Kryzys gospodarczy i strefy euro obnażył szereg paradoksów i słabości europejskiego
projektu integracyjnego. Pogłębiły się podziały w łonie Unii Europejskiej, zaś dotychczasowe
metody akomodacji różnic okazywały się nieskuteczne i niewystarczające. W efekcie prowadzą
one, jeśli nie do rozpadu, to do znaczącej redefinicji integracji europejskiej. Przy tym, nie widać
wśród unijnych państw członkowskich tendencji do konfrontacji, ale raczej do współpracy na
nowych warunkach, lepiej odpowiadających redefiniowanym interesom⁽¹⁾.
Refleksję na temat przyszłości integracji europejskiej oparto w niniejszym tekście na
najnowszych publikacjach trzech wybitnych znawców problematyki unijnej: Clausa Offe, Jana
Zielonki i Giandomenico Majone(2). Wszyscy omawiani autorzy zastanawiają się w swych pracach
nad przyszłością integracji w dobie kryzysu. Kryzys definiowany jest przez nich szerzej, niż tylko
jako kryzys strefy euro czy kryzys o charakterze instytucjonalnym. Mowa jest m.in. o kryzysie
demokracji i kapitalizmu, kryzysie spójności i kryzysie zaufania. Proponowane wizje przyszłości
integracji europejskiej mają dwojaki charakter: o ile C. Offe sugeruje opcję, którą, nieco
upraszczając, można określić mianem „więcej integracji/ Europy” bądź swoistej „ucieczki do
przodu”, o tyle J. Zielonka i G. Majone skłaniają się ku alternatywie „mniej integracji/ Europy”, tj.
swoistej „ucieczki do tyłu”. To drugie stanowisko wynika z niezgody na transfer kolejnych
kompetencji do UE, działającej według metody integracji, która w kryzysie zawiodła. W
rezultacie, według tych autorów, niezbędna jest zmiana metody integracji w Europie. Nie chodzi
tylko o kosmetyczne zmiany w funkcjonowaniu systemu instytucjonalnego (takie jak np.
połączenie funkcji przewodniczącego Rady i Komisji Europejskiej czy większa kontrola polityczna
Parlamentu Europejskiego nad Komisją), ale o systemową zmianę logiki funkcjonowania
procesów integracyjnych w kierunku ich uelastycznienia. „Mniej integracji”, czy też jej
uelastycznienie i lepsze dostosowanie do interesów poszczególnych państw i potrzeb ich
obywateli, może oznaczać koniec Unii Europejskiej w obecnym kształcie, ale z całą pewnością nie
oznacza końca integracji europejskiej.
Omawiane analizy i postulaty trzeba postrzegać w kontekście doświadczeń i przekonań
ideowych właściwych ich autorom. Claus Offe jest niemieckim socjologiem, wychowankiem
szkoły frankfurckiej, ideowo związanym z orientacją lewicową i socjaldemokratyczną. Jego
zainteresowania badawcze dotyczą związków i wzajemnej interakcji systemu demokratycznego i
kapitalizmu oraz transformacji ustrojowej w Europie Środkowej. Jan Zielonka to polski historyk i
politolog, który w początkach lat '80 XX wieku wyemigrował na zachód, a jego doświadczenia
akademickie związane są z uniwersytetami holenderskimi (Groningen i Lejda) oraz brytyjskimi
(Oksford), a także z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji. W swojej najbardziej
znanej książce przedstawił Unię jako metaforę „neośredniowiecznego imperium”. Z kolei
Giandomenico Majone, z pochodzenia Włoch, wykładowca uniwersytetów
europejskich i amerykańskich, od wielu latach związany z Europejskim Instytutem we
Florencji, znany jest zwłaszcza ze swej koncepcji Europy jako „państwa
regulacyjnego” (ang. regulatory state). Zajmował się ponadto problemami
zarządzania polityką publiczną, takimi jak delegacja ponadnarodowa czy
wiarygodność zobowiązań, a także, w ostatnich latach, problemem polityzacji UE w
dobie kryzysu.
W świetle powyższego można się zastanawiać, na ile omawiane pozycje
literatury wpisują się w „niemiecką”/ „kontynentalną” (Offe) lub „brytyjską”/
„anglosaską” (Zielonka, Majone) wizję integracji europejskiej; promują wizję Europy
„socjalnej” bądź „solidarnej” (Offe) albo też „neoliberalnej” (Zielonka, Majone);
(3)
Europy „federalnej” (Offe) bądź europejskiej integracji à la carte (Zielonka, Majone).
Niezależnie jednak od powyższych klasyfikacji, mających moc stereotypizującą,
omawiane publikacje zachęcają do pogłębionej refleksji nad przyszłością integracji
europejskiej oraz problemami jedności i różnorodności, legitymizacji, globalizacji,
efektywności i aksjologii.

Polityzacja i legitymizacja UE: idea sprawiedliwości społecznej
Rozważania wszystkich trzech autorów sprowadzają się ostatecznie do pytania o źródła
legitymizacji projektu integracji europejskiej. O ile C. Offe kładzie nacisk na problem wdrażania
po-kryzysowej strategii i mobilizację obywateli na rzecz europejskiego projektu (legitymizację na
wejściu – ang. input legitimacy), J. Zielonka i G. Majone koncentrują się na przywróceniu
projektowi integracyjnemu legitymizacji na wyjściu (ang. output legitimacy) – reformie Unii w
taki sposób, by jej działania były efektywne, a korzyści przeważały nad kosztami, a tym samym
widoczne i oczywiste dla obywateli.
Według C. Offe kryzys, wbrew pierwotnym oczekiwaniom, nie stał się katalizatorem
intensyfikacji wysiłków integracyjnych, ale zaowocował paraliżem, obezwładniającym
ewentualne ośrodki działania, takie jak instytucje ponadnarodowe i państwa członkowskie (w
tym największe i najsilniejsze państwo członkowskie - Niemcy). Recept na wyjście z impasu nie
brakuje, lecz głównym problemem jest identyfikacja aktora, który ma legitymizację i zasoby by
definiować i wdrożyć nową strategię dla Europy. Paradoksalnie, to co według Offe jest w UE
konieczne do zrobienia, jest nie do zrobienia metodami demokratycznymi. Centralnym
wyzwaniem dla Unii stał się problem legitymizacji na wejściu do systemu, tj. uzyskanie poparcia
obywateli (zwłaszcza w Niemczech i innych krajach „północnych”) dla działań redystrybucyjnych.
Nagląca potrzeba podjęcia tych ostatnich zmienia charakter procesu integracyjnego: dla
funkcjonowania UE nie są już wystarczające decyzje wyłącznie o charakterze regulacyjnym. W
kryzysie Unia uległa polityzacji i jej działania wymagają aktywnego wsparcia obywateli. Z kolei ich
sprzeciw wobec określonych działań oznacza paraliż całego systemu.
Kryzys Unii ma według Offe swoje źródła w szerszym dylemacie funkcjonowania
demokracji w systemie kapitalistycznym. W warunkach globalizacji i nieskrępowanej mobilności
kapitału, państwa napotykają w swej aktywności regulacyjnej i fiskalnej na poważne
ograniczenia; tworzenie przyjaznych warunków dla biznesu oznacza drastyczną redukcję
opodatkowania kapitału. Jednocześnie, logika systemu demokratycznego wymusza na
rządzących rozrost wydatków socjalnych. Malejące wpływy i rosnące wydatki generują
zadłużenie, zaś narzucone jako strategia walki z kryzysem oszczędności owocują niepokojami
społecznymi. Offe wskazuje, że nastąpiło neoliberalne zaburzenie równowagi społecznej
gospodarki rynkowej w poszczególnych państwach, bowiem unijny wspólny rynek pozwolił
kapitałowi na skuteczniejsze unikanie instrumentów interwencji regulacyjnej i podatkowej. Autor
widzi ratunek w przeniesieniu interwencji na poziom europejski, poprzez m.in. harmonizację
podatku od firm, europeizację zasiłków dla bezrobotnych, koordynację płacy minimalnej, czy
podatek od transakcji finansowych. W warunkach rosnącej polityzacji UE podstawą
aksjologiczną integracji może stać się idea sprawiedliwości społecznej, która wobec
hegemonii neoliberalizmu i jego zgubnych skutków winna stać się dla obywateli
imperatywem działania i legitymizować redystrybucję dochodów między klasami i
państwami(4).
Taka wizja integracji oznacza, po pierwsze, próbę transferu konstrukcji państwa
dobrobytu z poziomu państwa narodowego na poziom europejski i realizację haseł
„Europy socjalnej”. Po drugie, oznacza transfer kolejnych kompetencji na poziom
ponadnarodowy oraz ekspansję centralizacji w Unii 28 państw członkowskich. Wydaje
się jednak, że wizja przywrócenia zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej na
poziomie regionalnym (europejskim) jest iluzoryczna, bowiem kapitał jest mobilny nie
tylko w ramach wspólnego rynku, ale i w skali globalnej. Unijne „państwo dobrobytu”
byłoby więc w skali globalnej skazane na podobne dylematy jak państwa członkowskie
w ramach Unii. Ponadto, dalsza centralizacja Unii związana z transferem kolejnych
kompetencji, z całą pewnością nie rozwiąże największego problemu projektu
integracyjnego, jakim jest, według J. Zielonki i G. Majone, brak efektywności.

Przeciw centralizacji: integracyjna polifonia
Według J. Zielonki, model jednego centrum, które zajmuje się w Unii liczącej 28 krajów
praktycznie wszystkim, jest nierealistyczny, nieefektywny i skazany na porażkę. O ile jednak UE
może być na porażkę skazana, to integracja przetrwa. Taka diagnoza wynika z przekonania, że
obecny kryzys jest inny niż wszystkie poprzednie. Europa miała dotąd do czynienia z kryzysami
instytucjonalnymi (kryzys „pustego krzesła” z 1965 roku, kryzys Komisji J. Santera w 1999 roku
czy kryzys konstytucyjno-referendalny z 2005 roku), gdzie remedia miały również charakter
wyłącznie instytucjonalny, a nie systemowy. W przekonaniu Zielonki redystrybucja w formie
międzypaństwowych transferów nie stanowi rozwiązania dla problemu spójności i konwergencji.
Podstawowym problemem jest stosowanie identycznych reguł dla bardzo zróżnicowanych
systemów społeczno-gospodarczych. Transfery to rozwiązanie iluzoryczne, tylko częściowo
kompensujące straty słabszych państw, ale niezmieniające warunków strukturalnych,
niedostosowanych do ich potrzeb.
Unii grozi dezintegracja, jednak nie będzie ona efektem zwycięstwa sił anty-europejskich,
ale raczej rezultatem paraliżu i niezdolności elit do odczytania dynamiki krajowej polityki.
Dezintegracja nie musi być efektem świadomych decyzji elit. Jej motorem będzie raczej
niespełnianie obietnic i nadziei pokładanych w Unii, dotyczących efektywności gospodarczej,
postępu społecznego, efektywności zarządzenia i demokracji, odejścia od polityki siły w relacjach
między państwami. Według Zielonki i Majone źródłem legitymizacji Unii Europejskiej jest jej
efektywność w rozwiązywaniu problemów: gdy ta zawodzi – instytucje ponadnarodowe tracą
źródło legitymizacji i rację bytu.
W takiej optyce przekazywanie kolejnych kompetencji instytucjom, które już teraz nie
działają w sposób efektywny, jest drogą donikąd. Mitem jest przekonanie, że Unia Europejska
musi być stale pogłębiana i poszerzana, bowiem w przeciwnym razie nastąpi w Europie odwrót od
jakichkolwiek tendencji integracyjnych. Porażka ambitnych scenariuszy integracji nie oznacza
upadku samej idei integracji, ale jej redefinicję. Zielonka postuluje redefinicję projektu
integracyjnego w kierunku pragmatyzmu; jego wizja zakłada elastyczną, zdecentralizowaną i
pluralistyczną integrację w ramach sieci aktorów państwowych i niepaństwowych. Nawiązując do
swej wcześniejszej konceptualizacji zintegrowanej Europy jako tworu „neośredniowiecznego”,
proponuje odnowienie integracji w nowej formie – polifonii(5). Autor nie wieszczy śmierci państw
narodowych, ale ich transformację oraz wzrost roli miast, regionów oraz regionalnych i
globalnych organizacji pozarządowych, a także rozwój pluralistycznych, sieciowych rozwiązań
instytucjonalnych. W niektórych obszarach, takich jak obrona, państwa pozostaną głównymi
aktorami. W innych, takich jak polityka społeczna, większą rolę uzyskają
transnarodowe sieci aktorów publicznych i prywatnych. Zamiast Unii jako wielkiej
niesterowanej machiny, proponuje się Unię promującą zróżnicowane i elastyczne
formy współpracy, nastawioną na rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie
priorytetowe tworzenie silnie zinstytucjonalizowanego europejskiego centrum władzy.
Redefinicja projektu integracyjnego winna więc polegać na zerwaniu z koncepcją „Unii
westfalskiej”, gdzie logikę państwowo-centryczną ekstrapoluje się na poziom
ponadnarodowy.
Krytyka Unii Europejskiej: cztery argumenty
Podobnie, według G. Majone, integracja europejska „poszła za daleko”. Jednak
jest to krytyka nie tyle procesu integracji w Europie jako takiego, co konkretnej metody
zawartej w Traktacie Rzymskim, opierającej się na podejściu neofunkcjonalnym. W
przekonaniu tego autora, tak rozrost kompetencji jak i wzrost liczby członków
wymagają zmiany metody integracji. Tymczasem ogólna logika procesu

integracyjnego pozostała taka sama dla 28 jak dla 6 członków. Nie zmieniła się także pomimo
ogromnego przyrostu kompetencji instytucji ponadnarodowych (przynajmniej w wymiarze
formalnym). Majone stawia tezę, ze jest to podstawowa przyczyna niestabilności systemu i
obecnego kryzysu, nie tylko gospodarczego ale i systemowego. Autor wskazuje na cztery
argumenty, które uzasadniają radykalne i systemowe zmiany w logice funkcjonowania projektu
integracyjnego.
Po pierwsze, problemem jest skoncentrowanie na procesie integracyjnym, a nie na jego
rezultatach. Za sukces (w kontekście unii monetarnej czy polityki zagranicznej) uważane jest już
samo osiągnięcie porozumienia w sprawie zmierzania w danym kierunku (uruchomienie procesu,
utworzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych i procedur), a nie realne skutki tego
porozumienia. Przykładowo, wprowadzenie euro zostało uznane za sukces integracji
europejskiej, a decydenci odrzucali argumenty ekonomistów dotyczące niespełnienia kryteriów
optymalnego obszaru walutowego, czy braku związku między wspólną walutą i pełną realizacją
korzyści wynikających ze wspólnego rynku. Stało się tak, ponieważ celem unii gospodarczowalutowej była nie tyle efektywność gospodarcza, co uruchomienie procesu politycznego –
doprowadzenie państw członkowskich do „punktu bez powrotu” na drodze integracji
politycznej(6). Nacisk na proces a nie rezultat niejako a priori wyklucza porażkę i możliwość oceny
skutków danego projektu. Zdaniem Majone, europejskie polityki tworzone są nie w celu
rozwiązania konkretnego problemu, ale celem forsowania procesu integracji. Ekspansja
kompetencji postępowała, mimo braku ich efektywnej realizacji, a nieefektywne polityki
funkcjonowały przez dekady. Tymczasem legitymizacja i stabilność każdego systemu są blisko
związane z jego efektywnością. Gdyby więc Unia Europejska była organizacją efektywną, nie
byłaby pogrążona w kryzysie i nie miałaby problemów z legitymizacją.
Po drugie, Majone poddaje surowej krytyce metodę integracji neofunkcjonalnej,
wskazując na jej cztery ułomności: a) przecenia się znaczenie instytucji ponadnarodowych
(faktycznie nie posiadają one przypisywanej im przewagi informacyjnej, wiedzy eksperckiej czy
zdolności do grania roli „uczciwego maklera” - ang. honest broker - co miałoby je czynić
gwarantami realizacji efektywnej polityki na poziomie ponadnarodowym); b) podejście
harmonizacyjne („jedno dla wszystkich”) w warunkach rosnącego zróżnicowania po kolejnych
rozszerzeniach jest skrajnie nieskuteczne, zaś makroekonomiczny problem zróżnicowanego
rozwoju społeczno-gospodarczego w ogóle nie był dostrzegany; realizowana przez UE polityka
spójności nie jest według Majone adekwatnym instrumentem radzenia sobie z ową
różnorodnością; c) nadmierny centralizm i brak elastyczności, w praktyce oznaczające linearną
ekstrapolację modelu państwa narodowego na poziom europejski; d) brak mechanizmu
pociągania europejskich decydentów do politycznej odpowiedzialności za ich
działania.
Po trzecie, UE boryka się z problemem faktycznie nieograniczonych i niejasnych
kompetencji formalnych, przy jednoczesnym braku zasobów niezbędnych do ich
realizacji. Europejscy decydenci podejmują się ambitnych projektów (takich jak unia
gospodarczo-walutowa) bez oglądania się na obiektywne ograniczenia i granice
wykonalności. Wiąże się z tym „polityczna kultura totalnego optymizmu” i
deklaratywnego entuzjazmu dotyczącego kolejnych przedsięwzięć podejmowanych w
ramach procesu integracji. Przykładem jest chociażby „wspólna polityka zagraniczna”,
która faktycznie jest jedynie mechanizmem koordynacji stanowisk poszczególnych
państw członkowskich UE, podczas gdy realna zdolność do podejmowania wspólnych
działań jest ograniczona. Jednak dopiero kryzys strefy euro w pełni ukazał lukę między
suboptymalnymi efektami a deklarowanym entuzjazmem.
Wreszcie po czwarte, funkcjonowanie integracji europejskiej oparte jest na
prawie i sankcjach, a nie na koordynacji i zachętach. Ów nacisk na dyscyplinowanie
członków (jego wyrazem jest również pakt fiskalny) odzwierciedla brak zaufania w

relacjach między państwami. Niewątpliwie, problem ten jest wpisany w istotę integracji
europejskiej (brak zaufania Francji względem Niemiec), jednak jego znaczenie rośnie wraz ze
wzrostem liczby członków. W konsekwencji rosną koszty transakcyjne (koszty zapewnienia
wiarygodności zobowiązań), w tym koszty monitorowania zgodnego z regułami gry zachowania
poszczególnych członków UE. Jednocześnie, ów prawny centralizm o wysokim stopniu
instytucjonalizacji jest tylko europejskim sposobem na integrację regionalną i brakuje dowodów,
by był on bardziej efektywny od systemów opartych na zachętach, koordynacji, samoregulacji
(7)
oraz arbitrażu jako metodzie rozwiązywania sporów .
Powrót do klasycznej myśli funkcjonalistycznej
Celem, zarówno dla Zielonki jak i Majone, jest refleksja nad odrodzeniem integracji w
nowej formie. Unia, niczym banki, jest zbyt wielka by upaść, jednak reformy sprowadzające się
do podtrzymywania jej przy życiu w obecnym kształcie, nie wróżą sukcesu i uzdrowienia procesu
integracyjnego. Co więcej, takie pozorowane działania dają fałszywe poczucie stabilności i
bezpieczeństwa. Efektem może być uśpienie ponadnarodowych instytucji, pozbawienie ich
realnego znaczenia (casus Unii Zachodnioeuropejskiej), podczas gdy prawdziwa polityka robiona
jest w ramach spontanicznych koalicji i międzyrządowych sieci współpracy w poszczególnych
obszarach.
Remedium na uwiąd ponadnarodowych instytucji ma być powrót do klasycznych założeń
funkcjonalistycznych, tak jak je formułował David Mitrany. Po pierwsze, integracja winna
przebiegać z udziałem różnych aktorów, nie tylko państw. Po drugie, integracja zachodzi w
wymiarze funkcjonalnym a nie tylko terytorialnym (integrować się w danym obszarze mogą nie
tylko państwa, ale i regiony, jeśli będzie to leżało w ich interesie). Po trzecie, proces integracyjny
przybiera strukturę policentryczną a nie hierarchiczną – mamy do czynienia raczej z
horyzontalnymi kręgami, niż ze scentralizowaną piramidą zależności. Po czwarte, postuluje się
elastyczne, zróżnicowane i pluralistyczne rządzenie, bowiem różne polityki wymagają różnych
form współpracy, zaś priorytetem winno być rozwiązywanie problemów a nie tworzenie
europejskiego centrum władzy. Celem jest zatem pragmatyczna i elastyczna integracja, która
zamazuje rozróżnienie między narodowym i międzynarodowym, publicznym i prywatnym,
politycznym i niepolitycznym. Wobec rozwoju funkcjonalnych agencji, narodowe podziały będą
coraz mniej istotne. Ostatecznie owe agencje mogą być koordynowane przez centralne
instytucje, ale taki rząd nie jest ani konieczny ani pożądany dla funkcjonowania stosunków
międzynarodowych(8). Funkcjonalizm Mitrany'ego jest odmienny od neofunkcjonalizmu Monneta
czy Haasa: według niego federalne instytucje nie są kluczowe dla powodzenia
funkcjonalnej integracji.
Zarówno Zielonka jak i Majone obficie czerpią również z koncepcji Europy a la
carte sformułowanej przez Ralfa Dahrendorfa. Dahrendorf uważał, że wspólne polityki
powinny być tworzone jedynie tam, gdzie istnieją wspólne interesy, bez dodatkowych
ograniczeń dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą do nich dołączyć. Postęp w integracji
powinien być budowany na interesach a nie na marzeniach o unii politycznej. Już w
1979 roku Dahrendorf wskazywał, że potrzeba nowego spojrzenia na integrację
europejską: zdefiniowania co faktycznie leży w europejskim interesie oraz
zidentyfikowania krótkiej listy celów istotnych dla wszystkich państw członkowskich
(Dahrendorf zaliczył do nich a) polityka zagraniczną – ze względu na zagrożenie
(9)
radzieckie i trudne partnerstwo z USA; b) politykę energetyczną; c) handel) . W
pozostałych sferach, gdzie interesy państw członkowskich są zróżnicowane, powinno
promować się integrację tych, którzy mogą i chcą bliżej współpracować (ang. able and
willing). Wspólne polityki muszą być oparte na wspólnych interesach, w przeciwnym
razie dochodzi do nieprzestrzegania ustalonych reguł (co zwiększa koszty monitoringu

zobowiązań), żądania wyjątków i komplikowania systemu (co znów generuje dodatkowe koszty
transakcyjne), a to obniża wiarygodność projektu integracyjnego i negatywnie wpływa na jego
legitymizację i stabilność.
Wiarygodność zobowiązań wymaga też odpowiednich zasobów do ich honorowania.
Dzisiejsza Unia nie ma takich zasobów, przez co jest niewiarygodna. W Traktacie Rzymskim
(10)
zobowiązania były ograniczone i dobrze zdefiniowane a zasoby adekwatne . Jednak wraz z
poszerzaniem formalnych kompetencji Wspólnot i UE w kolejnych traktatach, zwiększał się
rozziew między rosnącymi zobowiązaniami a ograniczonymi zasobami. W rzeczywistości, Unia
Europejska nie jest federacją, ale konfederacją (suwerennych państw), imitującą federację (pod
względem formalnych kompetencji, których liczba stale rośnie), ale pozbawioną zasobów
władczych do realizacji owych kompetencji. Ta imitująca federację konfederacja jest w rezultacie
systemem bardzo niestabilnym, co pokazały konsekwencje kryzysu gospodarczego i strefy euro,
które pociągnęły za sobą instytucjonalny i systemowy kryzys UE. Już Alexis de Tocqueville pisał,
że słabość i niestabilność konfederacji rośnie wprost proporcjonalnie do przyrostu jej
nominalnych kompetencji.
Europa jako „klub klubów”
Według G. Majone, alternatywą dla harmonizacji jest paradygmat kooperacyjnej
konkurencji, zaś metodą zagwarantowania wiarygodności zobowiązań w gronie 28 państw i
uporania się z dylematem kolektywnego działania (problemem pasażera na gapę) –
przekształcenie unijnych dóbr publicznych w dobra klubowe.
Podejście oparte na kooperacyjnej konkurencji (współzawodnictwie) – z ang. cooperative
competition - nie wyklucza współpracy: konkurencja generuje innowacje, a te przekładają się na
imitację najbardziej optymalnego modelu. W efekcie konkurencja może prowadzić do
(częściowej) konwergencji: stosowane będą te regulacje, które są najbardziej efektywne i
najlepiej zaspokajają potrzeby poszczególnych podmiotów.
Kooperacyjne współzawodnictwo było zresztą charakterystyczną cechą europejskiej
historii przed erą nacjonalizmu. Niestety, zdaniem Majone, teraz Europa myśli w kategoriach
odgórnej harmonizacji prawa i polityk. Tymczasem, fragmentacja starego kontynentu była w
przeszłości przyczyną jego globalnej dominacji, która nie stała się udziałem scentralizowanych
imperiów(11). Przyczyna europejskiego sukcesu leżała w polityce a nie w gospodarce; konkurencja
różnych podmiotów politycznych sprzyjała promocji najlepszych praktyk, przepływowi kapitału i
pracy do państw dających największy zysk. Władcy czasem usiłowali ową mobilność
powstrzymać, ale z reguły nie mieli takich możliwości. Tymczasem wielkie imperium,
monopolizujące środki przymusu i pozbawione konkurencji ze strony bardziej
zaawansowanych sąsiadów, nie mało zachęt do modernizacji. Europejskie państwa
zaś otoczone były przez konkurencję, która stanowiła swoiste ubezpieczenie od
gospodarczej i technologicznej stagnacji(12).
Nawiązując do ekonomicznej teorii klubów Jamesa Buchanana, Majone
podkreśla, że wizja Europy jako „klubu klubów” jest dobrze osadzona w historii
kontynentu europejskiego. Europejska globalna dominacja była w przeszłości
możliwa nie dzięki centralizacji, ale konkurencji, stymulowanej przez fragmentację.
Majone głosi więc pochwałę instytucjonalnego pluralizmu, wskazując, że przypisanie
zadań różnym poziomom rządzenia nie musi odpowiadać istniejącym granicom
państw. W dzisiejszej Unii błędem jest zakładanie linearnego rozwoju od państwa
narodowego do czegoś, co spełnia te same funkcje ale na większą skalę, i jakoby
bardziej efektywnie, tj. „państwa ponadnarodowego”. Jedność europejska nigdy nie
była (historycznie) jednością imperium, ale subtelniejszą jednością w różnorodności
(13)
dzięki mieszance konkurencji, współpracy i imitacji .

Uporanie się z problemem pasażera na gapę w gronie 28 członków Unii Europejskiej jest
wyzwaniem niezwykle skomplikowanym i generującym wysokie koszty transakcyjne, a także
skutkującym niską wiarygodnością Unii na skutek ograniczonego respektowania podjętych
zobowiązań. W przeciwieństwie do dobra publicznego (kolektywnego), dobro klubowe oznacza,
że korzystają z niego tylko członkowie danego klubu. Ponadto, dany członek może zostać z klubu
wykluczony, jeśli nie ponosi kosztów. Korzyści wynikające z dobra klubowego odnoszone są więc
tylko wtedy, gdy solidarnie ponoszone są koszty jego pozyskania. Poszczególne państwa
(regiony? miasta?) są członkami tych klubów, które w sposób najbardziej optymalny zaspokajają
ich potrzeby. Zgodnie z postulatem Dahrendorfa, współpraca w ramach poszczególnych klubów
opiera się na realnej wspólnocie interesów. Według Majone, jest to pożądana alternatywa w
sytuacji, kiedy koszty jednolitego dostarczania dobra kolektywnego rosną, gdy organizacja jest
coraz większa, a jej członkowie mają coraz bardziej zróżnicowane potrzeby. Zakłada się bowiem,
że maksymalizacja dobrobytu następuje wtedy, gdy różnym preferencjom odpowiadają różne
rozwiązania instytucjonalne.
W opinii Majone odgórna harmonizacja ma sens wtedy, gdy rynek jest mały i
homogeniczny (jak miało to miejsce w przypadku 6 państw Wspólnoty Europejskiej w latach '50 i
'60 XX wieku), a nie gdy jest duży i różnorodny. Ponadto, światowe tendencje w zarządzaniu
publicznym zmierzają w kierunku samoregulacji i nieobowiązkowych standardów oraz
akceptowania pluralizmu rozwiązań instytucjonalnych. W tym sensie przyszłością Europy jest
integracja w ramach „klubu klubów”, zgodna zresztą z europejskim doświadczeniem
historycznym, opartym jednocześnie na konkurencji i współpracy.
***
Omówione prace wpisują się w intelektualną debatę na temat przyszłości integracji
europejskiej. Co istotne, proponują szersze i systemowe spojrzenie na reformę UE, wykraczające
poza propozycje kosmetycznych zmian o charakterze instytucjonalnym, które dominują w
dyskursie publicznym. Autorzy stawiają czytelnika przed fundamentalnymi dylematami
związanymi z przyszłością współpracy i integracji na kontynencie europejskim w dobie
radykalnych zmian o charakterze politycznym, gospodarczym i geostrategicznym. Europa
przestała być dominującą siłą na arenie globalnej, ale to nie zwalnia nas z obowiązku refleksji nad
tym, w jaki sposób uczynić ją efektywnym instrumentem realizacji potrzeb i interesów jej
obywateli.
Dwie z trzech dyskutowanych pozycji odnoszą się do dynamicznie rozwijającego się ostatnio
w Europie Zachodniej obszaru badań dotyczącego tzw. zróżnicowanej integracji (ang.
differentiated integration)(14). W Polsce jest to tematyka rzadko podejmowana.
Tymczasem warto w niej dostrzec pełnoprawne pole badawcze. Jest to stała
zasada integracji, a nie tylko stan przejściowy w procesie konwergencji, gdzie cele
są tożsame, ale tempo ich osiągania różne. Zróżnicowana integracja jest
alternatywą dla tradycyjnej dychotomii między pełnym członkostwem a jego
brakiem. Trzeba też dostrzec potrzebę normatywnej analizy zróżnicowanej
integracji, poprzez próbę określenia warunków, w których jest ona lekarstwem lub
trucizną. W szczególności, warto pochylić się nad dylematem dotyczącym, z jednej
strony, granic narzucania jednolitych reguł członkom Unii, których charakteryzuje
ogromna różnorodność społeczno-gospodarcza, a z drugiej - granic swobodnego
wyboru praw i obowiązków (korzyści i kosztów) wynikających z integracji.
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