
Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej 

(SONATA 9). 

Celem projektu jest dokonanie refleksji o charakterze teoretycznym, dotyczącej polityki rozszerzenia i 

sąsiedztwa Unii Europejskiej oraz empiryczne odniesienie rozważań teoretycznych do relacji turecko-

unijnych. 

Główne pytanie badawcze jest następujące: w jaki sposób, w dobie zachodzących wewnątrz Unii zmian 

oraz impasu w procesie akcesyjnym Turcji, można budować trwały, strategiczny sojusz między Brukselą i 

Ankarą, który umożliwiłby prowadzenie skoordynowanej, spójnej polityki wobec wspólnego, 

niestabilnego sąsiedztwa? 

Teza projektu brzmi następująco: 1) wobec zachodzących w modelu integracji europejskiej 

fundamentalnych zmian (zróżnicowana integracja), 2) wobec faktycznego zamrożenia procesu 

akcesyjnego Turcji oraz 3) w kontekście dynamicznych zmian we wspólnym sąsiedztwie (Wschód i 

Południe) i wynikającej stąd konieczności nowego zdefiniowania polityki UE i Turcji wobec tego obszaru, 

imperatywem staje się poszukiwanie nowych form unijno-tureckiego partnerstwa strategicznego, wykraczających 

poza tradycyjny paradygmat polityki rozszerzenia. 

Podejście teoretyczne zastosowane w projekcie łączyć będzie kilka perspektyw teoretycznych, w tym 

neofunkcjonalizm, realizm, liberalizm międzyrządowy oraz historyczny instytucjonalizm – każde z tych 

podejść ma wartość eksplanacyjną w odniesieniu do badań realizowanych w kolejnych fazach projektu. 

W badaniach zastosowane zostaną również inne metody jakościowe odnoszące się do ram teoretycznych 

badań, takie jak: śledzenie procesu czy metoda decyzyjna. Scenariusze rozwoju relacji turecko-unijnych 

zostaną opracowane z wykorzystaniem, m.in. takich narzędzi, jak ekstrapolacja, analogia czy metody 

heurystyczne. 

Istotnym elementem badań przeprowadzonych metodami jakościowymi będą wywiady pogłębione 

przeprowadzone z decydentami z najbardziej wpływowych państw członkowskich UE oraz Turcji, a także 

z przedstawicielami instytucji unijnych, odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z partnerem 

tureckim. W postępowaniu badawczym zastosowana zostanie pogłębiona analiza dokumentów źródłowych 

w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz tureckim. 

Realizowane badania wykraczać będą poza dominującą w literaturze refleksję dotyczącą zróżnicowanej 

integracji, skoncentrowanej przede wszystkim na pogłębiającej się integracji w strefie euro. Ponadto, 

zasadne jest odejście od zero-jedynkowego postrzegania procesu rozszerzenia (pełne członkostwo vs. 

brak perspektywy akcesyjnej) na rzecz bardziej nowatorskich, odpowiadających obecnym 

uwarunkowaniom formatów współpracy UE z państwami trzecimi. Brak jest badań, które w sposób spójny 

i całościowy wiązałyby ze sobą trzy zestawy czynników i determinant: 1) zróżnicowaną integrację 2) 

impas w relacjach turecko-unijnych oraz rosnący eurosceptycyzm Turcji 3) niestabilność turecko-

unijnego sąsiedztwa. Wyniki projektu będą więc miały istotny wkład w rozwój teoretycznych i 

empirycznych badań nad rolą globalną UE, w kontekście zahamowania procesów rozszerzeniowych oraz 

destabilizacją wspólnego, turecko-unijnego sąsiedztwa, zarówno na Wschodzie, jak i na Południu. 



Ambicją jest stworzenia całościowego, spójnego teoretycznie modelu współpracy Unii ze strategicznymi 

partnerami, w sferze polityki zewnętrznej. 


