób ubiegało się o status 
uchodźcy w Polsce, z czego 131 osobom go nadano, 2 317 udzielono ochrony 
uzupełniającej, a 65 objęto zgodą na pobyt tolerowany. Spośród tych osób, 
które ubiegały się o status uchodźcy, 5 726 osób stanowili obywatele Federacji 
Rosyjskiej (podobnie jak w 2015 r. przede wszystkim cudzoziemcy deklarujący 
narodowość czeczeńską)11. 

Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. odnotowano także kontynuację tren-
du w zakresie wzrostu liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu. 

„Wojewodowie przyjęli 47 395 wniosków (pobyt czasowy, stały i rezydent) – 77% więcej 
niż w tym samym okresie w 2014 roku (26 776). Połowa rozpatrywanych przez Szefa UdSC 

10 Ibidem.
11 Instytucja pobytu tolerowanego zdominowana jest przez obywateli Rosji. W pierwszej 

połowie 2015 roku przyznano go 56 obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz 9 obywate-
lom Armenii i 6 obywatelom Gruzji. W 2015 r. liczba osób pozostających pod opieką 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców waha się od początku roku między 3,75 tys. 
do ok. 4 tys. Według stanu na koniec czerwca wynosiła ok. 3,8 tys. Blisko 2/3 świadcze-
niobiorców funkcjonowała poza ośrodkami dla cudzoziemców, wynajmując mieszkania 
i utrzymując się ze środków otrzymywanych z Urzędu (zmiana w stosunku do 2014 r., 
kiedy ok. 40% cudzoziemców korzystało z pomocy poza ośrodkami). Beneficjenci 
pomocy w ośrodkach: Rosja – 664 osoby, Ukraina – 475, Gruzja – 72, Kirgistan – 27 
i Armenia – 20; prywatnie: Ukraina – 1 517 osób, Rosja – 390, Gruzja – 102, Kirgistan 
– 74 i Syria – 38. Ibidem.
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spraw dotyczyła postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 25% – zobowią-
zań do powrotu, a  10% – pobytu stałego. Największy wzrost dotyczy liczby wniosków 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 39 910 osób (+81%). O zezwolenie na pobyt 
stały ubiegało się 6 180 osób (+77%). (…) Obywatele Ukrainy złożyli 28,3 tys. wniosków 
w sprawach o legalizację pobytu – tyle, co przez cały 2014 r. Stanowi to 60% ogólnej liczby 
wniosków (w 2014 r. – 44%, wcześniej 1/3 wszystkich wniosków). Poza Ukrainą, najwięcej 
wniosków o legalizację pobytu składali obywatele: Chin – 2,2 tys., Białorusi i Wietnamu – 
po 1,8 tys. oraz Rosji – 1,4 tys. i Indii – 1,1 tys. 40% wniosków legalizacyjnych złożonych 
w całej Polsce przyjął Wojewoda Mazowiecki (19 tys.)”.

Do łącznej sumy imigrantów w Polsce należy również wliczyć pracowni-
ków z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, świadczących 
pracę w ramach zliberalizowanych w 2006 roku przepisów pozwalających na 
zatrudnienie maksymalnie na 6 miesięcy w danym roku poprzez zarejestrowa-
nie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia umożliwia-
jącego wykonywanie pracy bez zezwolenia. Jak wynika z danych przekazanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2009 roku praco-
dawcy zarejestrowali 188 414 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywa-
nia pracy cudzoziemcowi – co stanowiło wzrost o ponad 30 tys. w porównaniu 
do roku 2008). W 2010 roku pracodawcy zarejestrowali 180 073 takich oświad-
czeń, z kolei od stycznia do listopada 2015 roku ponad 720 tys. – co stanowiło 
wzrost o 100% w porównaniu z rokiem 2014. Z ponad 720 tys. oświadczeń 
ponad 706,5 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy12.

Podsumowując, ogólna ocena danych statystycznych winna eksponować 
fakt pojawienia się czynników, które wskazywałyby na prawdopodobieństwo 
istotnego zwiększenia skali napływu cudzoziemców do Polski. Po pierwsze 
Polska, jako do niedawna, jeden z liderów przemian w regionie Europy Środ-
kowej i Wschodniej stała się atrakcyjna dla mieszkańców obszarów o niższym 
potencjale gospodarczym. Wraz z akcesją do UE istotnie wzrosła atrakcyjność 
Polski w coraz bardziej powszechnym odbiorze cudzoziemców nie tylko jako 
kraju tranzytu, ale i miejsca nauki, zatrudnienia i kraju osiedlenia. Po drugie 
ograniczenie barier mobilności, w szczególności przyjęcie Polski do strefy 
Schengen, dało szansę cudzoziemcom przyjeżdżającym na pobyty średnio- 
i długoterminowe na swobodne przemieszczanie się w ramach strefy i prowa-
dzenie różnego rodzaju działalności. Po trzecie masowa emigracja poakcesyjna 
Polaków przyczyniła się do zmian na polskim rynku pracy, których jednym 

12 Zob. Wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, http://metrocafe.pl/metroca-
fe/1,145523,19657212,wzrosla-liczba-cudzoziemcow-pracujacych-w-polsce-to-glownie.
html [dostęp: 24.05.2016].
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z efektów był niezaspokojony popyt na pracę, zwłaszcza w zawodach należą-
cych do tzw. drugorzędnego sektora rynku pracy. Po czwarte wybuch konflik-
tów militarnych w różnych częściach Świata przyśpieszył procesy imigracyjne. 
Nieoficjalne dane wskazują, że pod koniec 2016 roku w Polsce przebywało 
nielegalnie ok. 1 miliona Ukraińców. 

„Dane dotyczące dynamiki zmian liczby posiadaczy kart pobytu sugerują, że momentem 
przełomowym dla wzrostu atrakcyjności Polski jako celu imigracji było nie tyle wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, ile przystąpienie do strefy Schengen. Wzrost liczby imigran-
tów nie musi być spowodowany jedynie czynnikami przyciągającymi do Polski, znaczenie 
mają również czynniki wypychające imigrantów z  ich krajów pochodzenia, np. niemoż-
ność znalezienia pracy w miejscu zamieszkania, niesatysfakcjonujące dochody, problemy 
z realizacją ambicji i planów życiowych itp. Samo spojrzenie na wykres przedstawiający 
liczbę posiadaczy kart pobytu w okresie ostatnich 6 lat wystarcza, by zauważyć, że przyrost 
liczby imigrantów osiedlających się w Polsce jest w tym okresie liniowy – współczynnik 
korelacji Pearsona wyniósł 0,99 i oznaczał bardzo silną korelację (współczynnik okre-
ślający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi). Z kolei współczynnik 
nachylenia prostej regresji liniowej wynosił w tym okresie 8356,6 – co oznacza, że co roku 
przybywało przeciętnie ponad 8 tys. imigrantów. Warto zauważyć, że ten przyrost nie jest 
duży i gdyby taki trend utrzymał się w  dalszym ciągu w kolejnych latach, to imigranci 
przebywający na podstawie kart pobytu nieprędko będą stanowić znaczącą część miesz-
kańców Polski. Najszybciej rośnie liczba Ukraińców i Wietnamczyków, natomiast liczba 
obywateli Rosji od 2009 roku ustabilizowała się na niemal stałym poziomie. Dość szybki 
jest również przyrost liczby imigrantów z Białorusi i Chin. Zróżnicowanie tempa przyro-
stu liczby imigrantów w zależności od kraju oznacza, że w przyszłości struktura etniczna 
osób posiadających polskie karty pobytu może się nieco zmienić, choć dominującą grupą 
będą pozostawać obywatele Ukrainy. W szczególności obywatele Rosji (w znacznej części 
narodowości czeczeńskiej), którzy dziś stanowią grupę niewiele mniejszą od obywateli 
Wietnamu, wkrótce zapewne ustąpią trzecie miejsce Białorusinom. W dalszej perspek-
tywie należy także oczekiwać znaczniejszego udziału przybyszów z Chin, a także Indii, 
Turcji i Armenii”13.

Stąd płynie wniosek, że Polska musi być przygotowana na przyjmowanie 
coraz większej liczby imigrantów. Konieczne staje się opracowanie i wdro-
żenie mechanizmów, z pogranicza inżynierii społecznej, które zminimalizują 
napięcia społeczne związane z tym procesem i, co ważniejsze, skapitalizują 
„produktywność” napływających zasobów ludzkich. Konieczna jest polityka 
imigracyjna nastawiona na kształtowanie tzw. dobrej imigracji i eliminowanie 
zjawisk o charakterze dyskryminacji ze względu na narodowość czy rasę.

13 J. Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski…, op. cit., s. 5–7.
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2.KRYTERIA WŁĄCZENIA – INKLUZYJNOŚĆ

W 2005 r. oraz w 2007 r. CBOS przeprowadził w Polsce badania na repre-
zentatywnej próbie dorosłej ludności liczącej 1078 respondentów w zakresie 
kryteriów, jakie spełniać winni obcokrajowcy, aby byli akceptowani w polskim 
społeczeństwie. Autorzy kwestionariusza zadali Polakom następujące pytanie: 

„Jakie warunki powinny być spełnione, by osoby innej niż polska narodowości mogły 
bez żadnych przeszkód żyć w naszym kraju, na równi z innymi uczestniczyć w życiu spo-
łecznym?”. 

Było to zatem pytanie wkraczające bezpośrednio w sferę tożsamości narodo-
wej skonfrontowanej z  problematyką integracji i marginalizacji społecznej. 
Dla ówcześnie badanych głównym kryterium równego uczestnictwa obco-
krajowców w życiu społecznym w Polsce była po pierwsze – dobra znajo-
mość języka polskiego (89%), po drugie – posiadanie obywatelstwa polskiego 
(72%), po  trzecie – zamieszkiwanie w Polsce na stałe (71%), po czwarte – 
przestrzeganie polskich obyczajów (59%). Na dalszych pozycjach wśród kry-
teriów równego uczestnictwa w życiu społecznym znalazły się m.in takie kwe-
stie, jak: wejście w polską rodzinę (42%), dobra znajomość kultury i historii 
Polski (41%), poczucie, że się jest Polakiem/Polką (37%), posiadanie jakichś 
zasług dla Polski (27%), bycie katolikiem, przyjęcie wiary katolickiej (17%)14.

3. DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW – UWARUNKOWANIA KRAJOWE

Jednym z filarów europejskiego prawa antydyskryminacyjnego jest dyrek-
tywa Rady Nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 roku, wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne. Ma ona zastosowanie w przypadku dyskryminacji wyłącznie z powo-
du pochodzenia rasowego lub etnicznego; nie obejmuje sytuacji nierównego 
traktowania z powodu płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej czy 
innych przyczyn.

14 Zob. Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicz-
nych w Polsce, Komunikat z badań BS/84/2005, Centrum Badania Opinii Społecznej, 
Warszawa 2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_084_05.PDF [dostęp: 
23.05.2016]; Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań Nr 14/2015, Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_014_15.PDF [dostęp: 23.05.2016].
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W ostatnich latach powstało w Polsce kilka opracowań dotyczących 
zagadnień dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym czy etnicznym. 
Dotyczyły one w dużej mierze zagadnienia traktowania przez polskie spo-
łeczeństwo Romów, kwestii związanych z mową nienawiści i stosunkiem 
Polaków do Żydów czy też problematyki mniejszości narodowych w Polsce. 
Analizie poddawane były zarówno uregulowania prawne, jak i praktyka ich 
stosowania. Powstały także opracowania dotyczące cudzoziemców, jednak 
w niewielkim stopniu diagnozowały one zjawisko dyskryminacji w odniesieniu 
do tej grupy osób15. Badano postawy społeczeństwa polskiego wobec osób 
o innej narodowości lub rasie16. W 2009 roku pojawił się obszerny i rzetel-
nie opracowany raport Instytutu Spraw Publicznych, traktujący o integracji 
i dyskryminacji, będący zebraniem zamieszczonych w różnych publikacjach 
informacji na ten temat, oraz raport Polskiego Towarzystwa Prawa Anty-
dyskryminacyjnego o  równym traktowaniu w zatrudnieniu17. Prezentuje on 
wyniki monitoringu ogłoszeń o pracę, które – jak przyznają jego autorzy – są 
niepokojące. Zwraca się uwagę na fakt, że znajomość przepisów antydyskry-
minacyjnych jest wciąż zbyt niska. Szczególnie poważnymi problemami – na 
które wskazuje się w raporcie – są m.in.:
– niski popyt na pracę cudzoziemców;
– niewystarczająca ochrona pracowników cudzoziemskich pracujących 

w ramach usługi eksportowej;
– brak pogłębionej diagnozy sytuacji imigrantów, przygotowania szerszego 

opracowania dotyczącego sytuacji społeczno-politycznej, badań moni-
torujących rynek pracy pod kątem zatrudnienia cudzoziemców, badań 
socjologicznych dotyczących sytuacji cudzoziemców, w tym integracji 

15 Zob. Krajobraz dyskryminacji I, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 1, Instytut Polityki 
Społecznej, http://www.bezuprzedzen.org/doc/raporty_migracyjne_I.pdf [dostęp: 
17.05.2016]; Krajobraz dyskryminacji II, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 4, Instytut Poli-
tyki Społecznej, http://ips.uw.edu.pl/pliki/publikacje/migracje/raportm4.pdf [dostęp: 
17.05.2016]; Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Instytut Polityki Społecznej, 
http://www.isp.org.pl/files/15092712760608654001258628195.pdf [dostęp: 17.05.2016]; 
Por. M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market. Problems and 
Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector 
in Poland, Gliwice 2005; Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy 
wielokulturowości, K. Iglicka (red.), Warszawa 2003.

16 Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008–2010, http://www.bezuprzedzen.
org/dyskryminacja/index.php?dzial=UD_Badania%20op [dostęp: 04.04.2016].

17 Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, K. Kędziora, K. Śmiszek, 
M. Zima (red.), Warszawa 2009, http://www.ptpa.org.pl/images/publikacje/raport_pdf.
pdf [dostęp: 05.04.2016].
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i dyskryminacji metodą eksperymentalną, tj. poprzez np. ukryte obserwa-
cje uczestniczące, kontrolowany udział w postępowaniach rekrutacyjnych 
cudzoziemców współpracowników eksperymentatora do pracy itp.18

Według analiz prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Praw-
nej – organizacji pozarządowej zajmującej się pomaganiem obcokrajow-
com – cudzoziemcy są w Polsce dyskryminowani. Winne temu są głównie 
źle sformułowane i niedostosowane do obecnych realiów polskie przepisy, 
a także praktyki oraz zachowania urzędników. Opinia ta została oparta na 
doświadczeniach cudzoziemców zgłaszających się do Stowarzyszenia, którzy 
obnażają mnóstwo absurdów panujących w Polsce w tym zakresie. Proble-
my napotykają już na początku pobytu. Wystarczy wspomnieć o tym, że na 
tzw. Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca – dokument, bez 
którego nie można się zatrudnić, załatwić podstawowych spraw w urzędach, 
a nawet chodzić po ulicach, bo podczas rutynowej kontroli policji jego brak 
może skutkować zatrzymaniem – czeka się średnio 2 miesiące. Inne czę-
ste przypadki to nierówne traktowania cudzoziemców przez urzędy stanu 
cywilnego, trudności w uzyskaniu numeru PESEL, czy odmowy przyjęcia do 
szkoły dzieci cudzoziemców, konieczność uzyskania przez cudzoziemców-
-absolwentów PAN zezwolenia na pracę, odmowy przyznania zasiłku rodzin-
nego, odmowa przyjęcia cudzoziemców do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
nierówne traktowanie w przedmiocie ubiegania się o mieszkania komunal-
ne, przewlekłość procedury wydawania kart pobytu, niemożność uzyskania 
przez cudzoziemców z pobytem tolerowanym polskiego dokumentu podróży, 
nierówne traktowanie cudzoziemców w urzędach stanu cywilnego, nierówny 
dostęp dzieci cudzoziemców do opieki zdrowotnej19.

Przedstawiciele Stowarzyszenia konstatują, że najbardziej dyskryminujące 
cudzoziemców w Polsce są przepisy niedostosowane do ich pobytu w kraju. 
Większość z  obowiązujących przepisów prawa powstawała w  czasie, kiedy 
cudzoziemców w Polsce nie było. Normy nie przewidują więc, że obywatele 
inni niż polscy mogą funkcjonować w kraju i znajdować się w różnych sytu-
acjach życiowych. Powszechna jest opinia, że kraj jest nie tylko nie przygoto-
wany prawnie na przyjęcie imigrantów, ale również mentalnie. Społeczeństwo 
polskie nadal charakteryzuje niski poziom kompetencji międzykulturowych 
wynikający ze znikomych kontaktów w kraju z osobami o odmiennej rasie, 

18 Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009…, op. cit.
19 K. Wencel, W. Klaus, Dyskryminacja Cudzoziemców w Polsce w latach 2008–2010, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Biuletyn nr 6/2010, http://interwencjaprawna.pl/
docs/ARE-610-dyskryminacja-praktyka.pdf [dostęp: 20.05.2016].
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kolorze skóry czy religii. Tworzy to napięcia będące skutkiem braku wiedzy 
i nierozumienia uwarunkowań odmienności. Akty dyskryminacji są widoczne. 
J. Supińska, G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, w pracy badawczej: „Zogniskowane 
wywiady grupowe z  imigrantami”, analizując przypadki dyskryminacji imi-
grantów pochodzenia ormiańskiego w Polsce, zdiagnozowali cztery odmiany 
tych zachowań:
1. Akty dyskryminacji społecznej:
 – odmowa miejsca w hotelu po okazaniu paszportu ormiańskiego;
 –  agresja pasażera w tramwaju wobec imigrantki, która grzecznie zwró-

ciła mu uwagę, że ją popchnął (wyzwanie imigrantki od „Żydów”);
 –  „polowanie” kontrolerów biletów na imigrantów o ciemniejszej kar-

nacji skóry w okolicach Jarmarku Europa w Warszawie (gdy jeszcze 
istniał);

 –  baczniejsza obserwacja imigrantów (zwłaszcza o ciemniejszej karnacji) 
ze strony pracowników ochrony (np. w sklepie);

 –  traktowanie przybyszów z byłego ZSRR jako obywateli „drugiego sortu” 
(przykładowo, stosunek pracownicy administracji uczelni do imigrantki 
ormiańskiej o ciemniejszej karnacji zmienił się na bardziej negatywny 
w chwili, kiedy pracownica ta dowiedziała się, że ma do czynienia z oby-
watelką b. ZSRR, a nie z Włoszką – jak początkowo myślała);

 –  agresja pseudokibiców kierowana wobec „obcych” grup etnicznych, 
tzw. rasizm stadionowy.

2. Akty dyskryminacji instytucjonalnej (pośredniej):
 – standardy zatrzymań i przesłuchań obcokrajowców;
 –  problemy instytucjonalne z legalizacją pobytu i pracy (przede wszystkim 

przewlekłość procedur, konieczność corocznego odnawiania zezwo-
lenia i  niepewność co do tego odnowienia, co powoduje stan „per-
manentnego zawieszenia”, w przypadku cudzoziemców niemających 
zgody na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego);

 –  brak zgody na pracę bez zezwolenia dla cudzoziemców przebywających 
w  Polsce od wielu lat i otrzymujących zezwolenie na pobyt na czas 
oznaczony w drodze tzw. abolicji;

 –  wykluczenie ze sfery instytucjonalnej imigrantów przebywających 
w Polsce nielegalnie, w tym brak formalnej możliwości zapewnienia ze 
strony instytucji publicznej ochrony zdrowia dla tych osób;

 –  pojawiające się niekiedy zachowania dyskryminacyjne ze strony niektó-
rych pracowników służb porządkowych (np. policji, straży miejskiej);

 –  trudne warunki bytowe oraz brak możliwości pełnej integracji w przy-
padku cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony.
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3. Akty dyskryminacji w miejscu pracy:
 –  żartobliwe utożsamianie pracownika ormiańskiego przez innego pra-

cownika (polskiego) z terrorystą muzułmańskim (warto przypomnieć, 
że Ormianie nie są muzułmanami, a z przyczyn historycznych określe-
nie ich w ten sposób bywa wręcz obraźliwe);

 –  kilka przypadków wypłacania imigrantom niższych stawek niż pracow-
nikom polskim;

 – dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy;
 –  niemożność rozpoczęcia działalności gospodarczej, dyskryminacja przy 

podejmowaniu działalności gospodarczej.
4. Akty dyskryminacji w szkole:
 – przypadki dyskryminacji ucznia ze strony nauczycielki;
 – dokuczanie uczniom ormiańskim ze strony uczniów polskich.

Znaczącym problemem jest brak ogólnokrajowej, kompleksowej polityki 
imigracyjnej. Polityka integracji cudzoziemców, rozumiana jako dodatkowe 
działania państwa nakierowane na ułatwienie procesu integracji imigran-
tów-cudzoziemców w  społeczeństwie, jest realizowana w Polsce jedynie 
w odniesieniu do osób, którym przyznano status uchodźcy, bądź też ochronę 
uzupełniającą. 

Podstawowym instrumentem prointegracyjnym skierowanym do osób, 
które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, są indy-
widualne programy integracji regulowane ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009  r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zmia-
nami). Programy realizowane są w ramach powiatowego centrum pomocy 
rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Istotne jest, że 
cudzoziemiec, aby otrzymać pomoc integracyjną musi złożyć wniosek w tej 
sprawie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania w Polsce statusu uchodźcy/
ochrony uzupełniającej. Ewaluacja realizowanych w Polsce indywidualnych 
programów integracji skierowanych do osób, które uzyskały status uchodźcy, 
pozwala na sformułowanie wniosku o ich małej skuteczności i wielu proble-
mach realizacyjnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 1) zbyt małą 
indywidualizację programów integracyjnych; 2) stosunkowo krótki okres trwa-
nia programu – zbyt krótki w stosunku do okresu potrzebnego do usamodziel-
nienia – po zakończeniu programu, osoba objęta ochroną międzynarodową 
nie uzyskuje żadnego dodatkowego wsparcia integracyjnego; 3) brak skutecz-
nej pomocy cudzoziemcom w zakresie uzyskania w trakcie trwania programu 
zatrudnienia i dostępnego finansowo mieszkania; 4) problem braku dosto-
sowania organizacji kursów języka polskiego do sytuacji uchodźcy w trakcie 
trwania programu integracyjnego; 5) brak uwzględnienia szczególnej sytuacji 
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do uchodźczyń; 6) brak specjalnych działań integracyjnych skierowanych 
do dzieci uchodźców. Proces integracji w społeczeństwie polskim utrudnia 
fakt, że przeważająca większość uchodźców to osoby w bardzo trudnej sytu-
acji materialnej (w tym kontekście pojawiają się głosy o transferze ubóstwa 
z państw pochodzenia uchodźców), w złym stanie zdrowia (dochodzą do tego 
często problemy psychiczne związane z traumą wojenną), o niskim kapitale 
edukacyjnym. Warto dodać, że przynajmniej dla części z nich Polska jest 
krajem tranzytowym w drodze „na Zachód” – do innych państw Unii Euro-
pejskiej, gdzie mieszka już część rodziny, a przewidywane warunki osiedlenia 
jawią się cudzoziemcom jako o wiele korzystniejsze20. 

Pozostałe kategorie cudzoziemców nie mogą liczyć na żadne dodatkowe 
działania wspierające ich funkcjonowanie w  społeczeństwie polskim (brak 
jest np. programów wprowadzających dla nowo przybyłych). Politykę inte-
gracyjną można również oceniać jako całokształt środowiska instytucjonal-
nego i  regulacji prawnych, sprzyjających procesowi integracji imigrantów/
cudzoziemców, bądź też jej nie ułatwiających, a nawet stanowiących dla 
niej przeszkodę. Badania prowadzone w ramach Indeksu Polityki Integracji 
Migrantów (MIPEX), mające na celu monitorowanie polityk integracyjnych 
państw Unii Europejskiej wobec obywateli państw trzecich21. 

Liczbę cudzoziemców Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w grudniu 
2008 r. oszacował na 6,7 mln osób, co stanowi 8,8% ogółu populacji. W RFN 
wykrystalizował się specyficzny model polityki imigracyjnej, zorientowanej 
na imigrację zarobkową (Gastarbeitermodell), a uzupełniony elementami kla-

20 Szerzej zob. Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, J. Fre-
lak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://
www.isp.org.pl/files/20145565800346360001224674140.pdf [dostęp: 19.05.2016]; J. Fre-
lak, W. Klaus, Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://www.isp.org.pl/files/1193700625082622600
1202486831.pdf [dostęp: 19.05.2016].

21 Szerzej zob. P. Pogodzińska, Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na 
szwedzkim rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, http://www.isp.org.
pl/uploads/filemanager/dyskryminacjamigrantownarynkupracy-Szwecja.pdf [dostęp: 
24.05.2016]; J. Jaworek, K. Piotrowska, Polityka migracyjna Polski, Niemiec i Szwe-
cji, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/Documents/Karolina-
Piotrowska-Joanna-Jaworek-Polityka-Migracyjna%20(1).doc [dostęp: 24.05.2016]; 
M. Szaniawska-Schwabe, Polityka Imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec; „Przegląd 
Zachodni” 2009, Nr 4; K. Fiałkowska, J. Wiśniewski, Polityka integracyjna Wielkiej 
Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, http://inter-
wencjaprawna.pl/docs/polityka-integracyjna-wielkiej-brytanii-wobec-uchodzcow.pdf 
[dostęp: 24.05.2016].
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sycznych koncepcji imigracyjnych – pluralistycznej i asymilacyjnej. Republi-
ka Federalna Niemiec słabo wypada w globalnej walce o „najlepsze mózgi”. 
Pozytywne dla tego kraju saldo migracji wykwalifikowanych kadr to 4,1%. 
W grupie liderów przodują państwa, które mogą pochwalić się dwucyfrowym 
saldem migracji dobrze wykształconych kadr: Luksemburg (stopa migracji 
na poziomie 33,5%), Australia (26,5%), a także Kanada i  Szwajcaria (oba 
kraje po 20,4%). Publicyści od dawna alarmują, że integracja cudzoziemców 
w społeczeństwie współczesnych Niemiec to iluzja. Pierwszy Raport wskaźni-
ków integracji z czerwca 2009 r., sporządzony na zlecenie Rzeczniczki Rządu 
ds. Migracji, Uchodźców oraz Integracji, potwierdza negatywne trendy integra-
cyjne. Wyzwaniem dla niemieckiej polityki imigracyjnej niezmiennie pozostaje 
integracja cudzoziemców w społeczeństwie. Priorytetem modelu berlińskiego 
jest jak najszybsza integracja dzieci imigrantów w środowisku szkolnym. Inte-
gracja imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia powinna zaczynać się już 
w wieku przedszkolnym, jednak dzieci imigrantów swoją edukację zaczynają 
najczęściej dopiero w szkole podstawowej. Jak podkreślają polemicznie kry-
tyczni publicyści, trudno jest mówić o dezintegracji społecznej w warunkach, 
gdy niektóre grupy imigrantów nigdy nie zostały w pełni zintegrowane. 

Z kolei Holandia w swej polityce wobec migrantów odwołuje się do kwe-
stii mniejszości etnicznych. Mniejszości etniczne i religijne mają konstytu-
cyjne prawo do pielęgnowania i rozwijania swego dziedzictwa kulturalnego. 
W praktyce wiąże się to z nauczaniem dzieci wywodzących się ze środowisk 
mniejszościowych w ich ojczystym języku. Holenderska polityka migracyjna 
jest bardzo zbliżona do szwedzkiej – jako główne cele wymienia się tutaj: 
równe prawa dla mniejszości, redukcję przeszkód o charakterze społecznym 
i ekonomicznym, zapobieganie dyskryminacji. Historycznie społeczeństwo 
Holandii to społeczność mniejszości o statusie równoprawnym: katolików, 
protestantów, a obecnie również mniejszości emigranckie – to sprawia, że tak 
silnie zaznacza się ich niezależność. Holenderska polityka migracyjna pod-
kreślała kiedyś emancypację grup etnicznych w społeczeństwie holenderskim. 
Jednak około roku 1980 zastąpiono ten termin sformułowaniem traktującym 
o zapobieganiu dyskryminacji i nierównościom społecznym. Można to tłuma-
czyć wzrastającym bezrobociem. W konsekwencji większą uwagę poświęca 
się dyskryminacji na rynku pracy i w  dziedzinie kształcenia, niż promocji 
działalności instytucji dla imigrantów. 

Z kolei Szwecja, według rankingu MIPEX, osiągnęła najwyższy ze wszyst-
kich badanych krajów UE (i maksymalny w skali MIPEX) wynik w obszarze 
dostępu i mobilności na rynku pracy imigrantów i mniejszości etnicznych. 
Mimo to, wskaźnik zatrudnienia imigrantów jest znacznie niższy niż w przy-
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padku pozostałej części społeczeństwa. W 1998 roku powstał Szwedzki Urząd 
ds. Integracji, który zajął się wydawaniem ogólnych wytycznych dotyczących 
procesu integracji. Polityka integracyjna Szwecji, pomimo rozbudowywanego 
i szczodrego charakteru, poddawana była z różnych względów krytyce, zarówno 
na forum międzynarodowym, jak i w kraju. Najczęstsze zarzuty to stosunkowo 
słaba integracja w stosunku do nakładów finansowych, wysoka różnica w stopie 
bezrobocia między imigrantami i obywatelami, duża koncentracja imigran-
tów w niektórych gminach oraz ich tendencja do uzależniania się od pomocy 
społecznej. Strategia integracji na lata 2008–2010, przedstawiona przez rząd 
we wrześniu 2008 roku, obejmowała siedem obszarów: przyjmowanie i wpro-
wadzanie nowo przybyłych imigrantów, zatrudnienie i  przedsiębiorczość, 
efektywność systemu edukacji i równość w szkołach, naukę języka i szkolenie 
dorosłych, dyskryminację, rozwój lokalny w dzielnicach miast o rozpowszech-
nionym wykluczeniu oraz wspólne wartości. Planowany budżet zakładał inwe-
stycje w wysokości 92,4 milionów koron rocznie w okresie 2009–2011 na środki 
mające na celu poprawę kwalifikacji migrantów. Na przykład w  2007  roku 
wprowadzono nowy program w sferze zatrudnienia: Step-In Jobs, proponujący 
nowym imigrantom (w ciągu 36 miesięcy od otrzymania zezwolenia na pobyt) 
możliwość połączenia nauki języka szwedzkiego z pracą na pełnym lub nie-
pełnym etacie, w zawodzie odpowiadającym ich kwalifikacjom lub umiejętno-
ściom. Są to dotowane miejsca pracy, mające na celu przyspieszenie integracji 
na rynku pracy oraz nauki języka – pracodawca otrzymuje od rządu dotacje 
do wynagrodzenia imigranta w wysokości do 80% pensji (nie więcej niż 800 
koron dziennie). We wrześniu 2010 roku weszły w życie przepisy umożliwiające 
gminom wypłacanie premii motywacyjnej nowo przybyłym imigrantom, któ-
rzy ukończyli kurs „szwedzkiego dla imigrantów” z oceną pozytywną w ciągu 
12 miesięcy. W 2010 roku Szwecja rozpoczęła gruntowną reformę swojego 
systemu integracji pod hasłem: „Wprowadzanie na rynek pracy nowo przyby-
łych imigrantów – indywidualna odpowiedzialność z profesjonalnym wspar-
ciem  30”. W grudniu 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o wprowadzaniu 
nowych imigrantów (Introduction Act), przewidująca większą różnorodność 
środków w celu lepszego wykorzystania umiejętności cudzoziemców. Warto 
podkreślić, że Szwecja po raz pierwszy zdecydowała się uregulować wszystkie 
elementy programów wprowadzających w jednym akcie prawnym. 

We Francji przebywa około 4 milionów cudzoziemców. Imigrantów jest 
znacznie więcej – ponad 2 miliony mieszkańców uzyskało obywatelstwo drogą 
naturalizacji. Obywatelem francuskim jest każdy, kto się urodził we Francji 
(ius soli), toteż w statystykach imigracji nie występuje potomstwo cudzo-
ziemców. Bardzo surowe przepisy zakazują klasyfikowanie obywateli według 
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pochodzenia – co chroni ich przed ewentualnymi nadużyciami administracji 
– ale utrudnia analizę sytuacji. Polityka Francji w dziedzinie imigracji jest 
wielotorowa. Od początku XX wieku kolejnymi falami napływali Włosi, Pola-
cy, Portugalczycy, Hiszpanie, mieszkańcy Maghrebu i krajów czarnej Afryki. 
Już wtedy popierano naturalizację osiadłych cudzoziemców i dlatego do dziś 
francuskie obywatelstwo otrzymuje około 100 tysięcy osób rocznie. W 1974 
roku oficjalnie wstrzymano swobodną imigrację. Nie zlikwidowało to jednak 
tego zjawiska, a jedynie je ograniczyło: w latach 80. do około 150 tysięcy 
osób rocznie, w latach 90. średnio do 60 tysięcy. Obok procedur wydalania 
z terytorium wprowadzono system zachęt finansowych do powrotu do kraju 
pochodzenia. Rocznie korzysta z nich kilkanaście tysięcy osób. Poważnym 
problemem stały się jednak zawiłe procedury łączenia rodzin i małżeństw 
mieszanych oraz imigracja nielegalna. W ostatnich latach liczba osób wydala-
nych z terytorium Francji wahała się od 10 do 20 tysięcy rocznie. W 1998 roku 
umożliwiono (po raz trzeci od 1981 r.) masową legalizację pobytu niektórych 
kategorii cudzoziemców. Skorzystało z tej możliwości około 150 tysięcy osób, 
podczas gdy liczbę nielegalnych imigrantów szacowano na 400 tysięcy. 

W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z modelem charakteryzowanym 
przez specyfikę liberalnej ekonomii z minimum interwencji państwa. Integra-
cja w tym kraju zawsze zależała od indywidualnego zaangażowania osoby na 
rynku pracy. Model brytyjski jest czasami postrzegany jako idealny przykład 
multikulturalizmu. Niemniej jednak, model tych społeczeństw nie zapobiegł 
takim problemom, jak społeczna marginalizacja rodzin imigranckich, nierówny 
dostęp do edukacji czy rynku pracy, dyskryminacja przestrzenna (tworzenie 
współczesnych slumsów imigranckich). W Wielkiej Brytanii od lat prowadzi 
się strukturalną politykę imigracyjną, która w założeniu ma być dostosowana 
do wymogów szybko zmieniającej się sytuacji w tym zakresie. Brytyjskie podej-
ście do imigracji, jako zjawiska społeczno-ekonomicznego, cechuje wysoki 
poziom świadomości, ujęcie całościowe oraz systemowe. Brytyjczycy, po latach 
doświadczeń w tym zakresie, starają się wiedzieć, nie ile osób przyjeżdża do 
ich kraju, ale jakie to są osoby. Ostatnia nowelizacja imigracyjnych norm praw-
nych miała miejsce w kwietniu 2012 roku. Przedmiotowa ustawa regulująca 
kwestie cudzoziemców, charakteryzuje się odzwierciedleniem różnych scena-
riuszy pobytowych. Ustawodawca w tym zakresie wykazał się wiedzą o tym, 
że różne osoby przybywają do Wielkiej Brytanii w różnym celu i dostosował 
do każdej kategorii takich osób odrębne normy. W zależności od typu osoby 
i pobytu przepisy są mniej lub bardzie restrykcyjne albo przewidują pomoc 
dla osób, które są najchętniej widziane w Wielkiej Brytanii. Jest to specyficz-
na forma zarządzania migracją poprzez specjalnie dedykowane rozwiązania. 
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Przepisy odnoszą się do sytuacji dzieci imigrantów, szkolnictwa, pracy, mał-
żeństw, dokładnie odpowiadając na całe spektrum sytuacji odnoszących się do 
imigracji. Ustawa dokładnie reguluje sytuacją pobytową imigrantów, przyby-
wających w celu pracy w charakterze au pair, inwestorów, czy tzw. fresh talent. 
Ustawodawca wykazuje się dojrzałością wprowadzając odrębne normy dla róż-
nych przypadków imigracyjnych, które ze względu na ich oddzielną motywację 
i strukturę są traktowane i dostosowane niemal do sytuacji jednostkowych. 

Jak zdają się wskazywać różne ostatnie wydarzenia, mimo strukturalnej 
polityki imigracyjnej i różnych jej modeli w różnych państwach europejskich 
– jej założenia nie przynoszą w pełni postulowanych efektów.

Badania MIPEX pozwalają na przedstawienie kilku wniosków dotyczą-
cych sytuacji Polski w tym obszarze. 

Analizy wykazały, że spośród sześciu badanych obszarów życia społecz-
nego: 1) dostęp do rynku pracy, 2) łączenie rodzin, 3) pobyt stały, 4) udział 
w życiu politycznym, 5) dostęp do obywatelstwa, 6) antydyskryminacja – naj-
bardziej niekorzystne warunki dla integracji dotyczyły rynku pracy (drugie 
najgorsze miejsce spośród badanych 28 krajów). Polska nie oferowała imi-
grantom żadnych środków wspomagających integrację na rynku pracy, dostęp 
do rynku pracy był znacząco ograniczony (większość cudzoziemców z państw 
trzecich zobowiązana była do posiadania zezwolenia na pracę), a utrata pracy 
wiązała się z bezwzględną utratą pozwolenia na pracę w Polsce, bez względu 
na dotychczasowy staż pracy (oczywiście regulacje te nie dotyczyły cudzoziem-
ców, którzy nie potrzebowali zezwolenia na pracę). 

Przeprowadzona analiza danych pozwala jednak na sformułowanie rów-
nież pozytywnych wniosków, m.in. jak następuje: 1) z danych urzędowych 
dotyczących imigrantów przebywających w Polsce legalnie nie można wnio-
skować o dyskryminacji etnicznej; 2) przestępczość wobec cudzoziemców oraz 
skala przestępstw na tle etnicznym występuje w Polsce w bardzo małej skali 
(liczba cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstwa w 2008 roku 
przewyższała liczbę cudzoziemców poszkodowanych); 3)  w  świetle badań 
opinii publicznej Polacy mają raczej otwarty stosunek do „obcych” etnicznie 
i można zaobserwować poprawę tego stosunku w ciągu ostatnich lat; 4) akty 
dyskryminacji w Polsce nie mają przy tym najczęściej charakteru agresji 
fizycznej (ta należy do rzadkości), a polegają np. na słownej stygmatyzacji, 
bądź mniej przychylnym traktowaniu (niekiedy także w przypadku rekrutacji 
do pracy czy starań o zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem)22.

22 Szerzej zob.: E. Urban, M. Piotrowicz, Cudzoziemcy w Polsce – dyskryminacja i prze-
stępczość, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, Nr 93(1), s. 195–202, http://www.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w Polsce występuje raczej zjawisko 
niskiego poziomu kompetencji interkulturowej, niż celowego rasizmu (z któ-
rym – przy manifestacyjnej poprawności politycznej – mamy do czynienia 
w krajach Europy Zachodniej). Dlatego nie stanowi szerszego problemu dys-
kryminacja „obcych” w przestrzeni dyskursywnej (medialnej) ani politycznej 
(przykładowo, problematyka imigracji nie jest instrumentalizowana przez par-
tie populistyczne). Problemem jest instrumentalizowanie i polityzacja samego 
zagadnienia „dyskryminacji” oraz nieadekwatne posługiwanie się tym poję-
ciem, a także pojęciami bliskoznacznymi (zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym).

4. INDYKATORY INTEGRACJI

W Deklaracji z Zaragozy (The Zaragoza Declaration) przyjętej w kwiet-
niu 2010 roku przez ministrów odpowiedzialnych za integrację migracyjną, 
a zatwierdzoną przez Radę Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 3–4 czerw-
ca 2010 roku wezwano Komisję Europejską do opracowania pilotażowego 
programu monitoringu procesu imigracji na podstawie wybranych, zharmoni-
zowanych jakościowo danych, podzielone na tzw. indykatory integracji. Celem 
tych działań jest ukształtowanie wspólnych wyznaczników integracji odno-
szących się do konkretnych przestrzeni aktywności społeczno-ekonomicznej, 
na analizie których będzie można dokonać ewaluacji bieżącej sytuacji oraz 
zaproponować, i w konsekwencji implementować, działania naprawcze. Cho-
dzi o monitoring i ewaluację sytuacji imigrantów poprzez punktową anali-
zę wybranych aspektów ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Owe 
indykatory zostały przyporządkowane do takich dziedzin, jak: zatrudnienie, 
edukacja, społeczna integracja oraz partycypacja obywatelska. W pierwszym 
przypadku pod ocenę bierze się wskaźnik zatrudnienia i bezrobocia wśród 
imigrantów oraz poziom przedsiębiorczości i aktywności biznesowej. W przy-
padku edukacji bada się odsetek imigrantów podejmujących się studiowania 
na wyższych uczelniach, w liceach oraz w szkołach podstawowych, z uwzględ-
nieniem wieku, osiągnieć naukowych oraz stopy absencji w podejmowaniu 

phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-1-195.pdf [dostęp: 23.05.2016]; A. Mikulska, Ksenofobia 
i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce – zarys sytuacji, Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka, Warszawa 2008, https://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=4088 [dostęp: 
23.05.2016]; W. Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości 
cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Nr 1/2011, http://interwen-
cjaprawna.pl/docs/ARE-111-przestepczosc-cudzoziemcy.pdf [dostęp: 23.05.2016].
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kształcenia i szkoleń zawodowych. W  zakresie integracji społecznej pod 
uwagę są brane takie czynniki, jak: średni poziom zarobków skonfrontowany 
ze średnim poziomem zarobków wśród całej populacji danego kraju, wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem, który aktywizuje się w sytuacji gdy zarobki są poniżej 
60% średniej krajowej, wskaźnik korzystania przez imigrantów z pomocy 
społecznej, stan zdrowia na tle pozostałej części społeczeństwa, wreszcie 
wskaźnik poziomu własności nieruchomości. Przy analizie zaangażowania 
obywatelskiego uwzględnia się m.in. odsetek cudzoziemców uzyskujących 
obywatelstwo kraju przebywania, bądź prawo do długotrwałego pobytu, jak 
również poziom ilościowy cudzoziemców zasiadających w organach przedsta-
wicielskich na poziomie krajowym oraz samorządowym.

Należy zauważyć, że Polska, mimo posiadania bogatych historycznych tra-
dycji wielokulturowych, aktualnie nie jest przygotowana na zmianę modelu 
migracyjnego i efektywne przyjmowanie cudzoziemców. Nie ma wypracowa-
nych strukturalnych rozwiązań w tym zakresie. Jako przykład niech posłuży 
następująca informacja. W 2008 roku decyzją i rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 102/2007 z dnia 2  lutego 2007 roku przyjmującą specyfikacje modułu ad 
hoc dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku 
pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmienia-
jącym rozporządzenie (WE) nr 430/2005 – sytuacja migrantów na rynku pracy 
została dodana do kategorii badań Labour Force Survey (LFS). Polska, choć 
uczestniczy w projekcie państw unijnych i państw EFTA – The European Union 
Labour Force Survey (EU-LFS), w ramach którego w 33 państwach (28 krajów 
członkowskich UE, 3 kraje EFTA: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Mace-
donia i Turcja) prowadzi się pogłębione badania nad populacjami nadal nie 
jest w stanie przygotować i przedstawić odpowiednich, kompletnych danych 
statystycznych w zakresie rzetelnej analizy zjawisk migracyjnych.
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IMIGRACJA DO POLSKI WSPÓŁCZEŚNIE – PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, 
KRYTERIA INKLUZYJNOŚCI, DYSKRYMINACJA

Streszczenie

Przed Polską w najbliższych latach stoją dwa najpoważniejsze wyzwania 
cywilizacyjne: uniknięcie pułapki krajów średniego dochodu oraz wybicie się na 
poziom krajów o wysokiej stopie innowacyjności. Tymczasem statystki demo-
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graficzne są bardzo niekorzystne. Demografowie ostrzegają, że za 40 lat liczba 
Polaków zmaleje do 32 milionów. Polska będzie potrzebować imigrantów dla 
wypełnienia luki demograficznej i rekapitalizacji starzejącego się społeczeń-
stwa. Tymczasem, spośród krajów UE, ma jeden z najniższych wskaźników 
obecności cudzoziemców w społeczeństwie. Mimo że kraj posiada bogate 
doświadczenia wielokulturowe, to w okresie powojennym doszło do sztuczne-
go wykrystalizowania homogenicznego społeczeństwa. Jednakże od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku – Polska jako tradycyjny kraj emigrantów – 
staje się systematycznie krajem przeznaczenia i tranzytu. Ilość cudzoziemców 
znacząco się zwiększa, szczególnie od momentu wstąpienia do strefy Schengen. 
W ramach Unii Europejskiej kraj stał się ogniwem europejskiej polityki i przy-
jął wiele uregulowań, chociażby w zakresie antydyskryminacji, czy inkluzyjności. 
Dane statystyczne wskazują na wyraźne zwiększenie się liczby wydawanych wiz, 
zezwoleń na pobyt, wzrost skali zatrudnionych imigrantów oraz wzrost liczby 
osób wnioskujących o azyl. Analiza danych z 2015 roku wskazuje, że sytuacja 
migracyjna w Polsce jest nadal zdominowana przez napływ obywateli Ukrainy. 
Top 10 imigracji wygląda następująco: Ukraina, Niemcy, Rosja, Białoruś, Wiet-
nam, Włochy, Francja, Chiny, Bułgaria i Wielka Brytania. 

CONTEMPORARY IMMIGRATION TO POLAND: STATISTICAL REVIEW, 
INCLUSIVENESS CRITERIA, DISCRIMINATION

Summary

In the forthcoming years, Poland will face two most serious challenges: 
avoiding the middle-income trap and catching up with the countries at a high 
competitiveness and innovation level. However, demographic statistics are 
very unfavorable. Demographers warn that in 40 years’ time, the number of 
Poles will decrease to 32 million. Poland will need to fill in the demographic 
gap with immigrants to start recapitalization of its aging population. Yet, 
among the EU countries, Poland has one of the lowest indicators of net 
migration and the rate of foreigners in the society. Although pre-war Poland 
had a rich multicultural experience, in the post-war period a homogeneous 
society was artificially developed. However, since the early nineties of the 
twentieth century, Poland, as a traditional country of immigrants, has been 
systematically changing into a country of destination and transit. The number 
of foreigners has significantly increased, especially since the accession to the 
Schengen area. Within the European Union, the country has become a link in 
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the European policy, in the field of anti-discrimination, or inclusiveness. Sta-
tistical data show a clear increase in the number of issued visas and residence 
permits, in the scale of employed immigrants and in the number of asylum 
seekers. The analysis of data of 2015 indicates that the migration situation 
in Poland is still dominated by the influx of the citizens of Ukraine. The top 
10 immigration origin countries are as follows: Ukraine, Germany, Russia, 
Belarus, Vietnam, Italy, France, China, Bulgaria and the United Kingdom.

ИММИГРАЦИЯ В ПОЛЬШУ СЕГОДНЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, 
КРИТЕРИИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ, ДИСКРИМИНАЦИЯ

Резюме

В ближайшие годы Польша столкнётся с двумя важнейшими задачами 
цивилизации: не попасть в «ловушку» стран со средним уровнем доходов 
и достичь уровня государств с высокой степенью инновационности. Между 
тем демографическая статистика является достаточно неблагоприятной. 
Демографы предупреждают, что через 40 лет численность населения Польши 
сократится до 32 миллионов. Польше потребуются иммигранты для заполне-
ния демографической пропасти и рекапитализации стареющего населения. 
Между тем, среди государств-членов Европейского союза, Польша имеет 
один из самых низких показателей присутствия иностранцев. Несмотря на 
то, что страна обладает богатым многокультурным опытом, в послевоенный 
период произошла искусственная кристаллизация однородного общества. 
С начала 90-х годов ХХ века, однако, Польша – как традиционное государство 
эммигрантов – систематическим образом формируется как страна назначения 
и транзита. Наблюдается значительный рост количества иностранцев, в пер-
вую очередь с момента присоединения страны к Шенгенской зоне. В рамках 
Европейского союза государство становится одним из звеньев европейской 
политики и приняло ряд нормативных положений, в частности, таких, как 
борьба с дискриминацией и инклюзивность. Статистические данные указы-
вают на заметное увеличение количества выданных виз, разрешений на вид 
на жительство, увеличение количества трудоустроенных иммигрантов и коли-
чества лиц, ходатайствующих о предоставление убежища. Анализ данных 
2015-го года позволяет выявить, что с точки зрения миграционной ситуации 
в Польше по-прежнему преобладающим является приток граждан Украины. 
В топ-десятку стран происхождения иммигрантов входят Украина, Германия, 
Россия, Белоруссия, Вьетнам, Италия, Франция, Китай и Великобритания. 
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INTRODUCTION

The article presents a selected findings from the research project devoted 
to the integration of Indian citizens in Poland1. In total, 40 interviews with 
Indians (30 males and 10 females) were conducted between April 2014 and 
February 2015. Interviewees resided predominantly in Warsaw2 and the 
majority had higher education, while six had secondary education and one 
a vocational level of education. They were divided as follow: specialists, 
students (including BA, MA and PhD programs), academics, entrepreneurs, 
and skilled workers. They constituted a very diverse group with regards to 
their length of stay in Poland: the shortest stay was three months and the 

* Katarzyna Gmaj – PhD, Lazarski University in Warsaw, Faculty of Economics and 
Management, k.gmaj@lazarski.edu.pl

1 More results are included in I. Bąbiak, K. Gmaj (2015).
2 The remaining interviews were conducted in Katowice (1), Krakow (2), Lodz (2), 

Siedlce (2), Wroclaw (6) and Wrzesnia (2).
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longest 26 years. Those who have been in Poland for less than two years were 
mainly young people, mostly students, academics or specialists delegated to 
work in Poland. Those who have stayed longer were entrepreneurs having 
their own business or/and families in Poland.

In general, integration refers to the process of settlement, interaction with 
the host society, and social change that follows immigration. The concept of 
integration continues to be central in many studies; however, many scholars 
reject it. They argue that it is highly normative and teleological in nature 
(Penninx, Garcés-Mascareñas 2015). Nevertheless, this stimulating theoretical 
discussion goes beyond the scope of this article. In short, Indian citizens’ 
motivation for coming to Poland and their perception of our country and its 
people were analysed. The study revealed different patterns of adaptation. 
In the research, special attention was devoted to language acquisition since it 
is a central condition for the further social integration of immigrants outside 
the ethnic context (Esser 2006). Language proficiency influences migrants’ 
social relations and their labour market performance, and in broader context 
their functioning in different spheres of everyday activities. Language skills 
play a crucial role in psychological and practical adaptation. They impact 
the sphere of individual emotions, strategies and activities of particular 
migrants (Halik, Nowicka 2002). Learning the language of the host country 
can be interpreted in categories of human capital, thus within the framework 
of the classic approach towards migration introduced by Larry Sjaastad 
(1962). Any given migrant decides to undertake an effort to gain linguistic 
skills (costs borne by the migrant) depending on the expected benefits 
which it brings.

The presentation of findings from the field study is preceded by some 
statistics on Indian immigrants’ presence in Poland.

1. STATISTICS

Poland is not a typical country of migration for Indian citizens and they 
do not constitute a significant category of foreigners legalising their stay 
in Poland (see table 1. below). Nevertheless, an increase in their numbers 
has recently been observed, which has not escaped researchers’ notice, 
especially in the context of Indian economic activities and the movement of 
highly skilled professionals (Pędziwiatr 2015; Kloc-Nowak 2013; Piłat and 
Wysieńska 2013). 
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In 2007, only 1 251 Indian citizens resided in Poland. This covers three 
forms of permits: short-term, permanent and EU long-term resident, as the 
base for their stay in Poland. Data for 1 January 2016 shows that 3063 Indian 
citizens resided in Poland.

Table 1 
Residence permits issued to citizens of India, 2006–2015*
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2006 27 0.8 73 7.3 588 2.6

2007 18 0.6 37 4.6 628 2.7

2008 26 0.72 28 3.9 977 3.8

2009 26 0.9 16 1.3 1094 3.6

2010 34 1 27 3.5 1138 3.7

2011 35 0.9 23 3 1018 3.4

2012 61 1.6 35 4 1049 3

2013 57 1.6 66 3.7 1091 3.4

2014 71* 1.7 107 5.7   650** 3.5

2015 59 0.6 100 5 1713 2.6

  * New regulations entering into force in May 2014 introduced permanent stay instead 
of settlement permits and temporary residence instead of fixed-period permits.
 ** Addition of 25 positive decisions for settlement permits issued before the new 
regulations entered into force in May 2014.
*** Addition of 748 positive decisions for fixed-period permit issued before new 
regulations entered into force in May 2014.

Source: Office for Foreigners, different years.



KATARZYNA GMAJ150

A residence permit was not the only basis for foreigners’ stay in Poland. 
Indian citizens also stayed on the basis of visas. Not surprisingly, data from 
the Ministry of Foreign Affairs indicated that Indian citizens constituted 
a low proportion of all foreigners to whom Polish consulates issued visas. 
However, a comparison of the number of visas issued at the beginning 
of the century and in 2013 shows that this figure has more than doubled. 
Figure 2 presents data on national and Schengen visas issued by Polish 
consulates.

Figure 1 
Visas issued to citizens of India, 2007–2013
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Source: Polish Ministry of Foreign Affairs data.

The predominance of men among migrants legalising their stay in Poland 
was evident, particularly among working-age people, with most among those 
aged 20–54. The majority of work permits was issued for men. The table 
shows data from the period 2011–2015. Up until 2015, the number of permits 
issued to women never reached 10% of the total number.

Data from the Ministry of Labour and Social Policy (MLSP) provided the 
occupational characteristics of migrants. The main observation referred to 
the number of work permits, with their number doubling between 2009 and 
2015. Regarding the geographical distribution of work permits, approximately 
two thirds were issued in Mazovian province. 
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Figure 2 
Number of work permits issued to the citizens of India by sex, 2011–2015 
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Source: Polish Ministry of Labour and Social Policy data.

Figure 3
Number of work permits issued to Indian citizens 
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Source: Polish Ministry of Labour and Social Policy data.

In the context of the demographic crisis faced by Poland and the challenges 
that have to be addressed by Polish universities, students originating from 
India deserve special attention. The following figure shows the number of 
students in the last six academic years.
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Figure 4
Indian citizens studying at Polish universities
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Source: Polish Ministry of Sciences and Higher Education data.

The data refers to the total number of bachelor, master and doctoral 
students. The Ministry of Science and Higher Education provided an overall 
description of students from India3. The majority arrived with the  aim of 
completing an undergraduate or postgraduate program, while the majority 
were interested in master’s programs. They also undertook five-year master’s 
programs. They chose mainly public universities, and the majority paid 
for their studies at public universities (86%). Interestingly, half of them 
(51%) were studying at technical universities, choosing strictly technical 
specialisations. They preferred full-time studies.

2.  TYPICAL MOTIVATIONS THAT BROUGHT INDIAN CITIZENS 
TO POLAND 

The Indian migrants interviewed had a very limited knowledge of Poland 
at the time they decided to travel here: 

‘I did not know anything about Poland before coming to Poland, I thought that after 
finishing my studies, it would be an option to go to another country.(…) But then after 
coming here I felt very good and I did not wish to go anywhere. I preferred to stay here’. 
[23-year-old man, 5 years in Poland]

3 Data provided by the Unit of Analyses in the Department of Migration Policy in the 
Polish Ministry of Interior.
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In some cases, interviewees only placed Poland on their cognitive map 
when somebody suggested they come here. This refers most frequently to 
students who learnt about a scholarship or met somebody promoting a Polish 
university or employees delegated to Poland. A typical reaction was a fast 
online search. Furthermore, Indian migrants who had resided in Poland 
earlier (co-workers, friends, relatives, students visiting home during their 
summer holidays) were a key source of practical information.

Regarding their knowledge of Poland, some interviewees mentioned 
the country’s geographical location (between the East and the West) and the 
economic opportunities associated with Poland’s membership in the European 
Union. Sporadically, famous Poles or historical events were quoted. 

‘I was really excited, I didn’t have too much knowledge about Poland, but all I  knew, 
Poland shares border with Germany and Czech Republic, and Poland was one of the 
colonies of Russians. So, this basic knowledge (33-year-old woman, specialist in econo-
mics, one year in Poland). I knew the famous Poles like. Chopin, Madam Curie, Pope’. 
[30-year-old woman, PhD Student, one year in Poland]

Sometimes, the image of Poland was shaped by mass media coverage 
from the 1980s: 

‘I have shock, because what I had in my mind, the Poland is a more a communist country, 
you have a lot of problems, You have to stand the queue to get bread. And all this things 
what were in the mind’. [60-year-old man, manager, 4 years in Poland]

Since interviewees demonstrated such a limited knowledge of Poland, 
what encouraged them to  come? Typical motivations that brought Indian 
citizens to Poland may include one or more of the following: 
• studying at a Polish university;
• improving their individual/family material situation;
• investing their own (or family’s) money in a European country;
•  involvement in scientific research projects in Poland;
• seeking professional and career development (both in multinational and 

Indian corporations);
• emotional relationship with a Pole (e.g. marriage).

The Indians who have been living in Poland for the longest time arrived 
before 1989 because they had an opportunity to study at a Polish university. 
After graduation, they married a Pole and started their professional career 
in Poland. They took an active part in the birth and development of the 
free-market system in Poland, finding jobs not necessarily related directly to 
their education. In this context, they shared the experience of economic and 
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political transformation with Poles and they integrated with Polish society 
that was undergoing social change. 

Another wave of migrants from India was also education-related. However, 
these students differed in many aspects from the older generation, which 
had studied Polish language. It was educational conducted in English that 
attracted students, and their presence in Poland was a result of recruitment 
efforts made by Polish universities. Poland was not on the list of the most 
desired destinations; however, a calculation of the costs and benefits that 
studying abroad could bring resulted in them choosing a Polish university. 
An earlier experience of older siblings, cousins or friends, who had already 
studied in Poland, was taken into account:

‘All my friends went to US and Canada. Poland is cheap compared to USA (…) and 
one more thing Poland is in the European region (…) We can study out of India. Good 
education is important. I select Poznan University here in Poland. (…) and the cost of 
living and everything is good in Poznan (…) That’s why I chose Poland. It is the European 
region, and it is good for job. I had a plan to look for a job from here in another European 
country (…) My cousin is living here 10 year, and he told me about everything. When 
he was coming to India he was telling about Poland very nicely: they are good people, 
they are going to help everyone, it is not like in other country, For example if you take 
Germany there is some racism. Here is not like, that they want to help (...) Frankly, I came 
here because I had support from my cousin. If I would be alone there is nothing to do for 
me’. [23-years-old man, student, 6 months in Poland]

Some interviewees worked occasionally, mainly in restaurants or shops 
run by Indians, some worked for Polish companies. The types of jobs that 
they had did not differ significantly from those of Polish students. However, 
not all students were interested in working during their studies. Those who 
come from affluent families did not see such a need.

Poland offered opportunities to entrepreneurs investing their own  or 
family capital. Interviewees included owners of restaurants and shops 
or wholesalers. Employees from India who were invited by other Indians 
were also present: We provide them flat and work. I am dealing with all papers 
for them [50-year-old man, restaurant owner, university teacher, 21 years 
in Poland, language of the interview: Polish]. Several times, interviewees 
pointed out that they had been invited to Poland by their relatives and friends 
who were residing in Poland. They also expressed their wish to bring their 
relatives here in the future. 

Indian entrepreneurs employed Indians because they needed someone 
responsible for contacts with suppliers and contractors in India. In the case 
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of Indian restaurants, cooks were the most required employees because they 
are responsible for the quality and originality of dishes. Restaurant owners 
choose their employees very carefully. Nevertheless, interviewees reported 
cases of people running away further to the west. 

Indians who have lived in Poland for many years and who have benefited 
greatly from the success of the economy have invited Indian entrepreneurs to 
Poland to show them investment opportunities. One interviewee emphasised 
that Indian businesspeople were surprised by the enormous investment 
opportunities they could find in Poland.

A separate category of Indians in Poland consists of employees of 
multinational or Indian corporations. They came to Poland as a result 
of a decision by their superiors to implement certain projects. The length of 
their stay in Poland is determined by their contract. This is an exceptional group 
of migrants. They did not have to concern themselves with organising a work 
permit or learning Polish or even finding accommodation. Everything was 
arranged in advance by their employers and was a part of their contract. They 
work in an international or mainly Indian environment and they communicate 
mainly in English. These employees do not perceive Poland as a place to 
settle. They are part of the global flow of skilled labour and investment, and 
they are beneficiaries of work permit systems that accommodate the global 
search for expertise (Salt 1997):

‘I never had plan to come to Poland, I never had that plan, so.... The contract is for 3 years 
and that is a long time to go, another 2 years (…) Maybe I can renew a contract, maybe, 
I am giving myself the option to reach some other location, we [the company] have a plant 
now in US’. [21-year-old man, IT specialist, 2 years in Poland]

Some interviewed expats were accompanied by their wives and children. 
Usually, the women did not search for employment opportunities and are 
focused on the family.

3. THE PERCEPTION OF POLAND AND POLES

The perception of Poland and Poles was one of the elements examined 
within the study. Asked about their observations, first of all, interviewees 
pointed to differences in population density, climate and pollution. The 
perception of space and living conditions in Poland was shaped by comparisons 
to India:
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‘It is a small, green town (...) Yes, it is small, because when you compare it to Bombay it 
is small. And I like it’. [35-year-old man, IT specialist, 5 years in Poland, language: Polish]
‘Warsaw is silent and not so much people. The traveling system is good, the public 
transport is really good (…) I think is the best in Europe. I’ve seen that buses are on 
time’. [26-year-old woman, PhD student, 2 years in Poland] 
‘It’s very beautiful, this city is very beautiful, it is very clean, there is no pollution, no 
honking of the cars. Because in India people honk (…). It’s a very peaceful country, 
definitely its very clean and no pollution and it’s the best thing I like here’. [33-year-old 
woman, specialist in economics, one year in Poland]
‘This is really a beautiful country, you know, when you compare it with India, the population 
is quite low, so you don’t see a lot of people here, and the atmosphere is very clean. (…). 
And the temperature there and climate is all the extremes, in summer it is quite hot, it 
almost touches 50, so I never like these (Indian) summers’. [60-year-old man, manager, 
4 years in Poland]

Furthermore, interviewees highlighted similarities between Poles and 
Indians in treating older family members with respect and care. These 
parallels were underlined particularly by those who had Polish spouses, but 
also those who came to Poland with their Indian families. They appreciated 
the fact that family values were essential in both cultures: 

‘India has family culture, Poland has family culture. You can see grannies, and grandpa-
rents taking care of grand-children, the same as in India’. [60-year-old man, manager, 
4 years in Poland]

A positive perception of Poland and Poles, often spontaneously 
accompanied by comparisons with other countries, reflected individual 
migrant’s experience and history: 

‘In my opinion Poles and Hindu are similar. They are both friendly (…) In Germany they 
are not so friendly and in England, too. In USA they are friendly, but they are superficial.
(…) I have lived there (in England) for two, no, four years and then for two years in 
America and in Belgium for one year. So I think that Poles are nicer’. [35-year-old man, 
IT specialist, 5 years in Poland, language: Polish]

Altruism and hospitability shown by Poles to strangers was mentioned 
several times: 

‘I like Polish people. Even when you ask them something, even if they don’t know English, 
they are trying to help you’. [28-year-old man, student, 6 months in Poland] 
‘Initially understanding the language was difficult, so when I landed here the people were 
very, very nice to me. And… in fact, even today, wherever I go (…) there are people here 
who help me in every case (…) Their hospitality, yes, the people show, and it is really 
nice’. [22-year-old man, student, one year in Poland]



The integration of Indian migrants in Poland 157

Nevertheless, differences arose particularly in workplace and business 
relations. Poles seemed to be inflexible and too strict in business relations 
with Indians. One interviewee mentioned that Poles often expected to sign 
a contract after only the first or second business meeting. They wanted to discuss 
contract proposals when they had met the Indian party for just the first time. 
Poles expected very formal negotiations and they get disappointed by delays 
in signing contracts. Indians present a different approach to the convention of 
business meetings. Nevertheless, interviewees who decided to invest in Poland 
have not regretted it. Relatively cheap land, in comparison to India, and the 
very good geographical location of Poland are appreciated by them.

Regarding observations about Polish co-workers, interviewees stressed the 
strict approach to schedule, working hours and overtime presented by Poles. 

‘It is not a first time that I am working with Polish people. I worked with them before 
in different companies and my first impression was wow they are so particular, they are 
coming at 8 in the morning and they must leave at 4 pm. They will not stay one minute 
extra. I am coming from India it is normal even, if you are not paid over time you are 
working 3 hours 4 hours longer. It is normal so I was very surprised to see this kind of 
attitude. Of course it is good because you keep your work-life balance and this was missing 
when I was working in India. When I had a lot of work I worked 16 hours a day and it 
was ok. I felt good at the end of the day that I finished my work’. [30-year-old woman, 
IT specialist, 2.5 years in Poland].

Indians appreciated the way their Polish colleagues behaved in informal 
situations, like changing into English: 

‘It is nice to see their effort, even if they are not good at it. For me it is important 
that somebody want me to understand the whole conversation. I really appreciate that’. 
[30-year-old, IT specialist, 2.5 years in Poland]

What attracted Hindu4 interviewees’ attention in the context of informal 
meetings was alcohol: 

‘Your culture is like this... when you meet together you have to drink together. We don’t 
have that kind of habit. (...) Here people are drinking and then is hard to understand what 
they are saying. If you don’t drink, you don’t take full part in the conversation. Then we 
sit. We don’t know what to do’. [26-year-old student, 2 years in Poland]

4 Although, interviewees were not asked about their religious affiliation, some of them 
during the interview or before it declared that they were Hindu. For them, access to 
vegetarian meals and maintaining their diet was an important issue of everyday life: 

   ‘When I came to Poland there where not so many foreigners. Many people told me that 
chicken is vegetarian, fish is vegetarian. I do not even eat eggs. So you can imagine, 
I never eat outside’. [53-year-old man, IT specialist, 8 years in Poland]
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Polish women were perceived by Indian interviewees, both male and 
female, as more open and independent than Indian women and Poland was 
perceived as a safe country for women: 

‘In Poland the female has so much strong independence, and in India is like opposite. 
Females are not strong, they aren’t independent’. [26-year-old man, PhD student, one 
year in Poland]
‘It’s very safe for the women. Because I’ve been also around city center at 12 o’clock at 
night, 1 o’clock and that I felt very safe (…) That’s is the best thing, you know’. [33-year-
-old woman, specialist in economics, 6 months in Poland] 

However, some male interviewees recalled cases when they were insulted 
by drunk Poles because they looked like foreigners.

Negative comments by some interviewees referred to severity, a lack of 
empathy, selfishness, and instrumentalisation of social contacts. 

‘What I don’t like (...) I feel that people do not have emotions. They are very straight and 
cold blooded (…) Here if you see somebody on the road who has a problem, nobody will 
even look at them (…) The rest of things are fine’. [32-year-old businessman, 8 years in 
Poland]

Concluding the part devoted to the perception of Poles and Poland, 
the most frequently recalled inconvenience is the Polish reluctance to use 
English. Employees delegated to Poland by their multinational or Indian 
headquarters used diverse techniques to communicate with Poles who did 
not speak English.

‘I can understand majority of Polish. But I can’t speak. Only few words. Few sentences 
which I use in my daily language (…) [in case of any problem] I call my secretary and 
she becomes a translator on the phone. But we try to manage without her, handling with 
drawings, talking to them, yes we manage a little bit. All translation, Google translation’. 
[60-year-old man, manager, 4 years in Poland]

4. POLISH LANGUAGE PROFICIENCY 

The vast majority of interviews was conducted in English, even when 
the interviewee had been in Poland for several years. Only a small number 
of interviewees (4 out of 40) declared that they possessed Polish language 
competencies allowing them to fully function in a professional and informal 
context. 
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Having a Polish family and running a business in Poland definitely 
affected their motivation to learn Polish. It was encouraging in the case of an 
interviewee who had lived in Poland for almost 30 years and who had a Polish 
wife, and for a younger IT specialist residing in Poland for five years whose 
Polish wife wanted to live in her homeland. However, it was discouraging 
in the case of another interviewee who had resided in Poland for a decade: 

‘It’s long, my being in Poland, but I don’t get a chance to learn Polish. Mostly I’m in my 
business, from morning to evening. I manage most of foreign customers, other country 
people (…) my wife takes care about Polish customers’. [34-year-old man, shop owner, 
9 years in Poland] 

His Polish wife acted as his translator and mediator in contacts with Poles.
Affluent migrants benefit from a rich offer of private schools or individual 

teachers. Middle-class Indians, such as IT specialists, HR managers 
and finance employees, study Polish since they wanted to improve their 
informal relations outside work. Those less privileged learn Polish in a non-
institutionalised way: 

‘So this is so simple (...) I talk to you now. I met my girlfriend, we talk a little bit. And 
I have contact with some people here…(…) Word by word. And I always learned a little 
bit like that’. [35-year-old man, shop-assistant, 15 years in Poland, language: Polish] 

Evidently, this kind of language training has its disadvantages – these migrants 
have gained speaking skills, although unfortunately their writing and reading 
skills have developed to a comparable level. 

Students studying at programs conducted in English and academics 
working on research projects run by international teams have mostly not 
learned Polish at all. Students treat their stay in Poland as temporary. Their 
social ties are rooted in the international academic community. In this case, 
learning Polish is not considered a worthwhile investment of time and money. 
However, without language skills interviewees are alienated and excluded 
from many Polish interactions. 

CONCLUSIONS

Poland is not a destination for mass Indian immigration; moreover, for 
some Indian citizens it is just a stop in their further journey west. Nevertheless, 
it has not escaped researchers’ notice that their number is growing steadily, 
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which is confirmed by official Polish statistics. The key issue that arises is how 
they are adapting to life in Poland. 

The research conducted between April 2014 and February 2015 revealed 
that before their arrival Indian interviewees demonstrated a limited knowledge 
of Poland. Their motivation behind coming to Poland was diverse: studying 
at a Polish university; improving their individual/family material situation; 
investing their own (or family’s) money in a European country; involvement 
in scientific research projects run in Poland; seeking professional and career 
development  (both in multinational and Indian corporations); emotional 
relationship with a Pole (e.g. marriage). At the time of the research, the 
majority of interviewees declared that they intend to leave Poland after 
accomplishing their goals. Such temporariness, or on the contrary permanency, 
was reflected in patterns of adaptation.

Interviewees who arrived before or shortly after 1989 had an opportunity 
to study at one a Polish university with Polish as the language of instruction. 
At the beginning of their stay in Poland, they participated in introductory 
Polish language courses. After graduation, they married a Pole and started 
their professional career in Poland. They were involved in the introduction 
and development of the free-market system in Poland, working not 
necessarily in areas that matched their education. In this context, they shared 
the experience of economic and political transformation with Poles. Their 
integration occurred through family and economic activities, usually their 
individual or family businesses. Polish spouses played an important role in the 
social but also the economic sphere. Polish partners have also been important 
for the integration of more recent migrants. Interestingly, in some cases 
they have introduced Indians into relations with Poles, encouraging them to 
learn Polish. In others, they have hampered interactions with Polish people. 
They act as intermediaries in contacts with Poles and Polish institutions, 
allowing partners to focus exclusively on their business (restaurant, shop, 
wholesaler, etc.). A relationship with a Pole, marriage or otherwise, is often 
accompanied by a decision to stay longer in Poland. When a migrant searches 
for a job (as a freelancer) or employment outside of an ethnic business, 
learning Polish turns into a cost (time and money) to be borne in order to 
adjust to the requirements of the labour market and contacts with Polish 
business partners. 

Poland has offered opportunities to entrepreneurs investing their own 
or family capital. Several times, interviewees mentioned that they had been 
invited to Poland by their relatives or friends who were residing in Poland. 
With the development of Indian enterprises, a demand for Indian employees 
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has emerged. They maintain contacts with Indian suppliers and contractors 
both in India and worldwide. In the case of Indian restaurants, cooks are the 
most needed employees, as they are responsible for the quality and originality 
of dishes. For newcomers, Indian migrants who have already been residing 
in Poland (co-workers, employers, friends, relatives) are a key source of 
practical knowledge. Sometimes they offered accommodation and assistance 
in dealing with Polish institutions.

A separate category of Indians in Poland was a part of the global flow 
of skilled labour and investment, which included employees of multinational 
and Indian corporations. These professionals do not perceive Poland 
as a settlement destination and the length of their stay is determined by 
their contract. They do not even have to trouble themselves about finding 
accommodation. Everything is arranged in advance by their employers as part 
of their contract. They work in an international or Polish-Indian environment 
and most often they communicate in English. There social life is based largely 
around co-workers. Some, who wanted to improve their informal relations 
outside work, study Polish. 

Indian students who were interviewed were studying programs conducted 
in English at Polish universities. Their social ties are limited to the 
international academic community. Learning Polish is perceived as not worth 
the time and money. In the individual long-term perspective, the discomfort 
and limitations (such as alienation and exclusion) experienced in Poland is 
considered as the cost of achieving a higher income after graduating from 
a foreign university. In the Indian context, it should be stressed that graduating 
from a foreign university offers prestige; therefore, families consider 
universities located in various parts of the world. In this context, studying 
abroad appears to be a form of gaining ‘cultural capital’ and is connected 
with the aspirations of middle-class Indians. Their ambitions are reflected by 
ideas about the rich and more comfortable lifestyle of the Western middle 
class compared to Indian realities. For young Indians, westward migration 
is an indicator of their social status and is associated with a better lifestyle 
(Saavala 2010).

Regarding the last two cases – highly skilled migrants and students – the 
concept of integration understood as the process of settlement and interaction 
with the host society did not seem appropriate at the moment of the research. 
Temporariness is imprinted in the patterns of their adjustment to life in 
Poland. However, migration is a process comprised of different stages. It 
might turn out that due to different reasons migrants, regardless their initial 
plans, prolong their stay and finally settle in Poland.
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The perception of Poland and Poles depends on a given migrant’s 
individual experience. The perception of space and living conditions in 
Poland was shaped by comparisons to India in favour of Poland. Some 
pointed to the altruism and hospitability shown by Poles to strangers, while 
others mentioned severity, indifference and selfishness. Differences between 
Poles and Indians were particularly underscored in the context of workplace 
and business relations. Poles seemed to be inflexible and too strict in business 
relations. Nevertheless, interviewees who decided to invest in Poland have 
not regretted it. Relatively cheap land, in comparison to India, and the 
very good geographical location of Poland (in the neighbourhood of seven 
other European countries) is an advantage for them. Polish co-workers were 
perceived as having a strict approach to schedule, working hours and overtime. 
However, they tried to include Indian colleagues in informal situations, which 
was appreciated by them. For some interviewees, the presence of alcohol 
during informal meetings, and more generally, people who abused alcohol in 
public caused awkwardness. 

Remarkably, the relative attraction of Poland increased when it was 
compared to countries that from an economic point of view are more attractive 
than Poland. This can be interpreted in two ways. Firstly, interviewees really 
appreciate Poland – they chose Poland, knowing that in other countries 
they could gain more in economic terms. However, non-economic reasons 
prevailed and constituted the main advantage of Poland. Secondly, due to 
the huge adaptation costs already borne, they did not want to undertake 
additional efforts in other countries. Therefore, they justified their decision 
about abandoning the idea of searching for higher incomes elsewhere. They 
presented non-material justifications for their decision to stay in Poland, 
which initially was supposed to be just a stop on a further journey. It is 
important to point out that at different stages of the migration process people 
are influenced by many interrelated material and non-material factors. 
Migrants who have Polish spouses, but also those who came to Poland with 
their Indian families, appreciate the fact that family values and strong family 
bonds are essential in both cultures. The positive perception of Poland and 
Poles, often spontaneously accompanied by comparisons with other states, 
was a reflection of individual migrants’ experience and history. However, 
it also mirrored both countries location on the Welzel-Inglehart’s cultural 
map, which refers to dominant values shared by people in different states 
(www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, Inglehart, Baker 2000). The 
distance between India and Poland is repeatedly smaller than the distance 
between India and main destinations for Indian migration – the UK, US, 
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Canada and Australia, as well as richer EU countries. What does it mean in 
the context of immigration to Poland? What does it mean in the context of 
the individual experience of a particular Indian immigrant? It means that, in 
spite of inconveniences, which Indians experience in Poland, and the cultural 
differences they face, everyday relationships with Poles are similar to those 
they know from India. This might lead to well-being experienced by Indian 
immigrants in Poland and might impact their integration with the Polish 
society if they decide to prolong their stay. 
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THE INTEGRATION OF INDIAN MIGRANTS IN POLAND

Summary

The article presents the findings of research aimed at obtaining information 
about the life of Indian citizens in Poland. In total, 40 interviews with Indians 
were conducted between April 2014 and February 2015. Their motivation 
for coming to Poland and perception of our country were analysed. The 
study revealed different patterns of adaptation. Special attention was devoted 
in the research to language acquisition. Conclusions from the qualitative 
field study are accompanied by statistical data on the presence of Indians in 
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Poland. Poland cannot compete with other traditional destinations of Indian 
sub-continent migrations; nevertheless, statistics show that their numbers are 
steadily growing.

INTEGRACJA MIGRANTÓW Z INDII W POLSCE

Streszczenie

Artykuł prezentuje wnioski z badania mającego na celu pozyskanie infor-
macji na temat życia obywateli Indii w Polsce. Między kwietniem 2014 r. 
i lutym 2015 r. przeprowadzono 40 wywiadów z migrantami z Indii. Analizie 
poddane zostały ich motywacje do przyjazdu oraz postrzeganie Polski i Pola-
ków. Badanie pozwoliło na wytyczenie różnych wzorów adaptacji. Specjalną 
uwagę poświęcono nauce języka polskiego. Konkluzjom z badania jakościo-
wego towarzyszą dane statystyczne dotyczące obecności obywateli Indii w Pol-
sce. Chociaż Polska nie może konkurować z tradycyjnymi kierunkami migracji 
z subkontynentu indyjskiego, to oficjalne dane wskazują na rosnącą liczbę 
migracji z Indii do Polski.

ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ ИЗ ИНДИИ В ПОЛЬШЕ

Резюме

В статье представлены результаты исследования, целью которого явля-
ется получение информации о жизни граждан Индии в Польше. В общей 
сложности с апреля 2014 года и до февраля 2015года было взято 40 интервью 
с мигрантами из Индии. Объектом анализа послужили мотивы их прибы-
тия, а также восприятие ими Польши и поляков. Исследование позволило 
разработать различные варианты адаптации. Особое внимание было посвя-
щено изучению представителями Индии польского языка. Выводы по каче-
ственному анализу сопровождаются статистикой, касающейся пребывания 
индийских граждан в Польше. Несмотря на то, что Польша не может кон-
курировать с традиционными миграционными векторами с Индийского суб-
континента, официальные данные указывают на растущее число миграций 
из Индии в Польшу.
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POZIOM I PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA 
WYNAGRODZEŃ W POLSCE

WPROWADZENIE

Problemy wynagradzania pracowników należą do podstawowych oraz 
istotnych zagadnień współczesnej gospodarki i ekonomii. Dotyczą one 
bowiem czynnika ludzkiego i świadczonej przez niego pracy oraz oczekiwań 
pracowników z tą pracą związanych w postaci płacy. Postawy i zachowania zaś 
ludzi angażujących swoje działania, umiejętności i wiedzę „przekładają” się 
zarazem na określone nakłady i wymierne efekty zarówno w gospodarce jako 
całości systemowej, jak i w poszczególnych jej działach czy też organizacjach 
gospodarczych.

Wśród różnych aspektów kształtowania się płac w gospodarce rynkowej 
na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowanie płac w działach gospodarki 
narodowej w Polsce. Jest ono skutkiem działania wielu czynników: demo-
graficzno-społecznych (w tym: wieku, płci i wykształcenia) oraz ekonomicz-
nych (poziomu rozwoju gospodarczego, sytuacji na rynku pracy, atrakcyjności 
gospodarczej). Wiedza zaś o poziomie oraz zróżnicowaniu wynagrodzeń za 
pracę może być wykorzystywana w polskiej gospodarce (i to w skali mikro-, 
jak i makroekonomicznej) do działań na rzecz wzrostu efektywności pracy 
i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz do bardziej racjonal-
nego gospodarowania zasobami ludzkimi w regionie i kraju1. Poziom, dyna-
mika i relacje płac w organizacjach gospodarczych uzależnione są od sytuacji 
na rynku pracy, wymagają więc szczegółowego i stałego monitorowania oraz 
analizy i oceny. Zróżnicowanie płac wskazuje bowiem między innymi na to, 

* Paweł Antoszak – dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Admi-
nistracji i Nauk Społecznych, pawelantoszak@ukw.edu.pl

1 H. Karaszewska, Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicz-
nego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 169.
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ile powinno się płacić na różnych stanowiskach po to, aby pozyskać m.in. 
pracowników o pożądanych kwalifikacjach2.

W Polsce obecnie zauważamy taką sytuację, w której występują grupy 
zawodowe i społeczne, osiągające stosunkowo zróżnicowany i wysoki poziom 
dochodów. Są np. pracownicy, którzy w ciągu miesiąca są w stanie zarobić 
więcej niż inni przez całe życie. Sytuacja taka wzbudza określone dyskusje 
i  emocje w różnych środowiskach pracy. Tym bardziej, że jeszcze kilkana-
ście lat temu różnice dochodowe, w tym i płacowe, były niewielkie. Również 
poziom, relacje i dynamika płac w poszczególnych działach gospodarki naro-
dowej w Polsce różnią się dziś także znacząco. Dotyczy to przy tym także osób 
zatrudnionych na zbliżonych rangą stanowiskach, jak również i wykonujących 
podobne czynności. Dążąc do bliższego poznania skali rzeczywistego zróżni-
cowania płac w działach gospodarki narodowej, ich przyczyn oraz skutków, 
podjęto się między innymi przygotowania prezentowanego artykułu.

1. ZRÓŻNICOWANIE PŁAC W WOJEWÓDZTWACH W POLSCE

Celem i przedmiotem prowadzonych rozważań będzie najpierw prze-
prowadzenie analizy i oceny zróżnicowania wynagrodzeń w województwach 
w Polsce w latach 2006–2015. Efekty analiz ujawniają, że w latach 2006–2015 
między województwami występowało duże zróżnicowanie wynagrodzeń (por.
tab. 1).

Zauważmy, że najwyższe przeciętne wynagrodzenia w analizowanym okre-
sie odnotowano w województwie mazowieckim. W 2006 r. kształtowały się 
na poziomie 3166,02 zł, w 2007 r. 3418,86 zł, w 2008 r. 3771,71 zł, w 2009 r. 
3915,46 zł, w 2010 r. 4031,95 zł, w 2011 r. 4243,41 zł, w 2012  r. 4375,97 zł, 
w  2013 r. 4514,42 zł i wzrosły do 4801,53 zł w 2015 roku. Uwzględniając 
powyższe dane w województwie mazowieckim płace były wyższe niż w innych 
województwach. Wysokie zarobki w województwie mazowieckim były głównie 
efektem kształtowania się płac w Warszawie. Wiele przedsiębiorstw miało 
swoje centrale i siedziby w Warszawie, zwłaszcza jeśli chodziło o działalność 
finansową, ubezpieczeniową i bankową3. Przedsiębiorstwa te potrzebowały 
kadry o wysokich umiejętnościach i wykształceniu. Takich pracowników trze-
ba było wysoko wynagradzać. W regionie mazowieckim znacznie wyraźniej 

2 Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, 
Warszawa 2000, s. 40–44.

3 B. Rokicki, Teorie ekonomiczne a regionalne zróżnicowanie rynku, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa 2008, s. 151.
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niż w innych regionach Polski obserwuje się dysproporcje między płacami 
w stolicy i w jej okolicach. Wysokości wynagrodzeń w Warszawie najbardziej 
zbliżały się do wynagrodzeń w Europie Zachodniej4. Wysokie wynagrodzenia 
wynikały też ze stosunkowo wysokiego rozwoju gospodarczego oraz dużej 
liczby przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych5. Nie bez znaczenia było też 
to, że Warszawa jest stolicą Polski, co niesie za sobą również konsekwencje 
w wynagrodzeniach. 

Wysokie wynagrodzenia zaobserwowano także w województwie śląskim. 
Tam na poziom wynagrodzeń istotny wpływ miała lokalizacja kopalń. Wraz 
z postępem polskiej transformacji gospodarczej i zmianami strukturalnymi 
górnictwo i hutnictwo przestały pełnić najważniejszą funkcję, ale nadal kopal-
nie były atrakcyjne z powodów płacowych. Inwestorzy zagraniczni, zwłaszcza 
ze względu na degradacje środowiska, nie podejmowali się też chęci inwesto-
wania w tym regionie. Jednakże, dzięki warunkom stworzonym przez Kato-
wicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, niektórzy z inwestorów podjęli decyzje 
o uruchomieniu tam działalności gospodarczej. W  tych firmach pracownicy 
otrzymywali wysokie wynagrodzenia. Na Śląsku na poziom wynagrodzenia 
istotny wpływ miała lokalizacja zakładów, a więc i to, czy pracuje się w naj-
większych miastach w tym regionie, tj. Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, 
Zabrzu czy Bytomiu.

Na Pomorzu najwyższe wynagrodzenia oferowało Trójmiasto. Uwzględ-
niając inflację, można zaobserwować, że realny wzrost wynagrodzeń był niski 
i w latach 2006–2009 był na poziomie 4%, natomiast w latach 2010–2015 był 
już tylko na poziomie 1%.

4 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wynagradzanie za pracę i ich rola w motywowaniu do 
pracy, [w:] Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, 
W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 124.

5 W. Jarmołowicz, A. Strużyna, Regionalne zróżnicowanie płac, [w:] Rynek pracy w warun-
kach zmian ustrojowych, W. Jarmołowicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 151.
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Do najlepiej opłacanych miejsc pracy w regionie zalicza się spółki skarbu 
państwa. W województwie tym zauważono wzrost płac w przedsiębiorstwach 
z branży technicznej, bankowej i finansowej. Stosunkowo wysokie wynagro-
dzenia w województwie dolnośląskim wynikają z tego, że dolnośląski rynek 
pracy jest atrakcyjny. Płace kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szcze-
bla „wytyczają” specjalne strefy ekonomiczne: wałbrzyska i legnicka. Dzięki 
poczynionym tu inwestycjom zagranicznym płace w tych strefach wzrosły. 
W regionie wielkopolskim, podobnie jak w mazowieckim, nasila się również 
zjawisko migracji zarobkowej. Ludzie przenoszą się z mniejszych miejscowo-
ści do Poznania, gdyż tu łatwiej o zatrudnienie, a wykwalifikowani specjaliści 
zarabiają nawet o 50% więcej. Dotyczy to zwłaszcza takich pracowników, jak: 
specjaliści branży mechanicznych, telekomunikacyjnych, informatycy czy ana-
litycy kredytowi. W regionie łódzkim wynagrodzenia wzrastały mniej więcej 
zgodnie z inflacją, szczególnie jeśli chodzi o  stanowiska menedżerów i spe-
cjalistów wyższego szczebla. Natomiast płace pracowników niższego szczebla 
nie „nadążały” za inflacją. 

Tabela 2
Wskaźniki statystyczne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto 

w województwach w Polsce w latach 2006–2015

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Ogółem

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

2297,29

 263,10

11,5%

2478,98

 284,32

11,5%

2728,52

 313,56

11,5%

2865,66

 319,36

11,1%

2992,47

 314,48

10,5%

2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

3152,22

 336,65

10,7%

3280,88

 332,92

10,1%

3401,80

 345,41

10,2%

3515,59

 353,25

10,0%

3639,32

 360,34

9,9%

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie tabeli 1. 

W regionie łódzkim zauważa się zainteresowanie niewykwalifikowanymi 
pracownikami fizycznymi, mimo że oferuje się im najniższe możliwe stawki 
płacowe. Wskutek załamania się rynku budowlanego notuje się w tym regio-
nie obniżenie wynagrodzeń w branży budowlanej. Podobna sytuacja dotyczy 
gastronomii. Natomiast w regionie warmińsko-mazurskim główną determi-
nantą tak niskich wynagrodzeń było bezrobocie, które jest najwyższe w kraju. 



Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce 171

Powstała suwalska strefa ekonomiczna, której zadaniem jest zachęcanie inwe-
storów do podejmowania działalności poprzez stworzenie odpowiedniej moty-
wacji, w postaci oferowanej im m.in. możliwości niepodwyższania lokalnego 
poziomu wynagrodzeń.

Współczynnik zmienności w latach 2006, 2007 i 2008 wynosił 11,5% 
i oznaczał małą zmienność wynagrodzeń. W 2009 roku wskaźnik ten spadł 
do 11,1%, w 2010 roku do 10,5%, w 2011 roku wzrósł do 10,7%, w 2012 roku 
spadł do 10,1%, w 2013 roku wyniósł 10,2%, w 2014 roku 10,0%. Na koniec 
2015 roku wskaźnik zmienności wynagrodzeń wynosił 9,9%. W całym bada-
nym okresie wskaźnik ten charakteryzował się małą zmiennością. Wynikała 
głównie z niskiego wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji.

2.  WYNAGRODZENIA W DZIAŁACH GOSPODARKI NARODOWEJ 
W POLSCE

Zasadne stało się również przeprowadzenie analizy i oceny zróżnicowania 
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w działach gospodarki naro-
dowej w Polsce6. Dane dotyczące tego zróżnicowania w latach 2006–2015 
przedstawione są w tabeli 3. 

Rezultaty analiz ujawniły, że w latach 2006–2015 występowało znaczne 
zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń w działach gospodarki narodowej 
w Polsce (zob. tab. 3). Najwyższe przeciętne wynagrodzenia – co do poziomu 
– odnotowano w dziale działalność finansowa i ubezpieczeniowa. W  2006 
roku kształtowały się na poziomie 4474,61 zł, w 2007 roku 4882,36 zł, w 2008 
roku 55131 zł, w 2009 roku 5335,59 zł, w 2010 roku 5390,38 zł, w 2011 roku 
5818,85  zł, w 2012 roku 5989,61 zł, w 2013 roku 6153,77 zł, w 2014 roku 
6194,36 zł, a w 2015 roku 6511,17 zł. Wynikało to z tego, że dział ten w ana-
lizowanym okresie bardzo dynamicznie się rozwijał. Natomiast działalność 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasy-
fikacji Działalności (PKD); Z. Sekuła, Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie 
w  warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław 1999. Polska Klasyfikacja 
Działalności jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem 
zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, jakie realizują jednostki (pod-
mioty gospodarcze) tworzące gospodarkę narodową. Klasyfikuje podmioty gospodar-
cze dla potrzeb krajowego, urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej 
REGON – według prowadzonej przez nie działalności. PKD ustala symbole, nazwy 
i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu poziomach, tj. sekcji 
i podsekcji, działów, grup, klas i podklas.



PAWEŁ ANTOSZAK172
Ta

be
la

 3
Pr

ze
ci
ęt

ne
 m

ie
si
ęc

zn
e 

w
yn

ag
ro

dz
en

ia
 b

ru
tt

o 
w

 d
zi

ał
ac

h 
go

sp
od

ar
ki

 n
ar

od
ow

ej
 w
 P

ol
sc

e 
w

 la
ta

ch
 2

00
6–

20
15

 (
w

 z
ł)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15

R
ol

ni
ct

w
o,

 le
śn

ic
tw

o,
 ło

w
ie

ct
w

o 
i r

yb
ac

tw
o

Pr
ze

m
ys
ł

B
ud

ow
ni

ct
w

o

H
an

de
l, 

na
pr

aw
a 

po
ja

zd
ów

 

Tr
an

sp
or

t i
 g

os
po

da
rk

a 
m

ag
az

yn
ow

a

Z
ak

w
at

er
ow

an
ie

 i 
ga

st
ro

no
m

ia

In
fo

rm
ac

ja
 i 

ko
m

un
ik

ac
ja

D
zi

ał
al

no
ść

 fi
na

ns
ow

a 
i u

be
zp

ie
cz

en
io

w
a

O
bs
łu

ga
 r

yn
ku

 n
ie

ru
ch

om
oś

ci

A
dm

in
is

tr
ac

ja
 p

ub
lic

zn
a 

i o
br

on
a 

na
ro

do
w

a

E
du

ka
cj

a

O
ch

ro
na

 z
dr

ow
ia

 i 
po

m
oc

 
sp

oł
ec

zn
a

Po
zo

st
ał

a 
dz

ia
ła

ln
oś
ć 

us
łu

go
w

a

23
77

,3
1

24
98

,6
3

20
41

,1
7

20
14

,1
7

26
50

,0
3

15
59

,2
6

44
35

,5
3

44
74

,6
1

26
12

,6
1

32
14

,6
6

25
73

,1
2

21
01

,8
2

23
85

,2
8

25
93

,9
4

27
02

,2
9

22
52

,1
0

21
93

,5
3

28
03

,2
8

16
60

,9
4

46
03

,1
2

48
82

,3
6

28
34

,2
4

33
68

,9
9

25
73

,1
2

24
63

,5
0

23
85

,2
8

29
42

,5
1

29
79

,2
4

24
92

,2
7

24
33

,4
1

30
74

,6
1

18
40

,5
1

50
69

,4
2

50
51

,3
1

30
69

,7
6

37
89

,9
9

29
62

,1
9

28
68

,4
0

25
06

,7
4

29
66

,9
0

29
61

,7
7

26
59

,3
6

25
44

,9
0

29
22

,2
4

19
17

,7
7

53
23

,8
8

53
35

,5
9

32
57

,7
4

40
20

,2
8

31
61

,8
8

30
66

,4
6

24
90

,2
2

33
04

,4
6

32
57

,7
5

27
23

,7
7

26
33

,9
8

29
52

,4
6

20
23

,1
0

55
38

,0
6

53
90

,3
8

33
82

,5
9

41
49

,8
2

33
81

,0
9

31
37

,4
3

23
51

,0
3

36
48

,5
9

34
79

,9
4

28
84

,1
0

27
74

,3
4

30
63

,5
6

21
04

,2
5

58
52

,7
5

58
18

,8
5

35
23

,8
8

43
20

,1
4

35
76

,6
7

32
26

,0
7

24
16

,8
2

39
41

,1
1

36
00

,3
0

29
51

,6
8

29
05

,2
8

31
66

,1
7

21
77

,0
2

59
00

,2
6

59
89

,6
1

37
19

,0
1

43
92

,2
4

37
50

,4
5

33
00

,5
6

25
41

,7
2

39
70

,5
0

37
63

,9
7

29
93

,0
1

30
03

,6
8

32
58

,5
0

22
71

,2
7

61
65

,8
8

61
53

,7
7

38
31

,3
0

45
21

,4
6

39
08

,9
7

33
74

,6
4

28
76

,1
6

41
72

,8
4

38
76

,9
1

31
02

,2
9

31
29

,7
7

33
74

,4
9

23
70

,4
0

64
23

,5
3

61
94

,3
6

39
41

,4
7

46
60

,9
1

40
14

,9
8

34
56

,5
7

29
71

,2
8

43
48

,2
7

39
83

,4
9

32
17

,4
9

32
77

,6
0

32
49

,7
5

24
59

,5
9

66
85

,3
3

65
11

,1
7

40
75

,4
6

47
87

,6
1

41
33

,4
8

35
65

,9
8

30
40

,9
7

Ź
ró

dł
o:

 o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
st

aw
ie

: P
rz

ec
ię

tn
e 

m
ie

się
cz

ne
 w

yn
ag

ro
dz

en
ia

 b
ru

tto
 w

ed
łu

g 
se

kc
ji,

 R
oc

zn
ik

 S
ta

ty
st

yc
zn

y 
R

ze
cz

po
-

sp
ol

ite
j P

ol
sk

ie
j 2

00
7,

 2
00

8,
 2

00
9,

 2
01

0,
 2

01
1,

 2
01

2,
 2

01
3,

 2
01

4,
 2

01
5,

 2
01

6,
 W

yd
aw

ni
ct

w
o 

G
U

S,
 W

ar
sz

aw
a 

20
07

, s
. 2

67
; 2

00
8,

 s
. 2

57
; 

20
09

, s
. 2

63
; 2

01
0,

 s
. 2

88
–2

89
; 2

01
1,

 s
. 2

52
; 2

01
2,

 s
. 2

55
; 2

01
3,

 s
. 2

69
; 2

01
4,

 s
. 2

70
; 2

01
5,

 s
. 2

72
; 2

01
6,

 s
. 2

72
.



Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce 173

finansowo-ubezpieczeniowa w gospodarce rynkowej zyskała na znaczeniu, 
a specjaliści z tego zakresu musieli być dobrze wynagradzani. Również wyso-
kie wynagrodzenia zaobserwowano w dziale informacja i komunikacja. Dział 
ten stał się jednym z ważniejszych w naszej gospodarce, a potwierdzeniem 
tego jest utworzone nowe Ministerstwo Cyfryzacji. Informatyzacja w nowo-
czesnej i rozwijającej się Polsce jest bardzo ważnym działem, który przyczynia 
się do zwiększenia atrakcyjności naszej gospodarki. Fachowa i specjalistyczna 
wiedza musi być odpowiednio motywowana w postaci wysokich zarobków. 
Taki poziom wynagrodzeń to i tak mniej niż w przypadku innych branż – 
prawa, sprzedaży i marketingu czy IT, jednak wynagrodzenia w bankowości 
i ubezpieczeniach charakteryzuje duże odchylenie od średniej wartości zarów-
no w górę, jak i w dół. Zarobki można zwiększyć poprzez rozwijanie dodatko-
wych umiejętności. Bardzo ceniona jest znajomość rynku ubezpieczeniowego 
krajów Bliskiego Wschodu, a także dwóch języków obcych – intensywnie 
poszukiwane są osoby ze znajomością języka rosyjskiego.

Tabela 4
Wskaźniki statystyczne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto 

według działów gospodarki narodowej w Polsce w latach 2006–2015

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

2687,55

 843,88

31,4%

2870,51

 885,87

30,9%

3160,03

 919,07

29,1%

3279,15

 990,08

30,2%

3401,99

1016,58

29,9%

2011 2012 2013 2014 2015

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

3591,54

1102,37

30,7%

3718,11

1106,85

29,8%

3853,32

1130,50

29,3%

3976,14

1147,92

28,9%

4102,78

1219,18

29,7%

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie tabeli 3.

Kształtowanie się płac w sekcji administracja publiczna i obrona naro-
dowa przedstawia tabela 3. Uwzględniając inflację, można zaobserwować, 
że wzrost wynagrodzeń był niski i w latach 2006–2009 był na poziomie 5%, 
natomiast w latach 2010–2015 już tylko na poziomie 2–3%. Wynagrodzenia 
w administracji publicznej i obronie narodowej były stosunkowo wysokie, ale 
ich wzrost był niewielki. Wynagrodzenia w tych sekcjach są stałe i wynikają 
z podziału z Budżetu Państwa. Najniższe wynagrodzenia pod względem wyso-
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kości odnotowano w dziale zakwaterowanie i gastronomia. W pozostałych 
działach gospodarki narodowej w Polsce wynagrodzenia utrzymywały się na 
zbliżonym poziomie, a wzrost ich był prawie równy wzrostowi inflacji. 

Współczynnik zmienności w 2006 roku wyniósł 31,4%, w 2007 roku 30,9% 
w 2008 roku 29,1%, w 2009 roku wskaźnik ten wzrósł do 30,2%, w  2010 
roku spadł do 29,9%, w 2011 roku wzrósł do 30,7%, w 2012 roku spadł do 
29,8%, w 2013 roku wyniósł 29,3%, w 2014 roku 28,9%. Na koniec 2015 roku 
wskaźnik zmienności wynagrodzeń wynosił 29,7% i w całym badanym okresie 
charakteryzował się małą zmiennością. 

3. WYNAGRODZENIA W GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU W POLSCE

Dane o wynikach analizy zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce w prze-
kroju gałęzi przemysłu7 w latach 2006–2015 przedstawia tabela 5. Przepro-
wadzone analizy wskazują, że w przekroju gałęzi przemysłu w Polsce latach 
2006–2015 występowało istotne zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń 
(zob. tab. 5). Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w produkcji wyrobów 
tytoniowych i w 2006 roku kształtowały się na poziomie 4583,87 zł, w 2007 r. 
4732,64 zł, w 2008 r. 4897,91 zł, w 2009 r. 4973,09 zł, w 2010 r. 5394,64 zł, 

7 Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1994, Instytut Organizacji i Zarządzania 
w Przemyśle Warszawa: „ORGMASZ”, Opracowanie Ministerstwa Przemysłu i Han-
dlu, Departament Analiz i Prognoz, 1995.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kla-
syfikacji Działalności (PKD),w którym szczegółowo omawia się zasady metodyczne 
dotyczące struktury PKD, rodzajów działalności, jednostek statystycznych i zasad ich 
kwalifikowania. Do przemysłu uspołecznionego zaliczano osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zgodnie z obowiązującą 
Klasyfikacją Gospodarki Narodowej ujęto w dziale przemysł: (1) przedsiębiorstwa 
i spółdzielnie, (2) zakłady przemysłowe samodzielnie bilansujące wchodzące w skład 
kombinatów i wielozakładowych przedsiębiorstw (w pełni dzielonych), (3) zakłady 
przemysłowe jednostek budżetowych, (4) spółki prawa handlowego. Do przemysłu 
prywatnego zaliczono: (1) spółki z udziałem kapitału zagranicznego, (2) przedsię-
biorstwa międzynarodowe, (3) przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości, 
(4) spółki prawa handlowego i cywilnego, (5) fundacje, (6) zakłady wytwórcze i usłu-
gowe prowadzone przez osoby fizyczne. Działalność tych zakładów zaliczona była do 
poszczególnych działów gospodarki narodowej łącznie z działalnością podstawową 
przedsiębiorstw, w skład których wchodzą. Dane, z których korzystano dla działu 
przemysł, opracowane były zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami gospodarki naro-
dowej. Zgodnie z Klasyfikacją Gospodarki Narodowej (KGN) zastosowano podział 
przemysłu na wydobywczy i przetwórczy. 



Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce 175
Ta

be
la

 5
Pr

ze
ci
ęt

ne
 m

ie
si
ęc

zn
e 

w
yn

ag
ro

dz
en

ia
 b

ru
tt

o 
w

 g
ał
ęz

ia
ch

 p
rz

em
ys
łu

 w
 P

ol
sc

e 
w

 la
ta

ch
 2

00
6–

20
15

 (
w

 z
ł)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15

G
ór

ni
ct

w
o 

i w
yd

ob
yw

an
ie

Pr
od

uk
cj

a 
ar

ty
ku
łó

w
 s

po
ży

w
cz

yc
h 

Pr
od

uk
cj

a 
na

po
jó

w

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 ty

to
ni

ow
yc

h

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 te

ks
ty

ln
yc

h

Pr
od

uk
cj

a 
od

zi
eż

y 
i w

yr
ob

ów
 

fu
tr

za
rs

ki
ch

Pr
od

uk
cj

a 
sk

ór
 i 

w
yr

ob
ów

 
sk

ór
za

ny
ch

Pr
od

uk
cj

a 
dr

ew
na

 i 
w

yr
ob

ów
 

z 
dr

ew
na

 o
ra

z 
ze

 s
ło

m
y 

i w
ik

lin
y

Pr
od

uk
cj

a 
pa

pi
er

u 
i w

yr
ob

ów
 

z 
pa

pi
er

u

Pr
od

uk
cj

a 
ko

ks
u 

i p
ro

du
kt

ów
 

ra
fin

ac
ji 

ro
py

 n
af

to
w

ej

Po
lig

ra
fia

 i 
no
śn

ik
i i

nf
or

m
ac

ji

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 c

he
m

ic
zn

yc
h

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 

fa
rm

ac
eu

ty
cz

ny
ch

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 g

um
ow

yc
h 

i z
 tw

or
zy

w
 s

zt
uc

zn
yc

h

45
66

,0
0

19
31

,2
9

34
21

,2
0

45
83

,8
7

16
66

,6
6

12
32

,0
8

13
92

,6
2

15
82

,5
6

26
45

,0
2

47
95

,7
6

23
35

,9
9

30
10

,0
8

42
27

,8
1

22
13

,8
6

48
82

,9
5

21
10

,1
8

36
79

,5
7

47
32

,6
4

18
24

,6
5

13
19

,3
0

14
98

,1
8

17
58

,7
8

28
23

,0
2

52
76

,2
2

24
42

,8
8

32
05

,3
3

44
33

,7
4

23
81

,3
9

54
17

,1
5

23
36

,0
7

40
02

,2
5

48
97

,9
1

19
71

,0
4

14
91

,8
9

16
60

,1
6

19
42

,5
2

30
07

,6
6

57
58

,7
3

27
71

,9
1

35
66

,7
5

46
45

,5
2

26
37

,9
7

57
07

,5
0

24
16

,9
4

43
02

,4
3

49
73

,0
9

20
89

,5
2

15
77

,1
5

17
61

,4
6

20
23

,9
6

31
19

,3
5

56
52

,8
1

28
76

,9
5

37
25

,6
0

51
14

,2
5

27
32

,0
2

58
17

,8
1

25
30

,2
4

44
92

,4
5

53
94

,6
4

21
80

,0
4

16
54

,1
7

18
78

,1
7

21
37

,2
9

32
81

,0
0

61
71

,6
9

30
39

,7
8

39
24

,2
3

51
11

,1
3

28
80

,7
8

63
36

,3
9

26
79

,2
8

47
80

,0
0

57
40

,9
4

22
82

,4
2

17
53

,8
9

19
52

,9
9

22
26

,9
8

34
20

,3
8

67
68

,1
2

33
63

,7
5

41
16

,0
0

52
66

,1
2

30
25

,1
4

66
22

,2
1

28
08

,9
3

49
65

,8
4

59
07

,9
9

23
75

,8
3

18
45

,8
6

20
52

,1
7

23
42

,6
3

36
13

,0
5

70
54

,9
8

34
69

,1
7

42
75

,6
2

51
81

,1
4

31
54

,6
8

68
08

,8
9

29
34

,8
1

51
26

,6
4

59
90

,4
0

24
61

,8
6

19
50

,5
3

21
59

,4
5

24
80

,9
1

37
53

,6
9

72
68

,2
9

35
35

,9
5

44
78

,3
8

54
30

,9
1

32
94

,2
5

68
10

,7
1

30
60

,0
8

52
33

,7
7

60
18

,6
9

25
88

,6
5

20
44

,0
1

22
81

,5
1

25
87

,6
0

38
63

,6
3

73
38

,7
2

38
66

,7
4

45
66

,7
7

55
35

,0
7

34
48

,0
2

68
37

,4
1

31
70

,0
9

54
14

,0
1

63
81

,3
7

27
08

,6
2

21
41

,6
7

24
09

,6
1

26
70

,2
4

40
21

,9
9

74
72

,6
0

38
09

,6
7

46
96

,9
2

57
53

,7
8

35
74

,7
0



PAWEŁ ANTOSZAK176
Ta

be
la

 5
 (

cd
.)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15

Pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
 z

 p
oz

os
ta
ły

ch
 

su
ro

w
có

w
 n

ie
m

et
al

ic
zn

yc
h

Pr
od

uk
cj

a 
m

et
al

i
Pr

od
uk

cj
a 

w
yr

ob
ów

 z
 m

et
al

i
Pr

od
uk

cj
a 

ko
m

pu
te

ró
w

, w
yr

ob
ów

 
el

ek
tr

on
ic

zn
yc

h 
i o

pt
yc

zn
yc

h
Pr

od
uk

cj
a 

ur
zą

dz
eń

 e
le

kt
ry

cz
ny

ch
Pr

od
uk

cj
a 

m
as

zy
n 

i u
rz
ąd

ze
ń

Pr
od

uk
cj

a 
po

ja
zd

ów
 

sa
m

oc
ho

do
w

yc
h;

 p
rz

yc
ze

p 
i n

ac
ze

p
Pr

od
uk

cj
a 

po
zo

st
ał

eg
o 

sp
rz
ęt

u 
tr

an
sp

or
to

w
eg

o
Pr

od
uk

cj
a 

m
eb

li 
Po

zo
st

ał
a 

pr
od

uk
cj

a 
w

yr
ob

ów
N

ap
ra

w
a,

 k
on

se
rw

ac
ja

 
i i

ns
ta

lo
w

an
ie

 m
as

zy
n 

i u
rz
ąd

ze
ń

Po
bó

r, 
uz

da
tn

ia
ni

e 
i r

oz
pr

ow
ad

za
ni

e 
w

od
y

G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i, 
od

zy
sk

 
su

ro
w

có
w

23
44

,6
3

29
84

,1
0

21
17

,1
2

27
79

,0
8

25
22

,0
9

26
28

,7
1

26
04

,4
3

27
66

,3
6

17
24

,4
6

17
43

,3
5

25
69

,9
0

25
58

,8
8

21
87

,7
5

25
95

,6
7

32
47

,2
3

23
85

,5
7

29
02

,7
9

27
17

,8
9

28
80

,7
9

28
20

,5
1

30
31

,9
2

19
19

,6
9

18
52

,7
4

27
89

,7
0

27
17

,5
6

23
85

,8
3

28
49

,7
9

35
07

,1
6

26
27

,4
7

30
65

,6
8

29
03

,4
3

30
96

,2
0

31
24

,3
3

33
93

,1
1

21
34

,7
9

21
25

,3
2

31
71

,0
9

29
81

,9
4

26
47

,6
0

29
42

,0
3

34
92

,6
1

26
48

,9
6

30
65

,6
8

30
75

,9
2

31
82

,9
3

32
53

,9
0

32
75

,0
6

21
72

,6
9

22
76

,2
2

32
65

,7
8

31
79

,0
9

28
17

,2
9

31
17

,5
8

36
31

,8
5

28
02

,1
0

32
26

,9
4

32
84

,6
3

33
64

,5
8

35
29

,8
8

33
22

,9
2

22
48

,2
6

23
59

,8
4

34
58

,9
5

33
95

,2
6

29
91

,8
2

32
71

,5
6

39
05

,0
8

29
97

,7
7

32
57

,1
3

34
60

,9
5

35
94

,3
4

37
41

,3
2

37
86

,1
0

23
74

,5
8

25
30

,3
3

37
06

,3
1

35
16

,9
0

30
82

,5
2

33
58

,1
7

40
38

,6
0

31
21

,6
1

33
94

,0
2

36
90

,7
6

37
78

,2
2

38
74

,1
7

40
36

,3
8

24
61

,5
5

28
01

,6
4

39
06

,4
1

36
72

,8
3

31
47

,6
1

34
50

,8
7

40
96

,8
6

32
38

,0
6

36
59

,3
2

38
87

,0
2

38
49

,7
6

41
32

,6
0

40
91

,3
3

25
90

,7
8

28
78

,7
9

40
75

,6
0

38
13

,1
3

32
08

,5
9

35
97

,5
6

42
83

,7
5

33
88

,8
7

38
97

,0
4

40
31

,0
9

40
44

,3
8

43
06

,9
6

43
56

,4
4

27
42

,3
2

29
65

,8
1

43
40

,5
9

39
78

,8
1

32
94

,4
4

37
54

,4
4

44
39

,2
9

35
26

,8
8

41
35

,1
3

41
58

,7
6

41
95

,4
8

44
59

,3
2

45
72

,0
6

28
30

,9
3

31
31

,1
5

45
22

,7
1

40
99

,5
8

34
24

,2
8

Ź
ró

dł
o:

 o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
st

aw
ie

: P
rz

ec
ię

tn
e 

m
ie

się
cz

ne
 w

yn
ag

ro
dz

en
ia

 b
ru

tto
 w

ed
łu

g 
w

yb
ra

ny
ch

 s
ek

cj
i i
 d

zi
ał

ów
. R

oc
zn

ik
 S

ta
-

ty
st

yc
zn

y 
R

ze
cz

yp
os

po
lit

ej
 P

ol
sk

ie
j 2

00
7,

 2
00

8,
 2

00
9,

 2
01

0,
 2

01
1,

 2
01

2,
 2

01
3,

 2
01

4,
 2

01
5,

 2
01

6,
 W

ar
sz

aw
a,

 W
yd

aw
ni

ct
w

o 
G

U
S,

 2
00

6,
 

s. 
26

7–
26

9;
 2

00
7,

 s
. 2

69
–2

71
; 2

00
8,

 s
. 2

59
–2

61
; 2

00
9,

 s
. 2

65
–2

67
; 2

01
0,

 s
. 2

92
–2

93
; 2

01
1,

 s
. 2

53
–2

54
; 2

01
2,

 s
. 2

56
–2

57
; 2

01
3,

 s
. 2

70
–2

71
; 

20
14

, s
. 2

71
–2

72
; 2

01
5,

 s
. 2

73
–2

74
; 2

01
6,

 s
. 2

73
–2

74
.



Poziom i przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce 177

w 2011 r. 5740,94 zł, w 2012 r. 5907,99 zł, w 2013 r. 5990,40 zł, w 2014 r. 
6018,69 zł, a w 2015 r. 6381,37 zł. Tempo wzrostu natomiast wynosiło w 2006 
roku 100,63%, w 2007 r. 103,25%, w 2008 r. 103,49%, w 2009 r. 101,53%, 
w 2010 r. 108,48%, w 2011 r. 106,42%, w 2012 r. 102,91%, w 2013 r. 101,39%, 
w 2014 r. 100,47%, a w 2015 106,03%. Wpływ na takie wynagrodzenia miała 
sytuacja na rynkach tytoniowych. Nieco niższe wynagrodzenia zaobserwowa-
no w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Wpływ na takie 
płace miała sytuacja na światowych rynkach. Również wysokie wynagrodzenia 
zaobserwowano w górnictwie i wydobywaniu. Uwzględniając inflację, można 
zaobserwować, że wzrost wynagrodzeń był niski i w latach 2006–2009 kształto-
wał się na poziomie 4%, natomiast w latach 2010–2015 już tylko na poziomie 
1–2%. Pozycja tej gałęzi przemysłu w hierarchii wynagrodzeń była trwała i, 
mimo jego rekonstrukcji i spadku znaczenia gospodarczego, wynagrodze-
nia były jedne z wyższych. Działalność związków zawodowych oraz ciężka 
i niebezpieczna praca miały również wpływ na tak wysokie wynagrodzenia. 
Natomiast najniżej pod względem wysokości wynagrodzeń znajdowała się 
produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (zob. tab. 5). Importowanie taniej 
odzieży ze Wschodu wpływało na pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich 
przedsiębiorstw, co przekładało się na tak niski poziom wynagrodzeń.

Tabela 6
Wskaźniki statystyczne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto 

według gałęzi przemysłu w Polsce w latach 2006–2015

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

2634,65

 946,16

35,9%

2837,66

 996,63

35,1%

2998,41

1177,29

39,3%

3211,90

1078,75

33,6%

3378,82

1132,75

33,5%

2011 2012 2013 2014 2015

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

3516,20

1351,64

38,4%

3738,97

1264,28

33,8%

3875,84

1288,29

33,2%

4017,48

1264,14

31,6%

4159,73

1288,28

31,0%

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie tabeli 5.

Współczynnik zmienności w 2006 roku wyniósł 35,9%, w 2007 roku spadł 
do 35,1% i w 2008 roku wynosił 39,3% i oznaczał małą zmienność wynagro-
dzeń. W 2009 roku wskaźnik ten spadł do 33,6%, w 2010 roku do 33,5%, 
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w  2011  roku wzrósł do 38,4%, w 2012 roku spadł do 33,8%, w 2013 roku 
wyniósł 33,2%, w 2014 roku 31,6%. Na koniec 2015 roku wskaźnik zmienno-
ści wynagrodzeń wynosił 31,0% i w całym okresie charakteryzował się małą 
zmiennością.

4.  WYNAGRODZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
W GRUPACH ZAWODÓW W POLSCE

Wykonywanie określonego zawodu jest istotnym kryterium stanowią-
cym o wysokości wynagrodzeń8. Za decydujący czynnik w kształtowaniu się 
poziomu wynagrodzeń uznać właśnie należy stanowisko pracy rozumiane jako 
wyznaczona pracownikowi funkcja wraz z zakresem czynności, zadaniami, 
obowiązkami składającymi się na wykonywaną pracę9. Stosownie do wykony-
wanych czynności na danym stanowisku pracownik musi też mieć odpowied-
nią wiedzę teoretyczną, doświadczenie, umiejętności. Z pracą wiąże się różny 
zakres i rodzaj odpowiedzialności, uciążliwości i efektywności10.

Do przeprowadzenia analizy zróżnicowania wynagrodzeń w przedsiębior-
stwach w grupach zawodów pracy w latach 2006–2015 wykorzystane zostaną 
najpierw dane o przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeniach 
brutto. Wyniki badań wskazują, że w latach 2006–2015 występowało istotne 
zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 
wśród różnych grup zawodowych (zob. tab. 7). 

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w grupie wyższych urzędni-
ków i kierowników. W 2006 roku kształtowały się na poziomie 5917,29  zł, 
w  2007  roku 6488,11 zł, w 2008 roku 7219,37 zł, w 2009 roku 7265,11 zł, 
w  2010 roku 7344,00 zł, w 2011 roku 7654,12 zł, w 2012 roku 8143,17 zł, 
w 2013 roku 8259,66 zł, w 2014 roku 8378,63 zł, a w 2015 roku 8456,85 zł. 
Wysokie wykształcenie oraz duża specjalistyczna wiedza, a także odpowie-
dzialność wpływały na to, że wynagrodzenia w tej grupie zawodowej były tak 
wysokie. Również wysokie wynagrodzenia zaobserwowano w grupie specja-
listów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w grupie 
specjalistów z zakresu prawa, dziedzin społecznych i kultury. 

 8 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, 
Kraków 1998, s. 31.

 9 Z. Sekuła, Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie…, op. cit., Ossolineum, Wro-
cław 1999, s. 49.

10 T. Listwan, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 58.
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Rozwój technologii informatycznych, głównie branży IT, spowodował, 
że specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych byli bardzo 
poszukiwani, co było powodem wzrostu płac. Również wysokie były wyna-
grodzenia specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania. Uwzględnia-
jąc inflację, można zaobserwować, że wzrost wynagrodzeń był jednak niski 
i w  latach 2005–2008 wzrósł o 4%, natomiast w latach 2009–2014 już tylko 
o 1%. Rozwój gospodarki, a w tym powstawanie wielu firm krajowych i zagra-
nicznych, przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na takich specjalistów, 
a ich fachowa i specjalistyczna wiedza była odpowiednio wynagradzana. 
Wyższe wynagradzania przekładały się natomiast na większe efekty pracy. 
Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący przy pracach prostych. Mała 
odpowiedzialność oraz stosunkowo niska fachowa wiedza powodowały tak 
niski poziom płac. W pozostałych grupach zawodów w Polsce wynagrodzenia 
utrzymywały się na zbliżonym poziomie.

Współczynnik zmienności w 2006 roku wyniósł 45,5%, w 2007 rok spadł 
do 43,4%, w 2008 roku wynosił 40,8% i w 2009 roku spadł do 40,3%. W okre-
sie tym współczynnik zmienności charakteryzował się przeciętną dyspersją. 
W 2010 roku spadł do 39,6%, w latach 2011 i 2012 nie uległ zmianie i wynosił 
39,9%, w 2013 roku wyniósł 39,3%, w 2014 roku 39,1%. Wskaźnik ten od 
2006 roku spadał i na koniec 2015 roku wynosił 37,2% i charakteryzował się 
małą zmiennością.

Tabela 8
Wskaźniki statystyczne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto 

według grup zawodów wykonywanych w Polsce w latach 2006–2015

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

2780,12

1266,33

45,5

3070,63

1331,26

43,4%

3370,33

1408,02

41,8%

3476,71

1400,90

40,3%

3575,31

1414,42

39,6%

2011 2012 2013 2014 2015

Średnia

Odchylenie standardowe populacji

Współczynnik zmienności

3699,57

1477,21

39,9%

3865,51

1543,19

39,9%

3968,81

1558,40

39,3%

4070,63

1590,94

39,1%

4143,71

1540,34

37,2%

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie tabeli 7.
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PODSUMOWANIE

Kształtowanie się wynagrodzeń jest uzasadnione w dużej mierze autono-
micznym funkcjonowaniem rynku. Płace zależą od sytuacji jaka występuje 
w gospodarce oraz od konkurencyjności regionów. Atrakcyjność regionów 
jest podyktowana często walorami wynikającymi z położenia geograficzne-
go. Region o wysokich wynagrodzeniach nie jest konkurencyjny dla ewen-
tualnego podjęcia inwestycji na tym terenie. Wyższy poziom płac oznacza 
dla przedsiębiorstw wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 
Województwa charakteryzujące się wysokim stopniem koncentracji poza-
rolniczej działalności gospodarczej (śląskie) oraz umiejscowieniem organów 
administracji państwowej (mazowieckie) należały do regionów o wysokim 
poziomie wynagrodzeń. Natomiast w województwach typowo rolniczych, jak 
warmińsko-mazurskie i podkarpackie wynagrodzenia są na znacznie niższym 
poziomie. Przy dużej koncentracji przemysłu może dojść do sytuacji kiedy 
konkretny podmiot gospodarczy staje się decydentem w zakresie kształto-
wania polityki wynagrodzeń, tzw. liderem wyznaczającym rynkowy poziom 
płac. W grupach wykonywanych zawodów występowało duże zróżnicowanie 
wynagrodzeń. Liczyła się fachowa wiedza, wykształcenie, zakres obowiązków 
oraz zakres odpowiedzialności.

Wysokość płac w poszczególnych regionach, działach, gałęziach i grupach 
zawodów w Polsce różniła się dość znacznie. Odnosiło się to zarówno do osób 
na zbliżonych stanowiskach, jak i wykonujących podobne czynności. Nato-
miast należy wskazać na malejącą dyspersję płacową w Polsce, co oznacza, że 
z roku na rok występowały coraz mniejsze zmiany w wynagrodzeniach.
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POZIOM I PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA WYNAGRODZEŃ W POLSCE

Streszczenie

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wyna-
grodzeń oraz identyfikacja czynników, które miały wpływ na to zróżnicowanie 
w Polsce w latach 2006–2015. Analiza dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń 
w województwach, w działach gospodarki narodowej, w gałęziach przemysłu 
oraz w grupach zawodów wykonywanych w Polsce. Wykorzystano do tego 
przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce. Na podstawie tych 
danych obliczono takie wskaźniki statystyczne, jak średnia, odchylenie stan-
dardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadzenia analizy i oceny 
zastosowano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych 
Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2006–2015.
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LEVEL AND REASONS FOR DIFFERENTIATION OF WAGES IN POLAND

Summary

The aim of the article is to assess the differences in wage levels and to 
identify the factors that influenced this diversification in Poland in the years 
2006–2015. The analysis concerns the differentiation of wages in voivodeships, 
in branches of national economy, in industries and in professions joined in 
Poland. The average monthly gross wages in Poland are used for this. Based 
on these data, statistical indicators such as the mean, standard deviation 
and volatility index are calculated. I use the statistical data published in the 
Statistical Yearbook of the Central Statistical Office for the years 2006–2015. 

УРОВЕНЬ И ПРИЧИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ПОЛЬШЕ

Резюме

Целью статьи является оценка различий в уровнях заработной платы 
и определение факторов, повлиявших на эту диффереренциацию в Польше 
в 2006–2015-х годах. Анализ касается дифференциации уровня заработной 
платы в воеводствах, в отраслях народного хозяйства, в промышленных 
отраслях, а также в категориях профессий, существующих в Польше. С этой 
целью были использованы данные о среднем ежемесячном вознагражде-
нии в Польше. На основе вышеупомянутых данных были получены ста-
тистические показатели, такие, как среднее арифметическое, стандартное 
отклонение и индекс волатильности. Для проведения анализа и оценки были 
применены статистические данные, опубликованные в статистических еже-
годниках Центрального статистического управления за 2006–2015 годы.
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STRATEGIA GLOBALNA UNII EUROPEJSKIEJ 
JAKO KONCEPCYJNY FUNDAMENT 
BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

WPROWADZENIE

Unia Europejska (UE) przeszła w swej ewolucji od okresu prestrategicz-
nego w sprawach bezpieczeństwa (od powstania do 2003 roku), przez okres 
strategii deklaratywnej (strategia z 2003 r. będąca w istocie tylko swego rodza-
ju manifestem polityczno-strategicznym) do próby wdrożenia strategii realnej, 
przyjętej w 2016 r.1 Rada Europejska na posiedzeniu 28 czerwca 2016  r. 
przyjęła informację Wysokiej Przedstawiciel F. Mogherini o nowej strategii 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE zatytułowanej Shared Vision, Com-
mon Action: A Stronger Europe2. To zrealizowanie zaleceń z 2014 roku. Rada 
Europejska w konkluzjach zaleciła Wysokiej Przedstawiciel, Komisji i Radzie 
uwzględnianie jej w swoich pracach3. 

* Stanisław Koziej – prof. dr hab., gen., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział 
Ekonomii i Zarządzania, stanislaw.koziej@lazarski.pl

1 Szerzej na ten temat patrz – S. Koziej, Ewolucja strategii bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej [tekst w druku – w ramach publikacji materiałów z konferencji w Uczelni 
Łazarskiego 22.05.2017, na temat: 60 lat Traktatów Rzymskich.

2 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy, June 2016 [online], http://europa.eu/globalstrategy/
en/file/441/download?token=KVSh5tDI 

3 „The European Council welcomes the presentation of the Global Strategy for the Euro-
pean Union’s Foreign and Security Policy by the High Representative and invites the High 
Representative, the Commission and the Council to take the work forward”. 

 European Council meeting (28 June 2016) – Conclusions, Brussels, 28 June 2016 [online], 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwj0hYWl06PRAhVJiCwKHbzrC_cQFggkMAE&url=http
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Projekt strategii został przygotowany przez zespół Wysokiej Przedstawiciel 
w konsultacji publicznej, w tym z państwami członkowskimi, aczkolwiek co do 
owych konsultacji zgłaszano pewne zastrzeżenia. Fakt przedłożenia końcowej 
wersji państwom na dwa dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej o tym 
świadczy. Warto więc przeanalizować dokument pod kątem ewentualnych 
wniosków na przyszłość. Tym bardziej, że przyjęty został bez większej dyskusji 
i refleksji w bardzo ważnym, wręcz zwrotnym punkcie rozwoju UE, jakim 
stało się referendum o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Ponadto taka analiza 
jest potrzebna, ponieważ strategia zakłada coroczne przeglądy, w  których 
ramach dokonywana powinna być ocena jej realizacji. 

1. UKŁAD OGÓLNY STRATEGII

Analizę Globalnej Strategii Wspólnej Polityki Zewnętrznej i Bezpieczeń-
stwa (WPZiB) UE rozpocznijmy od spojrzenia na jej ogólny układ. Główna 
treść strategii jest poprzedzona słowem wstępnym Wysokiej Przedstawiciel 
F. Mogherini oraz 5-stronicową syntezą. Następnie w czterech rozdziałach 
prezentuje się w niej misję UE w sferze bezpieczeństwa, zasady działań 
zewnętrznych UE, priorytety tych działań oraz sposoby zapewnienia ich reali-
zacji. Dokument uzupełnia wykaz instytucji zaangażowanych w jego przygo-
towanie.

Układ strategii jest logiczny: od interesów, przez zasady i priorytety działa-
nia dla ich osiągnięcia (strategia operacyjna) do środków do tego niezbędnych 
(strategia preparacyjna)4. Uwagę, jaką warto w tym kontekście podnieść, to 

%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fmeetings%2Feuropean-council%
2F2016%2F06%2Feuropean-council-conclusions_pdf%2F&usg=AFQjCNFbpe-V-
lvWHl9hmeLN97pjL52YyA 

4 Podział na strategię operacyjną (działania) i preparacyjną (przygotowania do tych dzia-
łań) w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego (państwa) – patrz (MINI)SŁOW-
NIK BBN:  Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, BBN, 12.08.2015 r. 
[online], https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-pr-
opozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpiec
zenstwa.html?search=510552409 

 Strategia operacyjna bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – dział 
(dziedzina) strategii bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) obejmu-
jący zasady i sposoby osiągania celów strategicznych (realizacji operacyjnych zadań 
strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego) w przewidywanych warun-
kach (środowisku) bezpieczeństwa oraz określenie wymagań operacyjnych wobec sys-
temu bezpieczeństwa narodowego.
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brak dogłębnej oceny i prognozy środowiska (warunków) bezpieczeństwa UE 
w nadchodzących latach, w jakich przyjdzie jej realizować swą misję na rzecz 
interesów obywateli i państw członkowskich, określoną na początku strategii. 

W obecnej wersji problematyka ta jest jedynie bardzo marginalnie wspo-
mniana w półstronicowym deklaratywnym wprowadzeniu do całego doku-
mentu. Sygnalizuje się tu trafnie najważniejsze zagrożenia, wyzwania i ryzyka, 
jak kryzys egzystencjalny wewnątrz i na zewnątrz UE, zagrożenia dla UE, 
kwestionowanie projektu europejskiego, naruszenie ładu bezpieczeństwa 
europejskiego na wschodzie, terroryzm i przemoc na południu i w Europie, 
napięcia między wzrostem gospodarczym a demografią w Afryce, napięcia 
bezpieczeństwa w Azji, czy zmiany klimatyczne. Wskazuje się także na szanse 
globalnego wzrostu, mobilności, postępu technologicznego. Jednakże ograni-
czenie się jedynie do takiego hasłowego wyliczenia zagrożeń, wyzwań i szans 
to zdecydowanie za mało dla określenia realistycznej strategii operacyjnej 
i preparacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Należałoby zatem w kolejnych pracach strategicznych (np. w ramach 
corocznych przeglądów rekomendowanych przez strategię5) zastanowić 
się nad dodaniem drugiego punktu – między misją i strategią operacyjną 
(zasadami i priorytetami działań zewnętrznych) – dotyczący oceny i progno-
zy środowiska bezpieczeństwa europejskiego. Wtedy układ strategii byłby 
zgodny z  uniwersalnym modelem cyklu strategicznego: identyfikacja celu 
strategicznego (interesów, misji), ocena i prognoza środowiska bezpieczeń-
stwa, określenie koncepcji operacyjnej, określenie koncepcji preparacyjnej6 
(patrz rys. 1).

 Strategia preparacyjna bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) – dział 
(dziedzina) strategii bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) obejmu-
jący zasady i sposoby przygotowania (utrzymywania i transformacji) systemu bezpie-
czeństwa narodowego (realizacji preparacyjnych zadań strategicznych w dziedzinie 
bezpieczeństwa narodowego) stosownie do wymagań wynikających ze strategii opera-
cyjnej.

5 Pierwszy Raport CARD (Coordinated Annual Review on Defence) ma być przed-
stawiony ministrom obrony w 2018 roku. Patrz – From Shared Vision to Common 
Action: Implementing the EU Global Strategy, Year 1, s. 22 [online], http://europa.eu/
globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf 

6 Szerzej na temat cyklu strategicznego patrz – Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, 
Wyd. BBN, Warszawa 2013, s. 20 [online], http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/
Biala_Ksiega_inter_mm.pdf
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Rysunek 1 
Cykl strategiczny 

Cykl strategiczny (procedura budowania strategii)

Samoidentyfikacja strategiczna podmiotu: diagnoza państwa
jako podmiotu bezpieczeństwa (podstawy bezpieczeństwa
narodowego) oraz zdefiniowanie interesów narodowych 
i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa

Prognoza środowiska bezpieczeństwa: prognoza zewnętrznych
i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa – ocena przyszłościowych
warunków realizacji  interesów  narodowych i osiągania celów
strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa

Projekcja strategii operacyjnej: sformułowanie koncepcji działań
strategicznych – sposób osiągania celów strategicznych w danych 
warunkach środowiska bezpieczeństwa

Projekcja strategii preparacyjnej: sformułowanie koncepcji 
przygotowań strategicznych – sposobu utrzymywania 
i transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego 
stosownie do przyszłościowych potrzeb operacyjnych

PODMIOT
BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODOWISKO
BEZPIECZEŃSTWA

STRATEGIA
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Źródło: opracowanie własne.

2. STRATEGICZNA MISJA UE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

Punktem wyjścia każdej strategii jest określenie własnych celów, co 
w  przypadku strategii bezpieczeństwa oznacza zidentyfikowanie i zdefinio-
wanie interesów narodowych (jeśli mamy do czynienia ze strategią bezpie-
czeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa) lub określenie misji (jeśli 
mówimy o strategii organizacji międzynarodowej)7. Dobrze, że strategia UE 
od tego właśnie rozpoczyna. Co prawda nie używa pojęcia „misji”, ale w isto-
cie ją właśnie określa w pierwszym kroku, odwołując się do wyznawanych 
przez jej członków wspólnych wartości i interesów. To nowoczesne i logiczne 
podejście, jako że wszystkie inne elementy strategii muszą być temu właśnie 
podporządkowane: interesom lub misji8.

7 Zob. np. hasło „interesy podmiotu bezpieczeństwa” w (MINI)SŁOWNIK BBN: Propo-
zycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, BBN, 12.08.2015 r. [online], https://
www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINIS-
LOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html 

8 Spotykane czasami rozpoczynanie cyklu strategicznego od oceny warunków bezpie-
czeństwa jest raczej podejściem operacyjnym (wykonawczym – realizacyjnym w sto-
sunku do nadanych z zewnątrz celów, zadań), a nie strategicznym (koncepcyjnym).
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W definiowaniu misji UE w dziedzinie bezpieczeństwa strategia stara się 
pogodzić dwa podejścia: realizmu i liberalizmu, których wyrazem są interesy 
i wartości. Strategia stwierdza wprost: 

„Nasze interesy i wartości idą ręka w rękę. Mamy interes w promowaniu naszych wartości 
w świecie. Jednocześnie nasze fundamentalne wartości są wmontowane w nasze interesy. 
Pokój i bezpieczeństwo, dobrobyt, demokracja i oparty na poszanowaniu zasad ład świa-
towy są żywotnymi interesami determinującymi nasze zewnętrzne działania”9.

Zwróćmy uwagę, że ostatnia dekada funkcjonowania UE na polu bez-
pieczeństwa była bardzo praktycznym i twardym sprawdzianem przyjętego 
w Europie podejścia do spraw bezpieczeństwa. Podejście to, reprezentowane 
w szczególności w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 r.10, było 
zdominowane przez koncepcję liberalną, a w niej wiarę, że wartości są rzeczą 
najważniejszą i wokół ich wyznawania można zbudować wspólnotowe działa-
nie także w dziedzinie bezpieczeństwa. Praktyka różnych kryzysów i konflik-
tów pokazała, że państwa w obliczu poważnego zagrożenia jednak postępują 
raczej zgodnie z teorią realizmu niż liberalizmu (idealizmu), tzn. kierują się 
w pierwszej kolejności strategicznymi interesami narodowymi. Obecne ujęcie 
europejskiej strategii jest więc uwzględnieniem lekcji ostatnich lat. Próbuje 
się w definiowaniu misji UE w sprawach bezpieczeństwa wykorzystać obydwa 
główne podejścia: realistyczne i liberalne. 

Przy takim podejściu strategiczna misja UE w sferze bezpieczeństwa wyra-
ża się w zapewnianiu swoim obywatelom i państwom warunków do realizacji 
ich podstawowych interesów uwzględniających także najważniejsze wspólne 
wartości. Można je najogólniej ująć jako kolejne „otuliny” obywateli i krajów 
UE: rozpoczynając od bezpośrednio żywotnych interesów, jakimi są pokój 
i bezpieczeństwo (przetrwanie – być!), poprzez dobrobyt i demokrację (jakość 
trwania, jak być?), aż do otaczającego UE praworządnego ładu międzynaro-
dowego (por. rys. 2). 

 9 Shared Vision, Common Action…, op. cit.
10 Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Wspólnoty 

Europejskie, 2009 [online], https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_bezpieczen-
stwa_ue_2003.pdf 
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Rysunek 2
Struktura strategicznej misji UE według strategii z 2016 r.

Praworządny ład
międzynarodowy

Dobrobyt

Bezpieczeństwo

Obywatele i kraje UE

wewnętrzne i zewnętrzne

Demokracja

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolejności wymienia się więc pokój i bezpieczeństwo. Strate-
gia podkreśla, że UE będzie promowała pokój i gwarantowała bezpieczeństwo 
swych obywateli i terytoriów ich państw. Oznacza to konieczność dyspono-
wania przez Europejczyków, przy współpracy z partnerami, zdolnościami 
do własnej obrony oraz wywiązywania się ze zobowiązań do wzajemnego 
wsparcia i solidarności przyjętych w traktatach. Wskazuje się na wzajemne 
uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, z czego wyni-
ka szerszy interes w zapobieganiu konfliktom, promowaniu bezpieczeństwa 
osobowego, eliminowaniu źródeł niestabilności i w ogóle działania na rzecz 
bezpiecznego świata. 

Drugim podstawowym interesem składającym się na misję UE jest posze-
rzanie dobrobytu swych obywateli. Oznacza to promowanie wzrostu, zatrud-
nienia, jakości oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska. To są warunki siły 
Europy w świecie. W związku z oczekiwanym wzrostem gospodarczym poza 
UE dobrobyt jej obywateli w coraz większym stopniu będzie zależał od roz-
woju handlu i inwestycji. W interesie UE jest uczciwy i otwarty rynek, udział 
w kształtowaniu oraz trwały dostęp do globalnych zasobów przez otwarte 
linie komunikacyjne morskie, lądowe, powietrzne i w kosmosie. W warunkach 
rewolucji cyfrowej podkreśla się szczególną zależność dobrobytu od wolnego 
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i bezpiecznego Internetu, umożliwiającego swobodny przepływ informacji 
i globalną więź wspólnych wartości. 

UE będzie wspierać trwałość demokracji i wartości, na których jest ona 
oparta, czyli przestrzeganie i promowanie praw człowieka, podstawowych 
wolności oraz rządów prawa. Obejmują one sprawiedliwość, solidarność, rów-
ność, niedyskryminację, pluralizm i szacunek dla różnorodności. Kierowanie 
się konsekwentnie wartościami wewnątrz UE determinuje jej wiarygodność 
i wpływ na zewnątrz. Dla zapewnienia jakości demokracji UE będzie respek-
tować wewnętrzne, europejskie i międzynarodowe prawo we wszystkich sfe-
rach, od migracji i polityki azylowej do energetyki, kontrterroryzmu i handlu. 
Wierność wartościom jest sprawą zarówno prawa, jak i etyki oraz tożsamości.

Strategia podkreśla, że UE będzie promować praworządny ład globalny 
z multilateralizmem jako jego kluczową zasadą i ONZ jako jego rdzeniem. 
Jako unia średnich i małych krajów ma ona wspólny interes, by podchodzić 
do świata razem. Poprzez połączone wpływy może promować uzgodnione 
zasady, by powstrzymywać politykę siły i wnosić wkład w pokojowy, uczciwy 
i prosperujący świat. Tylko multilateralny ład oparty na prawie międzynaro-
dowym, włącznie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Uniwer-
salnej Deklaracji Praw Człowieka, jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego. Praworządny ład międzynarodowy otwiera 
cały potencjał prosperującej UE na otwarte gospodarki i głębokie powiązania 
światowe oraz osadza wartości demokratyczne w systemie międzynarodowym. 

Czy wspomniany na początku tego punktu zamysł, by w definiowaniu misji 
UE w sprawach bezpieczeństwa połączyć podejście szkół realizmu i liberali-
zmu poprzez zbitkę interesów i wartości, powiódł się? Uważam, że nie za bar-
dzo. W treściach przedstawionych wyżej interesów-wartości (bezpieczeństwo, 
dobrobyt, demokracja, ład międzynarodowy) przeważają jednak elementy 
i argumenty podejścia liberalnego, tzn. odwoływania się do szlachetnych, uni-
wersalnych wartości, a za mało jest podejścia realistycznego, uwzględniania 
twardych interesów narodowych państw członkowskich11. W sensie meryto-
rycznym w tym punkcie jest to strategia bardziej podobna do poprzedniej, 
z 2003 roku, niż do potrzebnej w obecnych warunkach, zaznaczonych więk-
szymi ryzykami dla interesów narodowych i w związku z tym – zwiększoną 
wrażliwością państw członkowskich na sprawy swego bezpieczeństwa. 

11 O realistycznym i liberalnym podejściu do bezpieczeństwa patrz np. R. Kuźniar, 
B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, 
M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wyd. Naukowe Scholar, War-
szawa 2012, s. 416–447.



STANISŁAW KOZIEJ192

Dlatego być może warto byłoby przedyskutować w ramach corocznych 
przeglądów strategii bezpieczeństwa ewentualne wzbogacenie opisu misji UE 
o kwestie widziane przez pryzmat interesów narodowych państw członkow-
skich. Idzie o znalezienie tzw. wspólnego mianownika tych interesów, wokół 
którego UE mogłaby organizować swoje działania na polu bezpieczeństwa12. 
Należałoby zastosować procedurę porównania interesów narodowych państw 
członkowskich z punktu widzenia kryterium ich akceptowalności przez pozo-
stałe państwa UE. Na wspólny mianownik strategiczny składałyby się dwa 
pakiety takich interesów: wspólne i niesprzeczne. Natomiast interesy jakie-
gokolwiek kraju sprzeczne z interesem narodowym jakiegokolwiek innego 
kraju UE musiałyby zostać pominięte z wszelkich rozważań o wspólnych 
działaniach (zob. rys. 3). 

Rysunek 3 
Określanie strategicznej misji UE 

przez pryzmat interesów narodowych państw członkowskich 

Interesy państw członkowskich 
i stosunek do nich innych państw 
(partnerów, sojuszników):
• Wspólne (akceptowane) – wszyscy są gotowi
 uczestniczyć we wsparciu ich realizacji
 (ubezpieczane wspólnotowo);
• Niesprzeczne (tolerowane) – nikt nie zgłasza
 wobec nich sprzeciwu, ale też nie deklaruje 
 z góry udziału w zabezpieczeniu ich realizacji
 (w razie potrzeby – koalicja ad hoc);

• Sprzeczne (odrzucone) – nie uwzględniane 
 we wspólnej misji bezpieczeństwa. 

Katalog (pakiet) wspólnych 
i niesprzecznych interesów
państw członkowskich, czyli:
Misja UE w dziedzinie
bezpieczeństwa

Misja strategiczna UE
jako synteza interesów narodowych państw członkowskich

Źródło: opracowanie własne.

12 Patrz: S. Koziej, Przed czerwcowym szczytem UE w sprawie WPBiO – Europa potrzebuje 
jakościowo nowej strategii bezpieczeństwa, „Pułaski Policy Papers, Komentarz Między-
narodowy Pułaskiego”, Warszawa 16.03.2016 r. [online], http://pulaski.pl/wp-content/
uploads/2015/02/Pulaski_Policy_Papers_Nr_09_16.pdf 
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3. ZASADY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UE

Co do zasad działania także tutaj strategia poszukuje złotego środka, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w tzw. pryncypialnym pragmatyzmie, jakie 
powinno charakteryzować podejście UE do jej relacji zewnętrznych. Ozna-
cza to kierowanie się jasnymi regułami, opartymi zarówno na realistycznych 
ocenach środowiska, jak i idealistycznych aspiracjach kształtowania lepszego 
świata. UE powinna zmierzać drogą między izolacjonizmem a prymitywnym 
interwencjonizmem, z manifestowaniem odpowiedzialności wobec innych 
i wrażliwości na sytuacje nadzwyczajne. Wskazuje się cztery zasady działania 
UE w stosunkach zewnętrznych: jedność, zaangażowanie (aktywność), odpo-
wiedzialność i partnerstwo (zob. rys. 4).

Rysunek 4
Zasady działania UE

Źródło: opracowanie własne.

Strategia podkreśla, że wykuwanie jedności nigdy nie było tak życiowo 
ważne i tak pilne, jak dziś. Nie ma konfliktu między interesami narodowymi 
i europejskimi. Podzielane w Europie interesy można realizować tylko będąc 
i działając razem. Tylko połączony potencjał prawdziwej unii daje możliwość 
zapewnienia bezpieczeństwa, dobrobytu i demokracji obywatelom oraz pozy-
tywnego zmieniania świata.

Druga zasada to zaangażowanie. W połączonym świecie UE musi wycho-
dzić naprzeciw innym, uczestniczyć w globalnym rynku i kształtowaniu jego 
zasad. Nie może izolować się od zagrożeń zewnętrznych. Ucieczka od świata 
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pozbawiałaby ją tylko szans, jakie niesie z sobą zintegrowany świat. Degra-
dacja środowiska, niedobór zasobów, transnarodowa przestępczość czy ter-
roryzm nie z nają granic. Otoczenie nie może być odseparowane od wnętrza. 
Dlatego UE powinna zarządzać współzależnością, z wszystkimi szansami, 
wyzwaniami i obawami, jakie ona niesie z sobą, włączając się w szerszy świat 
i współdziałając z nim.

W coraz bardziej połączonym świecie rośnie sens odpowiedzialności. Nikt 
nie ma czarodziejskiej różdżki na rozwiązywanie kryzysów; nie istnieją uni-
wersalne recepty na wszystkie rozwiązania. Jednakże odpowiedzialne zaan-
gażowanie może przynieść pozytywne zmiany. Dlatego UE powinna szybko 
zapobiegać konfliktom, być zdolna i gotowa odpowiedzialnie i zdecydowanie 
reagować na kryzysy, ułatwiać lokalne porozumienia. Dotyczy to w szczegól-
ności Europy i sąsiadujących z nią regionów, z kontynuowaniem ukierun-
kowanego zaangażowania także dalej. UE działać powinna także globalnie, 
aby oddziaływać na źródła konfliktów i biedy oraz promować niepodzielność 
i uniwersalność praw człowieka. 

Strategia zaznacza, że UE będzie zabiegać też o współodpowiedzialność 
w ramach partnerstwa z państwami, regionalnymi podmiotami i organizacjami 
międzynarodowymi. Będzie także pogłębiać partnerstwa ze społecznościami 
i prywatnym sektorem, jako kluczowymi aktorami w sieciowo funkcjonującym 
świecie. Formami partnerstwa będzie dialog i wsparcie, ale także bardziej 
innowacyjne formy zaangażowania.

 Nie ulega wątpliwości, że spośród powyższych zasad kluczowa jest ta 
pierwsza, mówiąca o jedności działania. To idea solidarności strategicznej. 
Ale, aby solidarność strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa była realna, 
musi być oparta na respektowaniu interesów narodowych, o czym była mowa 
w refleksjach na temat strategicznej misji UE. 

4. PRIORYTETY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UE

Strategia określa pięć priorytetów UE: bezpieczeństwo własnych obywate-
li i krajów, działanie na rzecz wzmocnienia żywotności (w tym odporności)13 
państw i społeczeństw na flankach wschodniej i południowej, zintegrowane 
podejście do konfliktów i kryzysów, kooperatywne systemy (łady) regionalne, 
zarządzanie globalne.

13 Termin resilience oznacza zdolność do przetrwania podmiotu w trudnych warunkach, 
a więc w istocie najbliższym mu znaczeniowo w języku polskim jest chyba termin
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4.1. Bezpieczeństwo

Strategia globalna zaczyna się w domu. Dla ochrony i rozwoju dotych-
czasowych osiągnięć UE musi przełożyć na konkretne działanie swoje 
zobowiązania do wzajemnego wsparcia i solidarności. Większy wkład do 
europejskiego bezpieczeństwa kolektywnego powinien się wyrażać w pięciu 
rodzajach (obszarach, kierunkach, liniach) działań: bezpieczeństwo i obro-
na, antyterroryzm, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne oraz 
komunikacja strategiczna (bezpieczeństwo informacyjne).

Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo 
i obronę. Musi być gotowa i zdolna do odstraszania, reagowania i ochrony 
przed zagrożeniami zewnętrznymi. NATO istnieje do obrony przed atakiem 
zewnętrznym, ale Europejczycy muszą być lepiej wyposażeni, wyszkoleni 
i  zorganizowani, by wnosić zdecydowany wkład do tego wysiłku, a także 
w  razie konieczności działać autonomicznie. Odpowiedni poziom ambicji 
i strategicznej autonomii jest ważny dla Europy.

Europejczycy muszą być zdolni ochraniać Europę, reagować na kryzysy 
zewnętrzne i razem z innymi wspierać rozwój zdolności w zakresie bezpie-
czeństwa i obrony swoich partnerów. Równolegle z tym UE powinna być 
zdolna wspierać w razie potrzeby swoich członków i instytucje. Dotyczyć 
to musi wyzwań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, jak terroryzm, 
zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne, 
zorganizowana przestępczość i kontrola granic zewnętrznych. 

Jeśli idzie o obronę kolektywną to dla większości krajów główną insty-
tucją pozostaje NATO. Jednocześnie UE musi pogłębiać swoją współpracę 
z NATO, z zachowaniem autonomii decyzyjnej obu organizacji14. 

Potrzebne są skoordynowane wysiłki w zakresie współpracy technologicz-
nej i przemysłowej w sprawach obronnych między krajami członkowskimi. 

UE będzie wspierać państwa członkowskie w stopniowej synchronizacji 
i wzajemnej adaptacji narodowych cykli planowania obronnego i praktyki 
rozwojowej w sferze obronnej, co może zwiększyć strategiczną konwergencję 

 „żywotność”, choć często jest on też tłumaczony jako „odporność”. W niniejszej publi-
kacji przyjmuje się, że żywotność jest pojęciem szerszym – oznaczającym zarówno 
zdolność do radzenia sobie z wewnętrznymi problemami, kryzysami i ryzykami, jak 
i odporność na zewnętrzne wyzwania i zagrożenia. Dla podkreślenia znaczenia odpor-
ności będziemy często w tym artykule używać formuły żywotność (w tym odporność).

14 Na ten temat patrz m.in.: S. Koziej, Next step for EU and NATO: a security tandem, 
Geopolitical Intelligence Services, 14.12.2016 [online], https://www.gisreportsonline.
com/next-step-for-eu-and-nato-a-security-tandem,defense,2076.html 
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między nimi. Podkreśla się znaczenie europejskich funduszy wsparcia badań 
i technologii oraz Europejskiej Agencji Obronnej w budowaniu silnego euro-
pejskiego przemysłu obronnego15.

Kluczowe znaczenie dla Europy mają inwestycje i solidarność w zakresie 
antyterroryzmu. UE będzie zachęcać do większej wymiany informacji oraz 
współpracy wywiadowczej w tym zakresie, a także rozwoju pomocy w  likwi-
dacji skutków ataków terrorystycznych. Szczególnie podkreśla się przedsię-
wzięcia zapobiegające ekstremizmom: edukacja, komunikacja, kultura, sport, 
wychowanie młodzieży, współpraca ze społecznościami cywilnymi, podmiota-
mi społecznymi, sektorem prywatnym, ofiarami terroryzmu, rozwijanie dialo-
gu międzyreligijnego i międzykulturowego. UE będzie postępować zgodnie ze 
swymi wartościami wewnątrz i na zewnątrz, rozwijać współpracę antyterrory-
styczną m.in. z Północną Afryką, Bliskim Wschodem, Zachodnimi Bałkanami 
i Turcją, a także innymi partnerami na świecie16.

UE będzie w coraz większym stopniu koncentrować się na cyberbezpie-
czeństwie, zwiększając ochronę przed cyberzagrożeniami, z jednoczesnym 
utrzymywaniem otwartej, wolnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni. Obejmuje 
to wzmocnienie zdolności technologicznych, wymaga zwiększenia roli spraw 
działań w cyberprzestrzeni we wszystkich obszarach polityki, wzmocnienia 
elementów cyberbezpieczeństwa w misjach i operacjach CSDP i dalszego 
rozwoju różnych platform współpracy. UE będzie wspierać polityczną, ope-
racyjną i techniczną współpracę państw członkowskich i instytucji unijnych 
w  sprawach aktywności w cyberprzestrzeni. Dotyczy to także współpracy 
z USA i NATO oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Oceniając tę dziedzinę bezpieczeństwa, należy podkreślić, że UE jest natu-
ralnym i optymalnym podmiotem międzynarodowym, który może odgrywać 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. 

W zakresie bezpieczeństwa energetycznego szczególną rolę odgrywa 
Unia Energetyczna. Działania podejmowane w tej dziedzinie mają przede 
wszystkim zapewnić dywersyfikację źródeł, tras i dostawców energii, zwłaszcza 
gazu, a także promocję najwyższych standardów bezpieczeństwa instalacji 

15 Communication from the Commission to the European Parliament, The European 
Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions: European Defence Action Plan, European Commission, Brus-
sels, 30.11.2016, COM(2016) 950 final [online], https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
com_2016_950_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v5_p1_869631.pdf 

16 Więcej na ten temat – S. Koziej, Terrorism in Europe and the clash of civilizations, Portal 
gisreportsonline.com, 24.08.2016 [online], https://www.gisreportsonline.com/terrorism-
in-europe-and-the-clash-of-civilizations,defense,1963.html 
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nuklearnych w krajach trzecich. Rozwijanie współpracy z krajami trzecimi 
musi być transparentne i każda nowa inwestycja infrastrukturalna musi być 
w pełni zgodna z prawem unijnym, włączając w to Trzeci Pakiet Energetycz-
ny. Wewnątrz UE będzie zmierzać do budowania w pełni funkcjonującego 
wewnętrznego rynku energii. 

Warto przy okazji zauważyć, że w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
UE mogłaby być bardzo skutecznym podmiotem strategicznym, ale w prak-
tyce wciąż jeszcze takiej roli nie odgrywa. Przykładem jest podejście do roz-
budowy Nord Stream i wynikających z tego ryzyk dla wschodnich krajów UE. 

UE będzie rozwijać komunikację strategiczną angażując na różnych polach 
dyplomację publiczną do informowania obywateli o swej polityce zewnętrznej 
i wyjaśniania jej partnerom. Oznacza to konieczność szybkiego informowania 
o własnych zasadach i działaniach oraz odpierania  dezinformacji.

To jest niewątpliwie bardzo ważne i pilne zadanie. Dzisiaj UE i cały 
Zachód najwyraźniej przegrywa konfrontację informacyjną z Rosją w ramach 
nowej, hybrydowej zimnej wojny. Rosja ma dobrze opracowaną doktrynę 
bezpieczeństwa informacyjnego17 i sprawnie realizuje ją w praktyce. UE jest 
dopiero na początku budowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego. 

4.2.  Żywotność (w tym odporność) strategiczna państw 
i społeczeństw na wschodniej i południowej flance UE

Jest w interesie UE inwestowanie w żywotność (w tym odporność), 
tj. trwałą stabilność państw i społeczeństw na wschodzie, aż do Azji Central-
nej, i na południu, do Środkowej Afryki. Niestabilność poza naszymi grani-
cami zagraża wszystkim naszym żywotnym interesom. Żywotność strategiczna 
– rozumiana jako zdolność państw i społeczeństw do reformowania się, w tym 
opanowywania kryzysów i likwidowania ich skutków – służy nam i sąsied-
nim krajom. Dlatego UE będzie promować żywotność (w tym odporność na 
kryzysy) w sąsiednich regionach. Państwo żywotne, odporne jest państwem 
bezpiecznym, a bezpieczeństwo jest kluczem do dobrobytu i demokracji. 
Oczywiście żywotność jest szerzą kategorią, obejmującą nie tylko instytucje 
państwowe, ale także indywidualnych obywateli i społeczeństwa jako całość.

Warto zwrócić uwagę, że żywotność strategiczna (w tym odporność) staje 
się dziś jedną ze szczególnie ważnych kategorii w dziedzinie bezpieczeństwa. 

17 Доктринa информационной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 
Российской Федерации от 05.12.2016, № 646 [online], http://koziej.pl/wp-content/
uploads/2016/12/Doktryna-bezpiecze%C5%84stwa-informacyjnego-Rosji.pdf 
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Wskazuje na to również Sojusz Północnoatlantycki w specjalnej deklaracji 
przyjętej na ostatnim szczycie w Warszawie18. W Polsce też przygotowana 
została koncepcja budowania systemu odporności strategicznej na zagrożenia 
zewnętrzne19.

Ważnym elementem zwiększania żywotności strategicznej otoczenia UE 
jest polityka poszerzania. Każde państwo europejskie, które respektuje i pro-
muje wartości ujęte w traktatach UE, może zabiegać o zostanie jej członkiem. 
Wiarygodna polityka poszerzania jest strategiczną inwestycją w bezpieczeń-
stwo i dobrobyt Europy. W ramach obecnej polityki poszerzania podejmo-
wane są wspólnie przez UE, Turcję i kraje Bałkanów Zachodnich wyzwania 
związane z emigracją, bezpieczeństwem energetycznym, terroryzmem i zor-
ganizowaną przestępczością. Oczywiście żywotność strategiczna tych krajów 
nie jest gwarantowana i UE stoi przed wyzwaniem promowania w nich reform 
politycznych, praworządności, konwergencji ekonomicznej i relacji dobrosą-
siedzkich. Polityka UE wobec krajów kandydackich będzie ciągle oparta na 
przejrzystym, ścisłym i uczciwym procesie akcesyjnym.

W ramach polityki sąsiedztwa UE jest zainteresowana, dla wzmacniania 
stabilnej trwałości w swoim otoczeniu, poszerzaniem różnych form współpra-
cy stowarzyszeniowej z sąsiadami, którzy tego pragną. Przykładem mogą być 
Gruzja i Tunezja. 

UE w swej strategii deklaruje, że będzie promowała wszystkie swoje 
wartości w otoczeniu, by wzmacniać żywotność strategiczną w sąsiednich 
regionach. O ile państwa represyjne są co do swej istoty kruche w długiej 
perspektywie, to istnieje wiele sposobów budowania inkluzyjnych, rozwijają-
cych się i bezpiecznych społeczeństw. UE będzie wspierać obliczalne rządy, 
krytyczne w walce z terroryzmem, korupcją i przestępczością zorganizowaną 
oraz dla ochrony praw człowieka. Będzie udzielać pomocy we wszystkich 
ważnych dla trwałej odporności dziedzinach.

18 Commitment to enhance resilience issued by the Heads of State and Government partici-
pating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw, 8–9 July 2016 [online], 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm?selectedLocale=en 

19 Więcej na ten temat – S. Koziej, Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów 
niepaństwowych, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, Akademia Leona 
Koźmińskiego, Tom 8, nr 1/2016, s. 82–92; S. Koziej, Rozważania o bezpieczeństwie: 
O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach 
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 
Warszawa 2016, [online] http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/O_bez 
pieczenstwie_narodowym_Polski___okladka.pdf 
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Konieczne jest zwiększenie efektywności polityki migracyjnej. Specjalną 
uwagę w ramach troski o żywotność strategiczną UE będzie zwracać na kraje 
źródłowe i tranzytowe dla emigrantów i uchodźców. Zwiększone będą wysiłki 
humanitarne w tych krajach. Razem z tymi krajami będą rozwijane wspólne 
podejścia do kształtowanego przez migracje rozwoju, dyplomacji, mobilności, 
prawa migracyjnego, kontroli granic, readmisji i powrotów. W tym zakresie 
UE będzie współpracować z partnerami międzynarodowymi.

Co do problemu migracji, to niewątpliwie jest to jedno z najważniejszych 
i  najtrudniejszych wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, przed jakimi stoi 
UE. Grozi zwłaszcza kryzysem wewnętrznym i destabilizacją Europy. Do dziś 
UE nie wypracowała skutecznego sposobu podjęcia tego wyzwania.

4.3. Zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów

Z uwagi na współczesny charakter konfliktów i kryzysów UE eksponuje 
kompleksowe (zintegrowane) podejście do ich rozwiązywania (comprehensive 
approach). W jego ramach szczególnie ważne i konieczne jest dalsze wdraża-
nie podejścia wielowymiarowego oznaczającego wykorzystywanie wszystkich 
dostępnych instrumentów dla zapobiegania, opanowywania i rozstrzygania 
konfliktów. Ta treść comprehensive approach musi być jednak w przyszłości 
poszerzana (zob. rys. 5). 

Rysunek 5 
Zintegrowane podejście UE

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE
UNII EUROPEJSKIEJ (comprehensive+)

Podejście
wielowymiarowe:
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na wszystkich

szczeblach
konfliktu

Podejście
wielostronne:
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ze wszystkimi
podmiotami

zaangażowanymi
w konflikt

Źródło: opracowanie własne.

Idzie tu zwłaszcza o wielofazowe podejście, czyli aktywność we wszystkich 
etapach cyklu konfliktowego. UE będzie inwestować w zapobieganie, roz-
strzyganie i stabilizowanie, unikając przedwczesnego wyłączenia się z opera-
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cji, gdy wybuchnie gdzieś nowy kryzys. Adekwatnie do natury współczesnych 
konfliktów UE musi kierować s ię w swej praktyce strategicznej także wie-
loszczeblowym podejściem do nich, tj. gotowością do aktywności na pozio-
mie lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Wreszcie UE będzie 
uwzględniać również wielostronne podejście do rozwiązywania konfliktów, 
we współpracy z wszystkimi jego aktorami. 

Podkreśla się w strategii rolę zapobiegania konfliktom, jako efektywniej-
szą formę radzenia sobie z nimi, niż reagowanie dopiero w ich w trakcie. 
UE ma dobre doświadczenia w uprzedzającym budowaniu pokoju. Dlate-
go będzie podwajać swoje wysiłki zapobiegawcze w monitorowaniu źródeł 
konfliktów, jak naruszanie praw człowieka, nierówności, braki w zasobach, 
czy zmiany klimatu, które są czynnikami zwiększającymi i przyspieszającymi 
zagrożenia. UE musi rozwijać kulturę polityczną działania zawczasu w obliczu 
ryzyka konfliktów.

UE musi mieć odpowiednie zdolności do zapewniania bezpieczeństwa 
i stabilności w czasie konfliktu oraz gdy osiągnięte jest porozumienie poko-
jowe i zaczyna się proces stabilizacji pokonfliktowej. W tym okresie UE 
powinna wspierać odbudowę państwa zarówno wspomagając władze cen-
tralne, jak i podmioty lokalne oraz inicjatywy oddolne (podejścia top-down 
oraz bottom-up). Wiąże się z tym także wspieranie przejścia z gospodarki 
wojennej, konfliktowej do gospodarki pokojowej. Oznacza to zwiększanie 
synergii w relacjach między pomocą humanitarną i rozwojową, ukierunkowa-
nie wsparcia dla opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony, dystrybucji podstawo-
wych dóbr, legalnego zatrudnienia. Stosowane mogą być także restrykcyjne 
przedsięwzięcia połączone z dyplomacją dla pokojowego wymuszania zmian, 
jak i dobrze przemyślane sankcje, kontrola eksportu, zwalczanie nielegalnego 
obrotu dobrami kulturalnymi i surowcami naturalnymi.

4.4. Kooperatywne systemy (łady) regionalne

UE jest zainteresowana i będzie wspierać budowę regionalnych systemów 
(ładów) międzynarodowych, także w obszarach najbardziej zdezorganizowa-
nych, sfragmentaryzowanych. Strategia bliżej zajmuje się europejskim syste-
mem bezpieczeństwa, obszarem Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu 
i Afryki, Atlantyku, Azji i Arktyki. 

Kluczowymi elementami europejskiego systemu bezpieczeństwa są suwe-
renność, niezależność i integralność terytorialna państw, nienaruszalność 
granic oraz pokojowe rozwiązywanie sporów. Pokój i stabilność nie są jed-
nak dane raz na zawsze. Naruszenie prawa międzynarodowego przez Rosję 
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i destabilizacja Ukrainy rzucają wyzwanie bezpieczeństwu europejskiemu. 
Konsekwentne i jednolite podejście musi pozostać kamieniem węgielnym 
polityki UE wobec Rosji. Istotne zmiany w relacjach między UE i Rosją 
zależą od pełnego respektowania prawa międzynarodowego i zasad konsty-
tuujących europejski system bezpieczeństwa. UE deklaruje w strategii, że nie 
uzna aneksji Krymu, ani też nie zaakceptuje destabilizacji wschodniej Ukra-
iny. Zapowiada się wzmacnianie UE, zwiększanie odporności jej wschodnich 
sąsiadów i podtrzymywanie ich prawa do swobodnego określania swojego 
podejścia do UE. 

Jednocześnie uznaje się, że UE i Rosja wzajemnie od siebie zależą, więc 
zakłada się rozmowy w razie nieporozumień i współpracę tam,  gdzie interesy 
są zbieżne. Wymienia się np. zainteresowanie współpracą z Rosją w takich 
kwestiach, jak klimat, Arktyka, bezpieczeństwo morskie, edukacja, badania 
naukowe, współpraca transgraniczna, wymiana studentów, społeczeństwo 
obywatelskie czy biznes. 

Strategia podkreśla także znaczenie współpracy z Radą Europy oraz 
OBWE, która dzięki swemu zasięgowi od Centralnej Azji do transatlantyc-
kiego pomostu jest ważnym filarem europejskiego ładu bezpieczeństwa.

Dla UE rozwiązywanie konfliktów i promowanie rozwoju i praw człowieka 
na południu – w regionie Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i  Afryki 
– ma kluczowe znaczenie w kontekście zagrożeń terrorystycznych, wyzwań 
demograficznych, migracyjnych i zmian klimatycznych, a także wykorzystania 
szans wzajemnego rozwoju. UE będzie wspierać dialog i negocjacje wobec 
takich konfliktów, jak w Syrii, Libii oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wyróżnia się pięć podstawowych kierunków działania w regionie śródziem-
nomorsko-bliskowschodnim. Pierwszy to wspieranie funkcjonalnej współpracy 
wielostronnej w obszarze Maghrebu i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza poprzez 
Unię Śródziemnomorską, w zakresie takich zagadnień, jak bezpieczeństwo 
granic, handel, antyterroryzm, przeciwdziałanie proliferacji broni masowego 
rażenia, zaopatrywanie w wodę i bezpieczeństwo żywnościowe, energetyka 
i klimat, bezpieczeństwo infrastruktury, opanowywanie katastrof. Drugi to 
pogłębianie sektorowej współpracy z Turcją, usiłując jednocześnie zbliżać 
turecką demokrację do kryteriów akcesyjnych, włączając w to normalizację 
relacji z Cyprem20. Trzeci kierunek to zrównoważone zaangażowanie w Zato-
ce Perskiej, z uwzględnieniem krajów Rady Współpracy w Zatoce oraz Iranu, 
koncentrując się na kwestiach regionalnych konfliktów, praw człowieka oraz 

20 Ten kierunek strategii europejskiej stoi obecnie przed szczególnie dramatycznym 
wyzwaniem.
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antyterroryzmu. Czwarty to wsparcie współpracy w obszarze Afryki Północnej 
i Morza Czerwonego. I wreszcie piąty kierunek działania UE w tym regionie 
to inwestowanie w afrykański pokój i rozwój jako we własne bezpieczeństwo 
i dobrobyt. Konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz stymulowania wzro-
stu gospodarczego i zatrudnienia w Afryce. 

UE będzie inwestować w przyszłe silne związki transatlantyckie, zarów-
no na północy, jak i południu. Główne zadania to partnerstwo z NATO, 
zwłaszcza poprzez skoordynowany rozwój zdolności obronnych, równoległe 
i zsynchronizowane ćwiczenia, wzajemnie wzmacniające się działania na rzecz 
budowania zdolności przez partnerów spoza NATO i UE, przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym i cyberzagrożeniom, promowanie bezpieczeństwa 
na morzu21. Niezależnie od tego UE rozwijać będzie bilateralną współpracę 
z USA i Kanadą oraz krajami Ameryki Łacińskiej.

Strategia wskazuje także na bezpośrednie związki między europejskim 
dobrobytem i bezpieczeństwem w Azji. Podkreśla się plan zaangażowania 
we współpracę z Chinami, opartą na poszanowaniu rządów prawa, zarów-
no krajowo jak i międzynarodowo. Wskazuje się również na Japonię, Indie, 
Koreę Południową, Indonezję, wymieniając także Afganistan. UE ma również 
strategiczne interesy w utrzymywaniu Arktyki jako obszaru o niskim poziomie 
napięć, z kooperacją zapewnianą przez Radę Arktyczną, dobrze funkcjonują-
cymi podstawami prawnymi oraz solidną współpracą polityczną i w sprawach 
bezpieczeństwa. 

4.5. Zarządzanie globalne

UE wychodząc z wartości, na których jest zbudowana, zobowiązana jest 
do preferowania ładu światowego opartego na prawie międzynarodowym. 
Przekłada się to na aspirację raczej do transformowania niż zwykłego pod-
trzymywania istniejącego systemu.

UE dążyć będzie do reformowania ONZ, włącznie z Radą Bezpieczeń-
stwa, oraz inwestowania w oenzetowskie misje pokojowe mediacje, pomoc 
humanitarną. Podkreśla się wolę zaangażowania w trwały rozwój i zmiany 
klimatyczne oraz promowanie przez dyplomację ekonomiczną otwartego, 

21 Obie organizacje: NATO i UE poświęcają coraz więcej uwagi współpracy. Zob. np. 
Statement on the implementation of the Joint Declaration signed by the President of the 
European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General 
of the North Atlantic Treaty Organization, issued on 06 Dec. 2016 [online], http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm?selectedLocale=en 
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opartego na zdrowych zasadach systemu ekonomicznego, z uwzględnieniem 
szczególnej roli rozwoju i bezpieczeństwa morskiego. 

UE będzie silnie wspierać poszerzanie, uniwersalizację, pełne przestrzega-
nie i zaprowadzanie wielostronnych traktatów i porozumień rozbrojeniowych, 
o nieproliferacji oraz kontroli zbrojeń. W wymiarze spraw globalnych UE 
opowiada się za bezpiecznym i trwałym dostępem do wspólnych przestrzeni 
i  zasobów (commons) światowych. Szczególne znaczenie ma wolny i bez-
pieczny Internet. UE będzie więc aktywizować cyberdyplomację i współpracę 
z partnerami w poszukiwaniu porozumień co do odpowiedzialnego działania 
państw w cyberprzestrzeni opartego na istniejącym prawie międzynarodo-
wym. Podobne działania UE będzie podejmować w zakresie działania w prze-
strzeni kosmicznej, w sprawach energii, zdrowia. Podkreśla się znaczenie 
ustanawiania i przestrzegania światowych zasad w takich dziedzinach, jak 
biotechnologie, sztuczna inteligencja, roboty, zdalnie pilotowane systemy.

Działania w wymiarze globalnym UE będzie prowadzić w ścisłym partner-
stwie z innymi aktorami. Szczególna rola przypada tutaj ONZ jako fundamen-
towi wielostronnego systemu, ale także takim partnerom jak USA, regionalne 
organizacje, jak również wyznający podobne wartości partnerzy z Azji, Afryki, 
obu Ameryk. Wskazuje się także na rolę współpracy z podmiotami niepań-
stwowymi, zwłaszcza reprezentującymi społeczeństwa obywatelskie.

5. OD WIZJI DO DZIAŁANIA

Strategia wskazuje, że dla osiągnięcia wyznaczonych celów konieczne jest 
działanie na rzecz UE wiarygodnej, reagującej i jednolitej (zintegrowanej). Te 
wymagania można uznać za pożądane cechy systemu bezpieczeństwa, w tym 
obronności, UE (zob. rys. 6).

Rysunek 6
UE jako system bezpieczeństwa: triada warunków skuteczności strategicznej

SPÓJNOŚĆ

triada warunków strategicznej skuteczności UE

W
IA

RY
GO

DN
O

ŚĆ AKTYW
NO

ŚĆ

Źródło: opracowanie własne.
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Podkreśla się, że we współczesnych warunkach sama miękka siła jest 
niewystarczająca, UE musi działać na rzecz zwiększenia swej wiarygodności 
w  zakresie bezpieczeństwa i obrony. Państwa członkowskie muszą zapewnić 
wystarczający poziom wydatków obronnych, efektywniej wykorzystywać zasoby 
i spełnić wspólne zobowiązanie przeznaczania 20% budżetów obronnych na 
zakupy wyposażenia oraz badania i rozwój technologii. Należy rozwijać zdol-
ności obronne, z uwzględnieniem maksymalnej interoperacyjności i zdolności 
do działań połączonych oraz tak, aby były one dostępne jak tylko możliwe do 
wsparcia EU, NATO, ONZ i w ramach innych zadań wielonarodowych. Ważne 
jest inwestowanie w systemy wywiadu, nadzoru i rozpoznania (włącznie z dro-
nami, łącznością satelitarną, autonomicznymi systemami  kosmicznymi oraz 
środkami ciągłej obserwacji naziemnej), rozwijanie cyberzdolności, a także 
pełnego spektrum zdolności do działań lądowych, powietrznych, kosmicznych 
i morskich. Chociaż państwa członkowskie pozostają suwerenne w swych 
obronnych decyzjach, to jednak wyłącznie narodowo zorientowane progra-
my obronne są niewystarczające, by sprostać potrzebom w zakresie zdolności 
obronnych. Potrzebna jest większa współpraca obronna i koherencja planowa-
nia obronnego i rozwoju zdolności. Ma tu zadanie do spełnienia Europejska 
Agencja Obrony. Trwały, innowacyjny i konkurencyjny europejski przemysł 
obronny jest istotny dla strategicznej autonomii Europy i wiarygodnej CSDP.
Świat przewidywanej nieprzewidywalności wymaga zdolności do szyb-

kiego i elastycznego reagowania. UE, aby była bardziej reagująca, wymaga 
zmian w dyplomacji, CSDP, rozwoju, jak również inwestowania w bazę wiedzy 
konieczną do spójnych działań zewnętrznych. 

Za poważne wyzwanie uznaje się skoordynowanie wysiłków dyplomatycz-
nych państw członkowskich. Podkreśla się potrzebę zwiększenia zdolności do 
szybszego i efektywnego reagowania w ramach CSDP. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć zdolności do rozwijania sił i ich interoperacyjność poprzez 
szkolenia i ćwiczenia. Konieczne jest także pokonanie przeszkód procedu-
ralnych, finansowych i politycznych ograniczających użycie grup bojowych, 
blokujących generację sił i redukujących skuteczność operacji wojskowych 
w ramach CSDP. Jednocześnie należy dalej rozwijać misje cywilne, a  także 
wzmacniać struktury planowania operacyjnego i prowadzenia operacji. 
Pomyślnie zwiększona kooperacja między państwami członkowskimi na tym 
polu może prowadzić do bardziej ustrukturyzowanych form współdziałania, 
wykorzystując w pełni możliwości, jakie daje Traktat Lizboński.

Strategia wskazuje także, że polityka rozwojowa będzie stawać się bardziej 
elastyczna i połączona z priorytetami strategicznymi. Dotyczy to zwłaszcza 
finansowania działań na rzecz zapobiegania konfliktom i wsparcia społeczności 
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cywilnych. Podkreśla się także znaczenie dobrego wykorzystania różnorodnych 
w UE źródeł zbierania, analizy i oceny informacji, zarówno przez narodowe 
struktury dyplomatyczne, jak i wspólnotową służbę działań zewnętrznych. 

Strategia zapowiada coraz większą spójność/zespolenie (joined-up) działań 
zewnętrznych. Służy temu np. ustanowienie w Traktacie Lizbońskim podwój-
nej funkcji Wysokiej Przedstawiciel ds. WPZiB i jednocześnie wiceprzewod-
niczącej Komisji Europejskiej oraz powołanie służby działań zewnętrznych. 
Wyrazem tego jest także kompleksowe podejście do konfliktów i kryzysów, 
połączone programowanie rozwoju, które będzie poszerzane o nowe pola, 
jak dyplomacja energetyczna, kulturalna czy gospodarcza. Połączoność musi 
także oznaczać lepsze łączenie polityki zewnętrznej i wewnętrznej w sprawach 
bezpieczeństwa oraz między sprawami bezpieczeństwa i rozwoju, a także 
między działaniami krótkoterminowymi (reagowanie kryzysowe) a długoter-
minowymi (działania zapobiegawcze, ochrona praw człowieka itp.). 

I na koniec podkreśla się konieczność dobrego wdrożenia ustanowionej 
wizji silniejszej UE zgodnej z jej ambicjami. Oznacza to przeglądy noweliza-
cyjne istniejących strategii sektorowych oraz przygotowanie nowych strate-
gii w ujęciu tematycznym i geograficznym zgodnych z priorytetami strategii 
 globalnej. 

Strategia Globalna będzie poddawana periodycznym przeglądom w kon-
sultacji z Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim, a jej implementacja 
oceniana w corocznych cyklach. W zależności od potrzeby uruchomiony może 
być nowy proces refleksji strategicznej.

PODSUMOWANIE

Możemy stwierdzić, że Strategia Globalna jest dobrym krokiem w dobrym 
kierunku z punktu widzenia przygotowywania się UE do sprostania nowym 
wyzwaniom i zagrożeniom. Podjęte w ślad za nią postanowienia o jej imple-
mentacji stwarzają szansę na praktyczne efekty tego cyklu strategicznego. 

Tym bardziej, że po przyjęciu nowej strategii można zauważyć ożywienie 
w UE w sprawach dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
zarówno ze strony Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, jak też Parla-
mentu Europejskiego22. Rozpoczął się proces jej wdrażania. Pierwszy rok 

22 Zob. np. Implementation of the Common Security and Defence Policy European Parlia-
ment resolution of 23 November 2016 on the implementation of the Common Security and 
Defence Policy (based on the Annual Report from the Council to the European Parliament 
on the Common Foreign and Security Policy) (2016/2067(INI)) [online], http://www.
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w tym względzie oceniany jest pozytywnie: jak stwierdza F. Mogherini, przez 
10 miesięcy zrobiono w UE więcej niż przez ostatnie 10 lat23.

Strategia Globalna UE wdrażana jest na trzech polach: politycznym, eko-
nomicznym i międzynarodowym (zob. rys. 7). Pole polityczne to implemen-
tacja w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony koordynowana przez Wysoką 
Przedstawiciel ds. WPBiO; pole ekonomiczne – to europejski plan działań 
na rzecz obronności realizowany przez Komisję Europejską i trzecie pole, 
międzynarodowe – to realizacja przez wszystkie podmioty UE porozumienia 
o współpracy z NATO. 

Rysunek 7
Strategia Globalna UE i trzy pola jej wdrażania

Plan implementacji strategii w dziedzinie
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
(pole polityczne) 
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Źródło: opracowanie własne.

W marcu 2017 roku Rada Unii Europejskiej dokonała wstępnej oceny 
zaawansowania implementacji strategii globalnej UE24. Jednocześnie przy-
jęto koncepcję dotyczącą wzmocnienia zdolności planowania operacyjnego 
oraz prowadzenia misji i operacji w dz  iedzinie WPBiO25. W praktyce wyraża 

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-
0440+0+DOC+PDF+V0//EN 

23 From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy Year 1 
[online], https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_
year_1.pdf 

24 Konkluzje Rady w sprawie postępów w realizacji globalnej strategii UE w dziedzinie bez-
pieczeństwa i obrony – Konkluzje Rady (6 marca 2017 r.) [online], http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-6875-2017-INIT/pl/pdf 

25 Concept Note: Operational Planning and Conduct Capabilities for CSDP Missions and 
Operations [online], http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2017/03/st06881_
en17_pdf/ 
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się ona zwłaszcza w utworzeniu specjalnej struktury w Sztabie Wojskowym 
UE, tj. Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (Military 
Planning and Conduct Capability – MPCC). Będzie ona na szczeblu strate-
gicznym odpowiedzialna za planowanie operacyjne, koordynację generacji 
sił i prowadzenie misji wojskowych, ale tylko tych bez mandatu wykonawcze-
go (tj. bez mandatu do bezpośredniego prowadzenia operacji wojskowych, 
a jedynie tych wspierających działania sił państwa goszczącego taką misję na 
swoim terytoriu m, czyli np. szkoleniowych, doradczych, humanitarnych). Waż-
nymi krokami są również prace przygotowujące do wdrożenia koncepcji stałej 
współpracy strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO), 
a także wprowadzenie procedury skoordynowanych corocznych przeglądów 
obronności UE (Coordinated Annual Review on Defence – CARD)26 oraz 
systematycznych posiedzeń ministrów obrony.

Czy w obliczu nowych wyzwań wewnętrznych (Brexit, migracje, ter-
roryzm…) i zewnętrznych (flanka południowa, hybrydowa zimna wojna 
z Rosją27) te działania sprawią, że UE stanie się w pełni wartościowym pod-
miotem strategicznym w sprawach bezpieczeństwa? Na to pytanie da odpo-
wiedź praktyka strategiczna UE w nadchodzących latach. 
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STRATEGIA GLOBALNA UNII EUROPEJSKIEJ JAKO KONCEPCYJNY 
FUNDAMENT BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę Strategii Globalnej Unii Europejskiej (UE) 
z 2016 roku. Ogólna ocena struktury dokumentu wskazuje na zbyt pobieżne 
potraktowanie oceny środowiska bezpieczeństwa. Co do misji Unii Europej-
skiej w dziedzinie bezpieczeństwa zauważa się, że w zbyt małym stopniu jest 
ona budowana na podstawie interesów narodowych państw członkowskich. 
Wśród zasad i priorytetów działań zewnętrznych Unii Europejskiej zwraca 
się uwagę na szczególną rolę zintegrowanego (kompleksowego) podejścia do 
spraw bezpieczeństwa. Duże praktyczne znaczenie ma zdefiniowanie w doku-
mencie warunków skuteczności strategicznej Unii Europejskiej w dziedzinie 
bezpieczeństwa, zwłaszcza takich, jak wiarygodność, aktywność i spójność. 
W sumie ocenia się, że Strategia Globalna może być dobrym fundamentem 
do budowania bezpieczeństwa europejskiego. 
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GLOBAL STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION AS A CONCEPTUAL 
FOUNDATION OF THE EUROPEAN SECURITY

Summary

This article includes an analysis of the 2016 Global Strategy of the Euro-
pean Union (EU). The overall assessment of the structure of the document 
indicates that the security environment assessment is too cumbersome. As 
for the EU Security Mission, it is noted that it is insufficiently built on the 
basis of national interests of the Member States. Among the principles and 
priorities of the European Union’s external action, attention is paid to the 
particular role of an integrated (comprehensive) approach to security. It is 
of great practical importance to define in the document the conditions of the 
European Union’s strategic effectiveness in the field of security, especially 
such as reliability, activeness and coherence. Overall, it is estimated that the 
Global Strategy can be a good foundation for building European security.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Резюме

В статье представлен анализ Глобальной стратегии Европейского Союза 
(ЕС) 2016-го года. Общее рассмотрение структуры документа указывает на 
слишком поверхностный подход к оценке среды безопасности. Если говорить 
об участии Европейского Союза в сфере безопасности, то можно заметить, 
что в слишком незначительной степени оно связано с учётом национальных 
интересов государств-членов. Принципы и приоритеты внешней политики 
Европейского Союза основаны на особом внимании к интегрированному 
(комплексному) подходу к вопросам безопасности. Немаловажное практи-
ческое значение имеет определение в документе условий стратегической 
эффективности Европейского союза, прежде всего таких, как достоверность, 
активность и согласованность. Целостный анализ позволяет утверждать, что 
Глобальная стратегия может стать хорошей основой для формирования евро-
пейской безопасности.
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SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UNII EUROPEJSKIEJ 
PO BREXICIE. IMPLIKACJE DLA POLSKI

WPROWADZENIE

Nie ulega wątpliwości, że Brexit jest bezprecedensowym wydarzeniem 
w dziejach europejskiej integracji i w historii Unii Europejskiej (UE). Sta-
nowić będzie cezurę nie tylko w historii UE, ale również Europy i nie pozo-
stanie bez wpływu na ich miejsce i rolę w nowym ładzie międzynarodowym. 
Do tej pory mieliśmy bowiem do czynienia tylko z kolejnymi akcesjami do 
Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, czyli z procesem ich poszerzania 
i pogłębiania, w efekcie czego dziś liczy ona 28 członków. Natomiast do czasu 
wejścia w życie traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 roku, który nadał UE oso-
bowość prawną, w prawie unijnym nie było nawet wzmianki o możliwości jej 
opuszczenia. Taką możliwość zapisano dopiero w traktacie lizbońskim, który 
stanowi, że każde państwo członkowskie może podjąć decyzję o wystąpieniu 
z Unii zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi. Jeżeli dane państwo 
podejmie taką decyzję, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej, która 
wydaje stosowne wytyczne w tej sprawie. 29 marca 2017 roku Wielka Bry-
tania podjęła taką decyzję i uruchomiony został artykuł 50 traktatu o UE, 
który przewiduje maksymalnie dwa lata na negocjacje. Następnie Rada Unii 
Europejskiej, stanowiąc większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parla-
mentu Europejskiego, zawiera z takim państwem umowę określającą warunki 
wystąpienia (art. 50 ust. 1–2 TUE)1.

* Józef M. Fiszer – prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, 
fiszer@isppan.waw.pl

1 Traktat z Lizbony, zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (teksty skonsolido-
wane), „Dziennik Urzędowy C”, 2010, nr 83. Por. także: J.J. Węc, Traktat Lizboński. 
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Od momentu rozpoczęcia pod koniec marca 2017 roku procesu związa-
nego z Brexitem po dzień dzisiejszy, większość istotnych pytań związanych 
z tym wydarzeniem wciąż pozostaje jednak bez odpowiedzi. Podjęta przez 
Brytyjczyków w referendum 23 czerwca 2016 roku decyzja o wyjściu Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej wywołała niekończące się dyskusje i spory wśród 
polityków tego państwa oraz w Unii i jej państwach członkowskich, a  także 
wśród ekspertów i badaczy na całym świecie. Brytyjczycy opowiedzieli się za 
wystąpieniem z Unii, ale wielu wciąż poszukuje możliwości uniknięcia Brexi-
tu. Brexit ma więc swoich zwolenników i przeciwników. U jednych wywołuje 
radość, u innych złość. Przetrwanie wszystkich implikacji referendum w Wiel-
kiej Brytanii z pewnością długo jeszcze będzie absorbować ten kraj, Europę 
i cały świat. Najgłębsze konsekwencje Brexitu będą oczywiście zależeć od 
reakcji Unii Europejskiej na wycofanie się z niej Wielkiej Brytanii. Notabene, 
relacje między Londynem i Brukselą nigdy nie były łatwe, zarówno przed, 
jak i po akcesji Wielkiej Brytanii do Wspólnot Europejskich w 1973 r. Wielka 
Brytania ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz potencjały, zwłasz-
cza gospodarczy i militarny, zawsze jednak odgrywała ważną rolę w dziejach 
Europy i świata. Obok Niemiec i Francji jest najważniejszym uczestnikiem 
powstałego po II wojnie światowej systemu transatlantyckiego oraz odegrała 
istotną rolę w procesie integracji europejskiej2.

Nie ulega zatem wątpliwości, że Brexit będzie miał daleko idące kon-
sekwencje dla UE, a tym samym dla całej Europy, oraz jej bezpieczeństwa, 
w tym także dla Polski. Konsekwencje te będą miały charakter pozytywny 
i negatywny. Brexit osłabi UE, która po wyjściu Wielkiej Brytanii utraci sporo 
ze swego potencjału gospodarczego, finansowego, naukowo-technicznego, 
politycznego, a także militarnego. W efekcie tego, wraz z Brexitem ulegnie 
osłabieniu cały system euroatlantycki, którego ważnym filarem jest dziś Unia 
Europejska. Słaba UE, to słaby system euroatlantycki. Słaby system euro-
atlantycki nie będzie też efektywnym systemem bezpieczeństwa dla Europy 
i świata. Brexit, osłabiając UE, osłabi zarazem jej rolę w budowie nowego ładu 
globalnego, będącego wciąż in statu nascendi. To zaś nolens volens wzmocni 

Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2011, s. 137; J. Barcz, Podstawy prawne Unii Europejskiej. Trak-
tat z Lizbony, Warszawa 2010; M. Czarnecki, BREXIT niezgody, „Gazeta Wyborcza”, 
05.05.2017, s. 11.

2 K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej TWP, Warszawa 2003; J. Smith, Europa und das Vereinigte Königreich. Kleine 
Geschichte der Beziehungen seit 1945, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2016, nr 49–50, 
s. 11–16.
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w świecie pozycję państw należących do tzw. grupy BRIC, a zwłaszcza Chin 
i Rosji. Nowy ład globalny bez UE lub ze słabą Unią stanie się de facto ładem 
bipolarnym na czele z Chinami i Stanami Zjednoczonymi lub tripolarnym, 
tzn. z dominującą rolą Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Utworzenie 
takiego systemu międzynarodowego od dawna proponuje Stanom Zjedno-
czonym i Chinom Władimir Putin. Ale w takim ładzie międzynarodowym 
wzrośnie na świecie rola Rosji, zaś UE stanie się jego peryferiami. Osłabiona 
Brexitem, zmarginalizowana na arenie międzynarodowej UE będzie nadal 
dryfowała, ulegając dalszej erozji i ostatecznie rozpadnie się. Byłby to wielki 
sukces Władimira Putina i polityki zagranicznej Rosji, która od wielu lat 
dąży do tego celu. Szczególnie zaś neguje politykę wschodnią Unii Europej-
skiej, a zwłaszcza cele Partnerstwa Wschodniego. Zarzuca Unii, że prowadzi 
politykę antyrosyjską i w pewnym stopniu ma on rację3. Zarazem byłby to 
wielki dramat dla Europy, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
także dla Polski, która bez Unii Europejskiej ponownie znajdzie się w strefie 
wpływów Rosji4.

Co więcej, Polska znowu może znaleźć się między potężnymi Niemcami 
i Rosją, gdyż wszystko wskazuje na to, że po Brexicie rola Niemiec w UE 
i w ogóle w Europie gwałtownie wzrośnie, a jeszcze bardziej wzrosłaby po 
rozpadzie Unii. Brexit doprowadzi bowiem do zachwiania politycznej równo-
wagi, jaką w pewnym stopniu stanowiła Wielka Brytania dla niemiecko-fran-
cuskiego tandemu, a biorąc pod uwagę obecne problemy Francji sprawi, że 
to RFN stanie się niekwestionowanym liderem UE. Fakt ten nie musi jednak 
oznaczać, że Niemcy od razu staną się zagrożeniem dla UE i bezpieczeństwa 
Europy. Wprost przeciwnie, jak bowiem pisze na łamach dziennika „Handel-
stblatt” profesor Marcel Fratzscher, dyrektor renomowanego Niemieckiego 
Instytutu Badań Gospodarczych (DIW): 

„Przy wszystkich troskach i ryzykach decyzja w sprawie Brexitu jest szansą, którą Europa 
powinna odważnie wykorzystać. Stoimy na rozdrożu, gdzie okaże się, czy kontynent na 
nowo rozpadnie się w kłócące się państwa narodowe, czy powstanie Europa silniejsza 

3 B. Piskorska, Soft Power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2017.

4 J.M. Fiszer, Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, „Myśl Ekonomiczna 
i Polityczna” 2016, nr 1(52)2016, s. 167–201; J. Afanasjew, Grożna Rosja, Wydaw-
nictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2004; S. Bielen, M. Raś, Polityka zagraniczna 
Rosji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008; A. Bryc, Europejska Polityka Sąsiedztwa 
w perspektywie rosyjskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii 
Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Dom Wydawniczy ELIPSA, War-
szawa 2012, s. 128–139.
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i bardziej socjalna. Niemcy jako silny największy kraj, gospodarczo silny i politycznie sta-
bilny, mają tu szczególną odpowiedzialność. Niemiecki rząd powinien wystąpić do swoich 
partnerów z konkretnym planem. To wymaga odwagi i niesie ze sobą ryzyka polityczne, 
ale jest jedyną szansą, by zapewnić Europie i Niemcom dobrobyt i perspektywy na przy-
szłość”5. 

Apel tego wpływowego ekonomisty nie pozostał bez echa wśród niemiec-
kich polityków o czym świadczy ogłoszony z inicjatywy ówczesnego mini-
stra spraw zagranicznych, dziś prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, 
i jego francuskiego kolegi Jeana-Marca Ayraulta manifest pt. „Silna Europa 
w niepewnym świecie”. W tym dziesięciostronicowym dokumencie obydwaj 
ministrowie podkreślili, że współpraca Niemiec i Francji znów będzie miała 
kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. Wzywali, by po Brexicie UE stała 
się „unią bezpieczeństwa” ze wspólną polityką obronną. Zaproponowali rów-
nież zintegrowaną europejską politykę azylową i migracyjną, która przewi-
dywałaby: „wiążące mechanizmy przy podziale obciążeń między państwami 
członkowskimi”. Dodatkowo przedstawili cały pakiet propozycji dotyczących 
kwestii społeczno-gospodarczych, szczególnie w strefie euro. Zaproponowali 
m.in. ujednolicenie systemów podatkowych dla przedsiębiorstw, zwiększe-
nie europejskich funduszy na strategiczne inwestycje w energię, gospodarkę 
cyfrową, badania i innowacje oraz wprowadzenie minimalnych standardów 
socjalnych6. 

Jeszcze wcześniej od Steinmeiera z podobną inicjatywą wyszli jego 
partyjni koledzy: Sigmar Gabriel, wtedy szef SPD i wicekanclerz Niemiec, 
oraz Martin Schulz, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 
Już w dniu referendum w Wielkiej Brytanii wydali manifest „wzywający do 
nowego aktu założycielskiego Europy”. Przedstawili w nim 10-punktowy plan, 
który w  dużej mierze pokrywa się z propozycjami Steinmeiera i Ayraulta, 
na przykład w kwestiach wspólnej polityki migracyjnej, bezpieczeństwa czy 
większych wydatków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej7. 

Dotychczas RFN i Unia Europejska polegały na Stanach Zjednoczonych 
w dziedzinie bezpieczeństwa, ale nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Donald Trump zupełnie nie angażuje się w sojusz transatlantycki. Jego reto-
ryka wobec Niemiec, NATO i Rosji sugeruje, że utrzymanie obecnego pozio-
mu zaangażowania USA w Europie nie jest pewne. Co gorzej, dzieje się to 
w  kontekście słabnącej od kilku lat obecności Stanów Zjednoczonych na 

5 A. Godlewski, Co Niemcy stracą, a co zyskają na Brexicie, „Obserwator Finansowy.pl” 
,www.obserwatorfinansowy.pl, 05.07.2016.

6 Ibidem, s. 3.
7 Ibidem.
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całym globie, a zwłaszcza w Europie. Dzisiaj Waszyngton ma mniej żołnierzy 
stacjonujących za granicą niż kiedykolwiek od 1957 roku, kiedy zaczęto po 
raz pierwszy takie dane gromadzić8. 

Nasuwa się tutaj pytanie, czy staniemy się świadkami powstania „post-
amerykańskiej Europy”, w której bardziej intensywna europejska integracja 
obronna zastąpi amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, a państwa europej-
skie będą zajmować bardziej zdecydowane stanowiska wobec niepopularnych 
działań Stanów Zjednoczonych? Wezwanie skierowane przez kanclerz Angelę 
Merkel podczas spotkania wyborczego pod koniec maja 2017 r. w Bawarii, by 
Europa „wzięła swój los we własne ręce”, spotęgowało w Niemczech ożywio-
ną na ten temat dyskusję. Taka postawa nie jest jednak w Niemczech nowa. 
Pokazuje ona przemianę polityczną, która rozpoczęła się po referendum 
w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii i nabrała tempa po wyborze Donalda 
Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z wypowiedzi niemieckich 
polityków widać wyraźnie, że ambicje Niemców wobec Unii Europejskiej 
rosną, pomimo licznych wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń, którymi 
stawia ona czoło. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) pod przy-
wództwem Angeli Merkel oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), 
kierowana dziś przez Martina Schulza, byłego Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, podobnie jak prawie wszystkie inne niemieckie partie poli-
tyczne, bardzo dbają o to, by Niemcy utrzymały swoje zaangażowanie w UE, 
i również po to, by wykorzystać ją do zwielokrotnienia swoich wpływów. 
To zaangażowanie nie jest zagrożone przez eurosceptyczne nastroje wśród 
niemieckiej opinii publicznej, na których antyunijna partia Alternatywa dla 
Niemiec (AfD) stara się budować swoje poparcie. W  raporcie pt. „Niem-
cy głosują: europejskie dylematy w wyborach do Bundestagu” Almut Möl-
ler, dyrektorka berlińskiego biura European Council on Foreign Relations 
(ECFR) podkreśla, że: 

„W zderzeniu z Brexitem i Trumpem niemieccy politycy wykazują się niespotykaną wcze-
śniej pewnością, że mogą wziąć byka za rogi i dążyć do powołania nowych koalicji wewnątrz 
Unii Europejskiej”9.

Mimo ostrego wystąpienia Angeli Merkel i aktywności w tym kierunku 
wielu polityków niemieckich, większość państw członkowskich UE preferuje 

8 J. Shapiro, D. Pardijs, The Transatlantic Meaning of Donald Trump: A US–EU Power 
Audit, ECFR-232, September, www.ecfr.eu, 25.09.2017.

9 A. Möller, A. Aydintasbas, S. Dullien, K. Liik, GERMANY VOTES: european dilem-
mas in the Federal Election, European Council Council on Foreign Relations (ECFR), 
Policy Brie, May 2017.
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stary układ z Waszyngtonem od niezależności, która pociąga za sobą nieznane 
zagrożenia. Istnieje tu pewien stan wyczekiwania i wiara, że „szalony Trump” 
zacznie wreszcie słuchać swoich doradców, Kongresu oraz amerykańskiego 
społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu ostatecznie zostaną przywrócone 
„normalne” relacje w polityce Stanów Zjednoczonych i stosunkach transatlan-
tyckich. Takie myślenie widoczne jest też wśród niemieckiego społeczeństwa. 
W Europie istnieje też głęboka nieufność wobec niemieckiego przywództwa. 
Aby przełamać tę patową sytuację i „wziąć sprawy w swoje ręce”, Berlin 
musiałby sformować koalicję państw członkowskich, zaczynając od Francji 
Emanuela Macrona, które widzą korzyść dla siebie w niemieckim przywódz-
twie. Musi także znaleźć mechanizm do sprawowania tego przywództwa, który 
przekona partnerów, że Niemcy nie będą nadużywać swojej pozycji. Teore-
tycznie rzecz biorąc, Europa, której przewodzą Niemcy, jest możliwa, ale 
w praktyce nie jest to prawdopodobne, bo Europejczycy – jak pokazują to 
badania – boją się takiej wizji, a Niemcy tak naprawdę jej nie chcą10.

Dziś jest bardzo trudno opracować trafną diagnozę, a jeszcze trudniej 
przedstawić obiektywną prognozę co do przyszłości UE, Europy i całego 
świata po Brexicie. Tym bardziej, że już na początku XXI wieku środek cięż-
kości świata wyraźnie przesunął się w kierunku Azji. Wynikało to w pierwszej 
kolejności z wejścia licznych gospodarek azjatyckich w fazę szybkiego wzrostu 
oraz równoległego szybkiego zwiększenia się populacji tego kontynentu, przy 
jednoczesnym niżu demograficznym i starzeniu się Europy oraz Ameryki. 
Trudno więc powiedzieć, czy XXI wiek będzie nadal wiekiem Ameryki i Euro-
py, czy może Azji na czele z Indiami i Chinami? Tym bardziej trudno, gdyż 
świat, a zwłaszcza Europa, Ameryka, Unia Europejska i NATO, a więc naj-
ważniejsze komponenty dotychczasowego systemu międzynarodowego, wciąż 
borykają się z wieloma problemami społecznymi, politycznymi i ekonomicz-
nymi. Już kryzys finansowo-gospodarczy z 2008 roku i w latach późniejszych 
ujawnił wyczerpywanie się zasad i form, na których opiera się dotychczasowy 
ład polityczno-społeczny i ekonomiczny, determinowanych ustrojem liberal-
no-demokratycznym, a zwłaszcza jego obecną postacią, tj. neoliberalizmem. 
Niewątpliwie stał się zapowiedzią nadchodzących zmian w układzie geopoli-
tycznym i geoekonomicznym, warunkowanych do tej pory w głównej mierze 
przez hegemoniczną na świecie pozycję Stanów Zjednoczonych.

Z drugiej strony lata 2008–2017 pokazują wyraźnie, że słabnie rola 
Wspólnoty Atlantyckiej na arenie międzynarodowej, gdyż Unia Europejska 
i NATO wciąż dryfują i nie mogą osiągnąć konsensusu, co do dalszej współ-

10 J. Shapiro, D. Pardijs, The Transatlantic Meaning…, op. cit.
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pracy i walki o pokój na świecie. Mocno rozeszły się drogi Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Ich wzajemne więzi i współpraca nie są już tak mocne jak 
w latach zimnej wojny. Okazuje się też, że Wspólnota Atlantycka była kom-
pletnie nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad sowieckiego 
imperium. Zaskoczyła ją „arabska wiosna”, podobnie jak teraz wydarzenia na 
Ukrainie, w Syrii czy Państwo Islamskie, które zagrażają bezpieczeństwu świa-
ta. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku założono bowiem błędnie, 
że neoliberalny świat rozwijający się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, 
świat wolnego rynku i demokracji przyniesie rozwiązania, które doprowa-
dzą do powstania nowego wspaniałego świata wolności, demokracji, pokoju 
i dobrobytu, ukształtowanego na obraz i podobieństwo Pax Americana. Tak 
się jednak nie stało. Podczas jednego z ostatnich wystąpień prezydent Barack 
Obama stwierdził, że: 

„Niemal w każdym kraju na planecie Ameryka jest dziś postrzegana jako silniejsza niż 
osiem lat temu”11. 

To przesada, i zapewne sam w to nie wierzy, gdyż jego era to kolejna deka-
da postępującego od zamachów 11 września 2001 roku schyłku amerykań-
skiej potęgi12. W dużym stopniu decydują o tym globalne procesy, na które 
Stany Zjednoczone mają coraz mniejszy wpływ. M.in. Chiny już nie ukrywają 
swoich celów i możliwości. Chcą Tajwanu, dominacji nad Azją Środkową 
i kontroli szlaków handlowych. Temu też celowi ma służyć Nowy Jedwabny 
Szlak, który w przeciwieństwie do historycznej drogi łączącej Chiny z Europą 
i Bliskim Wschodem, to tak naprawdę idea, a nie szlak. Chodzi o globali-
zację roli gospodarczej i politycznej Chin, głównie przez inwestycje. A kon-
kretniej – wyparcie z Azji Południowo-Wschodniej, Azji postradzieckiej oraz 
Turcji i  Iranu – rosyjskich i  amerykańskich wpływów. Inwestycje mają być 
wzbogacające dla obu stron, przez co w niektórych kręgach Nowy Jedwabny 
Szlak nazywany jest „chińskim planem Marshalla”13. Jak podkreśla profesor 

11 M. Jarkowiec, Do zobaczenia panie prezydencie, „Gazeta Wyborcza”, 14–15.01.2017, 
s. 13.

12 L. Pastusiak, Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Wydaw-
nictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015.

13 Szerzej na ten temat patrz: E. Bryła, Czy mamy szanse na chiński węzeł?, „Gazeta 
Wyborcza”, 15.09.2017, s. 10; F. Godement, Czego chcą Chiny?, Wydawnictwo Aka-
demickie DIALOG, Warszawa 2016, s. 243–249; E. Haliżak, Międzynarodowa strategia 
geoekonomiczna Chin – perspektywa neoliberalnego instytucjonalizmu i kulturowo-cywi-
lizacyjnej tradycji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2017, nr 2(57), s. 72–101; Xu Jian, 
Wspólnie budując Jedwabny Szlak XXI wieku promujemy i zacieśniamy przyjaźń, [w:] 
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Zbigniew Brzeziński, kto ma kontrolę nad Azją Środkową, ten kontroluje 
Europę i Azję. Przywódcy ChRL chcą, aby spełnił się „Chiński Sen”, czyli 
dążą do odbudowy Wielkich Chin. Ma to zostać osiągnięte do 1 października 
2049 roku, tj. na stulecie ChRL14.

Nie ukrywa swoich imperialnych celów i aspiracji do roli supermocar-
stwa w multipolarnym świecie również Rosja pod rządami prezydenta Wła-
dimira Putina, który już w 2007 roku podczas konferencji bezpieczeństwa 
w Monachium mówił o końcu świata „jednobiegunowego”, mając na myśli 
dominację Stanów Zjednoczonych. Prowadzi ona coraz bardziej agresywną 
politykę zagraniczną, która zagraża Europie i światu. Władimir Putin już 
dawno postawił sobie konkretne cele do zrealizowania na arenie międzyna-
rodowej i sukcesywnie je realizuje, poczynając od roku 2000 do dziś. Jego 
głównym celem jest rozbicie systemu euroatlantyckiego oraz odbudowa silnej 
Rosji i umocnienie jej pozycji na arenie międzynarodowej jako supermocar-
stwa, dysponującego adekwatnymi do tego statusu potencjałami, a zwłaszcza 
gospodarczym i militarnym. Cele i zadania, jakie postawił przed polityką 
zagraniczną i militarną Rosji Władimir Putin, są niebezpieczne dla Unii 
Europejskiej, Europy i świata, gdyż stanowią poważne zagrożenie dla pokoju 
i bezpieczeństwa międzynarodowego15. 

Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania szans i zagrożeń 
dla Unii Europejskiej po Brexicie oraz jego skutków dla Europy, Polski 
i  powstającego na świecie nowego porządku międzynarodowego. Ponadto 
spróbuję odpowiedzieć na wiele pytań, m.in. jak Brexit wpłynie na rozwój 
UE, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i politycznym oraz na jej pozycję 
w systemie euroatlantyckim i w ogóle na arenie międzynarodowej? Czy UE 
pozostanie spójną i aktywną organizacją, zdolną do kontynuowania integracji 
Europy i umacniania jej roli w nowym porządku globalnym? Jak UE musi się 

J. Marszałek-Kawa (red.), Chiny i świat zewnętrzny, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2016, s. 149–154.

14 Chiny: będziemy wreszcie numerem 1. Rozmowa z prof. Bogdanem Góralczykiem, 
„Gazeta Wyborcza”, 20.01.2017, s. 16.

15 J.M. Fiszer, Zadania i cele polityki zagranicznej…, op. cit., s. 167–201; J. Koralewski, 
Rozpad ZSRR a powstanie Federacji Rosyjskiej. Mocarstwowość utracona?, [w:] S. Woj-
ciechowski, M. Tomczak (red.), Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie 
– analizy – prognozy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Pozna-
niu, Poznań 2010, s. 129–145; J.M. Fiszer, Czy Rosja pod rządami Władimira Putina 
zagraża Europie i światu?, „Biuletyn Analiz i Opinii”, nr 03/2015 (20), s. 1–10; M. Kokot, 
Jak Kreml na nowo podbija Europę metodami KGB, „Gazeta Wyborcza”, 13.01.2017, 
s. 13; J.M. Fiszer, Polityka RFN wobec Rosji – szanse i zagrożenia dla Europy i świata 
w XXI wieku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2017, nr 25, zeszyt 1, s. 39–69.
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przekształcić, aby odpowiedzieć na zachodzące globalne zmiany i zaspokoić 
rosnące potrzeby i oczekiwania państw członkowskich i ich obywateli? Czy 
Unii grozi zróżnicowana integracja, a w końcu rozpad? Jakie należy podjąć 
działania modernizacyjne po Brexicie, aby wzmocnić system polityczny UE 
i zapobiec jej rozpadowi? Czy Brexit może stać się akceleratorem procesu 
modernizacji Unii Europejskiej? W jaki sposób Brexit wpłynie na relacje 
Polski z UE i jej bezpieczeństwo?

Postawione cele i pytania badawcze oraz przyjęta metodologia pozwolą 
obiektywnie spojrzeć na UE, jej współczesne problemy oraz ukazać perspekty-
wy po Brexicie, czyli szanse i zagrożenia. Będzie to również istotne dla Polski 
i określenia jej miejsca w nowym ładzie geopolitycznym Europy oraz wyzna-
czenia zadań dla polskiej polityki zagranicznej, a zwłaszcza unijnej po Brexi-
cie. Polska już od 13 lat jest członkiem UE i jednym z głównych kreatorów 
jej polityki międzynarodowej. Musimy pamiętać, że pozycja UE w świecie, to 
także w dużej mierze wyznacznik miejsca Polski zarówno w regionalnym, jak 
i globalnym układzie sił. Dlatego też Polska potrzebuje nie tylko silnej UE, 
przede wszystkim Unii zdolnej do aktywnej partycypacji w podziale świato-
wych wpływów politycznych i ekonomicznych, gwarantujących jej i pozostałym 
państwom członkowskim mocną pozycję w środowisku międzynarodowym. 
Propozycje polskiego rządu dotyczące zmian traktatowych i renacjonalizacji 
części kompetencji unijnych nie zostaną jednak – moim zdaniem – zrealizo-
wane, a Polska w Unii pozostanie osamotniona. Nastąpi zacieśnienie reżimów 
i polityk europejskich w celu zwiększenia współzależności i powstrzymania 
dalszej dezintegracji. Należy się spodziewać zmniejszenia dotychczasowej 
skali finansowania unijnego dla Polski. Jego ewentualne podwyższenie może 
być warunkowane podporządkowaniem się regułom panującym w zreformo-
wanych politykach UE, m.in. polityce migracyjnej. Jednocześnie polskie wła-
dze będą coraz bardziej szachowane perspektywą zróżnicowanej integracji 
Europy i wizją Unii dwóch prędkości16.

Tezą główną jest tutaj konstatacja, że Unia Europejska jest w dużej mie-
rze strukturą reaktywną, a Brexit to potwierdza, co oznacza, że nowe wizje 
przyszłości dla niej nie są łatwe do opracowania, a jeszcze trudniej będzie je 
zrealizować w praktyce. Ponadto uważam, że Brexit, którego mimo wszyst-
ko nikt się nie spodziewał, będzie stanowił cezurę nie tylko w historii UE, 
ale również w dziejach Europy i świata. Nie będzie też bez znaczenia dla 
Polski. Sprawi, że wiek XXI nie będzie już wiekiem Zachodu, ani wiekiem 
Europy, ani wiekiem Stanów Zjednoczonych. Będzie wiekiem Wschodu na 

16 T.G. Grosse, Kryzys po Brexicie, „Rzeczpospolita”, 15.07.2016, s. A11.
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czele z Chinami. Stwierdzam również, że Unia Europejska nadal znajduje się 
w głębokim kryzysie, który nazywam megakryzysem, i wciąż dryfuje, a Bre-
xit może doprowadzić do jej katastrofy. Brexit zahamuje bowiem procesy 
integracyjne w Europie oraz modernizację Unii Europejskiej i będzie sprzy-
jał narastaniu postaw antyunijnych oraz eurosceptycznych. Unia musi teraz 
uważać, by nie dać Brytyjczykom zbyt dobrych warunków, aby nie zachęcać 
w ten sposób kolejnych eurosceptyków. Premier Theresa May mówi bowiem, 
że teraz celem Londynu jest „głębokie i specjalne partnerstwo” z UE. Ale 
Unia Europejska musi też załatać dziurę w budżecie po odejściu Londynu 
– według niedawnych wyliczeń „Financial Timesa” UE może zażądać nawet 
60–100 mld euro od Wielkiej Brytanii. Londyn dziś nie chce jednak przyjąć 
do wiadomości twardych warunków Brexitu, które stawia Unia Europejska17. 
Wszystko to sprawia, że o kompromis nie będzie łatwo, a „rozwód” Wiel-
kiej Brytanii z Unią Europejską może być bardzo kosztowny dla obu stron 
i w efekcie tego dla całej Europy.

1.UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

Głosowanie za opuszczeniem Unii Europejskiej przez społeczeństwo 
brytyjskie jest, jak dotąd, najbardziej spektakularnym zjawiskiem dezintegra-
cyjnym, ale podobne tendencje narastają także w innych państwach członkow-
skich. Dezintegracja Unii przejawia się na wiele innych sposobów. Między 
innymi, maleje współpraca i solidarność silnych ze słabszymi, zwiększają się 
problemy z implementacją prawa europejskiego, co przyczynia się do jego 
wymuszania pod presją polityczną i ekonomiczną. Rośnie upolitycznienie 
Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a wraz z tym nasila się swobodna 
interpretacja prawa unijnego przez te instytucje, które są bardziej wyrozu-
miałe dla silnych i rygorystyczne dla słabszych państw członkowskich. Unia 
Europejska już od kilku lat boryka się z wieloma różnymi problemami. Nadal, 
odczuwając skutki kryzysu finansowo-gospodarczego, musiała się zmierzyć 
z bezprecedensowym napływem uchodźców i zagrożeniami swojego bezpie-
czeństwa, zarówno wewnętrznego (liczne zamachy terrorystyczne w zachod-
nioeuropejskich miastach), jak i zewnętrznego (agresja Rosji na Ukrainę, 
Państwo Islamskie). Co więcej, jak już wspominałem, jedno z jej ważniejszych 
państw członkowskich – Wielka Brytania – pod wpływem sprawnej kampanii 

17 T. Bielecki, M. Czarnecki, Brexit „nie może być sukcesem”, „Gazeta Wyborcza”, 
2–3.05.2017, s. 10.
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referendalnej populistów i eurosceptyków zdecydowało się opuścić Wspólno-
tę. Ponadto w społeczeństwach europejskich, jak nigdy dotąd, wzrosło rozcza-
rowanie Unią Europejską, a sama idea integracji jest stawiana pod znakiem 
zapytania. Na przykład, według ostatniego badania Pew Reaserch Center aż 
61% Francuzów ma nieprzychylną opinię wobec UE, a tylko 38% pozytywną. 
Partie i ruchy polityczne otwarcie kwestionujące istnienie Wspólnoty, jak 
Front Narodowy Marine Le Pen we Francji, niemiecka PEGIDA czy Alter-
natywa dla Niemiec (AfD), polskie Prawo i Sprawiedliwość (PiS), nie tylko 
doszły do głosu, ale także przejmują władzę w swoich krajach. AfD cieszy się 
już ponad 13-procentowym poparciem i nie tylko pierwszy raz wprowadziła 
posłów do Bundestagu (aż 90), ale też stała się trzecią siłą, po chadekach 
(CDU/CSU – 32,9%) i socjalistach (SPD – 20,8%), po wyborach parlamen-
tarnych w Niemczech, które odbyły się 24 września 2017 roku18.

Nie ulega wątpliwości, że dziś UE potrzebuje głębokich reform. Diagno-
za ta stała się obowiązującym hasłem obchodów sześćdziesięciolecia trak-
tatów rzymskich, które odbyły się w marcu 2017 roku. W przededniu tego 
wydarzenia pojawiło się wiele raportów, propozycji zmian i scenariuszy na 
przyszłość, firmowanych przez instytucje unijne i niezależne instytuty. Ich 
główna teza była wspólna – zreformować i usprawnić Unię Europejską oraz 
uczynić ją odporną na kryzysy i bardziej otwartą na obywateli i ich proble-
my. Unia Europejska musi wyciągnąć nauki z populistycznego buntu, zanim 
będzie za późno na przemyślenie projektu europejskiego tak, by mógł on 
odzyskać swoją legitymację. W tym przypadku hasło Emmanuela Macrona 
„Europe qui protége” może być odpowiednim modelem dla nowej Europy, 
która musi stać się bardziej demokratyczna i zrozumiała dla obywateli. Dziś 
wielu polityków i ekonomistów, m.in. laureat Nagrody Nobla Joseph Stiglitz 
podkreśla, że celem priorytetowym UE powinna stać się poprawa pomyślno-
ści zwykłych ludzi19.

W świetle teorii realistycznej Unia Europejska (UE) nie jest państwem, ale 
jest podmiotem prawa międzynarodowego i podmiotem stosunków między-
narodowych. Jest dobrowolnym związkiem suwerennych i demokratycznych 
państw, specyficzną organizacją międzynarodową. Unia Europejska w świetle 
teorii neofunkcjonalnej jest samonapędzającym się mechanizmem, którego 
istota polega na tym, że każdy etap jej rozwoju pociąga za sobą konieczność 

18 B.T. Wieliński, Wielka Rzesza w Bundestagu, „Gazeta Wyborcza”, 16–17.09.2017, 
s. 4; B.T. Wieliński, M. Kokot, Kanclerz Merkel po raz czwarty, „Gazeta Wyborcza”, 
25.09.2017, s. 1, 2 i 8.

19 J. Stiglitz, Lekcja angielskiego, „Obserwator Finansowy.pl”, www.obserwatorfinansowy.
pl/tematyka/makroekonomia/lekcja, 18.07.2016.
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dalszych kroków (spillover), czyli zwiększania jej kompetencji (pogłębianie 
integracji). Prowadzi to do stałych napięć wywoływanych zakresem i tempem 
zmian, definiowaniem narodowych interesów oraz pojmowaniem demokracji 
i suwerenności. Jest to przede wszystkim problem polityczny, a w mniejszym 
stopniu prawny. W relacjach międzynarodowych nie ma jednak, i zapewne 
długo nie będzie, światowego parlamentu, sądów czy rządu. Powstanie tego 
typu instytucji możliwe jest tylko za traktatową zgodą wszystkich państw, co 
zresztą ma miejsce, ale tylko w ograniczonym rzeczowo lub geograficznie 
zakresie20.

Natomiast z perspektywy teorii gier (gry wielopoziomowej) Unia jest siłą 
wewnętrznie skonfliktowaną, gdyż rządy państw członkowskich są uzależ-
nione od narodowych aktorów i w związku z tym mają odmienne postulaty 
co do jej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jest to jedna z wielu przyczyn 
kryzysów, które od lat paraliżują działalność Unii Europejskiej i  hamują 
integrację Europy. W efekcie tego w UE mamy dziś do czynienia z mega-
kryzysem, na który składają się: kryzys finansowo-gospodarczy, kryzys aksjo-
logii, kryzys zwany „deficytem demokratycznym”, kryzys integracji Europy, 
kryzys imigracyjny, kryzys przywództwa i kryzys spowodowany Brexitem. 
Wynik referendum z 23 czerwca 2016 r., w którym przewagą głosów 51,9% 
do 48,1% obywatele Zjednoczonego Królestwa zdecydowali, że chcą opuścić 
Unię Europejską, oznacza, że pierwszy raz w historii integracji europejskiej 
został uruchomiony artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który 
jej członkom to umożliwia. Wynik brytyjskiego referendum zaskoczył niemal 
wszystkich analityków i obserwatorów politycznych, także samych głosują-
cych. Również mnie, gdyż byłem przekonany, że pragmatyczni Brytyjczycy 
zagłosują za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Okazało się 
jednak, że zarówno społeczeństwo, jak i część polityków opowiadając się za 
opuszczeniem UE nie sądzili, że do tego dojdzie. W pierwszych sondażach po 
referendum, kiedy Brexit stał się faktem, aż 84% Brytyjczyków opowiadało 
się za pozostaniem w strukturach wspólnoty europejskiej21.

Brexit może okazać się punktem zwrotnym w historii UE – początkiem jej 
rozpadu albo procesu odwrotnego, który przyspieszy reformę i modernizację 

20 L.S. Finkelstein, What is global governance, „Global Governance” 1995, No. 1, s. 368; 
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 354–358.

21 K. Borońska-Hryniewiecka, Brexit a władza ustawodawcza: rola parlamentów Zjedno-
czonego Królestwa w procesie wychodzenia państwa z Unii Europejskiej, „Sprawy Mię-
dzynarodowe” 2016, nr 3, s. 62–77; M. Kaczorowska, Krajobraz polityczny po Brexicie, 
„Sprawy Międzynarodowe” 2016, nr 3, s. 39–61.
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Unii. Moim zdaniem, Brexit osłabi Unię Europejską i zahamuje procesy inte-
gracyjne w Europie. Wzrosną bowiem nastroje antyunijne i eurosceptyczne, 
polegające na krytyce Unii Europejskiej i silnym wobec niej sprzeciwem. 
Te procesy i zjawiska już trwają i będą się nasilały w poszczególnych pań-
stwach członkowskich wraz z brexitowymi negocjacjami. Zgadzam się z tezą 
niemieckiego analityka, dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Corneliusa Ochmana, który twierdzi, że: 

„Czeka nas wstrząs porównywalny z tym, co się działo po upadku muru berlińskiego 
w 1989 r. Wówczas też podważono porządek istniejący na kontynencie od dziesięcioleci. 
I nie było wiadomo, jak rozwinie się sytuacja. Jednak czuć było optymizm – były wyzwa-
nia, ale Zachód był zwycięzcą. Teraz przekonanie jest takie, że wszyscy na tym stracimy. 
A Zachód przestał istnieć jako zwarty blok. Bo w sytuacji, gdy Londyn zdecydował się 
opuścić Unię Europejską, jedność i wynikająca z niej siła Zachodu zostały podważone. 
(…) Brexit to osłabienie dla UE”22. 

Już obecnie coraz wyraźniej ujawnia się brak jedności i solidarności wśród 
państw UE. Po 60 latach integracji Europie zabrakło spoiwa i klarownej wizji 
jej dalszego rozwoju i miejsca w nowym ładzie globalnym. Narastają głębo-
kie podziały i kontestowana jest idea europejskiej solidarności i spójności, 
a tym samym maleje skuteczność UE jako aktywnego gracza na arenie mię-
dzynarodowej23. W świetle dramatycznych wydarzeń w Kijowie, na Krymie 
i w Donbasie, a także w Syrii, Iraku i po ostatnich zamachach w Paryżu, Nicei, 
Berlinie i Sztokholmie wyraźnie uwidoczniły się liczne mankamenty Unii 
Europejskiej oraz uległ osłabieniu jej prestiż na świecie. Unia Europejska 
stanęła w obliczu wielu wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
które wymuszają modernizację jej struktur oraz mechanizmów zarządzania 
i podejmowania decyzji. Szczególnie niebezpieczny i dotkliwy w skutkach, 
zarówno dla UE, jak i jej państw członkowskich – zwłaszcza tych należących 
do strefy euro – okazał się światowy kryzys finansowy. Ukazał polityczną 
słabość Unii, wymuszając pytanie o jej spoistość i solidarność. Amerykański 
ekonomista, noblista Michael Spence twierdzi, że strefa euro ledwo zipie, bo 
zaszkodziła jej globalizacja, długi i przestarzałe wewnętrzne prawodawstwo. 
Podkreśla, że Unia pilnie potrzebuje głębokich reform i większej unifikacji 
w  kwestii fiskalnej, finansowej, bankowej oraz zwiększenia dynamiki inwe-

22 Brexit to wyprawa w nieznane. Rozmowa z Corneliusem Ochmanem, „Gazeta Wybor-
cza”, 30.03.2017, s. 12.

23 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, War-
szawa 2014, s. 27–32; M. Schulz, Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa dla Europy, 
MUZA SA, Warszawa 2014.
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stycji wzajemnych, mobilności kapitału, większych inwestycji w gospodarkę 
opartą na wiedzy24. W pełni zgadzam się z tą opinią. UE, aby mogła się 
rozwijać, obok unii gospodarczej i walutowej, musi stać się unią polityczną 
i społeczną. Potrzebuje nowego impulsu integracyjnego i nowej, atrakcyjnej 
wizji, która znowu zjednoczy Europę i zapewni jej godziwe miejsce w nowym 
porządku światowym.

Unia Europejska stoi dziś przed trudnym i niezmiernie istotnym dyle-
matem: dalszy rozwój i pogłębianie integracji czy ograniczenie jej, spłyce-
nie, a w konsekwencji zmniejszenie znaczenia na arenie międzynarodowej. 
Ważne decyzje, które nie mogą być odłożone na później dotyczą kwestii dziś 
strategicznych, jak: tempo rozszerzenia Unii, przyszłość rynku wewnętrzne-
go, bezpieczeństwo energetyczne, problemy demograficzne, w tym związane 
z migracją ludności i uchodźcami, bezpieczeństwo obywateli oraz zagwaran-
towanie im korzystania z demokratycznych swobód25. Dziś pilnym wyzwaniem 
jest konieczność ścisłej współpracy państw członkowskich UE w  celu prze-
zwyciężenia negatywnych skutków kryzysu finansowego i gospodarczego oraz 
tzw. kryzysu uchodźczego. Ideałem byłoby stworzenie sprawnych i skutecznych 
mechanizmów chroniących UE przed podobnymi problemami w przyszłości. 
Znalazło to wyraz w  „Deklaracji Rzymskiej”, przyjętej 25 marca 2017 roku 
podczas szczytu 27 krajów UE z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów 
Rzymskich. W dokumencie tym jest mowa o „bezprecedensowych wyzwaniach” 
dla Unii – od terroryzmu, przez rosnącą presję migracyjną oraz protekcjonizm, 
aż po nierówności społeczne i ekonomiczne. Przywódcy UE zobowiązali się 
do budowania Europy bezpiecznej (m.in. z dobrze chronionymi granicami 
zewnętrznymi), dostatniej, socjalnej (m.in. walczącej z dyskryminacją, wyklu-
czeniem społecznym i  ubóstwem) oraz „Europy silniejszej pozycji” w kon-
tekście globalnym (m.in. wzmacniającej obronność we współpracy z NATO). 
„Europa to nasza wspólna przyszłość” – brzmi ostatnie zdanie w tej „Deklara-
cji”26. Niestety, deklaracja ta nie zawiera konkretnych reform, a więc dopiero 
z czasem się okaże, czy pozostanie czysto okolicznościowym dokumentem, czy 
też jej zobowiązania będą wypełnione konkretną treścią i reformami.

24 S. Stodolak, Europejska gospodarka dusi się w politycznym pacie, „Obserwator Finan-
sowy.pl”, 25.04.2017, s. 6, www.obserwatorfinansowy.pl

25 Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Warszawa 2012, s. 3–5; A.A. Skrzypek, Kryzys Unii, idei, polityki?, „Politeja” 2016, 
nr 43, s. 5–41.

26 Deklaracja Rzymska, „Gazeta Wyborcza”, 27.03.2017, s. 9. Por. także: T. Bielecki, 
Rzymska wiosna w Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 27.03.2017, s. 9.
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Summa summarum, głębokie zmiany i reformy w Unii Europejskiej są 
konieczne i niezbędne, ale będziemy musieli poczekać na nie do wrześnio-
wych wyborów w Niemczech. Od wyniku tych wyborów w dużym stopniu 
będzie zależała przyszłość nie tylko RFN, ale także UE. Mam nadzieję, że 
po tych wyborach unijni przywódcy i największe unijne stolice pochylą się 
wreszcie nad przedstawionymi 1 marca 2017 roku przez przewodniczącego 
Komisji Europejskiej scenariuszami dalszej integracji i przyszłości Europy27. 
W przedmowie do opublikowanej wówczas „Białej księgi w sprawie przyszło-
ści Europy” Jean-Claude Juncker napisał: 

„Stoją przed nami poważne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i dobrobytu naszych 
mieszkańców oraz przyszłej roli Europy w coraz wyraźniej zarysowanym wielobieguno-
wym świecie. Zjednoczona Europa skupiająca 27 państw musi wziąć los we własne ręce 
i zdecydować, jak ma wyglądać jej przyszłość. (…) Podejmując decyzję o wyborze przyszłej 
drogi, powinniśmy pamiętać, że największe dokonania Europy zawdzięczamy naszej jed-
ności i odwadze w działaniu oraz wierze, że jesteśmy w stanie wspólnie budować naszą 
przyszłość”28. 

Ale choć minęło już kilka miesięcy od ogłoszenia tych dokumentów, przy-
wódcy Unii nie podjęli żadnych konkretnych działań na rzecz jej sanacji i dal-
szego rozwoju. Natomiast przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker 13 września 2017 roku wygłosił kolejne, pełne ogólników i frazesów 
„orędzie o stanie Unii Europejskiej”, w którym po raz kolejny podkreślił, że 
UE musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację i jej przy-
szłość29. Obawiam się jednak, że obecne kierownictwo Unii Europejskiej nie 
jest już w stanie zrobić niczego dobrego dla wyprowadzenia jej ze wspomnia-
nego megakryzysu, w którym tkwi już od wielu lat. Częścią owego megakryzy-
su jest bowiem kryzys przywództwa UE i miałkość jej elit politycznych, które 
bardziej dbają o własne interesy niż unijne.

W Unii Europejskiej trzeba jak najszybciej zniwelować istniejący trój-
podział na państwa członkowskie, instytucje unijne oraz obywateli, który 
w  ostatnich latach uległ zaostrzeniu i stał się jedną z przyczyn postępują-
cej zróżnicowanej integracji. Unia Europejska pilnie potrzebuje nowych elit 
i nowego przywództwa oraz nowego myślenia i impulsu integracyjnego, a mia-

27 Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości 
UE-27 do 2025 r., Komisja Europejska, Bruksela 2017.

28 Ibidem, s. 3. Por. także: B. Góralczyk, Po 60 latach integracji Europie zabrakło spoiwa, 
„Obserwator Finansowy.pl”, 25.03.2017, s. 1–6, www.obserwatorfinansowy.pl. 

29 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017, European Kommis-
sion – Speech, EN-FR-DE-Speech, pdf
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nowicie, że tylko „ucieczka do przodu” może ją uratować przed rozpadem 
i zwiększyć jej rolę na arenie międzynarodowej. 

Unia Europejska – co chciałbym zaznaczyć – mimo wielu kryzysów i pro-
blemów związanych z Brexitem, nadal pozostaje największą w świecie wspól-
notą, łączącą cechy organizacji międzynarodowej oraz federalnej struktury 
państwa związkowego. Posiada atrybuty aktora światowego i kompetencje do 
aktywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Dysponuje specy-
ficznymi instrumentami, niezbędnymi do działań międzynarodowych, w tym 
własną dyplomacją. Tego nie wolno zaprzepaścić. UE po Brexicie powin-
na więc zmierzać nie tylko do utrzymania, ale także do zwiększenia swojej 
obecności i aktywności we wszystkich regionach świata. Powinna w sposób 
racjonalny łączyć politykę handlową, pomoc rozwojową i humanitarną z roz-
szerzającą się działalnością polityczno-dyplomatyczną, tak jak to czynią od 
lat Stany Zjednoczone i Chiny. Dzięki temu, mimo Brexitu, Unia Europejska 
mogłaby stać się ważnym stabilizatorem i ośrodkiem politycznego oddziały-
wania na skalę globalną i wpływać na kształt nowego porządku międzynaro-
dowego, będąc zarazem jednym z jego głównych biegunów. Ale do realnego 
zwiększenia tego statusu, UE musi się pogłębiać i poszerzać; potrzebuje nie 
tylko autonomicznego systemu militarno-obronnego, ale również bardziej 
zdecydowanego przywództwa.

2. SKUTKI BREXITU DLA UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI 

Lata 2008–2017, a zwłaszcza kryzys finansowo-gospodarczy, konflikty 
i wojny na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, kryzys imi-
gracyjny oraz liczne zamachy terrorystyczne, dobitnie uświadomiły Europie, 
a głównie UE, że koniec historii, w który uwierzono po upadku muru ber-
lińskiego i rozpadzie ZSRR, był złudzeniem. Po upadku muru berlińskiego 
w 1989 roku świat trwał w stanie euforii. Wielu uwierzyło w teorie ame-
rykańskiego politologa Francisa Fukuyamy o końcu historii i triumfalnym 
pochodzie liberalnej demokracji przez świat. Po ćwierć wieku pełnego nadziei 
i rozczarowań, historia zatoczyła koło. Euforia się skończyła wraz z kryzysem 
finansowo-gospodarczym w latach 2008–2014. Ostatnie lata to ponowny marsz 
konserwatyzmu przez świat, renesans nacjonalizmu, a wraz z tym ksenofobii, 
podsycanej wszechobecną retoryką religijną. To zarazem odwrót od idei inte-
gracyjnych w Europie i nasilanie się tendencji dezintegracyjnych na świecie. 
Triumfalizm i nadzieja na „wieczny pokój” skończyły się, a wiara w stopniową 
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lecz nieuchronną demokratyzację kolejnych państw i  społeczeństw zostały 
mocno nadwątlone. W świetle dramatycznych wydarzeń w Kijowie, na Krymie 
i w Donbasie, a także w Syrii, Iraku, Paryżu, Berlinie, Sztokholmie i Turcji 
(pucz) wyraźnie uwidoczniły się też liczne mankamenty Unii Europejskiej 
oraz osłabił się jej prestiż na świecie. Trzynaście lat po wielkim rozszerzeniu 
UE na Wschód jej perspektywy rozwoju oraz pokój i bezpieczeństwo Europy 
są dziś poważnie zagrożone.

Dziś UE jest podzielona i de facto nie ma wspólnej polityki zagranicznej 
i obrony, a inne jej polityki, w tym np. imigracyjna, są mało skuteczne. Unią 
faktycznie rządzą Niemcy i Francja. Trzeba jednak pamiętać, że Unia Euro-
pejska od momentu powstania, czyli od podpisania Traktatu z Maastricht, 
starała się być tylko mocarstwem normatywnym. Traktat ten istotę tożsamości 
UE sprowadzał do walki o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz na rzecz 
rozwijania współpracy międzynarodowej zgodnie z aksjologią Unii oraz Kartą 
Narodów Zjednoczonych. Ponadto nadrzędnym celem UE stało się popie-
ranie demokracji, rządów prawa, praw człowieka i podstawowych wolności. 
W tym zakresie aktywność UE była niezrównana i przyniosła spore efekty, 
zwłaszcza w czterech obszarach: handlu, praw człowieka, bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska naturalnego i ziemskiego klimatu. 

Po pierwszych sukcesach, tworzenie wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony, choć zgodnie z przyjętą w 2003 roku strategią bezpieczeństwa UE, 
miała być zdolna do współodpowiedzialności za globalne bezpieczeństwo 
i budowę lepszego świata, uległo wyhamowaniu. Złożyło się na to wiele 
przyczyn. Kwestie wiążące się z wykorzystaniem zasobów wojskowych, a do 
pewnego stopnia także pozamilitarnych państw członkowskich do budowy 
międzynarodowej stabilności i bezpieczeństwa – z jednej bowiem strony doty-
kają sfer tradycyjnie uznawanych za jądro suwerenności państw i ich najbar-
dziej fundamentalnych interesów, z drugiej zaś wiążą się z dużymi nakładami 
finansowymi. To powoduje, że stosunkowo słabo poddają się one procesom 
integracyjnym, zachowując w znacznej mierze tradycyjny, międzyrządowy 
kształt. Znalazło to wyraz choćby w instytucjonalnym kształcie Wspólnej 
(dawnej Europejskiej) Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (WPBiO) oraz 
obowiązujących w jej ramach procesach decyzyjnych, wciąż wymagających 
osiągnięcia konsensusu między wszystkimi państwami uczestniczącymi. 
Wydaje się, że jest to jedna z głównych przyczyn relatywnie ograniczone-
go, zwłaszcza na tle pozostałych dziedzin integracji europejskiej, rozwoju 
współpracy w sferze obronności w ramach Unii Europejskiej. Podczas wojny 
z Irakiem, Stanom Zjednoczonym udało się podzielić UE i powstrzymać jej 
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starania o strategiczną autonomię i podmiotowość30. Reszty dokonał kryzys 
finansowo-gospodarczy po 2008 roku, a także sprzeciw lub brak zaintereso-
wania różnych państw unijnych. Kryzys osłabił Francję, która przestała być 
pełnowartościowym partnerem RFN i w jeszcze większym stopniu Włochy, 
a Londyn ogłosił zamiar zmniejszenia swej obecności w UE i wyznaczył na 
23 czerwca 2016 rok owe referendum w sprawie dalszej obecności Wielkiej 
Brytanii w strukturach Unii Europejskiej. Jak już pisałem, Brexit stał się fak-
tem. Tymczasem Niemcy nie potrafiły – i oficjalnie nadal nie chcą – zapewnić 
UE politycznego przywództwa. Gdy więc w okresie rządów Baracka Obamy 
Europa otrzymała od zwracającego się ku Azji Waszyngtonu zielone światło 
do autonomicznych działań w sprawach bezpieczeństwa, to podzieleni i nie-
skorzy do wysiłku zbrojnego Europejczycy stracili zapał i nie skorzystali z tej 
okazji, aby w ten sposób wzmocnić UE i jej rolę w budowie nowego porządku 
międzynarodowego. W konsekwencji Europa nie stanowi dziś wielkiej, nieza-
leżnej potęgi w skali globalnej i niewielu spodziewa się, że Unia Europejska 
w najbliższym czasie osiągnie rangę politycznie istotnego, globalnego gracza, 
a przodująca rola Stanów Zjednoczonych również wydaje się być niepewna31.

Odejście Wielkiej Brytanii z UE niewątpliwie osłabi całą Wspólnotę, która 
wcześniej nie była przygotowana na taki scenariusz. Po Brexicie, w nowych 
warunkach geopolitycznych i geoekonomicznych na świecie jeszcze większą 
niż dotychczas rolę będą w UE odgrywały Niemcy. Niemiecka składka do 
unijnego budżetu wzrośnie o około 2,5 mld euro. Biorąc pod uwagę zmaga-
jącą się od dłuższego czasu z wieloma problemami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi Francję, staną się one bezsprzecznym liderem UE. Niemcy skorzystają 
na Brexicie, m.in. dzięki inwestorom opuszczającym Zjednoczone Królestwo. 
Jeszcze niedawno siedzibą spółki powstałej po fuzji giełd w Londynie i Frank-
furcie nad Menem miała być brytyjska stolica, ale teraz znów jest możliwe, że 
będzie to Frankfurt. Frankfurt już następnego dnia po decyzji Brytyjczyków 
o opuszczeniu Unii uruchomił stronę internetową adresowaną do londyńskie-
go City, wyliczając walory tego miasta i wskazując między innymi, że jest to 
jedyne miejsce na świecie z siedzibą dwóch banków centralnych – Bundesban-
ku i Europejskiego Banku Centralnego (ECB), nie mówiąc już o niemieckim 
nadzorze finansowym – Bafin. Ta niemiecka metropolia może zyskać także 

30 H. Świątek, Wojna z Irakiem w 2003 roku. Główne przyczyny, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2011; S. Zarychta, Doktryny i strategie NATO 1949–2013, Dom 
Wydawniczy Bellona, Warszawa 2014.

31 R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2011; Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys 
globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
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na innych przeprowadzkach z londyńskiego City, ale będzie musiała o to 
rywalizować z Paryżem i Dublinem. Szacuje się, że wskutek exodusu instytu-
cji finansowych z Londynu w konsekwencji Brexitu, Frankfurt zyskać może 
prawie 100 tys. nowych miejsc pracy32.

Wzmocnienie niemieckiej dominacji w Europie, przy jednoczesnym osła-
bieniu dalszego procesu europejskiej integracji, nie jest jednak dobrą wia-
domością dla Starego Kontynentu, w tym także Polski. Brexit doprowadzi 
bowiem do zachwiania politycznej równowagi, jaką w pewnym stopniu sta-
nowiła Wielka Brytania dla niemiecko-francuskiego tandemu. Opuszczenie 
przez Wielką Brytanię UE będzie oznaczać także wycofanie się tego państwa 
ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) tej organizacji, 
jak również ze stanowiącej jej integralną część wspólnej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony (WPBiO). Powyższa sytuacja istotnie osłabi wymiar obronny 
UE, stawiając zarówno Niemcy, jak i pozostałe państwa członkowskie przed 
kolejnym poważnym wyzwaniem związanym z koniecznością wzięcia dużo 
większej niż dotychczas odpowiedzialności za sprawy wspólnego bezpieczeń-
stwa i obrony na szczeblu europejskim, bez względu na trwającą równolegle 
intensywną dyskusję dotyczącą przyszłości NATO i stanowiska w tej sprawie 
prezydenta Donalda Trumpa, które wciąż nie jest jasno sprecyzowane. Z dru-
giej strony Wielka Brytania niejednokrotnie blokowała w przeszłości inicja-
tywy wzmacniające współpracę w ramach WPBiO, obawiając się powstania 
systemu konkurencyjnego wobec NATO33. 

W efekcie tego, po brytyjskiej decyzji o Brexicie, pojawiły się kolejne 
przesłanki do większej koordynacji współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony pozostałych 27 członków UE, o co apelowali m.in. ówcześni mini-
strowie spraw zagranicznych Niemiec oraz Francji, Frank-Walter Steinmeier 
i Jean-Marc Ayrault we wspomnianym już wcześniej manifeście pt. „Silna 
Europa w niepewnym świecie”34. Jeśli tak się nie stanie, to Europa musi 
porzucić swoje nadzieje na stworzenie świata na swój obraz i podobieństwo. 
UE na arenie międzynarodowej nie może wciąż być tylko gospodarczą potę-
gą i politycznym karłem, gdyż XI Jinping, Narendra Modi, Władimir Putin 
i Recep Tayyip Erdogan mogą być taktycznymi jej partnerami, ale nie będą 

32 M. Ciesielski, Frankfurt może zostać największym beneficjentem Brexitu, „Obserwator 
Finansowy.pl”, 02.09.2017, s. 1–3, www.obserwatorfinansowy.pl

33 Por. K. Szubert, Unia Europejska „dwóch prędkości“? Niemcy i WPBiO po Brexicie, 
„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2016, nr 281, s. 1 i nast.

34 Ibidem; por. także: H. Friederichs, Der Stärkste steigt aus, „Zeit Online”, 01.08.2016, 
http://www.zeit.de/politik/2016-08/grossbritannien-sicherheitspolitik-brexit-eu/kom-
plettansicht [dostęp: 10.03.2017].
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oni sojusznikami w obronie liberalnego porządku na świecie. Ponadto ten 
porządek został zakwestionowany w obrębie samej UE przez rozkwit partii 
buntu wykorzystujących obawy i niepewność, które zostały wywołane przez 
migracje i wolny handel. Błędem jest twierdzenie, że XXI wiek jest wiekiem 
geoekonomii. Odwoływanie się więc w polityce międzynarodowej UE tylko 
do soft power dziś już nie wystarcza. UE potrzebuje też twardej siły, ale upa-
trywanie siły ekonomicznej jako poważnej części hard power może okazać się 
mało skuteczne, choć ma znaczenie w wymiarze soft. Co więcej, okazuje się, 
że to siła wojskowa w olbrzymim stopniu tworzy hard power i nadal pozostaje 
ważnym elementem polityki. W pewnych wypadkach użycie siły militarnej 
w  sposób tradycyjny, przez znaczący podmiot międzynarodowy przypomina 
o istocie siły oraz uznaniu jej w programach bezpieczeństwa czy też nakreśla-
niu strategii użycia określonych środków polityki zagranicznej35.

Chciałbym podkreślić, że, jak pokazuje praktyka międzynarodowa, wraz 
z umacnianiem się potęgi ekonomicznej i militarnej rośnie pewność siebie 
i  przekonanie o wyższości własnej kultury, wartości instytucji państwa czy 
organizacji, to co można określić jako źródło siły miękkiej. Dla innych naro-
dów staje się ona atrakcyjniejsza. Jednocześnie wraz ze słabnięciem potęgi 
gospodarczo-militarnej, następuje zwątpienie we własne siły, kryzys tożsamo-
ści, szukanie klucza do sukcesów w innych systemach i kulturach. Można więc 
założyć, że siła (władza, polityka) miękka jest tylko skuteczna, jeśli znajduje 
oparcie w twardej, a tej w Unii Europejskiej zabrakło, nie ma. Relacje twardej 
i miękkiej siły dość dobrze określił Nail Ferguson, który uznał „soft power 
jako delikatną rękawiczkę leżącą na żelaznej ręce”36. 

Unijni przywódcy muszą więc zachować realizm i skupić się na obronie 
marzenia o mocno ugruntowanym liberalnym ładzie wewnątrz Unii Euro-
pejskiej, godząc się na powrót do jego słabszej wersji w pozostałej części 
świata. W polityce zewnętrznej oznacza to gotowość do pracy z istniejącymi 
reżimami, zamiast uciekania się do moralizatorstwa w postaci przykładowego 
nawoływania, że „Putin musi odejść”. Oznacza to też uświadomienie sobie, że 
UE nie jest jedynym biegunem sąsiedztwa wschodniego. Unia może wspierać 
stabilne rządy w Gruzji, Ukrainie i Mołdawii, ale nie powinna postrzegać ich 
jako przyszłych państw członkowskich. 

35 Szerzej na ten temat patrz: R. Cooper, Hard power, soft Power and the golas of diplo-
macy, [w:] D. Held, M. Koenig-Archibugi (red.), American Pow4er in the 21st Century, 
Cambridge 2004, s. 168; R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence: World 
politics in Transition, Boston 1977, s. 26–29; R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka 
wojenna we współczesnym świecie, Bellona, Warszawa 2010.

36 N. Ferguson, Colossus: The Price of America’s Empire, New York 2004, s. 24.
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Istnieje również potrzeba przywrócenia zaufania nie tylko między obywa-
telami a rządami, ale także między rządami. Wobec najgłębszych od pokolenia 
podziałów między państwami członkowskimi najlepszą nadzieją na głębszą 
integrację jest elastyczna konfiguracja koalicji skupiających różne państwa 
wokół różnych problemów (tematów). Europa kręgów koncentrycznych – 
z Niemcami i Francją w centrum, moim zdaniem, nie położy kresu braku soli-
darności, gdyż wiele podziałów występuje w ramach strefy euro i Schengen, 
a nie pomiędzy różnymi kręgami. Niemniej jednak, Niemcy i Francja są klu-
czowe dla odbudowy projektu europejskiego. Niemcy – jak już wspominałem 
– zaczęły rozumieć swoją rolę i ponosić większą odpowiedzialność za swoje 
bezpieczeństwo, obiecując wydać jeszcze w 2017 roku o 8% więcej na obronę. 
Ale Niemcy powinny też być bardziej elastyczne i gotowe do współpracy poza 
instytucjami UE oraz wykazywać mniej rygorystyczne podejście do zasad eko-
nomicznych i interpretacji przepisów. Natomiast prezydent Emanuel Macron 
też mógłby pomóc zasypać niektóre z podziałów w Europie, na przykład 
poprzez połączenie mocnych środków antyterrorystycznych z bardziej huma-
nitarnym podejściem do uchodźców. Dla sparaliżowanej dziś przez spory UE 
wielkie porozumienia en-měme-temps proponowane przez Macrona mogą 
wskazać drogę naprzód, której tak bardzo Unia dziś potrzebuje37.

Natomiast w polityce wewnętrznej UE po Brexicie wielkim zadaniem jest 
wyciągnięcie wniosków z populistycznego buntu, zanim będzie za późno na 
przemyślenie projektu europejskiego tak, by mógł on odzyskać swoją legi-
tymację. Przywódcy Unii muszą zrozumieć, że to właśnie współzależność, 
którą UE starała się osiągnąć, i która stała się faktem poprzez działania UE, 
jak np. za pośrednictwem euro, swobodnego przepływu, ale także w obliczu 
zjawiska terroryzmu, prowadzi do poczucia bezsilności i bezbronności. Dzisiaj 
przetrwanie UE zależy od potwierdzenia, że jest ona w stanie ochronić Euro-
pejczyków przed siłami, które sama promowała. UE powinna na przykład 
zbadać, jak chronić swoich obywateli przed dotykającym konkretne regiony 
negatywnym wpływem migracji na usługi publiczne i płace. Można to zrobić 
poprzez dostosowanie alokacji funduszy, z których popłyną środki do regio-
nów i miast szczególnie dotkniętych migracją, umożliwiając im inwestowanie 
w budowę szkół i szpitali oraz zapewnienie większej ilości usług społecznych38.

Pilnym zadaniem dla UE jest powstrzymanie tendencji dezintegracyjnych 
w Europie. W tym celu Unia powinna zmierzać w dwóch kierunkach. Po 

37 M. Leonard, L’Europe qui Protége: conceiving the Next European Union, European 
Council on Foreign Relations, ECFR/227, August 2017, www.ecfr.eu 

38 Ibidem.
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pierwsze, zrewidować politykę oszczędności oraz zwiększyć skalę inwestycji 
w państwach słabiej rozwijających się lub pogrążonych w kryzysie. Po drugie, 
powinna rozwiązać istniejący od lat problem deficytu demokracji. Oznacza to 
albo wprowadzenie pełnej demokracji (federacji demokratycznej) w UE, albo 
radykalne oddanie kompetencji unijnych z powrotem do państw, czyli tam 
gdzie istnieje demokratyczna kontrola nad władzą. Niestety, kanclerz Angela 
Merkel, która dziś rządzi Unią Europejską, odrzuca ideę federacji i  pro-
muje międzyrządową współpracę państw. Sprzyja ona interesom najsilniej-
szych podmiotów, a także podporządkowuje tej logice całe instrumentarium 
prawa i instytucji UE. Elity polityczne UE odrzucają też, w większości, rewi-
zję traktatową, głównie z obawy przed narodową demokracją, a dokładnie 
możliwością sprzeciwu wyborców wobec integracji w kolejnych referendach. 
Bardzo mało prawdopodobna jest też znacząca renacjonalizacja kompetencji 
unijnych, czego notabene od lat domagali się Brytyjczycy, ale bezskutecznie. 
W związku z tym, prawdopodobnie nastąpi zacieśnienie kolejnych reżimów 
gospodarczych i politycznych, a zwłaszcza tych, które przynoszą korzyści naj-
silniejszym państwom. To zaś spowoduje ekspansję prawa unijnego, ale bez 
konieczności zmiany traktatów. Nastąpi wzmocnienie strefy euro, ale bez 
zasadniczego pogłębiania unii politycznej. Duże zmiany będą dotyczyły nowe-
go budżetu wspólnoty. Przede wszystkim nastąpi zmniejszenie finansowania 
polityki spójności oraz przeniesienia środków na innowacje wojskowe, poli-
tykę migracyjną i wsparcie strefy euro, co nie jest korzystnym rozwiązaniem 
dla państw spoza strefy euro, w tym Polski39.

W sytuacji, gdy UE musi stawić czoło wewnętrznym i zewnętrznym pro-
blemom, pogłębionym przez Brexit, które stawiają pod znakiem zapytania jej 
dalsze istnienie, coraz głośniej mówi się także o Unii wielu prędkości i ela-
stycznej współpracy, czyli zróżnicowanej integracji, jako panaceum na unijne 
być albo nie być. M.in. kanclerz Angela Merkel już wiele razy mówiła, że 
„powstanie Unia Europejska wielu prędkości”. A Emmanuel Macron w trak-
cie kampanii wyborczej i już po zaprzysiężeniu go na stanowisko prezydenta 
Francji wielokrotnie mówił o konieczności pogłębiania integracji i przyszłej 
federalizacji Europy. Także przewodniczący Komisji Europejskiej w ogłoszo-
nej w marcu 2017 roku „Białej księdze w sprawie przyszłości Europy” zapro-
ponował większą elastyczność jako jedną z pięciu potencjalnych dróg dla 
przyszłej współpracy krajów UE40. Koncepcja ta zakłada skupienie się Unii 

39 T.G. Grosse, Kryzys po Brexicie…, op. cit.
40 Biała księga w sprawie przyszłości…, op. cit., s. 23–24; A. Fuksiewicz, Przyszłość Unii 

Europejskiej – przegląd propozycji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016, s. 46; 
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Europejskiej na określonych, priorytetowych obszarach współpracy, w których 
będzie ona działać szybciej i skuteczniej, jednocześnie znacznie zmniejszy 
swoje zaangażowanie w innych obszarach. Tymi obszarami priorytetowymi 
miałyby być m.in. innowacje, handel, bezpieczeństwo, migracje i zarządzanie 
granicami czy obronność, a także dekarbonizacja i cyfryzacja. Natomiast UE 
wielu prędkości, która jest już faktem (nie wszystkie bowiem państwa nale-
żą do strefy Schengen czy strefy euro), ma umożliwić „koalicjom chętnych 
państw” zacieśniać współpracę bez względu na zainteresowanie innych kra-
jów. Ten właśnie scenariusz ma dać największe szanse na zachowanie jedności 
UE przy utrzymaniu możliwości dalszej integracji, ale może też prowadzić 
do chaosu i zróżnicowania praw obywateli Wspólnoty w zależności od tego, 
z jakiego państwa członkowskiego pochodzą. Według Komisji Europejskiej 
państwa pozostające poza nowymi (priorytetowymi) obszarami współpracy 
zachowają prawo włączenia się w nią w przyszłości.

Moim zdaniem, po Brexicie przywódcy UE powinni kierować się zdrowym 
rozsądkiem i realistycznym podejściem do obecnych problemów i wyznaczyć 
skuteczną drogę jej dalszego rozwoju. Droga ta powinna zawierać etap kon-
tynuacji dotychczasowych reform i etap nowego, jakościowego rozwoju UE. 
Reformy UE powinny odpowiadać na pojawiające się kryzysy oraz problemy 
gospodarcze, społeczne, polityczne i związane z bezpieczeństwem. Państwa 
członkowskie powinny też wspólnie zdecydować o przekazaniu kolejnych 
kompetencji na poziom unijny, a decyzje muszą być podejmowane spraw-
niej i szybciej wprowadzane w życie. UE musi mówić jednym głosem na 
arenie międzynarodowej i mieć do dyspozycji wspomnianą wcześniej hard 
power, czyli siłę militarną, która wzmocniłaby bezpieczeństwo Europy i jej 
rolę w przyszłym wielobiegunowym ładzie globalnym. W tym celu niezbędne 
jest powstanie Europejskiej Unii Obronnej.

Z polskiego punktu widzenia niebezpieczny jest scenariusz UE wielu 
prędkości, który grozi nam tzw. członkostwem drugiej kategorii i pozostaniem 
poza głównym nurtem integracji. Na przykład integracja sektora bankowego 
w ramach strefy euro może prowadzić do dezintegracji na rynku wewnętrznym 
w bankowości między krajami w strefie euro i poza nią. Z punktu widzenia 
całej UE może to grozić utratą spójności, chaosem decyzyjnym i kontro-
wersjami politycznymi, a także umocnieniem się wymiaru międzyrządowego 
współpracy. Przy braku ogólnego konsensusu państw co do kierunku rozwoju 
UE w pewnym stopniu ten scenariusz może być realizowany. Z punktu widze-

J. Marmurek, Dał nam przykład Macron, jak zwyciężać mamy, „Gazeta Wyborcza”, 
12.05.2017, s. 15.
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nia Polski jest to argument polityczny za przystąpieniem do strefy euro, co 
byłoby gwarancją utrzymania się w głównym nurcie integracji. 

Konkludując rozważania o skutkach Brexitu dla Unii Europejskiej, można 
stwierdzić, że z jednej strony stanowi on dla niej wielkie wyzwanie, wręcz sta-
wia przed nią pytania natury egzystencjalnej, a z drugiej strony stanowi szansę 
na jej modernizację i dalszy rozwój. Wbrew Brexitowi i eurosceptykom, którzy 
nadal pozostają mocni, ostatnie sondaże Eurobarometru pokazują, że coraz 
więcej Europejczyków, w tym również Brytyjczyków, uważa, że członkostwo 
w Unii Europejskiej jest czymś dobrym (średnia unijna: 57% tych, którzy 
uważają, że członkostwo jest dobre, wzrost o cztery punkty procentowe w sto-
sunku do 2016 roku, a w wypadku Polski: 71%, wzrost o dziesięć punktów 
procentowych)41.

PODSUMOWANIE

Jak już pisałem, wyniki brytyjskiego referendum z 23 czerwca 2016 roku 
zaskoczyły elitę polityczną Europy, która do końca wierzyła w sukces zwo-
lenników pozostania Wielkiej Brytanii w UE, próbując stosować wobec Lon-
dynu zarówno metodę kija, jak i marchewki. Brytyjski sukces przeciwników 
UE wywołał strach przed negatywnymi skutkami politycznymi, społecznymi 
a także gospodarczymi i międzynarodowymi, które może przynieść Brexit dla 
państw członkowskich Unii i w ogóle dla całej Europy. Obawy te szczególnie 
dają o sobie znać w Wielkiej Brytanii oraz RFN i Francji, a także w Polsce. 
Dotyczą one dalszego wzrostu popularności ugrupowań eurosceptycznych 
i nacjonalistycznych, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, gdzie trwała kam-
pania przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, zaplanowanymi na 
2017 rok. Na szczęście wybory we Francji wygrał Emmanuel Macron i jego 
partia Republika Naprzód! (La République en marche!, LRM). Macron jest 
politykiem zdecydowanie proeuropejskim, gorącym zwolennikiem umacnia-
nia UE i jej roli na świecie. Natomiast zaplanowane na 24 września 2017 roku 
wybory parlamentarne w Niemczech – jak już pisałem – wygrała CDU/CSU, 
a kanclerzem nadal pozostanie Angela Merkel, która w RFN rządzi już 12 lat 
oraz cieszy się największym autorytetem politycznym i zaufaniem społecz-
nym. Sondaż, przeprowadzony na początku września tego roku przez ośrodek 

41 Por. Two years until the 2019 European election. Special Eurobarometr of the European 
Parliament, European Parliamentary research service, kwiecień 2017 rok; A. Fuksiewicz, 
Przyszłość Unii Europejskiej – przegląd propozycji…, op. cit., s. 12.
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Emnid, dawał jej partii 38% poparcia (uzyskała nieco mniej, bo tylko 32,9%, 
a SPD 24% (uzyskała tylko 20,8%)42. Te dwie największe partie CDU/CSU 
i SPD przez ostatnie cztery lata rządziły w koalicji. Wszystkie ustawy były 
zatwierdzane wspólnie i dlatego każdej z nich trudno jest politycznie odróżnić 
się od konkurenta. Ogólna sytuacja w kraju jest stabilna – bezrobocie pozo-
staje niskie, a wyniki gospodarcze dobre. Budżet ma sporą nadwyżkę, rośnie 
dobrobyt, który odczuwa większość Niemców. Niemcy są niekwestionowanym 
przywódcą strefy euro. Te czynniki sprawiły, że rządząca obecnie CDU znów 
stała się największą siłą w Bundestagu. Ponadto napływ uchodźców znaczą-
co zmniejszył się po zawarciu porozumienia z Turcją, co przyczyniło się do 
uspokojenia trwającej przez pewien czas napiętej sytuacji społecznej w Niem-
czech. Merkel zdołała odbudować wśród obywateli zaufanie, które straciła 
przed dwoma laty, po wybuchu kryzysu uchodźczego. Wielu Niemców obecnie 
popiera strategię Merkel w sprawie uchodźców i włączyło się do pomagania 
w ich integracji. Niemcy bowiem to najszybciej starzejące się społeczeństwo 
w Europie, i dlatego potrzebują wiele nowych rąk do pracy. Podczas jedynej 
debaty Angeli Merkel z kontrkandydatem, szefem SPD Martinem Schulzem, 
obydwoje sprawiali wrażenie, że wzajemnie zgadzają się ze swoimi główny-
mi tezami, lansowanymi w trakcie tej de facto nudnej kampanii wyborczej. 
Schulz wbrew oczekiwaniom nie atakował jej, wręcz przytakiwał. Natomiast 
domagał się od Merkel stanowczej reakcji wobec Węgier i Polski, a Vikto-
rowi Orbánowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu zarzucał hipokryzję i  łamanie 
unijnych zasad43.

Dziś wszystko wskazuje na to, że po wyborach 24 września 2017 roku 
w RFN nadal będzie rządziła wielka koalicja, tj. CDU/CSU-SPD lub koalicja 
CDU/CSU-FDP-Zieloni, a kanclerzem pozostanie Angela Merkel, mimo że 
prawie jedna trzecia Niemców życzyłaby sobie małej koalicji CDU/CSU-FDP. 
Z kim naprawdę będzie rządzić Angela Merkel poznamy być może dopiero 
za kilka tygodni. Od tego, kto stworzy rząd, zależeć będzie również polityka 
zagraniczna Niemiec, w tym wobec UE i jej przyszłości oraz Polski. Moim 
zdaniem, niezależnie od tego, jaka będzie koalicja, nie należy spodziewać się 
zmian w polityce zagranicznej Niemiec względem Polski. Angela Merkel nie 
będzie ryzykowała żadnych dalszych kroków w sprawie sankcji i uruchomienia 

42 B.T. Wieliński, Angela Merkel staje w szranki z Martinem Schulzem, „Gazeta Wyborcza”, 
04.09.2017, s. 3; idem, Czy Niemcy są skazani na wielką koalicję?, „Gazeta Wyborcza”, 
20.09.2017, s. 13; M. Kokot, B.T. Wieliński, Niemiecka gra w kolory, „Gazeta Wyborcza”, 
25.09.2017, s. 8.

43 B.T. Wieliński, Najbrutalniejsza kampania od czasu zjednoczenia Niemiec, „Gazeta 
Wyborcza”, 22.09.2017, s. 15.
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art. 7 traktatu UE wobec Polski, obawiając się weta ze strony Węgier, a wów-
czas ucierpiałby jej prestiż44.

Natomiast prezydent Emanuel Macron jest ratunkiem nie tylko dla Fran-
cji, która znalazła się w poważnym kryzysie politycznym, społecznym i gospo-
darczym, ale także dla całej UE, a tym samym dla demokratycznej Europy. 
Macron podziela poglądy Angeli Merkel, że Europa powinna się umocnić 
zarówno sama dla siebie, jak i wobec trudnego i nieprzewidywalnego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W swojej książce ogłoszonej 
tuż przed wyborami Macron pisał, że nie można ani ślepo posuwać się za 
Trumpem, ani po cichu współpracować z Rosją, jak tego pragnie francuska 
prawica, a dziś także wielu niemieckich polityków i biznesmenów. Macron nie 
wierzy jednak, by można było szybko rozwiązać problem Krymu, ale uważa, 
że trzeba współpracować z Rosjanami nad stabilizacją sytuacji na Ukrainie 
i umacnianiem bezpieczeństwa Europy45. 

Chciałbym podkreślić, że przed wyborami w Niemczech również przedsta-
wiciele wszystkich głównych partii zadeklarowali, że zależy im na polepszeniu 
stosunków z Rosją. Nie było haseł antyrosyjskich, ani straszenia Niemców 
Władimirem Putinem. Większość z nich opowiedziała się ponadto za przynaj-
mniej częściowym zniesieniem sankcji wobec tego kraju. Domagają się tego 
także wpływowe niemieckie organizacje biznesowe. Oficjalnie władze RFN 
nie zmieniają swojego stanowiska w tej sprawie, ale i kanclerz Angela Mer-
kel sygnalizuje wolę współpracy z Rosją. Niedawno stwierdziła, że europej-
skie sankcje przeciw Rosji zostaną zniesione, gdy tylko „zapanują pokojowe 
warunki na wschodzie Ukrainy”. Zaś SPD w swoim programie wyborczym 
opisuje Rosję jako kraj kluczowy dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie 
i podkreśla, że cele te można osiągnąć „wyłącznie wspólnie z Rosją, a nie 
obok lub przeciw niej”. W związku z tym niemieccy socjaldemokraci propo-
nują „deeskalację i powrót do dialogu oraz zróżnicowane używanie mechani-
zmów sankcji”, co oznacza: 

„stopniowe znoszenie sankcji przeciw Rosji przy istotnych postępach przy wdrażaniu poro-
zumienia z Mińska”46.

44 A. Applebaum, Merkel górą, ale skrajna prawica naciera, „Gazeta Wyborcza”, 
20.09.2017, s. 13; M. Kokot, Niemcy chcą tylko Merkel na kanclerskim tronie, „Gazeta 
Wyborcza”, 22.09.2017, s. 14–15.

45 M. Ostrowski, Amerykanin w Paryżu, „Polityka”, 21.06–27.06.2017, s. 46–47.
46 W porównaniu do 2013 roku, czyli okresu sprzed aneksji Krymu, niemiecki eksport do 

Rosji zmniejszył się o 14 mld euro, czyli o 40%. Dlatego też wszystkie niemieckie par-
tie, które będą miały swoich przedstawicieli w nowym Bundestagu, zapowiadają chęć 
poprawy relacji, zwłaszcza gospodarczych z Rosją. Patrz A. Godlewski, Niemcy mają 
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Bez względu na inne kryzysy trwające obecnie na Starym Kontynencie, 
wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE w bezprecedensowy sposób osłabi tę orga-
nizację, zarówno w wymiarze gospodarczym, militarnym oraz politycznym, 
co może przynieść szereg konsekwencji zarówno dla samej Wielkiej Brytanii, 
której grozi rozpad, jak i całej UE, stojącej obecnie przed podobnym wyzwa-
niem. W słabszej UE jeszcze większą rolę niż dotychczas będą odgrywały 
Niemcy, dla których Wielka Brytania stanowiła wcześniej do pewnego stopnia 
przeciwwagę w tej organizacji. Dalszy wzrost niemieckiej pozycji w UE, przy 
jednoczesnym osłabieniu tej organizacji w tworzącym się obecnie wielobie-
gunowym ładzie międzynarodowym, nie wróży dobrze na przyszłość nie tylko 
Niemcom, ale także pozostałym unijnym partnerom, z Polską włącznie47.

Dopiero pod koniec marca 2017 roku rozpoczął się właściwy proces zwią-
zany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, który zapoczątkowała premier 
tego państwa Theresa May. Wiele istotnych kwestii związanych z  tym pro-
cesem powinno się rozstrzygnąć podczas negocjacji między Wielką Brytanią 
a UE, które według pierwotnych planów mają potrwać dwa lata. Od warunków 
opuszczenia przez to państwo UE, które zostaną ostatecznie wynegocjowane 
przez obie strony, będzie zależeć także w znacznym stopniu przyszłość UE 
i jej państw członkowskich, szczególnie w odniesieniu do kwestii finansowych. 
Z drugiej strony część euroentuzjastów już po rozpoczęciu oficjalnych nego-
cjacji wierzyło, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie jest jeszcze do końca 
przesądzone i takiego scenariusza także nie można nadal wykluczyć, choć 
wydaje się on jednak w obecnej sytuacji najmniej realnym rozwiązaniem48. 

dość sankcji wobec Rosji, „Obserwator Finansowy.pl”, www.obserwatorfinansowy.pl, 
22.09.2017. 

47 K. Dadak, Intermarium – plan B dla Polski po Brexicie?, „ARCANA”, nr 130 (4/2016), 
s. 16–30.

48 Pod koniec marca 2017 roku, po rozpoczęciu procedury wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z UE, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przekonywał, że 
państwo to może jeszcze zmienić decyzję w sprawie Brexitu i pozostać w tej organiza-
cji. Jednak takie rozwiązanie musiałoby zostać zaakceptowane również przez wszyst-
kich pozostałych członków UE. Patrz., A. Tajani, Wielka Brytania wciąż może zmienić 
zdanie, „Rp.pl”, 29.03.2017, http://www.rp.pl/Unia-Europejska/170328856-Antonio-
Tajani-Wielka-Brytania-wciaz-moze-zmienic-zdanie.html#ap-1 [dostęp: 12.04.2017].
Natomiast 18 kwietnia 2017 roku brytyjska premier Theresa May zapowiedziała 
zorganizowanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 8 czerwca 2017 r., co 
wcześniej oficjalnie wykluczała. Swoją decyzję argumentowała m.in. brakiem porozu-
mienia w sprawie negocjacji dotyczących Brexitu wśród czołowych ugrupowań poli-
tycznych w tym państwie. Patrz: T. May to seekgeneralelection on 8 June, „BBC.com”, 
18/04/2017, http://www.bbc.com/news/uk-politics-39629603 [dostęp: 19.04.2017]. 
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Po ogłoszeniu wyników referendum doszło do podziału między zwolenni-
kami tzw. twardego i miękkiego Brexitu49. Dotychczasowe sygnały wysyłane 
przez Londyn w kierunku Brukseli, świadczą o stanowczej postawie brytyj-
skiego rządu, mającego dążyć do tzw. twardego Brexitu, co moim zdaniem 
nie jest dobrym rozwiązaniem dla UE i jej państw członkowskich oraz dla 
Wielkiej Brytanii. Taki rozwój sytuacji, szczególnie w kontekście konfliktu 
politycznego między Londynem i Edynburgiem, stawia bowiem pod znakiem 
zapytania przyszłość Wielkiej Brytanii50. Ten „rozwód” można i trzeba prze-
prowadzić w kulturalny sposób, aby nie zamykać przed sobą przysłowiowej 
furtki, zwłaszcza, że Wielka Brytania na członkostwie w UE zyskała bardzo 
dużo i może chcieć do niej kiedyś wrócić. 

UE stoi dziś także przed istotnym dylematem, a mianowicie, jak ułożyć 
sobie na nowo stosunki z Londynem, nie zachęcając kolejnych państw człon-
kowskich do obrania w przyszłości podobnej drogi? Tymczasem brexitowe 
rokowania między Unią i Londynem są w impasie. Brytyjczycy wciąż mają 
nadzieję, że przywódcy 27 krajów UE już na swym szczycie 19 października 
2017 roku dadzą zielone światło dla przejścia do drugiej fazy rokowań bre-
xitowych, w której Unia i Londyn miałyby określić kluczowe zasady swych 
stosunków handlowych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w 2019 roku. Dla 
rządu brytyjskiego jest to problem coraz bardziej palący, bo brytyjski biz-
nes oraz zagraniczni inwestorzy na Wyspach domagają się jak najszybszego 
wyjaśnienia, w jaki sposób ich firmy z Wielkiej Brytanii będą mogły prowa-
dzić interesy z Niemcami, Francuzami i innymi krajami Unii Europejskiej. 
Problem jednak w tym, że Unia odmawia zielonego światła bez „znaczącego 
postępu” w trwającej obecnie pierwszej fazie rokowań o warunkach Brexitu, 
w tym o  finansowym długu Londynu wobec Brukseli w momencie wyjścia 
Wielkiej Brytanii z UE, szacowanym na około 60–100 mld euro, o  sposo-
bie zagwarantowania po Brexicie praw obywateli UE obecnie mieszkających 

49 N. von Ondarza, Die verlorene Wette. Entstehung und Verlauf des britischen 
EU-Referendums, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2016, nr 49–50, s. 10.

50 Potwierdzeniem istniejących już wcześniej wśród obywateli Wielkiej Brytanii wewnętrz-
nych podziałów w odniesieniu do integracji europejskiej były szczegółowe wyniki refe-
rendum w sprawie Brexitu. Większość osób głosujących w Szkocji, Irlandii Północnej 
oraz w Londynie, jak również na terenie Gibraltaru, opowiedziała się bowiem za 
pozostaniem w UE, co po ogłoszeniu łącznego wyniku wywołało dodatkowe emocje 
zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w relacjach międzynarodowych („hiszpańsko-
-brytyjska” kwestia Gibraltaru, którego mieszkańcy przytłaczającą większością zagłoso-
wali przeciwko Brexitowi). Zob. R. Sturm, Uneiniges Königreich? Grossbritannien nach 
dem Brexit-Votum, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2016, nr 49–50, s. 17–18.
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i  pracujących na Wyspach51, a także o pomysłach, jak uniknąć odtworze-
nia kontroli granicznych między Irlandią i brytyjską Irlandią Płn. Pewne 
nowe szanse na rozwiązanie tych i innych spornych problemów pojawiły się 
14 września 2017 roku wraz z opublikowaniem stanowiska rządu Wielkiej 
Brytanii co do pobrexitowej współpracy z UE w kwestii polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa. Rząd brytyjski zaproponował, aby w ramach pobrexitowego 
„partnerstwa” z Unią nie tylko uzgadniać wspólną linię w polityce zagranicz-
nej (np. w kwestii sankcji), ale też współdziałać w ramach unijnych misji woj-
skowych, i zapewnił, że Wielka Brytania czuje się bezwarunkowo zobowiązana 
do utrzymania europejskiego bezpieczeństwa. Ponadto premier Teresa May 
22 września 2017 roku ogłosiła nowe propozycje w sprawie „głębokiego i spe-
cjalnego partnerstwa” między Wielką Brytanią i Unią Europejską po Brexicie. 
Jest to istotna zmiana stanowiska rządu brytyjskiego, bo jeszcze w marcu tego 
roku premier Teresa May ostrzegała, że brak brexitowej ugody z Brukselą 
może oznaczać m.in. „osłabienie współpracy w walce z terroryzmem”, a co 
wielu w UE odebrało jako pogróżkę ze strony Londynu, który w unijnej skali 
jest potęgą w dziedzinie wojskowości, wywiadu i pomocy rozwojowej dla kra-
jów spoza Europy52. 

Rząd premier Theresy May jest pod dużą presją z jednej strony radykal-
nych brexitowców, a z drugiej strony przeciwników Brexitu, których w Wielkiej 
Brytanii i w Unii Europejskiej jest bardzo wielu. Wśród nich są m.in. brytyjscy 
naukowcy: prawie dziewięciu na dziesięciu sprzeciwia się Brexitowi. Jednym 
z głównych argumentów zwolenników Brexitu były i są finanse, bowiem Wiel-
ka Brytania jest płatnikiem netto, czyli wkłada do unijnego budżetu więcej 
pieniędzy niż otrzymuje. Jednak w nauce jest na odwrót. Brytyjscy naukowcy 
świetnie sobie radzą ze zdobywaniem europejskich grantów, w związku z tym 
ich badania w dużej mierze opłacane są z unijnego budżetu. Drugą ważną 
kwestią przy tworzeniu wysokiej jakości nauki jest wymiana między naukow-
cami z różnych ośrodków badawczych i krajów. Obecnie prawie dwie trzecie 
badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii to efekt współpracy międzynarodo-
wej, a aż 80% z nich powstaje przy udziale współpracowników z krajów UE. 
Tak więc Brexit poważnie odbije się nie tylko na nauce brytyjskiej, ale też 
europejskiej, w tym polskiej – bo naukowcy pracujący w Wielkiej Brytanii są 
bardzo dobrzy w tym, co robią. W Wielkiej Brytanii mamy prężnie działającą 
społeczność polskich naukowców, o czym świadczą m.in. takie inicjatywy jak 

51 Dotyczy to niemal 3,5 miliona obywateli UE 27 mieszkających na Wyspach, a zwłasz-
cza wielu imigrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym niemal miliona 
Polaków, 310 tys. Rumunów, 185 tys. Litwinów i 93 tys. Słowaków.

52 T. Bielecki, Rozwód z Londynem pod górkę, „Gazeta Wyborcza”, 15.09.2017, s. 13.
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doroczna konferencja „Science: Polish Perspectives” czy powołana niedawno 
do życia Fundacja Polonium53. 

Summa summarum, na Brexicie, zwłaszcza źle przeprowadzonym, stracić 
mogą wszystkie strony. Ale obok zagrożeń są też szanse dla UE i jej państw 
członkowskich. Brexit może bowiem stanowić dobry pretekst do wdrożenia 
wcześniej przygotowywanych reform, które pogłębią integrację i przyspie-
szą modernizację Unii Europejskiej. Unia musi szybko zrobić ogromny krok 
naprzód, zwłaszcza jeśli chodzi o jej demokratyzację i sposób podejmowania 
decyzji. Po raz kolejny mówił o tym wyraźnie 13 września 2017 r. szef Komisji 
Europejskiej Jean-Clude Juncker w orędziu o stanie Unii Europejskiej54. 

Instytucje UE są anachroniczne, a wielu obywateli nawet nie wie, jak one 
działają i wierzy, że Europą rządzi odległa, technokratyczna Bruksela i ode-
rwani od realiów jej urzędnicy. Co więcej, mają oni rację, gdyż jak pokazuje 
praktyka, rozwój integracji w Europie już od dawna odbywa się kosztem 
demokracji i obywateli. Unia Europejska oderwała się od obywateli i nie roz-
wiązuje ich problemów. Osłabia to wiarygodność unijnych instytucji i prawa 
europejskiego, które dotąd były fundamentem integracji. Efektem tego stał 
się również Brexit, będący po prostu buntem obywateli przeciwko establish-
mentowi i jego neoliberalnej polityce społeczno-gospodarczej. Jest ona spójna 
z członkostwem w UE i globalizacją, a także gorąco popierana przez dużą 
część elit zachodnich. I choć przynosiła korzyści Wielkiej Brytanii, to nie 
rozkładały się one równo wśród społeczeństwa. Z roku na rok rosła grupa 
przegranych, głównie wśród osób słabiej wykształconych, starszych, spoza 
wielkich miast. To one zagłosowały za Brexitem. Nasuwa się tutaj pytanie, czy 
po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE zmieni się ich los? Trudno odpo-
wiedzieć na to pytanie. Aby tak się stało, Wielka Brytania musiałaby zmienić 
politykę neoliberalną, która nadmiernie koncentruje korzyści w obrębie elit, 
na politykę prospołeczną, opartą na zasadach interwencjonizmu państwowe-
go. Dziś trudno to sobie wyobrazić.

Trudno też postawić jednoznaczną prognozę dotyczącą skutków Brexitu 
dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich na czele z Wielką Bryta-
nią. Brexit bowiem – jak już pisałem – może okazać się punktem zwrotnym 
w historii Europy i UE – początkiem jej rozpadu, albo procesu odwrotnego. 
Dla Polski zarówno rozpad UE, jak i powstanie Europy „dwu prędkości”, czy 
też „kilku prędkości”, nie jest korzystnym rozwiązaniem. W pierwszym przy-

53 J. Bagniewska, Naukowcy kontra Brexit, „Gazeta Wyborcza”, 04.05.2017, s. 19.
54 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017, European Kommis-

sion – Speech, EN-FR-DE-Speech, pdf. Patrz także: T. Bielecki, Nie stój, nie czekaj, 
urządź sobie lepszą Europę, „Gazeta Wyborcza”, 16–17.09.2017, s. 4.
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padku, w Europie doszłoby do powstania próżni, którą najprawdopodobniej 
wypełniłby sojusz niemiecko-rosyjski, a Polska znalazłaby się w niekorzyst-
nym położeniu geopolitycznym, podobnie jak w okresie międzywojennym. 
Zaś w  drugim przypadku, Polska stałaby się krajem „drugiej kategorii” 
i  nie miałaby większego wpływu na rozwój sytuacji w UE. Znalazłaby się 
na jej peryferiach i zostałaby zmarginalizowana na arenie międzynarodo-
wej. Podzielona, skłócona i nacjonalistyczna Europa – bez UE czy ze słabą 
Unią przestanie odgrywać istotną rolę w systemie euroatlantyckim i w nowym 
ładzie  globalnym.
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SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UNII EUROPEJSKIEJ PO BREXICIE. 
IMPLIKACJE DLA POLSKI

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest poświęcony pozytywnym i negatywnym skutkom 
Brexitu dla Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że Brexit jest bezpre-
cedensowym wydarzeniem w dziejach europejskiej integracji i w historii Unii 
Europejskiej. Stanowić będzie cezurę nie tylko w dziejach UE, ale również 
Europy, i nie pozostanie bez wpływu na ich miejsce i rolę w nowym ładzie 
międzynarodowym. Dziś jest bardzo trudno opracować trafną diagnozę, 
a  jeszcze trudniej przedstawić obiektywną prognozę co do przyszłości UE, 
Europy i  całego świata po Brexicie. Tym bardziej, że już na początku XXI 
wieku środek ciężkości świata wyraźnie przesunął się w kierunku Azji. Celem 
niniejszego artykułu jest próba pokazania szans i zagrożeń dla Unii Euro-
pejskiej po Brexicie oraz jego skutków dla Europy, Polski i powstającego na 
świecie nowego porządku międzynarodowego. Ponadto spróbuję odpowie-
dzieć na wiele pytań, m.in. jak Brexit wpłynie na rozwój UE, tak w aspekcie 
ekonomicznym, jak i politycznym oraz na jej pozycję w systemie euroatlan-
tyckim i w ogóle na arenie międzynarodowej? Czy UE pozostanie spójną 
i aktywną organizacją, zdolną do kontynuowania integracji Europy i umac-
niania jej roli w nowym porządku globalnym? Jak UE musi się przekształ-
cić, aby odpowiedzieć na zachodzące globalne zmiany i zaspokoić rosnące 
potrzeby i oczekiwania państw członkowskich i ich obywateli? Czy Unii grozi 
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zróżnicowana integracja, a w końcu rozpad? Jakie należy podjąć działania 
modernizacyjne po Brexicie, aby wzmocnić system polityczny UE i zapobiec 
jej rozpadowi? Czy Brexit może stać się akceleratorem procesu modernizacji 
Unii Europejskiej? W jaki sposób Brexit wpłynie na relacje Polski z UE 
i z Wielką Brytanią?

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR THE EUROPEAN UNION AFTER 
BREXIT: IMPLICATIONS FOR POLAND

Summary

The article is devoted to positive and negative consequences of Brexit for 
the European Union. There is no doubt that Brexit is unprecedented event 
in the history of the European integration and the history of the European 
Union. It will constitute a turning point not only in the history of the EU 
but also Europe and will have influence n their place and role in the new 
international order. Today, it is very difficult to make a proper diagnosis 
and it is even more difficult to provide an objective forecast of the EU, 
Europe and the whole world after Brexit. The more so as at the beginning 
of the 21st  century, the centre of the world gravity clearly moved towards 
Asia. The article aims to present opportunities and threats for the European 
Union after Brexit and its consequences for Europe, Poland and the new 
international order developing. Moreover, I intend to answer many questions, 
inter alia: How will Brexit influence the development of the European Union 
in the economic and political context as well as its position in the Euro-
Atlantic system and the whole international arena? Will the EU remain 
a coherent and active organisation able to continue the process of European 
integration and strengthening its role in the new global order? Hoow should 
the EU change to respond to global changes and meet the growing needs 
and expectations of the Member States and their citizens? Is there a threat 
of differentiated integration and, as a result, of the collapse of the EU? 
What modernisation measures should be adopted after Brexit in order to 
strengthen the EU political system and avoid its disintegration? Can Brexit 
accelerate the process of the EU modernisation? What will be the impact of 
Brexit on the Polish relations with the EU and the UK?
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ШАНСЫ И УГРОЗЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПОСЛЕ БРЕКСИТА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЛЬШИ

Резюме

Настоящая статья посвящена положительным и отрицательным послед-
ствиям Брексита для Европейского Союза. Несомненно, Брексит является 
беспрецедентным событием в истории европейской интеграции и в истории 
Европейского Союза. Это станет важной вехой не только в истории ЕС, но 
и Европы и окажет огромное влияние на их место и роль в новом между-
народном порядке. В настоящее время чрезвычайно сложно разработать 
точный диагноз, и еще сложнее представить объективные прогнозы, касаю-
щиеся будущего ЕС, Европы и всего мира после Брексита. Ситуация усугу-
бляется ещё тем фактом, что уже в начале XXI века центр влияния в мире 
заметно переместился в сторону Азии. Целью настоящей статьи является 
попытка представить возможности и угрозы для Европейского Союза после 
Брексита, а также его последствия для Европы, Польши и формирующегося 
в мире нового международного порядка. Кроме того, автор предпринимает 
попытку ответа на многие вопросы, в частности, касающиеся того, в какой 
степени Брексит окажет влияние на развитие ЕС как в экономическом, так 
и политическом аспекте, а также на её позицию в евроатлантической системе 
и на международной арене. Останется ли ЕС сплочённой и активной органи-
зацией, способной к продолжению дела интеграции Европы и укрепления её 
роли в новом глобальном порядке? Каким образом ЕС должен модифициро-
ваться, чтобы отреагировать на возникшие глобальные изменения и удовлет-
ворить растущие потребности и ожидания государств-членов и их граждан? 
Грозят ли ЕС дифференцированная интеграция и в конечном результате 
распад? Какие меры по модернизации должны быть предприняты после 
Брексита в целях укрепления политической системы ЕС и предотвращения 
ее распада? Может ли Брексит стать акселератором процесса модернизации 
Европейского Союза? Каким образом Брексит повлияет на взаимоотношения 
Польши с ЕС и с Великобританией?
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WPŁYW BREXITU NA RELACJE MIĘDZY 
PAŃSTWAMI W UNII EUROPEJSKIEJ 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
NOWEJ ROLI NIEMIEC

WPROWADZENIE

Wynik przeprowadzonego w 2016 roku referendum dotyczącego wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla wszystkich był zaskoczeniem. Pre-
cedens tego wydarzenia polegał na tym, że po raz pierwszy w historii Unii 
Europejskiej dane państwo zadecydowało o opuszczeniu ugrupowania inte-
gracyjnego, a nie o przystąpieniu do niego. Dodatkowo liczne wydarzenia 
kryzysowe w Unii Europejskiej jakie wystąpiły w ostatniej dekadzie przyczyniły 
się do tego, że relacje między państwami europejskimi w coraz większym 
stopniu definiował realizm aniżeli liberalizm1. Państwa europejskie zaczęły 
się koncentrować na własnych interesach, spychając europejską solidarność 
na dalszy plan. Nadmierne zadłużenie i ryzyko bankructwa takich państw, 
jak: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Cypr czy Irlandia doprowadziły do naj-
większego kryzysu w Unii Europejskiej od momentu jej powstania2. Rosnąca 
liczba problemów nasila tendencje nacjonalistyczne i izolacjonistyczne w Euro-
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m.dahl@lazarski.edu.pl
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1 P. Olszewski, A. Chojan, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Mit czy rzeczywistość?, 
„Roczniki Nauk Społecznych”, t. 41, Lublin 2017, s. 129–147.

2 M. Dahl, Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian 
systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, s. 252–253.
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pie, czego wyrazem był m.in. wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Kryzys 
zadłużeniowy państw Europy Południowej z jednej strony obnażył słabość 
ich gospodarek i brak konkurencyjności na globalnym rynku, z drugiej zaś 
umocnił pozycję Republiki Federalnej Niemiec jako politycznego i ekonomicz-
nego lidera w Europie3. Natomiast kryzys imigracyjny z 2015 roku uwidocznił 
podziały na Europę Zachodnią i Europę Wschodnią, również sytuując Niemcy 
w centrum wydarzeń. Politycy w Europie poszukują skutecznych rozwiązań na 
pojawiające się problemy, jednak nie jest to łatwe, a potencjalne konsekwencje 
podejmowanych decyzji są trudne do  oszacowania. 

Jednym z najważniejszych zadań dla państw Unii Europejskiej są dziś nego-
cjacje związane z Brexitem oraz wypracowanie nowych relacji między pozostały-
mi państwami członkowskimi. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na 
pierwszy rzut oka umocni pozycję Niemiec w Europie, ale nie można zapominać, 
że prawdopodobnie nasili istniejące już obawy przed dominacją tego państwa 
w Europie, w stosunku do którego Wielka Brytania stanowiła naturalną przeciw-
wagę. Także dla Niemiec opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię 
nie jest korzystne, gdyż Wielka Brytania to pokaźny rynek zbytu dla niemiec-
kich towarów, zaś rząd brytyjski na forum Unii Europejskiej był sojusznikiem 
Niemiec w zakresie liberalizacji licznych przepisów czy ograniczania wydatków 
na kosztowną Europejską Politykę Rolną. Wszystkie te czynniki powodują, że 
po Brexicie Unia Europejska stanie się inną organizacją, natomiast państwa 
członkowskie będą zmuszone wypracować nowe relacje zarówno z Wielką Bry-
tanią, jak i między sobą. Niniejsze opracowanie jest próbą oceny konsekwencji 
związanych z Brexitem oraz analizą nowej równowagi sił w Unii Europejskiej po 
wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii.

1.  PARTNERSKIE RELACJE MIĘDZY PAŃSTWAMI ORAZ RÓWNOWAŻENIE 
POTENCJAŁÓW POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW JAKO FUNDAMENT 
FUNKCJONOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ

Integrację europejską należy rozumieć jako zespół procesów oraz zjawisk 
mających na celu tworzenie się wspólnoty opartej na podobnym dziedzictwie 
kulturowym oraz współpracy gospodarczej, politycznej i społecznej4. Cechą 

3 K. Garczewski, Niemcy w stosunkach międzynarodowych na tle kryzysu gospodarczego 
w Unii Europejskiej, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki 
zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego i ISPPAN, Warszawa 2012, s. 333–343.

4 J.M. Fiszer, Unia Europejska a Polska – dziś i jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Warszawa 1994, s. 22.
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charakterystyczną integracji europejskiej jest to, że zaczęła się ona od inte-
gracji ekonomicznej w jednej tylko dziedzinie gospodarki5, a następnie roz-
szerzyła na pozostałe obszary gospodarki oraz na sferę polityczno-społeczną. 
Unia Europejska jest nie tylko wspólnotą ekonomiczną, ale także polityczną, 
społeczną, prawną i kulturową. Kluczową rolę w relacjach pomiędzy państwa-
mi odgrywa równowaga sił członkowskimi, równoważenie potencjałów, który-
mi dysponują poszczególne kraje. System instytucjonalny Unii Europejskiej 
jest skonstruowany tak, aby żadne z państw nie mogło uzyskać przewagi nad 
pozostałymi. Nie oznacza to jednak, że w Unii Europejskiej wszystkie państwa 
są równe. Potencjał ekonomiczny, społeczny czy demograficzny mają istotne 
znaczenie w kształtowaniu stosunków między poszczególnymi państwami. 
Jednoznacznie pokazał to kryzys zadłużeniowy, podczas którego to państwom 
borykającym się z trudnościami, w zamian za pomoc, narzucono niemiecką 
wizję rozwiązania problemów. Z drugiej strony, podczas kryzysu imigracyjne-
go można było zaobserwować zupełnie odwrotny proces. Próba narzucenia 
przez silniejsze kraje sposobów zarządzania kryzysem zakończyła się fiaskiem.

Celem równoważenia potencjałów i dążenia do pogłębienia współpracy 
w Unii Europejskiej jest przede wszystkim zagwarantowanie pokoju w Euro-
pie. Dążenie do utrzymanie równowagi między państwami przejawia się 
w polityce zawierania sojuszy w obrębie Unii Europejskiej, wzroście znacze-
nia dyplomacji oraz w powoływaniu instytucji regulujących kwestie sporne. 

Pozycja danego kraju w Unii Europejskiej określona jest przez: 

„jego zdolność do wywierania skutecznego, a więc także zgodnego z jego interesami, 
wpływu na politykę i kierunki rozwoju Unii, przejawiająca się w szczególności w zdolności 
do oddziaływania na proces decyzyjny”6. 

Do tradycyjnych czynników determinujących zdolność oddziaływania danego 
kraju na inne państwa Unii Europejskiej zalicza się: wielkość kraju, potencjał 
demograficzny, jakość kapitału ludzkiego, siłę gospodarczą i militarną oraz 
sytuację geopolityczną7. Kluczem do realizacji własnych interesów jest aktyw-
ne uczestnictwo w  organach decyzyjnych, w tym: otwartość na argumenty 
oponentów, przygotowanie negocjacyjne, umiejętność wypracowywania kon-
sensusu, zdolność do zawierania koalicji ad hoc. O pozycji i wpływach danego 

5 E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, War-
szawa 2007, s. 63.

6 M. Dowgielewicz, Pozycja Polski w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2(LXIII)2010, Warszawa 2010, s. 7.

7 Ibidem, s. 7.
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państwa w Unii Europejskiej decyduje skuteczna polityka europejska, oparta 
na właściwej diagnozie charakteru wspólnotowego środowiska politycznego8. 
Należy jednak pamiętać, że pozycja danego państwa w Unii Europejskiej nie 
jest kategorią stałą, lecz dynamiczną, ulegającą zmianie w czasie pod wpły-
wem procesów zachodzących na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej oraz 
społecznej9.

Równowagę interesów w Unii Europejskiej ma gwarantować Traktat 
z Lizbony, który wszedł w życie w 2009 roku. Zapisy traktatu wprowadzają 
równowagę instytucjonalną, rozumianą z jednej strony jako klasyczny trójpo-
dział władzy – na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, z drugiej 
zaś, jako równoważenie interesów ponadnarodowych i państwowych w ramach 
Unii Europejskiej. Działalność instytucji unijnych powinna się charakteryzo-
wać harmonijnym wcielaniem w życie zasad demokracji, efektywności oraz 
sprawiedliwości, co zostało przyjęte w Traktacie Lizbońskim. Stało się tak ze 
względu na narastający problem deficytu demokracji w Unii Europejskiej, 
niechęć do wzmacniania pozycji Komisji Europejskiej i ambiwalentny stosu-
nek do aktywności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE10.

Po ponad 8 latach od wejścia w życie Traktatu z Lizbony można stwierdzić, 
że przyjęte w nim zapisy nie uchroniły Unii Europejskiej przed zagrożeniem 
spowodowanym różnicą interesów poszczególnych państw oraz dyspropor-
cjami wynikającymi z ich potencjałów. Jednoznacznie pokazały to takie zda-
rzenia, jak kryzys zadłużeniowy państw strefy euro czy kryzys imigracyjny po 
2015 roku11. Pogrążone trudnościami państwa Unii Europejskiej stały się dla 
licznych populistów i środowisk skrajnych wygodnym pretekstem do wysu-
nięcia zarzutów, czy to o tendencje hegemonialne, jak w przypadku Niemiec, 
czy też o brak solidarności, co dotyczyło państw środkowowschodniej Euro-
py. Fałszywie wyciągnięte wnioski i nieadekwatna ocena problemów z jakimi 
zetknęła się Unia Europejska w drugiej dekadzie XXI wieku doprowadziły 
do zachwiania delikatnej równowagi między państwami, prowokując zarazem 

 8 J.M. Fiszer, Polityczne i społeczno-ekonomiczne aspekty wprowadzenia euro w Polsce, 
„Studia Polityczne” nr 24, Warszawa 2009, s. 126.

 9 J. Borkowski, Nowe cele i zadania polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Polska polityka integracyjna po przystąpie-
niu do Unii Europejskiej, ISPPAN, Warszawa 2006, s. 145.

10 D. Ritleng (ed.), Independence and Legitimacy in the Institutional System of the Euro-
pean Union, Oxford University Press, Oxford 2016.

11 M. Dahl, Europejski kryzys imigracyjny i jego konsekwencje dla Republiki Federalnej 
Niemiec – aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze, „Studia Polityczne” Nr 4/44, 2016, 
s. 241–262.
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tendencje izolacjonistyczne. To z kolei doprowadziło do kampanii referendal-
nej w Wielkiej Brytanii, radykalizacji postaw licznych środowisk politycznych 
oraz dryfu niektórych państw wschodniej Unii Europejskiej w kierunku reżi-
mów autorytarnych. 

2. ROLA I ZNACZENIE WIELKIEJ BRYTANII W UNII EUROPEJSKIEJ

Historia relacji między Wielką Brytanią a pozostałymi państwami konty-
nentu zawsze była szczególna. Wielka Brytania położona jest na obrzeżach 
kontynentu, ale jej wpływ na kwestie europejskie był znaczący, aczkolwiek 
często kontrowersyjny. Świadczyć o tym może chociażby zaproponowana 
w 1946 roku przez brytyjskiego premiera – Winstona Churchilla, propozycja 
utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” jako sposobu na rozwiązanie 
odwiecznych sporów i konfliktów między państwami europejskimi. Ten sam 
premier nie zakładał jednak uczestnictwa w zaproponowanym przez siebie 
projekcie własnego kraju12.

Wielka Brytania, mimo prób zbliżania się do Europy i chęci przystąpienia 
do ugrupowania integracyjnego, dopiero w 1973 roku stała się członkiem 
Wspólnot Europejskich. Ponadto, od początku jej relacje z innymi państwami 
charakteryzował pewien dystans, czego wyrazem stały się liczne szczególne 
prawa jakimi dysponowała Wielka Brytania od momentu członkostwa we 
Wspólnotach Europejskich, a następnie w Unii Europejskiej. Trafnie zauwa-
żył to Robert Belina twierdząc, że: 

„burzliwe losy Wielkiej Brytanii we Wspólnocie nie skończyły się wraz 
z zakończeniem negocjacji akcesyjnych. W początkowym okresie członkostwa 
kontrowersje występowały zwłaszcza wewnątrz Zjednoczonego Królestwa, 
gdzie dwie główne partie miały odrębne zdanie na temat europejskiej inte-
gracji”13. 

Nie zmienia to faktu, że jako druga największa gospodarka europejska 
i szósta  na świecie, Wielka Brytania odgrywa jedną z kluczowych ról w Unii 
Europejskiej. 

12 P. Biskup, „Stany Zjednoczone Europy” Winstona Churchilla, tłumaczenie, „Przegląd 
Europejski” Nr 2, 2012, s. 112–144.

13 R. Belina, Wielka Brytania w procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnie-
niem unii gospodarczo-walutowej, www.ugiw.umcs.lublin.pl/Belina_Robert.pdf [dostęp: 
13.06.2017], s. 18.
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Genezy charakterystycznego rodzaju relacji między Wielką Brytanią 
a Unią Europejską należy szukać na początku XVII wieku, kiedy to Królestwo 
Brytyjskie zaczęło intensywnie się rozrastać, głównie poprzez podbój nowych 
terenów i ekspansję kolonialną. Wielka Brytania w bardzo szybkim czasie 
stała się globalnym mocarstwem światowym. Wraz z zakończeniem II wojny 
światowej, podziałem świata na dwa przeciwstawne bloki, a także uzyskaniem 
niepodległości przez liczne kolonie, globalna rola Wielkiej Brytanii uległa 
znaczącemu przeobrażeniu. Możliwość aktywnego oddziaływania na arenie 
międzynarodowej przez Królestwo Brytyjskie zostało poważnie ograniczone, 
jednak w mentalności brytyjskiej i społecznym odbiorze do dziś powszechne 
są aspiracje mocarstwowe i nieadekwatna wiara w globalny zasięg brytyjskich 
wpływów oraz interesów. 

Wielka Brytania od początku we Wspólnotach Europejskich była krajem 
z największą liczbą specjalnych praw lub wyjątkowych ustępstw. Brytyjczycy 
postanowili nie uczestniczyć w takich europejskich projektach, jak: strefa 
Schengen czy unia monetarno-walutowa. Zauważyć jednak należy, że w wielu 
obszarach aktywność brytyjska na forum europejskim była konstruktywna, 
zwłaszcza na polu polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa czy libera-
lizacji przepisów unijnych. Wyznacznikiem brytyjskiej polityki europejskiej 
było odrzucenie głębszej integracji politycznej Wspólnoty, przy jednoczesnym 
wsparciu wolnego handlu i pogłębianiu integracji gospodarczej w duchu libe-
ralizmu gospodarczego. Dzięki takiemu podejściu, jednym z większych bene-
ficjentów rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 roku stała się siła robocza 
z nowych państw członkowskich. Wielka Brytania postanowiła, że od razu 
otworzy swój rynek pracy dla pracowników z Europy Środkowej. Pomimo 
znacznych korzyści dla brytyjskiej gospodarki, masowa imigracja na wyspy 
brytyjskie doprowadziła do polaryzacji społeczeństwa brytyjskiego na zwo-
lenników pozostania w Unii Europejskiej oraz na zwolenników opuszcze-
nia przez Wielką Brytanią struktur europejskich. Negatywne konsekwencje 
otwartego rynku pracy były jednym z głównych argumentów rozpoczęcia kam-
panii referendalnej za Brexitem. Jak zauważa Oliver Hawkins, w 2015 r. aż 
3,16 miliona osób aktywnych na brytyjskim rynku pracy pochodziło z innych 
państw członkowskich UE14. Ostatecznie strach przed imigrantami stał się 
jednym z przewodnich tematów nurtujących Brytyjczyków. 

14 O. Hawkins, Migration Statistics, House of Commons Library, London 2017, s. 23.
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3.  JAK BREXIT WPŁYNIE NA RELACJE POMIĘDZY PAŃSTWAMI 
W UNII EUROPEJSKIEJ?

Konsekwencje Brexitu są bardzo trudne do oszacowania, gdyż w dużej 
mierze zależą od ostatecznego wyniku negocjacji pomiędzy Unią Europejską 
a Wielką Brytanią. W przypadku zawarcia pozytywnego i satysfakcjonującego 
dla obydwu stron porozumienia nie należy się spodziewać istotnych turbu-
lencji, gdyż Wielka Brytania mogłaby nawiązać relacje z  państwami Unii 
Europejskiej na kształt tych, jakie mają państwa Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku tzw. 
„twardego’ Brexitu, czyli automatycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE po 
dwóch latach od złożenia wniosku o opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, 
nawet w sytuacji braku porozumienia. 

Wielka Brytania od początku była „trudnym” partnerem we Wspólno-
cie Europejskiej. Stosunek Brytyjczyków do Unii Europejskiej zawsze był 
bardziej instrumentalny aniżeli w innych państwach członkowskich, czego 
wyrazem była chociażby odmowa przystąpienia tego państwa do strefy euro 
czy nieuczestniczenie w strefie Schengen. Podjęcie w referendum decyzji 
w wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza całkowicie nową 
sytuację zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i pozostałych państw 
Unii Europejskiej. Należy się zgodzić ze zdaniem Almuta Moellera, który już 
na początku czerwca 2016 roku stwierdził, że pierwszą konsekwencją wyniku 
referendum za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie okres 
niepewności, który może trwać nawet latami15. 

W dyskusji o skutkach referendum mowa jest o konsekwencjach natury 
ekonomicznej, politycznej i społecznej. Opuszczenie Unii Europejskiej przez 
Wielką Brytanię oznacza utratę drugiego największego płatnika netto do unij-
nego budżetu oraz odejście państwa, dysponującego trzecią największą ludno-
ścią w UE, co zachwieje równowagę między państwami. Odejście państwa o tak 
dużym potencjale oznacza, z jednej strony, zmiany w strukturze budżetu, z dru-
giej natomiast, nowy rozkład sił przy podejmowaniu decyzji na forum unijnym. 

W roku 2015, kwota jaką Niemcy wpłaciły do budżetu Unii Europejskiej 
wyniosła 14,3 mld euro, Wielka Brytania wpłaciła 11,5 mld euro, zaś trzeci 
największy płatnik netto – Francja – 5,5 mld euro16. W przypadku twarde-

15 A. Möller, Die EU ohne Großbritannien: Politische Folgefragen, Bundeszentrale für 
politische Bildung, www.bpd.de [dostęp: 05.05.2017].

16 H. Kafsack, EU-Haushalt: Deutschland überweist das meiste Geld an Brüssel, „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“, 08.08.2016.
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go Brexitu oznacza to, że w latach 2019–2020 tylko na Niemcy przypadną 
dodatkowe koszty finansowania Unii Europejskiej w wysokości 4,5 mld euro 
rocznie. Brak Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oznacza rozpad koalicji 
państw składającej się z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Finlan-
dii i państw bałtyckich, które opowiadały się za ograniczaniem redystrybucji 
środków na poziomie europejskim. Łącznie państwa te obejmowały liczbę 
ludności przekraczającą próg 35%, który zgodnie z Traktatem Lizbońskim 
umożliwia blokowanie decyzji na forum Unii Europejskiej17. Wyjście Wielkiej 
Brytanii oznacza, że Niemcy tracą ważnego partnera, który był zwolennikiem 
prowadzenia liberalnej polityki gospodarczej oraz przestrzegania dyscypliny 
budżetowej. Brytyjski pragmatyzm szczególnie ceniony był przez polityków 
niemieckich, którzy na forum europejskim często współpracowali z  polity-
kami z Wielkiej Brytanii w takich obszarach, jak ograniczanie subwencji, 
rozwój wolnego handlu, ograniczanie praktyk monopolistycznych, czy rozwój 
digitalizacji. Brak brytyjskiego wsparcia w instytucjach europejskich osłabi 
pozycję Niemiec jako zwolennika liberalnego kursu w polityce ekonomicz-
nej, wzmocni natomiast pozycję państw Europy Południowej opowiadających 
się za rozluźnieniem dyscypliny budżetowej oraz zwiększeniem wydatków 
publicznych.

Także dla Wielkiej Brytanii rozstanie z Unią Europejską nie będzie przed-
sięwzięciem ani łatwym, ani korzystnym. Kraje Unii Europejskiej są najwięk-
szym odbiorcą brytyjskiego eksportu – ponad 40% brytyjskich dóbr i usług 
jest kierowanych do państw europejskich. Dodatkowo Wielka Brytania stano-
wiła zaplecze dla sektora finansowego Unii Europejskiej. Ponad jedna trzecia 
transakcji finansowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem 
brytyjskiego sektora finansowego18. Z drugiej strony nie można zapominać, 
że Wielka Brytania jest największym importerem dóbr z kontynentu, co ma 
szczególne znaczenie dla firm pochodzących z Niemiec. Według Clemensa 
Fuesta – prezydenta Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo, po Wielkiej Brytanii 
to właśnie Niemcy stracą najwięcej na Brexicie. Długookresowo gospodarka 
Niemiec możne utracić nawet 3% swojej wydajności gospodarczej, ponieważ 
Wielka Brytania jest dla największej gospodarki Europy trzecim największym 
partnerem gospodarczym. Niemieckie firmy rocznie eksportują na wyspy bry-
tyjskie towary i usługi o wartości ponad 120 mld euro, co oznacza, że około 
750 000 miejsc pracy w Niemczech uzależnionych jest od eksportu do Wielkiej 

17 K. Köster, Deutschland ohne Briten, „Stuttgarter Nachrichten“, 28.03.2017.
18 M. Theurer, Mögliche wirtschaftliche Folgen des Brexit, Bundeszentrale für politische 

Bildung, www.bpd.de [dostęp: 05.05.2017].



MARTIN DAHL, YELYZAVETA SKOMOROKHOVA258

Brytanii. Brexit może powodować utrudnienia w handlu, wzrost biurokracji 
oraz wydłużenie czasu dostaw, co z kolei przełoży się na większe koszty. 
Konsekwencją tego może być spadek obrotów handlowych, głównie w branży 
samochodowej, ale także w farmaceutycznej i chemicznej19. Na Brexicie praw-
dopodobnie skorzysta niemiecki sektor finansowy, gdyż większość instytucji 
finansowych aktywnych na europejskim rynku prawdopodobnie przeniesie 
się do Niemiec.

Gospodarczo – na tle innych państw – pozycja i potencjał Niemiec ulegnie 
wzmocnieniu. Należy jednak mieć na uwadze, że takie wzmocnienie nie leży 
w interesie Niemiec. Z jednej strony nasili to obawy przed niemiecką domina-
cją w Europie, z drugiej strony będzie oznaczało konieczność przejęcia przez 
to państwo większej odpowiedzialności za politykę europejską oraz ciężaru 
finansowania Unii Europejskiej. 

Te wszystkie czynniki pokazują, jak silne i głębokie są połączenia gospo-
darcze pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Europą i dlaczego kwestie 
ekonomiczne Brexitu są przedmiotem licznych analiz. Należy zauważyć, że 
większość ekonomistów zwraca uwagę przede wszystkim na negatywne konse-
kwencje wyjścia z Unii Europejskiej dla Wielkiej Brytanii. Według brytyjskiej 
organizacji zrzeszającej pracodawców – CBI, Brexit może kosztować Wielką 
Brytanię nawet 100 mld funtów oraz utratę nawet miliona miejsc pracy do 
końca drugiej dekady XXI wieku20. PwC szacuje, że w wyniku Brexitu PKB 
Wielkiej Brytanii do roku 2020 może być niższe od 3% do nawet 5,5%21. 
Jeszcze mniej optymistyczne są prognozy niemieckiej fundacji Bertelsmanna, 
według których Brexit może kosztować Wielką Brytanię utratę dobrobytu 
nawet do 300 mld euro w perspektywie długookresowej22. Należy jednak 
podkreślić, że straty na poziomie ekonomicznym poniesie nie tylko Wielka 
Brytania, ale także pozostałe państwa Unii Europejskiej. Dlatego należy się 
spodziewać, że negocjacje dotyczące sfery gospodarczej będą kwestią funda-
mentalną podczas rozmów.

Analizując konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na 
poziomie politycznym, należy spodziewać się przede wszystkim wzmocnienia 
roli Francji. W sytuacji, gdy Unię Europejską opuści jedno z dwóch mocarstw 
atomowych, będących stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Fran-
cja pozostanie jedyną siłą militarną w Unii Europejskiej dysponującą bronią 

19 C. Neuhaus, T. Warnecke, M. Grabitz, Was der Brexit für uns bedeutet, „Der Tagesspie-
gel“, 24.06.2016.

20 CBI, www.cbi.org.uk [dostęp: 06.05.2017].
21 Leaving the EU: Implications for the UK economy, PwC Raport, marzec 2016, s. 3.
22 M. Theurer, Mögliche…, op. cit.
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atomową. To z kolei oznacza, że państwo to będzie miało większy wpływ na 
europejską politykę bezpieczeństwa. Ponadto uzyska możliwość większego 
oddziaływania na politykę prowadzoną przez Niemcy. Francuski prezydent 
François Hollande już w 2012 roku opowiedział się za wzmocnieniem euro-
pejskiej współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, wzrostem 
inwestycji tworzących nowe miejsca pracy oraz harmonizacją prawa podat-
kowego. Należy się spodziewać, że nowy proeuropejski prezydent Francji 
– Emmanuel Macron będzie kontynuatorem tejże polityki.

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii uzmysłowił również europejskim 
politykom konieczność podjęcia niezbędnych reform. Trudność w ich wdro-
żeniu polega głównie na tym, że większość państw tzw. starej Unii uważa, 
że sposobem na europejskie problemy jest pogłębienie procesu integracji 
europejskiej, podczas gdy państwa skupione wokół Grupy Wyszehradzkiej 
uważają, że przyczyną licznych problemów jest zbyt mała rola państw naro-
dowych na forum europejskim. Stanowisko Wielkiej Brytanii w tym zakresie 
bliższe było państwom Europy Środkowej. Wyjście Wielkiej Brytanii oznacza, 
że w sytuacji tak rozbieżnych stanowisk wśród krajów Unii Europejskiej, 
wzmocnione zostanie grono państw europejskich opowiadających się za Unią 
Europejską dwóch lub wielu prędkości. Realizacja tego scenariusza oznacza, 
że na forum europejskim zmarginalizowane zostaną wschodnie państwa Unii 
Europejskiej, które z jednej strony sprzeciwiają się pogłębianiu procesu inte-
gracji europejskiej, z drugiej zaś są największymi beneficjentami unijnych 
środków finansowych. W sytuacji powstania Europy dwóch prędkości państwa 
te zapewne będą miały mniejszy wpływ na decyzje podejmowane w gronie 
państw opowiadających się za ściślejszą współpracą. Dodatkowo dla państw 
Grupy Wyszehradzkiej Brexit oznacza niepewność co do losu licznych oby-
wateli tych państw żyjących na wyspach brytyjskich.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, można stwierdzić, że największą cenę za Brexit, z dużym 
prawdopodobieństwem, paradoksalnie zapłaci Wielka Brytania, choć na pro-
cesie tym stracą wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jest to cena jaką naro-
dy europejskie będą musiały zapłacić za ulegnięcie populizmowi i pokusie 
izolacjonizmu, jako sposobowi na trapiące Europę problemy. 

Podstawową konsekwencją podjęcia decyzji o opuszczeniu przez Wielką 
Brytanię Unii Europejskiej będzie utrata wpływu tego państwa na politykę 
prowadzoną w Europie, ale także i na świecie. W zglobalizowanym świe-
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cie siła poszczególnych państw europejskich zależy od stopnia ich wpływu 
na podejmowane decyzje w Unii Europejskiej. Dotyczy to również Wielkiej 
Brytanii. Dodatkowo Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej będzie 
zmuszona zmierzyć się z nasilającymi się procesami separatystycznymi we 
własnym państwie. Wbrew zapowiedziom polityków brytyjskich, Brexit ozna-
cza ograniczenie roli Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. 

Kolejnym przegranym Brexitu wydają się być państwa Grupy Wysze-
hradzkiej, których społeczeństwa w podobnym stopniu uległy populistycz-
nym i nacjonalistycznym hasłom. Narodowo-konserwatywne rządy sprawujące 
władzą w tych państwach widziały w Wielkiej Brytanii sojusznika hamującego 
proces pogłębiania integracji europejskiej. W sytuacji wyjścia Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej, i przy braku rewizji prowadzonej przez te pań-
stwa polityki europejskiej, należy się spodziewać ich marginalizacji na forum 
 europejskim. 

Do przegranych Brexitu możemy zaliczyć także Niemcy, ponieważ 
państwo to wraz z odejściem Wielkiej Brytanii utraci cennego sojusznika 
w kwestiach liberalizmu gospodarczego. Z państw Unii Europejskiej, Niemcy 
poniosą także największe koszty związane z Brexitem, jednak siła i potencjał 
tego państwa w Unii Europejskiej wzrośnie. Aczkolwiek nie jest to scenariusz 
pożądany przez polityków niemieckich, ponieważ mimo wzrostu znaczenia 
tego państwa w Unii Europejskiej, Niemcy będą zmuszone prowadzić jesz-
cze bardzie ostrożną i powściągliwą politykę względem swoich partnerów 
w Europie. 

Brexit natomiast wydaje się być do pewnego stopnia korzystny dla państw 
Europy Południowej, które mogą liczyć na większą wyrozumiałość dla swoich 
pomysłów na rozwiązanie problemów gospodarczych pod warunkiem, że pań-
stwa Unii Europejskiej podejmą decyzję o utrzymaniu po Brexicie budżetu 
unijnego na niezmienionym poziomie. 

Wynik referendum najkorzystniejszy wydaje się być dla Francji, gdyż stwa-
rza możliwość odbudowania roli i znaczenia tego państwa w Unii Europej-
skiej. W sytuacji opuszczenia struktur europejskich przez Wielką Brytanię 
i licznych eurosceptycznych rządach na wschodzie Unii Europejskiej, Francja 
we współpracy z Niemcami może ponownie stać się siłą napędową Unii Euro-
pejskiej, a tym samym uzyskać większy wpływ na przebieg procesu integracji 
europejskiej. 
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WPŁYW BREXITU NA RELACJE MIĘDZY PAŃSTWAMI 
W UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
NOWEJ ROLI NIEMIEC

Streszczenie

Wynik przeprowadzonego w 2016 roku w Wielkiej Brytanii referendum 
dotyczącego opuszczenia przez to państwo Unii Europejskiej był wydarze-
niem bezprecedensowym. Po raz pierwszy w historii Unii dany kraj zade-
cydował o opuszczeniu ugrupowania integracyjnego. Fakt ten wpłynie nie 
tylko na relacje między Królestwem Brytyjskim a Unią Europejską, ale także 
na relacje między pozostałymi państwami Unii. Wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej będzie dużą stratą dla wszystkich państw członkowskich, 
jednak można domniemywać, że wzmocni również determinację do niezbęd-
nych reform, których Unia Europejska potrzebuje. W wyniku tego procesu 
rola i znaczenie poszczególnych państw w Unii Europejskiej ulegnie zmianie. 
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak Brexit wpłynie na rela-
cje między państwami członkowskimi. Szczególna uwaga w przeprowadzonej 
analizie poświęcona została nowej roli Niemiec jako największego państwa 
członkowskiego.

BREXIT’S INFLUENCE ON THE RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN 
UNION MEMBER STATES AND GERMANY’S SPECIAL ROLE

Summary

The result of the British referendum in 2016 was an unprecedented 
event. For the first time in the history, a country has decided to leave the 
European Union. This fact will affect not only relations between the UK 
and the European Union, but also relations between the other EU member 
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states. The exit of Great Britain from the European Union will be a big 
loss for all Member States. However, it can be presumed that this fact will 
also strengthen the determination to make the necessary reforms that the 
European Union needs. As a result of this process, the role and importance 
of individual states in the European Union will change. This article attempts 
to answer the question of how Brexit will affect relations between Member 
States. Particular attention was paid to the new role of Germany as the 
largest Member State.

ВЛИЯНИЕ БРЕКСИТА НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА РОЛЬ ГЕРМАНИИ

Резюме

Результат проведённого в 2016 году в Великобритании референдума 
о выходе государства из Европейского Союза оказался беспрецедентным 
событием. Впервые в истории государство приняло решение о выходе из 
интеграционной группы. Этот факт повлияет не только на отношения между 
Британским Королевством и Европейским Союзом, но также на взаимоотно-
шения между остальными государствами Евросоюза. Выход Великобритании 
из Евросоюза будет большой потерей для всех государств-членов, однако 
можно предполагать, что он также укрепит решимость провести необходи-
мые реформы, потребность в которых назрела в Европейском Союзе. Вре-
зультате этого процесса изменятся роль и значение отдельных государств 
в Европейском Союзе. Настоящая статья является попыткой ответа на вопрос 
о том, каким образом Брексит повлияет на отношения между государствами-
членами. Особое внимание в проведённом исследовании было посвящено 
новой роли Германии как крупнейшего государства-члена ЕС.
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REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC I JEJ ROLA 
W UNII EUROPEJSKIEJ PO BREXICIE

WPROWADZENIE

Podjęta przez Brytyjczyków 23 czerwca 2016 roku decyzja o Brexicie wywo-
łała ożywione dyskusje wśród wielu czołowych polityków Unii Europejskiej 
i postawiła pod znakiem zapytania przyszłość tej organizacji. Tym samym UE 
znalazła się w największym kryzysie od początku swojego istnienia1. Relacje 
między Londynem i Brukselą nigdy nie były łatwe, co było widoczne zarówno 
przed, jak i po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do Wspólnot Europejskich 
w  1973 roku2. Ze względu na polityczne, gospodarcze i militarne znacze-
nie tego państwa na Starym Kontynencie, rola Wielkiej Brytanii w procesie 
integracji europejskiej od lat była też przedmiotem licznych dyskusji i analiz 
prowadzonych po zachodniej stronie Odry. Nie dziwi więc fakt, że brytyjska 
kampania referendalna z 2016 roku była obserwowana ze szczególną uwagą 
również w Berlinie, który do końca liczył na pozostanie tego państwa w unij-
nych strukturach. W niniejszym artykule przedstawiono dyskusję nad tym 
problemem z niemieckiej perspektywy. W związku z Brexitem dla państwa 
niemieckiego rysują się zarówno liczne szanse, jak i zagrożenia. Przeważają 
jednak te ostatnie, które związane są m.in. z możliwością znacznego osłabie-
nia, bądź nawet rozpadu UE, na czym zdecydowanie mogą stracić w znacz-

* Krzysztof Garczewski – dr, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku, Wydział Nauk Politycznych, kgarczewski@wp.pl

1 T.R. Szymczyński, Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji 
europejskiej z perspektywy hermeneutycznej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, 
s. 67.

2 Por. J. Smith, Europa und das Vereinigte Königreich. Kleine Geschichte der Beziehungen 
seit 1945, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 49–50/2016, s. 11–16.
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nej mierze Niemcy, które przez wiele lat korzystały z dalszego pogłębiania 
procesu integracji europejskiej, o czym choćby świadczy ich obecna sytuacja 
budżetowa. 

Po brytyjskim referendum w Niemczech nie tylko zastanawiano się nad 
ułożeniem przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią, ale także nad tym, 
jak będą wyglądać stosunki bilateralne między Berlinem i Londynem w nowej 
rzeczywistości po Brexicie, przede wszystkim w kontekście współpracy gospo-
darczej. Otwartą kwestią pozostawał też m.in. status niemieckich obywateli 
mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków żyjących na terenie Nie-
miec po planowanym zakończeniu procesu wystąpienia państwa brytyjskiego 
z UE. Niemcy zawsze bacznie przyglądały się brytyjskiej drodze do Brexitu, 
sceptycznie oceniając działania zmierzające w kierunku przeprowadzenia tego 
referendum podjęte we wcześniejszych latach przez Davida Camerona, który 
stał na czele brytyjskiego rządu w latach 2010–2016. Prawdopodobieństwo 
realizacji tego groźnego dla UE scenariusza, w znacznym stopniu zwiększy-
ło się po brytyjskich wyborach parlamentarnych, wygranych wyraźnie przez 
Partię Konserwatywną w maju 2015 roku3. Ówczesny lider tego ugrupowania 
i premier Wielkiej Brytanii już wcześniej był krytykowany przez stronę nie-
miecką m.in. za swoją twardą postawę wobec paktu fiskalnego i reform trak-
tatu lizbońskiego, co miało miejsce na przełomie 2011 r. i 2012 r., ponieważ 
uzależniał swoją zgodę na wprowadzenie nowych przepisów od otrzymania 
przez Wielką Brytanię specjalnych gwarancji w zakresie daleko posuniętej 
samodzielności w sferze finansowej. Ówczesne działania brytyjskiego rządu 
były odbierane w Niemczech przede wszystkim w kontekście wewnętrznej 
rywalizacji politycznej w tym państwie oraz jako środek do wywierania naci-
sku na UE4. Już sama decyzja o referendum spotkała się za Odrą z nerwową 
reakcją, wynikającą z obaw przed negatywnymi skutkami Brexitu. W efekcie 
od tamtego czasu stanowisko niemieckiego rządu federalnego w tej sprawie 
było klarowne. Berlin próbował przekonać zarówno eurosceptycznych poli-
tyków brytyjskich, jak i tamtejsze społeczeństwo do poparcia przeciwników 
Brexitu, wskazując przede wszystkim na liczne potencjalne zagrożenia zwią-
zane z ewentualnym opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię. 

3 Zob. J. Fiszer, Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I, „Rocznik Integracji 
Europejskiej” 2015, s. 41.

4 Zob. B. Koszel, Na drodze do Brexitu, Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 234/2016, 
s. 1–2.
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1. NIEMIECKIE SPOŁECZEŃSTWO WOBEC BREXITU

Przeciwko wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE opowiadała się zdecydo-
wana większość niemieckiego społeczeństwa. Tak wynikało m.in. z reprezen-
tatywnego sondażu przeprowadzonego krótko przed brytyjskim referendum 
przez instytut TNS Forschung dla tygodnika „Der Spiegel”, w którym 79% 
badanych wyrażało taką opinię5. Przy czym przeciwko Brexitowi opowiadało 
się aż 89% zwolenników CDU/CSU oraz 86% sympatyków SPD i Sojuszu 90/
Zielonych. Mniejsze poparcie dla pozostania tego państwa w UE wykazywali 
zwolennicy Die Linke (69%), a w najmniejszym stopniu czynili tak wyborcy 
eurosceptycznej AfD (56%), którzy byli w tej materii wyraźnie podzieleni. 
Jednocześnie ponad połowa Niemców (53%) była wówczas zdania, że Brexit 
nie wpłynie na sytuację gospodarczą Niemiec, natomiast co trzeci ankie-
towany (36%) uważał, że ewentualne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 
przyniesie również negatywne konsekwencje dla niemieckiej gospodarki. To 
samo badanie wykazało też silne przywiązanie niemieckiego społeczeństwa 
do UE. Za pozostaniem Niemiec w tej organizacji opowiedziało się bowiem 
wówczas 83% respondentów, a jedynie 13% badanych stwierdziło, że Berlin 
również powinien podjąć działania na rzecz wystąpienia z UE6. 

Podobne wyniki na temat Brexitu oraz przyszłości Niemiec w UE przyniósł 
inny reprezentatywny sondaż, który został przeprowadzony w Niemczech na 
tydzień przed brytyjskim referendum przez Instytut Forsa, na zlecenie tygo-
dnika „Stern”7. Blisko dwie trzecie ankietowanych (62%) z żalem przyjęłoby 
wówczas decyzję o Brexicie, natomiast odmiennego zdania było 34% Niem-
ców. Jednocześnie 63% badanych twierdziło, że UE „mimo wszystkich kryzy-
sów i problemów” jakie ją dotknęły ma przed sobą „przyszłość”. Przeciwnej 
opinii był co trzeci ankietowany (31%). Jednocześnie 79% respondentów 
opowiedziało się za pozostaniem swojego państwa w strukturach UE, gdyby 

5 Badanie zostało przeprowadzone 7–8 czerwca 2016 roku na losowo wybranej grupie 
1025 obywateli niemieckich, mających prawa wyborcze. Zob. Große Mehrheit der 
Deutschen gegen Brexit, „Spiegel Online“, 10.06.2016, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/umfrage-in-deutschland-grosse-mehrheit-gegen-brexit-a-1096874.html 
[dostęp: 25.03.2017].

6 Ibidem. 
7 Sondaż przeprowadzono 16–17 czerwca 2016 roku na reprezentatywnej grupie 1001 

obywateli Niemiec., przy tolerancji +/- 3% Zob. Deutsche sagen lautstark Nein zum 
Exit, „Stern.de“, 22.06.2016, http://www.stern.de/politik/deutschland/brexit--deut-
sche-wuerden-eu-austritt-laut-stern-umfrage-klar-ablehnen-6911528.html [dostęp: 
25.03.2017].
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w Niemczech także zorganizowano na ten temat referendum. Proeuropejskie 
nastroje panowały przede wszystkim wśród zwolenników głównych ugrupo-
wań politycznych. Należeli do nich kolejno: zwolennicy Sojuszu 90/Zielonych 
(93% za pozostaniem w UE), SPD (85%), CDU/CSU (85%), Die Linke 
(79%) oraz FDP (78%). Na przeciwnym biegunie znaleźli się z kolei sym-
patycy AfD, którzy w większości (63%) opowiedzieli się w tym badaniu za 
wystąpieniem Niemiec z UE8. Wyniki obu sondaży, które przeprowadzono 
w Niemczech tuż przed brytyjskim referendum, potwierdzały proeuropejskie 
nastawienie zdecydowanej większości tamtejszego społeczeństwa, które jed-
nocześnie było przeciwne opuszczeniu przez Brytyjczyków UE. Wyjątkiem 
była jedynie postawa eurosceptycznego elektoratu AfD. 

2. NIEMIECCY POLITYCY O BREXICIE

Preferencje niemieckiego społeczeństwa przekładały się także w dużym 
stopniu na postawę wobec Brexitu przedstawicieli poszczególnych partii 
politycznych w tym państwie. Za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE opo-
wiadała się bowiem zdecydowana większość reprezentantów głównych partii 
politycznych, z niepokojem oceniając już samą perspektywę Brexitu. Przed 
negatywnymi konsekwencjami takiego rozwoju sytuacji ostrzegał na krótko 
przez brytyjskim referendum Wolfgang Schäuble. Niemiecki federalny mini-
ster finansów odrzucał jednak koncepcję dalszego pogłębiania procesu inte-
gracji europejskiej w przypadku Brexitu. Taką postawę wykazywali bowiem 
zwolennicy federalnej koncepcji UE, których nie brakowało także w Niem-
czech. Schäuble w rozmowie dla tygodnika „Der Spiegel”, przeprowadzonej 
na początku czerwca 2016 roku, zapewnił, że w przypadku Brexitu wspólnie 
z przedstawicielami innych państw strefy euro podejmie wszystkie możliwe 
działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków związanych z tym pro-
cesem9. Chadecki polityk nie wykluczył też podjęcia przez inne państwa UE 
działań na rzecz wystąpienia z tej organizacji. Zapewnił jednak, że UE może 
funkcjonować również bez Wielkiej Brytanii, ostrzegając równocześnie to 
państwo przed negatywnymi konsekwencjami Brexitu dla jego gospodarki. 
Zdaniem niemieckiego ministra w sytuacji spełnienia się takiego scenariusza, 
Wielka Brytania nie będzie mogła korzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrz-

8 Ibidem.
9 Bei Ja zu Brexit – Schäuble lehnt weitere EU-Vertiefung ab, „Spiegel Online“, 10.06.2016, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/wolfgang-schaeuble-warnt-vor-weitreichenden-
brexit-folgen-a-1096854.html [dostęp: 25.03.2017].
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nego UE, jak to ma miejsce w przypadku Szwajcarii oraz Norwegii, próbu-
jąc tym samym zniechęcić Brytyjczyków do podjęcia takiej decyzji. W opinii 
Schäuble to właśnie Brexit będzie decyzją wymierzoną przeciwko rynkowi 
wewnętrznemu UE10. 

Niemieckie apele kierowane przez czołowych polityków oraz argumenty 
na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w UE nie przekonały jednak obywateli 
tego państwa, którzy podczas referendum w czerwcu 2016 roku niewielką 
większością 51,9% głosów zdecydowali o Brexicie. Przeprowadzone na ten 
temat głosowanie przyniosło również wiele pytań natury prawnej11. W efekcie 
wyniki brytyjskiego referendum wywołały niezwykle ożywione dyskusje zarów-
no w Wielkiej Brytanii, jak i w innych państwach UE12. Decyzja ta odbiła się 
również szerokim echem w Niemczech, a głos w tej sprawie zabrali czołowi 
politycy tego kraju, którzy zostali całkowicie zaskoczeni takim obrotem spra-
wy. Zdecydowana większość z nich negatywnie oceniła to wydarzenie, pod-
kreślając w szczególny sposób konsekwencje jakie może przynieść Brexit dla 
Niemiec oraz całej Europy. Przedstawiciele partii głównego nurtu obawiali 
się, że wyniki tego głosowania przyniosą dalszy wzrost popularności partii 
eurosceptycznych, co w niemieckim przypadku odnosiło się przede wszystkim 
do AfD. Nie dziwi więc fakt, że właśnie część polityków tego niemieckiego 
ugrupowania wyraziło zadowolenie z rezultatów brytyjskiego referendum. 
Co więcej, Björn Höcke, jeden z reprezentantów powstałej w 2013 r. par-
tii, opowiedział się za zorganizowaniem także w Niemczech referendum na 
temat możliwego wystąpienia z UE. Wiceprzewodniczący AfD Alexander 
Gauland zapewnił jednak, że jego ugrupowanie nie rozpocznie kampanii 
w tej  sprawie13.

Wynik brytyjskiego głosowania okazał się szczególnie dotkliwy dla Angeli 
Merkel, dla której jednym z zasadniczych celów polityki europejskiej było 
utrzymanie jedności UE i niedopuszczenie do wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z  tej organizacji. Co więcej, decyzję o Brexicie często łączono ze współcze-
snym kryzysem migracyjnym i otwartą polityką niemieckiej kanclerz wobec 

10 Ibidem.
11 Zob. S. Douglas-Scott, Am Rande der Verfassungskrise? Die Rechtliche Grundlage des 

Brexit, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 49–50/2016, s. 24 i nast.
12 Zob. M. Mikołajczyk, Europejskie dylematy Wielkiej Brytanii – od planu Schumana do 

Brexitu, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2016, s. 33.
13 L. Greven, K. Schuler, L. Jacobsen, Damn! Berlin ist im Brexit-Schock, „Zeit Online“, 

24.06.2016, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/deutsche-politiker-referen-
dum-brexit-deutschland-angela-merkel/komplettansicht [dostęp: 05.04.2017].
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 uchodźców14. Taki zarzut sformułował m.in. bezpośrednio już dzień po 
referendum Alexander Gauland z antyislamskiej AfD, której to członko-
wie w  zdecydowany sposób krytykowali postawę Merkel w sprawie polityki 
migracyjnej15. Podobnej opinii był niemiecki ekonomista Hans-Werner Sinn, 
który zwracał uwagę na kluczową rolę, jaką odegrała tematyka uchodźcza 
w brytyjskiej dyskusji nad Brexitem16.

3. BREXIT A NIEMIECKA GOSPODARKA

Oba państwa łączą od lat bardzo silne więzy gospodarcze. Ponad 2,5 tys. 
niemieckich przedsiębiorstw posiada swoje placówki na wyspach brytyjskich, 
zatrudniając tam 420 tys. osób. Natomiast na terenie Niemiec funkcjonuje 
około 3 tys. brytyjskich firm. Wartość niemieckich bezpośrednich inwestycji 
w Wielkiej Brytanii wynosiła w 2014 roku 121 mld euro, natomiast brytyj-
skich w Niemczech 49 mld euro17. W kontekście Brexitu Niemcy obawia-
ją się załamania relacji gospodarczych z Wielką Brytanią, w wyniku czego 
ucierpieć może przede wszystkim niemiecki eksport. Wymiana handlowa 
między tymi państwami przynosiła bowiem zdecydowanie więcej korzyści 
Niemcom niż Brytyjczykom. W efekcie Berlin opowiadał się za tzw. miękkim 
Brexitem, krytykując jednocześnie twardą postawę brytyjskiego rządu w tej 
sprawie.

14 Por. Jan Fleischhauer, Ist die Kanzlerin schuld am Brexit?, „Spiegel Online“, 27.06.2016, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ist-angela-merkel-schuld-am-brexit-
kolumne-a-1099970.html [dostęp: 02.04.2017].

15 dpa, AfD gibt Merkel die Schuld am Brexit, „Faz.net“, 24.06.2016, http://www.faz.net/
aktuell/afd-gibt-angela-merkel-schuld-an-brexit-referendum-14306077.html [dostęp: 
02.04.2017].

16 Zob. A. Höß, Das Flüchtlings-Problem ist schuld am Brexit. Interview mit Prof. 
Hans-Werner Sinn, „Finanzen.net”, 04.07.2016, http://www.finanzen.net/nachricht/
private-finanzen/euro-am-sonntag-interview-sinn-34-das-fluechtlings-problem-ist-
schuld-am-brexit-34-4963789 [dostęp: 02.04.2017].

17 Großbritannien: Beziehungen zu Deutschland, Auswärtiges Amt, Stand: April 2017, 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Grossbri-
tannien/Bilateral_node.html [dostęp: 14.04.2017].
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Rysunek 1
Wartość niemieckiego eksportu do Wielkiej Brytanii w latach 2001–2015 
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Źródło: Wert der deutschen Exporte nach Großbritannien von 2001 bis 2015 (in Milliarden 
Euro), „De.Statista.com“, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259936/umfrage/
deutsche-exporte-nach-grossbritannien/ [dostęp: 30.03.2017].

Rysunek 2
Wartość niemieckiego importu z Wielkiej Brytanii w latach 2001–2015 
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Źródło: Wert der deutschen Importe aus Großbritannien von 2001 bis 2015 (in Milliarden 
Euro), „De.Statista.com“, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/260054/umfrage/
deutsche-importe-aus-grossbritannien/ [dostęp: 30.03.2017].
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Jak wynika z przedstawionych na rysunkach 1 i 2 danych, po załamaniu 
się wymiany handlowej w latach 2008–2009, związanym z wybuchem świa-
towego kryzysu na rynkach finansowych, poczynając od 2010 roku wartość 
niemieckiego eksportu na wyspy brytyjskie rosła z każdym kolejnym rokiem. 
Jednocześnie po 2011 roku import z Wielkiej Brytanii osiągał z czasem coraz 
niższy pułap. W efekcie, w latach 2014–2015 wartość niemieckiego eksportu 
do tego państwa była już ponad dwukrotnie wyższa niż importu z Wielkiej 
Brytanii. 

Niemcy spodziewały się pierwszych negatywnych skutków dla swojej 
gospodarki, związanych z brytyjską decyzją o Brexicie już krótko po brytyjskim 
referendum w 2016 roku18. Według danych Instytutu Niemieckiej Gospodarki 
(Institut der deutschen Wirtschaft, IW), w drugiej połowie 2016 roku, a więc 
bezpośrednio po przeprowadzeniu referendum na temat Brexitu, nastąpił 
wyraźny spadek wartości niemieckiego eksportu (–7,2%) w porównaniu do 
analogicznego okresu sprzed roku. Najmocniej ten spadek odczuła branża far-
maceutyczna (–19%), samochodowa (–14%) oraz chemiczna (–11%). Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy było znaczne osłabienie funta w odniesieniu 
do euro, do którego doszło po ogłoszeniu wyników referendum. W efekcie 
eksport ze strefy euro na wyspy brytyjskie stał się mniej konkurencyjny, co 
odczuły też w znacznym stopniu niemieckie przedsiębiorstwa. Mimo tych 
danych eksperci IW liczyli na ponowne zwiększenie niemieckiego eksportu 
w kolejnym roku, pod warunkiem zahamowania dalszego spadku wartości 
brytyjskiej waluty19. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na osłabienie 
niemieckiego eksportu na wyspy w tym okresie, było większe poczucie niepew-
ności, które pojawiło się w tamtejszej gospodarce ze względu na perspektywę 
Brexitu20. Szczególnie dotkliwie może ucierpieć na skutek Brexitu niemiecka 
branża samochodowa, dla której Wielka Brytania jest, po Chinach i USA, 
trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym na świecie. Co siódmy samo-
chód produkowany w Niemczech trafia do tego państwa. Przykładowo w 2015 
roku BMW sprzedało w Wielkiej Brytanii 236  tys. aut, co oznaczało ponad 
10% ogólnego zbytu. Niewiele pod tym względem ustępowały inne czołowe 

18 Erste Auswirkungen schon in 2016, „Tagesschau.de“, 04.07.2016, https://www.tages-
schau.de/wirtschaft/brexit-wirtschaft-deutschland-101.html [dostęp: 11.04.2017].

19 ssu/dpa-AFX, Deutsche Exporteure leiden unter Brexit-Votum, „Spiegel Online“, 
28.03.2017, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/brexit-deutsche-exporte-nach-
grossbritannien-brechen-ein-a-1140720.html [dostęp: 30.03.2017].

20 Zob. W. Mussler, Der Brexit bremst die deutschen Exporte, „Faz.net“, 27.12.2016, http://
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/dihk-auswertung-brexit-bremst-die-deut-
schen-exporte-14593530.html [dostęp: 30.03.2017].
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niemieckie koncerny: Audi (9%), Mercedes (8%) i Volkswagen (6%). Co 
więcej, BMW nie tylko sprzedaje tam znaczne ilości swoich samochodów, ale 
ma także na terenie Anglii cztery fabryki21. 

Według wstępnych danych opublikowanych w kwietniu 2017 roku przez 
Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt), wartość niemieckie-
go eksportu do Wielkiej Brytanii w 2016 roku wyniosła 86,14 mld euro, była 
więc niższa o ponad 3 mld euro w porównaniu do rekordowego jak dotąd 
2015 roku. W tym samym okresie o ponad 2,5 mld euro zmniejszył się także 
import z tego państwa, osiągając wartość 35,62 mld euro. Mimo to Wielka 
Brytania pozostała dla Niemiec w 2016 roku trzecim co do wielkości rynkiem 
zbytu na świecie, po USA oraz Francji, natomiast pod względem importu 
zajmowała jedenaste miejsce (zob. tab. 1).

Tabela 1 
Najważniejsi partnerzy handlowi Niemiec w 2016 roku (wstępne dane w mld euro)

Eksport Import

1. USA 106,89 1. Chiny 93,81

2. Francja 101,37 2. Holandia 83,48

3. Wielka Brytania 86,14 3. Francja 65,68

4. Holandia 79,00 4. USA 57,89

5. Chiny 76,09 5. Włochy 51,81

6. Włochy 61,43 6. Polska 46,46

7. Austria 59,77 7. Szwajcaria 43,94

8. Polska 54,81 8. Czechy 42,39

9. Szwajcaria 50,33 9. Austria 38,65

10. Belgia 41,71 10. Belgia 37,93

11. Hiszpania 40,60 11. Wielka Brytania 35,62

Źródło: Außenhandel. Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepu-
blik Deutschland 2016, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2017, s. 2.

21 Zob. dpa, Brexit könnte deutsche Autobauer ausbremsen, „Zeit Online“, 21.06.2016, 
http://www.zeit.de/news/2016-06/21/auto-brexit-koennte-deutsche-autobauer-ausbrem-
sen-21130608 [dostęp: 10.04.2017].
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Utrzymująca się w relacjach między Berlinem i Londynem na tak wysokim 
poziomie różnica między eksportem i importem, która w 2016 roku wyniosła 
50,52 mld euro na korzyść Niemiec, przyniosła zachodniemu sąsiadowi Polski 
największą nadwyżkę handlową właśnie w stosunkach z Wielką Brytanią (zob. 
tab. 2). 

Tabela 2 
Nadwyżka handlowa Niemiec w 2016 roku w odniesieniu do poszczególnych państw 

(wstępne dane w mld euro)

Państwo Eksport – import

1. Wielka Brytania 50,52

2. USA 49,00

3. Francja 35,69

4. Austria 21,12

5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 13,67

6. Hiszpania 12,87

7. Szwecja 10,67

8. Włochy  9,62

9. Korea Południowa  9,51

10. Polska  8,35

Źródło: Außenhandel. Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepu-
blik Deutschland 2016, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2017, s. 2.

Pierwsze miesiące po decyzji na temat Brexitu wywołały nerwowe reak-
cje ze strony wielu niemieckich polityków i ekonomistów. Niepewność co 
do kształtu przyszłych relacji między Wielką Brytanią i UE, nie pomagała 
też w tym okresie niemieckiej gospodarce, w której zaczęły się już poja-
wiać pierwsze negatywne symptomy związane z mającym nastąpić w nieda-
lekiej przyszłości Brexitem. W efekcie w Berlinie zaczęto liczyć pierwsze 
straty związane z tym procesem. Ponadto w przypadku prognozowane-
go po Brexicie trwałego ograniczenia niemieckiego eksportu do Wielkiej 
Brytanii pogorszy się także sytuacja na niemieckim rynku pracy. Zdaniem 
Rolfa Schneidera z grupy Allianz, w ciągu kolejnych dwóch lat Brexit może 
przyczynić się też do ograniczenia niemieckiego wzrostu gospodarczego 
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o jeden %22. Brexit może też być zagrożeniem dla Deutsche Banku. W przy-
padku dalszego pogorszenia sytuacji finansowej największego niemieckiego 
banku, mającego w ostatnim czasie poważne problemy, może bowiem dojść 
do destabilizacji sektora finansowego nie tylko w Niemczech, ale i w całej 
Europie23. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE spowoduje też konieczność 
ustalenia nowego podziału składek członkowskich do budżetu tej organizacji, 
na czym mają stracić m.in. Niemcy oraz Francja24.

Z kolei pod koniec marca 2017 roku Komisja Europejska negatywnie 
oceniła planowaną wcześniej fuzję niemieckiej i brytyjskiej giełdy papierów 
wartościowych. Jedną z przyczyn był planowany Brexit. KE uznała ponadto, 
że takie połączenie osłabiłoby konkurencyjność na europejskim rynku finan-
sowym. Strona brytyjska bezskutecznie zabiegała o połączenie obu giełd już 
w 2000 roku oraz w 2005 roku25. Zgodnie z zamierzeniami ogłoszonymi na 
początku 2016 roku, większość udziałów w tym nowym przedsięwzięciu miała 
mieć strona niemiecka (54,4%), natomiast siedziba połączonych giełd Lon-
don Stock Exchange i Deutsche Börse znalazłaby się w Londynie26. Jednak 
w związku z zamiarem opuszczenia przez Wielką Brytanię UE, największa 
europejska giełda funkcjonowałaby poza obszarem tej organizacji, co nie 
było do przyjęcia dla wielu krytyków takiego rozwiązania. Pod koniec czerwca 
2016 roku, krótko po ogłoszeniu wyników brytyjskiego referendum, negatyw-
ną opinię w sprawie przyszłej siedziby połączonych giełd w Londynie wyraził 
niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)27.

22 DW, B. Cöllen, Eksperci: Brexit uderzy w niemiecki rynek pracy, „Deutsche Welle”, 
27.06.2016, http://www.dw.com/pl/eksperci-brexit-uderzy-w-niemiecki-rynek-pra-
cy/a-19360265 [dostęp: 15.03.2017].

23 Por. J. Frączyk, Deutsche Bank jak Brexit dla europejskich giełd. Tąpnięcie na rynku, 
„Money.pl”, 17.06.2016, http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomo-
sci/artykul/akcje-w-europie-gielda-deutsche-bank-brexit,246,0,2156278.html [dostęp: 
15.03.2017].

24 Zob. M. Balcerek-Kosiarz, Skutki Brexitu dla gospodarki Niemiec, „Biuletyn Instytutu 
Zachodniego”, nr 259/2016, s. 6.

25 M. Sieradzka, Brexit: Nie będzie fuzji giełd londyńskiej i frankfurckiej, „Deutsche Welle”, 
29.03.2017, http://www.dw.com/pl/brexit-nie-b%C4%99dzie-fuzji-gie%C5%82d-
londy%C5%84skiej-i-frankfurckiej/a-38184557 [dostęp: 12.04.2017].

26 Por. brk/dpa/Reuters, Deutsche Börse und London Stock Exchange planen Fusion, 
„Spiegel Online“, 23.02.2016, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-
boerse-und-london-stock-exchange-planen-fusion-a-1078883.html [dostęp: 12.04.2017].

27 dpa-infocom, Bafin gegen London als Sitz der fusionierten Börse, „Welt.de“, 28.06.2016, 
https://www.welt.de/regionales/hessen/article156644547/Bafin-gegen-London-als-Sitz-
der-fusionierten-Boerse.html [dostęp: 15.03.2017].
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4. BREXIT SZANSĄ DLA FRANKFURTU NAD MENEM

Niemcy w sprzyjających okolicznościach mogą jednak też w pewnych 
aspektach skorzystać na procesie Brexitu, upatrując m.in. szanse na wzmoc-
nienie swojej roli w europejskim sektorze finansowym. W przypadku wyco-
fania się części instytucji z londyńskiego City, wiodącą rolę w tym zakresie 
mógłby odgrywać Frankfurt nad Menem, gdzie już teraz mieszczą się siedziby 
m.in. takich instytucji, jak Europejski Bank Centralny (Europäische Zentral-
bank), Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank), Giełda Niemiecka 
(Deutsche Börse), czy istniejący od 2002 roku wspomniany wcześniej BaFin28. 
Jednym z atutów tego miasta są też m.in. dużo niższe koszty związane z pro-
wadzeniem działalności finansowej, przede wszystkim w odniesieniu do pozio-
mu cen najmu nieruchomości i płac dla personelu. Według szacunków firmy 
analitycznej Savills Plc podanych przez agencję Bloomberg, roczny koszt 
utrzymania w tym mieście pracownika z branży finansowej ma być obecnie 
niższy o 50% niż w Paryżu i nawet o 65% niż w Londynie29. W efekcie Niemcy 
liczą na przeniesienie na teren ich państwa innych znaczących instytucji, które 
w przypadku Brexitu mogą poszukiwać stabilnego pod względem politycznym 
i gospodarczym miejsca do dalszego rozwoju w UE. Jednym z przykładów 
niemieckich działań w tym zakresie było zorganizowanie w styczniu 2017 roku 
przez BaFin spotkania dla przedstawicieli ponad dwudziestu zagranicznych 
instytucji finansowych w sprawie możliwości przeniesienia ich działalności do 
Frankfurtu nad Menem30. 

Na uwagę zasługują też starania podjęte po brytyjskim referendum przez 
rząd federalny w sprawie przeniesienia z Londynu na teren Niemiec siedziby 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, 
EBA). Za takim rozwiązaniem optował m.in. Wolfgang Schäuble, według któ-
rego najlepszym miejscem dla EBA po Brexicie byłby właśnie Frankfurt nad 
Menem. W opinii federalnego ministra finansów RFN, niemiecka metropolia 

28 Pod koniec 2014 roku BaFin zatrudniał we Frankfurcie nad Menem oraz w Bonn 
ponad 2500 pracowników. Aufgaben & Geschichte der BaFin, Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, 31.12.2014, https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Aufga-
benGeschichte/aufgabengeschichte_node.html [dostęp: 06.04.2017].

29 Zob. ula, Frankfurt kusi bankierów opuszczających Londyn, „Rp.pl“, 29.03.2017, http://
www.rp.pl/Banki/303299953-Frankfurt-kusi-bankierow-opuszczajacych-Londyn.htm-
l#ap-1 [dostęp: 11.04.2017]. 

30 A. Kröner, J. O‘Donnell, A. Davies, Exklusiv- Finanzaufsicht lädt ausländische Banken 
zu Brexit-Gipfel, „De.Reuters.com“, 25.01.2017, http://de.reuters.com/article/deutsch-
land-banken-bafin-brexit-idDEKBN1591XL [dostęp: 20.03.2017].
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finansowa ma mieć więcej zalet niż inne potencjalne europejskie miasta, jak 
Paryż, Dublin, Kopenhaga, Warszawa czy Sztokholm31. Po referendum na 
temat Brexitu strona niemiecka podjęła ponadto starania na rzecz otrzymania 
także po Londynie siedziby Europejskiej Agencji Leków (European Medi-
cines Agency, EMA). Wśród potencjalnych miast, do których mogłaby się 
przenieść EMA, wymieniano w tym wypadku m.in. Hanower, Berlin i Bonn. 
Podobne aspiracje wykazywały jednak także inne państwa UE, jak choćby 
Francja czy Austria32. 

5. SILNIEJSZE NIEMCY W SŁABSZEJ EUROPIE

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE niewątpliwie bardzo istotnie osłabi 
całą UE, która wcześniej nie była przygotowana w praktyce na taki scenariusz. 
Jednak w tych warunkach jeszcze większą niż dotychczas rolę będą odgrywać 
w niej Niemcy. Biorąc pod uwagę zmagającą się od dłuższego czasu z wieloma 
problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi Francję, staną się one bowiem 
bezsprzecznym liderem UE. Wzmocnienie niemieckiej dominacji w Europie, 
przy jednoczesnym osłabieniu dalszego procesu europejskiej integracji, nie 
jest jednak dobrą wiadomością dla Starego Kontynentu, w tym także Pol-
ski. Brexit doprowadzi bowiem do zachwiania politycznej równowagi, jaką 
w pewnym stopniu stanowiła Wielka Brytania dla niemiecko-francuskiego 
tandemu. Opuszczenie przez Wielką Brytanię UE, będzie oznaczać także 
wycofanie się tego państwa ze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa tej organizacji (WPZiB), jak również ze stanowiącej jej integralną część 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Powyższa sytuacja istot-
nie osłabi wymiar obronny UE, stawiając zarówno Niemcy, jak i pozostałe 
państwa członkowskie przed kolejnym poważnym wyzwaniem związanym 
z koniecznością wzięcia dużo większej niż dotychczas odpowiedzialności za 
sprawy wspólnego bezpieczeństwa i obrony na szczeblu europejskim, bez 
względu na trwającą równolegle intensywną dyskusję dotyczącą przyszłości 
NATO. Z drugiej strony Wielka Brytania niejednokrotnie blokowała w prze-
szłości inicjatywy wzmacniające współpracę w ramach WPBiO, obawiając się 
powstania systemu konkurencyjnego wobec NATO33. W efekcie po brytyjskiej 

31 Bankenaufsicht soll nach Frankfurt, „Tagesschau.de“, 12.04.2017, http://www.tages-
schau.de/wirtschaft/bankenaufsicht-frankfurt-101.html [dostęp: 14.04.2017].

32 Ibidem.
33 Por. K. Szubart, Unia Europejska „dwóch prędkości“? Niemcy i WPBiO po Brexicie, 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 281/2016, s. 1 i nast.
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decyzji o Brexicie, pojawiły się kolejne przesłanki do większej koordynacji 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pozostałych 27 członków 
UE, o co apelowali m.in. ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Niemiec 
oraz Francji, Frank-Walter Steinmeier i Jean-Marc Ayrault34.

6. WIĘCEJ PYTAŃ NIŻ ODPOWIEDZI

Po rozpoczęciu pod koniec marca 2017 roku procesu związanego z wystą-
pieniem Wielkiej Brytanii z UE, większość istotnych pytań związanych z tym 
wydarzeniem pozostawała otwarta. 4 kwietnia 2017 roku do Londynu przy-
jechał Sigmar Gabriel. Niemiecki minister spraw zagranicznych spotkał się 
wówczas ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Borisem Johnsonem, oraz 
ministrem ds. wystąpienia z UE Davidem Davisem. Wizyta ta odbyła się 
zaledwie kilka dni po oficjalnym rozpoczęciu przez Wielką Brytanię procesu 
dotyczącego opuszczenia UE35. Do kwestii Brexitu nawiązał też tego samego 
dnia Frank-Walter Steinmeier podczas wystąpienia na forum PE w Stras-
burgu, jednoznacznie negatywnie oceniając tę decyzję Brytyjczyków. Było to 
jednocześnie pierwsze znaczące zagraniczne wystąpienie Steinmeiera w roli 
prezydenta Niemiec36. 

Jedna z wielu kwestii wymagającej rozstrzygnięcia dotyczyła przyszłości 
obywateli UE mieszkających na wyspach, jak również Brytyjczyków znajdują-
cych się w innych państwach UE. W połowie 2016 roku na terenie Wielkiej 
Brytanii mieszkało około 3 mln obywateli pochodzących z innych państw UE. 
Z kolei na obszarze pozostałych krajów UE mieszkało 1,2 mln Brytyjczy-
ków. W Wielkiej Brytanii zamieszkiwało wówczas około 300 tys. Niemców, 
z czego zdecydowana większość w Londynie, natomiast na terenie Niemiec 
przebywało na stałe około 100 tys. Brytyjczyków37. Po referendum w sprawie 
Brexitu, w Niemczech znacznie wzrosła liczba wniosków składanych przez 

34 Ibidem; H. Friederichs, Der Stärkste steigt aus, „Zeit Online”, 01.08.2016, http://www.
zeit.de/politik/2016-08/grossbritannien-sicherheitspolitik-brexit-eu/komplettansicht 
[dostęp: 10.03.2017].

35 Außenminister Gabriel in London, Auswärtiges Amt, 04.04.2017, http://www.auswaer-
tiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Grossbritannien/170404_
Antrittsbesuch_London.html [dostęp: 11.04.2017].

36 K. Küstner, Partei ergreifen für Europa, „Tagesschau.de“, 04.04.2017, http://www.tages-
schau.de/ausland/steinmeier-euparlament-101.html [dostęp: 11.04.2017].

37 J.-P. Marquardt, Müssen EU-Bürger raus aus dem Königreich?, „Br.de“. 05.07.2016, 
http://www.br.de/nachrichten/brexit-nachfolge-cameron-100.html [dostęp: 12.04.2017].
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mieszkających tam Brytyjczyków o przyznanie niemieckiego obywatelstwa, 
co miało uchronić te osoby przed utratą obywatelstwa UE po wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z tej organizacji38. 

PODSUMOWANIE

Wyniki brytyjskiego referendum z 23 czerwca 2016 roku zaskoczyły nie-
miecką elitę polityczną, która do samego końca wierzyła w sukces zwolenni-
ków pozostania Wielkiej Brytanii w UE, próbując stosować wobec Londynu 
zarówno metodę kija, jak i marchewki. Brytyjski sukces przeciwników UE 
wywołał w Berlinie przede wszystkim strach przed stratami, jakie może przy-
nieść Brexit dla niemieckiej gospodarski. Ponadto obawiano się dalszego 
wzrostu popularności ugrupowań eurosceptycznych i nacjonalistycznych, 
zarówno w Niemczech, jak i w innych państwach UE, głównie we Francji. 

Bez względu na inne kryzysy mające obecnie miejsce na Starym Konty-
nencie, wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE w bezprecedensowy sposób osłabi 
tę organizację, w wymiarze gospodarczym, militarnym oraz politycznym, co 
może przynieść wiele konsekwencji zarówno dla Wielkiej Brytanii, której 
grozi rozpad, jak i całej UE, stojącej obecnie przed podobnym wyzwaniem. 
W słabszej UE jeszcze większą rolę niż dotychczas będą natomiast odgrywały 
Niemcy, dla których Wielka Brytania stanowiła wcześniej do pewnego stopnia 
przeciwwagę w tej organizacji. Dalszy wzrost niemieckiej pozycji w UE, przy 
jednoczesnym osłabieniu tej organizacji w tworzącym się obecnie wielobie-
gunowym ładzie międzynarodowym, nie wróży dobrze na przyszłość nie tylko 
Niemcom, ale i jej pozostałym unijnym partnerom, z Polską włącznie.

Trudno postawić dziś jednoznaczną prognozę dotyczącą wpływu Brexitu 
na Niemcy39. Dopiero pod koniec marca 2017 roku rozpoczął się właściwy 
proces związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, który zapoczątko-
wała premier tego państwa Theresa May. Wiele istotnych kwestii związanych 
z tym procesem powinno się rozstrzygnąć podczas negocjacji między Wielką 
Brytanią a UE, które według pierwotnych planów mają potrwać dwa lata. 
Od warunków opuszczenia przez to państwo UE, które zostaną ostatecznie 
wynegocjowane przez obie strony, będzie zależeć także w znacznym stopniu 

38 Zob. Nach dem Brexit wollen viele Briten die deutsche Staatsbürgerschaft, „Focus.
de“, 16.03.2017, http://www.focus.de/politik/videos/immer-mehr-antraege-nach-dem-
brexit-wollen-viele-briten-die-deutsche-staatsbuergerschaft_id_6798934.html [dostęp: 
12.04.2017].

39 Niniejszy artykuł został ukończony w kwietniu 2017 roku. 



Republika Federalna Niemiec i jej rola w Unii Europejskiej po Brexicie 279

przyszła pozycja Niemiec w UE, szczególnie w odniesieniu do kwestii finan-
sowych. Z drugiej strony część euroentuzjastów już po rozpoczęciu oficjalnych 
negocjacji nadal wierzyło, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie jest jeszcze do 
końca przesądzone i takiego scenariusza także nie można dziś wykluczyć, choć 
wydaje się on jednak w obecnej sytuacji najmniej realnym rozwiązaniem40. 

Po ogłoszeniu wyników referendum doszło do podziału między zwolenni-
kami tzw. twardego i miękkiego Brexitu41. Dotychczasowe sygnały wysyłane 
przez Londyn w kierunku Brukseli świadczą o stanowczej postawie brytyj-
skiego rządu, mającego dążyć do tzw. twardego Brexitu, co nie jest na rękę 
stronie niemieckiej. Taki rozwój sytuacji, szczególnie w kontekście konfliktu 
politycznego między Londynem i Edynburgiem, stawia jednocześnie pod zna-
kiem zapytania przyszłość Wielkiej Brytanii42. Berlin i cała UE stanęły też 
przed innym istotnym dylematem: jak ułożyć sobie na nowo stosunki z Londy-
nem, nie zachęcając kolejnych państw członkowskich do obrania w przyszłości 
podobnej drogi? 

Ostateczny bilans Brexitu, z dzisiejszej perspektywy bardzo trudny o osza-
cowania, nie musi jednak przynieść Niemcom pokaźnych strat. Z pewnością 

40 Pod koniec marca 2017 roku, po rozpoczęciu procedury wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z UE, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przekonywał, że pań-
stwo to może jeszcze zmienić decyzję w sprawie Brexitu i pozostać w tej organizacji. 
Jednak takie rozwiązanie musiałoby zostać zaakceptowane również przez wszystkich 
pozostałych członków UE. Zob. qm, Antonio Tajani: Wielka Brytania wciąż może zmie-
nić zdanie, „Rp.pl”, 29.03.2017, http://www.rp.pl/Unia-Europejska/170328856-Antonio-
Tajani-Wielka-Brytania-wciaz-moze-zmienic-zdanie.html#ap-1 [dostęp: 12.04.2017]. 
Natomiast 18 kwietnia 2017 roku brytyjska premier Theresa May zapowiedziała zor-
ganizowanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 8 czerwca 2017 r., co wcze-
śniej oficjalnie wykluczała. Swoją decyzję argumentowała m.in. brakiem porozumienia 
w sprawie negocjacji dotyczących Brexitu wśród czołowych ugrupowań politycznych 
w tym państwie. Zob. Theresa May to seek general election on 8  June, „BBC.com”, 
18/04/2017, http://www.bbc.com/news/uk-politics-39629603 [dostęp: 19.04.2017]. 

41 Zob. N. von Ondarza, Die verlorene Wette. Entstehung und Verlauf des britischen EU-
Referendums, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 49-50/2016, s.10.

42 Potwierdzeniem istniejących już wcześniej wśród obywateli Wielkiej Brytanii wewnętrz-
nych podziałów w odniesieniu do integracji europejskiej, były szczegółowe wyniki 
referendum w sprawie Brexitu. Większość osób głosujących w Szkocji, Irlandii Północ-
nej oraz w Londynie, jak również na terenie Gibraltaru, opowiedziała się bowiem za 
pozostaniem w UE, co po ogłoszeniu łącznego wyniku wywołało dodatkowe emocje 
zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w relacjach międzynarodowych („hiszpańsko-
-brytyjska” kwestia Gibraltaru, którego mieszkańcy przytłaczającą większością zagłoso-
wali przeciwko Brexitowi). Zob. R. Sturm, Uneiniges Königreich? Grossbritannien nach 
dem Brexit-Votum, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 49–50/2016, s. 17–18.
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Berlin będzie w najbliższym czasie poszukiwał takich rozwiązań politycznych 
i instytucjonalno-prawnych, które w jak największym stopniu zabezpieczą 
niemieckie interesy w nowej unijnej rzeczywistości, już bez udziału Londy-
nu. Pierwsze działania w tym zakresie, mające m.in. na celu przeniesienie 
do Niemiec siedzib wielu ważnych europejskich instytucji finansowych oraz 
międzynarodowych koncernów, zostały podjęte już krótko po brytyjskim refe-
rendum. Nadrzędnym celem Niemiec będzie jednak w najbliższej przyszłości 
utrzymanie jedności wśród pozostałych członków UE i niedopuszczenie do 
rozpadu tej organizacji. Niemcy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że są 
jednym z największych beneficjentów europejskiej integracji, dlatego wszelkie 
procesy odśrodkowe nie będą dla tego państwa na rękę. Natomiast w przy-
padku niepowodzenia tego planu i dalszego rozbicia UE, Berlin w jeszcze 
większym niż dotychczas stopniu będzie optował za jak najszybszym wdroże-
niem mechanizmów umożliwiających funkcjonowanie na szeroką skalę tzw. 
„Europy wielu prędkości”, zacieśniając integrację jedynie z grupą państw, 
mającą podobną wizję przyszłości UE. Brexit to także osobista porażka Ange-
li Merkel, która nie tylko nie zdołała przekonać do swoich racji Brytyjczyków, 
ale także przez wielu była obwiniana za swoją politykę migracyjną, która 
przyczyniła się do podjęcia tej decyzji. 
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REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC I JEJ ROLA W UNII EUROPEJSKIEJ 
PO BREXICIE

Streszczenie

W artykule został przedstawiony problem Brexitu z perspektywy niemiec-
kiej. Analizie poddano stanowisko polityków i społeczeństwa Niemiec na 
temat tej kwestii. W niniejszym tekście zwrócono m.in. uwagę na główne 
szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą Brexit dla państwa niemieckiego, 
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przede wszystkim w obszarze polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Opisano 
silne związki gospodarcze łączące oba państwa, które w przypadku opuszcze-
nia przez Wielką Brytanię UE mogą zostać wystawione na poważną próbę. 
Zwrócono przy tym także uwagę na korzyści, jakie odnosiła dotychczas przede 
wszystkim strona niemiecka z wymiany handlowej między tymi państwami 
oraz na spory między zwolennikami tzw. twardego i miękkiego Brexitu. Prze-
analizowano podjęte po brytyjskim referendum działania Niemiec na rzecz 
przeniesienia z Londynu do tego państwa siedzib wielu ważnych instytucji 
finansowych. W kontekście Brexitu zwrócono uwagę na problem niemieckich 
obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz brytyjskich w Niemczech. 
Zastanowiono się także nad rolą, jaką będą odgrywały Niemcy w UE po 
wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii.

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND ITS ROLE IN THE EUROPEAN 
UNION AFTER BREXIT

Summary

The article presents the issue of Brexit from the German point of view. 
It analyses German politicians’ and the community’s opinions on the matter. 
The article, inter alia, draws attention to the main opportunities and threats 
that Brexit creates for the German state in the field of politics, economy and 
security. The author describes strong economic relations between the two 
states, which in case of the UK’s exit from the EU may be thoroughly tested. 
At the same time, attention is drawn to the benefits of the trade between 
the two countries for Germany and the arguments raised by the supporters 
of the so-called soft and hard Brexit. The author analyses German steps 
undertaken after the British referendum in order to move the headquarters 
of many important financial institutions from London to Germany. The issue 
of German citizens living in the UK and British citizens living in Germany id 
also discussed. The author also considers the role that Germany will play in 
the EU after the UK leaves.
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ И ЕЁ РОЛЬ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ПОСЛЕ БРЕКСИТА

Резюме

В статье освещена проблема Брексита с точки зрения Германии. Про-
анализированы позиции политиков и общественности Германии по этому 
вопросу. В настоящем исследовании внимание уделено, в частности, основ-
ным возможностям и угрозам, которые может принести Брексит для немец-
кого государства, прежде всего в сфере политики, экономики и безопасности. 
Определены тесные экономические контакты, связывающие оба государства, 
которые в случае выхода Великобритании из ЕС могут серьёзно пострадать. 
При этом обращается внимание также на преимущества, которые немецкая 
сторона до сих пор получала в результате торговых контактов между этими 
странами, и на споры между сторонниками так называемых «твердого» 
и«мягкого» Брексита. Кроме того, были подвергнуты анализу предприня-
тые после британского референдума действия Германии по перенесению из 
Лондона на свою территорию головных офисов многих важных финансовых 
организаций. В контекст е Брексита уделено внимание проблемам немецких 
граждан, живущих в Великобритании, а также британских граждан, живу-
щих в Германии. Рассматривается роль, которую будет играть Германия в ЕС 
после выхода из него Великобритании.
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EUROPEAN UNION BATTLEGROUPS 
– CHALLENGES AND RISKS 
AT THE TIME OF BREXIT1

INTRODUCTION

The objective of the present paper is to give a general overview of the 
EU Battlegroups (EU BGs) as an element of the EU Common Security 
and Defence Policy (CSDP). The state of security in the EU’s southern and 
eastern neighbourhoods has become even more disturbing (violent conflicts, 
political instability, corruption etc., in several places of the area). On the one 
hand, the Arab Spring and its aftermath along with the war in Syria destabi-
lized the Middle East and resulted in mass immigration to Europe. On the 
other hand, the Euromaidan Revolution in Ukraine, the Russo-Ukrainian 
war, and the instability of the eastern neighbourhood impact on the EU’s 
security. The Union constitutes a normative power due to the fact that it does 
not possess its own military force. To be precise, it is de facto NATO, which 
is responsible for the EU’s security. However, the fact that the EU employs 
mechanisms that boost its capacity to react in crisis situations is noteworthy. 
The EU Battlegroups constitute one of such mechanisms. Therefore, the 
British exit from the EU alters the political situation within the EU itself, but 
also impacts on its situation and capacity to react to crises. The paper focuses 
on the analysis of the present mode of operation of the EU BGs and attempts 
at offering guidelines enabling EU member states (especially the V4 states) 

* Tomasz Stępniewski – PhD, Professor of The John Paul II Catholic University of 
Lublin, Faculty of Social Sciences, tomasz.stepniewski5@gmail.com

1 This paper is based upon the author’s study visit in Brussels on 12–16th September 
2016. The author’s research was part of the project titled Think Visegrad – V4 Think 
Tank Platform in Brussels.
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to improve the effectiveness of the groups’ operations. The paper, however, 
will not discuss the impact of Brexit2 on the way the EU BGs operate3.

The European Union Global Strategy (EUGS) stipulates that a change is 
likely to occur in the Common Security and Defence Policy (CSDP). In June 
2016, Federica Mogherini presented the premises of EGS to the European 
Council. However, the strategy has not been ratified by the Member States. 
As a consequence, F. Mogherini is developing an Implementation Plan on 
Security and Defence (IPSD) – embraced by the end of 2016. The idea of 
permanent operational headquarters of the EU (EU OHQ) has emerged in 
the framework of reforms in the EU’s security policy. The EU OHQ would 
be tasked with planning and executing all EU military operations. As far as 
difficulties in NATO’s decision-making process are concerned, the develop-
ment of a new structure within the EU would only cripple NATO. In addition, 
issues pertaining to the European “defence core”, increasing joint financing 
for missions, reforms of the EU BGs, etc. have been raised. Surely, reforms 
and enforcement of the Common Security and Defence Policy are unlikely in 
the near future, thus discussions on changes in the EU’s security require active 
participation and ought to be closely followed and reviewed (especially by 
Poland, the Czech Republic and other Central European EU Member States).

1. EU BATTLEGROUPS – GENERAL OVERVIEW 

In accordance with specific premises, the EU Battlegroups (EU BGs), 
both national and international, were established in order to be deployed in 
humanitarian, preventive and stabilizing missions, including those of peace-

2 A. Menon, J.P. Salter, Brexit: initial reflections, “International Affairs” 2016, vol. 92, 
no. 6, pp. 1297–1318.

3 More on the UK and European defense in: S. Biscop, The UK and European defence: 
leading or leaving?, “International Affairs”, November 2012, vol. 88, no. 6, pp. 1297–1313; 
P. van Ham, Brexit: strategic consequences for Europe: a scenario study, “Clingendael 
Report”, The Hague: Clingendael, February 2016; S. Wall, A stranger in Europe: Britain 
and the EU from Thatcher to Blair, Oxford 2008, pp. 115–157; and also: M. Drent, 
D. Zandee, European defence: from strategy to delivery, „Global Affairs” 2016, vol. 2, 
no. 1, pp. 69–78; S. Biscop, J. Coelmont, M. Drent, D. Zandee, European strategy, 
European defence, and the CSDP, “Report”, October 2015, http://www.egmontinstitute.
be/wp-content/uploads/2015/11/European-Strategy-European-Defence-and-the-CSDP.
pdf; M. Drent, K. Homan, D. Zandee, Civil-military capacities for European security, 
“Clingendael Report”, 2014, https://www.clingendael.nl/sites/default/files/Study-Civil-
Military-Capacities-European-Security.pdf
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making and peacekeeping. In case a resolution on intervention is adopted, 
the group must be mission-ready within 10 days of the decision, and must 
maintain sustainability for 30 to 120 days. The territory under the EU BGs 
intervention capacity was determined to be a radius of up to 6 thousand 
kilometres from Brussels.

Importantly, at the moment when the EU BGs were being established, 
France, Germany and Great Britain proposed that the groups operate in 
Africa. However, other EU Members decided not to impose such geographical 
limits. Battle Groups are to be ready for deployment in two simultaneous 
military operations. The EU Member States ought to consider the expansion 
of BGs’ territorial application. Contemporarily, threats may emerge from 
distant parts of the globe, thus 6 thousand kilometres of operational limit 
may become problematic. 

When analysing the idea of the EU BGs, the fact that we are dealing 
with three concepts of quick reaction forces in Europe (chart 1) ought to 
be emphasised. Even though individual battlegroups are separate and, in 
a  sense, complementary with regards to one another, in numerous cases 
member states’ forces allocated to NATO and the EU consist of the same 
military units. Such state of affairs requires a discussion on tightening the 
EU-NATO cooperation to be initiated. The Member States ought to consider 
whether the ERRFs are still necessary in the current context.

Chart 1
Three concepts of quick reaction forces in Europe

Battle
Groups

The NATO
Response

Force

The European
Rapid Reaction

Force

Source: own study.

A further problem is associated with a relatively short standby period 
for BGs. Poland, like other countries, postulated that the standby period is 
extended from 6 to 12 months, and a greater emphasis is placed upon BGs’ 
cooperation with civilian structures. Moreover, a troublesome issue of joint 
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EU financing for BGs’ maintenance and operation emerged. Inability to 
reach a consensus and high costs associated with e.g. strategic transportation, 
denied the opportunity for the forces to be deployed. In addition, the EU 
Member States’ obligations towards NATO result in the States’ inability to 
maintain two battlegroups simultaneously (within NATO’s and the EU’s 
structures). The EU Member States ought to take into account the fact that 
maintaining two battlegroups simultaneously facilitates efficient reaction to 
crises and creates more chances of deployment for individual Member States. 
The interoperability of forces is a crucial factor associated with the standby 
period. The EU BG’s readiness for sea or land deployment, in accordance 
with the Council’s idea of the force’s application, was acknowledged. In 
addition, reflection upon this vital crisis-reaction instrument in the new EU 
Global Strategy on Foreign and Security Policy is emphasised.

The size of individual BGs (1500–3000 troops) also leaves much to be 
desired. On the one hand, a relatively small size promotes their mobility. 
On the other hand, their lethality in a conflict or war is low. Moreover, 
the structure of some BGs virtually lacks countries’ significant military and 
economic potential. For example, in the Balkan Battlegroup (kind of symbolic 
and difficult to get countries to commit and cooperate), there is a shortage 
of heavy weapons. In addition, it is composed of ground forces exclusively, 
and lacks strategic mobility. According to several experts, in case of an armed 
conflict in the Balkans, the Balkan Battlegroup will only be able to offer 
humanitarian aid and evacuate civilians from the conflict or catastrophe 
zones. Surely, the group may not be expected to conduct military operations. 
From such a standpoint, the group is not a battlegroup. Stipulations for BGs’ 
operations may offer a justification of such state of affairs. The idea of BGs’ 
functioning is based on the notion that they are not an element of a defence 
policy understood as territorial defence, and BGs are to be deployed only if 
NATO as a whole is not involved. For example, in the Balkan Battlegroup 
(kind of symbolic and difficult to get countries to commit and cooperate), 
there is a shortage of heavy weapons. In addition, it is composed of ground 
forces exclusively. As a consequence, on the one hand, Member States ought 
to discuss plans to extend the concept to air and naval forces in order to give 
Europe more ability to act. Threats for the EU’s security originate not only 
from land, but also sea and air. On the other hand, whether BGs should at least 
be trained and equipped in order to conduct heavier defensive operations in 
support of populations (case of Libya 2011) in cooperation with larger nations 
ought to be discussed. Should a consensus on heavier defensive operations 
in support of populations be reached, the scope of BGs would be expanded. 
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2.  DETERMINANTS OF SECURITY IN EAST-CENTRAL EUROPE 
AND THE EU BGS IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS 
OF THE WARSAW NATO SUMMIT IN JULY 2016

The annexation of the Ukrainian peninsula of Crimea in March 2014 has 
sent shockwaves throughout Europe4. Where the Russian-Georgian conflict 
in the summer of 2008 failed, the grab of Crimea and the continuous deliber-
ate Russian fanning of the flames in Eastern Ukraine seemingly succeeded 
– the European governments started to reverse the declining trend in the 
European defence spending and NATO (and prospectively the EU) started 
implementing a balanced package to bolster its Eastern flank. The bottom 
line of this development is that the risk of a serious interstate conflict that 
was once almost unconceivable has returned to Europe.

Even though NATO affairs are not the object of the analysis, the most 
significant provisions of the Warsaw NATO Summit in July 2016 are worth 
making a reference to at this point. The Warsaw NATO Summit (8–9th July 
2016) followed the context of international qualitative changes, both on the 
southern and eastern flanks of the Alliance5. Moreover, the year 2016 may 
prove to be critical from the point of view of NATO’s policy in East-Central 
Europe. It is associated with NATO participating countries’ change of percep-
tion as regards security, and changes occurring internationally and threats for 
NATO members. When analysing the Warsaw NATO Summit communique, 
the fact that its resolutions are both military (e.g. deployment of a battalion 
force in Poland and three in the Baltics) and political (emphasis on NATO’s 
internal cohesion, increased expenditures on defence) in character ought to 
be highlighted. The communique states that: 

“the greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territory and our 
populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. And so rene-

4 Wider: O. Shumylo-Tapiola, Why Does Ukraine Matter to the EU?, “Carnegie Europe”, 
16 April 2013, http://carnegieeurope.eu/2013/04/16/why-does-ukraine-matter-to-eu/
fzq3; J. Hajduk, T. Stępniewski, Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, 
Instruments, Accomplishments and Challenges, „Studia Europejskie” 2016, No. 2 (78), 
pp.  37–52; T. Stępniewski, Post-Soviet Ukraine’s war for independence, memory and 
identity, [in:] P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (eds), Eastern Chessboard. Geopolitical Deter-
minants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, Kraków 2015, 
pp. 71–82. 

5 Wider: A. Visvizi, T. Stępniewski (eds), Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile 
Security Contexts, “IESW Reports”, December 2016, Lublin: Institute of East-Central 
Europe. 
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wed emphasis has been placed on deterrence and collective defence. At the same time, 
NATO must retain its ability to respond to crises beyond its borders, and remain actively 
engaged in projecting stability and enhancing international security through working with 
partners and other international organisations.”6 

Moreover, the previous summit in Newport in 2014 witnessed decisions on 
boosting NATO’s threat-preventing capabilities. The Warsaw Summit was 
the place where decisions regarding these were made: the implementation of 
the Readiness Action Plan (adopted in Newport) and establishment of a new 
Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). The VJTF is to be ready to 
be deployed in a few days’ time (up to the size of 5000 soldiers). Owing 
to  these initiatives strengthening the allied land and sea cooperation (the 
Baltic Sea, the Black Sea, the Mediterranean), NATO’s strategic adaptation 
to new challenges and threats emerging from e.g. the southern and eastern 
neighbourhood was acknowledged.

A question of new forces, VJTF, being deployed in a perspective of a few 
months in the territories of the EU Member States, arises. Even though these 
will still be NATO units, their mission will be strictly military in character. 

3.  CAN THE EU BGS HELP THE V4 ARMIES TO FURTHER COOPERATE 
AND SPECIALIZE? 

In the 1990s and at the beginning of the 21st century, the cooperation 
of the V4 countries with regard to security and defence boiled down to the 
political domain. It was associated with the V4 countries’ aspiration to NATO 
and EU membership. The aspiration to membership within the structures 
resulted in all initiatives aimed at tightening military cooperation of these 
states being perceived as potentially undermining the EU’s and NATO’s 
cohesion. In addition, the distinct perception of international threats by the 
individual V4 countries was also a factor. However, this does not change the 
fact that all the V4 states consider the EU, NATO and transatlantic relations 
as the main pillars of their security7. 

6 Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government par-
ticipating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016, 
09 July 2016, Press Release (2016) 100, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_133169.htm

7 See: T. Stępniewski, Central European assistance to Ukrainian integration ambitions: 
potential, opportunities, limits, [in:] R. Ondrejcsak, G. Perepelytsia (eds.), Ukraine, 
Central Europe and the Future of European Security, Bratislava 2015, pp. 88–103.
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For a few years, the V4 political decision-makers have been emphasising 
the necessity of tightening cooperation for security within the EU. The deci-
sions of 2012 and 2013 resulted in the establishment of the V4 EU Battle-
group. The group was composed of troops from Poland, the Czech Republic, 
Slovakia and Hungary, and was on standby from 1st January to 30th June 2016. 

An added value of the V4 EU Battlegroup’s operation is the interoperabi-
lity of units from different countries, and the fact that it entails armed forces’ 
modernization. Owing to the cooperation within the EU Battlegroups, the 
V4 armies will be trained and equipped better, and capable of international 
cooperation within the EU and NATO. 

Cooperation within Battlegroups may also be an opportunity for tigh-
tening military, but also industrial cooperation among the V4 states. They 
already apply the existing initiative of pooling and sharing in the framework 
of the EU (e.g. pilots’ training, joint logistics and medical assistance, CBRN 
defence, development of armoured fighting vehicles, medium and large cali-
bre ammunitions, etc.). The financial crisis and plummeting expenditures on 
defence hinder the cooperation. Even though the approach to defence and 
military expenditures has changed as a result of Ukraine Crisis and the war in 
Donbas, , the disproportion in the V4 countries’ military potential and expen-
ditures on defence (Poland apportions approx. 2% of the GDP, the remaining 
V4 states approx. 1% of the GDP) and modernisation of armed forces may 
hinder further cooperation. Therefore, in order to benefit from experiences 
gained in 2016, the V4 countries ought to declare readiness to take over the 
standby in the coming years. Ladislav Jung, the deputy commander at the V4 
EU Battlegroup´s operational headquarters, said that “the V4 countries will 
again offer their joint battlegroup to the EU in 2019”8. Should other coun-
tries agree to rotate in the role of the “framework nation”, the pool of the 
framework nations in the EU would be larger, and the standby period could 
simultaneously be served by two battlegroups. Most importantly, long-term 
cooperation offers the opportunity for maximising benefits for V4 countries’ 
defence industry, as well as for the process of modernization (Poland as an 
example of a country emphasising the matters of modernization of armed 
forces), joint procedures, trainings, harmonisation of defence planning, public 
procurement, etc. 

8 V4 EU Battlegroup with 728 Czech troops to be on standby in 2016, “Prague Daily Moni-
tor”, 30 December 2015, http://praguemonitor.com/2015/12/30/v4-eu-battlegroup-
728-czech-troops-be-standby-2016.



European Union Battlegroups – challenges and risks at the time of Brexit 293

CONCLUSIONS

Should sufficient financial resources become available, the EU would 
be able to conduct military operations, which would fall out of NATO’s 
consensus, because the EU Battlegroups will be able to minimise internal 
divisions within NATO. Such an issue is critical from the point of view of the 
EU-NATO agreement signed recently. 

The fact that some EU member states are anxious about tightening 
military cooperation within the EU for fear of crippling cooperation within 
NATO ought not to be forgotten. As a consequence, questions regarding the 
feasibility of improving military capability of the EU BGs arise. Sceptics ask 
if the EU should develop civilian capabilities and leave military operations 
to NATO. On the one hand, Brexit prospects will result in the EU Member 
States becoming involved in negotiating the UK’s exit conditions. On the 
other hand, the lack of impediments on the part of the UK will offer oppor-
tunities for further integration and open new prospect for the EU, including 
the prospect for military cooperation. Germany and France’s standpoint 
will not remain without impact upon the future EU security policy. Should 
these countries (post-Brexit) take the initiative with regards to security, the 
development of the EU BGs and the Common Security and Defence Policy 
(CSDP) ought to be anticipated.

ACTIONABLE PROPOSALS IN THE CONTEXT OF THE EUGS 
– IMPLEMENTATION PLAN ON SECURITY AND DEFENCE 

• planning and leading missions and operations – Member States’ replies 
prove they are open towards improvements regarding military missions 
without executive mandate; the issue whether it would merely constitute 
an initial step or the beginning of restructuring in the EU planning and 
leading remains open; generating synergies between civilian and military 
missions as well as more efficient planning at early stages, are crucial; 

• quick reaction - Member States will face the question on means of impro-
ving Battle Groups and other EU quick reaction instruments. Both finan-
cial and political matters need to be taken into consideration (the issue 
of Member States’ willingness to revisit the idea of BGs);

• financing – Member States need to apply available financial resources 
more effectively (e.g. by cooperation – synergies may generate significan-
tly more benefits than individual actions);
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• Annual Defence Review – initially this could encompass an annual meeting 
of ministers who would review Member States’ plans; as a consequence, 
a grater convergence of activities, including defence expenditures, would 
be achieved; whether Member States would acknowledge the need for an 
annual meeting of the European Council devoted to a broad spectrum of 
security and defence remains to be settled.

The implementation of the Warsaw NATO Summit’s resolutions may be 
impeded by problems connected with the situation within NATO and the EU. 
As far as NATO is concerned, Donald Trump’s presidency and his plans for 
assigning exclusive responsibility for European security to NATO constitute 
the great unknown. Such approach would result in USA’s withdrawal from 
the policy of European security. The second issue is associated with the 
EU – the prospective Brexit, initiation of talks on reforming the Common 
Security and Defence Policy (CSDP), and prospects of developing a kind of 
European “defence core” (proposals submitted by some EU Member States, 
including France and Germany). Such a scenario would be a disadvantage 
both to NATO and its ability to adapt to this new security condition on 
the Eastern flank, as well as for the cohesion of the EU. Importantly, such 
a direction of changes could result in Poland and the Czech Republic being 
forced out of the mainstream EU security policy. Preventing the emergence 
of the dividing line within the EU (European “defence core”), which could 
result in NATO’s cohesion being compromised, lies in best interest of both 
these countries. 
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EUROPEAN UNION BATTLEGROUPS – CHALLENGES AND RISKS 
AT THE TIME OF BREXIT

Abstract

The objective of the present paper is to give a general overview of the 
EU Battlegroups (EU BGs) as an element of the EU Common Security 
and Defence Policy. The state of security in the EU’s southern and eastern 
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neighbourhoods has become even more disturbing (violent conflicts, political 
instability, corruption etc., in several places of the area). On the one hand, 
the Arab Spring and its aftermath along with the war in Syria destabilised 
the Middle East and resulted in mass immigration to Europe. On the other 
hand, the Euromaidan Revolution in Ukraine, the Russo-Ukrainian war, and 
the instability of the eastern neighbourhood impact on the EU’s security. 
The Union constitutes a normative power due to the fact that it does not 
possess its own military force. To be precise, it is de facto NATO, which is 
responsible for the EU’s security. However, the fact that the EU employs 
mechanisms that boost its capacity to react in crisis situations is noteworthy. 
The EU Battlegroups constitute one of such mechanisms. Therefore, the 
British exit from the EU alters the political situation within the EU itself, but 
also impacts on its situation and capacity to react to crises. The paper focuses 
on the analysis of the present mode of operation of the EU BGs and attempts 
at offering guidelines enabling the EU Member States (especially the V4 
states) to improve the effectiveness of the groups’ operations. The paper, 
however, will not discuss the impact of Brexit on the way the EU BGs operate

GRUPY BOJOWE UNII EUROPEJSKIEJ – WYZWANIA I RYZYKA 
W CZASIE BREXITU

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba bardzo ogólnego spojrzenia na 
grupy bojowe Unii Europejskiej (EU BGs). Sytuacja bezpieczeństwa w połu-
dniowym i wschodnim sąsiedztwie UE staje się coraz trudniejsza. Z jednej 
strony, Arabska Wiosna i jej następstwa, wojna w Syrii i niestabilność Bli-
skiego Wschodu (w konsekwencji napływ masowych migracji na obszar Euro-
py), z drugiej strony, Euromajdan na Ukrainie, wojna Rosji z Ukrainą i tym 
samym niestabilność wschodniego sąsiedztwa, wpływają na bezpieczeństwo 
Wspólnoty. UE jest mocarstwem cywilnym (normatywnym), gdyż nie posiada 
sił zbrojnych, własnej armii itd. Dokładnie rzecz ujmując, za bezpieczeństwo 
UE odpowiada de facto NATO. Ale nie można zapominać, że w ramach 
UE są mechanizmy, które mają podnosić zdolności i możliwości reagowania 
kryzysowego przez UE. Jednym z takich właśnie mechanizmów są Grupy 
Bojowe UE. Dlatego też Brexit zmienia sytuację polityczną w ramach UE, ale 
również będzie miał wpływ na sytuację i zdolności reagowania kryzysowego 
UE. W artykule położony jest nacisk na aktualną analizę sposobu funkcjono-
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wania EU BGs oraz stara się wskazać (rekomendacje) na obszary, w których 
państwa członkowskie UE (w szczególności państwa Grupy Wyszehradzkiej) 
winny zmienić sposób funkcjonowania EU BGs w celu uzyskania większej 
skuteczności działania. Natomiast w tekście nie będzie analizowany wpływ 
Brexitu na sposób funkcjonowania EU BGs. 

«БОЕВЫЕ ГРУППЫ» ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА – ВЫЗОВЫ И РИСК 
В ПЕРИОД БРЕКСИТА

Резюме

Цель настоящей статьи – попытка общего взгляда на «Боевые группы» 
Европейского Союза (БГ ЕС). Ситуация в сфере безопасности за южными 
и восточными границами ЕС становится всё более сложной. С одной сто-
роны, Арабская весна и её последствия, война в Сирии и нестабильность 
Ближнего Востока (результатом которой является приток массовых мигра-
ций на территорию Европы), с другой стороны – Евромайдан в Украине, 
война России с Украиной и вследствие этого растущая нестабильность на 
территории восточных соседей, - всё это оказывает влияние на безопасность 
Европейского сообщества. ЕС является гражданским (нормативным) сооб-
ществом государств, поскольку он не обладает вооруженными силами, соб-
ственной армией и т. д. Если говорить точно, за безопасность ЕС de facto 
отвечает НАТО. Нельзя, однако, забывать о том, что в рамках ЕС действуют 
механизмы, которые призваны повышать способности и возможности кри-
зисного реагирования. Один из таких механизмов представлен «Боевыми 
группами» ЕС. В связи с этим Брексит приводит к изменению политиче-
ской ситуации в рамках ЕС, но он также будет иметь влияние на ситуацию 
и способности кризисного реагирования ЕС. В статье делается упор на акту-
альный анализ функционирования БГ ЕС и предпринята попытка указания 
(в форме рекомендации) на те области, в которых государства-члены ЕС 
(прежде всего страны Вышеградской группы) должны изменить способ фун-
кционирования БГ ЕС с целью повышения эффективности действий. В то 
же время в статье не будет рассматриваться влияние Брексита на способ 
функционирования БГ ЕС. 



Ryszard Żelichowski*

CZERWONA KARTKA DLA „FAŁSZYWEGO 
POPULIZMU”. WYBORY W KRÓLESTWIE 
NIDERLANDÓW (MARZEC 2017 ROKU)

1. EFEKT ERDOĞANA

Po raz pierwszy od ponad czterech dekad wybory parlamentarne w Kró-
lestwie Niderlandów przykuły uwagę obserwatorów życia politycznego nie-
mal całego świata. W centrum prasowym w Hadze zarejestrowano ponad 
300  dziennikarzy z wszystkich liczących się agencji telewizyjnych i mediów 
elektronicznych. Dynamicznie prowadzona kampania wyborcza przez przy-
wódców największych w Niderlandach partii politycznych skupiała uwagę 
światowej opinii publicznej wokół pełnych emocji debat z udziałem populi-
stycznego polityka Geerta Wildersa, przywódcy Partii Wolności. W ostatnich 
dniach kampanii wyborczej nastąpił dramatyczny zwrot. Nieoczekiwanie Mark 
Rutte, premier zdymisjonowanego gabinetu, przywódca liberalnej Partii Ludo-
wej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), znalazł się pod ostrym ostrzałem 
innego polityka prowadzącego niewybredną w słowach kampanię wyborczą 
w innym państwie. Ten polityk to prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan1. 
Postanowił on zmobilizować imigrantów tureckich w państwach, w których 
stanowią oni znaczne skupiska, do udziału w zaplanowanym na 16 kwietnia 
referendum zmierzającym do uzyskania społecznej zgody na zmianę ustroju 
Turcji. W zasadzie udało się to zrobić we Francji, w Niemczech, więc Kró-
lestwo Niderlandów stawało się kolejnym logicznym etapem na tej drodze. 

* Ryszard Żelichowski – prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, 
rzeli@isppan.waw.pl

1 Recep Tayyip Erdoğan (ur. 26 lutego 1954 r.), turecki polityk, lider Partii Sprawiedliwości 
i Rozwoju w latach 2001–2014, burmistrz Stambułu w latach 1994–1998, premier Turcji 
w latach 2003–2014, prezydent od 28 sierpnia 2014 r.
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Zdecydowna odmowa Marka Rutte na prowadzenie kampanii w sprawie nie-
demokratycznych form rządzenia w państwie demokratycznym przekazana 
została drogą dyplomatyczną politykom tureckim. Z Turcji posypały się obelgi 
i pogróżki. Gdy media ogłosiły informację o zakazie udziału przedstawicielom 
Ankary w zaplanowanych na terenie miast niderlandzkich wiecach, prezydent 
Erdoğan zareagował z wściekłością. Mimo prób łagodzenia konfliktu przez 
Ruttego turecki prezydent wezwał międzynarodowe organizacje do nałożenia 
sankcji na Niderlandy, nazwał to państwo „republiką bananową” i zagroził, 
że „zapłaci ono cenę i nauczy się, czym jest dyplomacja”. Działanie jej władz 
Erdoğan nazwał rasizmem oraz „rodzajem islamofobii”2. Buńczucznie zapo-
wiedział, że swoje plany zrealizuje. Decyzja o planowanej wizycie ministra 
spraw zagranicznych Turcji w Niderlandach została przez tamtejsze mnister-
stwo spraw zagranicznych przyjęta ze spokojem, choć poinformowano, że nie 
będzie miała ona charakteru oficjalnego, a zatem nie uzyska odpowiedniej 
oprawy dyplomatycznej. Jeszcze w wiadomościach wieczornych w czwartek 
10 marca premier Rutte informował, że czeka na rozsądny ruch Ankary, ale 
ta nie zamierzała się ze swoich planów wycofywać. 

Następnego dnia opinia publiczna dowiedziała się, że samolot z tureckim 
ministrem spraw zagranicznych Mevlutem Cavusoglu nie uzyskał zgody na 
lądowanie w Rotterdamie, minister ds. rodziny i polityki społecznej Fatma 
Betul Sayan nie była wpuszczona do konsulatu w tym mieście, a następnie 
została odstawiona pod eskortą do granicy z Niemcami. Zarówno Cavuso-
glu, jak i Betul Sayan mieli wziąć udział w sobotę w wiecu z mieszkającymi 
w Niderlandach Turkami3. Decyzję w sprawie niewpuszczenia minister Betul 
Sayan podjął Ahmed Aboutaleb4, burmistrz Rotterdamu, który za niedo-
puszczalne uznał używanie nazistowskich porównań w odniesieniu do miasta, 
które wyjątkowo ucierpiało w czasie II wojny światowej, a także w ostrych 
słowach potępił próbę zmylenia władz miasta przez wysłanie dwóch kolumn 
samochodowych. 

2 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/premier-holandii-prezydent-turcji-powinien-zaprzes 
tac-prowokacji/mfhj3qb

3 Niderlandy zamieszkuje społeczność turecka licząca 396 555 osób, Centraa l Bureau 
voor de statistiek, http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa-
=37296ned&d1=0-2,8-13,19-21,25-35,52-56,68&d2=0,10,20,30,40,50,60,64-65
&hd=151214-1132&hdr=g1&stb=t [dostęp: 26.04.2017].

4 Ahmed Aboutaleb (ur. 29 sierpnia 1961 r., w Beni Sidel, Maroko), niderlandzki polityk 
marokańskiego pochodzenia. Od 5 stycznia 2009 r. jest burmistrzem Rotterdamu. 
Członek Partii Pracy (PvdA), praktykujący muzułmanin.
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W odpowiedzi na decyzje Holandii tureckie władze zamknęły ambasadę 
Niderlandów w Ankarze oraz konsulat w Stambule. Protestujący, jak infor-
mowała agencja Reuters, obrzucili budynek konsulatu w Stambule jajkami 
i kamieniami. Nad ranem zmieniono także powiewającą nad konsulatem flagę 
Królestwa Niderlandów na turecką. Jednocześnie tureckie MSZ oświadczyło, 
że życzy sobie, by ambasador Niderlandów w Turcji, który przebywa na urlo-
pie, „przez jakiś czas” nie wracał do Turcji. Premier Mark Rutte w reakcji na 
słowa Erdoğana oświadczył, że te „podburzające komentarze” nie pomogą 
w deeskalacji konfliktu między dwoma państwami5. Zaapelował do tureckiego 
prezydenta, by zaprzestał prowokacji, i oświadczył, że go nie przeprosi. 

Ta zdecydowana postawa premiera Rutte zyskała mu sympatię rodaków, 
wszystkich frakcji politycznych oraz Angeli Merkel, co prawdopodobnie prze-
chyliło szalę na korzyść mocnego zwycięstwa jego ugrupowania. Paradoksal-
nie rząd Marka Ruttego czynił wszystko, co w jego mocy, aby politycy tureccy 
nie wpływali na wewnętrzną scenę polityczną, z pewnością myśląc o  ugru-
powaniu największego przeciwnika – Geerta Wildersa, tymczasem sytuacja 
w sposób nieoczekiwany zmieniła się na jego korzyść6. Okazał się mocnym 
i zdecydowanym przywódcą politycznym państwa na miarę wyzwania, które 
przed nim stanęło. 

2. WYNIKI WYBORÓW

W środę 15 marca do wyborów przystąpiło 10 563 456 wyborców, z upraw-
nionych 12 893 466 obywateli Królestwa Niderlandów. Dało to frekwencję 
na poziomie 81,9%, najwyższą od 1972 roku. W grupie tej oddano łącznie 
10 516 041 głosów ważnych, co stanowiło 99,6%. W tym głosów in blanco7 

5 „Recep Tayyip Erdogan woest op Nederland: ‘Nazi-overblijfselen en fascisten!’ 
[R.T. Erdoğan nazywa Niderlandy popłuczynami nazistowskimi i faszystami]”, „The 
Post online” 2017, 11 marca. http://politiek.tpo.nl/2017/03/11/recep-tayyip-erdogan-
woest-op-nederland-nazi-overblijfselen-en-fascisten/ [dostęp: 26.04.2017].

6 M. Kranenburg, Diplomatieke rel helpt Rutte en Erdogan. Turkije vs. Nederland. Een 
diplomatiek conflict tussen Nederland en Turkije liep dit weekend uit de hand. Wie pro-
fiteert? [„Dyplomatyczny spór pomaga Rutte i Erdoğanowi, Turcja versus Niderlandy. 
Dyplomatyczny konflikt wymyka się z rąk. Kto na nim korzysta?”, NRC.Nl 2017, 
12 marca, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/diplomatieke-rel-helpt-rutte-en-erdo 
gan-7329430-a1550025 [dostęp: 26.04.2017].

7 Oddanie głosu pustego (een blanco stem), tak jak nieoddanie głosu, nie ma wpływu 
na podział mandatów do Drugiej Izby. Liczą się tu tylko dodane ważne głosy, a nie, 
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oddało 15 876 osób (0,2%), a 31 539 głosów (0,3%) uznano za nieważne. Za 
upoważnieniem oddano 964 811 głosów (9,1%)8.

Tabela 1 
Struktura oddanych głosów

Głosy 2017 2012* 2010** 
Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%)

Ważne 10 516 041 (99,55) 9 424 235 (99,60) 9 416 001 (99,71)

Blanco 15 876 (0,15) 17 004 (0,18) 8 829 (0,09)

Nieważne 31 539 (0,30 ) 20 984 (0,22) 18 147 (0,19)

Oddane ważne 10 563 456 (100,00) 9 462 223 (100,00) 9 442 977 (99,99)

* Planowane na 2015 r., przyspieszone wybory z powodu upadku rządu Rutte I. 
** Planowane na 2011 r., przyspieszone wybory z powodu upadku rządu Balkenende IV.

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 9.

Za granicą zarejestrowało się łącznie 80 660 wyborców z Niderlandów. 
Wyniki wyborcze zebrane zostały w około 9 tysiącach punktów wyborczych.

Ostateczne wyniki ogłoszone zostały uroczyście we wtorek 21 marca 
2017  roku przez Radę Wyborczą w reprezentacyjnej Oude Zaal, siedzibie 
Drugiej Izby9. Po raz pierwszy, z obawy przed atakiem hakerów, głosy liczone 
były ręcznie. 

 jak się czasami sądzi, że głosy puste liczą się na korzyść największej partii. Wyjaśnie-
nie: Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/
inhoud/tweede-kamer/stemmen/blanco-ongeldig [dostęp: 26.04.2017].

8 Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.kiesraad.nl/actueel/
nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017 [dostęp: 
26.04.2017].

9 Officiele uitslag tweede kamerverkiezingen, https://www.tweedekamer.nl/nieuws/
kamernieuws/kiesraad-stelt-definitieve-verkiezingsuitslag-vast [dostęp: 26.04.2017].
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Tabela 2 
Oficjalne wyniki wyborów do Drugiej Izby z 15 marca 2017 roku

Nazwa partii 
(język niderlandzki)

Nazwa partii 
(języl polski)

Liczba 
oddanych 

głosów

Procent 
oddan ych 

głosów

Liczba 
miejsc 

w Drugiej 
Izbie 

2017 (2012)

Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (VVD)

Partia  Ludowa 
na rzecz 
Wolności 
i Demokracji

2 238 351 21,3 33 (41)

Partij voor de Vrijheid 
(PVV)

Partia Wolności 1 372 941 13,1 20 (15)

Christen-Democratisch 
Appèl (CDA)

Apel 
Chrześcijańsko-
Demokratyczny

1 301 796 12,4 19 (13)

Pol itieke Partij Democraten 
66 (D66)

Demokraci 
1966

1 285 819 12,2 19 (12)

GROENLINKS Zielona Lewica  959 600  9,1 14 (4)

Soci alistische Partij (SP) Partia 
Socjalistyczna

 955 633  9,1 14 (15)

Partij van de Arbeid 
(PvdA)

Partia Pracy  599 699  5,7  9 (38)

ChristenUnie (CU) Unia 
Chrześcijańska

 356 271  3,4  5 (5)

Partij voor de Dieren Partia 
(w obronie) 
Zwierząt

 335 214  3,2  5 (2)

50PLUS 50+  327 131  3,1  4 (2)

Staatkundig 
Gereformeerde Partij 
(SGP)

Zreformowana 
Partia 
Polityczna

 218 950  2,1  3 (3)

DENK MYŚL  216 147  2,1  3

Forum voor Democratie Forum dla 
Demokracji

 187 162  2,1  2

Pozostałe 208 742  1,1 0

Łącznie 10 563 456 100 150

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 10.
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Tabela 3 
Pozostałe partie startujące w wyborach

Nazwa partii (język niderlandzki) Nazwa partii (języl polski)

OndernemersPartij Partia Przedsiębiorców

VNL (VoorNederland) Dla Niderlandów

NIEUWE WEGEN Nowe Drogi

De Burger Beweging Ruch Obywatelski

Vrijzinnige Partij Partia Wolnomyślicieli

GeenPeil Bez Poziomu

Piratenpartij Partia Piratów

Artikel 1 Artykuł 1

Niet Stemmers Nie głosujący

Libertarische Partij (LP) Partia Libertariańska

Lokaal in de Kamer Pomieszczenie w Izbie

JEZUS LEEFT Jezus żyje

StemNL Głos NL

MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R Człowiek i Duch/Partia Dochodów 
Minimalnych/V-R

Vrije Democratische Partij (VDP) Wolna Partia Demokratyczna

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kame-
rverkiezing-15-maart-2017.

W czwartek 23 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej 
Drugiej Izby Parlamentu.

3. WYBORY W KARAIBSKICH NIDERLANDACH

W wyborach do Drugiej Izby w Królestwie Niderlandów, jak wspomnieli-
śmy, uczestniczą ci obywatele, którzy w dniu wyborów osiągnęli osiemnaście 
lat, z wyjątkiem obywateli-mieszkańców Aruby, Curaçao oraz Sint Maarten10. 
Niderlandczycy zamieszkali na Antylach Holenderskich przedkładają urzę-

10 Kiesraad, www.kiesraad.nl [dostęp: 26.04.2017].
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dowi konsularnemu w miejscu zamieszkania lub reprezentantowi Niderlan-
dów na Arubie, Curaçao i Sint Maarten pisemny wniosek o rejestrację jako 
wyborca. Wraz z wnioskiem rejestracyjnym wnioskodawca może przekazać 
upoważnienie dla pełnomocnika, który będzie głosował za niego w Niderlan-
dach. Aby zrozumieć, skąd są te różnice, konieczne jest krótkie wprowadzenie 
historyczne.

*
Ostatnia reforma ustrojowa w Królestwie Niderlandów, wprowadzona 

w życie 10 paździenika 2010 roku, zaowocowała powstaniem nowej struktury 
Królestwa Niderlandów, które stało się faktycznie państwem federalnym. 
Składają się nań cztery autonomiczne państwa i trzy gminy specjalne11, w źró-
dlach krajowych nazywane zamorskimi. Państwa te, obok Królestwa Nider-
landów, to Aruba, Curaçao i Sint Maarten, zaś gminy specjalne to Bonaire 
(łącznie z Klein Bonaire), Sint Eustatius i Saba (skrót BES), nazywane obec-
nie Karaibskimi Niderlandami (Caribisch Nederland). 

W literaturze polskojęzycznej Królestwo Niderlandów nazywane jest 
najczęściej Holandią i nazwa ta odnoszona jest także do jego terytoriów 
zamorskich12. Podobnie ma się sprawa z Antylami Holenderskimi, w języku 
niderlandzkim nazywanymi Nederlandse Antillen, w języku angielskim The 
Netherlands Antilles, jedynie w języku papiamento Antia Hulandes, co mogło-
by być uznane za odpowiednik polskiego tłumaczenia! Tymczasem w różnych 
okresach swych dziejów owe sześć wysp tworzyło różne struktury organizacyj-
ne o zmieniajacych się nazwach13. 

Wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (BES), jako specjalne gminy Króle-
stwa Niderlandów, weszły w 2010 roku w skład struktur tworzących państwo 
nazywane Openbare Lichamen14, obok prowincji i okręgów wodnych (water-

11 W j. niderlandzkim bijzondere gemeenten oznacza gminy o statusie specjalnym. 
Prawidłowa terminologia zob. np. http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/
europa/niderlandy/?printMode=true [dostęp: 26.04.2017].

12 Zarówno hasło: Holandia Karaibska (http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia_Karaib-
ska), jak i Niderlandy Karaibskie, proponowana w innych publikacjach (Niderlandy 
Karaibskie, http://www.mapnall.com/pl/Mapa-Niderlandy-Karaibskie_1150023.html 
[dostęp: 25.04.2017]) nie oddaje specyfiki relacji metropolii z terenami zamorskimi 
zawartej w nazewnictwie. 

13 Zob. R. Żelichowski, Nowy ład na Antylach Holenderskich, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Geographica Socio-economica” nr 17, pod. red. M. Sobczyńskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 251 i n.

14 Openbaar lichaam (dosłownie „Ciało publiczne”) to struktura państwa, instytucja lub 
organ podlegający kierownictwu państwa (overheidsinstelling) wykonująca określone 
zadania na określonym terenie. Najważniejsze „Ciała Publiczne” to: państwo, prowin-
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schappen)15. Zasady funkcjonowania tych struktur określa tytuł siódmy Kon-
stytucji Królestwa Niderlandów16. Obecnie przedstawiciele rządu centralnego 
w gminach BES mają zakres władzy i obowiązków taki sam, jak burmistrzowie 
w Niderlandach. Noszą takie jak ich koledzy insygnia władzy, to jest łańcuchy 
symbolizujące sprawowany przez siebie urząd17. Zachowały one dwie władze 
– lokalną i centralną. Ta druga, reprezentująca władze Królestwa Niderlan-
dów (Nederlandse Rijksoverheid), w większości przejmuje na siebie zadania, 
jakie miała w dawnych Antylach Holenderskich. Lokalna władza pozostaje 
pod kontrolą własnych przedstawicieli, Rad Wysp (Eilandsraad)18. 

Po raz pierwszy w historii 15 marca 2017 roku gminy specjalne wzięły 
udział w wyborach do Drugiej Izby. „Na Karaibskich Niderlandach nikt nie 
ma interesu, aby wziąć udział w wyborach” – pisał Oscar Bouwhuis dla lokal-
nej Vice.com19. Frekwencja rozczarowała, osiągnęła bowiem 22% na Bonaire, 
23.5% na Sint Eustatius i 40% na Sabie, podczas gdy w wyborach lokalnych 
w 2015 roku było to aż 80%. 15% głosów oddano in blanco. Najwięcej gło-
sów na Bonaire i Sabie, bo aż 26% (w sumie 29% na Karaibach) dostała 

cje, gminy, waterschappen. Art. 134–136 Konstytucji (Konstytucja Holandii, Wydaw-
nictwo Sejmowe, tłum. i wstęp A. Głowacki, Warszawa 2003), mówiące o publicznych 
korporacjach zawodowych i produkcyjnych. 

15 Okręgi wodne (Waterschappen) to unikatowa struktura Królestwa Niderlandów (nazy-
wana także Hoogheemraadschap), które kierowane są przez odpowiednik znanych 
w Polsce urzędów do spraw gospodarki wodnej. Ze względu na specyfikę stosunków 
wodnych w Niderlandach odgrywają one niezwykle ważną rolę przy administrowaniu 
krajem (powierzonym obszarem), a ich głos jest decydujący w procesie planowania 
i prowadzenia gospodarki przestrzennej. Zasadę funkcjonowania waterschappen okre-
śla art. 133 Konstytucji; http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap [dostęp: 25.04.2017]. 

16 Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 60–63.
17 Nieuwe ambtsketens voor gezaghebbers Bonaire-Ssaba en Sint-Eustatius,http://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/documenten-
en-publicaties/persberichten/2010/10/10/nieuwe-ambtsketens-voor-gezaghebbers-
bonaire-saba-en-sint-eustatius.html [dostęp: 26.04.2017].

18 Rada Wyspy (De Eilandsraad) jest organem pochodzącym z wyboru. Rada ta kontro-
luje Kolegium Zarządzające i jest porównywalna z niderlandzką Radą Gminną. Rada 
wybierana jest na cztery lata w tym samym czasie jak w Niderlandach. Wybrani radni 
z trzech wysp wspólnie wzięłi udział w 2015 roku w wyborach członków Pierwszej 
Izby Parlamentu Królestwa. W Radzie Wyspy mają: Bonaire 9 miejsc oraz Saba i Sint 
Eustatius po 5 miejsc. http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering_van_de_Nederlandse_
Antillen [dostęp: 26.04.2017].

19  In het tropische deel van Nederland geeft niemand een zak om de verkiezingen, 
https://www.vice.com/nl/article/in-het-tropische-deel-van-nederland-geeft-niemand-
een-zak-om-de-verkiezingen [dostęp: 26.04.2017].
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partia D66. Partia ta otrzymała też najwięcej głosów od swoich pozostałych 
zagranicznych wyborców.

Na Bonaire, Sint Eustatius i Sabie drugie miejsce zajęła CDA z 24%. 
Wyborcy na Sint Eustatius masowo zagłosowali na swojego kandydata Koosa 
Sneeka z numerem 49 na liście CDA. Członek Rady Wyspy z Partii Demokra-
tycznej (Democratische Partij, DP) zebrał 335 głosów. W sumie w głosowaniu 
wzięło udział 436 mieszkańców wysp z 1875 uprawnionych do głosowania20.

Największa krajowa partia VVD otrzymała 15% głosów, GroenLinks 9%, 
PvdA – 9%, SP – 6% i PVV – 5%21.

Ruch o nazwie Nos ke Boneiru bèk (Chcemy zwrotu Bonaire) nawoływał 
mieszkańców Bonaire do niszczenia kart do głosowania jako protest wobec 
kolonialnej polityce rządu Niderlandów22.

4. KUCHNIA WYBORCZA

Parlament w Królestwie Niderlandów nosi historyczną nazwę Stanów 
Generalnych (Staten Generaal), jest dwuizbowy i składa się z Izby Pierwszej 
(Eerste Kamer der Staaten-Generaal), odpowiednika Senatu, wybieranej 
pośrednio przez deputowanych ze stanów prowincjonalnych, oraz Drugiej 
Izby (Tweede Kamer der Staaten-Generaal), której członków w liczbie 150 
wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kadencja obu izb trwa cztery lata, 
czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa Nider-
landów po ukończeniu 18 roku życia. Od 1970 roku nie obowiązuje w tym 
państwie przymus wyborczy.Wybory są powszechne i proporcjonalne. Króle-
stwo Niderlandów od 1917 roku posługuje się systemem wyborczym propor-
cjonalnej reprezentacji. Oznacza to, że przykładowo jeśli jedna partia uzyska 
w wyniku wyborów 10% głosów, także w Drugiej Izbie otrzyma 10% miejsc. 
W 2017 roku Parlament obchodził setną rocznicę wprowadzenia powszechne-
go prawa wyborczego dla mężczyzn (dla kobiet dwa lata później).

20 CDA misleidt caribische kiezer, http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2017/03/
cda-misleidt-caribische-kiezer.html [dostęp: 27.04.2017].

 21 D66 populair op Caribbean, http://www.vngmagazine.nl/nieuws/23908/d66-populair-
op-cariben; niewielkie różnice: D66 grootste partij BESs eilanden, http://www.nu.nl/
verkiezingen-2017/4551366/d66-grootste-partij-bes-eilanden.html [dostęp: 27.04.2017].

22 D66 populair op Caribbean..., op. cit.
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*
Na listach wyborczych ostatecznie znalazło się 28 partii, które zgłosiły 

w sumie 1116 kandydatów. Najmłodszy kandydat miał 25 lat, Rens Raemakers 
z listy partii Demokraci 66 lat, a najstarszy 74 lata Martin van Rooijen z partii 
50plus. Spośród wybranych kandydatów 64% stanowią mężczyźni (96 osób), 
a 36% kobiety (54 osoby). Dla każdej listy ustanawiany jest preferowany próg 
wyborczy, który w tych wyborach wyniósł 17 527 głosów. Następnie miejsca 
zostały przydzielane kandydatom w kolejności, w jakiej znaleźli się na liście 
wyborczej.

Tabela 4
Liczba głosów oddanych na polityków z numeru 1 list wyborczych

Partia Nazwisko Miasto Liczba głosów

VVD Rutte, Mark ‘s-Gravenhage 1 760 117

PVV Wilders, Geert ‘s-Gravenhage 1 258 989

CDA van Haersma Buma, 
Sybrand

Voorburg 788 073

D66 Pechtold, Alexander Wageningen 863 887

GROENLINKS Klaver, Jesse ‘s-Gravenhage 651 483

SP Roemer, Emile Sambeek 675 763

PvdA Asscher, Lodewijk Amsterdam 353 777

ChristenUnie Segers, Gert-Jan Hoogland 260 999

Partij voor de Dieren Thieme, Marianne Maarssen 261 658

50PLUS Krol, Henk Eindhoven 233 179

SGP van der Staaij, Kees Benthuizen 196 205

DENK Kuzu, Tunahan Rotterdam 129 025

Forum voor Democratie Baudet, Thierry Amsterdam 124 991

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer 
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 16–20.
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Tabela 5 
Kobiety w wyborach do Drugiej Izby 

Wybory 
w latach

Liczba 
zgłoszonych
kandydatów
łącznie

W tym 
kobiet Procent

Liczba 
miejsc

w Drugiej
Izbie

Liczba 
mandatów
uzyskanych 

przez kobiety
Procent

2010
2012
2017

 676
 972
1116

222
303
393

32,8
31,2
35,2

150
150
150

61
58
54

40,7
38,7
36,0

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer 
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 21.

Tabela 6 
Liczba kobiet reprezentujących partię (ugrupowanie)

Nazwa partii
Liczba 

mandatów 
ogółem

Liczba mandatów 
objętych przez 

kobiety
Procent

1. VVD 33 10 30,3

2. PvdA 20  6 30,0

3. PVV 19  6 31,6

4. SP 19  7 36,8

5. CDA 14  8 57,1

6. D66 14  5 35,7

7. ChristenUnie  9  5 55,6

8. GROENLINKS  5  2 40,0

9. SGP  5  3 60,0

10. Partij voor de Dieren  4  2 50,0

11. 50PLUS  3  0 0

12. OndernemersPartij  3  0 0

13. VNL (VoorNederland)  2  0 0

Łącznie 150 54

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer-
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 21.
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Podział 150 miejsc w Drugiej Izbie między 28 partie nastąpił w dwóch 
etapach. W pierwszym z nich została określona liczba pełnych mandatów 
przypadających na daną partię lub wspólną listę wyborczą. Odpowiada on 
wielokrotności uzyskanego przelicznika (kiesdeeler). Wynika on z ogólnej 
liczby głosów wyborczych oddanych w całym państwie podzielonej przez licz-
bę miejsc w Drugiej Izbie23. W 2017 roku przelicznik ten (iloraz) wyglądał 
następująco: 10 516 041 : 150 = 70 106 (głosów na miejsce). Podczas tej rundy 
podzielono 142 pełne mandaty. 

Pozostałe osiem mandatów dzielone było w drugiej rundzie. Te tzw. miej-
sca resztkowe (restzetels) przydzielane są partii lub wspólnej liście (zblokowa-
nej) według innego za każdym razem przelicznika, opartego na największej 
liczbie głosów danej partii przypadającej na dany mandat. Łączenie (bloko-
wanie) list stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy partie w mniejszym lub większym 
stopniu są sobie bliskie programowo w celu zwiększenia szans na uzyskanie 
pozostałych, nie przydzielonych mandatów. W wyborach do Izby dystrybucja 
owych resztkowych (pozostałych) miejsc preferuje system tzw. najwyższych 
średnich. W  tym systemie duże partie mają większą szansę na uzyskanie 
pozostałych mandatów niż małe partie. W wyniku tej procedury dodatkowe 
miejsca w Parlamencie przypadły: VVD, PVV, SP, Demokratom 66 (D66) 
i Partii (w obronie) Zwierząt oraz po jednym mandacie Partii Pracy, w wyniku 
zblokowania listy (PvdA) – GroenLinks oraz Unii Chrześcijan (lista zbloko-
wana ChristenUnie i Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP)24. 

4.1. Organizacja wyborów

Za organizację wyborów do Drugiej Izby odpowiedzialne są kolegia bur-
mistrzów i ławników gmin (Colleges van burgemeester en wethouders van 
gemeenten). Dla celów wyborczych obszar państwa Królestwa Niderlandów 
podzielony jest na 20 okręgów wyborczych25. Wyspy Bonaire, Sint Eusta-
tius i Saba, wchodzące w skład zamorskich gmin specjalnych, tworzą jeden 
oddzielny okręg wyborczy. Główne biuro wyborcze usytuowane jest na wyspie 
Bonaire. 

Do obowiązków gmin należy oznaczenie lokali wyborczych, utworzenie 
takich lokali i powołanie członków komisji wyborczych. Gminy monitoru-

23 Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 15.
24  Kerngegevens Tweede Kamerverkiezing, https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/ 

03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Twe 
ede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 14.

25 Art. E 1 Prawa Wyborczego (Kiesrecht).
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ją na swoim terenie przebieg kampanii wyborczej. Przepisy regulują także 
zasady używania billboardów wyborczych, stoisk wyborczych, nagłośnienia, 
agitacji i propagandy w sąsiedztwie lokalu wyborczego. Zasady te są zawarte 
w Ogólnym Rozporządzeniu Miejscowym (Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning, APV) danej gminy.

4.2. Głosowanie

Prawo wyborcze mówi, że podczas wyborów nie wolno w lokalu wyborczym 
prowadzić żadnych działań, które mogłyby wpływać na preferencje wyborców26. 
Głosowanie musi przebiegać w niezakłóconej atmosferze, dlatego też Rada 
Wyborcza zaleca „zniechęcanie” do prowadzenia agitacji lub innych działań 
w lokalach wyborczych (albo w ich pobliżu). To samo odnosi się do akcji, które 
inicjują gminy oferujące „zachęty” do zwiększenia frekwencji wyborczej.

Przewodniczący może zamknąć punkt wyborczy (odroczyć jego funkcjo-
nowanie) jeśli, w jego ocenie, nastąpiły okoliczności, które uniemożliwiają 
lub utrudniają przebieg głosowania27. Prawo wyborcze nie zawiera przepi-
sów dotyczących prowadzenia propagandy w sąsiedztwie lokalu wyborczego. 
Decyzja w tej sprawie należy do kompetencji burmistrza. Prawo mówi jednak 
o tym, że nie można oddziaływać na wyborcę w lokalu wyborczym28. Czasa-
mi dziennikarze podchodzą do wyborców opuszczających lokal wyborczy. 
W takim przypadku, jeśli ma to miejsce na publicznej przestrzeni, jak np. plac 
zabaw, jej właściciel może nakazać dziennikarzowi opuszczenie tego obiektu. 

4.3. Tworzenie partii politycznych

W Królestwie Niderlandów każdy może założyć partię. Prawo wyborcze 
nie wymaga jednak utworzenia partii politycznej, aby wziąć udział w wybo-
rach. Wiele partii politycznych decyduje się na tworzenie stowarzyszeń mają-
cych osobowość prawną (przykładem takiego podejścia jest jednoosobowa 
partia Geerta Wildersa). To dlatego, że tylko partie, które mają pełne zdol-
ności do czynności prawnych (mają statut w formie aktu notarialnego, nazwę 
lub oznaczenie) mogą zostać zarejestrowane przez Radę Wyborczą. Zareje-
strowana nazwa pojawi się na listach kandydatów i na kartach do głosowania 
w wyborach. W dniu rejestracji partie polityczne przedstawiają swoje listy 

26 Ibidem, art. J 36.
27 Ibidem, art. J 38.
28 Ibidem, art. J 14 i 36.
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kandydatów i inne dokumenty do centralnej Komisji Wyborczej. Na listach 
tych znajdują się nazwiska osób, które startują w wyborach do Drugiej Izby. 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się od poniedziałku w okresie od 30 stycz-
nia do 5 lutego, a w roku przestępnym od 31 stycznia do 6 lutego29. Warun-
kiem koniecznym jest wpłacenie wadium w wysokości 11 250 euro, zwrotnego 
po uzyskaniu przez startującego w wyborach progu wyborczego30.

4.4. Proces mianowania

Osoba, która dostała odpowiednią liczbę głosów, wiadomość o swoim 
wyborze do Parlamentu otrzymuje od centralnej Komisji Wyborczej następ-
nego dnia po ogłoszeniu wyników. W ciągu 10 dni osoba taka powinna wysłać 
pismo stwierdzające, że przyjmuje nominację. Jeśli tego nie zrobi, to zakłada 
się, że nominacja nie została zaakceptowana. Jeżeli reakcja jest pozytywna, 
tenże desygnowany członek Drugiej Izby musi dostarczyć organowi przedsta-
wicielskiemu wykaz wszystkich pełnionych przez siebie funkcji publicznych 
oraz wypis danych o sobie z miejsca zameldowania. Komisja tego organu 
przeprowadza analizę otrzymanych dokumentów pod kątem, czy kandydat 
spełnia wymagania konieczne do pełnienia tej funkcji i przygotowuje tzw. list 
uwierzytelniający. Ponadto, Komisja taka bada, czy kandydat na posła nie 
zajmuje stanowiska niemożliwego do pogodzenia z nową funkcją. Dotyczy to 
na przykład równoczesnego członkostwa w Pierwszej Izbie lub Parlamencie 
Europejskim. Członek Drugiej Izby może pełnić tylko jedną funkcję. W trak-
cie tej analizy, jeśli zaistnieje potrzeba, Komisja może zarządzić ponowne 
przeliczenie głosów31. 

4.5. Rejestracja list wyborczych

Do wyborów w 2017 roku zgłosiło się 81 ugrupowań politycznych. Osta-
tecznie do wyborów zatwierdzono 28 list kandydatów, którym w piątek 3 lute-
go Rada Wyborcza przydzieliła miejsca na liście. Spośród 28 partii 11 miało 
już swoich przedstawicieli w rozwiązanej Drugiej Izbie. Przydział miejsc na 
liście oparty został na liczbie głosów osiągniętych przez te partie w wyborach 

29 Ibidem, art. F 1, ust. 1.
30 Wynosi on 0,67% głosów (75% przelicznika, kiesdeler). Kiesdrempel, https://www.

parlement.com/id/vh8lnhrqszxw/kiesdrempel [dostęp: 16.10.2017].
31  Benoeming leden, https://www.kiesraad.nl/kieswet-toegelicht/begin-en-einde-lidmaat-

schap-tweede-kamer-eerste-kamer-provinciale-staten-waterschap-gemeenteraad-eilands-
raad-en-europees-parlement/benoeming-leden-hoofdstuk-v-1-15 [dostęp: 27.04.2017].
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2012 roku. Partie (ugrupowania), które przedstawiły po pięć list na każdy 
okręg, mogły losować numery od 12 do 16. Cztery partie, które w 19 okręgach 
złożyły jedną listę, miejsca od 17 do 20. Pozostałe partie otrzymały kolejne 
numery, z wyjątkiem partii MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R oraz 
Wolnej Partii Demokratycznej (VDP). Ta pierwsza złożyła w dwóch okręgach 
po dwie listy i otrzymała numer 27, zaś druga jedną listę kandydatów i uzy-
skała numer 28 (zob. tab. 7).

 
Tabela 7 

Liczba list wyborczych poszczególnych partii w okręgu wyborczym

Numer 
listy 

wyborczej
Nazwa partii 

Liczba 
okręgów 

wyborczych
Liczba list 
w okręgach

1. VVD 20  1

2. PvdA 20 20

3. PVV 20  1

4. SP 20  5

5. CDA 20 18

6. D66 20  1

7. CU 20  1

8. GROENLINKS 20  1

9. SGP 20  1

10. Partij voor de Dieren 20  1

11. 50PLUS 20  9

12. OndernemersPartij 20  1

13. VNL (VoorNederland) 20  1

14. DENK 20  1

15. NIEUWE WEGEN 20  2

16. Forum voor Democratie 17 20  1

17.  De Burger Beweging 19  1

18. Vrijzinnige Partij 19  1

19. GeenPeil 19 1
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Numer 
listy 

wyborczej
Nazwa partii 

Liczba 
okręgów 

wyborczych
Liczba list 
w okręgach

20. Piratenpartij 19 1

21. Artikel 18 1

22. Niet Stemmers 16 1

23. Libertarische Partij (LP) 16 1

24. Lokaal in de Kamer 16 1

25. JEZUS LEEFT 7 1

26 StemNL 9 3

27. MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R 2 2

28. VDP 2 1

Źródło: https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamer-
verkiezing-15-maart-2017; Kerngegevens+Tweede+Kamerverkiezing+2017.pdf, s. 15.

4.6. Wyłanianie rządu

W 2012 roku w systemie politycznym Królestwa Niderlandów nastąpiła 
istotna zmiana. Inicjatywę tworzenia rządu przejęła Druga Izba. W poprzed-
nim okresie była to prerogatywa królewska32. W dzień po wyborach, 16 marca, 
na prośbę przewodniczącej Drugiej Izby Arib Khadiji33, liderzy partii, które 
zdobyły w niej miejsca, odbyli wspólne spotkanie, podczas którego wyrazi-
li swoje poglądy na temat formacji nowego rządu. Zwycięska partia VVD 
zaproponowała, aby serię pierwszych spotkań z przewodniczącymi partii 
poprowadziła Edith Schippers34. Ta specyficzna funkcja, która nie ma kon-
stytucyjnego umocowania, nosi nazwę „zwiadowcy” (verkenner). Jej celem jest 
pośrednictwo w nawiązaniu współpracy partii przy tworzeniu nowej koalicji 

32 Druga Izba zmiany te wprowadziła w tzw. Regulaminie Izby (Reglement van Orde) 
w dniu 27 marca 2012 r. Stemmingen Aanwijzing kabinets(in)formateur(s), Behandelddos-
sier, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/32759/h-tk-20112012
-68-13 [dostęp: 27.04.2017].

33 Arib Khadija (ur. 10 października 1960 r. w Hedami koło Casablanki), niderlandzka 
polityk i działaczka społeczna pochodzenia marokańskiego, członkini Partii Pracy. 

34 Edith Ingeborg Schippers (ur. 25 sierpnia 1964 r.), niderlandzka działaczka polityczna 
z ramienia VVD.

Tabela 7 (cd.) 
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rządowej. Ponieważ do wyborów w Niderlandach przystępuje wiele partii, 
nigdy nie zdarzyło się, aby jedna z nich dostała więcej niż połowę głosów, co 
upoważniłoby ją do samodzielnego sprawowania rządów, dlatego też strony 
muszą wejść ze sobą w koalicję. Partie, które nie uczestniczą w rozmowach, 
automatycznie tworzą opozycję. 

Edith Schippers do pracy przystąpiła 20 marca (w poniedziałek). Wyniki 
swoich rozmów przedstawiła na posiedzeniu Drugiej Izby tydzień później. Po 
wysłuchaniu raportu „zwiadowczyni”, debacie oraz uzyskaniu zapewnienia, że 
przewodnicząca Drugiej Izby i król będą informowani na bieżąco o postępach 
w prowadzonych rozmowach, z rąk przewodniczącej Khadiji Arib otrzymała 
Schippers formalną instrukcję i powołanie na kolejną ważną funkcję – infor-
matora (informatuer). W środę 29 marca 2017 roku w XVIII-wiecznej Izbie 
Namiestnika (Stadhouderskamer35) w budynku parlamentu ruszyły negocja-
cje. Schippers, już jako informator, zainaugurowała rozmowy z negocjatora-
mi, na początek z partii VVD, CDA, D66 i GroenLinks36. W negocjacjach 
uczestniczyli z ramienia VVD – Mark Rutte i Halbe Zijlstra, CDA – Sybrand 
van Haersma Buma i Pieter Heerma, D66 – Alexander Pechtold i Wouter 
Koolmees oraz GroenLinks – Jesse Klaver i Kathalijne Buitenweg

Partie koalicyjne, które chcą razem stworzyć nowy rząd, muszą najpierw 
uzgodnić umowę koalicyjną (regeerakkoord). Zawiera ona wszystkie cele, które 
zamierza osiągnąć rząd w następnej kadencji. Umowa koalicyjna, początkowo 
w postaci wstępnej, jest prezentowana przez partie koalicyjne na posiedzeniu 
Drugiej Izby i jest przez nią zatwierdzana (akceptowana). Na tym etapie 
frakcje partyjne mogą ustalenia te komentować, a nawet doprowadzić do 
sytuacji, w której konieczne staną się dalsze negocjacje stron. Wtedy formacja 
gabinetu może się zakończyć fiaskiem. 

Informator uczestniczy aktywnie w tworzeniu rządu37. Szuka on kandyda-
tów na ministrów i sekretarzy stanu, a także na prawdopodobnego premiera. 
Generalnie funkcjonuje jednak zasada, że partia zwycięska wyznacza ze swo-
ich szeregów zarówno premiera, jak i większość ministrów. Gdy nowy skład 

35 Izba Namiestnika (Stadhouderskamer) była miejscem pracy i przyjęć gości ostatniego 
namiestnika (stadhoudera) Willema V (1748–1806) van Oranje, znanego też jako 
Willem Batavus. Jej wystrój pochodzi z 1790 r. Stadhouderskamer https://www.tweede-
kamer.nl/contact_en_bezoek/de_tweede_kamer_in_beeld/stadhoud erskamer [dostęp: 
27.04.2017].

36 Kabinetsformatie, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/kabi-
netsformatie-2017 [dostęp: 27.04.2017].

37  Informateur, https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/verkiezingen_en_kabi-
netsformatie/taken_informateur [dostęp: 27.04.2017].
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rządu jest skompletowany, ministrowie spotykają się na pierwszym oficjalnym 
posiedzeniu, tak zwanej konstytuującej rady (constituerend beraad)38. Mini-
strowie potwierdzają, że zgadzają się z umową koalicyjna i dzielą ostatecz-
nie między siebie funkcje (resorty). Następnie król przyjmuje przysięgę lub 
oświadczenie i przyrzeczenie oczyszczające39 od ministrów oraz sekretarzy 
stanu. W tym momencie formacja gabinetu jest zakończona i rząd może 
rozpocząć funkcjonowanie.

5. WYGRANI I PRZEGRANI MARCOWYCH WYBORÓW 

5.1. Mark Rutte – tama „fałszywemu populizmowi”

Choć właściwie Mark Rutte i jego Partia Ludowa na rzecz Wolności 
i Demokracji nie popełniła żadnego większego błędu i powinna wygrać wybo-
ry, dynamiczna kampania wyborcza jego największego rywala Geerta Wilder-
sa spowodowała, że od listopada 2016 roku to on prowadził w sondażach, by 
dopiero na dziesięć dni przed głosowaniem utracić pozycję lidera. Trafnie 
zauważył Jędrzej Winiecki w drukowanej na łamach tygodnika „Polityka” 
ocenie wyborów w Niderlandach: 

„kampanią wyborczą rządziło kilka «i»: kwestia imigrancka, zakres integracji przybyszy, 
oczywiście islam oraz holenderska tożsamość (identiteit)”40. 

Twarde podkreślanie przez premiera Rutte podczas telewizyjnych debat, 
że nie wyobraża sobie współpracy i koalicji z Wildersem nie przesądzało 
ostatecznych wyników rywalizacji. Tak zwany kordon sanitarny dobrze działa 
w Królestwie Belgii, gdzie skrajnie prawicowa partia Interes Flamandzki izo-
lowana jest przez największych graczy na scenie politycznej. W Niderlandach 
postawa taka może uchodzić raczej za arogancję, bowiem rozmawiać trzeba 
z każdym, bo tego wymaga interes państwa. Dobre prognozy gospodarcze na 
2017 roku i nadwyżka budżetowa, to już wystarczające powody, aby utrzymać 
bliski Niderlandczykom rząd liberalny. Obietnica dalszego stosowania „polity-

38 Constituerend Beraad, https://www.parlement.com/id/vhnnmt7mqgzl/constituerend_
beraad [dostęp: 27.04.2017].

39 Art. 49 Konstytucji. W oryginale „dan wel verklaring en belofte van zuivering”, przy-
rzeczenie i oświadczenie, że nie uczynili niczego, co mogłoby pozbawić ich prawa 
piastowania urzędu. Za: Konstytucja Holandii…, op. cit., s. 44, przyp. 6. 

40 J. Winiecki, Holenderska tama, „Polityka” 2017, 22–28 marca, nr 12, s. 52. 
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ki gościnności” wobec imigrantów, odcięcie się od pomysłów Wildersa, m.in. 
w sprawie zakazu publikacji koranu, ale przede wszystkim ataki prezydenta 
Turcji Erdoğana skonsolidowały szeregi wyborców i przyczyniły się do osta-
tecznego zwycięstwa Marka Rutte. Gdy poparcia przywódcy VVD udzieliła 
kanclerz Niemiec Angela Merkel, a następnie wszyscy przywódcy najwięk-
szych partii politycznych w Niderlandach, kwestia zwycięstwa w wyborach 
została właściwie przesądzona.

Mark Rutte urodził się 14 lutego 1967 roku w Hadze. Tu ukończył gimna-
zjum, a w latach 1984–1992 studiował historię na Uniwersytecie w Lejdzie41. 
W  latach 1988–1991 został przewodniczącym młodzieżowej przybudówki 
VVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, JOVD). Po ukończeniu 
studiów Rutte przez dziesięć lat pracował w firmie Unilever, m.in. w dziale 
kadr, jednocześnie zasiadając przez kilka lat we władzach VVD.

W 2002 roku M. Rutte przeniósł się z biznesu do polityki. Został mini-
strem spraw społecznych i edukacji, kultury i nauki w pierwszym i drugim 
rządzie premiera Jana Petera Balkenende. W 2006 roku został przewodniczą-
cym frakcji partyjnej w Drugiej Izbie. W wyborach parlamentarnych w 2010 
roku kierowana przez niego VVD uzyskała 31 miejsc i stała się największą 
partią w państwie. W wyniku zwycięstwa w wyborach Mark Rutte utworzył 
rząd (gabinet Rutte I) składający się z VVD i chrześcijańsko-demokratycznej 
CDA, wspierany przez Partię Wolności Geert Wildersa (PVV). W rządzie 
tym Rutte sprawował funkcję premiera i ministra do spraw ogólnych42. Gdy 
w kwietniu 2012 roku PVV wycofała swoje poparcie w parlamencie, 23 kwiet-
nia 2012 r. rząd podał się do dymisji. W wyborach z 2012 roku udało się Rutte 
uzyskać dla VVD aż 41 miejsc w Parlamencie. Był to rekordowy wynik wybor-
czy dla tej partii. Po negocjacjach utworzył z Partią Pracy (PvdA) dwupartyjny 
rząd (gabinet Rutte II), który został zaprzysiężony 5 listopada 2012 roku.

 W wyborach marcowych 2017 roku partia VVD pod jego kierunkiem 
odniosła ponowny sukces. Tym razem w wyniku dużego rozproszenia gło-
sów zmuszony został do utworzenia rządu koalicyjnego (gabinet Rutte III), 
w skład którego weszły cztery zwycięskie partie (VVD, D66, CDA i D66).

 Mark Rutte jest kawalerem, członkiem protestanckiego kościoła refor-
mowanego, fanem zespołów piłkarskich Feyenoord Rotterdam i ADO Den 
Haag oraz miłośnikiem szwedzkiej marki samochodowej Saab.

Na pytanie o jego plany na najbliższe lata odpowiada: 

41 M. Rutte CV, https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/mark-
rutte/cv [dostęp: 25.04.2017].

42 Ibidem. 
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„Moją ambicją w  ostatnich latach było, aby państwo po wyjściu z poważnego kryzysu 
uczynić jeszcze silniejsze. Moją ambicją dla następnych czterech lat jest to, abyśmy z tej 
sytuacji zbierali owoce”43.

5.2. Geert Wilders (PVV) – przegrany zwycięzca 

Postacią centralną w wyborach marcowych był przywódca i założyciel Par-
tii Wolności Geert Wilders. To wokół niego koncentrowała się uwaga głównie 
mediów światowych, wzmacniana międzynarodową aktywnością tego polityka, 
zwłaszcza szeroko relacjonowanymi udziałami w spotkaniach skrajnie prawi-
cowych przywódców europejskich. Kryzys imigracyjny, zamachy terrorystycz-
ne to wiatr w żagle Geerta Wildersa. Trzeba przyznać, że od 2015 roku wieje 
on silnie, a polityk ten umiejętnie, jak na Niderlandczyka przystało, żagle 
te ustawia. Retoryka Wildera jest znana, więc nie było tu dużego zaskocze-
nia44. Niespodzianką było jednak to, że zyskała ona mu tak wiele społecznego 
poparcia. Jak wspomnieliśmy, dało mu to nawet prowadzenie w rankingu 
polityków ubiegających się o wybór do Drugiej Izby. Choć ostatecznie Partia 
Wolności zwiększyła liczbę mandatów z 15 do 20, otrzymała 1 258 989 głosów 
poparcia, o pół miliona głosów mniej od pierwszego na liście Marka Ruttego. 
PVV stała się drugą największą siłą polityczną w Królestwie Niderlandów. 
Gdyby nie zadeklarowana niechęć do rozmów koalicyjnych pozostałych liczą-
cych się partii politycznych, PVV mogłaby odgrywać ważną rolę w kształto-
waniu polityki państwa. W tym sensie Geer Wilders jest politykiem zarówno 
zwycięzkim, jak i przegranym. 

Kim jest polityk, o którym zagranica wie więcej niż o dwóch poprzednich 
premierach Królestwa Niderlandów? 

Geert Wilders urodził się 6 września 1963 roku w mieście Venlo, na pogra-
niczu niderlandzko-niemieckim, w prowincji Limburgia45. W tym mieście 
kończył szkołę średnią. Na prawnicze studia uczęszczał na Open University 
w pobliskim Maastrichcie. Kolejne studia, tym razem w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, odbył w Amsterdamie. Znaczny wpływ na jego przyszłe poglądy 
polityczne miały liczne podróże, a zwłaszcza jego dłuższy pobyt w Izraelu. 

43  Cytat ze strony internetowej partii VVD. M. Rutte profielen, https://www.vvd.nl/pro-
fielen/mark-rutte/ [dostęp: 25.04.2017].

44 Np. początki i źródła jego antyunijnej postawy analizuje A. Moroska, Prawicowy 
populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Pol-
skich Rodzin w Polsce), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 
s. 196 i n.

45 G. Wilders, Curriculum-vitae, http://www.pvv.nl/fracties/tweede-kamer/geert-wilders/
curriculum-vitae.html [dostęp: 25.04.2017].
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Nieustannie wyraża on fascynację tym państwem. Jak mówi w wywiadach, 
w  pełni popiera poglądy rewizjonistyczno-syjonistyczne. Jest zadeklarowa-
nym przeciwnikiem zwrotu ziemi Palestyńczyków oraz niepodległego państwa 
Palestyny. 

Zanim trafił do polityki w latach 1986–1988  był współpracownikiem 
Społecznej Rady Ubezpieczeń (Sociale Verzekeringsraad), a następnie 
(1984–1986) Rady Funduszu Chorobowego (Ziekenfondsraad).

Działalność polityczną Wilders rozpoczął w liberalnej Partii Ludo-
wej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). W latach 1990–1998  był 
współpracownikiem kierownictwa jej frakcji parlamentarnej, a w latach 
1997–1998 był członkiem Rady Gminej Utrecht z jej ramienia. Następnie 
w latach 1998–2004 był członkiem  Drugiej Izby z listy VVD. We wrześniu 
2004 roku opuścił szeregi tej partii i utworzył frakcję Grupa Wildersa (Groep 
Wilders). Pod nazwą Partia Wolności (Partij voor de Vrijheid) wystartował 
Wilders w wyborach w 2006 roku i uzyskał dziewięć miejsc w Drugiej Izbie.

Oficjalna biografia Wildersa na stronie internetowej Parlamentu zaczyna 
się od motta: 

„Więcej bezpieczeństwa, mniej imigracji (Meer veiligheid, minder immigratie)”46. 

Prowadzi on od wielu lat walkę z islamizacją Niderlandów i przeciwko 
marnotrawstwu milionów euro na pokrycie kosztów masowej imigracji. 
Przewodniczący frakcji PVV był oskarżany w procesach, w których walczył 
o prawo do wyrażania opinii „które nie były tolerowane przez lewicową elitę” 
– pisze o sobie Wilders – „Żadna inna partia nie jest tak aktywna zagranicą 
jak PVV” – dodaje47. 

Radykalizm Wildersa i niechęć do świata muzułmańskiego ukształtowały 
mordy polityczne osób wyrażających krytyczny stosunek do islamu. Pierwszy 
był Pim Fortuyn (1948–2002), który zyskał popularność na fali antyimigranc-
kich nastrojów i w czasie kampanii wyborczej w 2002 roku został zastrzelony. 
Kolejna ofiara to artysta, reżyser filmowy i prawnuk brata słynnego malarza, 
Theo Van Gogha (1957–2004), który został zamordowany 2 listopada 2004 
roku w Amsterdamie, gdy jechał rowerem do pracy.

W 2005 roku Geert Wilders napisał książkę-manifest „Wybierz wolność. 
Uczciwa odpowiedź (Kies voor vrijheid.Een eerlijk antwoord)”, a w 2008 roku 

46  Wilders (PVV) biografie, https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/
alle_kamerleden/wilders-g-pvv/biografie [dostęp: 25.04.2017].

47 G. Wilders, Curriculum-vitae…, op. cit.
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opublikował w internecie słynny szesnastominutowy film dokumentalny 
pod tytułem „Fitna”48 o terroryźmie arabskim i jego związkach z islamem 
i Koranem.

 
5.3. Jesse Klaver (GroenLinks) – wyborczy sukces

Spektakularnym przyrostem głosów z 4 do 14 pochwalić się mogła partia 
Zielonej Lewicy (GroenLinks), kierowana od 2015 roku przez Jesse Kla-
vera, urodzonego 1 maja 1986 roku w Roosendaal (w prowincji Braban-
cji Północnej). Ten młody polityk z typowej już dla Niderlandów mieszanki 
holendersko-indonezyjsko-marokańskiej cieszy się sympatią mediów ze wzglę-
du na podobieństwo do premiera Kanady Justina Trudeau. Od 17 czerwca 
2010 r. zasiada w Drugiej Izbie, od 12 maja 2015 roku jest przewodniczącym 
frakcji i przywódcą partii GroenLinks49. Karierę polityczną rozpoczął jako 
przewodniczący młodzieżówki partyjnej Zielonych DWARS (GroenLinkse 
Jongeren, 2006–2009), a następnie został przewodniczącym federacji związ-
ków zawodowych (Christelijk Nationaal Vakverbond, CNV, wrzesień 2009 r. – 
17  czerwca 2010 r.). Oprócz kierowania partią zajmuje się podatkami, 
handlem zagranicznym i rozwojem współpracy oraz problemami europejs-
kimi. Wcześniej uczestniczył w komisjach spraw socjalnych, finansów, budow-
nictwa i oświaty. 

Z wykształcenia jest politologiem, studiował na Uniwersytecie w Amster-
damie w latach 2008–2009, ale studiów nie ukończył. Jest żonatym katolikiem 
i ma jedno dziecko (syna).

Zielona Lewica określa siebie jako partię postępową zajmującą się 
sprawami środowiska50. Partia ta powstała 24 listopada 1990 roku z połą-
czenia Komunistycznej Partii Holandii (Communistische Partij Nederland, 
CPN), Ewangelickiej Partii Ludowej (Evangelische Volkspartij, PPE), Partii 
Politycznych Radykałów (Politieke Partij Radikalen, PPR) i Pacyfistycznej 
Partii Socjalistycznej (Pacifistisch-Socialistische Partij, PSP). Po wyborach 
z 12 września 2012 roku Zieloni dysponowali czterema miejscami w parla-
mencie (w wyborach z 9 czerwca 2010 roku mieli ich dziesięć, w wyborach 

48 Z arab. „niezgoda i podziały między ludźmi” lub „test wiary w czasie próby”. http://
www.pvv.nl/index.php/fracties/tweede-kamer/geert-wilders/curriculum-vitae.html 
[dostęp: 25.04.2017].

49  Jesse Klawer, https://web.archive.org/web/20151014090729/http://www.parlement.com/
id/viehdasn2mxt/j_f_jesse_klaver [dostęp: 25.04.2017].

50 Groenlinks, https://web.archive.org/web/20151019144719/http://www.parlement.com/
id/vh8lnhrouwy1/groenlinks [dostęp: 25.04.2017].



RYSZARD ŻELICHOWSKI320

z 22  listopada 2006 roku siedem). Partia ma także cztery miejsca w Pierw-
szej Izbie. 

Do wyborów w 2017 roku Zieloni pozostawali w opozycji. Wieloletnimi 
przywódcami partii byli: popularna Femke Halsema, a następnie Jolande Sap 
oraz Bram van Ojik, którego w maju 2015 roku zastąpił Jesse Klaver. 

„(…) udało mu się to, co nie powiodło się Wildersowi przebił się ze swoim przekazem 
za granicę i pewnie stanie się inspiracją dla podobnych ruchów w Europie. <<Wilders 
to nienawiść, my jesteśmy miłością – mówił hurraoptymistycznie nastawiony do UE”51. 

5.4. Lodewijk Asscher (PvdA) – wielki przegrany

Największym zaskoczeniem wyborów była klęska wyborcza Parti Pracy 
(Partij van de Arbeid, PvdA). Oddano na nią zaledwie około 600 tysięcy 
głosów, co spowodowało, że z 38 mandatów uzyskanych w wyborach w 2012 r. 
utrzymała ona tylko 9. Dało jej to dalekie siódme miejsce, praktycznie 
eliminując z rozmów na temat sformowania przyszłej koalicji rządowej. 

Jej przywódca, Lodewijk Frans Asscher (urodzony 27 września 1974 roku 
w Amsterdamie) od 2012 roku sprawował funkcję wicepremiera oraz mini-
stra spraw społecznych i zatrudnienia w rządzie Marka Rutte II52. W 1995 
roku ukończył studia na Uniwersytecie Amsterdamskim (Universiteit van 
Amsterdam, UvA), na wydziale psychologii, a w 1998 roku na wydziale prawa, 
gdzie cztery lata później się doktoryzował. Do 2006 r. był nauczycielem aka-
demickim na macierzystej uczelni. Pochodził ze słynnej żydowskiej rodziny 
handlarzy diamentów.

W politykę zaangażował się na rzecz Partii Pracy. Od 2002 roku zasiadał 
w radzie miejskiej Amsterdamu, w latach 2006–2010 był ławnikiem w tym 
mieście, a od marca do lipca 2010 roku pełnił obowiązki burmistrza Amster-
damu, aby następnie powrócić na sprawowane wcześniej stanowisko członka 
zarządu miasta do spraw finansów, edukacji i młodzieży53.

W związku z niskimi notowaniami PvdA w sondażach, w grudniu 2016 r. 
został nowym liderem partii zastępując Diederika Samsoma, jej dotychcza-
sowego przywódcę.

Na nic zdało się jego życiowe motto: 

51 J. Winiecki, Holenderska tama…, op. cit., s. 53.
52  Lodewijk Asscher, https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/

lodewijk-asscher [dostęp: 25.04.2017].
53 Lodewijk Asscher, http://www.parlement.com/id/vj42f8sqgyr4/l_f_lodewijk_asscher 

[dostęp: 25.04.2017].
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„Praca, praca i jeszcze raz praca. Ma ona u mnie najwyższy priorytet. Dobra praca za 
stosownym wynagrodzeniem”54. 

Jak pisał Jędrzej Winiecki w swojej diagnozie klęski tej partii: 

„Godząc się na oszczędności budżetowe i cięcie programów społecznych, sprzeniewierzyła 
się swoim ideałom i zapłaciła za to słoną cenę”55. 

Według dziennikarza z „Buisness Insider”, wynik wyborów to gorzka 
pigułka dla Lodewijka Asschera. Jego pierwsze wybory jako przywódcy partii 
PvdA zaliczyły najgorszą klęskę w historii parlamentaryzmu w Niderlandach56. 
Przewodniczący partii na okres kampanii Hans Spekman, odpowiedzialny za 
jej przebieg, wynikiem wyborów był zdruzgotany. Były to już czwarte prze-
grane wybory prowadzone przez niego, nic dziwnego zatem, że zgłosił swoją 
dymisję. Partię Pracy czeka ciężka praca, aby odrobić straty i odzyskać swój 
elektorat. Obok nieudanej kampanii wyborczej przyczyną klęski tej socjalde-
mokratycznej partii jest powolne zanikanie ich naturalnego zaplecza politycz-
nego, malejących szeregów klasy robotniczej w związku z likwidacją miejsc 
ich pracy w Niderlandach i przenoszeniem ich zagranicę, wzrost szeregów 
klasy średniej, ograniczenia państwa opiekuńczego i podziały wewnątrz partii 
związane z nowym tematem, jakim jest masowa imigracja57.

6. Z OSTATNIEJ CHWILI

Po długotrwałych negocjacjach została zawarta umowa koalicyjna oraz 
powołany nowy gabinet. Premierem po raz trzeci został Mark Rutte. W skład 
nowego rządu koalicyjnego weszły cztery partie: VVD, CDA, D 66 oraz CU 
(Unia Chrześcijańska). 

54 Język niderlandzki „Werk, werk en nog eens werk. Dat heeft voor mij nu de aller-
hoogste prioriteit. Goed werk voor een fatsoenlijk loon”, Lodewijk Asscher, https://
www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/lodewijk-asscher [dostęp: 
25.04.2017].

55 J. Winiecki, Holenderska tama…, op. cit., s. 53.
56 Lodewijk Asscher, https://www.businessinsider.nl/pvda-lodewijk-asscher-verkiezingen-

-2017-uitslag/ [dostęp: 25.04.2017].
57 Maaike van Houten, Hierdoor ging het mis bij de PvdA [Coś poszło nie tak z PvdA], 

„Trouw” 2017, 17 marca, https://www.trouw.nl/democratie/hierdoor-ging-het-mis-bij-
de-pvda~aef74d6f/ [dostęp: 25.04.2017].
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Czy wynik wyborów w Królestwie Niderlandów zatrzymał zwycięski marsz 
populizmów w Europie? Znany politolog Jan Zielonka nie pozostawia jednak 
złudzeń. 

„Nawet jeżeli populiści ponoszą porażki, to populizm mimo to wygrywa i zmiena status 
quo. Stare nigdzie nie wraca (...) Trzeba się uwolnić z dychotomii między kontrrewolucją 
a obroną status quo, czyli między populistami a noeliberałami. Ona – kto by nie wygrał – 
prowadzi nas od, a nie do demokracji”58. 

Pełen emocji dyskurs wprowadził populizm na salony elit politycznych 
Europy. Do języka polityki w Niderlandach weszło nowe określenie „fałszywy 
populizm” (verkeerd populisme). Posłużył się nim Mark Rutte w  kampanii 
wyborczej w kontekście zwycięstwa zwoleników Brexit i Donalda Trumpa 
w Stanach Zjednoczonych. 

„Mam nadzieję, że kostki niderlandzkiego domina nie runą. Możemy jeszcze odwrócić 
ów trend fałszywego populizmu” – powiedział Mark Rutte w wywiadzie radiowym”59. 

Czy premier rządu Królestwa Niderlandów miał rację, pokaże najbliższy czas. 
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CZERWONA KARTKA DLA „FAŁSZYWEGO POPULIZMU”. 
WYBORY W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW (MARZEC 2017 ROKU)

Streszczenie

Wybory do Drugiej Izby parlamentu Królestwa Niderlandów 15 marca 
2017 roku cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem obserwatorów 
życia politycznego niemal całego świata. W walce o zwycięstwo liczyło się 
dwóch polityków: populista Geert Wilders z Partii Wolności i Mark Rutte, 
premier zdymisjonowanego gabinetu, przywódca liberalnej Partii Ludowej 
na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Nowej dynamiki w walce wybor-
czej w Niderlandach nieoczekiwanie nadał prezydent Turcji, Recep Tayyip 
Erdogan. Postanowił on zmobilizować imigrantów tureckich w państwach, 
w  których stanowią oni znaczne skupiska, do udziału w zaplanowanym na 
16 kwietnia referendum w ich ojczyźnie. Zdecydowna odmowa Marka Rutte 
na prowadzenie kampanii w Niderlandach przez ministra spraw zagranicz-
nych Turcji i minister ds. rodziny i polityki społecznej wywołała agresję słowną 
prezydenta Erdoğana. Nazwał on państwo to „republiką bananową”, a panu-
jące tam rządy faszystowskimi. Zdecydowana postawa premiera Rutte zyskała 
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mu sympatię rodaków, wszystkich frakcji politycznych oraz Angeli Merkel, 
co prawdopodobnie przechyliło szalę na korzyść mocnego zwycięstwa jego 
ugrupowania.

RED CARD FOR “FALSE POPULISM”: ELECTIONS IN THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS (MARCH 2017)

Summary

The election to the Second Chamber of the parliament of the Kingdom 
of the Netherlands on 15 March 2017 met with extremely great interest of 
political observers almost all over the world. Two politicians fought the main 
battle: a populist Geert Wilders of the Party of Freedom and Mark Rutte 
of the People’s Party of Freedom and Democracy (VVD). The President 
of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, unexpectedly added dynamics to the 
election in the Netherlands. He decided to mobilise Turkish immigrants in 
countries where they constitute considerable communities to take part in the 
constitutional referendum in Turkey scheduled for 16 April. When Mark 
Rutte decisively refused to allow the Turkish Minister of Foreign Affairs and 
the Minister of Family and Social Policies to run a political campaign in the 
Netherlands, President Erdogan reacted in strong words and characterised 
the Dutch government as fascist and the country acting like a banana republic. 
The strong stand of Prime Minister Rutte enjoyed real popularity with the 
Dutch population, other political factions and Angela Merkel, which probably 
helped him and his party win the election.

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ «ЛОЖНОГО ПОПУЛИЗМА». 
ВЫБОРЫ В КОРОЛЕВСТВЕ НИДЕРЛАНДОВ (МАРТ 2017)

Резюме

Выборы во Вторую палату Парламента Королевства Нидерландов 
15 марта 2017 года вызвали исключительно повышенный интерес наблю-
дателей политических событий почти со всего мира. В качестве основных 
противников в выборах выступают два политика: популист Герт Вилдерс из 
Партии свободы и Марк Рютте, руководитель расформированного Кабинета 
министров, лидер либеральной Народной партии за свободу и демократию 
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(VVD). Новый динамизм в избирательной борьбе неожиданно привнёс пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он принял решение мобилизовать 
турецких иммигрантов в тех государствах, в которых они представляют 
собой наибольшие скопления, к участию в планируемом на 16 апреля рефе-
рендуме на их родине. Решительный отказ Марка Рютте в проведении кам-
пании в Нидерландах министром иностранных дел Турции и Министром 
по вопросам семьи и социальной политики вызвал словесную агрессию со 
стороны президента Эрдогана. Он назвал Нидерланды «банановой респу-
бликой», а правящую власть – фашистской. Решительная позиция премьер-
министра Рютте привела к росту симпатии со стороны соотечественников, 
всех политических фракций и Анжелы Меркель, что, по всей вероятности, 
перевесило чашу весов в пользу значительной победы его партии.



Anna Radiukiewicz*

OBYWATELSKOŚĆ W DYSKURSIE 
PARLAMENTARNYM – ANALIZA DEBAT 
NAD OBYWATELSKIMI INICJATYWAMI 

USTAWODAWCZYMI1

WPROWADZENIE

Natura relacji między obywatelami a sprawującymi władzę jest istotnym 
czynnikiem, którego kształt przesądza o typie systemu politycznego, również 
tego o charakterze demokratycznym2. Współczesne społeczeństwa dysponują 
– przynajmniej teoretycznie – wieloma możliwościami równoważenia stosun-
ków łączących lud z jego przedstawicielami i funkcjonariuszami publicznymi. 
Co więcej, do działań, które zwiększają zakres zaangażowania obywateli, 
zachęca się w dyskursach społecznych, dominujących w wielu porządkach 
typu liberalno-demokratycznego. Podobnie rzecz ma się w Polsce, w któ-
rej na poziomie rozwiązań regulujących podejmowanie decyzji publicznych, 
wyraźnie artykułowane są hasła governance czy new governance3. Mimo to ich 
„zaimplementowanie” napotyka przeszkody. Niezmiennie, jedną z nich jest 
niedostateczna „obywatelskość obywateli”. Mieszkańcy Polski tworzą w myśl 

* Anna Radiukiewicz – dr, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, radiukie 
wicz@isppan.waw.pl

1 Artykuł powstał w ramach badań statutowych – projektu „Udział społeczeństwa w pro-
cesach decyzyjnych państwa” realizowanego przez zespół Zakładu Badania Elit i Insty-
tucji Władzy ISP PAN.

2 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Aletheia, Warszawa 2011, 
s. 316–317.

3 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 
2007, nr 1, s. 14–18.
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tej oceny nierozwinięte społeczeństwo obywatelskie, gdyż „(...) dopiero uczą 
się nowych postaw po długim okresie zniewolenia”4.

Zgodnie z taką diagnozą edukacja obywatelska rozpoczęła się wraz 
z początkiem procesu transformacji. Jak się podkreśla, istotną funkcję dydak-
tyczną czy dyscyplinującą pełnił w tym kontekście dyskurs proobywatelski5. 
Jednocześnie postępowały reformy, których celem było stworzenie nie tylko 
zachęt, ale i możliwości realizacji roli obywatelki i obywatela. Duży nacisk 
został przy tym położony na uregulowanie działania sformalizowanych grup 
społecznych, szczególnie stowarzyszeń i fundacji. Zgodnie z dominującym 
poglądem obywatelskość miała się bowiem realizować w sferze specjalnie 
wydzielonego sektora, nazywanego trzecim6. Utożsamionemu z nim spo-
łeczeństwu obywatelskiemu przypisano rozmaite funkcje, jak przykładowo 
funkcja edukacyjna, integracyjna czy usługowa7. Nieco mniej uwagi poświę-
cano natomiast tym sposobom aktywności obywatelskiej, których realizacja 
wymagała zaangażowania o charakterze otwarcie politycznym czy szerzej 
publicznym. Jednak i w tej domenie wprowadzono mechanizmy uobywatel-
niające, jak np. obowiązkowe konsultacje aktów prawnych, budżety partycypa-
cyjne czy lokalne referenda. Za tego typu rozwiązanie uznać można również 
obywatelską inicjatywę ustawodawczą (OIU).

Debaty parlamentarne, towarzyszące prezentacji projektów ustaw wnie-
sionych w trybie OIU, stanowią dogodny materiał dla przyjrzenia się relacji 
obywatele–politycy. W rolach obywateli i polityków występują na scenie par-
lamentu z jednej strony przedstawiciele komitetów inicjatyw ustawodawczych, 
z drugiej reprezentanci klubów politycznych, a także administracji rządowej. 
Zakłada się jednocześnie, że fakt obywatelskości powoduje nie tylko poja-
wienie się podczas dyskusji tematyki relacji między wymienionym aktorami, 
ale – ze względu na wspomnianą istotną rolę dyskursu proobywatelskiego 
– obywatelskość staje się znaczącym argumentem w trakcie debat. Zatem 
głównym przedmiotem badania, którego rezultaty są przedstawione w artyku-
le, była obywatelskość. Analiza obejmowała strategie dyskursywne stosowane 

4 M. Oramus, Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania 
w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej”, 2015 nr 1, s. 179.

5 M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napięt-
nowanego swojego, „Recykling Idei”, 2008, nr 10, s. 106; K. Górniak, Społeczeństwo 
obywatelskie w Polsce. Spojrzenie postkolonialne, „Trzeci Sektor”, 2014, nr 32(1), s. 22.

6 J. Sowa, Cała władza w ręce rad? O formach demokratycznej kontroli nad wytwarzaniem 
kultury, „Kultura i Społeczeństwo”, 2011, tom LV, nr 1, s. 32–33.

7 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 123.
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w debatach wywołanych wniesieniem pod obrady Sejmu obywatelskich pro-
jektów ustaw. Interesujące było po pierwsze rozumienie przez uczestników 
debat obywatelskości (co lub kto jest obywatelski). Po drugie, w badaniu pod-
jęta została również próba odtworzenia sposobów interpretowania i używania 
obywatelskości jako argumentu – zatem pytanie, o to, jak, a także w jakim 
celu jest on wykorzystywany. Analiza wystąpień sejmowych pozwoliła również 
na sformułowanie wniosków dotyczących stosunku sprawujących władzę do 
obywateli8. 

1.  OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA 
– ZNACZENIE I KONTEKSTY

Ludowa inicjatywa ustawodawcza to jedno z konstytucyjnie gwarantowa-
nych narzędzi uczestniczenia obywateli w procesie decyzyjnym. Jak podczas 
debaty 1 kwietnia 1998 roku nad ustawą wprowadzającą szczegółowe regula-
cje stosowania tej „prerogatywy”, mówiła Danuta Waniek, inicjatywa: 

„[m]oże przyczynić się do przełamania niebezpiecznej alienacji politycznej, która także 
m.in. sprawia, że spotykamy się w naszym kraju z niezwykle niską frekwencją wyborczą”9. 

Z tego powodu, zdaniem Waniek, parlamentarzyści winni: 

„przełamywać bariery dzielące świat polityki i świat zwykłych ludzi, czyli tych, którym 
władze publiczne powinny służyć”10. 

Podczas wspomnianej debaty zwracano również uwagę na znaczenie tego typu 
aktywności dla charakteru ustroju politycznego, bowiem: 

 8 A analizie wykorzystano 27 debat przeprowadzonych w latach 2011–2015, w Sejmie 
VII kadencji nad projektami obywatelskimi. Były to wszystkie dyskusje z okresu ostat-
niej pełnej kadencji Sejmu, które zostały poświęcone pierwszemu czytaniu takich pro-
jektów. Czytania odbyły się podczas 17 posiedzeń Sejmu. Sprawozdania stenograficzne 
z tych posiedzeń (których lista, wraz z zastosowaną w artykule numeracją, znajduje się 
w tabeli 1 w Aneksie) analizowano najpierw w celu zidentyfikowania miejsc, w których 
uczestnicy debat wprost zwracają uwagę na kwestię obywatelskości (np. projektów, 
uczestników debat). W powtórnym czytaniu badano natomiast, jak obywatelskość była 
przez nich wykorzystywana jako argument. Podejście takie polegało zatem na analizie 
treści dyskusji, a swoje inspiracje miało w metodzie analizy dyskursu.

 9 Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Sejmu RP, 1 kwietnia 1998 r. (pierwszy 
dzień obrad), http.://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf [dostęp: 06.10.2017].

10 Ibidem.



Obywatelskość w dyskursie parlamentarnym – analiza debat… 331

„w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej przejawia się też mobilizacja i manifestacja 
opinii publicznej, bo tam gdzie opinia publiczna nie jest zorganizowana, tam po prostu 
nie ma demokracji”11. 

W rezultacie ustaleń sprzed blisko 20 lat stworzono zatem obywatelkom 
i obywatelom sposobność poddania pod społeczną i polityczną debatę wła-
snych projektów ustaw. Ich wniesienie pod obrady Sejmu wymaga zawiązania 
komitetu ustawodawczego, który podejmie trud zgromadzenia minimum stu 
tysięcy podpisów osób popierających inicjatywę. Stanowi to warunek podjęcia 
na forum sejmowym debaty, która toczy się następnie trybem określonym 
w regulaminach parlamentu. Wiele tych formalnych wymogów okazuje się 
nieraz barierą dla skuteczności obywateli. Jednocześnie wskazuje się, że – 
w porównaniu z innymi krajami Europy, w których funkcjonuje podobne 
rozwiązanie – z drogi polegającej na stworzeniu własnego projektu zapisów 
ustawy, który odpowiadałby na wybrane problemy społeczne, korzysta się 
w Polsce relatywnie często12.

Wspomniane manifestowanie opinii publicznej poprzez wykorzystanie 
inicjatywy obywatelskiej może się w pełni zrealizować, kiedy projekty trafią 
pod obrady Sejmu. Parlament stanowi bowiem istotny obszar sfery publicznej, 
w ramach którego toczy się dyskurs polityczny13. W państwach demokratycz-
nych jest miejscem, służącym w rzeczy samej debatowaniu. Tematyka debat, 
które odbywają się w parlamencie, jest wyznaczana przede wszystkim obsza-
rami odpowiedzialności państwa. Do podstawowych z nich można zaliczyć 
takie między innymi kwestie, jak służba zdrowia, obronność, czy te związane 
z administracją lub edukacją. Rezultaty tych deliberacji mają istotne, syste-
mowe konsekwencje. Z tego powodu van Dijk twierdził, że: 

„[d]ebaty parlamentarne są jednym z najważniejszych gatunków w domenie polityki. (…). 
Ich znaczenie bierze się poniekąd z faktu, że w demokracjach ‘siła ludu’ manifestuje się 
poprzez parlament, że debaty parlamentarne – w wersji idealnej – są rodzajem dyskursu 
mającego największy wpływ na państwo demokratyczne”14.

11 Ibidem.
12 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Herrmanns, Obywatele decydują. Obywatelska Inicja-

tywa Ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw 
Obywatelskich, Łódź 2012, s. 63–77.

13 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu 
publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 22–23.

14 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kul-
tury”, 2003, tom 15, s. 18. 
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Dyskutowane w trakcie posiedzeń Sejmu i Senatu ustawy są na różne 
sposoby prezentowane i nazywane. Z jednej strony to parlament stanowi 
otoczenie instytucjonalne, które wpływa na sposoby i treści tworzonego 
w jego ramach dyskursu. Z drugiej strony, występujący tam mówcy przyjmu-
ją zazwyczaj rolę polityków, a w następstwie działają wedle swej „ideologi 
zawodowej”15. To również ma swoje konsekwencje w dyskursach parlamen-
tarzystów, które muszą być podporządkowane wymogom regulującym to, co 
powinni, a czego nie powinni oni mówić. Według Majkowskiej zachowują się 
oni w określony sposób, ponieważ nakazuje im to: 

„ugrupowanie partyjne, interesy partyjne, pełniona funkcja i pozycja społeczna”16. 

Ci, którzy nie podporządkowują się zasadom wiązanym z zawodem polityka, 
są oceniani negatywnie, bowiem zarazem osoby zabierające głos z mównicy 
Sejmowej starają się zrobić odpowiednie wrażenie na odbiorcach. Trzeba 
mieć na uwadze również i to, że dyskurs polityczny, w tym parlamentarny, 
jest fragmentem szerszego dyskursu publicznego. Ten ostatni stanowi więc 
tło, a jednocześnie istotny punkt odniesienia dla zakresu i kształtu debat 
podejmowanych przez elity polityczne. W ramach dyskursu publicznego każ-
dego społeczeństwa funkcjonują tematy dominujące, porządkujące myślenie 
o świecie: sposoby jego opisywania i waloryzowania. Szczególną rolę w usta-
laniu spraw ważnych i nieważnych mają elity polityczne będące jednocześnie 
symbolicznymi17.

Wydaje się, że za jeden z takich istotnych tematów, szczególnie na począt-
ku okresu transformacji ustrojowej w Polsce, uznać można funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego oraz obywatelskości Polek i Polaków. Dyskurs 
na ten temat jest w przyjętym tu ujęciu wyrazem ideologii społeczno-politycz-
nej, podobnie jak przykładowo idee demokratyczne, do bycia rzecznikiem 
których zachęca to, że – jak stwierdził van Dijk – „dominują i jest na nie 
powszechna zgoda”18. O powszechności koncepcji społeczeństwa obywatel-
skiego świadczyć może to, że pojawiła się w latach 90. XX wieku19 zarówno 

15 Ibidem, s. 26.
16 A. Majkowska, Współczesny polski dyskurs sejmowy, „Językoznawstwo”, 2012, nr 1(6), 

s. 71.
17 M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicz-

nych. Próba diagnozy, SEDNO, Warszawa 2014, s. 8–9.
18 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny…, op. cit., s. 9.
19 Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego funkcjonowało już dużo wcześniej. Jednak 

w Polsce okresu transformacji nabrało ono specyficznego znaczenia.
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w dyskursie prawicy, jak i lewicy, co, zdaniem Szackiego, stało w sprzeczno-
ści z dotychczasowym obyczajem. Zgodnie z nim ludzi tych obozów różniły 
zarówno poglądy, jak i słowa „klucze”, które pozwalały na ich opisanie20. Tak 
rozumiana powszechność idei społeczeństwa obywatelskiego była możliwa 
dzięki powiązaniu jej z ideą rozwoju i zaprzęgnięciu do legitymizacji wpro-
wadzonych w okresie transformacji przemian21. Sprzyjało to temu, jak zauwa-
żyła Karolina Starego, aby idea społeczeństwa obywatelskiego w polskim 
dyskursie uległa kolonizacji ze strony ideologii neoliberalnej22. Przejawiło się 
to w dwóch tendencjach: „depolityzacji” i „odklasowieniu” tej idei. Zatem 
neoliberalny model obywatelskości został zapoczątkowany i wsparty finanso-
wo przez instytucje zagraniczne, ale równie istotną rolę w procesie jego wdra-
żania odegrały lokalne elity polityczne23. Zaangażowały się one przy tym – jak 
pisze Czyżewski z zespołem – równie gorliwie, co bezrefleksyjnie, w dyskurs 
pedagogizacyjny, zachęcający do podejmowania inicjatyw obywatelskich24.

2. OBYWATELSKOŚĆ STOSOWANA – WYNIKI ANALIZY DYSKUSJI

Analiza dyskusji dotyczących 27 projektów ustaw pozwoliła w pierwszym 
rzędzie na doprecyzowanie rozumienia obywatelskości owych projektów 
przez debatujących polityków i przedstawicieli komitetów inicjatyw ustawo-
dawczych. Po pierwsze obywatelskość projektów oznaczała po prostu to, że 
zostały stworzone i poparte przez obywateli. Dowodem tej aprobaty była 
liczba zgromadzonych podpisów, o której bardzo chętnie wspominano, chcąc 
podkreślić rangę społecznej propozycji. Jak to ujął podczas jednej z debat 
Artur Ostrowski z SLD, ze względu na dużą liczbę podpisów projekt oby-
watelski „ma swoją wagę” i dlatego „warto nad nim debatować i oczywiście 
pracować”25. Dla podkreślenia znaczenia inicjatyw, a także chcąc dowieść 
ich społecznej aprobaty, chętnie zwracano uwagę również na różnorodność 

20 J. Szacki, Ani książę, ani kupiec: obywatel, Znak, Kraków 1997, s. 5.
21 Por. I. Iłowiecka-Tańska, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Wydaw-

nictwa UW, Warszawa 2011; P. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, 
Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2004.

22 K. Starego, Obywatelstwo, [w:] Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekon-
strukcji pedagogiki kultury, Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 217–218.

23 K. Jacobsson, E. Korolczuk (red.), Civil Society Revisited Lessons from Poland, 
Berghahn Books, 2017, s. 9–10.

24 M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.), Dyskurs…, op. cit., s. 18.
25 15, s. 190 (informacje oznaczają numer i stronę sprawozdania stenograficznego). 
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i wielość środowisk popierających dany projekt, co nieraz miało być świadec-
twem umiejętności przekraczania podziałów politycznych na rzecz tzw. dobra 
wspólnego. Po drugie, poza poparciem przez wielu obywateli czy organizacje, 
istotnym argumentem, który pozwalał na podkreślenie obywatelskości pro-
jektów, był też fakt poddania ich konsultacjom społecznym. W ten właśnie 
sposób broniono np. projektu składanego przez Polski Związek Działkowców 
przed zarzutami o skupianie się w nim na interesach członków jednej orga-
nizacji, a nie trosce o dobro wspólne. Wreszcie po trzecie, o obywatelskości 
miało w przekonaniu uczestników debat świadczyć to, że projekt powstał albo 
bez udziału polityków, albo przy poparciu polityków różnych ugrupowań. 
Zatem projekt obywatelski to ten, który: 

„[j]est opracowany społecznie, poza wszelkimi strukturami partyjnymi”26. 

Bądź też jest „apolityczny”, co oznacza, że wśród inicjatorów: 

„znajdują się osoby bezpartyjne oraz członkowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Spra-
wiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego”27. 

Ponadto – o czym będzie jeszcze mowa – obywatelskość ceniono. Anali-
za wypowiedzi dowodzi, iż była to cecha podnosząca rangę dyskutowanych 
projektów. To z powodu ich „obywatelskiego charakteru”28 rekomendowano 
dalsze prace nad nimi w komisjach. Podczas wystąpień dotyczących projektów 
chwalono też obywateli za ich prospołeczne motywacje, dziękowano również 
tym, którzy ponieśli wysiłek zgromadzenia niezbędnych podpisów, doceniając 
tym samym ich obywatelskie zaangażowanie.

W wystąpieniach starano się zatem nie tylko dowartościować poza- czy 
ponadpartyjność poparcia dla konkretnych inicjatyw, ale wskazywano również 
na szczególne cechy tych, którzy je popierali lub o nie zabiegali. Analiza treści 
debat nad inicjatywami obywatelskimi pozwoliła wobec tego na odtworzenie 
kreowanego w ich trakcie wizerunku tych, których określano obywatelami. 
Okazało się, innymi słowy, że obywatel to osoba o określonych cechach, 
po pierwsze, o dobrej, a bywało, że lepszej od wielu polityków, znajomości 
tematyki podnoszonej w projekcie ustawy. Podstawami takiej wiedzy były, 
a to badania i diagnozy, a to szerokie konsultacje, jakim poddano projekt 
przed jego wniesieniem pod obrady. W jeszcze innych przypadkach mówiono 

26 9, s. 8, R. Szczepański, Przedstawiciel Komitetu.
27 5, s. 229, A. Porawski, Przedstawiciel Komitetu.
28 11, s. 60, D. Niedziela, PO.
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o autorach inicjatyw jako ludziach dobrze poinformowanych dzięki doświad-
czeniom życiowym i bliskości spraw, które podejmowali, a które stanowiły 
część ich „zwykłego” życia. Wobec tego obywatele to ci, którzy „wiedzą naj-
lepiej”29. To zwykli ludzie, czasem onieśmieleni stojąc w obliczu parlamenta-
rzystów, jak było w przypadku Rafała Szczepańskiego, który kończąc swoją 
wypowiedź w Sejmie, podkreślał: 

„To wielki zaszczyt dla zwykłego obywatela, jakim jestem, stanąć przed Wysoką Izbą”30. 

Tacy zwykli obywatele byli przez swoich „parlamentarnych rzeczników” 
przeciwstawiani decydentom. Dla wzmocnienia siły argumentów obywate-
li kreślono więc wizję dychotomicznego podziału. Po jednej stronie stawia-
no obywateli wnoszących projekt, a po drugiej – polityków i urzędników. 
Tak np. prezentował obraz rzeczywistości Ireneusz Lipiecki – przedstawiciel 
obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie zachowania 
przez Skarb Państwa w grupie Lotos większościowego pakietu akcji – według 
którego zwyczajni obywatele zdumieni „manifestacyjnym nieszanowaniem 
wartości wspólnego państwa”31 stoją naprzeciw pogubionych decydentów, 
którzy próbują 

„dezawuować propozycję społeczną, przeciwstawiać z pychą i wyniosłością kilkutysięczny 
aparat urzędniczy skromnej, społecznej, obywatelskiej inicjatywie”32.

Obywatele, którzy poparli dany projekt, byli opisywani nie tylko jako 
ludzie znający lepiej niż posłanki i posłowie interesującą ich tematykę, ale 
również – po drugie – jako ludzie świadomi rangi danego zagadnienia. Wyod-
rębniano niejako w ten sposób spośród szerszego grona Polek i Polaków 
grupę, charakteryzującą się lepszą od pozostałych zdolnością hierarchizowa-
nia problemów społecznych i zrozumieniem wybranej kwestii. Taki wizerunek 
obywateli nakreśliła w swym przemówieniu np. Marzena Wróbel (SP), odno-
sząc się do grupy osób, które poparły projekt zakładający zwiększenie liczby 
godzin historii w szkołach. Zdaniem posłanki: 

„Ci obywatele państwa polskiego [którzy podpisali się pod projektem – przyp. AR] zrozu-
mieli, o co tutaj toczy się walka”33. 

29 15, s. 202, A. Błądek, PiS.
30 2, s. 9.
31 3, s. 297.
32 3, s 298.
33 6, s. 154.
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Większą dojrzałość, świadomość obywateli podpisujących się pod wybranym 
projektem wiązano również z ich moralnością. Chodziło zatem o to, że sygna-
tariusze stanowią grupę ludzi, dla których ważne są pewne wartości i to ten 
fakt leży u podstaw ich decyzji o poparciu inicjatywy. W ten sposób argumen-
towała Kaja Godek podczas jednego ze swoich wystąpień, w którym przedsta-
wiała projekt obywatelski w Sejmie. Jej zdaniem zwolennicy prezentowanego 
przez nią projektu zakazującego aborcji są: 

„świadomymi obywatelami domagającymi się zniesienia jednego z najbardziej barbarzyń-
skich i niesprawiedliwych praw wciąż funkcjonujących w Polsce, prawa, które zezwala na 
rozszarpywanie, trucie, głodzenie i pozostawianie na pewną śmierć setek ludzi rocznie”34. 

Stosując podobne argumenty, dotyczące istotnych wartości, które połączyły 
grupę osób wspierających projekt, odpierał zarzuty o jego nieobywatelskość 
Michał Chodkowski. W  jego wypowiedzi inicjatywa dotycząca ustanowienia 
17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej była inicjatywą obywateli: 

„którzy chcą promować pewne wartości w przedsiębiorczości, wartości w życiu codzien-
nym, w życiu zawodowym, które prowadzą”35. 

Bywało też tak, że obywateli przedstawiano jako ludzi broniących pewnych 
wartości, a inicjatywę ustawodawczą traktowano jako wyraz protestu obywa-
telskiego przeciw brakowi ich poszanowania w życiu publicznym. Taki obraz 
sytuacji odmalował w swej płomiennej wypowiedzi Patryk Jaki, kiedy – wcie-
lając się w rolę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – oceniał 
sygnatariuszy projektu słowami:

„Te osoby [które podpisały projekt ustawy – przyp. AR] tworzące ten wspaniały, duży ruch 
protestu są dzisiaj solą tej ziemi i dowodem, że dalej istnieją polski duch, polskie aspiracje, 
polska wiara, polska duma narodowa. Dziękuję im za to, że miałem zaszczyt ich dzisiaj 
reprezentować. Cieszę się, że tak wielu Polaków zerwało bandaże życzliwej obojętności 
wobec egzekucji na lekcjach historii. W związku z tym mam nadzieję, że znaczna część 
Sejmu nie poszła na organizowany przez ministerstwo edukacji przyspieszony kurs padania 
na kolana przed masowym morderstwem polskiego kodu kulturowego”36.

Jedną z najczęściej wymienianych pozytywnych cech, stosowanych do 
opisu tych, którzy zasłużyli na miano obywateli, była ich aktywność czy zaan-

34 17, s. 262.
35 17, s. 252.
36 6, s. 149.
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gażowanie. Jak to ujęła wspomniana Kaja Godek w odniesieniu do prezen-
towanego przez siebie projektu: 

„Obserwujemy ogromną aktywność obywatelską w obszarze ochrony poczętych dzieci”37. 

Zatem projekty były przygotowywane przez „grupę zaangażowanych obywa-
teli”, czy „grupę zapaleńców i społeczników”, którzy włożyli w ich przygo-
towanie: „mnóstwo czasu i serca”38. To osoby, które działają w myśl zasady: 

„(...) decydujmy o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”39. 

Obywatele, którzy: „wzięli sprawy w swoje ręce”40, zrobili to z poparciem tych, 
„którzy nie chcieli biernie przyglądać się negatywnym zmianom”41. Wtedy 
gdy była mowa o aktywnych obywatelach, wspominano o nich w powiązaniu 
z bardziej ogólnymi wartościami aktywnego społeczeństwa obywatelskiego 
i  jakości demokracji, jako o tych, których inicjatywy stanowić mają wartości 
tych realizację, wcielać je w życie. Argumentowano na przykład, że: 

„[p]ierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w Sejmie to jest święto społeczeństwa 
obywatelskiego, bo dzieje się to niezmiernie rzadko, świadczą o tym statystyki”42, 

a kiedy indziej – że złożony w Sejmie projekt to: 

„duży sukces społeczeństwa obywatelskiego, wynik zaangażowania wielu organizacji poza-
rządowych, wielu środowisk, ekspertów”43. 

Wobec tego, przy okazji przedstawiania projektów obywatelskich, posłowie 
byli: „świadkami społeczeństwa obywatelskiego”44 czy „urzeczywistnienia idei 
społeczeństwa obywatelskiego”45. Inicjatywy obywatelskie opisywano również 
jako działania będące swoistym dowodem na demokrację, ponieważ „są chyba 
najważniejszym wyznacznikiem demokracji”46. Zatem debatowanie nad nimi 

37 17, s. 210.
38 2, s. 13, P. Zgorzelski, PSL.
39 7, s. 60, P. Walkowski, PSL.
40 3, s. 312, M. Kamiński, PiS.
41 1, s. 118, K. Worobiec, Przedstawiciel Komitetu.
42 1, s. 122, K. Worobiec, Przedstawiciel Komitetu.
43 1, s. 147–148, R. Biedroń, Ruch Palikota.
44 3, s. 286, M. Domaracki, Ruch Palikota.
45 7, s. 39, B. Piech, Przedstawiciel Komitetu.
46 6, s. 151, P.P. Bauć, Ruch Palikota.
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było nie tylko sukcesem społeczeństwa obywatelskiego, ale również było to 
„zwycięstwo demokracji”47. 

Co więcej, przy okazji podejmowanych przez Komitety zabiegów o popar-
cie projektów toczyć się może: 

„działalność edukacyjna i obywatelska, bo podpis to rozmowa, to podejmowanie określo-
nych problemów, to pokazywanie drogi kształtowania przepisów prawa w Polsce”48. 

Podejmowanie inicjatyw ustawodawczych przez obywateli miało też zatem 
walor edukacyjny, przez co miało sprzyjać poprawianiu jakości społeczeństwa 
obywatelskiego i jego rozwijaniu. Dyskusje, podczas których podejmowano 
temat aktywności obywateli zaangażowanych w przygotowanie projektu usta-
wy, stanowiły bowiem również okazję do podniesienia kwestii słabości społe-
czeństwa obywatelskiego i konieczności jego stworzenia. W takich sytuacjach 
osoby zaangażowane w prace przy inicjatywie stanowiły docenianych podczas 
wystąpień budowniczych demokracji. Znaczenie takich działań podkreślał 
Dariusz Dziadzio z PSL: 

„(...) jesteśmy za tym, aby społeczeństwo stawało się coraz bardziej świadome tego, że ma 
możliwość i prawo zmiany pewnych działań, pewnych przepisów na swoją korzyść, cenimy 
sobie to, że te inicjatywy się pojawiają”49. 

W tym duchu wypowiadał się też Marek Suski z PiS, zwracając się do projek-
todawców nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt:

„To działanie w państwie demokratycznym, takim, w którym, można powiedzieć, aktyw-
ność społeczna nie jest specjalnie wielka, jest działaniem bardzo proobywatelskim, pro-
państwowym, prodemokratycznym. Odchodząc nawet od samej materii, niezwykle ważnej, 
dobrostanu zwierząt, trzeba wspomnieć o materii budowania społeczeństwa demokratycz-
nego i obywatelskiego i również za ten wkład dziękuję twórcom tego projektu ustawy”50.

Z kolei Rafał Szczepański – przedstawiciel inicjatywy w sprawie zmian 
tzw. „janosikowego”, systemu subwencji, który polega na przekazywaniu przez 
bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych, namawiając 
posłów do zajęcia się przedstawianym przez siebie projektem apelował o pod-
miotowe traktowanie, przy czym powoływał się na wspomnianą niedosta-

47 7, s. 54, B. Kownacki, PiS.
48 14, s. 86, T. Tomaszewski, SLD.
49 9, s. 173.
50 1, s. 139.
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teczną obywatelskość Polaków, a jednocześnie podkreślał znaczenie postawy 
polityków wobec obywateli: 

„Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Dajmy szansę projektowi, który przedkłada wam 
157 tys. obywateli, naszych rodaków, tych samych obywateli, których starają się państwo 
od lat zachęcić do udziału w życiu publicznym. Dajcie, proszę, wyraźny sygnał, że ich głos 
naprawdę się liczy”51.

Ostatnim wreszcie sposobem, w jakim przedstawiano obywateli i ich 
inicjatywy, było zwracanie uwagi na rzekome motywacje zaangażowanych 
osób, które wiązano z krytyczną postawą wobec działań ówczesnego rządu. 
Opozycja wykorzystywała zatem debaty nad projektami do podkreślenia wad 
polityki prowadzonej przez koalicję PO–PSL i docenienia obywateli w roli jej 
kontestatorów. Przy tej okazji zwracano uwagę na „wysyp inicjatyw obywatel-
skich”, które są wnoszone pod obrady, ponieważ obywatele: 

„nie zostali wysłuchani przez rząd i podejmują inicjatywy, uznając, że kiedy znajdzie się 
pod nimi wiele tysięcy podpisów i będą mogli z tej trybuny przedstawić swoje argumenty, 
wreszcie ktoś ich usłyszy”52. 

Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski twierdził natomiast, że inicjatywy 
obywatelskie: 

„są wynikiem polityki prowadzonej w tym parlamencie, gdzie opozycja nie może praktycz-
nie uchwalić żadnego projektu ustawy”53. 

W podobnym tonie wypowiadali się politycy PiS. Janusz Śniadek twierdził, 
że rosnąca liczba obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jest „[s]kutkiem 
ubocznym polityki Platformy” oraz, że: „[z]niecierpliwieni obywatele biorą 
sprawy w swoje ręce”54. W takiej sytuacji podejmowane przez komitety dzia-
łania bywały określane ochronnymi czy będącymi wyrazem oburzenia, troski, 
a nawet lęku obywateli wywołanych oceną dotychczasowego stanu rzeczy. 
Zatem, jak mówili uczestnicy debat sejmowych, projekt ustawy to: 

„wotum nieufności i oznacza brak zaufania do rządzącej ekipy, do własnego państwa”55, 

51 2, s. 9.
52 2, s. 58, T. Tomaszewski, SLD.
53 2, s. 59.
54 3, s. 160.
55 3, s. 308, R. Zbrzyzny, SLD.
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czy – jak argumentował Dawid Jackiewicz z PiS, w przypadku projektu doty-
czącego reprywatyzacji firmy LOTOS – 

„jest wyrazem dezaprobaty, nieufności i sprzeciwu wobec takiej bezrefleksyjnej, krótko-
wzrocznej polityki prywatyzacyjnej rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego”56. 

Z kolei obywatelska inicjatywa, której celem było zniesienie zmian w funk-
cjonowaniu sądów wprowadzonych w 2012 roku reformą Jarosława Gowina, 
miała być 

„skutecznym lekiem na nowotwór PO–PSL, który wyniszcza państwo polskie”57. 

Jeszcze inni postrzegali inicjatywę jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywa-
nych przez niezadowolonych obywateli: 

„To dobrze, że dzisiaj obywatele coraz częściej wychodzą na ulice. Ale to dobrze też, że 
obywatele dzisiaj potrafią w sposób zinstytucjonalizowany przeciwstawić się złym decyzjom 
władzy spod znaku PO–PSL”58.

W wypowiedziach tego typu, dla opisu relacji pomiędzy obywatelami 
a politykami, stosowano częstokroć metaforę nierównej walki. Zatem pro-
jektodawcy byli opisywani jako będący w stanie wojny z rządzącymi, o czym 
mówiła na przykład Marzena Wróbel, wówczas posłanka niezrzeszona, twier-
dząc, że projekt dotyczący cofnięcia obowiązku edukacyjnego dla sześciolat-
ków jest: 

„przejawem heroicznej walki rodziców o przyszłość ich dzieci. Heroicznej, bo toczonej 
z  rządem, który nie rozumie, na czym polega państwo obywatelskie, na czym polega 
państwo demokratyczne”59. 

Podobnie sprawę opisywała Kaja Godek, która, po raz wtóry stając na mów-
nicy Sejmowej, perorowała o swoim komitecie, jako tworzonym przez oby-
wateli, którzy „nie ustają w tej walce”60. Ujmowanie projektów ustaw jako 
wyrazu krytyki rządu zakładało również postrzeganie inicjatyw jako reakcji, 
odpowiedzi na działania lub zaniechania koalicji, a aktywność obywatelska 

56 3, s. 305.
57 4, s. 234, K. Lipiec, PiS.
58 4, s. 232, A. Rogacki, PiS.
59 15, s. 192.
60 17, s. 286.
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bywała przedstawiana jako rozbudzona błędnymi poczynaniami polityków. 
W ten sposób widział ją Andrzej Szlachta z PiS, twierdząc, że omawiany przez 
niego projekt 

„jest reakcją obywateli na kontrowersyjny pomysł rządu na wydłużenie wieku emerytal-
nego do 67. roku życia”61, 

czy Krystyna Pawłowicz z tego samego klubu, dowodząc, że inicjatywa oby-
watelska: 

„została wymuszona biernością władz państwowych, które nie wykonują swych konstytu-
cyjnych obowiązków”62 

lub Karolina Elbanowska, przedstawicielka jednego z Komitetów Inicjatywy 
Ustawodawczej, mówiąc, że obywatele „zostali zmuszeni do ponadprzeciętnej 
aktywności obywatelskiej”63.

Obywatelom po raz kolejny przypisywano też szczególną, edukacyjną 
misję. Mieli być nauczycielami nie tylko społeczeństwa obywatelskiego, ale 
również polityków. Z tej perspektywy są to osoby, które „dają nam wszyst-
kim lekcję wychowania obywatelskiego”64 i „przypominają rządzącym, kto 
w demokratycznym państwie jest prawdziwym suwerenem”65. Na kwestię tę 
zwróciła uwagę również Karolina Elbanowska, pouczając z mównicy Sejmo-
wej obecnych na sali posłanki i posłów:

„(...) jesteśmy dumni, tak, jesteśmy dumni. Nie mylcie tego z pychą. Jesteśmy dumni. Nie 
jesteśmy poddanymi królów i panów, jesteśmy obywatelami w tym kraju. My jesteśmy 
suwerenem i państwo tu macie rolę służebną wobec nas, obywateli. Myśmy was tutaj 
wybrali nie po to, byście nam rozkazywali i byście nami rządzili, tak jak to w tej chwili ma 
miejsce, tylko po to, abyście nam służyli. Taka jest rola demokracji”66.

Zdaniem przedstawicieli opozycji, poza uczeniem polityków, krytyczni 
wobec koalicji PO–PSL obywatele wyręczają „nierychliwy rząd”67, rząd, który: 

61 3, s. 171–172.
62 12, s. 130.
63 2, s. 79.
64 15, s. 193, M. Wróbel, niezrzeszona.
65 15, s. 248, M. Wróbel, niezrzeszona.
66 15, s. 207. 
67 2, s. 11, T. Makowski, Ruch Palikota.
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„leniuchuje, że obywatele zaczynają swoje sprawy, życiowe sprawy brać we własne ręce, 
że wykazują inicjatywę legislacyjną, że angażują się w rozwiązywanie swoich życiowych 
spraw”68. 

Ponadto osoby podejmujące wyzwanie stworzenia projektu ustawy i zyskania 
dla niego poparcia mają też odwagę podejmowania spraw trudnych, których 
podjęcia obawia się rząd – jak twierdził Piotr Szeliga z Solidarnej Polski – 
„często z obawy przed reakcją społeczeństwa”69 lub też dlatego, że jego człon-
kowie są pozbawieni „wizji zmian”70 i pozostają „głusi na apele, na prośby, na 
propozycje”71. Zatem to dzięki działaniom komitetów inicjatywy ustawodaw-
czej mogła się w czasie trwania VII kadencji Sejmu umacniać wiara opozycji: 

„w to, że w Polsce naprawdę może być inaczej, może być sensownie, może być obywa-
telsko”72.

Dla uzupełnienia obrazu relacji między obywatelami i politykami nie-
zbędne jest dokonanie charakterystyki tych ostatnich. Wizerunek koalicji 
rządzącej, będący elementem wspominanej krytyki rządu, był kreślony pod-
czas debat sejmowych głównie przez przedstawicieli partii opozycyjnych oraz 
komitetów ustawodawczych, których projekty zostały odrzucone. Z ich punk-
tu widzenia najistotniejszym przewinieniem koalicji, a przede wszystkim PO, 
było ignorowanie głosu obywateli, wyrażające się odrzucaniem ich projektów 
w pierwszym czytaniu lub kierowaniem do komisji, ale bez dalszego nad nim 
procedowania. Sugerowano, że taki sposób postępowania z projektami jest 
normą stosowaną przez PO, że: 

„właściwie wszystkie projekty obywatelskie odrzuca najszybciej, jak może”73. 

To z tego powodu sarkastycznie komentowała niekorzystną dla swego Komi-
tetu decyzję parlamentu Kaja Godek: 

„Bardzo dziękuję Platformie Obywatelskiej, na którą zawsze można liczyć w kwestii skła-
dania wniosków o odrzucenie projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. Bardzo 

68 2, s. 51, R. Zbrzyzny, SLD.
69 1, s. 142.
70 4, s. 221, M. Kabaciński, Ruch Palikota.
71 4, s. 223, J. Bury, PSL.
72 15, s. 198, J. Zieliński, PiS.
73 12, s. 144, M. Dzierżawski, Przedstawiciel Komitetu.
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przepraszam za wszystkich wolontariuszy, którzy zbierali podpisy, za wszystkich, którzy 
się podpisali, przepraszam, że w ogóle jesteśmy aktywni”74. 

Platforma Obywatelska została wobec tego przedstawiona jako partia, która 
traktuje obywateli „jak przedmioty”, a projekty obywatelskie „niszczy”75. 
Jest  to partia, „która perfidnie nazwała się obywatelską”, a jej działania 
to  „jest po prostu wstyd i hańba”76, „[t]o jest lekceważenie niegodne tej 
Izby”77. Jak twierdzono, rząd PO i PSL: 

„w sposób zupełnie bezrefleksyjny i bezrozumny przedmiotowo traktuje inicjatywy oby-
watelskie”78, 

a swoim postępowaniem dowodzi braku obywatelskości, bowiem jeżeli: 

„Platforma Obywatelska byłaby naprawdę obywatelska, to pozwoliłaby na to, żebyśmy 
poszli z tymi projektami do komisji. Tam powinniśmy usiąść i znaleźć rozwiązanie, które 
jest dobre dla wszystkich”79. 

Zatem koalicjanci byli oskarżani o to, że ignorują „głosy tysięcy Polaków”80, 
a także że odrzucają projekty: „nie dając nawet możliwości dyskusji na ten 
temat w komisjach”81. Chodziło więc o to, że PO i PSL „nie słucha ludzi”82, 
czy, że „nie chce słuchać swoich obywateli”83. Jeszcze inni twierdzili, że posło-
wie PO swoimi działaniami dowodzą społeczeństwu, że ich zdanie jest „lep-
sze” i, że wiedzą „lepiej niż ludzie, niż 980 tys. ludzi, którzy właśnie podpisali 
ten projekt”84. Innymi słowy to politycy, „którzy plują w twarz obywatelom”85. 
Wreszcie przedstawicielom PO i PSL zarzucano złe traktowanie obywateli 
podczas debat sejmowych – atakowanie, poniżanie, podważanie ich obywa-
telskości. Przykładowo Dariusz Piontkowski z PiS zwracał się do przedstawi-
cieli PO: 

74 17, s. 285.
75 16, s. 325, M. Sadurska, PiS.
76 16, s. 331, A. Paluch, PiS.
77 16, s. 335, H. Olendzka, PiS.
78 15, s. 194, A. Ryfiński, poseł niezrzeszony.
79 10, s. 181, R. Telus, PiS
80 15, s. 198, J. Sądel, PiS.
81 10, 175, W. Zubowski, PiS.
82 3, s. 133, P. Szeliga, SP.
83 2, s. 51, R. Zbrzyzny, SLD.
84 7, s. 61, A. Kępiński, SLD.
85 15, s. 207, K. Elbanowska, Przedstawicielka Komitetu.
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„nie traktujecie obywateli, mieszkańców Polski jak obywateli, tylko traktujecie ich jak 
poddanych”86, 

a jego kolega klubowy twierdził: 

„Dawno na tej sali przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej, a więc ponad 400 tys. Pola-
ków, nie byli tak często obrażani”87. 

Byli i tacy, którzy stawiając koalicji rządzącej zarzuty, zwracali uwagę na 
konsekwencje nieprawidłowego stosunku jej przedstawicieli do obywateli 
wnoszących projekty ustaw (i dla uobywatelniania całego społeczeństwa). 
Podkreślali, że działania takie mają pozytywne znaczenie dla: 

„poczucia, że obywatele mają na coś wpływ, że są ważni i potrzebni, że rząd i większość 
sejmowa doceniają ich nie tylko w kampanii wyborczej, lecz również w ważnych dla nich 
sprawach”, 

ale także negatywny – że „trudno bardziej upokorzyć lub poniżyć autorów 
projektów sejmowych oczekujących na procedowanie”88. Wtedy zwracali 
uwagę, że taki stosunek polityków do obywateli nie sprzyja i tak niskiej aktyw-
ności obywatelskiej. Jak mówił Tomasz Makowski z Ruchu Palikota: 

„Jeżeli mamy słabą frekwencję wyborczą, jeśli politycy coraz częściej uważani są za dar-
mozjadów oderwanych od problemów codziennych, to jedną z przyczyn jest przekonanie 
wyborców, że polityczny establishment nie jest zainteresowany obywatelską aktywnością, 
a takie i im podobne inicjatywy są odrzucane nawet bez czytania projektu”89.

Analiza treści debat toczonych podczas pierwszych czytań projektów oby-
watelskich pozwoliła również na odtworzenie prezentowanego w ich trakcie 
wizerunku polityków partii opozycyjnych. W nakreślonym słowami uczest-
ników dyskusji obrazie dominowały cechy pozytywne, a ówcześni przedsta-
wiciele opozycji stawiali się w roli sprzymierzeńców obywateli – tych, którzy 
szanują obywatelską aktywność. Mówiono o tym wprost – jak w przypadku 
Dariusza Dziadzio z Ruchu Palikota, który stwierdził, że jego partia „stoi po 
stronie obywateli”90, czy Artura Ostrowskiego, według którego reprezento-
wany przez niego: „Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przykłada dużą 

86 15, s. 195.
87 8, s. 223, A. Jaworski, PiS.
88 2, s. 88, S. Kłosowski, PiS.
89 2 , s. 11.
90 7, s. 57.
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wagę do projektów obywatelskich”91. W ten sposób wyrażano podział między 
partiami politycznymi, bowiem zdaniem opozycji obywatele – odwrotnie jak 
w przypadku koalicji rządzącej – mogą liczyć na jej przedstawicieli, gdyż łączy 
ich to, że „mają jeden wspólny cel”92. Czasami podczas wystąpień dochodzi-
ło wręcz do utożsamiania się parlamentarzystów z obywatelami – w takich 
sytuacjach politycy opozycji to po prostu obywatele – jak w wypowiedzi Mari 
Zuby z PiS, która pytała: 

„Dlaczego polski rząd nie chce z nami – obywatelami tego kraju – rozmawiać na ten temat 
szczerze i odważnie?”93. 

Notabene podział ów próbowali zdezawuować zarówno politycy PO, jak 
i przedstawiciele PSL również przechodząc na stronę obywateli, a to przy-
znając, że ich partia: 

„z wielkim szacunkiem podchodzi do projektów (…), do wszelkiej formy aktywności oby-
watelskiej, a w szczególności do inicjatyw ustawodawczych”94, 

a to dowodząc, że „to Polskie Stronnictwo Ludowe było inicjatorem obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej”95. Ponadto zarówno przedstawiciele koali-
cji rządzącej, jak i partii postrzeganych jako liberalno-lewicowe (SLD, Twój 
Ruch), starając się odpierać zarzuty związane z głosowaniem o odrzucenie 
projektów obywatelskich, stosowały opisaną już strategię podważania obywa-
telskości. Wówczas to powątpiewano w masowość i autentyczność poparcia 
danego projektu, podawano też w wątpliwość, czy: 

„wszystkie osoby, które się pod nim podpisały, były świadome tego, pod czym się podpi-
sują”96, 

stwierdzając nawet, że podczas zbierania podpisów „trochę oszukiwało się 
ludzi”97. Inni posłowie zwracali uwagę, że przedstawiany projekt jest wyrazem 
troski o wąską grupę interesu, że w ten sposób „jakaś grupa społeczna, a wła-

91 10, s. 167.
92 2, s. 94, Z. Dolata, PiS.
93 3, s. 170.
94 1, s. 123, A. Litwiński, PO.
95 4, s. 234, F. Stefaniuk, PSL.
96 12, s. 127, M. Sekuła-Szmajdzińska, SLD.
97 7, s. 77, J. Lassota, PO.
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ściwie grupa gospodarcza, chce ustanowić swoje święto w drodze ustawy”98 
lub, że projekt został przygotowany przez „prezesów i prawników prezesów, 
i to tych najwyższych”99, a nie obywateli. Wreszcie, chcąc podważyć obywatel-
skość projektów i usprawiedliwić tym samym swój do nich stosunek określano 
je „polityczną hucpą”100 i próbowano demaskować polityków, którzy stali za 
danym projektem, jak w przypadku wystąpienia Eugeniusza Kłopotka z PSL, 
który nawoływał: 

„przestańcie robić taki cyrk. (...) jak patrzę na komitet tej inicjatywy, to jesteście wy, też 
obywatele, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości”101.

3. OBYWATELSKOŚĆ JAKO LINIA PODZIAŁU

Na wyjątkowość inicjatyw obywatelskich zwracał uwagę S. Wójcik, pisząc 
na podstawie wniosków z badań nad jedną z debat sejmowych, że: 

„ich silna, bezpośrednia legitymacja społeczna sprawia, że są w pewien sposób uprzywi-
lejowane”102. 

Przedstawiona w niniejszym artykule analiza dyskusji podczas pierwszych 
czytań projektów obywatelskich pozwoliła w wystąpieniach uczestników odna-
leźć wyrazy tego szczególnego stosunku. Podczas posiedzeń Sejmu politycy 
kreowali bowiem swój wizerunek, jako tych, którzy potrafią we właściwy – 
zatem społecznie aprobowany – ów szczególny sposób podejść do projektów 
obywateli. Autorzy tych wypowiedzi stawiali się wobec tego w roli osób, które 
szanują i doceniają aktywność Polek i Polaków. Sugerowali też, że obywatel-
skość projektów przydaje im szczególnego nimbu lepszości. Innymi słowy, 
nazywanie projektu obywatelskim wiąże się z koniecznością jego specjalnego 
potraktowania. Natomiast z perspektywy osób formułujących postulaty zmian 

 98 17, s. 247, E. Królikowska-Kińska, PO.
 99 7, s. 99, S. Huskowski, PO.
100 12, s. 126, W. Elsner, Twój Ruch.
101 16, s. 327.
102 S. Wójcik, Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 

na wybranych przykładach debat parlamentarnych, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, 
nr 1(13), s. 10.
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w zakresie legislacji określenie ich obywatelskimi można potraktować jako 
element strategii, która zwiększa szanse na powodzenie103.

Zaobserwowane w analizowanych debatach spory dotyczyły zatem tego, 
kto jest obywatelski, a kto nie. Na poziomie dyskursu chodziło bowiem o pod-
ważenie obywatelskości partii, projektu czy jego inicjatorów oraz zwolenników 
lub jej nadanie. Zarówno przedstawiciele komitetów, jak i partii politycznych 
– wszyscy chcieli być po stronie obywateli i być obywatelscy. Wynika to zapew-
ne m.in. z tego, że społeczeństwo obywatelskie czy obywatelskość – podobnie 
jak demokracja, o której pisał van Dijk – są traktowane jak ogólnie uznane, 
bezdyskusyjne wartości. W tym ujęciu debaty parlamentarne 

„(...) ujawniają wiedzę społeczną (social cognition) członków partii politycznych”104, 

której istotnym elementem jest właśnie rozumienie obywatelskości i przeko-
nanie o znaczeniu jej realizacji. Ponadto, jak wspominano we wstępie, idee 
te odgrywają szczególną rolę w kontekście polskiego dyskursu publicznego, 
są też: 

„jednym z kluczowych elementów opisu rzeczywistości społecznej, trudno więc sobie 
wyobrazić publikację dotyczącą życia społecznego bez rozdziału obejmującego ten 
 aspekt”105. 

W analizowanych debatach parlamentarnych obecne były zatem wątki z szer-
szego dyskursu publicznego na temat społeczeństwa obywatelskiego. Pod-
noszono np. problem słabości obywatelskości i potrzeby jej rozwoju. Istotną 
kwestią poruszaną podczas debat sejmowych była też relacja między oby-
watelami a sprawującymi władzę, w której podkreślano zarówno alienację 
obywateli, jak i oderwanie (niektórych) polityków od „zwykłych” ludzi i ich 
problemów.

103 O skuteczności uznania danego przedsięwzięcia za obywatelskie przekonały się też 
m.in. uczestniczki ruchów kobiecych i rodzicielskich, czego dowodzą doświadczenia 
„Alimenciar” opisane przez R.E. Hryciuk, O znikającej matce. Upolitycznione macie-
rzyństwo w Ameryce Łacińskiej i w Polsce, [w:] R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Poże-
gnanie z matka Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej 
Polsce, WUW, Warszawa 2012, s. 267–288 oraz „Matek I Kwartału” przedstawione 
przez E. Korolczuk, Niepłodność, tożsamość, obywatelstwo. Analiza społecznej mobili-
zacji wokół dostępu do in vitro w Polsce, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński 
(red.), Etnografie biomedycyny, WUW, Warszawa 2014, s. 67–90.

104 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny…, op. cit., s. 19.
105 K. Górniak, Społeczeństwo obywatelskie…, op. cit., s. 22.
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Jednak charakterystyka relacji obywatele–politycy, którą można odtworzyć 
na podstawie analizy stenogramów z debat, była nieco bardziej skomplikowa-
na. Bez wątpienia bowiem stosunek sprawujących władzę do obywateli i  ich 
projektów wiąże się nie tylko z powszechnym i „podtrzymywanym” w dyskur-
sie publicznym wyobrażeniem na jego temat, ale również z ideologią zawo-
dową polityków. Zatem opisane powyżej praktyki dyskursywne presuponują 
istnienie normy, zgodnie z którą parlamentarzysta powinien wspierać, wysłu-
chiwać i szanować obywateli. Na podobne kwestie zwrócił uwagę S. Wójcik, 
dodając jednak, że: 

„proponowane przez obywateli zmiany niemal zawsze funkcjonują w określonym kon-
tekście politycznym i są zbieżne bądź rozbieżne z programami poszczególnych klu-
bów, (...). Często zresztą są oficjalnie bądź nieoficjalnie wspierane przez konkretne partie 
 polityczne”106. 

Wobec tego na stosunek polityków do obywateli zaangażowanych w obywa-
telskie inicjatywy ustawodawcze ma także bieżąca polityka. Z tych powodów 
obywatelskość wydaje się idealnym pojęciem w roli argumentu, którego zna-
czeniem można manipulować, hasłowo wykorzystywać, zinstrumentalizować 
dla celów walki politycznej wprost lub pośrednio, poprzez delegitymizację 
rywali i schlebianie elektoratom. Z jednej strony stwarza to wrażenie otwarto-
ści na aktywność obywatelską i docenianie jej przez polityków, w czym w prze-
analizowanych debatach dominowała opozycja. Z drugiej strony praktyki te 
opierają się jednak na konfrontacyjnym definiowaniu obywatelskości i wprzę-
ganiu jej w walkę parlamentarną opozycji z rządem. Jednocześnie przedstawi-
ciele koalicji, a szczególnie klubu PO, określając w trybie binarnym motywy, 
relacje i instytucje obywatelskie i nieobywatelskie, próbowali „zarządzać” 
obywatelskością poprzez wskazywanie pośród Komitetów tych, za którymi 
stoją prawdziwi i nieprawdziwi obywatele. Jak podkreślał M. Czyżewski takie 
stosowanie kategorii „społeczeństwa obywatelskiego”, charakterystyczne dla 
tzw. języka wrogości: 

„zaznacza się wyraźnie w sytuacjach konfliktu politycznego i polega na przypisywaniu 
sobie chlubnych cech kodu obywatelskiego, a przeciwnikom – szkodliwych cech kodu 
antyobywatelskiego”107. 

106 S. Wójcik, Analiza dyskursu…, op. cit., s. 10.
107 M. Czyżewski, Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-

-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy? Co nas dzieli?, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2008, s. 96.
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Obywatelskość stanowi w takim ujęciu linię podziału i jest raczej represyjna, 
niż wyzwalająca – legitymizująca ekskluzję, a nie inkluzję108.

Taka instrumentalizacja demokratycznej idei może wpływać negatywnie 
na przekonanie obywateli co do możliwości zainicjowania debaty nad wła-
snym pomysłem zmiany legislacyjnej. Trzeba też dodać, że poza wymiarem 
dyskursu pozostaje jeszcze wymiar konkretnych decyzji i sposobów postępo-
wania z obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi – które stanowią istot-
ne wzmocnienie takiej tezy109. Można mieć wobec tego wątpliwość, na ile 
narzędzie, które miało rozbudzać ducha obywatelskości w Polkach i Polakach, 
a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na relację politycy–obywatele, w rzeczy 
samej nie ma skutków przeciwnych. Jednak przypuszczenia te wymagają dal-
szych pogłębionych badań dotyczących funkcjonowania OIU w Polsce.

108 J. Alexander, The Civil Sphere, Oxford University Press, 2008, s. 4.
109 A. Rytel-Warzocha i in., Obywatele decydują…, op. cit., s. 63–77.
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Tabela 1 
Lista sprawozdań stenograficznych poddanych analizie

Sprawozdanie Stenograficzne z:
Numer stosowany 

w artykule 
dla oznaczenia cytatu

 5. posiedzenia Sejmu RP w dniach 11–12.01.2012 r.  1

 8. posiedzenia Sejmu RP w dniu 15.02.2012 r.  2

 9. posiedzenia Sejmu RP w dniach 29.02–1.03.2012 r.  3

25. posiedzenia Sejmu RP w dniu 8.11.2012 r.  4

28. posiedzenia Sejmu RP w dniu 6.12.2012 r.  5

29. posiedzenia Sejmu RP w dniu 11.09.2012 r.  6

38. posiedzenia Sejmu RP w dniu 17.04.2013 r.  7

50. posiedzenia Sejmu RP w dniu 26.09.2013 r.  8

63. posiedzenia Sejmu RP w dniu 13.03.2014 r.  9

64. posiedzenia Sejmu RP w dniu 20.03.2014 r. 10

68. posiedzenia Sejmu RP w dniu 28.05.2014 r. 11

74. posiedzenia Sejmu RP w dniu 11.09.2014 r. 12

77. posiedzenia Sejmu RP w dniu 9.10.2014 r. 13

83. posiedzenia Sejmu RP w dniu 18.12.2014 r. 14

88. posiedzenia Sejmu RP w dniach 4–5.03.2015 r. 15

91. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24.04.2015 r. 16

99. posiedzenia Sejmu RP w dniu 10.09.2015 r. 17
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OBYWATELSKOŚĆ W DYSKURSIE PARLAMENTARNYM – ANALIZA DEBAT 
NAD OBYWATELSKIMI INICJATYWAMI USTAWODAWCZYMI

Streszczenie

Celem badania, którego wnioski przedstawiono w artykule, była odpo-
wiedź na pytanie o rozumienie obywatelskości, sposoby jej interpretowania 
i używania przez uczestników debat nad projektami wniesionymi do Sejmu 
w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Badanie polegało na ana-
lizie treści dyskusji, które odbyły się podczas 27 debat przeprowadzonych 
w latach 2011–2015, w Sejmie VII kadencji. W jego rezultacie ustalono, że 
podczas analizowanych debat obywatelskość była przedmiotem sporu – argu-
mentem, którego znaczeniem się manipuluje i wykorzystuje dla celów walki 
politycznej. Z kolei w sposobach jej rozumienia i mówienia o niej, zaobser-
wowanych w debatach parlamentarnych, nawiązywano do treści szerszego 
dyskursu publicznego na temat społeczeństwa obywatelskiego rozwijającego 
się w Polsce po 1989 roku.
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GOOD CITIZENSHIP IN PARLIAMENTARY DISCOURSE: 
ANALYSIS OF DEBATES OVER CITIZENS’ LEGISLATIVE INITIATIVES

Summary

The article presents the findings of the research that aimed to answer 
a question about the meaning of good citizenship (civic participation), ways 
of interpreting it and using by participants of debates over Bills proposed 
in the form of citizens’ legislative initiatives. The research focused on the 
analysis of the discussions that took place during 26 debates in the period 
2011–2015 in the Sejm (VII term). As a result, it was established that during 
the debates, citizenship was the matter in dispute, an argument the meaning 
of which is manipulated and used for the purpose of a political struggle. On 
the other hand, it was observed in the parliamentary debates that the ways of 
understanding it and speaking about it referred to the content of a broader 
public discourse on civil society developing in Poland after 1989. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ В ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ – АНАЛИЗ 
ДЕБАТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ

Резюме

Целью исследования, выводы которого представлены в данной статье, 
является ответ на вопрос о понимании гражданственности, способах его 
толкования и применения участниками дебатов по проектам, внесённым 
в Сейм в порядке гражданской законодательной инициативы. Исследование 
опиралось на анализ содержания дискуссий, которые имели место в ходе 
2 дебатов, проведённых в 2011–2015 годах, в Седьмом Сейме. Его результат 
позволяет утверждать, что в ходе анализируемых дебатов гражданствен-
ность была предметом спора – аргументом, значение которого используется 
с целью манипуляции и политической борьбы. В свою очередь, исходя из 
способов и форм её понимания и обсуждения, следует сослаться на содер-
жание более широкого общественного дискурса на тему гражданского обще-
ства, получившего своё развитие в Польше после 1989 года.
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TURKEY AS A MEDIATOR. STORIES OF A SUCCESS AND FAILURE, 

LEXINGTON BOOKS, LANHAM 2016, S. 138.

W ostatnich 15 latach Turcja znacząco umocniło swój status międzynaro-
dowy. Z państwa półperyferyjnego, stała się bardziej niezależnym podmio-
tem stosunków międzynarodowych, mającym ambicję prowadzenia „własnej”, 
autonomicznej polityki zagranicznej, a w wybranych obszarach wręcz wyka-
zującym ambicje przywódcze w skali regionalnej i globalnej. Dziś Turcja nie 
jest już postrzegana jako państwo „na obrzeżach”, a coraz częściej określana 
jest mianem gracza „centralnego”, samodzielnie kształtującego rzeczywi-
stość stosunków międzynarodowych. Dzięki „nowej wyobraźni geograficz-
nej”, przełamującej dotychczasowe schematy myślenia tureckich przywódców, 
udało się Turcji znacząco zdywersyfikować kierunki, formy i instrumentarium 
zaangażowania międzynarodowego. Za Hasanem Basri Yalçinem można więc 
stwierdzić, że Turcja, prowadząca najaktywniejszą politykę zagraniczną w swo-
ich dziejach, poszukuje międzynarodowej „autonomii”1 (innym pytaniem jest 
kwestia skuteczności podejmowanych działań). 

Na rolę i status tego państwa w ładzie międzynarodowym zwykło się 
patrzeć wyłącznie pod kątem jego potencjału militarnego (powszechna 
świadomość „drugiej armii wśród państw NATO”), „twardych” oraz ekono-
micznych atrybutów siły. Intuicyjnie Turcja postrzegana jest jako mało „kre-
atywny” podmiot stosunków międzynarodowych, który stosuje tradycyjne, 
najczęściej unilateralne instrumenty realizacji własnych interesów. Co więcej, 
wydarzenia ostatnich lat, a więc zarówno dedemokratyzacja tureckiego pań-
stwa, czy wręcz pełzający autorytaryzm (Turcja określana jest dziś jako pań-
stwo o ustroju hybrydowym, oscylującym między „demokracją delegatywną” 
a „konkurencyjnym autorytaryzmem”), jak i destabilizacja bliskowschodniego 
sąsiedztwa i próby „odnajdowania się” Turcji w nowej regionalnej konfigu-

* Jakub Wódka – dr, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, wodka@isppan.
waw.pl

1 H.B. Yalçın, Türkiyenin ‘yeni’ dış politika eğilim ve davranışları: Yapısal realist bir okuma, 
„Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi” 2011, t. 13, nr 2, s. 35–60.



Recenzje358

racji, odwracają uwagę badaczy i analityków od mniej oczywistych obsza-
rów zaangażowania tureckiej dyplomacji, zarówno w wymiarze regionalnym, 
jak  i globalnym. A w ostatnich 15 latach, pod rządami Partii Sprawiedliwo-
ści i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP), turecka dyplomacja 
przechodzi istotne przewartościowania, zarówno w odniesieniu do celów, jak 
i środków realizacji tychże. 

Jedną ze specjalizacji międzynarodowych Turcji po objęciu władzy przez 
AKP i symbolem zmian zachodzących w stosowanym przez turecką dyploma-
cję instrumentarium  stało się zaangażowanie w działania mediacyjne, rozu-
miane sensu largo, również jako dobre usługi, które nie zakładają uczestnictwa 
strony trzeciej – pośrednika w negocjacjach między zwaśnionymi stronami. 
Saadia Touval postrzega „mediacj[e] jako politykę zagraniczną” – podejmo-
wanie się przez pośrednika mediacji wynika z: 

„percepcji środowiska międzynarodowego mediatora, jego potrzeb w polityce wewnętrznej 
oraz celów i strategii w polityce zagranicznej. W takim rozumieniu mediacje stają się 
instrumentem realizacji interesów państwa-mediatora na arenie międzynarodowej”2. 

W istocie, aktywność mediacyjna Turcji stała się jednym z najistotniejszych, 
obok zaangażowania we współpracę rozwojową, niemilitarnych instrumentów 
realizacji szeroko rozumianych interesów państwa – nie tylko tych „namacal-
nych”, jak stabilizacja sąsiedztwa, ale również mniej uchwytnych, jak budo-
wa i wzmacnianie wizerunku i statusu państwa na arenie międzynarodowej. 
Emel Parlar Dal i Ali Murat Kurşun stwierdzają, że mediacje odzwierciedla-
ły „dywersyfikację behawioralnych instrumentów” tureckiej polityki zagra-
nicznej3. Aktywność Turcji w tym względzie stała się jednym z istotniejszych 
„miękkich” środków wzmacniania międzynarodowej pozycji państwa i kre-
owania się na odpowiedzialnego uczestnika regionalnej i światowej polityki.

Zaangażowanie w mediacje nie jest novum w tureckiej polityce zagranicz-
nej, Turcja aspirowała bowiem do odgrywania roli honest broker’a w sporach 
międzynarodowych już w latach 80., między innymi oferując dobre usłu-
gi Iranowi i Irakowi – swoim dwóm sąsiadom, którzy w latach 1980–1988 
pozostawali w stanie wojny, pochłaniającej setki tysięcy ofiar i powodującej 
ogromne straty materialne. Kilka lat później Ankara wykazywała również 
ambicje mediacyjne w sporze między Azerbejdżanem a Armenią, toczących 

2 S. Touval, Mediation and foreign policy, „International Studies Review” 2003, t. 5, nr 4, 
s. 92.

3 E. Parlar Dal, A.M. Kurşun,  Assessing Turkey’s middle power foreign policy in MIKTA: 
Goals, means, and impast, „International Journal” 2016, t. 71, nr 4, s. 620.
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do dziś nierozwiązany spór o Górski Karabach. Również w odniesieniu do 
konfliktu bliskowschodniego, zarówno Turgut Özal jako premier w latach 
80., jak i turecki minister spraw zagranicznych Ismail Cem pod koniec lat 90. 
próbowali angażować się w roli mediatorów – wraz z wybuchem drugiej inti-
fady, Cem włączył się w dyplomację wahadłową pomiędzy Izraelem, Palestyną 
i Egiptem. Polityk ten uważał również, że Turcja ma potencjał odgrywania roli 
mediatora w konfliktach i sporach na Kaukazie.  

Wydaje się jednak, że przed 2002 r. aktywność mediacyjna Turcji opierała 
się na osobistych ambicjach i inicjatywie poszczególnych tureckich polityków, 
i nie miała charakteru spójnej, skoordynowanej, „państwowej” polityki. Ina-
czej mówiąc, zaangażowanie w mediacje czy szerzej rozwiązywanie sporów 
miało charakter działań ad hoc i nie było jasno zdefiniowanym instrumentem  
i „specjalizacją” tureckiej dyplomacji. Co więcej, ambicje, a tym bardziej 
faktyczne zaangażowanie Turcji jako państwa-mediatora ograniczały się do 
prób zażegnania sporów toczących się w regionach sąsiadujących z Turcją, 
i nie miały wymiaru globalnego. Wraz z wdrażaniem nowej filozofii tureckiej 
polityki zagranicznej pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, mediacje 
stały się istotnym przejawem wzrastających ambicji nie tylko regionalnych, ale 
również globalnych Turcji. 

Choć, jak wskazano, Turcja od kilkunastu już lat intensywnie angażuje 
się w działania mediacyjne, dotychczas nie powstała praca zwarta na temat 
zagadnienia – badacz czy czytelnik zainteresowany tą tematyką, skazany był 
na badania cząstkowe – artykuły naukowe o poszczególnych przypadkach czy 
jednostkowych konfliktach, w których rozwiązywanie angażowała się Tur-
cja. Lukę w literaturze traktującej o nowych instrumentach tureckiej polityki 
zagranicznej, w tym przypadku o mediacjach, wypełnia praca pod redakcją 
Doga Ulas Eralpa pt. „Turkey as a mediator. Stories of success and failure”, 
wydana przez Lexington w 2016 r. Ambicją autorów – jak głosi podtytuł 
pracy – jest ukazanie, na ile zaangażowanie Turcji w działania mediacyjne 
było sukcesem, a na ile porażką. 

Krótka, bo licząca zaledwie 138 stron praca (niewielka objętość wyni-
ka również z zastosowania dość małej czcionki i zwartości pracy) składa się 
z przedmowy, wstępu, sześciu rozdziałów oraz podsumowania, a także dość 
ubogiego indeksu rzeczowo-osobowego. W przedmowie do omawianej pracy, 
Dennis J.D. Sandole stwierdza, że „tureckie osiągnięcia jako strony trzeciej 
[w konfliktach] są bardziej imponujące od osiągnięć USA czy Unii Euro-
pejskiej” (s.  ix), co potwierdza zasadność podjęcia problematyki „tureckich 
mediacji” przez redaktora i autorów poszczególnych rozdziałów, oraz ważkość 
tego tematu. 
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W rozdziale 1 pt. „United State’s Grand Strategy and the Middle Power 
Policy: Turkey as a Mediator”, Nimet Beriker, odwołując się do swoich 
wcześniejszych badań (autorka proponuje dość skomplikowany, autorski 
model Foreign Policy Circumplex, co nieco utrudnia lekturę tekstu), anali-
zuje „zachowanie tureckiej polityki zagranicznej vis-à-vis  zmieniającej się 
roli USA w światowej polityce” (s. 1). W tym kontekście Turcja traktowana 
jest jako „średnia potęga”. Beriker podkreśla, że wtedy, kiedy USA obiera-
ły rolę „potęgi rewizjonistycznej” na Bliskim Wschodzie („wojna z terrory-
zmem”), Turcja „dopełniała” aspiracje USA, wspomagając Waszyngton w roli 
mediatora. Natomiast w okresie „globalnej tranzycji”, wraz z amerykańskim 
„zrównoważonym internacjonalizmem”, Turcja próbowała w sposób bardziej 
asertywny kreować swoją politykę wobec regionu, nie zawsze działając zgod-
nie z amerykańskimi oczekiwaniami. 

W rozdziale 2 („Turkey in the Western Balkans: A Comprehensive 
Approach for Peace”),  Doga Ulas Eralp, w dość tradycyjnym, deskryptyw-
nym ujęciu, przygląda się tureckim inicjatywom mediacyjnym na Bałkanach. 
Jak podkreśla autor, „tureckie mediacje na Zachodnich Bałkanach najlepiej 
widać w trzech krajach regionu – Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz Kosowie” 
(s.  25). Z  inicjatywy Ankary powstał mechanizm trójstronnych konsultacji 
szefów MSZ Bośni, Serbii i Turcji. Dzięki zaangażowaniu Turcji, Belgrad 
w symbolicznym geście przeprosił za masakrę 8 tys. bośniackich muzułmanów 
w Srebrenicy w  1995 r. W grudniu 2009 r. z inicjatywy Davutoğlu podjęto 
decyzję o utworzeniu identycznego trójstronnego mechanizmu konsultacyj-
nego między szefami MSZ Bośni, Chorwacji i Turcji. 

W kolejnym, 3 rozdziale, jedna z lepszych badaczek współczesnej Tur-
cji, Şebnem Gümüşçü (autorka m.in. świetnych tekstów dotyczących rosną-
cych tendencji autorytarnych w Turcji) analizuje politykę Turcji na Bliskim 
Wschodzie. Kreśli szeroki kontekst zaangażowania Ankary w tym niestabil-
nym regionie, który odgrywa  we wspomnianej „nowej wyobraźni geogra-
ficznej” tureckich decydentów kluczową rolę. Jest to świetny artykuł, który 
w  „pigułce” ukazuje, jak przemiany zachodzące w regionie determinują 
turecką politykę zagraniczną, czy też szanse na realizację przez Turcję wła-
snych interesów w tym niestabilnym regionie. Zasadniczą tezą, jaką stawia 
autorka, jest stwierdzenie, że po wydarzeniach Arabskiej Wiosny polityka 
Turcji stała się mniej pragmatyczna, a bardziej ideologiczna, co osłabiało 
potencjał mediacyjny Ankary. Zarzut, jaki można stawiać autorce (a może 
raczej redaktorowi tomu) jest jednak taki, że rozdział w niewielkim stopniu 
odnosi się do działań mediacyjnych Turcji, a bardziej do przemian w regionie 
Bliskiego Wschodu (arabskie rewolucje jako kluczowa cezura). Artykuł ten 
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powinien więc raczej stanowić jeden z rozdziałów wprowadzających do tomu, 
kreślących kontekst tureckich działań mediacyjnych. Mimo tych zarzutów, 
tekst wyróżnia się pośród innych tekstów – w sposób klarowny, świetnie udo-
kumentowany konkretnymi przykładami, ukazuje zmieniający się status Turcji 
na Bliskim Wschodzie. 

Rozdziały 4 i 5 traktują o tym samym problemie, a wiec zaangażowaniu 
Turcji (wespół z Brazylią) w rozwiązanie sporu wokół irańskiego programu 
nuklearnego. Havva Kök i Imdat Öner, w tekście pt. „Turkey’s Motives for 
Mediating the Iranian Nuclear Deals” próbują wykazać motywy, jakimi kie-
rowała się Turcja, angażując się w działania dyplomatyczne wokół problemu 
irańskiego. Aryunjana Das i Anthony Wanis-St. John, w tekście zatytułowa-
nym „Turkey and Brazil’s Joint Mediation between Iran and the Western 
Powers: Process Matters”, również wskazują na polityczne, ekonomiczne 
i  strategiczne przesłanki turecko-brazylijskiej inicjatywy (analizują zarówno 
motywacje Turcji, jak i Brazylii).  Autorzy podkreślają, że choć inicjatywa 
Ankary i Brasili ostatecznie nie doprowadziła do zażegnania konfliktu wokół 
irańskiego programu nuklearnego (przede wszystkim ze względu na scepty-
cyzm zachodnich mocarstw), nie można określić jej jako porażki, gdyż przy-
czyniła się do  podtrzymania i wzmożenia działań dyplomatycznych w  tej 
sprawie. Choć niewątpliwie wspólna, turecko-brazylijska jest jedną z naj-
ważniejszych, i najgłośniejszych inicjatyw mediacyjnych Turcji – bowiem dwa 
państwa, dotychczas peryferyjne w polityce międzynarodowej, niejako „wyrę-
czając” zachodnie potęgi, wykazały zdolność do zaprezentowania niezależnej 
od „wielkich mocarstw” propozycji w kluczowej, globalnej sprawie, warto 
zadać pytanie, czy w tak niedużej pracy  warto poświęcać dwa rozdziały temu 
samemu zagadnieniu. Wydaje się, że niekoniecznie. 

W ostatnim, 6 rozdziale pt. „Turkish mediation in Somalia for Peace and 
Stability” Ayşe Kadayifci-Orellana skupia się na tureckim zaangażowaniu 
w Somalii. Najgłośniejszym, również medialnie, flagowym przykładem aktyw-
ności Turcji w Afryce było wsparcie humanitarne udzielane właśnie temu 
państwu. Latem 2011 r. ówczesny premier Erdoğan złożył wizytę w Mogadi-
szu, która odbiła się głośnym echem w mediach światowych – był on bowiem 
pierwszym światowym przywódcą, który pojechał do tego de facto upadłe-
go państwa. Od tego czasu datuje się wzrost zaangażowania politycznego, 
gospodarczego, a ostatnio również militarnego w tym kraju. Zaangażowa-
nie w Somalii ukazuje zmieniające się oblicze tureckiej polityki zagranicz-
nej, bowiem, jak zauważa autorka rozdziału, od 2011 r. „Turcja prowadziła 
w Somalii unilateralne działania, krytykując Zachód” (s. 117).
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W części podsumowującej pracę, redaktor tomu Doga Ulas Eralp wska-
zuje zarówno na czynniki, które mogą sprzyjać, czy katalizować tureckie 
ambicje mediacyjne (tutaj wskazuje między innymi na zaangażowanie i wolę 
Turcji),  jak i omawia pojawiające się ograniczenia, do których zalicza między 
innymi wspomnianą dedemokratyzację i pogarszające się standardy państwa 
prawa w Turcji (które uległy dodatkowej erozji po nieudanym zamachu stanu 
15 lipca 2016 r.) – a właśnie stabilność, przewidywalność i respektowanie 
podstawowych wartości mają kluczowe znaczenie dla wiarygodności państwa 
aspirującego do roli mediatora w sporach międzynarodowych.

Każdy z rozdziałów omawianego tomu niewątpliwie jest wartością samą 
w sobie, nie tylko jeśli idzie o warstwę faktograficzną, ale również szersze, 
analityczne spojrzenie na turecką politykę zagraniczną. Jednocześnie jednak, 
rozdziały nie stanowią spójnej, konsekwentnie zbudowanej całości. Brakuje 
narzuconych przez redaktora tomu ram (teoretycznych) i konceptualizacji 
całości pracy, w które autorzy wpisywaliby swoje rozważania odnoszące się do 
poszczególnych regionów/studiów przypadku. Brakuje również tzw. rozdziału 
„teoretycznego” traktującego o mediacjach jako istotnym procesie/instru-
mencie/zjawisku w stosunkach międzynarodowych. Są to więc raczej zebrane 
w jednym tomie artykuły, niż dobrze przemyślana praca zbiorowa. 

Ponadto, publikacja nie obejmuje istotnych z punktu widzenia aktywności 
mediacyjnej Turcji inicjatyw, jak wspólna turecko-fińska inicjatywa powołania 
„Grupy Przyjaciół Mediacji”, która została zaprezentowana na forum ONZ 
we wrześniu 2010 r. Głównym założeniem tej inicjatywy jest intensyfikacja 
koordynacji działań podejmowanych przez państwa i organizacje międzyna-
rodowe i wykształcenie „nowej kultury mediacji”. Jest to o tyle zaskakujące, 
że o tej inicjatywie wspomina redaktor tomu na pierwszej stronie wstępu 
do pracy (s. xiii). Ankara angażowała się również jako mediator w bardziej 
niszowe i mniej nośne konflikty, przede wszystkim poza regionem Bliskiego 
Wschodu. Z pominiętych w pracy konfliktów warto wspomnieć o procesie 
pokojowym na wyspie Mindanao. Turcja wraz z Malezją, Wielką Brytanią, 
Japonią i Arabią Saudyjską była od 2009 r. członkiem grupy kontaktowej, 
zaangażowanej w proces pokojowy między rządem Filipin a Islamskim Fron-
tem Wyzwolenia Moro, który przez kilkadziesiąt lat walczył o oderwanie 
i niepodległość terenów zamieszkałych przez muzułmanów na południu Min-
danao i przyległym archipelagu Sulu. Takich pominiętych w pracy przykładów 
tureckiej aktywności mediacyjnej jest o wiele więcej. Recenzowanej publikacji 
nie można więc traktować jako opracowania monograficznego, całościowego 
kompendium wiedzy omawiającego mediacyjną aktywność Turcji.
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Konkludując: praca „Turkey as a mediator. Stories of a success and failu-
re” pod redakcją Doga Ulas Eralpa, jest wartościową, choć nie pozbawioną 
mankamentów próbą przedstawienia jednego z istotnych elementów „nowej” 
polityki zagranicznej Turcji, w tym zaangażowania w działania mediacyjne. 
Poprzez mediacje Turcja próbuje wzmacniać swoją niezależność na arenie 
międzynarodowej. Odpowiedź na pytanie, które zostało postawione w tytule 
pracy – a więc, czy polityka mediacyjna Turcji jest sukcesem, czy też porażką, 
nie jest jednoznaczna. Pewne jest natomiast, że wzrastające potęgi – a Tur-
cja do takich się zalicza – poszukują nowych instrumentów, swoistych nisz, 
poprzez które próbują wzmacniać swoją rolę w systemie międzynarodowym. 



Mateusz Czasak*

JÓZEF M. FISZER, TOMASZ STĘPNIEWSKI, 
POLSKA I UKRAINA W PROCESIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I WYZWAŃ 

DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 
INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 

WARSZAWA 2017, SS. 220.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku państwa byłego bloku wschodniego przeszły procesy transformacji spo-
łeczno-gospodarczej. Przemiany obejmujące zastępowanie gospodarki planowej 
systemem wolnorynkowym oraz wprowadzanie demokracji były spektakularne1. 
Jednocześnie zachodził proces integracji europejskiej, w wyniku największego 
w  historii poszerzenia Unii Europejskiej w  2004 roku osiem krajów byłego 
bloku wschodniego oraz Cypr i Malta stały się jej członkami, w roku 2007 
dołączyły do nich Bułgaria i Rumunia, a w roku 2013 Chorwacja.

Zarówno przebieg procesów transformacyjnych, jak i ich wyniki, były 
różne w poszczególnych krajach regionu. Szczególnie wyraźnie widać to 
przy próbach porównywania sytuacji w Polsce i na Ukrainie. W momen-
cie proklamowania niezależności w 1991 roku Ukraina stawała się jednym 
z największych obszarowo krajów europejskich. Jednocześnie w przededniu 
rozpadu ZSRR, wedle ocen sformułowanych przez Deutsche Bank, miała 
duże szanse na w miarę spokojne przejście do demokracji i wolnego rynku2. 
Niestety, brak odpowiednich reform przyczynił się do kryzysu gospodarcze-
go i pauperyzacji społeczeństwa. Nie udało się również wprowadzić w tym 
kraju stabilnego ustroju demokratycznego na wzór zachodni, już około roku 

* Mateusz Czasak – mgr, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, mateusz.
czasak@gmail.com

1 B. Jóźwik, T. Stępniewski, Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej 
i Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), 
Zeszyt 5, s. 11–12.

2 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000, s. 323.
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2000 ukraińska demokracja przyjęła charakter biurokratyczno-oligarchiczny3. 
Wybuch hybrydowego konfliktu z Rosją w 2014 roku, aneksja Krymu dodat-
kowo skomplikowały sytuację tego kraju i utrudniły przeprowadzanie reform. 
Polska również nie uniknęła w procesie przemian zubożenia znacznej części 
społeczeństwa, od wielu lat cieszy się jednak wzrostem gospodarczym, czerpie 
korzyści z członkostwa w NATO i UE. 

W jaki sposób sąsiadujące ze sobą kraje, dysponujące porównywalnymi 
potencjałami wyjściowymi, znalazły się po 25 latach na tak różnych pozy-
cjach? Jak konkretnie przebiegały wielopłaszczyznowe procesy przemian? 
Jakie są wyzwania dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej? 
Między innymi te zagadnienia poruszane są w publikacji pod tytułem „Polska 
i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa 
Europy Środkowo-Wschodniej” napisanej przez Józefa M. Fiszera i Tomasza 
Stępniewskiego. 

Książka składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, „refleksji koń-
cowych”, streszczeń w języku polskim i rosyjskim oraz bibliografii. Pierwsze 
trzy rozdziały autorstwa Józefa M. Fiszera dotyczą transformacji ustrojowej 
w Polsce i innych krajach regionu oraz kryzysu w UE, drugą część obejmują-
cą problematykę ukraińską napisał Tomasz Stępniewski. Refleksje końcowe 
zostały sformułowane przez obu autorów. 

Pierwszy rozdział poświęcony jest transformacji ustrojowej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz ich integracji z Unią Europejską. Autor kreśli tu 
obraz Europy i świata po zimnej wojnie, ukazuje sytuację wyjściową poszcze-
gólnych państw regionu u progu transformacji. Opisuje również liczne pro-
blemy przy tworzeniu gospodarki wolnorynkowej oraz wprowadzaniu systemu 
demokratycznego. Autor stwierdza, że w Polsce transformacja ustrojowa, 
integracja i europeizacja przyniosły ostatecznie lepsze efekty społeczno-poli-
tyczne i gospodarcze niż w wielu innych państwach regionu4. Jednocześnie 
Józef M. Fiszer ubolewa, że: 

„ani Polska po akcesji do Unii Europejskiej nie wypracowała nowej strategii dla naszej 
polityki unijnej, ani też UE nie wypracowała nowej, własnej strategii dalszego rozwoju”5, 

3 T. A. Olszański, Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary Transformacji, „Prace 
OSW” Numer 64, Warszawa 2017, s. 27.

4 J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań 
dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2017, s. 17.

5 Ibidem, s. 32.
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co jego zdaniem jest niebezpieczne i prowadzi do kolejnych kryzysów. Podsu-
mowując ten rozdział, autor pisze o konieczności zmian systemu politycznego 
Unii Europejskiej. Opisywana jest tu potrzeba „nowej wizji rozwoju i strategii 
działania oraz daleko idącej modernizacji i dalszej demokratyzacji”6.

Drugi rozdział nosi tytuł „Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku wobec 
małych państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Na wstępie Józef M. Fiszer 
opisuje tutaj kształtujący się nowy pozimnowojenny ład międzynarodowy. 
W kolejnych częściach rozdziału omawiane są aspekty teoretyczne dotyczące 
istoty i znaczenia małych państw na arenie międzynarodowej, w szczególności 
będących sąsiadami Polski. W trzecim podrozdziale analizowana jest polska 
polityka zagraniczna, jej uwarunkowania, najważniejsze sukcesy oraz problemy 
po 1989 roku. Autor stwierdza tu, że partnerstwo Europy i USA leży w interesie 
zarówno Polski, jak i jej sąsiadów, stawia również tezę dotyczącą celów polityki 
zagranicznej Polski, która: 

„powinna konsekwentnie zmierzać do osiągnięcia przez Polskę pozycji lidera w Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz znaczącej roli w strukturach euroatlantyckich”7. 

Ostatni podrozdział opisuje zaś perspektywy polityki zagranicznej Polski 
wobec omawianych małych państw regionu.

W rozdziale trzecim analizowane są kryzysy w Unii Europejskiej oraz 
nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi jest konfrontowana. Według autora 
kryzys Unii Europejskiej skutkuje kryzysem integracji europejskiej. Prowadzi 
on również do osłabienia bezpieczeństwa Europy. Opisywana jest tu słabnąca 
rola UE, która w coraz większym stopniu staje się pasywnym aktorem na 
arenie międzynarodowej. Autor sugeruje, że aby UE stała się fundamentem 
przyszłej, bezpiecznej Europy należy powrócić do dyskusji na temat ideałów 
integracji i dyskusji dotyczącej celów UE w XXI wieku.

Druga część książki poświęcona jest w dużej mierze problematyce ukra-
ińskiej oraz polityce wschodniej UE. Rozdział czwarty nosi tytuł „Wojna 
Ukrainy o niepodległość, pamięć i tożsamość”. Tomasz Stępniewski opisuje 
tu walkę Ukrainy o pełną niepodległość i perspektywy jej uzyskania w kon-
tekście neorewizjonistycznej polityki Rosji na arenie międzynarodowej oraz 
bilateralnych stosunków obu państw po upadku ZSRR.

Rozdział piąty poświęcony jest kwestiom związanym z bezpieczeństwem 
regionu. Autor stwierdza, że: „konflikt na Ukrainie jest symbolicznym koń-

6 Ibidem, s. 42.
7 J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Polska i Ukraina…, op. cit., s. 63.
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cem porządku międzynarodowego ustalonego po zimnej wojnie”8. W dalszej 
kolejności omówione są w nim interesy NATO oraz polityka Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego wobec Ukrainy i innych państw regionu. W konkluzjach 
postawiona jest teza, że: 

„Państwa członkowskie NATO winny zmienić swoje podejście do zagrożeń konwencjo-
nalnych w Europie (…) z punktu widzenia zagrożeń konwencjonalnych to właśnie Rosja 
i jej neoimperialna polityka stanowią dziś największe zagrożenie na kontynencie europej-
skim”9.

Ostatni rozdział nosi tytuł „Polityka wschodnia Unii Europejskiej w dobie 
kryzysu Ukraińskiego”. Autor analizuje tutaj między innymi Europejska Poli-
tykę Sąsiedztwa, podkreślając przy tym jej brak efektywności. Opisuje również 
wpływ kryzysów w Unii Europejskiej oraz Brexitu na jej politykę zewnętrzną. 
W tym kontekście pada stwierdzenie, że: 

„chaos w negocjacjach między Wielką Brytanią a UE powoduje, że obecne stosunki mię-
dzy UE a Ukrainą stają się do pewnego stopnia modelem, który potencjalnie może być 
zastosowany w relacjach UE z post-Brexitową Wielką Brytanią”10.

Ostatnią częścią recenzowanej książki są, sformułowane przez obydwu 
autorów „refleksje końcowe”. Jest to podsumowanie poprzednich rozdziałów, 
postawione są również liczne tezy. Pisząc o obecnej sytuacji w Europie Józef 
M. Fiszer oraz Tomasz Stępniewski wyrażają zaniepokojenie zmniejszaniem 
się roli UE i Zachodu na arenie międzynarodowej oraz neoimperialną poli-
tyką Rosji, której osłabiona wspólnota euroatlantycka nie potrafiła się odpo-
wiednio przeciwstawić.

Recenzowana publikacja jest krytycznym podsumowaniem, głównie 
z perspektywy Polski i Ukrainy, problemów związanych z transformacją 
gospodarczą i polityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dużą 
wartością dodaną książki jest ukazanie całego spektrum zjawisk związanych 
z tym procesem. Autorzy pokazali, jak różne uwarunkowania determino-
wały wielopłaszczyznowe procesy transformacji w poszczególnych krajach. 
Nie ograniczają się jedynie do opisów ich przebiegu, ale starają się wyjaśnić 
przyczyny ich sukcesów i porażek. Podobnie w bardzo ciekawy, analityczny 
sposób przedstawione są problemy związane z kryzysami w Unii Europejskiej. 
Praca oparta jest na bogatej bazie źródłowej, obejmującej również najnow-

 8 Ibidem, s. 137.
 9 Ibidem, s. 152.
10 Ibidem, s. 160.
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sze publikacje autorów polskich, ukraińskich oraz zachodnioeuropejskich. 
Dodatkowymi atutami książki są przejrzysty język oraz klarowny podział na 
rozdziały i częściowo podrozdziały oraz wyodrębnienie wstępu, zakończenia 
i refleksji końcowych, który ułatwia lekturę i pomaga w lepszym zrozumieniu 
postawionych tez. 

Omawiana książka jest godna polecenia zarówno badaczom, publicystom, 
jak i studentom oraz wszystkim osobom interesującym się kwestiami dotyczą-
cymi problematyki przemian ustrojowych oraz bieżącymi wydarzeniami na 
arenie międzynarodowej.
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