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8.1. Wprowadzenie 

Na przełomie X X i X X I wieku Unia Europejska wprowadziła wspólną wa
lutę, wypracowała Traktat Konstytucyjny, dokonała bezprecedensowego 

rozszerzenia o dziesięć nowych krajów, scalając tym samym wschód i zachód 
kontynentu, a także stworzyła strategię bezpieczeństwa, przeprowadziła pierw¬
sze operacje militarne i była przez wielu postrzegana jako przeciwwaga dla glo¬
balnej dominacji USA. Jednak już w 2005 roku widoczny stał się brak efektów 
strategii lizbońskiej mającej wzmocnić konkurencyjność unijnej gospodarki, 
fiaskiem zakończyły się referenda nad europejską konstytucją, co zapoczątko¬
wało żmudny proces negocjacji i ratyfikacji kolejnego traktatu. Wkrótce potem 
Europę ogarnął globalny kryzys finansowy, który stał się katalizatorem kryzysu 
w strefie euro, a także bezprecedensowego kryzysu politycznego, owocującego 
fundamentalnymi zmianami w procesie integracji europejskiej. 

W zgodnej opinii badaczy kryzys nie dotyczy tylko sfery finansowo-gospo¬
darczej. Kryzys zadłużenia to także kryzys demograficzny, kryzys o charakte¬
rze kulturowo-duchowym odsłaniający problem szans Europy w konfrontacji 

1 Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz
nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
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ze światem niezachodnim oraz problem witalności cywilizacji europejskiej2. 
Ekonomicznym skutkom kryzysu towarzyszy ponadto załamanie się wiary 
w dobroczynną moc wolnego rynku i jego nieograniczoną zdolność do samo-
regulacji i adaptacji. Kryzys ekonomiczny obnażył kryzys instytucjonalny UE, 
jak również przyczynił się do radykalnej zmiany pozycji Unii na świecie i wy¬
czerpania się jej dotychczasowego modelu społeczno-gospodarczego. Nie spo¬
sób również abstrahować od powiązania kryzysu Unii z kryzysem porządku 
globalnego oraz kryzysem partnerstwa transatlantyckiego3. 

Przedmiotem niniejszych rozważań są wewnętrzne przemiany dokonujące 
się w Unii Europejskiej pod wpływem kryzysu gospodarczego oraz ich wpływ 
na wybrane polityki zewnętrzne i międzynarodową pozycję Europy. W czę¬
ści pierwszej tekstu analizuję procesy związane z wewnętrznie sprzężonymi 
i samonapędzającymi się kryzysem strefy euro, kryzysem instytucjonalnym 
oraz kryzysem politycznym i kryzysem legitymizacji. Ich efektem są bezpre¬
cedensowe różnicowanie integracji oraz fundamentalne zmiany w dystrybu¬
cji władzy w ramach UE. W części drugiej odnoszę się do wpływu zmian za¬
chodzących w kontekście kryzysu na polityki rozszerzenia i sąsiedztwa oraz 
na ewolucję pozycji Unii w wielobiegunowym świecie. 

8.2. Wewnętrzne przemiany w Unii Europejskiej 
w dobie kryzysu gospodarczego 

8.2.1. Kryzys strefy euro 

Globalny kryzys finansowy doprowadził do kryzysu strefy euro, którego zresz¬
tą rychłe nadejście wielu ekonomistów przewidywało już w momencie kon¬
struowania Unii Gospodarczej i Walutowej na początku lat 90. X X wieku. 
Wysuwano poważne wątpliwości co do szans efektywnego funkcjonowania 
unii walutowej pozbawionej wspólnego budżetu i wspólnej polityki fiskal¬
nej, a tym samym możliwości redukowania „asymetrycznych szoków". Kon¬
sekwencją wprowadzenia euro na obszarze charakteryzującym się poważnymi 
różnicami w poziomach rozwoju gospodarczego oraz oddzielnymi politykami 
bankowymi i fiskalnymi było nadmierne zadłużanie się słabszych gospodar¬
czo krajów, korzystających bez umiaru z nisko oprocentowanych kredytów, 
dostępnych dzięki wiarygodności całej strefy, podtrzymywanej siłą gospodarki 

R. Kuźniar, My, Europa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 157. 
Zob. J.M. Fiszer, Euroatlantycki system bezpieczeństwa międzynarodowego w multipolarnym świe
cie, „Biuletyn Analiz i Opinii" 2013, nr 4 (11), Zakład Europeistyki, Instytut Studiów Poli¬
tycznych PAN, s. 2. 
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niemieckiej. Rosnący dzięki kredytom popyt w krajach południowych pery
ferii UE zaspokajany był między innymi przez niemiecki eksport. Południe, 
pozbawione możliwości dewaluacji waluty oraz zdeterminowane utrzymać 
wysoki poziom wydatków publicznych, nie było w stanie z nim konkurować. 
Jak zauważył na łamach „Foreign Affairs" Richard Feldstein, w 2011 roku nie¬
miecka nadwyżka w handlu odpowiadała mniej więcej łącznemu deficytowi 
handlowemu pozostałych krajów strefy euro4. Z kolei według Josepha E. Sti-
glitza rozwiązania problemów gospodarczych Południa nie stanowią obecnie 
drastyczne cięcia wydatków, ale uwspólnotowienie długów oraz zwiększenie 
konkurencyjności tych gospodarek względem gospodarki niemieckiej. Ten 
ostatni cel mógłby zostać osiągnięty, gdyby w Niemczech podniesiono płace 
i zwiększono wydatki publiczne5. 

W 2012 roku recesja trwała w całej strefie euro. Co więcej, nie jest to sy¬
tuacja przejściowa, ponieważ kryzys jedynie odsłonił i uwypuklił problemy 
powolnego wzrostu i nierównowagi finansowej, mające korzenie strukturalne. 
Dotąd zakładano, jak się okazało błędnie, że unijne reguły i fundusze struktu¬
ralne upodobnią Południe do Północy. Kryzys prowokuje zatem do stawiania 
pytań o granice integracji europejskiej, szczególnie o możliwości pogodzenia 
odmiennych filozofii gospodarowania. Unia Europejska charakteryzuje się po¬
nadto wieloma słabościami oraz konfrontuje się z wyzwaniami, które kryzys 
tylko wyostrza. Dynamika demograficzna wraz z dotychczasową logiką syste¬
mów zabezpieczeń społecznych prowadzą kraje europejskie w kierunku finan¬
sowej zapaści, podczas gdy imigracja z innych kontynentów nie tylko nie do¬
starcza rozwiązań istniejących problemów, ale rodzi nowe napięcia polityczne 
i społeczne. Ponadto, jak zauważają analitycy, w porównaniu ze Stanami Zjed¬
noczonymi Europejczycy mają rozbudowane oczekiwania wobec państwa, 
przy jednoczesnym niskim poziomie przedsiębiorczości i innowacyjności 6. 
Z kolei silna nierównowaga w strefie euro i radykalna sprzeczność interesów 
wierzycieli i dłużników uniemożliwiała jak dotąd opracowanie spójnej strate¬
gii na rzecz redukcji zadłużenia i wzmocnienia strefy euro. 

Ekonomiści wskazują, że kryzys w strefie euro jest przede wszystkim kry¬
zysem adaptacji7. Mamy bowiem do czynienia z bardzo zróżnicowanym po-

Za T.G. Ash, Kryzys Europy, czyli jak Unia powstała i dlaczego się rozpada, „Przegląd Politycz
ny" 2012, nr 115-116, s. 15. 
J. Żakowski, Kto drukuje, ten żyje, rozmowa z J.E. Stiglitzem, „Polityka", 31 lipca - 6 sierpnia 
2013, nr 31 (2918), s. 36. 
W. Orłowski, Europa - drogi wyjścia z kryzysu, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transforma
cja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Biblioteka Małopolskiego Ob¬
serwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 
2012, s. 79-87. 
A.K. Koźmiński, Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), 
Transformacja sceny europejskiej... , s. 88-93. 
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ziomem dostosowania krajów unijnych do wymogów konkurencji na rynku 
globalnym oraz z niedostosowaniem poziomu wydatków do poziomu rozwoju 
i efektywności poszczególnych gospodarek. Jednolity poziom stóp procento¬
wych w strefie euro rynki finansowe traktowały jako gwarancję wypłacalności, 
czego rezultatem było nadmierne zadłużenie krajów mniej rozwiniętych. Kry¬
zys finansowy przyczynił się do przekroczenia progu akceptacji przez rynki fi¬
nansowe zadłużenia jednego kraju (Grecji), a to spowodowało efekt domina 
w postaci kryzysu zaufania do kolejnych gospodarek i samej waluty. Kryzys 
wspólnej waluty to jednak nie tylko zjawisko wewnątrzsystemowe, ale upa¬
dek dotychczasowego modelu społeczno-gospodarczego w Europie. Ponad¬
to, w konsekwencji instytucjonalno-politycznej niezdolności do uporania się 
ze skutkami kryzysu, UE nie jest już postrzegana jako gospodarka przyszłości 
- wzór integracji gospodarczej dla innych krajów i regionów. 

Jak już wspomniano, kryzys udowodnił, że unia monetarna i koordyna¬
cja gospodarcza na podstawie Paktu Stabilności i Wzrostu nie tylko nie do¬
prowadziły do konwergencji gospodarek strefy euro, ale spowodowały wręcz 
pogłębianie się różnic regionalnych między Północą i Południem. Efektem 
są nawoływania do stworzenia „prawdziwej" lub „wzmocnionej" unii gospo-
darczo-walutowej, wyposażonej w kluczowy element unii fiskalnej (trans¬
ferowej). Dotychczas Unia używała głównie instrumentów regulacyjnych, 
redystrybucyjnych zaś w daleko mniejszym stopniu (wyjątkiem są Wspólna 
Polityka Rolna i fundusze strukturalne). Natomiast w kryzysie debata dotyczy 
przede wszystkim redystrybucji, co stanowi, rzecz jasna, pole dla społecznych 
protestów przeciwko transferom lub obwarowaniu ich warunkowością 8. Owe 
napięcia przekładają się na rosnący opór wobec dalszej integracji i przenosze¬
nia kompetencji na poziom unijny. Ze względu na daleko większe znaczenie 
redystrybucji dla krajowej gry politycznej należy się spodziewać wzrostu kon¬
fliktów w polityce europejskiej, które nastawione będą na obronę interesów 
narodowych. 

8.2.2. Kryzys instytucjonalny 

Kryzys gospodarczy w strefie euro uwypukla i wzmacnia kryzys dotych¬
czasowego systemu instytucjonalnego UE oraz zachodzące w nim zmiany. 
Owa ewolucja unijnych instytucji i sposobów podejmowania decyzji datuje 
się od traktatu nicejskiego (2001) lub, jak twierdzą inni, nawet od Traktatu 
z Maastricht (1991). Chodzi tutaj przede wszystkim o spadek roli instytucji 
wspólnotowych, zachwianie równowagi między dużymi i małymi państwami 
członkowskimi, a także coraz wyraźniej międzyrządowy i nieformalny cha-

R. Vilpisauskas, Eurozone Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spill-
back?, „Journal of European Integration" 2013, t. 35, nr 3, s. 362-363. 
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rakter procesu decyzyjnego9. Traktat lizboński idzie w tym kierunku jeszcze 
dalej, powodując osłabienie Komisji oraz przyznanie szczególnej roli Radzie 
Europejskiej i jej przewodniczącemu. Traktat ten znacząco zmniejsza kompe¬
tencje rotacyjnej prezydencji, co znów redukuje uczestnictwo małych państw 
w procesie zarządzania Unią . 

Zjawisko wzrostu znaczenia Rady Europejskiej jako centrum zarządzania 
Unią Europejską miało miejsce jeszcze przed wybuchem kryzysu, jednak 
od 2010 roku drastycznie się nasiliło. Przy tym bezprecedensowe wzmocnie¬
nie Rady Europejskiej nie zwiększyło ani efektywności, ani legitymizacji po¬
dejmowanych decyzji, za to wyostrzyło podziały i napięcia między państwami 
członkowskimi, które w coraz mniejszym stopniu są przefiltrowywane przez 
skomplikowany mechanizm wspólnotowy, oparty na porozumieniu. O grani¬
cach wspólnotowości w Unii Europejskiej pisałam obszernie w innym miej-
scu11. Tutaj warta podkreślenia jest jednak widoczna ewolucja od metody 
wspólnotowej w kierunku międzyrządowego centralizmu, gdzie marginalizo¬
wana jest rola Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W sferze po¬
lityki zewnętrznej osłabienie Komisji odzwierciedla powstanie Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), jak również idea połączenia stanowisk 
przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej, która burzy tradycyjny unij¬
ny trójpodział władzy. Z kolei działania naprawcze w strefie euro, w tym pakt 
fiskalny, sytuujący się poza traktatami UE, ale bezpośrednio odnoszący się 
do polityk objętych tymi traktatami, tworzą nowe centrum decyzyjne, na któ¬
re składają się: Rada Europejska, Europejski Bank Centralny oraz Europejski 
Mechanizm Stabilizacyjny12. Jednocześnie propozycja wzmocnienia słabnącej 
pozycji Komisji poprzez powierzenie jej nadzoru nad restrukturyzacją banków 
w ramach projektowanej unii bankowej krajów strefy euro została natychmiast 
oprotestowana przez Niemcy 1 3. 

Powyższe tendencje nie pozostają bez wpływu na politykę zewnętrzną UE, 
również w sferze funkcjonowania instytucjonalnych instrumentów tej polity¬
ki . Nowe ramy instytucjonalne, zaledwie mgliście zarysowane w traktacie liz¬
bońskim, wypełniane są polityczną treścią w czasie trwania systemowego kry¬
zysu Unii Europejskiej. Ponadto konstrukcja i obsada stanowiska wysokiego 

Zob. M.A. Cichocki, System Europa, w: J.F. Staniłko (red.), Europejski ład gospodarczy w 2020 
roku, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012, s. 91-92. 
Zob. A.K. Cianciara, Rotating Council Presidency within the Post-Lisbon Institutional Dynamics: 
Politically Irrelevant?, „Yearbook of Polish European Studies", grudzień 2012, t. 15, s. 33. 
Zob. A.K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie 
dla systemu euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2012, s. 15-21. 
O. Osica, Europa: kiedy więcej znaczy mniej, „Przegląd Polityczny" 2012, nr 114, s. 35-36. 
K. Popławski, Niemcy nie zgadzają się na projekt unii bankowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, 
24 lipca 2013, http://www.osw.waw.pl [dostęp 2 sierpnia 2013]. 
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przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wskazywa¬
ły dobitnie na kryzys projektu integracji. Z jednej strony uznawano potrzebę 
zmian dyktowanych czynnikami zewnętrznymi i koniecznością zapewnienia 
Unii adekwatnej pozycji na arenie światowej, z drugiej jednak państwa człon¬
kowskie odmówiły dalszego transferu kompetencji na poziom unijny w sfe¬
rze polityki zagranicznej. W efekcie stanowisko wysokiego przedstawiciela 
i podległa mu ESDZ mają charakter hybrydowy, niespójny i niedookreślony, 
co rodzi dalsze problemy kompetencyjne oraz koordynacyjne i w żadnym ra¬
zie nie wzmacnia przywództwa Unii na świecie. 

Jeszcze w czasie obrad Konwentu rozważano takie możliwości jak ulo¬
kowanie stanowiska wysokiego przedstawiciela w całości w Komisji lub też 
utworzenie stanowiska ministra UE, łączącego funkcję dawnego wysokiego 
przedstawiciela i komisarza do spraw zewnętrznych, bezpośrednio odpowiada¬
jącego przed przewodniczącym Rady Europejskiej. Ponieważ jednak na tym 
etapie obrad nie osiągnięto jeszcze porozumienia co do kształtu przewodni¬
ctwa w Radzie, zwyciężyło rozwiązanie kompromisowe14. Jednocześnie wybór 
kandydata na to stanowisko dobitnie pokazał, że unijne mocarstwa nie chcą 
wyrazistej reprezentacji UE na scenie międzynarodowej. W opinii części auto¬
rów jest to dowód na to, że Unia może jedynie utrzymywać stosunki dyploma
tyczne, ale nie jest w stanie prowadzić wyrazistej i asertywnej globalnej poli¬
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa 1 5 . 

Z jednej strony państwa członkowskie były zatem świadome, że efektyw¬
ność na arenie międzynarodowej wymaga podejmowania scentralizowanych 
decyzji oraz skoordynowanych działań w Brukseli. Tylko wspólne stanowisko 
pozwoli bowiem utrzymać wpływy w wielobiegunowym świecie. Polizbońskie 
nominacje (zarówno na stanowisko wysokiego przedstawiciela, jak i przewod¬
niczącego Rady Europejskiej) były jednocześnie sygnałem, że Unia nie za¬
mierza być graczem na poziomie globalnym, a polityka zagraniczna Europy 
pozostanie w rękach państw członkowskich. Wydaje się zarazem, że istniała 
szansa na odmienne zdefiniowanie pozycji wysokiego przedstawiciela, usytu¬
owanie jej między koordynacją a przywództwem w nieco innym miejscu. Jak 
komentowali sami unijni dyplomaci, wysoka przedstawiciel Catherine Ashton 
nie wykorzystała nawet kompetencji przyznanych jej w traktacie, nie mówiąc 
o próbie ich poszerzania w wymiarze politycznym 1 6. 

W konsekwencji należy sądzić, że podjęta w traktacie lizbońskim próba 
uczynienia Unii Europejskiej efektywnym i strategicznym graczem global¬
nym nie zakończyła się sukcesem. Wobec podsycanej przez kryzys niechęci 

P. Craig, The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform, Oxford University Press, Oxford 
2013, s. 385-386. 
R. Kuźniar, My, Europa, s. 154-156. 
J. Howorth, The 'New Faces' of Lisbon: Assessing the Performance of Catherine Ashton and Herman 
van Rompuy on the GlobalStage, „European Foreign Affairs Review" 2011, nr 16, s. 309-313. 
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do przekazywania kolejnych kompetencji państw członkowskich na poziom 
unijny trudno się spodziewać zmian traktatowych w Unii liczącej 28 państw 
członkowskich o coraz bardziej zróżnicowanych preferencjach. Z kolei nowy 
wysoki przedstawiciel, który będzie powołany po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 roku, ulegnie najprawdopodobniej wpływowi zależno
ści od szlaku (path dependency). 

8.2.3. Kryzys polityczny i kryzys legitymizacji 

Jak zauważa George Friedman, Europejczycy miotają się między suwerennoś¬
cią narodów a europejskim rozwiązaniem kryzysu gospodarczego. Utrzymu¬
jący się kryzys w strefie euro powoduje napięcia polityczne w krajach Unii. 
Coraz częściej stawiane jest pytanie o to, czy państwa członkowskie faktycz¬
nie odnoszą wymierne korzyści z przynależności do Unii Europejskiej oraz 
ze wspólnej waluty 1 7. Jednak swoiste dryfowanie i umacniające się tenden
cje odśrodkowe nie są jedynie konsekwencją kryzysu. Widoczne były w Unii 
co najmniej od 2005 roku, kiedy obywatele odrzucili traktat konstytucyj¬
ny w referendach we Francji i w Niderlandach, przede wszystkim w obawie 
przed skutkami imigracji z peryferii do centrum UE i dalszym rozszerzeniem. 
Ów kryzys polityczny rozpoczął się zatem w państwach założycielskich Unii, 
które od początku były centrum i motorem integracji europejskiej. 

Problem legitymizacji integracji europejskiej stał się jednak w dobie kry¬
zysu szczególnie palący. Po pierwsze, kryzys gospodarczy wyczerpał źródła 
legitymizacji na wyjściu (output legitimacy), ponieważ Unia Europejska prze¬
stała być synonimem dobrobytu. Po drugie, dotychczasowe działania mające 
na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu potęgują jedynie istniejący defi¬
cyt demokracji. Z kolei instytucjonalne innowacje przewidziane w Traktacie 
z Lizbony, takie jak inicjatywa obywatelska, nie przyczyniły się w znaczącym 
stopniu do zwiększenia bezpośredniego udziału obywateli w unijnym proce¬
sie decyzyjnym1 8. Wreszcie, po trzecie, mesjanizm zawarty w ideowych pod¬
stawach powojennego projektu integracyjnego stracił na znaczeniu i stał się 
niezrozumiały dla współczesnych społeczeństw europejskich19. 

1 7 G. Friedman, Następna dekada: gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kra
ków 2012, s. 191-192. 

1 8 Więcej na temat wzmocnienia demokratycznej legitymizacji UE poprzez uczestnictwo oby
wateli w procesie decyzyjnym A.K. Cianciara, O demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej: 
inicjatywa obywatelska, konsultacje i lobbing, w: J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk (red.), Zarządzanie 
procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego 
ładu międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013. 

1 9 J.H.H. Weiler, In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messia-
nism of European Integration, „Journal of European Integration" 2012, t. 34, nr 7, s. 833. 
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Projekt integracyjny przestał, w opinii stale rosnącej liczby obywateli, 
przynosić korzyści, dla których został powołany. W kryzysie Unia nie realizu¬
je celów, takich jak trwały rozwój Europy, zrównoważony wzrost gospodar¬
czy, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności, zmierzają¬
ca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, czy spójność gospodarcza 
i solidarność między państwami członkowskimi 2 0. Ponadto katastrofalny stan 
gospodarki w wielu krajach UE przypisywany jest samej konstrukcji strefy 
euro. W tej sytuacji dotychczasowa obojętność obywateli zamienia się w jaw¬
ną niechęć, a nawet wrogość, ugrupowania otwarcie antyeuropejskie stają się 
zaś częścią głównego nurtu polityki w państwach członkowskich. Powoduje 
to również przesunięcie się partii głównego nurtu na pozycje radykalne, co po¬
kazuje kazus premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Opór społeczny 
drastycznie ogranicza pole manewru krajowych decydentów w europejskich 
negocjacjach. 

Kryzys powoduje również dalsze wzmocnienie deficytu demokracji na po¬
ziomie unijnym. W poszczególnych krajach członkowskich obywatele masowo 
pokazywali rządom czerwoną kartkę w procesie wyborczym. Mechanizm po¬
litycznej odpowiedzialności za porażki Unii, poprzez który obywatele mogli¬
by wyrazić niezadowolenie z rządzących, nie funkcjonuje jednak na poziomie 
europejskim. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w żaden sposób 
nie przekłada się na wybór konkretnych opcji politycznych oraz kierunek za¬
rządzania Unią. Parlament ponadto nie jest głównym graczem w procesie ra¬
towania i reformy strefy euro, Komisja zaś, mająca dbać o odpolityczniony 
„interes europejski", coraz częściej bywa sprowadzana do roli sekretariatu naj¬
silniejszych państw członkowskich 2 1. 

Z kolei ideowy mesjanizm projektu integracyjnego, oferujący lepszą przy¬
szłość po dziesiątkach lat wojen na kontynencie, prowadzący do wybacze¬
nia i przezwyciężenia nienawiści między Niemcami i Francją, łączący trady¬
cję oświeceniową (Kantowską) i chrześcijańską, uległ deprecjacji i utracił do 
reszty funkcję mobilizacyjną. Powojenna wspólnota równych, nieróżnicująca 
po raz pierwszy w historii zwycięzców i pokonanych, odchodzi w przeszłość 
i ustępuje miejsca nowym zróżnicowaniom i hierarchicznym relacjom, tym ra¬
zem w postaci podziału na wierzycieli i dłużników. Współczesne społeczeń¬
stwa europejskie traktują poza tym pokój na kontynencie jako dany im raz 
na zawsze. W dużej mierze postchrześcijańskie, stawiają na indywidualizm 
i utylitaryzm kosztem solidarności. Jak pisze Marcin Król, mamy do czynienia 
z umiarkowanym kryzysem gospodarczym, poważnym kryzysem politycznym, 
dramatycznym kryzysem cywilizacyjnym i być może śmiertelnym kryzysem 

2 0 Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, 6655/7/08 REV 7, Bruksela, 
12 listopada 2012. 

2 1 J.H.H. Weiler, In the Face..., s. 830. 
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duchowym Europejczyków 2 2. Warto również dostrzec, że droga życiowa two
rzącego wspólną Europę pokolenia powojennego biegła od wojny do pokoju, 
od ubóstwa do dostatku i od strachu do nadziei, którą dawał projekt integra
cji europejskiej. Tymczasem droga życiowa pokolenia, które w dorosłość we
szło na początku X X I wieku, prowadzi w kierunku odwrotnym: od dobroby
tu do bezrobocia, od podobieństwa unijnych doświadczeń do ich odrębności, 
od nadziei na rosnący dobrobyt do strachu, co będzie jutro 2 3. 

Postrzeganie Unii Europejskiej w kategoriach pozytywnych staje się 
udziałem coraz mniejszej liczby obywateli 2 4. O ile wiosną 2007 roku 52% oby
wateli wypowiadało się o UE zdecydowanie pozytywnie, a jedynie 15% zde¬
cydowanie negatywnie, to wiosną 2013 roku było to odpowiednio 30% i 29% 
respondentów. Podobnie z 69% do 49% spadł w latach 2007-2013 odsetek 
obywateli, którzy optymistycznie patrzą na przyszłość UE, z 24% do 46% zaś 
wzrósł odsetek osób, które na przyszłość Unii zapatrują się pesymistycznie. 
Wreszcie z 63% do 51% spadł odsetek respondentów popierających wspólną 
walutę. Największym jednak problemem są tutaj różnice występujące między 
państwami członkowskimi: wiosną 2013 roku utrzymanie wspólnej waluty po¬
pierało 75% Finów, 66% Niemców, ale już tylko 47% Cypryjczyków. Najniż
sze poparcie euro notowało w krajach nienależących do strefy (29% w Pol
sce, 15% w Wielkiej Brytanii), co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo 
utrwalenia gospodarczego i politycznego podziału na strefę euro i peryferie 
czy resztę UE. 

Przy tym preferencje opinii publicznej po raz pierwszy stają się w sprawach 
europejskich równie istotnym czynnikiem jak preferencje elit. Projekty rato¬
wania i reformy strefy euro po raz pierwszy wprowadziły do debaty politycz¬
nej problematykę redystrybucji między narodami na tak szeroką skalę. Dotąd 
Unia działała przede wszystkim w sferze regulacji, która była zbyt techniczna 
i mało zrozumiała dla opinii publicznej. Owo przeniesienie punktu ciężkości 
zaowocowało znacznymi konsekwencjami politycznymi, w tym masowymi 
protestami społecznymi, wzrostem poparcia dla partii radykalnych i euroscep-
tycznych oraz zmianami w rządach. Antyoszczędnościowe protesty na Połud¬
niu oraz antytransferowe nastroje na Północy wskazują na brak solidarności 
i politycznej wspólnoty. Wszelkie reformy, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i UE, wprowadzane są stopniowo, powoli i niekonsekwentnie, bowiem 
rządzący w poszczególnych krajach przede wszystkim starają się uniknąć alie¬
nacji swoich wyborców. 

M . Król, Europa w obliczu końca, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2012, s. 8. 
T.G. Ash, Kryzys Europy..., s. 19. 
European Commission, Standard Eurobarometer 79: First Results, lipiec 2013, http://ec.euro- 
pa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf [dostęp 2 sierpnia 2013]. 
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8.2.4. Zróżnicowana integracja i zmiany w dystrybucji władzy na kontynencie 

W zgodnej opinii licznych autorów pakt fiskalny stanowi kamień milowy 
na drodze wewnętrznego różnicowania się Unii Europejskiej. Owo zróżnico
wanie procesów integracyjnych oraz powstanie, w zależności od interpretacji, 
twardego rdzenia, kręgów czy zmiennych prędkości integracji różnicujących 
status i miejsce w hierarchii państw europejskich, postrzegane są jako proces 
obiektywny i nieodwracalny25. Część autorów jest przy tym skłonna owe ten
dencje wartościować, wskazując, że mają one charakter niekorzystny, zarówno 
dla Polski, jak i dla całej Europy. Nie wdając się w rozważania o charakterze 
normatywnym, trzeba podkreślić, że najdonioślejszym skutkiem kryzysu go¬
spodarczego i zadłużeniowego w kontekście zróżnicowania między państwami 
UE jest pogłębienie podziału na kraje należące do strefy euro oraz pozostałe 2 6. 

Pakt fiskalny tworzy instytucję nieformalnego szczytu przywódców państw 
strefy euro, który odbywa się w razie potrzeby, jednak co najmniej dwa razy 
w roku. Strony traktatu, których walutą nie jest euro, mogą uczestniczyć tylko 
w niektórych debatach podczas posiedzeń szczytu, ale muszą być na posiedze¬
nie zapraszane co najmniej raz w roku (art. 12.3). Przewodniczącego szczytu, 
na kadencję tożsamą z kadencją przewodniczącego Rady Europejskiej, wybie¬
rają wyłącznie szefowie państw i rządów, których walutą jest euro. Za przy¬
gotowanie szczytu odpowiedzialny jest jego przewodniczący oraz Eurogrupa, 
co w praktyce eliminuje z fazy przygotowawczej przedstawicieli państw niena-
leżących do strefy euro. Przewodniczący szczytu informuje o przygotowaniach 
i wynikach posiedzeń zarówno państwa sygnatariuszy paktu, których walutą 
nie jest euro, jak i państwa członkowskie UE, które paktu nie podpisały 2 7. 
Trudno przy tym precyzyjnie określić konsekwencje utrwalania tych podzia¬
łów, wskazuje się jednak między innymi na groźbę fragmentacji wspólnego 
rynku, marginalizację ponadnarodowych instytucji czy utworzenie odrębnego 
budżetu dla strefy euro28. 

Proces postępującego zróżnicowania integracji europejskiej odzwiercied¬
la granice przekazywania kompetencji z poziomu narodowego na poziom 
unijny. Jedynie część państw strefy euro zgadza się na wprowadzenie podat-

Zob. R. Kuźniar, My, Europa, s. 211; J. Łukaszewski, Polska w świecie wstrząsów i przemian, 
„Przegląd Polityczny" 2012, nr 112, s. 33; K. Szczerski, Europa wielu prędkości a hierarchizacja 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencje dla Polski, w: Transformacja sceny europej
skiej..., s. 313-324. 
Zob. T . Kubin, Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, 
„Studia Europejskie" 2012, nr 3, s. 72-73. 
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, Bruksela, 2 marca 
2012, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf [dostęp 6 czerw
ca 2013]. 
K. Barysch, A Multi-tiered Europe? The Political Consequences of the Euro Crisis, Report from the 
Allianz - CER Forum, Centre for European Reform, grudzień 2012. 
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ku od transakcji finansowych. Rośnie dystans Wielkiej Brytanii, która nie 
tylko sprzeciwia się dalszemu transferowi kompetencji, ale zastanawia się nad 
wycofaniem się z części wspólnych polityk. Szwecja zawiesiła starania o człon¬
kostwo w strefie euro. Polska przyjęła postawę wyczekującą, ale jest nie¬
chętna wszelkim inicjatywom wykluczającym członków UE, których walu¬
tą nie jest euro. Z jednej strony mamy zatem tendencję do pogłębiania unii 
gospodarczej i walutowej, co pociągnie za sobą dalszą integrację polityczną. 
Z drugiej strony, państwa opowiadające się za większą elastycznością w pro¬
cesie integracji znajdą się poza rdzeniem, czyli w zewnętrznym kręgu, ograni¬
czonym w dużej mierze do wspólnego rynku 2 9 . 

Wskazuje się również na fakt, że pakt fiskalny zakłada różnicowanie w ro¬
zumieniu statusowym, a zatem różnicuje prawa decyzyjne sygnatariuszy ze 
względu na przynależność do strefy euro. Dostrzega się jakościowo nowy 
charakter procesów integracyjnych, gdzie UE porzuca zasadę wewnętrznego 
równoważenia potencjałów i skłania się do ustanowienia wewnętrznej hierar¬
chii odzwierciedlającej wprost proporcjonalnie siłę poszczególnych państw. 
Odchodzi się od zasady współużytkowania suwerenności na rzecz zarządzania 
nią przez „koncert mocarstw". W efekcie kryzys wpłynął na zmianę wzorca 
integracji: z liniowego na przestrzenny i z egalitarnego na strategiczny. Hie¬
rarchizacja państw członkowskich powoduje z kolei ewolucję od Europy jako 
wspólnoty, niwelującej różnice w poziomie rozwoju gospodarczego, do Europy 
jako spółki, gdzie władza dzielona jest ściśle wedle udziałów, to jest wkładu 
finansowego poszczególnych członków 3 0 . 

Unia podlega zatem licznym podziałom i napięciom. Wyżej wzmiankowa¬
ny podział na kraje należące do strefy euro i pozostające poza nią należy uzu¬
pełnić o dynamikę podziałów na linii Północ-Południe, czyli na wierzycieli 
i dłużników, w łonie samej strefy euro. Obserwujemy rozszerzanie się unij¬
nych peryferii (na wschodzie i południu, ale także na północy!), podczas gdy 
„centrum" gwałtownie się kurczy. Co więcej, pęknięcie następuje również 
w samym centrum, a wielu analityków wskazuje na rozpad sojuszu niemiec-
ko-francuskiego, dotychczasowego motoru integracji europejskiej. Na tym tle 
powraca problem dominacji Niemiec na kontynencie, delikatna bowiem rów¬
nowaga sił stworzona na kontynencie dla integracji Niemiec z Europą zaczy¬
na się rozpadać 3 1. Na dezintegrację równowagi sił między Niemcami, Francją 
i Wielką Brytanią jako zgubną dla projektu integracyjnego konsekwencję kry¬
zysu wskazuje również Douglas Webber32. Wycofywanie się Wielkiej Bryta-

Zob. J. Łukaszewski, Polska w świecie... 
K. Szczerski, Europa wielu prędkości... 
G. Friedman, Następna dekada..., s. 190. 
D. Webber, How Likely Is It that the European Union WillDisintegrate?A Critical Analysis of Com-
peting Theoretical Perspectives, „European Journal of International Relations", opublikowano 
online 4 stycznia 2013, D O I : 10.1177/1354066112461286, s. 6. 
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nii i osłabienie pozycji Francji oznaczają hegemonię Niemiec, której Niemcy 
wcale sobie nie życzą, łączy się ona bowiem z przejęciem finansowej odpo¬
wiedzialności za strefę euro. Unia przetrwa tak długo, jak długo jej trwaniem 
zainteresowany będzie hegemon. Tymczasem wobec wzrostu znaczenia na¬
strojów nacjonalistycznych i populistycznych w polityce krajowej nastawienie 
Niemiec może się zmienić 3 3 . 

Po objęciu urzędu prezydenckiego przez Franęois Hollande'a Francja ode
szła od ścisłego sojuszu z Niemcami („Merkozy") na rzecz przeciwdziałania 
skutkom kryzysu w strefie euro. Wychodząc z roli słabszego sojusznika Nie¬
miec, Francja zdecydowała się na przewodzenie wysiłkom krajów Południa, 
sprzeciwiających się drastycznej polityce oszczędności promowanej przez 
Niemcy. Na przykład przed Radą Europejską poświęconą unii bankowej 
w październiku 2012 roku zamiast prezentowania tradycyjnego wspólnego 
stanowiska niemiecko-francuskiego prezydent Hollande zainicjował szczyt 
z udziałem Francji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Niemieccy komentatorzy 
wskazywali na wyczerpywanie się tradycyjnego aliansu, zachęcając kanclerz 
Merkel do poszukiwania nowych sojuszników. Zwracano uwagę, że wobec ko
alicji „łacińskiej" i coraz większego dystansowania się Wielkiej Brytanii jedy
nym dużym państwem członkowskim, które faktycznie może odgrywać taką 
rolę, jest Polska34. W perspektywie rysują się zatem nowe układy sił i zna¬
cząca redefinicja równowagi wewnętrznej w ramach UE. Z punktu widzenia 
poszczególnych państw owe „ruchy tektoniczne" mogą być szansą na wzmoc¬
nienie pozycji bądź też grożą marginalizacją ich znaczenia i preferencji 
w europejskiej grze interesów. 

8.3. Wpływ procesów wewnętrznych na politykę zewnętrzną 
Unii Europejskiej 

8.3.1. Wpływ na politykę rozszerzenia i sąsiedztwa 

Kryzys Unii Europejskiej powoduje wzrost nierównowagi między państwami 
członkowskimi oraz zmiany w hierarchii władzy w relacjach między poszcze¬
gólnymi aktorami, państwami i instytucjami UE. Redefiniuje on pojęcia cen¬
trum i peryferii Unii, co oznacza zmiany w projekcie integracji wewnątrz Unii, 
jednak ma też znaczące konsekwencje zewnętrzne, między innymi w odnie¬
sieniu do polityki rozszerzenia i sąsiedztwa. Przyszłość polityk rozszerzenia 
i sąsiedztwa (EPS) stoi pod znakiem zapytania z powodu asymetrii korzyści 

3 3 Tamże , s. 16-17. 
3 4 Za J. Łukaszewski, Polska w świecie... 
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i kosztów ponoszonych przez partycypujące podmioty. Asymetria jest natural¬
nie wpisana w samą logikę funkcjonowania tych polityk, jednak w czasie kry¬
zysu gospodarczego i politycznego gwałtowanie rośnie. Spada zdolność Unii 
do oferowania wymiernych i interesujących dla partnerów korzyści. Problem 
erozji solidarności dotyczy relacji z biedniejszymi i zadłużonymi członkami 
unii walutowej, nie mówiąc już o peryferyjnych krajach trzecich. Te ostatnie 
mają natomiast, ze względu na własne kłopoty gospodarcze, coraz większe 
problemy z dostosowywaniem się do wymogów unijnych. W konsekwencji 
obserwujemy dwustronną tendencję do osłabienia zaangażowania: zarówno 
po stronie unijnej, jak i po stronie krajów kandydujących i partnerskich. 

Chociaż 1 lipca 2013 roku do UE dołączyła, jako 28. z kolei państwo człon
kowskie, Chorwacja, to jednak brakuje w związku z tym faktem atmosfery 
sukcesu, również wśród samych Chorwatów, dalsze zaś postępy w procesie 
rozszerzenia stoją bardziej niż kiedykolwiek dotąd pod znakiem zapytania. 
Już po wielkim rozszerzeniu o Europę Środkową w roku 2004 widoczny stał 
się w Europie Zachodniej społeczny i polityczny sprzeciw wobec kontynua¬
cji tego procesu. Coraz częściej podkreślano kontekst zdolności absorpcyjnej 
(integracyjnej) UE, wskazując na kruchość integracyjnej konstrukcji i troskę 
o jej spoistość. Tymczasem, kiedy na skutek kryzysu postępuje zróżnicowa¬
nie Unii, a ryzyko dezintegracji staje się coraz bardziej namacalne, kwestia 
rozszerzenia i relacji z sąsiedztwem staje się coraz bardziej problematyczna. 
Nie ulega wątpliwości, że głębsza integracja polityczna w gronie wszystkich 
członków Unii wyklucza dalsze rozszerzenie35. Coraz bardziej prawdopodobny 
staje się scenariusz, gdzie ścisła integracja polityczna z elementami federalny¬
mi będzie dotyczyć tylko części członków UE, podczas gdy pozostali tworzyć 
będą zewnętrzny półperyferyjny krąg zaangażowania. W takiej formule moż¬
liwa będzie integracja z owym kręgiem przynajmniej części krajów obecnie 
kandydujących do członkostwa lub stowarzyszenia z UE. Jednak taka formuła 
integracyjna daleka będzie od członkostwa, do jakiego w latach 90. X X wieku 
aspirowała i dążyła Polska oraz inne kraje Europy Środkowej. 

Trwający w Unii Europejskiej kryzys odsuwa zatem perspektywę rozsze¬
rzenia w nieokreśloną przyszłość, i to niezależnie od postępów czynionych 
przez kandydatów. Dzieje się tak z trzech powodów, co dobrze obrazuje 
przykład Bałkanów 3 6. Po pierwsze, na skutek globalnego kryzysu finansowe¬
go, następnie zaś negatywnych konsekwencji związanych z zapaścią gospodar¬
czą w Grecji, sytuacja gospodarcza na Bałkanach jest bardzo trudna, a poziom 
życia w efekcie silnych związków z Unią zamiast rosnąć - spada. W rezultacie 
nastąpiło spowolnienie reform ze względu na trudności gospodarcze, na pozio-

Zob. R. Kuźniar, My, Europa..., s. 150. 
Zob. R. Panagiotou, The Greek Crisis as a Crisis of EU Enlargement: How Will the Western Balkans 
Be Affected?, „Southeast European and Black Sea Studies" 2012, t. 13, nr 1. 
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mie politycznym zaś obserwuje się erozję „narracji konwergencji". Po drugie, 
kryzys stanowi fundamentalne wyzwanie dla założeń dotyczących europeizacji 
i transformacji. Na Bałkanach „południowe" rozszerzenie z lat 80. X X wieku 
traktowane było dotąd jako wzór umocnienia demokracji, wzrostu dobrobytu 
i włączenia do postępowej rodziny europejskiej - drogi, którą mogą iść rów¬
nież państwa bałkańskie. Jednak kryzys, a zwłaszcza przypadek greckiego 
zadłużenia, pokazał, że członkostwo niczego nie gwarantuje, Unia zaś wca¬
le nie jest gwarantem politycznej stabilności i nie zbliża do siebie bogatych 
i biednych, centrum i peryferii. Jeśli Grecja, członek od 1981 roku, nadal bo¬
ryka się z korupcją, klientelizmem, niepłaceniem podatków i politycznym ra¬
dykalizmem, to jaka lekcja płynie stąd dla Bałkanów? 

Po trzecie, Unia koncentruje się na sprawach wewnętrznych, widoczny 
jest także resentyment względem południowych „pasażerów na gapę". Dlate¬
go w raczej pesymistycznych kategoriach należy postrzegać perspektywy eu¬
ropejskiej solidarności wobec Bałkanów. Badania opinii publicznej pokazują 
spadek poparcia obywateli UE dla rozszerzenia: o ile w 2009 roku poparcie 
wyrażało 47% respondentów w krajach UE27, to w 2011 roku już tylko 36%. 
Poparcie dla integracji spadło również na Bałkanach 3 7. Lokalni liderzy poszu¬
kują więc innych opcji, chociażby w formie krótkoterminowego wsparcia go¬
spodarczego i inwestycyjnego, a znajdują je w Turcji oraz w Rosji. 

8.3.2. Wpływ na pozycję międzynarodową Unii Europejskiej w multipolamym 
świecie 

Rozszerzenie na wschód w latach 2004-2007 w ograniczonym stopniu zwięk¬
szyło unijny potencjał gospodarczy i militarny, ale dało Unii legitymizację do 
reprezentowania Europy w stosunkach globalnych. Perspektywy rozszerzenia 
o Bałkany i Turcję oraz polityka sąsiedztwa miały w założeniu wspomóc two¬
rzenie międzynarodowej tożsamości Unii jako mocarstwa regionalnego i akto¬
ra globalnego. Kryzys niewątpliwie uderzył w mocarstwowe ambicje Europy, 
ale nie stanowi bezpośredniej przyczyny spadku jej znaczenia na arenie mię¬
dzynarodowej, wzmacnia bowiem tylko wcześniej rozpoczęty proces. Osła¬
bienie pozycji i wpływów UE znajduje uzasadnienie w redukcji potencjału 
demograficznego i obronnego, a także w rosnącym uzależnieniu od importu 
surowców energetycznych. Z drugiej strony wskazuje się na atuty Unii w wy¬
miarze handlowym, inwestycyjnym czy technologicznym, a główną przyczynę 
osłabienia Europy upatruje się w czynnikach o charakterze polityczno-insty-
tucjonalnym3 8. Wewnętrzne podziały, zaburzenia równowagi i trudności decy-

3 7 Tamże , s. 98. 
3 8 Zob. R. Kuźniar, My, Europa... , s. 209. 
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zyjne mają bowiem kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdolności do od¬
powiadania na wyzwania zewnętrzne. 

Za warunek sine qua non utrzymania lub odzyskania globalnych wpływów 
przez UE uznaje się niemal jednogłośnie sanację gospodarczą i rozwój unii po¬
litycznej. Niezdolność do poradzenia sobie z kryzysem w strefie euro owocuje 
zewnętrznym postrzeganiem Europy jako „chorego człowieka", a więc jako 
źródła problemów i zagrożeń, a nie dostarczyciela i promotora innowacyjnych 
rozwiązań. W efekcie Unia straciła reputację wiarygodnego i godnego naślado¬
wania modelu gospodarowania39. Taka sytuacja istotnie utrudnia promowanie 
europejskich interesów w procesie tworzenia zasad nowego globalnego ładu 
finansowego i gospodarczego. 

Unia Europejska wypracowała swą tożsamość międzynarodową na podsta¬
wie koncepcji potęgi cywilnej (civilian power) czy też miękkiej siły (softpower). 
W rezultacie Unia promowała wizję multilateralizmu i porządku międzynaro¬
dowego, inspirowanego jej własnymi doświadczeniami współpracy gospodar¬
czej i regionalnej integracji na kontynencie europejskim w relacjach z innymi 
graczami państwowymi i instytucjonalnymi. Zakładano, że owa ponowoczes-
na siła (postmodern power) będzie atrakcyjnym wzorem do naśladowania dla 
innych państw i regionów. Jednak wyłonienie się ładu multipolarnego (wie-
lobiegunowego) uderzyło w neoliberalną koncepcję, tożsamość i znaczenie 
Europy, a wizja porządku międzynarodowego spod znaku wschodzących mo¬
carstw (BRICS) jest radykalnie odmienna od wizji europejskiej40. Co więcej, 
nieudolność w wychodzeniu z kryzysu zdaje się potwierdzać przekonanie no¬
wych potęg, że Unia jest jedynie nieudanym, a przez to przejściowym ekspe¬
rymentem. 

Ład międzynarodowy podlega radykalnym zmianom na skutek osłabienia 
pozycji zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych w efekcie 
kryzysu gospodarczego oraz rosnącej roli nowych mocarstw globalnych i regio¬
nalnych. Podstawowym wyzwaniem dla UE (oraz dla USA) jest przyszłość za¬
chodniego multilateralizmu. T u pojawia się najważniejsze pytanie: jak dalece 
możliwa jest adaptacja zdominowanych przez USA i UE instytucji międzyna¬
rodowych względem aspiracji nowych mocarstw, a na ile realna jest alternaty¬
wa, gdzie rosnąca asertywność Chin, Indii, Brazylii itd. doprowadzi do erozji 
systemu. Zgodnie z podejściem instytucjonalnym prawdopodobna jest pod 
pewnymi warunkami socjalizacja nowych graczy, jednak podejście realistycz¬
ne wskazuje, że wielobiegunowość prowadzi do erozji multilateralizmu, in¬
stytucje międzynarodowe bowiem potrzebują hegemona, której to roli Stany 

3 9 M . Smith, Beyond the Comfort Zone: Internal Crisis and External Challenge in the European Union's 
Response To RisingPowers, „International Affairs" 2013, t. 89, nr 3, s. 669. 

4 0 O. Osica, Kryzys, wypalenie czy szansa na nowy początek? Kultura strategiczna Europy w czasach 
kryzysu, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej..., s. 341-347. 
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Zjednoczone nie są już w stanie odgrywać 4 1. Jak wskazują badacze, integracja 
nowych mocarstw do zachodniego systemu instytucji multilateralnych zależy 
w dużej mierze od samych Europejczyków oraz od kształtu, jaki przybierze 
proces integracji, szczególnie w ramach strefy euro42. Im bardziej narasta zróż¬
nicowanie w Europie, tym mniejsze są szanse na poparcie przez państwa UE 
reform w instytucjach globalnych. T y m większa też jest frustracja USA, gdyż 
utrzymanie wpływów atlantyckich zależy od umiejętności zachęcenia innych 
graczy do wspierania liberalnego ładu w ramach formuły kooperatywnej wielo-
biegunowości i zniechęcenia ich do tworzenia alternatywnych instytucji regio¬
nalnych oraz globalnych, co prowadziłoby do wzmocnienia wielobiegunowości 
konfrontacyjnej. 

8.4. Zakończenie 

K ryzys strefy euro wyostrzył brak równowagi i sprzeczne interesy państw 
północy i południa UE. Wzmocnił opór przed dalszym przekazywaniem 

kompetencji na poziom europejski oraz zwiększył znaczenie krajowej gry po¬
litycznej dla decyzji podejmowanych na poziomie europejskim, w tym zwłasz¬
cza wymuszanych przez kryzys decyzji o charakterze redystrybucyjnym. 
Obserwuje się ponadto centralizację władzy w ramach Rady Europejskiej oraz 
odchodzenie od wspólnotowości na rzecz międzyrządowości, gdzie dominu¬
ją najsilniejsze państwa członkowskie. Umocnienie metody międzyrządowej 
nie stwarza natomiast realnych perspektyw dla powstania faktycznie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co potwierdza praktyka funkcjonowa¬
nia nowych instytucji, powołanych w tym obszarze zgodnie z postanowienia¬
mi traktatu lizbońskiego. Kryzys wyczerpał także źródła legitymizacji na wyj¬
ściu oraz wzmocnił deficyt demokracji w UE. Opinia publiczna w państwach 
członkowskich w coraz mniejszym stopniu sprzyja integracji europejskiej 
w jej dotychczasowym kształcie, ale jednocześnie po raz pierwszy zyskała sta¬
tus liczącego się (ale pozasystemowego) gracza w polityce europejskiej. 

Efektem powyższych wymiarów kryzysu jest rosnące zróżnicowanie proce¬
su integracji, w tym jego instytucjonalizacja poza traktatami, a w konsekwen¬
cji zmiany w dystrybucji i hierarchii władzy w ramach Unii. Wyłania się ostry 
podział na strefę euro (rdzeń integracji) oraz pozostałych członków, z któ¬
rych część, jak Wielka Brytania, coraz wyraźniej dystansuje się od aktualnego 

R. Youngs, Europe's Decline and Fall: The Struggle against Global Irrelevance, London 2010, 
s. 6-14 . 
J. Wouters, S. Van Kerckhoven, The International Monetary Fund, w: K.E. Jorgensen, K.V. Laati-
kainen (red.), Routledge Handbook on the European Union and International Institutions: Performan¬
ce, Policy, Power, Routledge, London - New York 2013, s. 229. 
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i przewidywanego kierunku integracji. W strefie euro rysuje się poza tym silny 
podział na wierzycieli i dłużników, który pociąga za sobą zróżnicowanie hierar¬
chiczne i statusowe, czego rezultatem jest kurczące się centrum oraz rozrasta¬
jące się peryferie. Wreszcie wskazuje się na obumieranie aliansu niemiecko-
-francuskiego oraz odradzanie się w nowych warunkach problemu hegemonii 
Niemiec. 

Wyżej wymienione przeobrażenia mają fundamentalny wpływ na politykę 
zewnętrzną Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i global¬
nym. W wymiarze regionalnym rosnąca asymetria kosztów i korzyści destruk¬
cyjnie wpływa na politykę UE wobec krajów kandydujących i sąsiedzkich. 
Wydaje się, że wobec ścisłej integracji nowego centrum - strefy euro - formu¬
ła rozszerzenia w dotychczasowym kształcie wyczerpała się. W wymiarze glo¬
balnym natomiast kryzys poważnie utrudnił, a wręcz uniemożliwił adekwatną 
reakcję Unii na wyzwania związane z redefinicją globalnego ładu. Unia utraci¬
ła także źródła miękkiej siły, a tym samym poważnie osłabiła swoją zdolność 
do współkształtowania porządku wielobiegunowego we współpracy ze Stana¬
mi Zjednoczonymi. 


