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Pytanie, czy Unia Europejska (UE) zagraża państwu i jego interesom
narodowym, wydaje się być pytaniem retorycznym. Pozornie może nawet
wydawać się pytaniem niestosownym, bo przecież powszechnie wiadomo,
czym jest UE, jakie są jej zalety, wzniosłe cele i zadania, które
sprecyzowane zostały w traktacie z Maastricht i uzupełnione w kolejnych
traktatach rewizyjnych, a szczególnie w traktacie z Lizbony, który nadał jej
osobowość prawną i inne uprawnienia. Jednak historia stosunków
międzynarodowych pokazuje, że praktyka często nie idzie w parze z teorią.
Politycy z reguły co innego mówią, odwołując się do wzniosłych wartości
(ideologii, doktryn, religii) a co innego robią. Wiadomo też czym jest
państwo, jakie są jego zadania i funkcje oraz jaką rolę pełni w stosunkach
międzynarodowych. Państwa należą do grupy wtórnych (wobec narodów)
uczestników

stosunków

międzynarodowych,

ale

zaliczamy

je

do

najstarszych i zarazem najważniejszych uczestników podmiotowych
stosunków międzynarodowych. Z kolei Unię Europejską zaliczamy

do

najmłodszych aktorów działających na arenie międzynarodowej. Państwa
są zróżnicowane pod względem historii: niektóre istnieją zaledwie kilka lat,
inne liczą ich sobie tysiące. Zróżnicowane są także pod względem ustroju
politycznego: federalizm lub centralizacja, demokracja, autokracja lub
totalitaryzm. Państwa różnią się pod względem spójności wewnętrznej:
niektóre jednostki polityczne są państwami tylko z nazwy, z woli władz
centralnych, które sprawują tylko nominalną zwierzchność nad terytorium,
są przeżarte przez korupcję albo utrzymują się jedynie dzięki wsparciu
społeczności międzynarodowej. Państwo jest organizacją polityczną
szczególnego rodzaju, a mianowicie terytorialną i suwerenną organizacją
obywateli. Ma obowiązek zapewnić im szeroko rozumiane bezpieczeństwo
i warunki do godziwej egzystencji. Z kolei obywatele mają powinności

wobec państwa: muszą bronić jego granic i integralności terytorialnej oraz
dbać o jego wszechstronny rozwój i niepodległość. Podobne jak państwo
cele stawia sobie Unia Europejska, będąca dobrowolnym związkiem
demokratycznych i suwerennych państw. Powstaje jednak pytanie, na ile
wiarygodna jest polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE, skoro
nie jest ona poparta "twardą siłą" (ang. hard power) i realnymi
zdolnościami militarnymi. Państwo ma monopol na stosowanie siły i jest
dobrem wspólnym, które winno być przedmiotem powszechnego
szacunku, troski i obiektem ciepłych uczuć obywateli (patriotyzm). Tak na
przykład Rzeczpospolitą Polską określa art. 1 konstytucji z 1997 roku1.
Unia

Europejska

nie

jest

państwem,

ale

organizacją

międzynarodową, choć nietypową ze względu na swoje cele i funkcje. Nie
posiada własnego terytorium ani obywateli. Została powołana do życia
przez demokratyczne i suwerenne państwa i za zgodą ich obywateli.
Traktaty założycielskie UE to konstytucja bez państwa a Unia to struktura
prawodawcza bez władzy zwierzchniej. Proces integracji europejskiej rodzi
problem demokracji transnarodowej. Jest to koncepcyjne, teoretyczne
wyzwanie, wynikające z nowej sytuacji, w jakiej znalazła się UE i jej
państwa członkowskie po wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2009 roku
traktatu z Lizbony, który nadał Unii osobowość prawną2.
Zarówno państwa, jak i Unia Europejska to podmioty dynamiczne,
wciąż

ewoluujące

i

zmieniające

swoje

miejsce

w

stosunkach

międzynarodowych. Znajdują się pod nieustanną presją obywateli oraz
środowiska międzynarodowego, które także ewoluuje pod wpływem
czynników strukturalnych (obiektywnych i subiektywnych). Krótko
mówiąc, świat wciąż się zmienia i mamy do czynienia z nowymi, często
trudnymi do przewidzenia zjawiskami i procesami międzynarodowymi,

które

determinują

interesy

narodowe

poszczególnych

państw.

Determinują one także działalność Unii Europejskiej, specyficznej
organizacji międzynarodowej i dobrowolnego związku 28 państw o
różnych

potencjałach

i

uwarunkowaniach

geopolitycznych

i

geoekonomicznych.
Niniejsze

opracowanie

jest

próbą

ukazania

specyfiki

Unii

Europejskiej i jej znaczenia dla stosunków międzynarodowych, a
szczególnie

dla

państw

narodowych

w

realiach

współczesnego,

dynamicznie zmieniającego się świata. Odwołując się do teorii realizmu
strukturalnego i teorii integracji międzynarodowej, spróbuję odpowiedzieć
na ważne, często pojawiające się w dyskursie naukowym i politycznym,
pytanie: czy Unia Europejska zagraża demokratycznemu i suwerennemu
państwu (członkowskiemu) i jego interesom narodowym? Moja teza jest
następująca: UE bezpośrednio nie zagraża państwu i jego interesom,
ponieważ sama nie jest państwem, jednak w określonych sytuacjach - dla
dobra większości swoich członków - może ograniczyć jego suwerenność
polityczną i aktywność międzynarodową, a tym samym zmusić do
zachowań sprzecznych z jego interesem narodowym. Ponadto, jak
pokazuje dotychczasowa praktyka, w UE wciąż mamy do czynienia z
„deficytem demokracji” i dużą stratyfikacją wśród państw członkowskich.
W rezultacie uprzywilejowaną pozycję mają państwa duże, na czele z
Niemcami i Francją oraz członkowie Unii będący tzw. płatnikami netto.
Sytuacja ta wyraźnie uwidacznia się w procesie wielopoziomowego
zarządzania i podejmowania decyzji w Unii Europejskiej3.
Wielopoziomowe zarządzanie w UE cechuje deficyt demokracji i
politycznej odpowiedzialności. Zarządzanie koncentruje się bowiem na
efektywności i nie przywiązuje wystarczającej wagi do demokracji, kontroli

i odpowiedzialności politycznej. Pomija też znaczenie przywództwa
politycznego jako czynnika sprawczego, a zachodzące na siebie obszary
odpowiedzialności – polityczne, prawne, zawodowe – nie tworzą spójnego
systemu

odpowiedzialności.

końcowych

W

procesie

dochodzenia

do

ustaleń

i podejmowania decyzji w UE często stosowana jest

perswazja, a konsensus w praktyce dyktowany jest przez duże państwa.
Zdaniem wielu badaczy, wielopoziomowe zarządzanie nie znajduje
potwierdzenia empirycznego. W praktyce, Unią nie zarządzają instytucje
przewidziane w unijnych traktatach, tj. Rada, Komisja i Parlament
Europejski, ale najsilniejsze państwa. Te zaś, w świetle teorii realizmu
politycznego sformułowanej przez Hansa J. Morgenthaua, zachowują się
w sposób egoistyczny, realizują bowiem własne interesy narodowe i dążą
do dominacji nad innymi państwami4. UE jest więc dla nich swoistym
parawanem, który pozwala ukryć partykularne interesy narodowe i ułatwia
ich osiąganie w sposób demokratyczny i pokojowy.
Myśląc o państwie, pytamy o jego suwerenność i tożsamość
polityczną lub kulturową, zastanawiamy się nad tym, jakie państwo jest i
do kogo należy; czy jest wolne, niepodległe i

kto mieszka na jego

terytorium (jaki naród czy narody) kto sprawuje władzę i w jaki sposób. Z
pojęciem państwa ściśle związane jest pojęcie suwerenności i tożsamości.
Suwerenność jest de facto pierwszym elementem struktury państwa, a
tożsamość kulturowa jego desygnatem, czyli tym co wyróżnia go spośród
innych państw i narodów5.
Teoria państwa głosi, że państwo to suwerenna władza, ludność
(naród, obywatele) i terytorium, zwane państwowym lub narodowym. Nie
ma państwa bez suwerennej władzy, która rządzi, czyli stanowi prawa i
obowiązki obywateli, wprowadza, organizuje, kontroluje, sądzi, itd. Do jej

zadań należy hierarchizowanie celów i ustalanie priorytetów, osiąganie
zgody społecznej, zachowywanie równych warunków dla podmiotów i
egzekwowanie prawa, gwarantowanie ładu, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, tworzenie społecznych sieci połączeń i komunikacji. Dla
suwerenności i efektywnego sprawowania władzy istotna jest potencja
państwa: demograficzna, terytorialna – geopolityczna, gospodarcza,
kulturowa i cywilizacyjna. Dzięki niej państwo jest bezpieczne i niezależne,
do pewnego

stopnia samowystarczalne, może w jakiejś mierze

samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby i zapewnić swoim obywatelom
pewien poziom życia. Istotne znaczenie ma także siła militarna,
umożliwiająca, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań wspierających
fakty polityczne, które – w wymagającej tego sytuacji

- „wymuszą”

uznanie suwerenności państwa przez społeczność międzynarodową i
umożliwią obronę niepodległości.
Suwerenność jest cechą wyjątkową państwa, ponieważ jest
wyróżniona wśród innych jego cech oraz wyróżniona w stosunku do
samego państwa. Jest wyróżniona wśród innych, bo one ją zakładają tylko suwerenne państwo może mieć realne, autentyczne, trwałe cechy,
określające jego tożsamość i charakter. Suwerenność jest wyróżniona ze
względu na państwo, gdyż dotyka jego sedna, jest najbardziej wewnętrzną
jego cechą; nie jest cechą dołączającą się do substancji państwa, ale jej
aspektem, innobytem, ma w substancji swe bezpośrednie ugruntowanie.
Negacja istotowego związku suwerenności i państwa oznacza tyle samo
co stwierdzenie, że samoistny byt nie ma swego rodzaju, albo że
autonomiczny przedmiot nie ma swej materialnie odrębnej, swoistej
przedmiotowości. Należy zgodzić się z tymi badaczami, którzy twierdzą, że
pojecie suwerenności wymaga podejścia interdyscyplinarnego, gdyż jest

ono na tyle wieloaspektowe, że nie da się go zbadać w ramach jednej
dyscypliny. Na przykład prawnicy koncentrują się na uznaniu przez
społeczność międzynarodową suwerenności państwa oraz legalności i
zakresu władzy. Dla nauk politycznych ważny jest sposób realizacji
suwerenności w danym państwie, zwłaszcza zagadnienia ustroju i podziału
władzy. Natomiast badacze stosunków międzynarodowych skupiają się na
tym, jak suwerenność państwa przejawia się w relacjach z innymi
podmiotami na arenie międzynarodowej6.
Wypada zgodzić się z tezą, że: „suwerenność jest podstawową
kategorią współczesnej polityki państwa i prawa. By właściwie ją
zrozumieć, należy pamiętać, że zawiera ona w sobie, jednocześnie, ideę

najwyższej, nadrzędnej władzy państwa i ideę politycznej i formalnej
niepodległości poszczególnych państw, oddzielonych od siebie granicami.
Te dwa oblicza suwerenności są nierozdzielne, to dwa różne aspekty tego
samego pojęcia. Suwerenność jest konstytucyjnym pojęciem określającym
prawa i obowiązki rządów i obywateli, czy też poddanych poszczególnych
państw. Jest także pojęciem z zakresu prawa międzynarodowego,
określającym wzajemne stosunki między wieloma różnymi państwami, z
których każde zajmuje osobny obszar i może utrzymywać z innymi
państwami pokojowe stosunki, jak i wikłać się z nimi w konflikty, czasami
nawet wojny”7.
Szczególny charakter suwerennego państwa polega na tym, że jest
ono tym, co zarazem indywidualne i ogólne, jest tym oto konkretnym
państwem, jednym z wielu, ale jednocześnie porządkiem ogólnym,
samoistnym, poniekąd „światem w sobie”. Jak pisze Paweł Kaczorowski:
„państwo suwerenne można inaczej określić jako państwo miarodajne.
Mając zasadę swego istnienia w sobie samym, zapewniając sobie własne

doktrynalne, racjonalne podstawy (legitymizację), może ono równoważyć
na tej podstawie wszelkie mające doń odniesienie wymagania, żądania i
postulaty: religii, antropologii, etyki, filozofii i nauki. Ich zasady i racje
zderzają się z suwerenną racją własną państwa. W ten sposób powstałe
stanowiska mogą toczyć spór, wzajemnie się negować, ale także
uzupełniać, wzajemnie zapośredniczyć i wzbogacać”8.
W literaturze przedmiotu, zwłaszcza wśród prawników, dominuje
pogląd, że tak długo jak istnieją państwa, będą one suwerenne oraz że
suwerenność jest niepodzielna, a przystąpienie państwa do umowy
międzynarodowej czy związku państw (sojuszu) jest potwierdzeniem jego
suwerenności i nie oznacza jej ograniczenia. Podkreśla się, że
suwerenność oznacza zdolność kraju do samostanowienia w realnym
wymiarze o swoim losie i w związku z tym włączenie w proces integracji
europejskiej oznacza przede wszystkim zwiększenie suwerenności a nie jej
utratę. Tak długo, jak państwa zachowają zdolność do działania i
czynności prawnych, pozostając podmiotami prawa międzynarodowego,
tak długo pozostaną suwerenne. Takimi też są państwa należące do Unii
Europejskiej9.
Z drugiej strony, zasada suwerennej równości przyznaje państwom
prawo dokonywania wyboru. Zgodnie z Deklaracją zasad prawa

międzynarodowego z 24 października 1970 roku powstanie suwerennego
i niepodległego państwa, swobodne stowarzyszenie lub zjednoczenie się z
niezależnym państwem, bądź wstąpienie w jakiejkolwiek innej politycznej
postaci jest zgodne z prawem do samostanowienia10. Państwo może więc
na przykład przystąpić do konfederacji lub włączyć się do federacji. Może
również, kierując się dobrze rozumianymi interesami narodowymi,
doprowadzić

do

koniecznych

ograniczeń

swoich

kompetencji,

spowodowanych

obiektywną

potrzebą

rozwijania

współpracy

międzynarodowej z poszanowaniem obowiązujących w takim przypadku
reguł i zasad postępowania. Suwerenne państwo ma swobodę działania i
podejmowania decyzji uznanych za konieczne i korzystne w określonej
sytuacji, nie naruszając przy tym praw innych państw i postępując zgodnie
z prawem międzynarodowym, szczególnie w tej jego części, która zawiera
zakazy11.
W Unii Europejskiej, w wymiarze teoretycznym i formalno-prawnym,
wszystkie państwa członkowskie są sobie równe. Co więcej, równość
państw, bazująca niekiedy na swoistej pozytywnej dyskryminacji, została
wpisana w ideę integracji europejskiej. Formalna równość państw została
zagwarantowana

unijnymi

traktatami

i

jest

realizowana

poprzez

obowiązujące w Unii zasady: konsensusu w procesie podejmowania
decyzji, przestrzegania jednomyślności w zasadniczych sprawach (np.
okresowego odebrania prawa głosu w Radzie państwu członkowskiemu
nieprzestrzegającemu
proporcjonalnego

unijnych

udziału

wartości

delegacji

politycznych)

narodowych

w

czy

Parlamencie

Europejskim itd. Z drugiej strony, trudno mieć złudzenia, ze faktyczna
pozycja państw członkowskich jest równa. Owa nierówność ma dwa
wymiary. Po pierwsze, wkład poszczególnych państw w budowę
zjednoczonej Europy, jak również ciężary ponoszone na jej rzecz (np.
składka członkowska) są różne w odniesieniu do poszczególnych państw.
Po drugie, w UE są państwa, które odnoszą większe korzyści z integracji,
skutecznie inicjują działania unijne zgodne z własnym interesem
narodowym,

decydują

o

kierunkach

europejskiej

polityki,

a

ich

przedstawiciele zajmują kluczowe stanowiska polityczne. Ale są także
państwa członkowskie, które obiektywnie, acz nieformalnie, mają pozycję

znacznie słabszą a ich wpływ na przebieg procesu integracyjnego jest
minimalny.
Obowiązkiem

wszystkich

współczesnych

państw

jest

przede

wszystkim przestrzeganie prawa międzynarodowego. To prawo chroni
suwerenność państw imperatywnymi normami o charakterze ius cogens,
które mają moc bezwzględnie wiążącą. Należy do nich zakaz stosowania
siły i groźby jej użycia oraz zakaz ingerencji w wewnętrzne sprawy
państwa. Natomiast nie zakazuje się dobrowolnego, na zasadzie
wzajemności przekazywania części suwerenności na rzecz organizacji
międzynarodowej. Decyzja państwa w tej sprawie mieści się w ramach
jego suwerennych uprawnień. Dotyczy to także możliwości dobrowolnego
wystąpienia z organizacji na podstawie jednostronnej decyzji. Traktat z
Lizbony dopuszcza możliwość wystąpienia państwa z Unii i określa zasady
tego procesu. Jednocześnie wyraźnie określa zakres kompetencji UE, która
może działać tylko w warunkach tych kompetencji, które zostały jej

przyznane przez państwa członkowskie. UE musi respektować fakt, że inne
kompetencje pozostają w gestii państw członkowskich12. Oznacza to, że
państwo ceduje część swojej suwerenności na rzecz organizacji
międzynarodowej, co jest wyrazem wykonywania przez nie praw
wynikających z suwerenności. Przykładowo, w konstytucji RP z 1997 roku
w art. 90 zapisano postanowienie, że Polska może „na podstawie umowy
międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowemu

kompetencje

organów

władzy

państwowej

w

niektórych sprawach”13. W ten sposób Polska w ustawie zasadniczej
potwierdziła

swoje

suwerenne

prawo

do

zawierania

traktatów

umożliwiających jej przystąpienie do organizacji międzynarodowych,
takich jak Unia Europejska14.

Stając się członkiem Unii Europejskiej, Polska znalazła się w gronie
państw związanych szczególnymi więzami i tworzącymi specyficzny
porządek instytucjonalno-prawny. Jednocześnie związała się regułami
wynikającymi z tego porządku i dlatego wszelkie rozważania dotyczące
suwerenności naszego państwa, w kontekście uczestnictwa w strukturach
integracyjnych, stanowią w dużej mierze efekt oddziaływania procesów,
jakie zachodzą w Unii Europejskiej. Są one wspólne dla wszystkich państw
członkowskich i dopiero ich odbiór, na gruncie poszczególnych porządków
konstytucyjnych, decyduje o przyjęciu odmiennych mechanizmów
wyjaśniania i ochrony zasady suwerenności i interesów narodowych.
Członkostwo w UE obliguje do przyjęcia jej całego dorobku prawnego
(acquis commnautaire) i zaakceptowania fundamentalnych reguł, na
których opiera się współpraca państw w systemie polityczno-prawnym
Unii. W efekcie państwo członkowskie zobowiązuje się do ograniczenia
swojej suwerenności w tych obszarach, które należą do uprawnień
przyznanych Wspólnocie15.
W

praktyce

międzynarodowej

mamy

do

czynienia

z

tzw.

samoograniczaniem suwerenności państw narodowych, co sprzyja
rozwojowi ich stosunków i współpracy. Czynnikiem, który szczególnie
temu sprzyja jest postępująca globalizacja oraz wzrost współzależności;
osłabianie barier oddzielających państwa, przenikanie się wpływów
kulturowych i poszerzanie sfery kontaktów społecznych. Globalizacja
współczesna jest procesem, który toczy się w znacznej mierze poza
kontrolą państw narodowych. Dotyczy to zarówno państw usytuowanych
w jej centrum, jak i na peryferiach. Państwa peryferyjne są raczej
przedmiotem niż podmiotem globalizacji i są uzależnione od tego, co dzieje
się w centrum globalizacji. Nie są w stanie kontrolować przebiegu

procesów gospodarczych i kulturowych na własnym terytorium i wobec
własnej ludności. Jeśli całkowicie nie tracą przez to suwerenności, to
przynajmniej doznają poważnych jej ograniczeń. Często się zdarza, iż
odpływ z ich terenu spekulacyjnego kapitału, spadek cen na produkowane
przez nie surowce – na co państwa te nie maja żadnego wpływu – pogrąża
je w chaosie i biedzie16.
Powstała pod koniec lat 80. XX wieku w naukach o polityce szkoła
konstruktywistyczna odrzuca wyjaśnianie rzeczywistości międzynarodowej
za pomocą bliskiego realistom argumentu „świata, jaki jest” i postuluje
pojmowanie państwa jako konstrukcji społecznej. Konstruktywiści głoszą,
że „anarchia jest tym, czym ją czynią państwa” i że interesy państw nie są
dane ani ustalone raz na zawsze. Są nieustannie weryfikowane i tworzone
na nowo, przekształcane w toku interakcji między jednostkami,
społeczeństwami i państwami. Ponadto konstruktywiści podkreślają, że
tożsamość i interesy państw nie formują się w próżni, lecz w strukturach
społecznych i instytucjach, które są z kolei zbudowane z ustalonych norm,
wzajemnych oczekiwań, podzielanych wartości i idei oraz wspólnych
przekonań. W ten sposób tworzy się tożsamość narodowa, czyli
wyobrażenie, jakie każde państwo narodowe ma o sobie samym, o innych,
o systemie międzynarodowym i własnym miejscu w tym systemie. W tę
tożsamość wpisuje się interes narodowy. Jak podkreśla Alexander Wendt:
„podmiot nie może wiedzieć, czego chce, nim nie dowie się, kim jest” i
dodaje, że „tożsamości są fundamentem interesów (…) ukształtowanych
przez te normy i wartości, które – gdy podzielane – strukturalizują życie
międzynarodowe i nadają mu znaczenie”17. Zespół owych norm i wartości
stale ulega zmianom, pociągając za sobą zmiany tożsamości, interesów
zachowań państw wobec siebie nawzajem. Oczywiście, interesy państw

mają pewne cechy stałe, związane z ich trwaniem, bezpieczeństwem,
niezależnością, dobra kondycją gospodarczą. Cechy te stanowią tło dla
polityki zagranicznej poszczególnych państw, które posiadają też zawsze
pewien margines swobody, determinowany przesłankami historycznymi,
geopolitycznymi i geoekonomicznymi.
W wyniku integracji europejskiej suwerenność de facto ulega
podziałowi i dobrowolnie, za zgodą obywateli (referendum akcesyjne),
przekazywana

jest

instytucjom

ponadnarodowym.

Koncepcja

suwerenności dzielonej w Unii Europejskiej wywodzi się z niemieckiego
doświadczenia federacji, zgodnie z którą rząd centralny (federalny) dzieli
suwerenność z innymi instytucjami społecznymi, zwłaszcza regionalnymi
(landowymi)18. Z kolei suwerenność jako zasób, który można wymienić w
relacjach

z

innymi

międzynarodowych),

aktorami
wywodzi

(podmiotami
się

z

prawa

francuskiego

i

stosunków

doświadczenia

historycznego i zakłada możliwość oddawania, ale i odzyskiwania części
suwerenności i powrót do stanu pełnej autonomii (np. Wielka Brytania po
Brexicie). Cząstki suwerenności mogą być oddawane przez państwo
międzynarodowej instytucji, np. Unii Europejskiej, gdzie jest ona na nowo
rozdzielana. Obie te koncepcje – suwerenności dzielonej i suwerenności

jako zasobu – odzwierciedlone są w procesie integracji europejskiej.
Suwerenność „dzielona" jest między państwa członkowskie a Unię
Europejską i „przekazywana” instytucjom ponadnarodowym. Nie ma
jednak danych empirycznych wskazujących, że możliwy jest powrót do
stanu sprzed integracji i dopiero Brexit, który w dziejach UE jest
wydarzeniem bezprecedensowym, dokładnie może to pokazać.
Państwa mają do wyboru trzy możliwości działania w Unii
Europejskiej: 1) działanie samodzielne, które występuje w dziedzinach,

gdzie stosowana jest jednomyślność i prawo weta, 2) wspólne
wykonywanie suwerenności występujące w dziedzinach, w których
stosowane jest głosowanie większościowe, 3) delegowanie uprawnień na
rzecz instytucji ponadnarodowych. Jak pisze Jacek Czaputowicz:
„przechodzenie na kolejne poziomy podnosi efektywność działania, ale
zwiększa także ryzyko polityczne. Wspólne wykonywanie suwerenności
łączy się z ryzykiem zostania przegłosowanym, natomiast delegacja
uprawnień

łączy

się

z

ryzykiem

utraty

kontroli

nad

procesem

decyzyjnym”19.
W procesie integracji europejskiej dominacja państw członkowskich
jest faktem, chociaż towarzyszą jej ciągłe działania państw, znajdujące
wyraz w kolejnych aktach prawa podstawowego Unii, na rzecz
samoograniczenia

tej

dominacji.

„W

wyniku

rozwoju

prawa

międzynarodowego, praw człowieka, demokratyzacji i globalizacji" – pisze
Janusz Symonides – państwa przekazują swoje kompetencje nie tylko
organizacjom międzynarodowym, ale i, w ramach decentralizacji,
regionom czy społecznościom lokalnym”20. Nie można wykluczyć, że dalsze
pogłębienie tego procesu byłoby z korzyścią dla efektywności działań Unii
Europejskiej na scenie międzynarodowej i w konsekwencji z pożytkiem dla
narodów europejskich, ale, jak dotąd, nie wyrażają one na to zgody.
Globalny kryzys ekonomiczny oraz kryzys w Unii Europejskiej
rozbudziły na nowo dyskusję na temat przyszłości Unii, miejsca państwa
w jej strukturach, oraz roli, jaką powinno odgrywać państwo we
współczesnej gospodarce. Coraz częstsze są hipotezy, że Unia zagraża
państwu i jego interesom narodowym. Na fali krytyki dotychczasowych
rozwiązań-

nieskutecznych

w

walce

z

zagrożeniami

społeczno-

gospodarczymi i politycznymi - na znaczeniu zyskują dziś idee zakładające

zwiększenie roli suwerennego państwa i postulujące ograniczenie
kompetencji

instytucjom

i

organizacjom

międzynarodowym

i

ponadnarodowym, w tym także Unii Europejskiej21.
Po ponad 27 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce
i 13 latach, jakie upłynęły od akcesji Polski do Unii Europejskiej nie ulega
jednak wątpliwości, że nasze członkostwo w tym specyficznym,
dobrowolnym związku suwerennych państw Europy było konieczne i
nieuniknione. Było to jedyne, właściwe

rozwiązanie dla Polski, które

wynikało z jej geopolitycznego i geoekonomicznego położenia oraz
doświadczeń historycznych. Wbrew wcześniejszym obawom, przystąpienie
Polski do UE nie zaszkodziło naszemu państwu, jego interesom
narodowym i tożsamości kulturowej. Nie ucierpiała też w nadmiarze nasza
suwerenność, tak w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym, chociaż
została ograniczona, a nasze interesy narodowe nie mogą już abstrahować
od interesów pozostałych państw członkowskich i samej Unii, jako
wspólnoty demokratycznych państw. Dzięki członkostwu w UE mamy
możliwość decydowania w sprawach, o których wcześniej nie mogliśmy
decydować, a które oddziaływały na naszą gospodarkę, politykę
wewnętrzną i zagraniczną. Nie oznacza to jednak, że uzasadnione jest
całkiem bezkrytyczne spojrzenie na konsekwencje członkostwa Polski w
UE dla naszej suwerenności. Jak już wspominałem, od 1 maja 2004 roku
jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wielu nowych zasad i praw, które
często wymuszają organizację życia politycznego, gospodarczego i
społecznego w nowym kształcie, często zupełnie innym od dotychczas
znanego

i

nieuwzględniającego

naszej

specyfiki.

Odrzucenie

zaś

członkostwa w Unii Europejskiej skutkowałoby redukcją naszych
możliwości i szans na odgrywanie istotnej roli zarówno w polityce

europejskiej, jak i światowej. Naszą powinnością jest więc dzisiaj wspólna
praca na rzecz jedynego scenariusza, jaki jest zgodny z polską racją stanu
– obrona Europy solidarnej i silnej pozycji Polski w Europie22.
Polska, w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi państwami,
wypada dziś na ogół korzystnie. Wyraźnie zmniejszamy dystans do
bogatszych krajów i w nadchodzących latach mamy szanse dogonić pod
względem PKB per capita kraje przeżywające poważne trudności
rozwojowe, jak Grecja i Portugalia. W sprzyjających okolicznościach Polska
jest w stanie osiągnąć poziom rozwoju Hiszpanii i Włoch w okresie
najbliższych 10 lat. Trudno bowiem oczekiwać, by kraje te, po okresie
wyraźnego spowolnienia gospodarczego, były w stanie przezwyciężyć
swoje kłopoty strukturalne i wrócić na ścieżkę wzrostu z minionych
dekad23.
Dziś nie ulega wątpliwości, że członkostwo w Unii Europejskiej
wzmacnia naszą pozycję na arenie międzynarodowej oraz służy polskiej
racji stanu. Wpływa też korzystnie na potencjał gospodarczy Polski,
wewnętrzną stabilizację polityczną i na relacje z sąsiadami oraz umacnia
nasz prestiż pośród innych państw i narodów. Przy tym nie ulega
wątpliwości, że pozycja państwa w stosunkach międzynarodowych jest
wypadkową rozmaitych wyznaczników o charakterze obiektywnym

i

subiektywnym, a zwłaszcza gospodarczych, politycznych, wojskowych,
finansowych, surowcowych, naukowo-technicznych i kulturowych24.
Jednocześnie przekonanie o kryzysie demokracji, współczesnego
państwa i struktur ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, wydaje
się

narastać już od dłuższego czasu. Kryzys integracji w Europie,

oligarchizacja polityki w Stanach Zjednoczonych i Rosji, efektywność
gospodarcza reżimów autorytarnych (Chiny) i rosnąca niechęć do

tradycyjnych partii i liderów politycznych sprzyjają narodzinom wizji
"schyłku świata jaki znamy". Turbulencjom gospodarczym, wzrostowi
nierówności i wypaleniu się tradycyjnej polityki towarzyszy wielka fala
społecznego niezadowolenia. Na ulice miast całego świata wylegają
celebryci i prekariusze, wykładowcy uczelni i studenci, bezrobotni,
hipsterzy i związkowcy – rzadko razem, często bez ideologii, zazwyczaj w
imię „prawdziwej demokracji”, zawsze przeciwko establishmentowi25.
Rację ma więc amerykański politolog i filozof Francis Fukuyama,
który pisze, że „w dzisiejszym świecie dzieje się coś bardzo dziwnego.
Zarówno globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, jak
i kryzys euro stanowią efekt funkcjonowania modelu kapitalizmu
pozbawionego wyraźnych regulacji, który pojawił się w ciągu ostatnich
trzydziestu lat. (…) Liberalizm w wydaniu klasycznych myślicieli takich jak
Locke, Monteskiusz czy Mill twierdzi, że władzę legitymizuje zdolność
państwa do ochrony jednostkowych uprawnień obywateli, natomiast
ograniczać powinno ją przestrzeganie prawa”26.
Czy „oburzeni” wszystkich krajów połączą się i zmienią oblicze
współczesnej, neoliberalnej demokracji? Czy może owe protesty społeczne
to symptom globalnej niemocy, a wiek XXI będzie wiekiem rewolucji, ale
bez rewolucyjnych konsekwencji? Czy będzie to czas rozpadu Unii
Europejskiej, renesansu państwa narodowego i budowy nowego ładu
globalnego? Czy Zachód, jaki znamy zbliża się do końca swego istnienia?
Czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump będzie chciał
zniszczyć NATO i nawiązać specjalne stosunki z Rosją Władimira Putina?
Czy jest możliwe, że Ameryka nie tylko przestanie być gwarantem
demokracji w Europie, ale też zacznie promować w Europie nacjonalizm?
Dziś trudno jest odpowiedzieć na te pytania, które są jednak bardzo istotne

dla Europy i całego świata w XXI wieku. Ale musimy próbować szukać na
nie odpowiedzi, bo taka jest rola nauki oraz zadanie politologów i
ekspertów

zajmujących

się

współczesnymi

stosunkami

międzynarodowymi.
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