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6 Jesteśmy wzorem. Nie psujmy tego

Wywiad z Prezesem Rady Ministrów DONALDEM TUSKIEM

Jesteśmy wzorem. 
                  Nie psujmy tego

Instytut Idei: Wybory do Parlamentu Euro-

pejskiego nigdy nie cieszyły się w Polsce wysoką 

frekwencją. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Co 

polskiemu wyborcy po głosowaniu na europosłów?

Donald Tusk: Jeśli wcześniej ktokolwiek miał wątpli-

wości, dlaczego Unia jest ważna, potrzebna, a może i nie-

zbędna, to mam nadzieję, że dramatyczne wydarzenia na 

Ukrainie wszystkim uświadomiły, jak wielką wartością jest 

zjednoczona Europa.

Polska w Unii Europejskiej przeżywa najlepsze lata 

w swojej dotychczasowej historii. Wchodząc do Unii, 

zrealizowaliśmy cel, o którym wcześniejsze pokolenia 

mogły tylko marzyć. Dlatego w naszym dobrze pojętym 

interesie jest teraz o tę Unię dbać. Robimy to również, 

wybierając posłów do Parlamentu Europejskiego. Parla-

ment, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych Trakta-

tem Lizbońskim, stał się instytucją, która współdecyduje 

o przyszłości Unii. W procesie stanowienia prawa ma dziś 

tyle samo kompetencji, ile Rada Unii Europejskiej (czyli 

państwa członkowskie Unii). Im mniej obywateli Europy 

weźmie udział w głosowaniu do Parlamentu Europej-

skiego, tym większą szansę na sukces mają ugrupowania 

sceptyczne, a nawet skrajne, wprost nawołujące do 

likwidacji Unii Europejskiej.

W tym sensie udział w tych wyborach będzie głosem 

na rzecz Europy, gdyż ci, których w maju wybierzemy, 

będą współdecydować o jej przyszłości, o przyszłości 

Unii, która dziś gwarantuje nam bezpieczeństwo, solidar-

ność ze strony najbogatszych państw świata i sprawdzo-

ną drogę do materialnego dobrobytu. Dlatego wybory 

do Parlamentu Europejskiego mają tak wielkie znaczenie.

To nie musi jednak przekonać wyborcy, że powi-

nien zagłosować akurat na Platformę.

Na Platformę Obywatelską warto zagłosować, bo ze 

wszystkich polskich partii obecnych dotychczas w Par-

lamencie Europejskim to właśnie my konsekwentnie 

wykazywaliśmy się największą skutecznością – i jedno-

cześnie zawsze byliśmy jednoznacznie proeuropejscy.

Pięć lat temu obiecaliśmy wyborcom, że Polak 

stanie na czele Parlamentu Europejskiego – i profesor 

Jerzy Buzek został przewodniczącym PE. Trzy lata temu 

z sukcesem przeprowadziliśmy pierwszą w naszej historii 

prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wykazaliśmy się 

wówczas kompetencjami potrzebnymi do sprawnego 

prowadzenia prac unijnych instytucji przez sześć miesię-

cy światowego kryzysu gospodarczego.

W 2011 roku złożyliśmy wyborcom obietnicę 300 

miliardów złotych z unijnego budżetu – i jest ponad 300 

miliardów na spójność, a łącznie wynegocjowaliśmy 

ponad 440 miliardów. To nasze największe dokonanie. 

Te pieniądze zmienią nasz kraj, unowocześnią Polskę 

Mam nadzieję, że dramatyczne wydarzenia na 
Ukrainie wszystkim uświadomiły, jak wielką 
wartością jest zjednoczona Europa.
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na skalę dotychczas nieznaną. Na marginesie, ważne 

okazało się przy tych negocjacjach, że Janusz Lewan-

dowski objął tekę komisarza ds. budżetu UE. Pamiętamy 

krytykę, jaka nas wówczas spotykała: że nie ta teka, co 

trzeba, że stanowisko mało prestiżowe… Chciałbym, 

żeby politycy i publicyści, którzy takie opinie formuło-

wali, mieli odwagę spojrzeć nam teraz w oczy.

Naszej europejskiej skuteczności nie można zresztą 

mierzyć tylko wynegocjowanymi pieniędzmi. Europo-

słowie Platformy Obywatelskiej w kończącej się kadencji 

Europarlamentu byli współautorami kilku sukcesów 

przekładających się na konkretne korzyści dla obywateli. 

Mówię tu na przykład o skutecznym obniżeniu opłat 

za korzystanie z telefonu komórkowego za granicą 

(roaming), ostatecznym uznaniu kwalifikacji zawodo-

wych (dyplomów) wszystkich polskich pielęgniarek 

i położnych w każdym kraju Unii.

A jaka jest dzisiaj nasza pozycja w Unii?  

Na tyle silna, że możemy patrzeć na dramatyczne 

zdarzenia dziejące się za naszą wschodnią granicą z po-

czuciem elementarnego bezpieczeństwa. Naszą pozycję 

budowaliśmy dojrzałą i spokojną polityką. Możemy być 

dzisiaj dumni, kiedy słyszymy od naszych ukraińskich 

przyjaciół, że Polska stała się dla nich wzorem. Możemy 

być jako Polacy dumni, że dla narodów mieszkających na 

wschód od Polski Polska znaczy „wolność”.

Przez ostatnie sześć lat Polska zapracowała w Europie 

na opinię wiarygodnego, przewidywalnego partnera, 

opowiadającego się za wzmacnianiem (a nie osłabia-

niem) europejskiej konstrukcji. Umieliśmy współpraco-

wać, ale też twardo broniliśmy naszych strategicznych 

interesów – czego dowodem może być choćby polskie 

stanowisko w sprawie zbyt ambitnych planów redukcji 

emisji CO2 przez europejską gospodarkę. Zmuszamy do 

przemyślenia tego planu i koniec końców nie jesteśmy 

sami. Nasze argumenty przekonały wiele innych euro-

pejskich rządów, nawet jeśli w tej konkretnej sprawie 

Komisja Europejska (i kilka stolic) była przeciwko nam. 

Umieliśmy też zmobilizować sojuszników w innych 

państwach i unijnych instytucjach, by przekonać Komisję 

Europejską do zaniechania inicjatyw legislacyjnych, które 

nie odpowiadały naszym interesom w obszarze wyko-

rzystania złóż gazu łupkowego. Wszystko to nie było 

dziełem przypadku, przeciwnie – to tylko kilka przykła-

dów będących wyrazem naszej pozycji w Unii, na którą 

solidnie zapracowaliśmy także siłą naszej gospodarki. 

Ostatnich kilka lat w Unii to przecież historia naszego 

wielkiego sukcesu. Od 2007 roku, czyli ostatniego roku 

przed wybuchem światowego kryzysu gospodarczego, 

polska gospodarka wzrosła o 18,2 procent. W tym czasie 

PKB całej Unii skurczyło się o prawie 1 procent. Druga na 

podium Słowacja, kraj strefy euro, osiągnęła skumulo-

wany wzrost rzędu 10 procent. 

Jesteśmy więc postrzegani jako fenomen w ogarnię-

tej kryzysem Europie. Nadal gonimy najbogatsze kraje 

Unii, ale w ostatnich latach przeskoczyliśmy na przykład 

Węgry, które w momencie rozszerzenia UE w 2004 roku 

były znacznie zamożniejsze niż Polska. W 2013 roku 

eksport naszej gospodarki do krajów UE pobił histo-

ryczny rekord: 115 miliardów euro. I – co chyba jeszcze 

ważniejsze – nasze obroty handlowe z Unią w 2013 

roku zamknęliśmy na plusie – nadwyżka eksportu nad 

importem wyniosła 24 miliardy euro! A przecież jeszcze 

dekadę temu mówiliśmy o głębokim deficycie handlo-

wym, przekraczającym 3 miliardy euro.

Co konkretnego, odczuwalnego bezpośrednio 

europarlamentarzyści Platformy mogliby zrobić 

w Brukseli i Strasburgu dla obywateli całej Wspól-

noty? Jak odpowiedzieć na pytanie Jana Kowalskie-

go i Anny Nowak: co my będziemy mieli z tego, że 

Lewandowski, Buzek i Thun zasiądą w Parlamencie 

Europejskim?

To pytanie nie wydaje mi się dobrze postawione. 

Polacy, podobnie zresztą jak wszyscy inni obywatele 

Unii Europejskiej, nie wybierają europosłów po to, by ci 

załatwiali im jakieś konkretne prezenty. Europosłowie 

Wchodząc do Unii, zrealizowaliśmy cel, o którym 
wcześniejsze pokolenia mogły tylko marzyć.
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działają w imieniu i w interesie swoich wyborców – oby-

wateli całej Unii Europejskiej. Oczywiście każda grupa 

posłów reprezentuje też różne interesy narodowe i lokal-

ne. Ale Parlament Europejski jest miejscem, w którym te 

interesy, potrzeby i zamierzenia są konfrontowane w taki 

sposób, by ich urzeczywistnienie rodziło jak najmniej 

konfliktów i pozwalało rozwijać się poszczególnym 

państwom i całej Unii. Dla przykładu, wspomniane już 

niższe opłaty za usługi telekomunikacyjne, które udało 

się przeforsować między innymi dzięki zaangażowaniu 

posłów Platformy, są korzystne dla wszystkich obywateli 

Europy, nie tylko dla mieszkańców Gdańska czy Katowic.

Jest wiele europejskich projektów, które przyniosą 

wymierne korzyści w skali szerszej niż tylko lokalna. 

Zwiększenie konkurencji na rynku energii, łatwiejsze 

wykorzystanie funduszy unijnych, większa ochrona 

klientów banków, prostsze zasady w europejskich prze-

pisach o zamówieniach publicznych – to tylko niektóre 

z przykładów.

Panie premierze, a czym dla pana jest Europa?

Europa to pewien wybór – polityczny i cywiliza-

cyjny. Tak było w przeszłości, ale jest i dzisiaj, o czym 

ostatnio przypomniał nam kijowski Majdan i zebrani 

tam Ukraińcy. Ale pytacie mnie państwo o moją Euro-

pę, powiem więc krótko: to wolność polityczna i rządy 

prawa, konstytucjonalizm i idea godności człowieka. 

Europa to obywatele. Nie brakuje nam zatem spraw-

dzonych idei, które podpowiadają sposoby rozwią-

zywania dzisiejszych problemów. Ale moja Europa 

to także poczucie więzi z wieżami gotyckich katedr 

i barokowych kościołów, przywiązanie do form życia 

i historii. Benedetto Croce mawiał, że historia Europy 

to historia wolności. Słowem, Europa, którą wybrało 

moje pokolenie, to Europa, jaką dzisiaj znamy. Nie chcę 

popadać w jakąś przesadę, ale ta wspólna przestrzeń 

bez granic wewnętrznych, gdzie konflikt ustąpił miej-

sca współpracy i kompromisowi, wydaje mi się wprost 

cudem. Zwłaszcza jeśli pamięta się o dwóch wojnach 

światowych, zbrodniach nazizmu i komunizmu i innych 

dramatach XX wieku. 

Skąd więc bierze się fala eurosceptycyzmu? We 

Francji wybory do Parlamentu Europejskiego ma 

szanse wygrać skrajnie prawicowy Front Narodowy, 

w Wielkiej Brytanii o dobry wynik walczy partia 

Nigela Farage. Czy Unia Europejska jest teraz na 

zakręcie?

Kryzys gospodarczy uruchomił kilka groźnych 

dla Europy procesów. Słabnie to, co do tej pory było 

spoiwem europejskiej wspólnoty, a mianowicie prze-

konanie, że integracja europejska jest jedyną dobrą 

odpowiedzią na doświadczenia II wojny światowej 

i totalitaryzmów. 

Dla wielu ludzi w Europie, zwłaszcza młodych, Unia 

przestała być źródłem nadziei. Wspólny rynek, brak 

granic, wspólna polityka zagraniczna z jednej strony są 

czymś oczywistym, ale z drugiej są pusto brzmiącymi 

hasłami dla kogoś, kto na przykład kolejny miesiąc po 

ukończeniu studiów bezskutecznie szuka pracy. Zdaję 

sobie z tego sprawę. Jest to bolesna prawda dla kogoś 

takiego jak ja, pięćdziesięciokilkuletniego Polaka, 

gdańszczanina i Europejczyka, pamiętającego czarną 

noc komunizmu i żelazną kurtynę. Bolesna tym bardziej, 

że dziś widzę młodych Ukraińców, którzy oddali życie za 

to, by ich kraj miał przynajmniej szansę na europejską 

perspektywę. To zderzenie postaw jest wstrząsające: 

młodzi Hiszpanie, Francuzi, a może nawet niektórzy mło-

dzi Polacy odrzucają Unię, tę samą Unię, za wejście do 

której młodzi Ukraińcy ginęli na barykadach kijowskiego 

Majdanu!

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, co się dzieje 

z Europą. Skłaniam się ku myśleniu, że dzisiaj powinni-

śmy raczej skupić się na tym, żeby zapobiec demonta-

żowi Unii – gwałtownemu bądź powolnemu. Mówiąc 

wprost: nie jest to czas na snucie wizji wielkiej europej-

Możemy być jako Polacy dumni, że dla narodów 
mieszkających na wschód od Polski Polska znaczy 
„wolność”.
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skiej federacji. Myślmy raczej o tym, co zrobić, żeby Unia 

lepiej odpowiadała na podstawowe obawy Europej-

czyków. Oni nie chcą superpaństwa, tylko poczucia 

życiowego bezpieczeństwa. Kryzys tym poczuciem 

zachwiał, w niektórych krajach być może nawet całkowi-

cie je zburzył. Czas odbudować wspólnotę we wspólnej 

Europie. I trzeba pamiętać, że integracja europejska 

zawsze opierała się na swoistym „ryzyku historycznym”. 

Każdy krok naprzód zawierał w sobie zalążki przyszłego 

problemu, który rozwiązać można było jedynie dzięki 

kolejnemu krokowi.

Jakie strategiczne wyzwania stoją przed Polską 

w kontekście Unii Europejskiej? Jak odpowiedzieć 

na wydarzenia za naszą wschodnią granicą? Czy 

teraz w Unii następuje jakaś głęboka zmiana – na 

przykład w strefie euro – która wypchnie Polskę do 

drugiej kategorii państw członkowskich?

Demokratyczna i wolna Ukraina to jeden z filarów 

polskiego bezpieczeństwa w przyszłości. Pomoc dla 

Ukrainy, organizowana wspólnie przez całą Unię Euro-

pejską, to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. To jest 

w tej chwili dla nas najważniejsze zadanie.

Kolejne wyzwanie, jakie stoi przed Polską, to utrzy-

manie silnej Unii 28 państw. I utrzymanie pozycji, jaką 

Polska ma dziś w Europie. 

Dziś nie tylko jesteśmy w głównym nurcie integracji 

europejskiej, ale też – nieskromnie mówiąc – potrafimy 

na ten nurt wpływać. Ale nie miejmy złudzeń. Kryzys wy-

musił głęboką integrację strefy euro. Polska przez kilka 

kolejnych lat do niej nie wejdzie, z przyczyn zarówno 

politycznych (brak większości parlamentarnej, zdolnej 

zmienić Konstytucję RP), jak i ekonomicznych: musimy 

mieć pewność, że członkostwo w strefie euro jest bez-

pieczne dla naszej gospodarki i korzystne dla polskich 

rodzin. Nie powinniśmy zarzucać dążenia do celu, jakim 

jest członkostwo w strefie euro – bowiem nie jest to 

projekt wyłącznie ekonomiczny, ale także geopolitycz-

ny. Wejście do strefy euro byłoby w tym ujęciu strate-

gicznym kolejną kotwicą, która trzyma Polskę w grupie 

najważniejszych państw zachodnich i podnosi nasze 

bezpieczeństwo. Prędzej czy później będziemy musieli 

do tej dyskusji powrócić.

Dopóki jednak nie jesteśmy członkiem strefy euro, 

musimy szukać innych sposobów wpływania na kształt 

europejskiej polityki. I tu znów muszę przypomnieć 

o naszej europejskiej skuteczności: ta sztuka nam się 

dotychczas udawała. Utrzymaliśmy miejsce przy stole 

decyzyjnym, choć nie mamy wspólnej waluty.

Także dlatego ważna jest obecność dużej grupy 

polskich posłów w największych rodzinach politycznych 

w Parlamencie Europejskim – bo tylko one mają realny 

wpływ na decyzje podejmowane przez tę instytucję. 

I nie mówię tylko o Europejskiej Partii Ludowej, do której 

należy Platforma Obywatelska. Głos oddany na frakcje 

polityczne, które mieszczą się na kilku kanapach, będzie 

dla Polski głosem straconym. Ja sam będę przekonywał 

wyborców, że głos oddany na Platformę Obywatelską to 

głos oddany na bezpieczną Polskę w bogatszej, solidar-

nej i bardziej bezpiecznej Unii.

Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP.
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Z Unią Europejską jest jak z demokracją – na pewno 

nie jest to byt najlepszy z możliwych, ale lepszego 

rozwiązania, które gwarantowałoby nam pokój, za-

bezpieczenia socjalne i jakość życia, nie wymyślono.

Unia Europejska znajduje się dziś na rozdrożu. Nie 

jest to sytuacja komfortowa. Ale nie jest też tragiczna.

Z jednej strony budowana od ponad 50 lat zjedno-

czona Europa jest wielkim sukcesem. Proces integracyjny, 

także ten z 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii 

Europejskiej, jest przejawem europejskiej współpracy 

i solidarności. Europejczycy, po koszmarach związanych 

z II wojną światową, zdali sobie sprawę, że współpraca 

jest lepsza niż konkurencja, a zaufanie jest tańsze niż 

podejrzliwość. Dlatego, całkowicie świadomie i z poczucia 

odpowiedzialności, postawili na współpracę i zaufanie.

Jednak z drugiej strony Europa przeżywa obecnie 

poważny kryzys. I to na trzech poziomach. 

Po pierwsze, jest to kryzys ekonomiczny i gospo-

darczy, który rozpoczął się w 2008 roku – co prawda 

w Stanach Zjednoczonych, po głośnym upadku banku 

Lehman Brothers, ale szybko przeniósł się także na grunt 

europejski. Jak wiemy, gdy Ameryka kicha, Europa ma 

JAROSŁAW MAKOWSKI

Co Unii nie zabije, 
                     to ją wzmocni

już zapalenie płuc. Efekt: kłopoty strefy euro, spadek 

zaufania do wydolności finansowej takich krajów, jak 

Grecja, Irlandia czy Portugalia. Wprawdzie dziś skłonni 

jesteśmy sądzić, że najgorsze za nami, ale nie brakuje 

wśród ekonomistów głosów, że kryzys może powrócić 

niczym bumerang, i to ze zdwojoną siłą.

Po drugie, Unia Europejska przeżywa kryzys zaufania 

obywateli do unijnych instytucji. Europejczycy od 

Warszawy po Lizbonę żywią przekonanie, że Europa jest 

produktem technokratycznych elit – i to głównie im słu-

ży. Obywatele nic z tego nie mają. Ten rodzaj pesymizmu 

widać głównie wśród ludzi młodych. O ile pokolenie 

ich rodziców żyło przekonaniem, że „jutro będzie takie 

jak dziś, tylko lepsze”, o tyle dzisiejsi oburzeni nie mają 

złudzeń, że „jutro będzie takie jak dziś, tylko gorsze”.   

Po trzecie wreszcie, Unia przeżywa, szczególnie wo-

bec imperialnych aspiracji Moskwy, deficyt siły. Jak wie-

my, Unia Europejska szczyciła się, że jest „miękkim mocar-

stwem”, że tym, co wciąż przyciąga innych do Wspólnoty, 

są wyznawane wartości: demokracja, wolność słowa, 

ochrona praw mniejszości, zabezpieczenia socjalne. Ten 

rodzaj „miękkiego imperium” sprawdzał się w momencie, 

w którym uznaliśmy, że historia się skończyła. Dziś jednak 

na własnej skórze przekonujemy się, że historia wróciła, 

a Unia potrzebuje nie tylko „soft power”, lecz również 

„hard power”, by bronić także swoich wartości, które tak 

sobie wszyscy cenimy i z których jesteśmy dumni.

Europejczycy, po koszmarach związanych z II wojną 
światową, zdali sobie sprawę, że współpraca jest 
lepsza niż konkurencja.



13

Czy zatem Unia, pogrążona w kryzysie, chyli się ku 

upadkowi? Nie, gdyż cała jej historia, jeśli dobrze szkieł-

ko i oko przyłożyć, pokazuje dobitnie, że jej rozwój toczy 

się od kryzysu do kryzysu. Można nawet zaryzykować 

stwierdzenie, że rozwój Unii to permanentny stan kry-

zysu, a zaletą jest przezwyciężanie tych trudności. Tak 

było, gdy najpierw Holendrzy, a potem Francuzi odrzuci-

li unijną konstytucję – skończyło się na tym, że Unia w Li-

zbonie przyjęła swój traktat. Powstanie unii bankowej 

to z kolei reakcja na kryzys gospodarczy i ekonomiczny. 

Można rzec krótko, że co Unii nie zabija, to ją wzmacnia. 

Tak będzie i tym razem: na agresję militarną ze strony 

Rosji Unia zapewne zareaguje wzmocnieniem swojej siły 

militarnej i obronnej, a przede wszystkim wprowadze-

niem takich rozwiązań, które uniezależnią kraje Unii od 

jedynej dziś bodaj stacji paliw, jaką jest Rosja.

A skoro tak, to dlaczego wciąż narzekamy na Unię? 

Dlaczego Unia odgrywa w naszych rozmowach i dysku-

sjach rolę przysłowiowego chłopca do bicia? Zgoda, to 

narzekanie jest dziś w dobrym tonie. Dzieje się tak dla-

tego, że przyzwyczailiśmy się już do wszystkich korzyści, 

jakie daje zjednoczona Europa – od swobodnego podró-

żowania po wybór miejsca pracy. Być może to wszystko 

znów nabrałoby większej wartości, gdybyśmy to stracili? 

Być może spojrzelibyśmy na Europę życzliwszym okiem, 

gdyby nagle okazało się, że nasza swoboda przemiesz-

czania się jest ograniczona? Dlatego trzeba powiedzieć 

najmocniej, jak się da: zjednoczona i pokojowa Europa 

to nie jest projekt przypisany nam raz na zawsze. Unia 

jest projektem, o który – podobnie jak o ogród – należy 

dbać. Dlatego sztuką nie jest dziś krytykowanie Unii, ale 

pomyślenie, jak sprawić, by mogła jeszcze lepiej funk-

cjonować. By w rzeczywistości, w której liczy się każda 

minuta, szybciej zapadały decyzje. By Unia efektywniej 

wykorzystywała swoją pozycję w globalnym świecie.

Aby móc „poprawiać Unię”, potrzebujemy prakty-

kowania, by użyć staroświeckiego pojęcia, trzech cnót: 

nadziei, odwagi, determinacji. Cnót, które niewątpliwie 

praktykowali ojcowie-założyciele zjednoczonej Europy.

Potrzebujemy więc nadziei, gdyż bez niej w ogóle nie 

można myśleć o przyszłości. Potrzebujemy odwagi, gdyż 

zawsze pojawią się przeciwności, które trzeba będzie po-

konać. Potrzebujemy determinacji, bo „naprawianie Unii” 

nie jest jednorazowym aktem, lecz codzienną harówką. 

Jeśli chcemy więc naprawiać Unię, musimy każdego 

dnia praktykować nadzieję, odwagę i determinację. 

Tylko tak przyłożymy rękę do budowy lepszej Europy, 

która jest przecież także i naszym domem. Dlatego 

w najnowszym numerze „Instytutu Idei” zastanawia-

mysię, czy obecny kryzys jest jednym z tych, z których 

wyjdziemy silniejsi. 

Zjednoczona i pokojowa Europa to nie jest projekt 
przypisany nam na zawsze.

Co Unii nie zabije, to ją wzmocni

Jarosław Makowski – filozof i publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Instytut Idei”, 
szef Instytutu Obywatelskiego.
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macyjnych, klejenie znaczków, pełne emocji spotkania 

w Polsce czy eurosceptyków wyzywających nas od 

najgorszych. Przygotowując kampanię referendalną, 

byliśmy pewni, że uczestniczymy w przełomowym mo-

mencie, że zmieniamy historię. Wierzyliśmy w korzyści 

płynące z członkostwa. Choć oczywiście mieliśmy też 

świadomość społecznych obaw. Tych zaś nie brakowa-

ło zarówno w dużych aglomeracjach, jak i poza nimi. 

Wśród rolników panowało przekonanie, że nie sprostają 

unijnym wymogom i poniosą straty. Podsycano też lęki 

Polaków przed sąsiadami. Straszono, że Polska utraci 

tożsamość i suwerenność. Dziś widać, jak nieuzasadnio-

ne były te niepokoje, ale wtedy nie było to oczywiste. 

Nie w pełni udało nam się jednak uciec od tego 

zniekształconego obrazu Unii czyhającej na polską 

suwerenność i komplikującej codzienność. Co dziś 

budzi niepokój Polaków? 

W tamtym czasie sądziłam, że tematyka europejska 

będzie bardziej obecna w debacie publicznej. Wierzy-

łam, że wybory do Parlamentu Europejskiego spotkają 

się z wyraźnym zainteresowaniem społeczeństwa i będą 

przez polityków poważnie traktowane. Jak się okazało, 

pod względem frekwencji jesteśmy na szarym końcu, 

do tematyki europejskiej podchodzi się zaś instrumen-

talnie. Panuje przekonanie, że UE generuje za dużo 

biurokracji i absurdalnych rozwiązań. Jednocześnie, jak 

pokazują badania opinii, Polacy są zadowoleni z człon-

Unia jak powietrze16

Weronika Przecherska: Była pani jedną ze współ-

organizatorek kampanii przed referendum akcesyj-

nym w 2003 roku. Przekonywanie do europejskiej 

idei 38-milionowego kraju to nie najprostsze zada-

nie. Kto obudził w pani wiarę w europejskie ideały? 

Anna Radwan: Pasji, wbrew pozorom, można się 

nauczyć. I ja się tej pasji wobec Europy uczyłam. Pierwsze 

kroki w Fundacji im. Schumana stawiałam jeszcze jako 

studentka. Rozpoczynając wolontariat, wiele wiedziałam 

o strukturach europejskich. Jednak dopiero pracując 

tu, zrozumiałam, dlaczego Wspólnota jest dla Polski 

i Polaków tak ważna. Miałam szczęście do wspaniałych 

przewodników: Tadeusza Mazowieckiego czy Róży Thun. 

Do dziś, gdy wspominam premiera Mazowieckiego – 

jednego z założycieli Fundacji – jestem pod wrażeniem 

jego przenikliwości politycznej. Myślał o tej europejskiej 

drodze Polski już w czasie transformacji i reform. Fundacja 

im. Schumana powstała w 1991 roku i stanowiła awangar-

dę europejskiego myślenia. I choć dziś nasza obecność 

w Europie jest naturalna, wówczas wcale tak nie było. 

Co przeważało w zespole tuż przed referendum: 

obawy czy entuzjazm? 

Przede wszystkim towarzyszyła nam ogromna wiara 

w przyszłość. Niezwykłe było zaangażowanie ludzi 

pracujących nad tym projektem. Do dziś pamiętam 

wielogodzinne szykowanie wysyłki materiałów infor-

Z ANNĄ RADWAN rozmawia WERONIKA PRZECHERSKA 

O unijnych lękach sprzed akcesji jest coraz ciszej. 
Nikt nie mówi już o wykupowaniu polskiej ziemi 
przez obcokrajowców.

Unia  jak powietrze 
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metod. Choć dziś wiele mówi się o kreatywności i innowa-

cyjności, nie jesteśmy do końca pewni, co to oznacza, do-

kąd ta droga nas zaprowadzi. Z biegiem czasu powinno 

się też zmieniać nasze nastawienie do Unii. Polacy są dziś 

przekonani, że profity z Unii po prostu im się należą. Czas 

zacząć myśleć o sobie jako o współtwórcach Europy. Nie 

tylko brać, ale i dawać. 

Jedynie współtworzyć, czy również otwierać 

Wspólnotę na inne kraje, na przykład Ukrainę? 

Nadzieje na demokratyzację Ukrainy, rozbudzone 

przez pomarańczową rewolucję, okazały się płonne. 

Wielu europejskich partnerów straciło wówczas zainte-

resowanie wschodnim sąsiadem, pogrążonym w korup-

cji, nieprzestrzegającym praw człowieka i rozgrywanym 

przez oligarchów. Dzisiaj, kiedy ta wiara w transformację 

odżywa, elita polityczna powinna na nowo zawalczyć 

o zaufanie swoich ludzi i europejskich liderów. Ukraina 

musi wyjść z tej trudnej sytuacji sama. Nie zrobimy tego 

za nią. Możemy jedynie dać Ukraińcom przysłowiowe 

wędki, łowienie zostawmy jednak im samym. Choć znów 

jest nadzieja, że Ukraina pójdzie demokratyczną drogą, 

nie ma co ukrywać, że będzie to bardzo trudne. 

W Fundacji im. Schumana, gdzie rozmawiamy, 

jest wielu młodych, przekonanych do europejskiej 

idei ludzi. Rośnie nam pokolenie, które sprosta tym 

europejskim wyzwaniom? 

Najmłodsze generacje są świetnie wykształcone 

i przygotowane do czekających je zadań. Z reguły dzia-

łają jednak bardzo spontanicznie i reakcyjnie, najczęściej 

wówczas, gdy ich prawa są zagrożone. Unia Europejska 

jest dla nich taką oczywistością, jak przysłowiowe po-

wietrze. Nie pamiętają czasów, kiedy jej nie było. Naszą 

rolą jest zaś przypominanie im o znaczeniu Wspólnoty. 

Nie zawsze jest to łatwe. Dziś nie wystarczy mówić 

o dramacie wojny i potrzebie europejskiego pokoju czy 

Unia jak powietrze

kostwa i cały czas bardziej ufają instytucjom europej-

skim niż rządowi. 

O unijnych lękach sprzed akcesji jest jednak coraz 

ciszej. Nikt nie mówi już o wykupowaniu polskiej ziemi 

przez obcokrajowców. Choć wiele obaw okazało się 

płonnych, trzeba uważnie słuchać tych, którzy Unię 

krytykują. Głosy eurosceptyczne bywają inspirujące 

i są ważne z merytorycznego punktu widzenia. Trzeba 

pamiętać, że gdy słabną stare wątpliwości, na ich 

miejsce pojawiają się kolejne. Dziś Polacy obawiają się 

unijnej waluty i nie chcą jej wprowadzenia. Kojarzą 

ją ze wzrostem cen i kryzysem. Ta niechęć znajduje 

odzwierciedlenie w braku politycznej woli. Politycy nie 

bronią żarliwie euro, ponieważ społeczeństwo jest mu 

z założenia niechętne. W efekcie brakuje w naszym kra-

ju merytorycznej debaty, zrównoważenia za i przeciw. 

Tym samym społeczne obawy wcale nie są mniejsze. 

Mimo tych wszystkich, skrywanych lub nie, nie-

chęci nadal jesteśmy jednym z najbardziej prounij-

nych narodów w Europie. Austriacki tłumacz i eseista 

Martin Pollack mówi, że nasze nastawienie do Unii 

jest dużo bardziej romantyczne niż krajów Europy 

Zachodniej. Zgadza się pani z tym poglądem? 

Kończy się już ten romantyczny, niekiedy naiwny 

polski euroentuzjazm, a zastępuje go podejście realistycz-

ne. Polacy jednak oczywiście nadal zdają sobie sprawę 

z historycznej wagi naszego członkostwa we Wspólno-

cie. Ma ono dla nas wymiar symboliczny, choć nie tylko. 

Ważne są również kwestie gospodarcze. Nie ma przecież 

dziś w Polsce osoby, która nie znałaby charakterystycznej 

plakietki: „Finansowane ze środków Unii Europejskiej”. 

Pieniądze płynące z Brukseli są jednak pułapką, w którą 

łatwo wpaść. Tak było chociażby w przypadku Hiszpanii 

czy Portugalii. Mówi się, że kraje Południa za dużo zain-

westowały w beton, a za mało w człowieka. To scenariusz, 

którego za wszelką cenę musimy uniknąć. Niestety, mam 

wrażenie, że nie wypracowaliśmy jeszcze odpowiednich 

Nie ma dziś w Polsce osoby, która nie znałaby 
charakterystycznej plakietki: „Finansowane ze 
środków Unii Europejskiej”.
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niemiecko-francuskim pojednaniu. Powoływanie się na 

ojców-założycieli i historyczne wydarzenia jest dla ludzi 

z pokolenia Y zupełnie abstrakcyjne. Tadeusz Mazowiecki 

podkreślał, że Europa potrzebuje „ducha”, nie tylko otwar-

tości na innych, ale także dbałości o własne wartości, 

bo bez wspólnej tożsamości będzie po prostu słaba. Tę 

europejską tożsamość trzeba cierpliwie budować. Unia 

musi zdobyć legitymizację na przyszłość poprzez działa-

nia dzisiaj. 

Jesteśmy entuzjastyczni wobec Europy, zdajemy 

sobie sprawę z profitów z członkostwa, wspieramy 

europejskie aspiracje innych. Z drugiej strony, jak 

pokazują badania, niewiele wiemy o Unii. Nie bierze-

my udziału w wyborach. Skąd ten dysonans? 

Nasze przekonania nie przekładają się na działania: 

mimo że mniej ufamy własnemu rządowi niż instytucjom 

europejskim, to wybory krajowe przedkładamy nad te 

europejskie. W porównaniu z obywatelami innych państw 

członkowskich nieźle znamy Parlament Europejski. Jednak 

jeśli chodzi o frekwencję, jesteśmy na szarym końcu. 

Doceniamy Unię za możliwość podróżowania czy podej-

mowania pracy. W przeciwieństwie do innych państw nie 

cenimy faktu, że Unia zapewnia pokój. Niestety, wśród na-

szych obywateli nadal silne jest przekonanie, że instytucje 

europejskie są daleko, a ich decyzje nie mają bezpośred-

niego przełożenia na codzienność. Nie dziwi mnie ten 

stan rzeczy. Europa to wiele skomplikowanych kwestii, 

które trudno dziś przemycić w przekazie medialnym – 

choćby energetyki niskoemisyjnej. Ta trudność sprawia, 

że media i politycy nie poświęcają tematyce europejskiej 

wystarczająco dużo czasu. Traktują je instrumentalnie. 

Do tego dochodzi powszechna apatia i brak przekona-

nia społecznego o jakości klasy politycznej. Frekwencja 

wyborcza jest tylko konsekwencją tych procesów.

Według większości prognoz głos eurosceptyków 

będzie w tych wyborach wyjątkowo donośny. Jakiej 

Europy możemy się spodziewać w nadchodzącym 

politycznym rozdaniu? I jaką rolę będziemy w niej 

pełnili my – Polacy? 

Kryzys gospodarczy przyczynił się do recesji demo-

kracji. Załamanie zaufania do projektu europejskiego 

może znaleźć odzwierciedlenie w wyniku wyborów 

europejskich, w niskiej frekwencji wyborczej. Nie sądzę, 

aby środowiska eurosceptyczne z Polski odniosły sukces 

w majowych wyborach. Kampanię europejską potrak-

tują raczej jako rozbieg przed wyborami krajowymi, 

a ich znaczenie w Europie będzie nikłe. Istnieje jednak 

obawa o wzrost znaczenia partii antysystemowych 

i antyeuropejskich w innych państwach członkowskich. 

Trudno dziś przewidzieć, czy tradycyjny model podziału 

stanowisk, wypracowany przez dwie największe frakcje, 

nadal będzie możliwy do utrzymania. Zawiązanie koalicji 

przez nowe, populistyczne partie może stać się istotną 

przeciwwagą dla monopolu EPP i PES. Nawet jeśli ugru-

powania radykalne nie będą w stanie stworzyć jedno-

litej frakcji, to ich procentowa obecność oraz zdolność 

tworzenia doraźnych koalicji może torpedować działania 

Parlamentu Europejskiego. Mimo to wierzę, że wraz 

z majowymi wyborami Unia nie zacznie nam się topić. 

Polska w tym nowym europejskim rozdaniu musi 

zadbać o większą obecność na dobrych, wysokich 

stanowiskach w instytucjach unijnych. Dzisiaj mamy cał-

kiem spory korpus urzędniczy, ale na szczeblu decyzyj-

nym nadal jest nas za mało. Tym bardziej że nieobecność 

w strefie euro będzie od nas wymagać dodatkowego 

wysiłku politycznego, abyśmy byli stale w centrum 

wydarzeń i decyzji. 

Europejską tożsamość trzeba cierpliwie budować. 
Unia musi zdobyć legitymizację na przyszłość 
poprzez działania dzisiaj.
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Anna Radwan – prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, doradca Komisji ds. Unii 

Europejskiej w Sejmie RP, członek zarządu Forum Ruchu Europejskiego. Autorka licznych 

publikacji na tematy europejskie i socjologiczne. 
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Sprawy ważne dla Unii Europejskiej – jak choćby mo-

zolnie postępująca reforma jej instytucji gospodarczych 

albo negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi 

– z trudem przebijają się w mediach. Decyzje Komisji, 

Rady i Parlamentu Europejskiego mogą mieć realny 

wpływ na życie milionów obywateli Unii, ale – jak się 

okazuje – nie mają nawet ułamka medialnej atrakcyjno-

ści narodzin potomka rodziny królewskiej. O sprawach 

unijnych piszą media branżowe, prasa ekonomiczna, ale 

już w głównych wydaniach telewizyjnych programów 

informacyjnych materiałów o Unii jest mało albo nie ma 

ich wcale. Mamy do czynienia z trochę paradoksalną 

sytuacją: z jednej strony obywatele Europy narzekają na 

brak informacji o Unii Europejskiej, a z drugiej – najwyraź-

niej nie chcą z nich korzystać (bo decyzje wydawców pra-

sy i stacji telewizyjnych o takim a nie innym pozycjonowa-

niu tematów europejskich nie są przecież przypadkowe). 

Deklarowane poczucie niedoinformowania oby-

wateli w kwestiach europejskich jest potwierdzone 

wieloma badaniami. Najnowsze przeprowadziła przed 

kilkoma miesiącami agencja GfK Polonia na zlecenie fun-

dacji demosEUROPA1. Sondaż przeprowadzony na dość 

dużej próbie w wybranych, reprezentatywnych krajach 

UE pokazuje, że zdaniem tylko 15 procent Europejczy-

ków dostępne informacje o Unii są „kompletne” (przy 

czym w Niemczech i Czechach ten odsetek jest jeszcze 

mniejszy, odpowiednio 9 i 8 procent respondentów). Co 

ciekawe, to w Polsce oceny „kompletności” informacji 

o Unii są najwyższe – 24 procent.

Być może problem tkwi w języku, którego politycy, 

eksperci i sami dziennikarze używają, by mówić o Unii? 

Ponownie odwołajmy się do badania demosEURO-

PA. Zaledwie 24 procent wszystkich respondentów 

uważa, że informacje o Unii są łatwe do zrozumienia 

(w Niemczech i Finlandii ten odsetek jest jeszcze niższy, 

odpowiednio 14 i 11 procent). To pierwsze wyzwanie. 

Wszystkie instytucje Unii prowadzące komunikację 

w imieniu wspólnoty (Komisja, Parlament i Rada – w tej 

nieprzypadkowej kolejności) powinny zastanowić się, co 

chcą obywatelom przekazać. Wieść, że „zakończyły się 

KONRAD NIKLEWICZ

Europejczyków o Unii rozmowy

Z jednej strony obywatele Europy narzekają na brak 
informacji o Unii Europejskiej, a z drugiej – najwyraźniej 
nie chcą z nich korzystać. 

Unia Europejska nie umie dobrze o sobie opowie-

dzieć. I nie ma żadnego pomysłu, jak to zmienić. 

Żeby dotrzeć ze swoim przekazem do obywateli, 

Unii zostaje tylko mrówcza praca, rozpisana na 

wiele lat i sposobów.

1 Badanie sondażowe przeprowadzone na zlecenie demosEUROPA w ramach projektu badawczego „New Sources of Cohesion”, zrealizowane przez 

GfK Polonia (zakończone w styczniu 2014 roku). Sondaż przeprowadzono w siedmiu wybranych państwach Unii Europejskiej: Bułgarii, Czechach, Fin-

landii, Niemczech, Grecji, Polsce i Hiszpanii. Klucz doboru krajów był następujący: „nowe” i „stare” państwa Unii, reprezentujące „Północ” i „Południe” 

kontynentu. W każdym kraju badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie tysiąca respondentów, za pomocą metody CAWI. 
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obrady Rady UE ds. telekomunikacji, rządy przyjęły xxx 

pakiet telekomunikacyjny”, zainteresuje może jedną na 

sto osób. Ale już informacja: „połączenia telefoniczne 

stanieją o połowę”, może okazać się bardziej interesu-

jąca. To oczywiście hipotetyczny, celowo przerysowany 

przykład „komunikacyjnego niedostosowania” instytucji 

unijnych – ale nie tak bardzo odbiegający od rzeczywi-

stości (o czym można się przekonać, wchodząc na stronę 

www dowolnej instytucji unijnej). Wszyscy, którzy opinii 

publicznej chcą opowiedzieć o Unii, muszą zmienić ję-

zyk i starannie dobierać tematy. Nie „Europejski Mecha-

nizm Stabilizacyjny” (choć jego obiektywne znaczenie 

jest przecież ogromne), ale „co Unia zrobiła, żeby Janowi 

Kowalskiemu żyło się lepiej”. I co zrobi w przyszłości, 

żeby odpowiedzieć na konkretne żale, jakie Jan Kowalski 

(słusznie lub nie) ma do Unii. 

Ta propozycja może brzmieć banalnie. Była też 

wielokrotnie powtarzana. Wystarczy jednak krótki eks-

peryment – internetowe tournée po głównych stronach 

instytucji unijnych – żeby zobaczyć, jak wiele jeszcze 

w tym obszarze można zrobić.

W drugim kroku instytucje unijne powinny przemy-

śleć, jakimi kanałami mówić do obywateli Europy. Choć 

żyjemy ponoć w erze pełnego dostępu do sieci i uniwer-

salnych urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów), 

preferowanym przez obywateli medium pozostaje 

stara, dobra telewizja (85 procent wskazań w badaniu 

demosEUROPA). Modne media społecznościowe (na 

przykład Facebook, Twitter) są wybierane przez 36 pro-

cent obywateli. To dużo, ale wciąż pozostają one daleko 

w tyle za telewizją.

Gdy połączymy ze sobą dwa fakty: 1) obywatele Unii 

najwyraźniej chcą być o niej informowani za pośrednic-

twem tradycyjnych mediów (głównie telewizji), 2) same 

media mogą nie być skore, by takie materiały produ-

kować i publikować, to uzyskamy konkluzję: w takim 

razie Unia powinna po prostu miejsce w tradycyjnych 

mediach kupić. 

Tak, brzmi to obrazoburczo. W czasach oszczędności 

budżetowych zachęta do wydawania pieniędzy na de 

facto płatną promocję i informowanie o działaniach swo-

ich instytucji może wzbudzić wiele wątpliwości, jeśli nie 

wprost protestów. Mimo to trzeba taką opcję rozważyć.

Unijne wsparcie dla mediów już działa. W wielu 

różnych programach europejskich, zwłaszcza w polityce 

spójności, są zarezerwowane znaczące środki na zama-

wianie przekazu medialnego. Przykładowo, wykorzysta-

niu funduszy strukturalnych na budowę podstawowej 

infrastruktury transportowej w Polsce musi towarzyszyć 

kampania informacyjna o efektach tych inwestycji. 

Owszem, finansowanie mediów z tej koperty – czy to 

w drodze konkursów na publikacje i materiały telewi-

zyjne/radiowe, czy to w formie dotacji celowej – nieraz 

wzbudzało kontrowersje. Dość przypomnieć debatę 

wywołaną dwa lata temu przez tygodnik „Polityka”. Mi-

nisterstwu Rozwoju Regionalnego zarzucono „kupowa-

nie” dziennikarzy, padł zarzut niszczenia obiektywizmu 

mediów, fałszowania rzeczywistości… Te oskarżenia 

były tyleż chwytliwe, co absurdalne. Przyjęte zasady nie 

wymuszały żadnej cenzury, media mogły – w ramach 

dotowanej publikacji – skrytykować sposób, w jaki fun-

dusze unijne są wydawane.

Instytucje unijne nie powinny ulegać poczuciu, że 

im wolno mniej. Skoro praktycznie wszystkie państwa 

Unii utrzymują własne telewizje publiczne, finansowane 

ze środków publicznych w celu realizowania (różnie 

definiowanej) misji publicznej, to dlaczego Unia nie 

miałaby zorganizować przynajmniej własnego funduszu 

telewizyjnego, tak by płacić mediom (prywatnym i pu-

blicznym) w poszczególnych krajach za prowadzenie 

„europejskiej misji publicznej”? Żeby napić się mleka, nie 

trzeba budować własnej mleczarni. Nie ma sensu two-

Wszyscy, którzy opinii publicznej chcą opowiedzieć 
o Unii, muszą zmienić język i starannie dobierać 
tematy. Nie „Europejski Mechanizm Stabilizacyjny”, 
ale „co Unia zrobiła, żeby Janowi Kowalskiemu żyło 
się lepiej”. 
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rzyć od podstaw niezależnej europejskiej telewizji; lepiej 

wykorzystać doświadczenia, umiejętności i technolo-

giczne możliwości już istniejących mediów masowych.

Równolegle instytucje Unii muszą pracować nad 

rozbudowywaniem swoich kanałów komunikacji bezpo-

średniej, tak by prounijny przekaz płynął bezpośrednio 

od instytucji do obywateli. Tu przede wszystkim liczą 

się media społecznościowe, choć nie tylko. Komunikacja 

bezpośrednia to przecież na przykład także konkursy 

dla młodzieży, realizowane przez krajowe przedstawi-

cielstwa Komisji Europejskiej. Już teraz takie konkursy 

są organizowane – ale powinno być ich znacznie więcej, 

rok w rok. Mówiąc wprost: środki inwestowane przez 

instytucje unijne w informowanie i promowanie Wspól-

noty powinny być nawet nie znacząco zwiększone, ale 

zwielokrotnione.

Dwóm najważniejszym działaniom (nowy język, „ku-

powanie przestrzeni” w tradycyjnych mediach) powinno 

towarzyszyć wiele innych. Przykładowo, zdobywanie 

zrozumienia u liderów opinii. Skoro wielkie sieci fast 

food są w stanie fundować wycieczki zagraniczne zna-

nym blogerom (niekoniecznie specjalistom w sprawach 

gastronomicznych), dlaczego tym tropem nie mogłyby 

pójść instytucje unijne? Tym bardziej że już od wielu lat 

prowadzą podobne działania, zapraszając dziennikarzy 

z „tradycyjnych” mediów.

Intensywność komunikowania daje realne efekty, 

czego dowiodła polska prezydencja w Radzie UE. W dru-

giej połowie 2011 roku polskie przewodnictwo w Unii 

było bez wątpienia jednym z najczęściej pojawiających 

się w mediach tematów. Oczywiście stało się tak dlatego, 

że prezydencja sama w sobie była czymś nowym – 

przyciągała aurą wyjątkowości, wielkiego egzaminu dla 

całego kraju itp. Ale swój wkład w duże zainteresowanie 

prezydencją miały też jej działania informacyjne i PR-owe.

Dobra pozycja w mediach spowodowała, że 

zadziałały mechanizmy wpływu na opinię publiczną, 

opisane między innymi przez Elisabeth Noelle-Neu-

mann („spirala milczenia”)2 oraz sformułowana przez 

Maxwella E. McCombsa i Dona L. Shawa teoria „po-

rządku dziennego” (agenda setting)3. Wraz z upływem 

kolejnych miesięcy polskiej prezydencji wiedza Polaków 

o niej rosła. W grudniu 2009 roku jedynie 17 procent 

uczestników sondażu potrafiło powiedzieć, kiedy Polska 

obejmie prezydencję w Radzie UE. W grudniu 2011 roku 

taką świadomość miało 63 procent respondentów. Pod 

koniec sprawowania przez Polskę prezydencji aż 63 pro-

cent Polaków uważało, że wiedza, jaką posiadają na temat 

prezydencji w Radzie UE, jest dla nich wystarczająca, zaś 

jedynie 34 procent respondentów czuło się niedoinfor-

mowanych. Co najważniejsze jednak, zmieniał się też 

odsetek mieszkańców Polski uważających prezydencję 

za coś ważnego dla Polski – w październiku 2011 roku 

71 procent uczestników sondażu GfK Polonia uważało, 

że prezydencja Polski w Radzie UE to sprawa ważna4. 

Konkluzja? Dużo pozytywnego przekazu na temat 

prezydencji spowodowało, że jego odbiorcy – polskie 

społeczeństwo – potwierdzili i wzmocnili swoją dobrą 

ocenę prezydencji.

Dotarcie z „unijnym” przekazem do Europejczyków 

powinno być priorytetem. Dziś krok po kroku przy-

bliżamy się do granicy, za którą samo istnienie Unii 

Europejskiej, jej działanie, przestaje być wartością godną 

kruszenia kopii w publicznej debacie. Im mniej Europej-

Dotarcie z „unijnym” przekazem do Europejczyków 
powinno być priorytetem. 

2 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 179.
3 M. McCombs, Extending our theoretical maps: Psychology of agenda setting, „Central European Journal of Communication”, Polskie Towarzystwo Ko-

munikacji Społecznej, Wrocław 2010, s. 197–205; W. Wanta, The Internet as a tool in agenda setting research, [w:] Agenda Setting: Old and New Problems in 

the Old and New Media, B. Dobek-Ostrowska, B. Łódzki, W. Wanta (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 14.
4 Dane zaczerpnięte ze szczegółowej analizy skutków działań medialnych polskiej prezydencji, przeprowadzonej w pracy doktorskiej Konrada Ni-

klewicza Działania informacyjne rządu RP w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.). Analiza skuteczności, 

napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego i obronionej w 2013 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego.
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Konrad Niklewicz – doktor nauk społecznych, współpracownik Instytutu Obywatelskiego oraz 

doradca Platformy Obywatelskiej RP. Był rzecznikiem prasowym polskiej prezydencji. 

czycy będą wiedzieć, dlaczego „Europe matters”, tym 

mniejszą będą zwracać uwagę na przykład na to, jacy 

politycy reprezentują ich w unijnych instytucjach – co 

może doprowadzić do sytuacji, w której reprezentację 

obywateli zaczną stanowić ci przedstawiciele, którzy 

Unię chcieliby zlikwidować, jak na przykład Nigel Farage, 

lider brytyjskiej United Kingdom Independence Party. 

Im mniej Europejczycy będą wiedzieć o Unii, tym więk-

szy będzie deficyt demokratyczny instytucji unijnych. 

Możemy tkwić w tym błędnym kole aż do momentu, 

w którym uznamy, że Unia jest nam do niczego niepo-

trzebna i chyba czas z niej wyjść.

To nie są czcze pogróżki. Jeszcze raz odwołajmy się 

do wyników sondażu zleconego przez demosEURO-

PA w ramach projektu badawczego „New Sources of 

Cohesion”. Jedno z pytań, jakie w tym sondażu zadano 

respondentom, brzmiało: „Jaka byłaby Państwa reakcja, 

gdyby rząd w Państwa kraju zdecydował o wystąpieniu 

z Unii?”. Jeszcze kilka lat temu najczęstszą reakcją na tak 

zadane pytanie byłoby zapewne pukanie się w głowę. 

A dziś? Aż 47 procent Czechów, 41 procent Greków 

i 39 procent Finów poparłoby taką decyzję rządu. We 

wszystkich przebadanych państwach poparcie dla ewen-

tualnej decyzji o wyjściu z UE wyniosłoby aż 33 procent. 

Możemy się pocieszać, że 46 procent wszystkich respon-

dentów wciąż byłoby przeciw (22 procent nie miałoby 

zdania) – ale i tak mówimy o niewyobrażalnych (jeszcze 

do niedawna) proporcjach. 

Żarty się skończyły. Czas zacząć poważnie mówić 

o Europie. Inaczej może się okazać, że z Unią jest jak 

z powietrzem: na co dzień go nie zauważamy, ale kło-

pot zaczyna się, gdy nagle go zabraknie.
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Młodzi   gniewni

AGNIESZKA ŁADA

Demokracja i Unia Europejska to dla młodych Polaków 

oczywistość. Zasadniczo można by się z tego faktu 

cieszyć, bo przecież o to właśnie walczyły poprzednie 

pokolenia. Czy na pewno? 

Kiedy szłam do liceum, jednym w kryteriów wyboru 

szkoły średniej było organizowanie wymiany z partne-

rami z zagranicy. Potem cieszyłam się, gdy mogłam po-

kazać Niemce, którą gościłam podczas wymiany, że tu, 

w Polsce, mieszkamy całkiem podobnie, mamy te same 

płyty na półkach i chodzimy do podobnych sklepów, bo 

choć jeszcze nie jesteśmy w Unii Europejskiej, to przecież 

myślimy podobnie. Gdy podczas mojego Erasmusa 

w Berlinie w Polsce odbywało się akurat referendum 

akcesyjne, zabrałam do Warszawy znajomych studentów 

z Francji i Włoch, aby wspólnie świętować fakt, że już 

niedługo będziemy Europejczykami tej samej kategorii. 

Poczułam to trzy lata później, gdy będąc na studiach 

podyplomowych za Odrą, nie musiałam już stać w ko-

lejce po wizę na pobyt długookresowy. W końcu, po 

kolejnych kilku latach, ucieszyłam się, że w ekspresie Ber-

lin–Warszawa nikt nie prosił mnie już o dowód osobisty. 

Oczywiście można powiedzieć, że nie jestem oso-

bą reprezentatywną, bo większość młodych Polaków 

nie ma aż takich doświadczeń zagranicznych. Tym 

bardziej więc Unia Europejska ma prawo być dla nich 

bytem odległym i obojętnym. Jednak coraz więcej 

polskiej młodzieży podróżuje po innych krajach UE, 

studiuje w nich i pracuje. Dla nich jednak Unia już 

nie jest czymś wyjątkowym, wyczekanym, co samo 

w sobie wywoła entuzjazm czy chęć zaangażowania 

na rzecz europejskiej idei. Na wymianę szkolną już ich 

nie ciągnie, bo możliwości wyjazdu jest wiele. Studia 

w innym kraju to nie tyle doświadczenie wspólnej Eu-

ropy, co studencka przygoda. Dzisiejsi młodzi są inni 

niż ci sprzed kilkunastu lat. Pewnie to oczywiste, ale 

jednak często zapominane przez tych, którzy obecnie 

są odpowiedzialni także za kształtowanie przyszłości 

tych młodych ludzi. Nie chodzi o to, aby narzekać 

na młodych. Trzeba sobie natomiast uświadomić, że 

minęły już czasy, gdy polska młodzież kochała Unię za 

to, że jest. To pokolenie nie pójdzie także na wybory 

europejskie tylko dlatego, że się odbywają i to natu-

ralny obywatelski obowiązek (w moim odczuciu, choć 

niektórzy nazywają go przywilejem). 

W tym jednak przypadku młodzi wcale nie różnią się 

od ogółu społeczeństwa. Obecnie jedynie co trzeci do-

rosły Polak (36 procent ogółu i 34 procent osób w wieku 

18–24 lata) deklaruje, że weźmie udział w majowych 

wyborach do Parlamentu Europejskiego1. Przy czym 

należy pamiętać, że deklarowana frekwencja jest zawsze 

wyższa niż ta późniejsza, rzeczywista. Tak naprawdę 

obecnie walczymy o utrzymanie wstydliwie niskiej fre-

kwencji z 2009 roku, gdy do urn pofatygował się jedynie 

co czwarty uprawniony Polak.

Coraz więcej polskiej młodzieży podróżuje po innych 
krajach UE, studiuje w nich i pracuje.

1 CBOS, „Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego”, komunikat z badań, nr 24, Warszawa, luty 2014.
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Tymczasem Parlament Europejski realnie wpływa na 

życie przeciętnego Europejczyka. Ochrona konsumen-

tów, kwestie gospodarcze, ochrona środowiska to tylko 

wybrane przykłady obszarów, co do których decyzje 

zapadają na arenie europejskiej. Nadal jednak sporo 

kwestii regulowanych jest lokalnie: podatki, edukacja, 

opieka socjalna, bezpieczeństwo. Nie dziwi więc, że jako 

najważniejsze wybory Polacy – także młodzi – uznają 

te samorządowe (w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza 

bardzo ważne, a 1 – praktycznie niemające znaczenia, 

średnia ocen ogółu Polaków wynosi 6,07), europejskim 

przypisują zaś zdecydowanie mniejszą wagę (4,75). Opi-

nie młodych są tu jedynie minimalnie lepsze2. Ogólnie 

jednak zainteresowanie wyborami spada. Związane jest 

to z generalnym zniechęceniem do polityki. Wśród mło-

dych panuje niechęć, przechodząca w złość na polskich 

polityków za sposób prowadzenia przez nich dyskursu 

publicznego. 

Wyraźnie widać tu różnicę pomiędzy młodymi 

Polakami a ich rówieśnikami z niektórych innych krajów 

UE. Polska młodzież jest rozżalona czy, jak sama mówi, 

„wkurzona” z innych przyczyn niż te, które negatyw-

nie wpływają na młodych w Hiszpanii czy Włoszech. 

Wprawdzie sytuacja na rynku pracy czy w gospodarce 

nie jest w Polsce idealna, to jednak nie aż tak zła jak 

w Hiszpanii, gdzie bez pracy pozostaje co drugi młody 

człowiek. Przyczyną braku zainteresowania polityką jest, 

zdaniem samych młodych Polaków – i tu nie różnią się 

oni od ogółu polskiego społeczeństwa – zachowanie 

polskich polityków: ich styl wypowiedzi i prowadzenia 

dyskursu, kłótliwość, nierealizowanie obietnic. Przez 

takie zachowanie klasa polityczna zniechęca także do 

zaangażowania się w życie publiczne, w tym do udziału 

w wyborach. Źle oceniane są także polskie instytucje 

państwowe. Młodzi nie ufają politykom. Trzy czwarte 

młodzieży uważa, że głównym celem przywódców partii 

politycznych jest zdobycie władzy i czerpanie z niej 

osobistych korzyści, a zdaniem tylko 7 procent partie 

reprezentują ich interesy3. Dodatkowo, co szczególnie 

może martwić i zaskakiwać ćwierć wieku po pierwszych 

wolnych wyborach, wśród ogółu Polaków panuje prze-

konanie, że rządy demokratyczne są mało skuteczne. 

Jednocześnie jednak istnieje zgoda, że demokracja jest 

istotną wartością. Zwłaszcza dla najmłodszych grup 

demokracja jest stanem oczywistym, a wybory jawią się 

jako zapewnienie prawa do swobody wypowiedzi. Ale 

nie należy liczyć, że gremialnie czy choćby w satysfak-

cjonującej liczbie młodzi wezmą udział w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w maju.

Na niechęć do udziału w wyborach europejskich 

wpływa także fakt wyjątkowo niskiego poziomu wiedzy 

Polaków o Unii Europejskiej. Jak pokazują badania 

Instytutu Spraw Publicznych, najmłodsi (osoby w wieku 

15–19 lat) wiedzą na ten temat szczególnie mało, 

podobnie jak na temat samego Parlamentu Europej-

skiego. Przykładowo ponad połowa badanych młodych 

Polaków nie potrafi wymienić żadnego źródła wiedzy 

o Parlamencie Europejskim – nie zetknęła się z informa-

cjami na temat tej instytucji ani w mediach, ani w szkole, 

ani w codziennym życiu (średnia ogólnopolska takich 

odpowiedzi to 37 procent). Nie dziwi zatem, że młode 

osoby nie potrafią ocenić działalności Parlamentu Eu-

ropejskiego częściej niż ogół Polaków (35 procent przy 

średniej ogólnopolskiej 23 procent), z kolei aż 9 na 10 ba-

danych z najmłodszej grupy wiekowej nie zna nazwiska 

ani jednego (spośród 51) polskiego posła do Parlamentu 

Europejskiego4. Jednocześnie nie ma zainteresowania 

aktywnym poszukiwaniem informacji o Parlamencie. 

Wiedzę na tematy polityczne młodzi czerpią głównie 

z internetu, nie chcą jednak być zasypywani takimi infor-

Ochrona konsumentów, kwestie gospodarcze, ochrona 
środowiska to tylko wybrane przykłady obszarów, co do 
których decyzje zapadają na arenie europejskiej.

2 Ibidem.
3 Wyborca 2.0, D. Batorski, M. Drabek, M. Gałązka, J. Zbieranek (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 18–19.
4 M. Dudkiewicz, A. Fuksiewicz, J. Kucharczyk, A. Łada, Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie)wiedza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 

2013, s. 22, 29.
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macjami, lecz sami są gotowi po nie sięgać, gdy będą im 

potrzebne. 

Mimo niewielkiej wiedzy na temat Unii Europejskiej 

Polacy, także młodzi, bardziej ufają instytucjom unijnym 

niż polskim. Uważają, że normy obowiązujące w UE oraz 

wzajemna kontrola ograniczają możliwości łamania 

prawa czy wymuszają porządniejsze zachowanie. Czyli 

zapewniają przynajmniej minimalny porządek, którego 

nie gwarantuje polska klasa polityczna.

Jednocześnie młodzi Polacy (osoby w wieku 15–24 

lata) czują się zarówno Polakami, jak i Europejczykami 

(57 procent, przy średniej ogólnopolskiej dla wszystkich 

grup wiekowych 45 procent). Tym samym są na piątym 

miejscu w Unii Europejskiej (średnia dla tej grupy wieko-

wej wynosi 46 procent)5. Mają także bardziej pozytywny 

wizerunek Unii Europejskiej i są bardziej zadowoleni 

z polskiego członkostwa w jej strukturach w porów-

naniu ze starszymi Polakami czy rówieśnikami z wielu 

innych państw Wspólnoty. Nieco ponad połowa z nich 

(52 procent) jest przekonana, że ich głos liczy się w Unii 

Europejskiej, ale już tylko 37 procent uważa, że ich głos 

ma znaczenie dzięki udziałowi w wyborach europej-

skich. Plasuje to młodych Polaków na przedostatnim 

miejscu wśród rówieśników ze Wspólnoty (średnia dla 

tej grupy wiekowej wynosi 57 procent). 

To przekonanie, że ich głos nic nie zmieni oraz że nie 

ma odpowiednich kandydatów, przyczynia się do sta-

wiania przez młodych sprawy jasno – twierdzą, że pójdą 

do urn, gdy dowiedzą się, co proponuje dany kandydat, 

jakie decyzje podejmie w ich imieniu, a przede wszyst-

kim, co zrobił do tej pory i jakim jest człowiekiem6. Dla 

obywateli – także tych młodych – liczą się osiągnięcia, 

nie zaś obietnice. 

Podobnie w ocenie Unii Europejskiej najważniejsze 

w oczach obywateli wydają się konkretne korzyści. 

Takimi przemawiającymi konkretami są inwestycje, 

zwłaszcza te infrastrukturalne, zainicjowane dzięki fun-

duszom UE. Niestety, to właśnie do nich sprowadza się 

całe postrzeganie zalet płynących z członkostwa. Wśród 

Polaków ogólnie brakuje spojrzenia na Unię Europejską 

w jej wymiarze politycznym. Jest ona postrzegana jako 

źródło korzyści, głównie doraźnych i finansowych, nie 

kojarzymy jej natomiast z takimi wartościami, jak pokój 

czy znaczenie państw członkowskich na świecie. Brakuje 

także myślenia wiążącego uzyskiwane korzyści z po-

winnościami wobec Wspólnoty, jak choćby udziałem 

w wyborach do jednej z jej instytucji. Jest to wniosek 

spójny z innymi badaniami społecznymi, które pokazują, 

że Polacy mają wysokie oczekiwania wobec państwa, 

które powinno im zagwarantować pracę, opiekę socjalną 

i bezpieczeństwo, ale jednocześnie nie widzą potrzeby 

brania za to państwo odpowiedzialności, choćby przez 

płacenie podatków czy właśnie udział w wyborach. Kul-

tura „brania, a nie dawania” jest generalnie zakorzeniona 

w polskim społeczeństwie. Młodzi nie mają skąd czerpać 

innych wzorców, nie przekazuje im ich ani otoczenie, ani 

system edukacji, w którym wychowanie obywatelskie 

mocno kuleje.

Oczekiwania wobec Unii są więc bardzo przyziemne. 

Sprawy, które wzbudzają takie zainteresowanie, to naj-

częściej kwestie obywatelom najbliższe – praca, kupno 

mieszkania. Dopiero w dużo dalszej kolejności poja-

wiają się sprawy związane z infrastrukturą czy życiem 

lokalnym. 

Jako obszar, który ze względu na kryzys powinien 

być potraktowany w Unii priorytetowo, jej obywatele 

wymieniają jednogłośnie temat „miejsc pracy i walki 

z bezrobociem”. Młodzi Polacy robią to tak samo często 

jak ich rówieśnicy w całej Wspólnocie (78 procent) 

i minimalnie chętniej niż starsi respondenci w Polsce 

Dla obywateli – także tych młodych – liczą się osiągnięcia, 
nie obietnice.

5 Two years to go to the 2014 European elections, European Parliament Eurobarometer (EB/EP 77.4), Brussels, 5 listopada 2012, http://www.europarl.

europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/focus%20age%20groups%20EN.pdf (dostęp dnia 21 lutego 2014).
6 M. Dudkiewicz, A. Fuksiewicz, J. Kucharczyk, A. Łada, Parlament Europejski…, op. cit., s. 60.
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Agnieszka Łada – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce i  niemco-

znawca, kierownik Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Przedstawiciel 

ISP w sieci think tanków European Policy Institutes Network. 

(73 procent) czy całej UE (74 procent)7. To właśnie 

o tym – o europejskim planie inwestycyjnym na rzecz 

tworzenia nowych miejsc pracy, w tym dla ludzi mło-

dych – chcieliby słyszeć w pierwszej kolejności wśród 

wielu innych tematów. 

Z kolei wśród wartości, które zdaniem ogółu euro-

pejskich najmłodszych badanych Parlament Europejski 

powinien traktować priorytetowo, szczególne znacze-

nie ma wolność wypowiedzi. Dla młodych Polaków jest 

to także ogólnie ochrona praw człowieka (wybiera ją 

61 procent młodych, przy średniej ogólnopolskiej 48 

procent i średniej UE-28 – 54 procent)8.

Partie polityczne starają się zaadresować te potrze-

by, zwłaszcza przed wyborami. Szczególnie lubianym 

tematem – co w obliczu zacytowanych danych nie dziwi 

– jest obietnica większej dostępności pracy dla młodych. 

I w tym przypadku oczekiwania młodego Polaka mogą 

być różne od tych wyrażanych przez jego rówieśników 

z Niemiec czy Hiszpanii. Łączy ich chęć podjęcia zatrud-

nienia, najchętniej we własnym kraju. Ale kiedy Polak czy 

Hiszpan są otwarci także na możliwości emigracji, i to 

właśnie przywilej swobodnego przepływu siły roboczej 

może im się pozytywnie kojarzyć z członkostwem w Unii 

Europejskiej, Niemiec może narzekać na tę zasadę, 

upatrując w niej zagrożenie dla własnych potencjalnych 

miejsc zatrudnienia. Tocząca się w całej Europie (bo 

także w krajach nienależących do UE, jak Szwajcaria) 

dyskusja o przepływie pracowników, podsycana przez 

populistów musi niepokoić. Rozsiewane przez nich 

lęki: przed obcymi pracownikami z jednej strony oraz 

przed zamykaniem się innych krajów na obcokrajowców 

z drugiej, wprost trafiają do młodych, bo bezpośrednio 

ich dotyczą. Jak wpłyną na ich zachowania wyborcze, 

trudno ostatecznie przesądzić. Mogą zmobilizować mło-

dzież nastawioną populistycznie i konserwatywnie do 

udziału w głosowaniu albo zniechęcić zniesmaczonych 

stylem debaty.

Należy jednak pamiętać, że nie na pracy świat się 

kończy, choć dopiero zaspokojenie podstawowych po-

trzeb pozwala wybiegać myślami dalej. W coraz bardziej 

powiązanych ze sobą krajach Unii młodzi nadal będą się 

rozbijać o różniące się pomiędzy państwami systemy 

prawne. Mimo ułatwień uznanie dyplomu, przepisy do-

tyczące zawierania małżeństwa, kupna mieszkania czy 

prawa spadkowego w ramach różnych krajów UE nadal 

są bowiem najeżone problemami. To między innymi 

ich rozwiązywaniem wyłonione w 2014 roku instytucje 

unijne powinny zająć się w pierwszej kolejności.

7 One year to go to the 2014 European elections, European Parliament Eurobarometer (EB/PE 79.5), http://www.europarl.europa.eu/aboutparlia-

ment/en/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2013_3 (dostęp dnia 21 lutego 2014).
8 Ibidem.
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Z ALBERTO COTTICA rozmawia WERONIKA PRZECHERSKA

Spełnione marzenie 
                     ojców-założycieli

Weronika Przecherska: Kryzys finansowy, rosną-

ce dysproporcje między krajami, coraz silniejsze 

nacjonalizmy – ostatnia kadencja Parlamentu Euro-

pejskiego była jedną z najbardziej wymagających 

w historii Unii Europejskiej. W jakim miejscu jest 

Europa tuż przed majowymi wyborami? 

Alberto Cottica: Rozumiem, dlaczego chce pani 

diagnozować rzeczywistość z europejskiej perspekty-

wy. Jednak pat, w którym dziś się znaleźliśmy, dotyczy 

właściwie wszystkich państw zachodnich, nie tylko 

tych należących do Wspólnoty. Zresztą nic dziwne-

go, że tak się dzieje. Świat staje przed coraz bardziej 

skomplikowanymi i złożonymi wyzwaniami. Prawo 

utknęło gdzieś w pierwszej połowie XX wieku. Coraz 

mądrzejsi i bardziej wymagający obywatele ufają 

państwom, że te stawią czoła nowym zadaniom. In-

stytucjom zaś brakuje doświadczenia i nic dziwnego, 

że czasem zawodzą. To gotowa recepta na społeczne 

niezadowolenie. 

Diagnozując kryzys, powiedział pan kiedyś, że 

jest on własnością milionów pojedynczych jedno-

stek. Coraz większe wyzwania i rosnąca obywa-

telska świadomość prowadzą do prostej recepty: 

wszyscy powinniśmy stawić tym wyzwaniom 

czoła. Myśli pan, że świat polityki i obywatele się 

dogadają? 

To nie takie proste, choć wiele się zmienia. Dziś 

jesteśmy w momencie przejściowym. Większość lide-

rów i decydentów politycznych nadal jest zanurzona 

w informacyjnej przeszłości. Nie zawsze zwracają się 

bezpośrednio do ludzi. Raczej proszą o pomoc swoich 

doradców. Ci zaś są pośrednikami między światem 

polityki a społeczeństwem. Partycypację utożsamia się 

z reguły z frekwencją wyborczą lub różnymi formami 

zrzeszania się w celu obrony interesów. Dużo mniej osób 

kojarzy to pojęcie z aktywnym zaangażowaniem jed-

nostek w proces powstawania i opiniowania projektów 

politycznych. Jednak świadomość benefitów dialogu 

polityków i obywateli stopniowo rośnie. 

Jest pan przekonany, że to działa? Dla wielu to 

nadal bardziej utopia niż rzeczywistość. 

Od dawna przyglądam się, jak dzięki internetowi 

można organizować kompleksowe dyskusje w ramach 

dużych grup społecznych i tworzyć wartość dodaną 

dla politycznych decydentów. Wierzę w kolektywną 

inteligencję – to przecież olbrzymi komputer złożony 

z tysięcy ludzi. Szybko przetwarza informacje i precy-

zyjnie analizuje potencjalne scenariusze. Skoro wiedza 

tysięcy ludzi wykorzystywana jest na przykład do 

klasyfikowania galaktyk, czemu nie rozwiązać przy jej 

pomocy europejskich problemów? Słuchanie obywateli 

tylko ułatwi decydentom zrozumienie wyzwań, z któ-

Słuchanie obywateli tylko ułatwi decydentom zrozumienie 
wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. 
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rymi muszą się zmierzyć. Wystarczy przecież, że polityk 

przeczyta raport z przeprowadzonych online konsultacji 

i jego perspektywa od razu może się zmienić. Odpo-

wiedź na pani pytanie może więc być tylko jedna: to nie 

tylko działa, ale również przynosi dobre rezultaty. 

I nie ma żadnych „ale”? 

Nie ma się co łudzić, przed nami wiele pracy. Przede 

wszystkim instytucje nie wypracowały jeszcze w pełni 

mechanizmów radzenia sobie z taką formą współudziału 

obywateli. Jak postępować z tymi, którzy chcą wypowia-

dać swoje zdanie? Zasady tego dialogu muszą być przecież 

inne niż na przykład w przypadku rozmów z przedsta-

wicielami związków zawodowych. Na poziomie państw 

narodowych jest to dużo mniej skomplikowane, choć i tak 

niełatwe. Rządzący podejmują ryzyko i przeprowadzają na 

przykład konsultacje online. Na arenie europejskiej wszyst-

ko się komplikuje, ponieważ uprawnienia politycznych lide-

rów są ograniczone. Dużo trudniej jest im wziąć na siebie 

takie ryzyko. W rezultacie więcej mówi się o partycypacji, 

niż rzeczywiście dzieje się w tym obszarze. 

Jest pan zaangażowany w proces takich euro-

pejskich konsultacji od lat. Kierował pan inicjatywą 

„Edgeryders”, poświęconą rozwiązaniom w obsza-

rze polityki dla młodych. Angażuje się pan również 

w projekty dotyczące praw autorskich. Czego 

nauczyły pana te doświadczenia? 

Pracując nad projektem „Edgeryders”, zrozumiałem, 

że choć kraje różnią się między sobą, ludzie postrzegają 

problemy w podobny sposób. Pochodzimy z różnych 

państw, ale nurtują nas te same wątpliwości. Tę prawidło-

wość dobrze widać właśnie w kwestii praw autorskich. Czy 

udostępnianie określonych materiałów w sieci jest zgodne 

z prawem? Dlaczego mój znajomy w Niemczech nie może 

obejrzeć filmu, który jest dostępny we Francji? W dobie 

cyfryzacji takich znaków zapytania było coraz więcej, 

a kompromis był coraz bardziej odległy. Zdecydowano się 

więc posłuchać głosu obywateli w ramach europejskiej 

inicjatywy „Licences for Europe”. System ten miał być przy-

jazny użytkownikowi i angażować obywateli. Każdy mógł 

wyrazić swoje zdanie. Intencje były więc dobre. Ale, jak to 

zwykle bywa, diabeł utkwił w szczegółach. 

 

Gdzie schował się tym razem? 

Przede wszystkim konsultacje udostępniono tylko 

w angielskiej wersji językowej. Ich techniczny język 

i skomplikowana forma z pewnością nie stanowiły trud-

ności dla prawników, przeciętnym zjadaczom chleba 

mogły jednak nastręczać sporo problemów. Nawet jeśli 

podjęli oni próbę wypełnienia formularza, musieli po-

święcić mu sporo czasu. W teorii taki projekt to partycy-

pacja, w praktyce jednak z podobnym kwestionariuszem 

poradzą sobie przede wszystkim lobbyści. Zwykli ludzie 

nie będą mieli odpowiednich kompetencji i czasu, żeby 

się zaangażować. 

Bez zrozumiałego języka i przystępnej formy nie 

ma więc co liczyć na obywatelski odzew?

Właśnie tak. Zresztą to nie koniec tej historii. Temat 

poruszył hakerów i aktywistów internetowych. Posta-

nowili sprawić, by konsultacje były bardziej dostępne 

dla ludzi. W inicjatywę zaangażowała się między 

innymi szwedzka europosłanka z Partii Piratów Amelia 

Andersdotter. Wzięła udział w słynnej konferencji ha-

kerów „Chaos Communication Congress” w Hamburgu. 

Miała świadomość, jak trudno jest się włączyć w proces 

partycypacyjny, przygotowała więc przewodnik po 

konsultacjach w trzynastu wersjach językowych. Poka-

zała, że warto pytać ludzi o tematy, które rzeczywiście 

są im bliskie. Przykładowo: jesteś DJ-em i szczególnie 

interesuje cię remiksowanie muzyki. W kwestionariu-

szu wypowiadasz się tylko na ten konkretny temat, nie 

przejmując się pozostałymi. Podstawą dla obywatel-

skiego głosu jest doświadczenie, nie zaś szczegółowa 

znajomość tematu. 

Choć kraje różnią się między sobą, ludzie postrzegają 
problemy w podobny sposób. 
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Efekty były zdecydowanie lepsze? 

Kiedy rozmawiamy, nie wiadomo jeszcze, ile osób 

zaangażowało się w konsultacje i czy projekt okazał 

się sukcesem. Dyskusja o prawach autorskich pokazuje 

jednak działanie pewnych mechanizmów. Ważne, że 

obywatele rozpoczęli zmiany w sposobie komunikacji. 

Inicjatorem działań nie był żaden kraj, lecz Europejczycy, 

którym dany temat jest bliski. To ludzie zaangażowani 

społecznie i posiadający sporą wiedzę. Postrzegają pro-

blemy w podobny sposób. Bez przeszkód porozumie-

wają się w języku angielskim. Są lepiej wyedukowani niż 

przeciętni obywatele Europy. Przede wszystkim jednak 

widzą wartość w takich ponadnarodowych dyskusjach. 

Oczywiście są mniejszością, być może nawet pewnego 

rodzaju awangardą, stanowią jednak zarzewie paneuro-

pejskiej społeczności. 

W dobie cyfryzacji i zacierających się europej-

skich barier rodzi się w Europie partycypacyjna 

elita? 

Takie elity istniały od zawsze, właściwie w każdym kra-

ju. Dziś jednak powstają na arenie europejskiej. Ojcowie-

-założyciele: Robert Schuman, Altiero Spinelli czy Konrad 

Adenauer, byliby zachwyceni takim stanem rzeczy. Pełne 

pasji, kompetentne i nieobawiające się wyzwań społeczeń-

stwo obywatelskie – przecież dokładnie tego pragnęli. To 

taki europejski demos. Ludzie spotykają się i rozwiązują 

jakiś problem niezależnie od krajów, z których pochodzą. 

Jednak, jak pan podkreśla, nadal są mniejszo-

ścią. Jak zachęcać większe grupy Europejczyków do 

takiej aktywności? 

Przede wszystkim trzeba lepiej przygotowywać pro-

jekty partycypacyjne. Zasady i język takich konsultacji 

muszą być przejrzyste i proste. Ważne jest, by przy roz-

pisywaniu inicjatyw przyjąć punkt widzenia obywateli 

i mówić o problemach, które ich dotyczą. Z biegiem cza-

su będzie to łatwiejsze. Będziemy mieli lepsze narzędzia, 

które pomogą nam przenieść doświadczenia obywateli 

na poziom podejmowania politycznych decyzji. 

Oczywiście nigdy nie uda się zaangażować wszyst-

kich ludzi i wcale nie musi tak się stać. Najważniejsze jest 

jednak, że w takich projektach stają naprzeciw siebie 

przedstawiciele unijnych instytucji i obywatele-eksperci. 

To przecież oni, bazując na własnym doświadczeniu, 

wnoszą olbrzymią wartość dodaną do dyskusji. 

Mówi pan o zaletach paneuropejskiej partycypa-

cji, nie wspominając jednak o jej  kosztach i ryzyku. 

Jak uniknąć rozczarowania w takich projektach? 

Zawsze zwracam uwagę politycznym liderom, by 

nie obiecywać za wiele. Nierzadko bowiem oczekiwa-

nia wobec takich partycypacyjnych projektów są po 

prostu za wysokie. W procesie konsultacji pojawiają się 

różne postulaty. Czy to oznacza jednak, że będą zreali-

zowane? Niekoniecznie. Może się przecież okazać, że 

proponowane rozwiązanie jest za drogie lub niezgod-

ne z unijnymi regulacjami. Z perspektywy uczestników 

takich projektów sytuacja jest jednoznaczna: poświęcili 

sporo czasu oraz energii i nic z tego nie wyniknęło. 

Dlatego warto od początku podkreślać, że uczestnicy 

jedynie dają rady osobom, które są odpowiedzialne 

za podejmowanie decyzji. Decydenci odpowiadają 

przecież za swoje postanowienia nie tylko przed tymi, 

którzy biorą udział w konsultacjach, lecz przed wszyst-

kimi obywatelami. 

A koszty? To przecież zakrojone na szeroką skalę 

projekty komunikacyjne. 

Partycypacja wbrew pozorom nie musi dużo kosz-

tować. Wspomniany projekt o prawach autorskich nie 

kosztował Unii Europejskiej ani grosza. Powstał dzięki 

zaangażowaniu obywateli-aktywistów. Były potrzebne 

jedynie dobre chęci. Powstaje jednak pytanie o ilość 

włożonego w projekt wysiłku i efekty naszej pracy. Jeśli 

Największym kosztem partycypacji nie są pieniądze, 
lecz czas.
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Alberto Cottica – ekonomista, specjalista w dziedzinie „partycypacji internetowej”. 

Autor książki Wikicrazia (2010), opisującej sposoby wpływania obywateli na procesy 

polityczne. 

wierzymy, że partycypacja ma w sobie potencjał zdolny 

sprawić, że nasza polityka będzie coraz lepsza, wówczas 

musimy zważyć i porównać koszty i zyski tych działań. 

Największym kosztem nie są więc pieniądze, lecz czas. 

W końcu to też pieniądz. 

W tym przypadku stare powiedzenie się nie spraw-

dza. Tracisz pieniądze, gdy marnujesz swój czas na 

bezproduktywne działania. Zastanówmy się, ile czasu 

spędzamy, surfując w internecie lub oglądając telewi-

zję. Obliczono, że Amerykanie mogliby opracować sto 

serwisów typu Wikipedia w ciągu jednego roku w czasie, 

w którym oglądają reklamy telewizyjne. Gdyby spożyt-

kować choć część energii i wolnych chwil na działania 

obywatelskie, można by przyczynić się do wielu dobrych 

inicjatyw. Pomijając już fakt, że aktywiści oddani kon-

kretnej sprawie będą w stanie poświęcić jej naprawdę 

sporo czasu. 

Ludzie lubią doradzać decydentom, ale czy decy-

denci chcą, żeby obywatele dawali im wskazówki? 

Uważam, że tak. W gruncie rzeczy decydenci są 

w swoich działaniach osamotnieni. 

Proszę sobie wyobrazić, że jest pani komisarzem 

europejskim. Otrzymuje pani swoje stanowisko po 

długich i żmudnych negocjacjach. Pani praca jest stale 

obserwowana przez 28 krajów. Komisarz znajduje się 

pod dużą presją, chociaż nie ma politycznej legityma-

cji – przecież nie został wybrany przez społeczeństwo. 

Ważne jest więc, żeby mieć po swojej stronie obywateli, 

znać ich opinię. Dzięki temu można pokazać decyden-

tom z różnych krajów, co myślą ich obywatele. Ta wiedza 

to przecież forma politycznej legitymacji. I choć dziś jest 

jeszcze sporo pytań i wątpliwości, politycy na pewno 

doceniają wartość takich rad. 
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Jak Europa będzie kreować swoją politykę w dobie 

starzejących się społeczeństw? Pytanie to można roz-

patrywać z przynajmniej dwóch perspektyw. Pierwsza 

skupia się na konsekwencjach społeczno-gospodar-

czych procesu starzenia się i obejmuje całość polityki 

publicznej wobec starzejącego się społeczeństwa. Dru-

ga koncentruje się na potencjalnym wpływie seniorów 

na politykę poszczególnych krajów Unii Europejskiej 

oraz na pomysłach na bardziej efektywne wykorzystanie 

potencjału osób starszych. W tekście tym poruszam oba 

wątki, wychodząc od ogólnych konsekwencji starzenia 

się Europy, a kończąc na rozwiązaniach skierowanych do 

osób starszych i mieszczących się w ramach tak zwanej 

Srebrny   kontynent

PAWEŁ KUBICKI

polityki senioralnej. Zamiast podsumowania proponuję 

zastanowienie się nad możliwymi scenariuszami dla Unii 

Europejskiej i Polski.

Dostępne prognozy demograficzne dla Europy 

opublikowane w ostatnich kilku latach1 wskazują dosyć 

jednoznacznie, że proces starzenia się naszego kon-

tynentu jest nieodwracalny, a możliwe rozwiązania 

polityczne mogą go jedynie spowolnić i osłabić. Istnieje 

również wiele opracowań omawiających konsekwencje 

ekonomiczne tego zjawiska, jak i wskazujących możliwe 

rozwiązania na rzecz utrzymania, przynajmniej przez 

jakiś czas, wzrostu gospodarczego2. W Polsce tematyce 

tej będą poświęcone na przykład kolejne numery „Ze-

szytów Demograficznych”, wydawanych przez Instytut 

Obywatelski, których inauguracyjny numer omawia 

kwestię rynku pracy3. Demografowie są też zgodni, 

że choć obecnie wśród najstarszych krajów przodują 

Niemcy i kraje Europy Zachodniej, to w najbliższych 

latach palmę pierwszeństwa przejmą nowe kraje unijne. 

Jednocześnie – co dobrze pokazuje raport Banku Świa-

towego4 – wciąż relatywnie młode kraje tak zwanej UE-11 

(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 

Dostępne prognozy demograficzne dla Europy 
wskazują dosyć jednoznacznie, że proces starzenia 
się naszego kontynentu jest nieodwracalny.

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na zjawisko starzenia 

się Europy i potrzebne są skoordynowane działania na 

bardzo wielu polach oraz w stosunku do wszystkich 

grup ludności.

1 United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations, New York 2011; EUROPOP 2010, EUROSTAT (The 2012 Ageing Report: 

Underlying Assumptions and Projection Methodologies, European Commission, „European Economy” 2011, No. 4; G. Lanzieri, The greying of the baby 

boomers. A century – long view of ageing in European populations, Eurostat, „Statistics in Focus” 2011, No. 23). Zob. też: http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/statistics_explained/index.php/Population_projections (dostęp dnia 1 marca 2014). 
2 Zob. np.: J. Peschner, C. Fotakis, Growth potential of EU human resources and policy implications for future economic growth, Working Paper 2013, No. 3.
3 Zob.: http://www.instytutobywatelski.pl/17242/publikacje/zeszyty-demograficzne/zeszyty-demograficzne-rynek-pracy-wobec-zmian-demogra-

ficznych (dostęp dnia 1 marca 2014).
4 Zob.: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/01/17/the-eu-11-in-an-aging-europe (dostęp dnia 1 marca 2014). 
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Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) ze względu 

na gwałtowność procesu starzenia się, jak i niski odsetek 

aktywności zawodowej całej populacji, a zwłaszcza 

kobiet, są gorzej przygotowane na przemiany demogra-

ficzne niż lepiej rozwinięte kraje tak zwanej starej Unii.

Wśród wskazywanych w opracowaniach rozwiązań 

na pierwszym miejscu plasuje się uruchomienie rezerw 

siły roboczej poprzez zwiększenie odsetka ludności 

aktywnej zawodowo, w tym głównie kobiet, ale też 

osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych, jak 

też zwiększenie kwalifikacji pracowników i co się z tym 

wiąże – wydajności pracy. Na proces starzenia się będą 

miały wpływ także ruchy migracyjne w ramach poszcze-

gólnych krajów (przede wszystkim ze wsi i regionów 

peryferyjnych do miast), jak i na terenie całej Unii oraz 

napływ migrantów z krajów trzecich. Niestety, kierunek 

migracji sprawia, że szybciej wyludniać się będą kraje 

nowej Unii, w tym i Polska. Starzenie się ludności ozna-

cza także wzrost wydatków na służbę zdrowia, szcze-

gólnie w odniesieniu do osób powyżej 80 roku życia, jak 

i wzrost kosztów finansowania systemów emerytalnych, 

a w konsekwencji próby wydłużenia okresu aktywności 

zawodowej w wielu krajach unijnych, w tym w Polsce. 

Oddzielną kwestią są próby zwiększenia dzietności 

i działania wspierające rodziny w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie panuje dosyć uniwersalne przeko-

nanie, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na zjawisko 

starzenia się Europy i potrzebne są skoordynowane 

działania na bardzo wielu polach oraz w stosunku do 

wszystkich grup ludności: od przygotowania do starości 

od najmłodszych lat, poprzez rozbudowę systemu 

opieki instytucjonalnej nad małym dzieckiem, tworzenie 

systemu edukacji dostosowanego do potrzeb rynku 

pracy, mechanizmów wspierających proces kształcenia 

się przez całe życie, politykę migracyjną, aż do rozbudo-

wy opieki geriatrycznej i wsparcia w miejscu zamiesz-

kania osób z ograniczoną samodzielnością. Kluczem do 

sukcesu będzie równowaga pomiędzy poszczególnymi 

politykami szczegółowymi i ich sensowna koordynacja.

Obowiązujący w UE paradygmat związany z polityką 

wobec starzenia się współgra z ogłoszonym przez Komi-

sję Europejską w 2012 roku Europejskim Rokiem Aktyw-

ności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej5, 

którego celem było upowszechnianie wiedzy o szansach 

i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem oraz pro-

mocja aktywnego starzenia się, rozumianego jako możli-

wość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się 

swoim doświadczeniem, przedłużenie aktywnego udzia-

łu w życiu społecznym oraz wydłużenie okresu samo-

dzielnego życia w dobrym zdrowiu. Wskazywano zatem 

na trzy istotne obszary: aktywność zawodową, aktywność 

społeczną, szeroko rozumianą samodzielność, związaną 

z jakością życia w powiązaniu z dobrym zdrowiem.

Na koncepcji aktywnego starzenia się opierają się tak-

że opublikowane 4 lutego 2014 roku w Monitorze Polskim 

„Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 

na lata 2014–2020”6. Zgodnie z dokumentem główne 

zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół 

których wypracowano kierunki interwencji, to: 

zwiększający się udział osób starszych w populacji i •	

przygotowanie się na wiele społecznych i ekono-

micznych konsekwencji tego zjawiska; 

wydłużenie okresu aktywności zawodowej; •	

włączenie potencjału osób starszych w obszar •	

aktywności społecznej i obywatelskiej;

zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające oso-•	

bom pracującym w wieku 50+ na godzenie życia 

Choć konsekwencje starzenia się Europy będą najbardziej 
dotkliwe za kilkanaście lat, najlepiej rozpocząć reformy 
już teraz, do roku 2020.

5 Zob.: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl (dostęp dnia 1 marca 2014). Przy okazji warto wspomnieć o tłumaczeniu an-

gielskiego terminu „active ageing”, który oznacza „aktywne starzenie się”, a nie „aktywną starość”. Różnica dosyć istotna, bowiem pierwsze pojęcie 

odwołuje się do znacznie szerszego kontekstu, podczas gdy drugie w zasadzie ogranicza zakres działań do ludzi starych. 
6 Zob.: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/118/1 (dostęp dnia 1 marca 2014).
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zawodowego z rodzinnym (konieczność sprawo-

wania opieki nad rodzicami lub innymi osobami 

zależnymi). 

W przypadku Polski, w porównaniu do krajów 

tak zwanej starej Unii, zdecydowanie różnimy się na 

niekorzyść niskim odsetkiem osób starszych aktyw-

nych zarówno zawodowo, jak i społecznie. Czynnikiem 

pozytywnym jest natomiast wyższy odsetek opiekunów 

rodzinnych, co z jednej strony ogranicza koszty dla 

budżetu państwa, ale z drugiej sprawia, że obecnie nie 

mamy rozbudowanego systemu wsparcia osób z ogra-

niczoną samodzielnością i niesamodzielnych oraz ich 

opiekunów. Inaczej mówiąc, wprowadzenie w życie 

koncepcji aktywnego starzenia się będzie napotykało 

w Polsce na więcej barier niż w wielu krajach europej-

skich, przy jednoczesnym relatywnie szybszym procesie 

starzenia się całego społeczeństwa.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że polityka 

wobec osób starszych stanowi jedynie fragment działań 

wobec starzejącej się ludności i w żaden sposób nie 

rozwiązuje wyzwań gospodarczo-społecznych z tym 

związanych, o czym pisałem powyżej. Jednocześnie 

jakiekolwiek odwlekanie reform mających na celu ogra-

niczenie uprawnień (na przykład emerytalnych) osób 

starszych będzie z każdym rokiem coraz trudniejsze ze 

względu na rosnącą populację seniorów. Również koszty 

ewentualnych nowych rozwiązań systemowych, na 

przykład w zakresie usług opiekuńczych, będą rosły, co 

będzie utrudniać decyzję o ich wprowadzeniu. Dlatego, 

choć konsekwencje starzenia się Europy będą najbar-

dziej dotkliwe za kilkanaście lat, najlepiej rozpocząć 

reformy już teraz, do roku 2020.

Choć cała Unia będzie miała problem z finanso-

waniem emerytur rosnącej populacji seniorów, to 

konsekwencje starzenia się społeczeństw nie rozłożą 

się równomiernie. Już dzisiaj można z dużym prawdo-

podobieństwem powiedzieć, że na skutek przemian 

demograficznych wrócimy do Unii dwóch prędkości. 

Północ i Zachód Europy dłużej zachowają możliwości 

wzrostu, podczas gdy Wschód i Południe będą musiały 

włożyć znacznie więcej pracy, by rozwijać się w podob-

nym tempie. Kraje nowej Unii będą niedługo jednymi 

z najstarszych państw Europy, o ograniczonych możli-

wościach rozwoju gospodarczego i z wieloma wylud-

nionymi obszarami wiejskimi, zamieszkanymi głównie 

przez osoby starsze i weekendowo-wakacyjnych gości 

z dużych miast. Powróci również dyskusja, czy i ewentu-

alnie w jaki sposób wspierać peryferia.

Należy zwrócić uwagę, że starzenie się populacji 

pociąga za sobą konsekwencje nie tylko ekonomiczne, 

ale także społeczne. Wraz ze zwiększeniem odsetka 

aktywnych zawodowo kobiet, jak i podwyższeniem 

granicy wieku emerytalnego zmieni się między innymi 

pozycja kobiet w rodzinie oraz możliwości pełnienia 

przez nie funkcji opiekuńczych. Na kształt społeczeństw 

wpływać będzie także ewentualny wzrost liczby migran-

tów. Inaczej mówiąc, zmiany demograficzne wpłyną 

także na zmianę stylu życia europejskich społeczeństw. 

Jest to problem znacznie trudniej uchwytny dla badaczy 

i będący raczej dziedziną zainteresowania antropologii 

społecznej i analiz jakościowych niż ekonomii i polityki 

społecznej oraz badań ilościowych. Dzięki prognozom 

Banku Światowego, ONZ czy Komisji Europejskiej mamy 

kilka wariantów rozwoju gospodarczego i znamy wskaź-

niki, do których powinniśmy dążyć jeśli chodzi o dziet-

ność, aktywność zawodową czy produktywność. Znacz-

nie rzadziej zastanawiamy się jednak, jaki powinien być 

optymalny model społeczeństwa, jaką funkcję powinna 

pełnić rodzina, a jaką lokalna wspólnota. Jakie powinny 

być relacje międzypokoleniowe, w tym dominujący 

kierunek transferu dóbr i usług? Patrząc na praktykę, 

czy w przypadku ograniczonych środków budżetowych 

większym priorytetem powinno być wspieranie rodzin 

wielodzietnych czy niesamodzielnych osób starszych? 

O ile oczywiste jest, że pewien podstawowy poziom 

potrzeb powinien być zaspokojony w obu przypadkach, 

o tyle zakres i jakość świadczonych usług oraz ewentu-

alna odpłatność są i będą przedmiotem gry politycznej, 

w której czas będzie działał na korzyść seniorów.

Zmiany demograficzne wpłyną także na zmianę stylu 
życia europejskich społeczeństw.
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Wracając do Polski, warto się zastanowić, o jakim 

społeczeństwie powinien nauczać szeroko dyskuto-

wany jeden podręcznik dla pierwszoklasistów, którzy 

rozpoczną edukację we wrześniu 2014 roku. To oni 

będą kończyli studia w okolicach 2030–2035 roku, a ży-

cie zawodowe w okresie, kiedy ponad połowa miesz-

kańców Polski będzie miała powyżej 50 lat. Będzie to 

również czas, kiedy na jedno dziecko będą przypadać 

przynajmniej dwie osoby starsze i częściej będzie moż-

na natknąć się na klub seniora niż przedszkole.

Zdecydowanie bardziej wierzę w to, że Polska będzie 

potrafiła dostosować do zmieniających się okoliczności 

swój rynek pracy, niż w to, że będziemy mieli równie 

elastyczne społeczeństwo. Stąd zastanawiając się nad 

scenariuszami dla Polski, za najbardziej prawdopodobny 

uznaję ten, w którym nie będziemy znacząco odbiegać 

od reszty Europy poziomem rozwoju gospodarczego, 

ale istotnie gorsza będzie jakość życia, a jednym z klu-

czowych czynników ograniczających długość życia osób 

starszych będzie osamotnienie7. Dlatego chciałbym, aby 

w strategiach politycznych obok rozwoju gospodarcze-

go zwracano uwagę na tworzenie przestrzeni publicznej 

przyjaznej mieszkańcom, a w szkołach uczono pracy 

w grupie, otwartości na drugiego człowieka i nawią-

zywania relacji międzyludzkich. Bowiem starzejąca 

się Europa z pewnością będzie musiała wytworzyć na 

poziomie wspólnot lokalnych i życia codziennego al-

ternatywne więzi, oparte na wspólnocie zainteresowań 

i poglądów, a nie rodzinie i więzach krwi – choćby ze 

względu na dużą liczbę jednoosobowych gospodarstw 

domowych, jak i rosnące potrzeby opiekuńcze, których 

nie będą w stanie zaspokoić członkowie rodzin. Tym-

czasem tym, co wyróżnia Polskę, są właśnie silne więzi 

rodzinne i niski poziom zaufania do szeroko rozumia-

nych obcych. O ile to pierwsze, czyli dobre relacje, warto 

pielęgnować, o tyle ta druga cecha będzie musiała ze 

względów demograficznych jak najszybciej się zmienić.

Paweł Kubicki – doktor nauk ekonomicznych, socjolog. Zajmuje się problematyką wy-

kluczenia społecznego, rynku pracy oraz starzenia się i starości. 

7 O negatywnym wpływie osamotnienia zob. np.: M. Nicolaisen, K. Thorsen, Loneliness among men and women – a five-year follow-up study, „Aging & Mental 

Health” 2014, No. 18 (2), s. 194–206.
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Jaka jest rola think tanków i ekspertów we współ-

czesnej Europie? Czyj głos liczy się w debacie o przy-

szłości Europy i przyszłym kształcie Unii Europejskiej? 

Zanim odpowiem na te pytania, proponuję przyjrzeć 

się najpierw think tankom istniejącym w Europie, tym 

działającym w samej Brukseli i toczącej się tam debacie 

o przyszłości kontynentu, a na koniec omówić kilka 

najnowszych przykładów wkładu think tanków w te 

dyskusje.

Organizacje typu think tank we współczesnym 

rozumieniu tego terminu zaczęły się tworzyć po I wojnie 

światowej. Pojawiło się zapotrzebowanie na instytucje, 

pod których egidą eksperci mogli debatować i anali-

zować politykę w sposób akademicki, rekomendować 

konkretne rozwiązania i rozmawiać o tych propozycjach 

z decydentami – czy to rządowymi, czy parlamentar-

nymi. Londyński Royal Institute for International Affairs 

(Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych) – znany 

też pod nazwą Chatham House – był pierwszą instytucją 

tego typu; drugą w kolejności był Council on Foreign 

Relations (Rada ds. Stosunków Zagranicznych) w Nowym 

Jorku. Dlatego właśnie u zarania swojego istnienia think 

tanki cechował – i w pewnym sensie ciągle cechuje – 

typowo anglosaski rys.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił kolejny 

etap rozwoju tych organizacji. W Santa Monica, w pobli-

żu Los Angeles, w 1946 roku z inicjatywy amerykańskich 

sił powietrznych powstała RAND Corporation, która 

– skupiając się na badaniach i rozwoju – silnie polegała 

na badaniach empirycznych, także matematycznych, do 

analizy i prognozowania wydarzeń politycznych.

W Europie kontynentalnej rozkwit think tanków 

przypadł na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. 

Wiodący berliński think tank do spraw stosunków 

międzynarodowych – Stiftung Wissenschaft und Politik 

– został założony w 1964 roku przez nieco buntownicze-

go byłego szefa wywiadu RFN, którego zainspirowała 

wizyta w RAND w Stanach Zjednoczonych. W 1979 roku 

powstał w Paryżu Institut français des relations interna-

tionales (Francuski Instytut Stosunków Międzynarodo-

wych). Podobne instytucje, silne powiązane z rządami, 

istnieją w prawie wszystkich krajach członkowskich UE.

W tym samym okresie w Niemczech wyłonił się 

nowy rodzaj think tanku – przy partiach politycznych 

pojawiły się fundacje finansowane z kasy państwo-

wej, takie jak fundacje Adenauera, Eberta, Bölla itd. 

Początkowo, w latach pięćdziesiątych, stawiały sobie 

za cel edukację w powojennych Niemczech Zachod-

nich, ale z czasem zaczęły skupiać się na wspieraniu 

demokracji na całym świecie, a licząc od początku lat 

Kto wymyśla dziś Europę?

Kto wymyśla   dziś Europę?

ROLAND FREUDENSTEIN

Organizacje typu think tank we współczesnym 
rozumieniu tego terminu zaczęły się tworzyć po 
I wojnie światowej.

W toczącej się aktualnie wielkiej europejskiej debacie 

uczestniczą wszystkie trzy rodzaje think tanków: rzą-

dowe, partyjne i prywatne. Naturalną osią tych dyskusji 

jest Bruksela, gdzie jednak nie działa aż tyle tego typu 

organizacji, ile można by się spodziewać.
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siedemdziesiątych, zajmują się też analizami i pełnią 

rolę doradczą. Niektóre kraje europejskie – na przykład 

Austria i Holandia – poszły w ślady Niemiec i też zaczęły 

powoływać fundacje polityczne przy partiach. W końcu, 

w 2007 roku, ugrupowania zrzeszające partie krajowe 

w Parlamencie Europejskim też założyły własne fundacje 

polityczne. Dwie największe to powiązane z Europejską 

Partią Ludową Wilfried Martens Centre for European 

Studies (Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda 

Martensa) i powiązana z ugrupowaniem socjalistycznym 

Foundation for European Progressive Studies (Funda-

cja na rzecz Europejskich Badań Postępowych). Obie 

organizacje aktywnie uczestniczą w debatach na tematy 

europejskie.

Last but not least, od lat osiemdziesiątych w światku 

think tanków działają też fundacje prywatne. Znów to 

Niemcy były w awangardzie, z fundacjami Bertelsman-

na i Boscha. Od ostatnich dwóch dekad na tej scenie 

obecny jest też miliarder George Soros, sponsor całej 

plejady instytucji, od think tanków po organizacje 

celowe, rozsianych od Europy Wschodniej (Fundacja 

Renesans na Ukrainie), poprzez nowe kraje UE (Fundacja 

im. Stefana Batorego w Polsce), aż po Wielką Brytanię, 

gdzie prężnie działa European Council on Foreign 

Relations (Europejska Rada Spraw Zagranicznych). ECFR 

to swoją drogą think tank o nowatorskiej strukturze 

organizacyjnej. Składa się z głównego biura w Londynie 

i mikrooddziałów – często jednoosobowych – w kilku 

stolicach europejskich, między innymi w Madrycie, 

Brukseli, Warszawie.

W toczącej się aktualnie wielkiej europejskiej deba-

cie uczestniczą wszystkie trzy rodzaje think tanków: rzą-

dowe, partyjne i prywatne. Naturalną osią tych dyskusji 

jest Bruksela, gdzie jednak nie działa aż tyle tego typu 

organizacji, ile można by się spodziewać. A już na pewno 

nie można stolicy Europy porównać pod tym względem 

do amerykańskiego Waszyngtonu. Wszystkie think tanki 

rządowe oraz większość partyjnych i prywatnych ma 

bowiem siedziby gdzie indziej, najczęściej w stolicach 

poszczególnych krajów. Tylko niektóre z nich utrzymują 

filie w Brukseli. Z tego względu ważne dyskusje o przy-

szłym kształcie Europy odbywają się w europejskich sto-

licach, przede wszystkim w Berlinie, Paryżu i Londynie. 

W każdym z tych miast organizacje funkcjonują w swoim 

specyficznym środowisku, często diametralnie różnym 

od forum brukselskiego. W samej Brukseli główną 

siedzibę ma tylko garstka instytucji o charakterze think 

tanków. Najważniejszym przykładem jest działające 

przy Komisji Europejskiej BEPA, czyli Bureau of European 

Policy Advisors (Biuro Doradcze Polityki Europejskiej), 

które powstało w latach dziewięćdziesiątych jako konty-

nuacja powołanego przez Jacka Delorsa „wydziału analiz 

perspektywicznych”. Przy Europejskiej Służbie Działań 

Zewnętrznych działa – chociaż ciągle z siedzibą w Paryżu 

– EU Institute for Security Studies (Europejski Instytut Ba-

dań nad Bezpieczeństwem). W Brukseli mocno osadzone 

są też dwie prywatne organizacje: Centre for European 

Policy Studies (Centrum Badań Polityki Europejskiej) 

i European Policy Centre (Europejskie Centrum Polityki). 

Obie powstały w latach dziewięćdziesiątych z inicjatywy 

Brytyjczyków, zniechęconych typowym dla thatchery-

zmu eurosceptycyzmem, i obie utrzymują się głównie 

z projektów realizowanych dla Komisji i Parlamentu. 

W Brukseli działa też stosunkowo młody think tank 

Bruegel, skupiony na sprawach ekonomicznych, oraz 

fundacje powiązane z ugrupowaniami Europarlamen-

tu. Poza wymienionymi organizacjami, wśród licznych 

małych i maleńkich think tanków obecnych w Brukseli 

oraz filii instytucji mających główne siedziby w innych 

miastach, wyróżniają się dwie amerykańskie organizacje: 

German Marshall Fund of the United States (Niemiec-

ki Fundusz Marshalla) oraz Carnegie Endowment for 

International Peace (Fundacja na rzecz Międzynarodo-

wego Pokoju im. A. Carnegiego). Obie mają duże biura 

w stolicy Europy i opracowują ciekawe analizy, głównie 

poświęcone unijnej polityce zagranicznej.

Liczba i skala think tanków w Brukseli żadną miarą 

nie może równać się z warunkami w Waszyngtonie. Co 

zastanawiające, pomiędzy think tankami brukselskimi 

właściwie nie toczy się żadna intrygująca, kontrower-

ROLAND FREUDENSTEIN

W Europie kontynentalnej rozkwit think tanków 
przypadł na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte.

Kto wymyśla dziś Europę?
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syjna debata, a efekty pracy tych organizacji rzadko 

świadczą o twórczym procesie myślowym, zwłaszcza 

jeśli chodzi o strategiczne pytania o przyszłość Europy. 

Pojawienie się kilka lat temu fundacji powiązanych z eu-

ropejskimi ugrupowaniami politycznymi trochę ożywiło 

sytuację, ponieważ do zadań tych instytucji należy po-

lityczny PR i próba wyróżnienia się na tle konkurentów. 

Niemniej, w porównaniu ze sceną waszyngtońską, gdzie 

think tanki prezentują całe spektrum opinii i nieustannie 

poszukują świeżych, gorących tematów, Bruksela spra-

wia wrażenie pozbawionej wyobraźni. Wydaje mi się, że 

są ku temu dwa powody.

Po pierwsze, jak już wspomniałem wcześniej, w od-

różnieniu od świata anglosaskiego kultura think tanków 

w kontynentalnej Europie jest stosunkowo młoda, bo 

sięga w najlepszym razie kilku dziesięcioleci. Poważniej-

szym problemem jest jednak fakt, że wiele społeczeństw 

na kontynencie albo nie ma żadnych tradycji prowa-

dzenia cywilizowanych sporów politycznych, albo są 

one bardzo słabe. Do tej kategorii bez wątpienia należą 

Niemcy i większa część Europy Środkowej. Ale nawet 

francuski dyskurs publiczny – mimo osiągnięć Woltera – 

jest mniej dowcipny i błyskotliwy niż w Wielkiej Brytanii 

lub Stanach Zjednoczonych. Największą przeszkodą jest 

jednak fakt, że na kontynencie think tanki mają ograni-

czony kontakt z decydentami. Po prostu tych organizacji 

nikt nie traktuje poważnie. To oznacza, że ich wpływ jest 

ograniczony, a jakość pracy słabsza, bo rzadko zderza się 

z polityczną rzeczywistością i myśleniem w kategoriach 

prawdziwej polityki.

Po drugie, większość think tanków w Brukseli jest 

uzależniona finansowo od instytucji europejskich. 

Z tego względu są skłonne wspierać „brukselski 

konsensus” w następujących kwestiach: silne przywią-

zanie do soft power w sprawach międzynarodowych, 

często „realistyczne” podejście do wartości w polityce 

zagranicznej, pewna rezerwa względem zbyt bliskiego 

zacieśnienia kontaktów transatlantyckich, stronniczość 

w kwestiach bliskowschodnich na niekorzyść Izraela, so-

cjaldemokratyczna orientacja w gospodarce i – przede 

wszystkim – niezachwiane przekonanie, że rozwiąza-

niem dla każdego poważnego problemu na konty-

nencie europejskim jest „więcej Europy” i że jedyną 

możliwą drogą jest umacnianie Unii. Niektóre think tanki 

wyłamują się z tego konsensusu, są to jednak nieliczne 

wyjątki. Jednym z nich jest założone przez szwedzkich 

pracodawców European Centre for International Political 

Economy (Europejskie Centrum Międzynarodowej 

Ekonomii Politycznej). Drugi to Open Europe (Otwarta 

Europa), lekko eurosceptyczna organizacja o brytyjskim 

rodowodzie, finansowana ze środków prywatnych. 

Są też dwie niemieckie, centroprawicowe fundacje 

polityczne, które raz na jakiś czas odważają się wystąpić 

przeciwko konsensusowi. Poza tymi przykładami debata 

między think tankami w Brukseli jest raczej niemrawa 

i naznaczona mentalnością życia pod brukselskim 

kloszem.

Brukselski klosz wywiera wpływ na pracę think 

tanków także daleko poza Belgią. Za przykład takiego 

myślenia może posłużyć wspólny raport przygotowany 

przez cztery instytuty spraw międzynarodowych po-

wiązane z rządami: włoski Istituto Affari Internazionali, 

polski Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych, 

hiszpański Real Instituto Elcano i szwedzki Utrikespoli-

tiska institutet. Wydany przez te organizacje dokument 

European Global Strategy (Globalna strategia europejska) 

jest jednym z najbardziej wtórnych tekstów o europej-

skiej polityce zagranicznej. Cztery niezależne od UE 

instytucje zalecają takie rozwiązania, jak dalsze rozsze-

rzanie Unii i udoskonalenie jednolitego rynku.

Bardziej pozytywnym przykładem jest zinstytu-

cjonalizowana współpraca Komisji Europejskiej, Rady, 

Parlamentu i Służby Zewnętrznej, które w 2010 roku 

powołały European Strategy and Policy Analysis System 

Brukselskie think tanki, zwłaszcza te powiązane 
z rządami krajów członkowskich, często mają problem 
z przedstawieniem w interesujący sposób nowatorskich 
pomysłów na przyszłą Europę.
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(Europejski System Analiz Strategii i Polityki), celowo 

zorientowany na problemy długoterminowe. Do tej pory 

najważniejszym efektem ich pracy jest drobiazgowy 

raport z 2013 roku o strategicznych trendach kształtu-

jących naszą przyszłość, wybiegający myślą aż do 2030 

roku: Citizens in an Interconnected and Polycentric World 

(Obywatele w policentrycznym świecie współzależności). 

Chociaż ten dokument dotyczy tylko perspektywy 

długoterminowej, to wyróżnia się na tle rutynowych 

opracowań w brukselskim światku think tanków.

Jako kolejny pozytywny przykład mogę przywołać 

wkład londyńskiego Centre for European Reform (Cen-

trum Reform Europejskich) do dyskusji wokół upoli-

tycznienia i spersonalizowania eurowyborów 2014 roku 

za sprawą wyboru przez większość partii europejskich 

swoich wiodących kandydatów. CER – zdecydowanie 

proeuropejski – opublikował w październiku 2013 roku 

esej podważający powszechne przekonanie, że wiodący 

kandydaci partyjni w wyborach 2014 roku zapewnią 

całej UE i Komisji gwałtownie potrzebne umocowanie 

demokratyczne. CER podaje też w wątpliwość zdolność 

Komisji do prowadzenia w kontekście obowiązujących 

traktatów polityki partyjnej na wzór rządu krajowego. 

Autorzy wykazali się mile widzianą świeżością myślenia, 

ani na jotę nie popadając w eurosceptycyzm.

Brukselskie think tanki, zwłaszcza te powiązane 

z rządami krajów członkowskich, często mają problem 

z przedstawieniem w interesujący sposób nowatorskich 

pomysłów na przyszłą Europę. Powody mają charakter 

kulturowy i systemowy. Jednak coraz więcej organi-

zmów politycznych, na przykład instytutów powiąza-

nych z partiami i instytucji brytyjskich, wyłamuje się 

z brukselskiego konsensusu, wskazując nowy kierunek 

i dając nadzieję na ciekawszą, barwniejszą i bardziej 

twórczą debatę pomiędzy think tankami i w Brukseli, 

i w stolicach narodowych.

Roland Freudenstein – wicedyrektor i szef działu badań fundacji politycznej Europejskiej 

Partii Ludowej Wilfried Martens Centre for European Studies. W latach 1995–2001 dyrektor 

Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. 
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Aleksandra Kaniewska: W latach dziewięćdzie-

siątych wsławił się pan projektem rebrandingu Wiel-

kiej Brytanii, w który zaangażował się sam premier 

Tony Blair. Znalazł pan pięć fundamentów wyspiar-

skiej tożsamości: wiarę w imperium, instytucje pań-

stwowe, fair play, moc przemysłową i język angiel-

ski. I kazał pan Brytyjczykom o nich zapomnieć. 

Mark Leonard: Projekt, który media okrzyknęły 

później hasłem „Cool Britannia”, był tak naprawdę rapor-

tem zatytułowanym „Britain™”, który miał zainspirować 

ludzi do publicznej debaty o brytyjskiej tożsamości. I tak 

się stało. Rozpoczęliśmy wtedy bardzo ciekawą rozmo-

wę o tym, co to znaczy „być Brytyjczykiem”. 

Do jakich doszliście wniosków?

Mam wrażenie, że jako społeczeństwo zgodzili-

śmy się wtedy, żeby zacząć budować naszą wspólną 

tożsamość. W toku debaty – a była ona gorąca, bo nie 

wszystkim podobało się to, co napisałem – stworzy-

liśmy katalog „brytyjskich wartości”. Należą do nich: 

otwartość, różnorodność i kreatywność. Przestali-

śmy definiować naszą tożsamość w oparciu jedynie 

o historię. Kiedy pierwszy raz analitycznie przyjrzałem 

się temu tematowi, bardziej popularne było myślenie 

o państwie brytyjskim w kategoriach walki, oddzie-

lenia się od „Innego” czy patrzenia w przeszłość. Na 

szczęście dzisiaj to obowiązujące w latach siedem-

dziesiątych i osiemdziesiątych – zwłaszcza za czasów 

premier Margaret Thatcher – zamykanie się na świat 

jest już za nami. 

Z drugiej strony Wielka Brytania wciąż jest, nie 

tylko geograficznie, mocno poza Europą. United 

Kingdom Independence Party (UKIP), populistyczna 

partia Nigela Farage, może zająć trzecie miejsce 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Głównie 

dlatego, że odpowiada na nieufność Brytyjczyków 

wobec Europy i ich niechęć do imigracji. 

To prawda, ale spójrzmy na to kontekstualnie. UKIP 

stała się platformą dla osób, które czują się zagubione 

i wyrzucone poza nawias społeczeństwa, które odrzu-

cają wartości wspólne dla większości Brytyjczyków. 

To wciąż margines, choć niestety statystycznie coraz 

większy. 

W latach dziewięćdziesiątych wykluczonymi, 

których dotykał opisywany przez pana „kryzys 

tożsamości”, byli głównie imigranci z Pakistanu, 

Bangladeszu czy Afryki. Dzisiejszy brytyjski nawias 

ma natomiast białą skórę, powyżej 50 lat i jest płci 

męskiej. I zdecydowanie woli Nigela Farage od pre-

miera Davida Camerona czy lidera laburzystów Eda 

Milibanda. 

Brytyjska  zagadka

Z MARKIEM LEONARDEM rozmawia ALEKSANDRA KANIEWSKA

UKIP stała się platformą dla osób, które czują się 
zagubione i wyrzucone poza nawias społeczeństwa, 
które odrzucają wartości wspólne dla większości 
Brytyjczyków.
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UKIP ma w tym momencie około 14 procent poparcia 

w sondażach, ale uważam, że w wyborach parlamen-

tarnych w 2015 roku zdobędą maksymalnie 5 procent 

głosów. Z kolei rzeczywiście można oczekiwać, że 

populiści uzyskają całkiem niezły wynik w majowych 

eurowyborach, ale w Wielkiej Brytanii tylko jedna na pięć 

osób bierze w nich udział. To nie jest prawdziwe odzwier-

ciedlenie opinii społeczeństwa. Większość głosujących 

pojawi się przy urnie z powodu sceptycyzmu wobec Unii 

Europejskiej. 

Czyli Wielką Brytanię będą reprezentować poli-

tycy antyeuropejscy…

Mam nadzieję, że w maju do urn pójdą też osoby, 

które najbardziej korzystają na swobodnym przepływie 

osób i kapitału. Nowi członkowie UE, w tym Polacy, 

mają prawo głosować! To bardzo ważne, żeby imigranci 

mieszkający na Wyspach i w innych krajach UE zrozu-

mieli, że to są też ich wybory. Głosy Polaków są ważne 

nie tylko dla Wielkiej Brytanii i Brukseli, ale i dla nich 

samych. Jeśli więcej proeuropejskich wyborców zagłosu-

je, Wyspy będą miały silniejszą reprezentację polityków, 

którzy są za pozostaniem we Wspólnocie, swobodnym 

przepływem osób czy zacieśnieniem wspólnej strefy 

ekonomicznej. Powiem to jeszcze raz: Polacy mieszkają-

cy w Wielkiej Brytanii mogą zatrzymać zwycięstwo UKIP.  

Mam wrażenie, że próbuje mi pan powiedzieć, że 

dzisiejsza Wielka Brytania jest krajem dużo bardziej 

otwartym niż ta z czasów Margaret Thatcher. 

Bo tak jest – mamy do czynienia ze zmianą gene-

racyjną, pewną rewolucją w myśleniu, która robi z nas 

optymistyczny i otwarty kraj. Wciąż są oczywiście tacy, 

którzy opłakują tę „klasyczną” Wielką Brytanię z prze-

szłości, ale to w większości ludzie starsi. Są ważni z poli-

tycznego punktu widzenia (bo osoby w średnim wieku 

i starsze częściej biorą udział w wyborach) i ich popula-

cja się zwiększa, mimo to wciąż należą do mniejszości. 

Nie wydaje mi się, żeby wykorzystywanie narracji z imi-

grantami w roli głównej dawało dobre wyniki partiom 

głównego nurtu. Bardziej nowoczesna wizja brytyjskości 

będzie zachęcająca dla większości społeczeństwa. 

Przeczy temu ostatnia debata publiczna doty-

cząca Rumunii i Bułgarii, która przetoczyła się przez 

brytyjskie media pod koniec 2013 i na początku 2014 

roku. Pokazała, że w społeczeństwie wciąż jest dużo 

lęku przed tym „Innym”, którego opisywał brytyj-

sko-jamajski antropolog Stuart Hall.

Jestem pragmatykiem. Według mnie debata 

o imigracji jest ściśle związana z sytuacją ekonomicz-

ną. Ludzie są bardziej otwarci na imigrantów, kiedy 

gospodarka ma się dobrze – a od kilku lat, od początków 

kryzysu finansowego, okoliczności są niesprzyjające. 

Imigranci, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po 

2004 roku, wspomogli gospodarkę całego kraju, choć 

w pojedynczych miejscach imigracja mogła doprowa-

dzić do spadku zarobków najbiedniejszych Brytyjczy-

ków. Poziom życia brytyjskiej klasy pracującej od lat się 

nie zmienił, a nawet się obniżył. Stąd się biorą społeczne 

niepokoje. Jednak podkreślam – tych problemów nie 

należy postrzegać przez pryzmat wojny kulturowej 

czy ksenofobii, ale jako wyzwanie socjoekonomiczne. 

Systemowo rozwiązać je mogą władze lokalne i krajowe, 

a rolą partii politycznych jest prowadzenie debaty pu-

blicznej w racjonalny sposób.

Populizm, i to nie tylko na Wyspach, ale w całej 

Europie, bierze się stąd, że ludzie coraz mniej ufają 

politykom. Przebijają się głównie ci, którzy operują 

stereotypami i prostymi wyjaśnieniami… 

Niestety, w całym rozwiniętym świecie mamy do 

czynienia z kryzysem demokracji. Wiara w polityków 

i instytucje publiczne jest historycznie niska na Wyspach 

Mam nadzieję, że w maju do urn pójdą też osoby, 
które najbardziej korzystają na swobodnym 
przepływie osób i kapitału.
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i w innych krajach UE. Brakuje nam odpowiednich elit 

i kultury politycznej, a wszystko pogłębia kryzys go-

spodarczy. Od kilku lat obserwuję proces odchodzenia 

obywateli od procesu politycznego. Paradoksalnie, ten 

demokratyczny kryzys jest też skutkiem wcześniejszych 

zmian, które dawały obywatelom większą wolność 

i wpływ na kształtowanie społeczeństwa. 

W jaki sposób?

Kiedy spojrzymy na rewolucję, która dokonała się 

w latach sześćdziesiątych w relacjach między pań-

stwem a obywatelem, a także na zmiany gospodarcze 

z lat osiemdziesiątych, wreszcie na możliwości, jakie 

w ostatniej dekadzie dał nam internet – wszystkie te 

mikrorewolucje uwolniły jednostkę i dały jej ogromną 

wolność osobistą. Jednocześnie jednak zwiększyły się 

tendencje indywidualistyczne. W obywatelach osłabło 

przekonanie, że działając wspólnie, mogą wpłynąć na 

otaczającą ich rzeczywistość polityczną. Dzisiaj ludzie 

sceptycznie patrzą na organizacje, które mogłyby przy-

nieść rzeczywiste zmiany – a przecież niezadowolone 

mogą być pojedyncze osoby, ale dopiero we współpracy 

z innymi mają realną szansę wpływu na rzeczywistość. 

Oto paradoks epoki internetu: jak nigdy wcześniej 

w historii ludzie mają narzędzia i miejsce, żeby wyrazić 

swoją opinię i być wysłuchanym, ale są mniej chętni do 

wspólnego działania, które może wywołać prawdziwą 

polityczną zmianę.  

Czy brak zaufania do aktywności okołopolitycz-

nej może wynikać też z niechęci do konkretnych 

polityków – Tony’ego Blaira, Gordona Browna czy 

Davida Camerona? 

Nie wydaje mi się. Tony Blair był jednym z tych 

polityków, którzy świetnie rozumieli rosnącą nieufność 

obywateli wobec istniejących instytucji społecznych. 

Dlatego wiele zainwestował w tworzenie bezpośred-

nich relacji z wyborcami. Jednym z jego pomysłów była 

„karta obietnic wyborczych”, czyli swoiste minimum pro-

gramowe, które miało być odejściem od politycznych 

obietnic w stylu „gruszek na wierzbie”. Blair zauważył, 

że wyborcy przestają wierzyć politykom i ich zapew-

nieniom. Podkreślał więc, że obiecując niewiele, każdej 

ze swoich obietnic dotrzyma. Wprowadził też wiele 

nowych sposobów zaangażowania jednostek w życie 

publiczne: referenda, grupy fokusowe i panele obywa-

telskie. 

Jest pan współzałożycielem paneuropejskiego 

think tanku European Council on Foreign Relations 

(ECFR), który zajmuje się polityką międzynarodową. 

Jak patrzy pan na stopniowe odsuwanie się Brytanii 

od Europy? I na utrzymujący się wyspiarski euro-

sceptycyzm?

Mam wrażenie, że brytyjskie społeczeństwo nie 

różni się wiele od społeczeństwa jakiegokolwiek innego 

państwa UE. Tylko 7 procent brytyjskich wyborców 

uważa, że kwestie europejskie są dla nich najważniejsze. 

Rzeczywiście, Brytyjczycy są nieufni wobec europejskich 

instytucji, ale nie są im wrodzy. Najogólniej mówiąc, ich 

opinie są powierzchowne, a większość zmienia zdanie 

pod wpływem dobrych argumentów. 

Różnice wynikają z podejścia elit do spraw europej-

skich. Jeszcze niedawno większość polityków wierzyła 

w UE i jej proces polityczny. Dziś mamy sytuację po-

dobną do tej z amerykańską Tea Party w roli głównego 

destabilizatora. Około stu konserwatywnych torysów 

gotowych jest opuścić struktury unijne w każdej chwili. 

Antyeuropejskość stała się ich głównym priorytetem 

i największą pasją, są doskonale zorganizowani i mają 

znajomości w świecie mediów. Ci politycy uważają wyj-

ście Wielkiej Brytanii z Unii za ważniejsze niż lojalność 

wobec partii czy skuteczne rządy. Trwający w UE kryzys 

Ludzie są bardziej otwarci na imigrantów, kiedy 
gospodarka ma się dobrze – a od kilku lat, od 
początków kryzysu finansowego, okoliczności 
są niesprzyjające.
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polityczno-ekonomiczny zmobilizował ich i ułatwił 

przekonanie zwykłych obywateli, że Unia jest źródłem 

wszelkiego zła.

Powrócę do pytania o imigrację. Czy nie jest tak, 

że Unia Europejska kojarzy się z tą instytucją, która 

wymusiła na Brytyjczykach otwarcie granic? 

Imigracja też oczywiście odgrywa pewną rolę 

w sterowaniu opinią publiczną. W latach debaty nad 

Traktatem z Maastricht kwestie suwerenności i jej ewen-

tualnej utraty były pojęciami abstrakcyjnymi. Dzisiaj 

hasła braku kontroli granic i masowej imigracji są czymś 

dużo bardziej przyziemnym i zrozumiałym dla każdego 

obywatela. Dochodzą do tego problemy gospodarcze, 

które przełożyły się na zamrożenie zarobków klasy 

średniej i większe zubożenie biednych. To idealny grunt 

dla populizmu i zrzucania winy na Unię Europejską. 

Tylko 7 procent brytyjskich wyborców uważa, że Unia 

jest istotną kwestią polityczną, ale dużo więcej myśli 

tak o imigracji. Jeśli uda się połączyć te dwie kwestie 

w jedno hasło wyborcze, rzeczywiście ma się szansę na 

niezły wynik.

Co by się stało, gdyby referendum „tak” lub „nie” 

dla UE, które David Cameron obiecał Brytyjczykom, 

odbyło się jutro? 

Wszystko zależy od tego, jak byłoby sformułowane 

pytanie. Gdybyśmy spytali krótko: „Czy chciałbyś, aby 

Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej?”, 

wiele osób odpowiedziałoby: „Tak”. Ale gdyby spytać ich 

szerzej, czy po przeprowadzeniu pewnych zmian w rela-

cjach z Unią rekomendowanych przez premiera zdecy-

dowaliby się pozostać w UE, wiele osób z tej samej grupy 

byłoby otwartych na propozycje. Wynik referendów jest 

zawsze trudny do przewidzenia. Wiele zależy więc nie 

tylko od pytania, ale i od chwili, w której się je zadaje. 

Pytamy przecież obywateli o miejsce Wielkiej Brytanii 

w Unii Europejskiej, która jest w trakcie przemian. Nie 

wiemy, czy zbliża się jakiś nowy traktat, nie wiemy, co się 

stanie z europejskim systemem bankowym czy innymi 

elementami wspólnego rynku. 

Ogłoszenie decyzji o referendum było błędem 

czy sukcesem Camerona?

Błędem byłoby wycofywanie się Wielkiej Brytanii 

z rozmowy o przyszłości Unii i Europy. W naszym inte-

resie jest kształtowanie tej przyszłości. Jednak uważam 

za bezsensowne podejmowanie decyzji w momencie, 

kiedy nie wiemy jeszcze, na co się zgadzamy lub nie. 

Przeprowadzenie obiecanego przez premiera referen-

dum jest uzależnione od wyniku wyborów w 2015 roku. 

Niezależnie od niego, nad pozostaniem w UE pewnie 

jeszcze kiedyś zagłosujemy. Obiecały to Brytyjczykom 

wszystkie partie po kolei. 

Niedawno napisał pan, że „przyszłość Brytanii 

leży w innym kraju”. Co pan miał na myśli?

Spostrzeżenie, że świat wokół nas szybko się 

zmienia. Wielka Brytania, ale też Unia Europejska, 

powinny wykorzystać te globalne zmiany. Musimy 

zacząć zauważać, że ekonomiczny punkt ciężkości 

przesuwa się z Zachodu na Wschód. Byłe kolonie stają 

się nowymi mocarstwami. Wielka Brytania może wiele 

zyskać na tych przemianach, nie tylko jako członek Unii 

Europejskiej, ale i jako samodzielne państwo o dobrej 

infrastrukturze, edukacji oraz zaawansowanym systemie 

bankowym i ekonomicznym. Jednak żeby skorzystać 

z tego bogactwa globalnych zmian, trzeba kontynu-

ować inwestycję w tożsamość, która będzie skupiona na 

przyszłości i otwartości. Ważna jest też odpowiedź na 

pytanie o miejsce Wysp Brytyjskich w Europie. Jeśli przez 

kilka najbliższych dekad chcemy mieć wpływ na świat, 

musimy zdawać sobie sprawę, że da się to robić tylko 

poprzez struktury Unii Europejskiej.  
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Musimy zacząć zauważać, że ekonomiczny punkt 
ciężkości przesuwa się z Zachodu na Wschód. Byłe 
kolonie stają się nowymi mocarstwami.
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 Zdaje się, że taką wspólną tożsamość, obok tej 

nowej – europejskiej – powinna stworzyć Polska. Ma 

pan radę, jak to zrobić? 

Taka tożsamość powinna być spójna i wspólna dla 

wszystkich Polaków. Musicie wreszcie zmierzyć się z na-

rodową debatą o tym, co warto zachować z przeszłości 

i w którą stronę iść w przyszłości. Tożsamość z samej de-

finicji sięga do historii, ale też hierarchizuje nasze ocze-

kiwania wobec tego, co ma nadejść. Polska przechodziła 

ogromne przemiany po 1989 roku i ma do opowiedzenia 

światu i Europie wielką historię. Ale pozostaje pytanie, 

którą jej część powinna wykorzystać. Tylko wy trzymacie 

klucz do tej wiedzy. 
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Latem 2013 roku, w środku europejskiej dyskusji 

o nowym rozporządzeniu chroniącym dane osobowe 

– harmonizującym przepisy i pozwalającym jednolitym 

frontem stanąć naprzeciw amerykańskich gigantów 

przetwarzających dane, w tym ślady naszej prywatności 

– wybuchły rewelacje Edwarda Snowdena. Dzisiaj ma 

już mniejsze znaczenie to, w jakiej skali złamał on reguły 

prawa amerykańskiego, a nawet to, czy zrobił dobrze, 

czy źle. Przeszło pół roku po tym zdarzeniu widać, że 

reakcje rządów są ostrożne – że przedkłada się obowiąz-

ki państw w sferze bezpieczeństwa nad proste reakcje 

na czyn Snowdena. Niemniej jednak to on przyspieszył 

odsłonięcie realnego problemu braku ochrony prywat-

ności, wielkich możliwości śledzenia nas w internecie, 

modelu działania Wielkiego Brata w czasach rewolucji 

cyfrowej. To wymusiło postawienie trudnych, ale i waż-

nych pytań: jaka jest ochrona wolności? jaka jest cena 

ochrony naszego bezpieczeństwa? jakie mamy prawa 

jako obywatele w świecie realnym i wirtualnym? czy nie 

brakuje nam symetrii i tożsamości tych praw w obu tych 

światach, skoro dla życia codziennego każdego z nas jest 

to tak ważne? Do serii fundamentalnych pytań o przy-

szłość Europy trzeba było dodać nowe wątki – dotyczące 

obywatela w sieci.

Wiedeński Dom Przemysłu i styczniowa dyskusja 

o tym, jaki kierunek rozwoju wybierać dla Europy. W wie-

lu wypowiedziach skrywa się jakieś zwątpienie w moc 

projektu europejskiego – i nie wynika ono z doświad-

czenia kryzysu ani z trudności w zarządzaniu Europą już 

w jakimś sensie pokryzysową. Wszyscy mają poczucie, 

że potrzebne są nowe impulsy, nowe energie, nowa siła, 

nowe przywództwo. Sceptyczny jak zawsze Vaclav Klaus 

podkreśla, że im więcej Europy, tym mniej demokracji. 

I wyśmiewa mitologię Unii Europejskiej jako gwaranta 

pokoju na naszym kontynencie. Godzinę po nim przema-

wia pani prezydent Kosowa Atifete Jahjaga, informując 

o porozumieniu z Serbią i początku rozmów z Komisją 

Europejską prowadzących do integracji. Jest w jej głosie 

nadzieja i determinacja, i olbrzymia wiara w sens Europy.

To dziwne, że jako konsumenci chętnie czerpiemy 
z globalnych usług i produktów, także w ich wymiarze 
europejskim, a zarazem budujemy płotki ochronne dla 
własnych ogródków.

Jak Edward Snowden zmieniał Europejczyków

Jak Edward Snowden 
                zmieniał Europejczyków

MICHAŁ BONI

Hani

Do serii fundamentalnych pytań o przyszłość Europy 

trzeba dodać nowe wątki – dotyczące obywatela 

w sieci.
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Zima przełomu 2013 i 2014 roku staje się w europej-

skiej pamięci czasem kijowskiego Majdanu, tej oryginal-

nej formy świadectwa demokratycznych emocji obywa-

teli. W wielkim przetargu o Ukrainę między europejską 

wolą budowania kontynentu silnego i bezpiecznego na 

obrzeżach a podobną potrzebą wyrażaną przez Rosję – 

choć z odwrotnymi wektorami – nie wolno zapomnieć 

o ludziach i ich pragnieniach, o demokratycznych 

potrzebach obywateli Ukrainy. W żaden sposób nie 

widzą tego Szwajcarzy, w referendum wyrażając silne 

przekonanie, że twarde granice dla fal migracyjnych 

są narodowym obowiązkiem. Podobne rzeczy mówi 

premier David Cameron, wykrzykuje Geert Wilders 

w Holandii czy mocno akcentuje część prasy niemiec-

kiej. Zjednoczona czy jednocząca się Europa otrzymuje 

z tych głosów… impuls kurczenia się i zamykania, odbu-

dowywania granic.

A przecież fundamentem Unii Europejskiej – jako 

projektu europejskiego w założeniach Jeana Monneta 

i Roberta Schumana – była solidarność. I fundamen-

tem tym pozostaje, kiedy Phillip Blond – jak mówią, 

mistrz intelektualny premiera Camerona – wyraźnie 

zaznacza, że to solidarność winna być na nowo siłą 

łączącą Europejczyków. Ale czym dzisiaj miałaby być 

ta solidarność?

Najprostsze rozwiązania przychodzą do głowy 

tym, którzy „europejskość” postrzegają w kategoriach 

stylu życia i kulturowych wartości. Wówczas wiedeńska 

kawiarnia, francuskie wino, angielski pub, mediolańska 

La Scala, praski most Karola, ruiny Koloseum i Akropolu, 

katedra w Akwizgranie, barcelońska La Rambla, a nawet 

krakowskie Sukiennice… i wiele jeszcze innych symboli 

i znaków tworzy krąg solidarnej wspólnoty europejskiej. 

Jest to krąg żywy i otwarty, dzisiaj wielokulturowy, 

rozwijający się jak kolejne edycje filmu Smak życia, 

pokazującego barcelońskich studentów w ich europej-

skiej przygodzie dzięki stypendiom Erasmusa. Ale czy 

naprawdę dla tak pojmowanej „europejskości” i euro-

pejskiej solidarności potrzebne są różnorodne instytucje 

europejskie i budynek Berlaymont?

Trzeba zatem tej solidarności szukać w głębszych 

pokładach europejskiej tożsamości, a nie tylko podwa-

żać sens współczesnego, wspólnego projektu euro-

pejskiego, wyrażając antytechnokratyczną opcję czy 

wracając do nowego sposobu zdefiniowania państw 

narodowych, jak to czyniono od lat osiemdziesiątych 

XIX wieku i ponownie w latach dwudziestych i trzy-

dziestych poprzedniego stulecia (co doprowadziło do 

dwóch wojen światowych), ale pytając radykalnie: co 

może być spoiwem tej tożsamości? 

Jeszcze jakiś czas temu mówiono: najlepszym 

sposobem budowania europejskiej solidarności jest 

wspólna praca nad poprawą życia krajów i ludzi, czego 

wyrazem są wspólne polityki, w tym polityka spójności. 

To przełożenie idei europejskiej solidarności na konkret 

strumieni unijnych pieniędzy zdawało egzamin przez 

co najmniej 25 lat. I nawet głosy o zbyt mało moderni-

zacyjnym nastawieniu programów polityki spójności 

nie zachwiały jej sensem, bo w ostatnich latach polityka 

spójności inteligentnie dokonała korekty, otwierając się 

na impulsy i składniki polityki konkurencyjności. Tym 

jednak, co podskórnie zachwiało nie polityką spójności 

na lata 2014–2020, ale fundamentami tej polityki na 

przyszłość, stało się doświadczenie kryzysu i tak wyraź-

ne podzielenie się Europy na kontynent wielu wymiarów 

i prędkości: Północ – Południe; stare kraje Unii – nowi 

członkowie; kraje strefy euro – kraje poza euro. Chcąc 

nie chcąc, podziały te uderzają w europejską solidar-

ność, także w jej wyobrażenie używane w grach i deba-

tach politycznych. Bo łamią się równoważne dotychczas 

reguły gry, i bogatsi, także przecież ze swoimi kłopotami 

i obciążeniami, zapinają portfele, gdy przychodzi płacić 

nie za politykę solidarności, tylko często nieudolności. To 

na tej fali Capital Economics z Londynu na zamówienie 

Geerta Wildersa przygotowało raport mówiący, że wyj-

ście Holandii z Unii dałoby temu krajowi do 2035 roku 

PKB większe o 10–13 procent, a dzisiaj Holendrzy są 

na trzecim miejscu (po Niemcach i Francuzach) wśród 

płatników netto. Ale na tej samej fali, tylko o odwrot-

nym wektorze – z akceptacją dla europejskiej solidar-

Odnowieniu wolności w erze cyfrowej towarzyszy 
mocna potrzeba odświeżenia demokracji. 
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ności – 63 procent Polaków uważa (w badaniu „New 

Sources of Cohesion in Europe”, GfK Polonia na zlecenie 

demosEUROPA), że transfer środków z krajów bogat-

szych do biedniejszych zasługuje na pełne wsparcie.  

Czy idea wspólnego rynku, zaktualizowana, wy-

niesiona politycznie do nowych godności, mogłaby 

odegrać taką funkcję integracyjną w budowaniu euro-

pejskiej tożsamości nowych czasów? O tym mogliby 

zdecydować konsumenci i biznes dostrzegający prze-

wagi konkurencyjne w harmonizacji prawa i warunków 

gospodarowania. Może i te dwie siły cząstkowo to 

dostrzegają, ale z tego nie powstaje odpowiednia siła 

przekazu i żadna wspólna opowieść, silna narracja. Dys-

kutując o wspólnym, jednolitym rynku, kraje najczęściej 

robią jak najwięcej, by osłabić wszechstronność jed-

nolitych rozwiązań i zbudować enklawy dla krajowych 

decyzji – dla rządów, regulatorów, tych własnych firm, 

które lepiej czują się pod protekcjonistycznym paraso-

lem o narodowych barwach. Siła wspólnych przewag 

konkurencyjnych całej Europy nigdy tak naprawdę nie 

stała się czynnikiem rozwoju europejskiego – „spalił 

się” ten koncept w Strategii Lizbońskiej, a obecnie 

nawet strach przed uciekającym (szybko, jak w postępie 

geometrycznym) światem nie łączy kontynentu. Widać 

to po niezrozumieniu dla projektu CEF („Connecting 

Europe Facility”) oraz po dystansie do planu „Connec-

ted Continent”, przedstawionego przez Neelie Kroes 

w obszarze teleinformatyki. To dziwne, że jako konsu-

menci chętnie czerpiemy z globalnych usług i produk-

tów, także w ich wymiarze europejskim, a zarazem 

budujemy płotki ochronne dla własnych ogródków. 

Nie wolno tego jednak podważać, bo skądinąd jest to 

ważny czynnik kulturowy…

Jeżeli zatem ani presja konsumencka dzisiaj, ani 

oczekiwania i potrzeby pracownicze dotyczące swobo-

dy ruchu w poszukiwaniu pracy (bo te będą limitowane 

przekonaniem o skrajnej lub ograniczonej, ale jednak 

ochronie krajowych rynków pracy – co może osłabić 

odpowiedź Europy na wyzwania demograficzne, na 

starzenie się) nie są w stanie wygenerować podstaw toż-

samości i solidarności europejskiej, to gdzie ich szukać?

Świadomie nie pytam o wspólnotę wartości, bo wbrew 

pozorom jej określenie jest we współczesnym świecie 

trudne. Wspólną wartością europejską na pewno jest 

prawo do wolności, są fundamentalne prawa ludzkie. Ale 

równocześnie popatrzmy, co na ten temat myślą Brytyj-

czycy, kwestionując ustami przywoływanego już Phillipa 

Blonda regułę praw podstawowych jako wspólnej ramy dla 

europejskości. I zobaczmy, jak niechęć do wspólnych zasad 

przekłada się na dziwne sojusze właśnie Brytyjczyków i Ro-

sji na forum Rady Europy. Krąg wspólnych wartości w ostat-

nich dwudziestu latach tak się poszerzał, zmieniając normy 

społeczne i kulturowe zgodnie z zachodzącymi procesami 

zmian społecznych (co jest pozytywne), aż w którymś 

momencie osiągnął dziwny stan niezgody i rozpadu (zbyt 

dużo do trudnej akceptacji dla wszystkich) – choćby wokół 

kwestii LGBT. Nieco trywializując, jedyna bezkonfliktowa 

wartość europejskiej solidarności opiera się więc obecnie 

na wspólnocie doświadczeń nas, Europejczyków, jako 

podróżników po Europie. W tym sensie mamy europejską 

solidarność turystyczną.

Głos Vaclava Klausa, że więcej Europy oznacza mniej 

demokracji, ma rozliczne mutacje. Niektórzy – duża 

część obozu socjalistycznego, także w Parlamencie Euro-

pejskim – uważają, że Europa boleśnie odczuwa deficyt 

demokracji. Konserwatyści podkreślają, że jedyną ostoją 

demokracji są kraje członkowskie. To rodzi polityczny 

impuls, że trzeba coś zrobić z demokracją.

Piękne sformułowanie: coś zrobić z demokracją…

Myślimy i dyskutujemy o projekcie europejskim fun-

dowanym w swoich podstawach przeszło sześćdziesiąt 

lat temu, korygowanym dwadzieścia lat temu za czasów 

wielkiego Jacques’a Delorsa. Czy dzisiaj nie jest potrzeb-

ne odświeżenie demokracji? Czy ten snowdenowski 

moment nie jest również okazją do pytania o odświeże-

nie demokracji w Europie?

Jak Edward Snowden zmieniał Europejczyków

Obywatele czują potrzebę reakcji wybranych 
reprezentantów na to, co dzieje się aktualnie. Tak 
odradza się bezpośredni charakter demokracji.
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społecznościom spotkać się w swoich kręgach, w wybra-

nych niszach. Rośnie w tej przestrzeni pragnienie pełni 

wyrażania poglądów, opinii i postaw, stuprocentowa eks-

presja wolności i wolność ekspresji w jednym. Ułatwie-

niem jest możliwa anonimowość – mogę ostro atakować 

kogoś lub coś, prezentując swój pogląd, ale jakby co… 

uchylę się od odpowiedzialności. Nie jest rozwiązaniem 

jakakolwiek cenzura; pewnie przez jakiś czas z tym 

oderwaniem wolności od odpowiedzialności będziemy 

musieli w przestrzeni społecznej żyć.

Dobrze to widać w najnowszym dokumencie Komisji 

Europejskiej z lutego 2014 roku na temat zarządza-

nia internetem, gdzie podkreśla się fundamentalny 

charakter wolności w sieci oraz wskazuje, że jedyną 

formą zarządzania internetem może być wielopartnerski 

proces współdziałania i szacunku: rządów, świata nauki, 

obywateli i ich organizacji oraz biznesu.

Jak jednak pogodzić to rosnące poczucie wolno-

ści w sieci, szczególnie kultywowane przez młode 

pokolenie, z nagłym uświadomieniem sobie, że ta 

wolność znajduje się pod lupą służb specjalnych, 

a nasze ulubione posty, zdjęcia, dowcipy sieciowe 

rozpracowują marketingowcy firm internetowych, by 

sprofilować nasze upodobania, a następnie ułożyć 

specjalnie dla nas spersonalizowaną ofertę sprzedaży 

czegoś? Kontrast między wolnością a inwigilacją lub 

przetwarzaniem naszej prywatności jest tak olbrzymi, 

że podważa zaufanie do nowego świata cyfrowego. 

Nie da się tego kontrastu uzasadnić potrzebą bezpie-

czeństwa ani troską komercji o nasze upodobania. 

Trzeba wprowadzić przejrzystość do procesu podglą-

du naszych danych i handlu nimi. Przejrzystość – to 

warunki, pod którymi coś może się dziać, oraz nasza 

zgoda. Taka jest filozofia europejskiej debaty o ochro-

nie prywatności w sieci. Jej zrealizowanie to nie 

pięknoduchowski wymysł, ale gwarancja, że biznes 

przetwarzania danych będzie się rozwijał na wielką 

skalę, ale bezpiecznie, oraz że procedury śledztwa 

i profilaktyki będą możliwe w zgodzie z konstytucyj-

nymi zasadami krajów członkowskich i Europy. 

Kiedy stawiane są takie pytania, często rodzi się oba-

wa, lęk i niezrozumienie. Wynikają one z przekonania, iż 

fundamentalnym węzłem demokracji jest kwestia: kto 

sprawuje władzę, kto jest dysponentem „twardej wła-

dzy” w wielu znaczeniach tego określenia. Z punktu wi-

dzenia opozycji między modelami sprawowania władzy 

problem, kto władzę sprawuje i jak jest do realizacji tego 

zadania powoływany, ma istotne znaczenie, bowiem 

pozwala wyróżnić i scharakteryzować przewagi formuły 

demokratycznej nad niedemokratyczną. Niemniej 

jednak, z punktu widzenia obywateli, w dzisiejszych cza-

sach newralgicznym punktem demokracji jest pytanie: 

jak podejmowane są decyzje? W nim zawiera się sedno 

problemu deficytu demokracji. Czy w demokratycznie 

wybieranym Parlamencie Europejskim i unijnej Radzie 

Europejskiej, tworzonej z demokratycznie wyłanianych 

szefów rządów, decyzje są podejmowane z zachowa-

niem reguł przejrzystości i możliwości wpływu na te 

decyzje partnerów, także obywateli…?

Dlaczego miałoby tak być? – spyta ktoś. Czy to prak-

tycznie możliwe? 

W coraz większym stopniu żyjemy w erze cyfrowej, 

w cyfrowej rzeczywistości, wpływającej na wszystkie 

dziedziny ludzkich, społecznych i ekonomicznych 

aktywności. Jest to czas odnowienia albo uświadamiania 

wolności na skalę do tej pory niespotykaną. Ekspresja 

wolności we współczesnych demokracjach zaczęła lekko 

zamierać – świat procedur, mechanizmy wyborcze, 

rozliczanie odpowiedzialności przed wyborcami raz na 

kilka lat albo wyłącznie przed mediami, rygory i normy 

ograniczające wszelkie ekstremizmy, z punktu widzenia 

podmiotów/obywateli uładziły dyskurs publiczny. Demo-

kracja, by usprawniać rządzenie, zaczęła się posiłkować 

na wielką skalę instytucjami pośrednimi. Trudno zresztą, 

by pracodawca rozmawiał z pracownikami; lepiej, gdy są 

określone reguły gry i rozmowa toczy się między grają-

cymi rolę pracodawców a grającymi rolę reprezentantów 

pracowników, czyli związkami zawodowymi. I oto nagle 

mamy świat wszechkontaktów, sieć spotykającą nie tylko 

wszystkich ze wszystkimi, ale pozwalającą odpowiednim 

Jak Edward Snowden zmieniał Europejczyków

Nowa, cyfrowa demokracja partycypacyjna nie wyprze 
tradycyjnej demokracji reprezentatywnej.
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z udziałem kreatywnych obywateli. Rodzi się także ich 

satysfakcja.

Jeszcze jeden istotny powód wpływa na rosnące 

znaczenie tej nowej formy uczestnictwa w demokracji, 

jaką dają nowoczesne narzędzia technologiczne. Świat 

cyfrowy zmienia poczucie czasu. Dawniej rytm pracy 

i stawianych celów był określany w formule demokra-

tycznej cyklem kadencji. Budowano plany na kadencję, 

co roku informowano w specyficznych „state of the 

Union” (oświadczenie rządu europejskiego, jakim jest 

Komisja) o zaawansowaniu i aktualizacji planów, a na 

koniec kadencji profilowano dorobek i podkreślano 

jego znaczenie jako przesłanie dla przyszłości. Te formy 

aktywności zostają, ale nowe poczucie czasu, zdomino-

wane „mgnieniem chwili”, generuje zupełnie od-

mienne sposoby działania. Obywatele czują potrzebę 

reakcji wybranych reprezentantów na to, co dzieje się 

aktualnie, czują potrzebę komentarza, dlatego śledzą 

twitty, oczekują w notkach tweetowych sprawozda-

wania z działań, w których uczestniczą ich posłowie, 

ministrowie – chcą być bezpośrednio poinformowani. 

Tak odradza się bezpośredni charakter demokracji.

Nowa, cyfrowa demokracja partycypacyjna nie 

wyprze tradycyjnej demokracji reprezentatywnej. Ale 

odświeżając demokrację w ogóle, może ją świetnie 

uzupełniać. Dlatego jest szansą dla Europy jeśli chodzi 

o komunikację między obywatelami a ich polityczny-

mi przedstawicielami – oraz w kwestii potencjalnego 

kontraktu na rzecz przyszłości, bo na poziomie euro-

pejskim europejskie procesy decyzyjne będą kluczo-

we. Cyfrowa demokracja partycypacyjna jest więc też 

szansą na poprawę jakości procesu stanowienia prawa 

i decyzji. Nie wolno tych możliwości stracić. Czy jest do 

wyobrażenia, że Europejczycy od wynalazku druku aż 

do Wielkiej Encyklopedii francuskiego Oświecenia nie 

skorzystaliby z narzędzi demokratycznych (upowszech-

nienie i dostępność książek, rozwój edukacji, powsta-

nie gazet i niezależnych opinii w kulturze, nauce, 

świecie idei), zmieniając całą Europę? Gdzieś w dalekich 

Demokracja to nie tylko technologia rządzenia, 

to przede wszystkim relacja między wybieranymi do 

rządzenia a rządzonymi oparta na zaufaniu. Zaufa-

nie wyborcy daje politykowi mandat, ale zarazem 

zobowiązuje go do kontraktu. Demokracja to więc 

również kontrakt w jakichś sprawach. W Unii Europej-

skiej to kontrakt dla naszej przyszłości. Możemy mieć 

różne historie i tradycje, możemy mieć różne sposoby 

krajowego rządzenia, często mamy odmienne krajowe 

priorytety i – w oczywisty sposób – mamy różne 

poziomy rozwoju, ale zachowując nasze narodowe 

tożsamości, potrzebujemy wspólnej przyszłości. 

Obywatele Europy powinni uzmysłowić sobie, że mają 

dzisiaj wszystkie narzędzia do osiągania tego celu. 

Właśnie europejskie procesy decyzyjne są w tych 

sprawach kluczowe.

Odnowieniu wolności w erze cyfrowej towarzy-

szy mocna potrzeba odświeżenia demokracji – i to 

demokracji rozumianej jako możliwość bezpośred-

niego udziału i wpływu na proces decyzyjny. Nie na 

rządzenie jako całość, ale na kształtowanie rozwiązań 

w tysiącach konkretnych spraw. Skąd taka potrzeba 

partycypacji? Bo tu wyrazić się może obywatelska po-

trzeba nie tylko kontroli, ale i kreatywności. Obywatele 

w sieci chcą nie tylko kontrolować swoich reprezen-

tantów – patrząc, jak głosowali i na co, czy są aktywni 

w sprawach istotnych dla wyborców, czy wypełniane są 

zasady uczciwości w deklarowaniu majątku w okresie 

pełnienia funkcji publicznych. Chcą również dodawać 

swoją wiedzę i rozumienie świata do rozwiązywania 

problemów, jakie władze publiczne różnego typu 

powinny rozwiązywać. Chcą być traktowani podmioto-

wo. Podstawą tego modelu demokracji uczestniczącej 

jest zatem traktowanie obywatela jako źródła wiedzy. 

Mówiąc fachowo, w procesie crowdsourcingu zbieramy 

opinie na różne tematy związane z jakimś problemem 

i znalezieniem najlepszego rozwiązania – te opinie są 

wystawione publicznie na platformie, która pozwa-

la na taką pracę/współpracę. Powstaje rozwiązanie 

Dzisiaj „europejskość” i europejskie obywatelstwo 
nie mają ani swojego kodu, ani odpowiedniej 
komunikacji, ani jasnego przywództwa.
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konsekwencjach swojego wynalazku Gutenberg 

przeprowadził Europę do wolności i rynku. Po wojnie 

Monnet i Schuman znaleźli formułę przeprowadzenia 

Europy do wolności i rynku opartych na kontrakcie 

w sprawie trwałego pokoju na przyszłość. A dzisiaj 

może warto pokusić się, by cyfrowy filar europejskiej 

demokracji, dobrze użyty, zwiększył Europejczykom 

poczucie wpływu, solidarnego oddziaływania na 

przyszłość. 

Powstają przesłanki dla europejskiej wspólnoty 

i solidarności opartej o nowy typ obywatelstwa, oby-

watelstwa kontynentalnego – bo korzystanie z inter-

netu z natury rzeczy przekracza granice państw. Moim 

zdaniem nie ma sprzeczności między narodowymi 

tożsamościami ludzi i ich obywatelską tożsamością jako 

Europejczyków. Podobnie jak nie ma konfliktu między 

moją tożsamością – mieszkańca wielkiego miasta – 

a tożsamością Polaka.

Jedynym problemem jest to, że dzisiaj „europej-

skość” i europejskie obywatelstwo nie mają ani swo-

jego kodu, ani odpowiedniej komunikacji, ani jasnego 

przywództwa.

Uzupełnienie instrumentów demokracji reprezen-

tatywnej o narzędzia cyfrowe uwierzytelniające formy 

partycypacji stwarza ramy komunikacyjne, których 

istotą jest potencjalna powszechność, gwarancja 

przejrzystości – bo z procesów online niespecjalnie 

można usuwać coś niewygodnego – oraz zrozumienie 

skali wspólnoty pracującej przy jakimś temacie. Pisząc 

o kodzie, nie mam oczywiście na myśli technicznych 

kwestii związanych z programowaniem i umiejętnością 

kodowania, lecz wspólnotę zasad. To oznacza z jednej 

strony dostęp obywateli do informacji publicznej i za-

sobów wiedzy (Open Data), a z drugiej odpowiednie 

formy debaty, jej moderowanie, aktywność admini-

stracji nie tylko w informowaniu, ale i odpowiadaniu na 

zgłaszane propozycje, dobrą wolę w procesie konsulto-

wania, otwartość na argumenty, rzetelność w analizie 

danych – słowem wszystko to, co mieści się w modelu 

„otwartego rządu”. Tylko pamiętajmy: rządu lub władz 

(bo i dla parlamentu jest tu miejsce) europejskich 

w sprawach, co do których przecież muszą tam zapaść 

decyzje. Takie przesterowanie wymaga silnego przy-

wództwa – jeśli nasz kontynent ma się stać Europą 3.0, 

to i przywódcy muszą być na miarę albo nawet ponad 

miarę tego wyzwania.

Ktoś zareaguje: ależ to idealistyczna propozy-

cja! Idealistyczna? A może najbardziej praktyczna 

z możliwych, bo odwołująca się do nawyków, nowych 

wzorców zachowań ery cyfrowej, wreszcie – pewnej 

wspólnoty cywilizacyjnej, jaką w sieci tworzą młode, 

ale już nie tylko młode generacje. Jeśli zakładamy, 

a przynajmniej ci, którzy starają się myśleć strategicz-

nie (strategicznie nie oznacza „daleko w czasie”; strate-

gicznie oznacza „głęboko”!), że transformacja cyfrowa 

świata jest dla Europy wielką i wszechstronną szansą 

rozwojową, to jednym z wymiarów tej wszechstronno-

ści jest nowa relacja między rządzącymi a obywatelami. 

Dlatego nowy typ obywatelstwa, wolność obywateli 

dla Europy, są tak kluczowe.

Ktoś zapyta: ale jak tę praktyczną propozycję prak-

tycznie wdrożyć? Muszą zostać spełnione co najmniej 

trzy warunki. Po pierwsze, dobra sieć dostępu, pro-

gramy, platformy i aplikacje oraz promocja szerokich 

umiejętności cyfrowych, by z czasem nikt nie poczuł się 

wykluczony. Po drugie, szybkie i przejrzyste uporząd-

kowanie europejskich rozwiązań dotyczących ochrony 

prywatności, utrzymanie i rozwinięcie gwarancji wolno-

ści internetu, ale i symetria praw stosowanych tak samo 

w „realu”, jak i w „wirtualu” oraz nowe rozwiązania doty-

czące Open Data i modeli biznesowych pozwalających 

bezpiecznie (dla obywateli) pracować na różnych da-

nych, w tym stosować zasady copyright dopasowane do 

świata cyfrowego. I po trzecie, mądrzy liderzy z różnych 

Nie ma sprzeczności między narodowymi 
tożsamościami ludzi i ich obywatelską tożsamością 
jako Europejczyków. Podobnie jak nie ma konfliktu 
między moją tożsamością – mieszkańca wielkiego 
miasta – a tożsamością Polaka.
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Michał Boni – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca. W latach 2011–2013 minister 

administracji i cyfryzacji. 

krajów, partii politycznych, w różnym wieku, pełniący 

różnorakie funkcje i dobrze współpracujący z obywate-

lami, mający przy podejmowaniu działań publicznych 

poczucie służby i zobowiązania wobec obywateli.

W połowie 2013 roku Snowden przyspieszył rozu-

mienie problemu wolności i prywatności w sieci. Na 

przełomie 2013 i 2014 roku ukraiński Majdan przy-

pomniał o tęsknocie za obywatelską, wolną Europą. 

Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, nawet 

przebiegające pod znakiem sporów między zwolenni-

kami i przeciwnikami integracji, nie powinny pozwolić 

zapomnieć o obywatelskim zobowiązaniu, jakie po-

wstaje przy wyborach. Ale to demokratyczne zobowią-

zanie musi wypełniać się ciągłą treścią. Dlatego nowe 

formy uczestnictwa w demokratycznych procesach 

decyzyjnych są tak potrzebne.

A zatem kliknij!
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Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego 

są bez wątpienia pod wieloma względami wyjątkowe. 

Podczas gdy w ubiegłych latach były głównie okazją 

do utyskiwań na spadającą frekwencję (inaczej: nikłe 

zainteresowanie obywateli integracją europejską) lub 

rozważań nad konsekwencjami rezultatu wyborów 

dla wewnątrzpolitycznego rozkładu sił, w tym roku 

budzą sprzeczne emocje: z jednej strony nadzieje na 

mobilizację europejskiego demosu, z drugiej zaś obawy 

przed tegoż demosu (lub jego dużej części) niechęcią 

do wszystkiego, co z Europą się kojarzy. Nic dziwnego. 

W szóstym roku kryzysu Unia Europejska znajduje się 

w stanie rozchwiania, który mierzyć można napięciami 

między krajami Południa i Północy, między instytucjami 

Rykoszet  obietnic

PIOTR BURAS

europejskimi, między strefą euro a resztą UE. Wyrok 

wydany 25 maja przez obywateli ma być nie tylko 

najpoważniejszym od lat testem poparcia dla projektu 

integracyjnego, lecz także krokiem zmierzającym do 

jego odnowy. 

Stawka jest niemała: aby Unia Europejska odzyskała 

żywotność i zdolność do dalszych, koniecznych reform, 

musi najpierw zdobyć większe zaufanie obywateli. 

W ostatnich latach spadło ono do nienotowanego 

wcześniej poziomu. Między 2007 a 2012 rokiem odsetek 

osób mających pozytywną opinię o UE zmniejszył się 

o 22 punkty procentowe, spadając z 52 procent w 2007 

roku do 30 procent w 2012 roku. W tym samym czasie 

zaufanie do UE straciła niemal jedna czwarta jej obywa-

teli (spadek z 57 procent do 33 procent)1. W niektórych 

krajach spadek był jeszcze większy – w Hiszpanii, Grecji 

czy Portugalii, czyli krajach szczególnie dotkniętych 

kryzysem, sytuacja ekonomiczna i polityka oszczędności 

forsowana przez Brukselę spowodowały, że poparcie dla 

UE zmniejszyło się nawet o 35–40 punktów procento-

wych, schodząc do poziomu około 20 procent.

Pytanie, jak zwiększyć demokratyczną legitymizację 

UE, podważaną przez przytoczone właśnie liczby, nie 

jest jedynym, które świadczy o głębokim kryzysie poli-

tycznym UE. Jego drugim, nie mniej ważnym powodem, 

jest rozdźwięk, jaki w ostatnich latach powstał między 

Unia Europejska znajduje się w stanie rozchwiania, 
który mierzyć można napięciami między krajami 
Południa i Północy, między instytucjami europejskimi, 
między strefą euro a resztą UE.

1 J. Zalc, The Europeans’ Attitudes about Europe: A downturn linked only to the crisis?, Policy Paper, No. 277, Fondation Robert Schuman, 7 maja 2013, s. 3.

Znaczenie majowych wyborów do Parlamentu 

Europejskiego będzie mierzone w dużym stopniu 

tym, jak Europa poradzi sobie z podwójnym wy-

zwaniem: „odzyskaniem” obywateli i stworzeniem 

instytucji zdolnych do skutecznego reprezentowania 

interesu europejskiego.
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instytucjami unijnymi reprezentującymi interes całej 

wspólnoty (Parlament Europejski i Komisja Europejska) 

a krajami członkowskimi. W wyniku kryzysu to państwa 

narodowe przejęły ster w sprawach integracji – po 

części z konieczności, po części w wyniku pojawie-

nia się głębokich różnic interesów oraz załamania się 

zaufania między krajami członkowskimi, których to 

rozbieżności nie były w stanie przesłonić żadne apele do 

poczucia wspólnoty losu. Polityka europejska stała się 

areną wyniszczającego sporu o źródła kryzysu ekono-

micznego – czy są nimi rozrzutność i brak dyscypliny 

Południa, czy raczej niedoskonałości strefy euro, których 

przezwyciężenie musi obciążyć także bogatą Północ. 

Konieczność pogłębienia współpracy w kluczowych dla 

państw obszarach (między innymi polityce budżetowej) 

sprawiła zaś, że tradycyjna metoda integracji (tak zwana 

metoda wspólnotowa, z centralną rolą Komisji) prze-

stała być właściwym sposobem działania. To wszystko 

zachwiało konstrukcją UE. Przywrócenie jej równowagi 

poprzez doprowadzenie do nowego modus vivendi 

między państwami członkowskimi a Brukselą stało się 

koniecznością. 

Znaczenie majowych wyborów do Parlamentu Eu-

ropejskiego będzie mierzone w dużym stopniu tym, jak 

Europa poradzi sobie z owym podwójnym wyzwaniem: 

„odzyskaniem” obywateli i stworzeniem instytucji zdol-

nych do skutecznego reprezentowania interesu europej-

skiego. To oczywiste, że powodzenie tej operacji nie jest 

pewne. Ale prawdziwe przeszkody kryją się niekoniecz-

nie tam, gdzie zwykło się ich szukać, zaś testowane 

środki służące za antidotum na polityczny kryzys Europy 

mogą w istocie osiągnąć przeciwny skutek. 

Nie bez powodu majowe wybory stoją pod znakiem 

zagrożenia populizmem i spodziewanego (względnego) 

triumfu europejskiej Tea Party2. Perspektywa wyłonienia 

parlamentu, w którym znaczącą część będą stanowić eu-

rosceptycy zdolni do blokowania jego prac lub wywiera-

nia wpływu na kształt legislacji, od miesięcy elektryzuje 

komentatorów i opinię publiczną. Sojusz, jaki jesienią 

2013 roku zawiązały holenderska Partij voor de Vrijheid 

(PVV, Partia Wolności) Geerta Wildersa i francuski Front 

National (FN, Front Narodowy) Marine Le Pen, pokazał, 

że europejska radykalna prawica zwiera szeregi. Populi-

ści nabrali też wiatru w żagle po referendum, w którym 

Szwajcarzy opowiedzieli się za ograniczeniem imigracji. 

Szwajcaria członkiem UE nie jest, lecz to właśnie temat 

migracji stał się najbardziej uniwersalnym podłożem 

wspólnoty interesów łączącej europejskich populistów. 

Sprzeciw wobec otwartości granic i społeczeństw – na-

brzmiewający wraz ze wzrostem lęków przed społeczną 

i ekonomiczną degradacją w pokryzysowej Europie – 

stał się bliźniakiem eurosceptycyzmu, czyli odrzucenia 

Europy, symbolizującej właśnie tę otwartość i wielo-

kulturowość. Według niektórych szacunków populiści 

i eurosceptycy mogą zdobyć w Parlamencie Europejskim 

nawet około 30 procent miejsc, czyli o połowę więcej 

niż w 2009 roku3. Ten przyrost poparcia słusznie budzi 

obawy, ale wpływ populistów na europejską demokra-

cję będzie zapewne zgoła inny, niż sugerowałaby to 

wizja zdominowanego przez nich, zanarchizowanego 

Parlamentu.

W istocie wiele przemawia za tym, że taki scenariusz 

jest mało prawdopodobny – partie skrajnej prawicy nie 

tworzą wspólnego bloku (istnieją dwie frakcje, a posło-

Według niektórych szacunków populiści i eurosceptycy 
mogą zdobyć w Parlamencie Europejskim nawet 
około 30 procent miejsc, czyli o połowę więcej niż 
w 2009 roku.

2 G. Rachman, Watch out for the rise of a European Tea Party, „Financial Times”, 21 października 2013. 
3 Liczba ta obejmuje parlamentarzystów Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Europy Wolności i Demokracji, radykalnej lewicy oraz posłów 

niezrzeszonych (reprezentujących na przykład węgierski Jobbik czy grecki Złoty Świt). Dane za: M. Morris, Facing the populist challenge: outlook and strate-

gies, 6 marca 2014, http://counterpoint.uk.com/media-centre/facing-the-populist-challenge-outlook-and-strategies/ (dostęp dnia 17 marca 2014).
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wie wielu partii mają status niezrzeszonych) i trudno się 

spodziewać, by zasadniczo zmieniło się to w nowym 

Parlamencie. Część partii (czeska ODS, polski PiS czy 

nawet brytyjscy torysi) nie odrzuca UE jako takiej, chcą 

one tylko ograniczenia jej kompetencji i zwiększenia roli 

państw narodowych. Inne, jak brytyjska United King-

dom Independence Party (UKIP, Partia Niepodległości 

Zjednoczonego Królestwa) czy francuski FN, odrzu-

cają ją w całości, ale między nimi (to dwa najsilniejsze 

ugrupowania, które mogą odnotować szczególnie 

znaczący przyrost głosów) istnieją nieprzezwyciężal-

ne, jak się zdaje, różnice. Powstanie wspólnej frakcji, 

łączącej odcinającą się od radykalizmu UKIP z partiami 

skrajnej prawicy, jest raczej wykluczone. Innymi słowy, 

w nowym Parlamencie Europejskim radykałowie będą 

wprawdzie dysponować znaczną liczbą głosów, jednak 

ich bezpośredni wpływ na politykę pozostanie bardzo 

ograniczony4. 

Względny sukces populistów odniesie natomiast 

zapewne inny skutek, o którym mówi się znacznie mniej, 

a który dla konfrontowanej z podwójnym wyzwaniem 

– „odzyskaniem” obywateli i przywróceniem instytucjo-

nalnej równowagi – Unii Europejskiej będzie miał istotne 

znaczenie. Bezpośrednim następstwem sukcesu popu-

listów będzie jeszcze większa niż dotychczas skłonność 

do formowania się w Parlamencie Europejskim „wielkiej 

koalicji” (największych frakcji: chadeków i socjalistów) – 

w imię sprawnego funkcjonowania procesu legislacyjne-

go i w obliczu trudności lub niemożności sformowania 

innej (lewicowej lub prawicowej) większości. Parlament 

nie zostanie więc wcale pozbawiony zdolności do działa-

nia, nie będzie natomiast w stanie spełniać innej swojej 

centralnej funkcji: miejsca sporu między konkurencyj-

nymi koncepcjami i interesami. Tymczasem to właśnie 

silniejsza polaryzacja między europejskimi partiami 

politycznymi jest dzisiaj wizją, w której pokładane są 

największe nadzieje na przekonanie obywateli, że ich 

głos ma znaczenie, zaś europejska polityka nie jest, 

jak mogłoby sugerować doświadczenie ostatnich lat, 

„pozbawiona alternatywy”. Właśnie tegoroczne wybory 

zostały okrzyknięte nową odsłoną unijnej demokracji: 

europejskie partie nominowały na stanowisko szefa 

Komisji Europejskiej swoich kandydatów, którzy w całej 

Europie mają starać się zyskać poparcie dla progra-

mu swoich ugrupowań. W ten sposób ma się odbyć 

prawdziwy demokratyczny pojedynek na wizje Euro-

py, a obywatele mają mieć poczucie wpływu na jego 

rozstrzygnięcie. Ale najbardziej prawdopodobna wizja 

powyborczego kartelu wielkich ugrupowań z obietnicy 

tej czyni iluzję, zaś mechanizm, który miał ugruntować 

wiarę Europejczyków w UE, może rykoszetem wesprzeć 

argumenty populistów: po szumnych (a niespełnionych) 

zapowiedziach „prawdziwego wyboru” łatwiej będzie 

im uderzać w „brukselską klikę” techno- i biurokratów. 

Także inna obietnica tegorocznych wyborów może 

okazać się pułapką. Walka gigantów – Martina Schulza 

i Jeana-Claude’a Junckera, Spitzenkandidaten dwóch 

największych ugrupowań – niewątpliwie dodaje kam-

panii wyborczej barw i emocji. Być może służyć będzie 

wzbudzeniu kontrowersji wokół przyszłego kursu Unii 

Europejskiej – tak bardzo potrzebnych, by „Brukselę” 

wyrwać z zaciszy gabinetów i salonów. Tegoroczna 

obietnica zakłada, że te wybory mają zdefiniować agen-

dę UE na kolejne pięć lat i rozstrzygnąć między innymi, 

jaki typ polityki gospodarczej, społecznej, zagranicznej 

i bezpieczeństwa Unia poprowadzi do 2019 roku. „W ska-

li całej Unii wybory i kampania je poprzedzająca toczyć 

się będą prawdopodobnie wokół dwóch przeciwstaw-

nych odpowiedzi na trudną sytuację gospodarczą: cen-

tro-prawicową i lewicową. Czy ma to być polityka wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w ramach 

zdrowych finansów? Czy raczej nienadmiernego długu 

Właśnie tegoroczne wybory zostały okrzyknięte 
nową odsłoną unijnej demokracji: europejskie partie 
nominowały na stanowisko szefa Komisji Europejskiej 
swoich kandydatów.

4 Por.: D. Kietz, N. von Ondarza, Europaskeptiker im Europäischen Parlament, SWP-Aktuell 7, luty 2014.
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i nienadmiernego deficytu kosztem kolejnych pokoleń 

i katastrofy, jak to miało miejsce w Grecji?”5 

Jest wielce prawdopodobne, że powyborcza 

rzeczywistość okaże się jednak odmienna od tego 

obrazu. Nie tylko dlatego, że „wielka koalicja” obnaży 

wyborczą grę politycznych alternatyw jako grę pozorów. 

Przede wszystkim nie jest przesądzone, że kandydat 

zwycięskiego ugrupowania zostanie ostatecznie szefem 

Komisji Europejskiej, czyli dostanie mandat do realizacji 

reprezentowanego przez siebie programu. Ostateczna 

decyzja o nominacji zależy od szefów państw i rzą-

dów, którzy zgodnie z traktatem lizbońskim powinni 

„wziąć pod uwagę” wynik wyborów, ale nie ma w tym 

żadnego automatyzmu (negowanie woli Parlamentu, 

który również musi zaakceptować szefa Komisji, może 

oznaczać polityczny konflikt z tym ciałem, ale może też 

być elementem przetargów prowadzących do jakiegoś 

kompromisu). Wybór innego niż „jedynka” zwycięskiej 

partii kandydata na to stanowisko byłby oczywistym 

zaprzeczeniem obietnicy powierzenia tej decyzji wybor-

com i tylko pogłębiłby ich awersję do Brukseli. A tego 

scenariusza nie można wykluczyć6. 

Ale nawet jeśli Schulz lub Juncker stanie ostatecznie 

na czele Komisji, to wiara, że ta nominacja (będąca efek-

tem sukcesu wyborczego) wyznaczy kierunek polityki 

europejskiej w następnych latach, ma nikłe szanse na 

spełnienie. Wizja kreowania agendy UE przez Komisję 

Europejską, mającą oparcie w większości Parlamentu 

Europejskiego, kłóci się z polityczną rzeczywistością. 

Komisja Europejska nie jest rządem, który ma możliwość 

realizowania swojego programu. Zwłaszcza w ubiegłych 

latach nawet inicjatywa ustawodawcza – święta preroga-

tywa Komisji – była zawłaszczana przez Radę Europejską 

(czyli szefów państw i rządów UE). Angela Merkel, autor-

ka pojęcia tak zwanej „metody unijnej”, uzasadniała to 

tym, że podczas gdy zadaniem Komisji jest pogłębianie 

integracji w dziedzinach będących już w gestii wspólno-

ty, reformy strefy euro wymagały ingerencji w obszarach 

dotychczas jej niepodlegających – stąd kluczowa rola 

państw członkowskich. Owszem, zarówno Parlament 

Europejski, jaki i Komisja próbowały w ostatnich latach 

maksymalnie wykorzystywać swoje pole manewru. Czę-

sto działały w porozumieniu ze sobą, a Komisja bardziej 

niż na głos przywódców państw członkowskich zważała 

na sugestie płynące z placu Luksemburskiego. 

Ale to właśnie dlatego w Berlinie, Warszawie czy 

Paryżu na Komisję (i Parlament) patrzy się dzisiaj raczej 

krzywym wzrokiem. Uważana jest za nadaktywną, 

wtrącającą się w sprawy, które nie powinny podlegać 

europejskim regulacjom (dyrektywa tytoniowa), a także 

– to zarzut głównie Berlina – zbyt ofensywnie promującą 

tyleż ambitne, co kontrowersyjne pomysły na reformy 

UE (na przykład wprowadzenie euroobligacji). Zamiast 

„awansować” Komisję do roli europejskiego rządu wład-

nego realizować swój program polityczny w oparciu 

o parlamentarną większość, stolice dążyć będą raczej 

do wzmocnienia jej tradycyjnych funkcji (strażniczki 

wspólnego rynku i moderatorki), a także będą usiłowały 

skłonić ją do lepszego wsłuchiwania się w ich głos. Tym 

samym logika tegorocznych wyborów i związane z nią 

demokratyczne obietnice idą pod prąd aktualnej dyna-

mice politycznej. Pozostaje zresztą jeszcze inne pytanie: 

czy Komisja realizująca polityczny program parlamen-

tarnej – lewicowej lub prawicowej – większości rzeczy-

wiście byłaby lepszym rozwiązaniem dla UE? Czy UE 

nie potrzebuje bardziej bezstronnej, technokratycznej 

Walka gigantów – Martina Schulza i Jeana-Claude’a 
Junckera, Spitzenkandidaten dwóch największych 
ugrupowań – niewątpliwie dodaje kampanii wyborczej 
barw i emocji. 

5 J. Saryusz-Wolski, Wybory europejskie – czy będzie inaczej?, Instytut Obywatelski, 6 marca 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/20042/komen-

tarze/wybory-europejskie-czy-bedzie-inaczej (dostęp dnia 17 marca 2014).
6 Por.: A. Gostyńska, R. Parkes, The May 2014 Elections: Towards a Europe of Political Party Families Competition, PISM, „Bulletin”, No. 137 (590), 16 grudnia 

2013, http://www.pism.pl/files/?id_plik=15896 (dostęp dnia 17 marca 2014).
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Piotr Buras – dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych 

(ECFR), ekspert ds. niemieckich. Autor książki Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska 

wymyśla się na nowo (2011). 

instytucji, która czuwałaby nad przestrzeganiem prawa 

i interesem całej wspólnoty? Czy taka zmiana w filozofii 

integracji nie zakłóciłaby jeszcze bardziej i tak labilnej 

konstrukcji UE?7

Wiele wskazuje na to, że mający szczytne i godne 

szacunku intencje lizboński eksperyment, zmierzający 

do zbliżenia UE do obywateli, zwiększenia ich poczucia 

wpływu na Brukselę oraz do korekty struktur instytu-

cjonalnych Wspólnoty, nie spełni pokładanych w nim 

nadziei. Smutny byłby wniosek, że i tak sprawy te inte-

resują obywateli w tak niewielkim stopniu, że zarówno 

podjęta próba, jak i jej możliwe fiasko spotkają się 

najwyżej ze wzruszeniem ramionami. Należy liczyć na to, 

że przynajmniej kampania wyborcza okaże się szansą na 

zderzenie konkurencyjnych pomysłów na UE. Ale praw-

dziwa batalia o przyszłość UE rozegra się nie w tych wy-

borach i nie w instytucjach Brukseli, lecz na narodowych 

podwórkach. To tam partie polityczne proeuropejskiego 

mainstreamu będą musiały zmierzyć się ze wzmocnio-

nymi tegoroczną elekcją populistami i radykałami. A być 

może także z frustracją wyborców z powodu zawiedzio-

nych wyborczych nadziei, rykoszetem uderzających 

w wiarę, że „tym razem będzie inaczej”. 

7 Więcej: H. Grabbe, S. Lehne, The 2014 European elections: Why a partisan Commission would be bad for the EU, Centre for European Reform, październik 2013, 

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/esy_commissionpres_11oct13-7937.pdf (dostęp dnia 17 marca 2014).
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Trwała obecność na powojennych scenach 

politycznych Europy partii populistycznych skrajnie 

prawicowych pozostaje faktem. Co więcej, obec-

nie doświadczamy czwartej już fali mobilizacji tych 

ugrupowań. Podobnie rzecz ma się na płaszczyźnie 

europejskiej, a dokładnie w Parlamencie Europejskim, 

który od 1979 roku jest jedynym wyłanianym w po-

wszechnych wyborach organem Unii Europejskiej 

i w którego skład regularnie od 1984 roku wchodzą 

analizowane partie; pierwszą był Front National (Front 

Narodowy) Jeana-Marie Le Pena. Ich ostatnie znaczą-

ce zwycięstwo to bezprecedensowy wynik w wybo-

rach 2009 roku United Kingdom Independence Party 

(UKIP, Partia Niepodległości Zjednoczonego Króle-

stwa) i British National Party (BNP, Brytyjska Partia 

Narodowa), które wspólnie uzyskały 15 mandatów, 

stając się drugą co do wielkości brytyjską reprezenta-

cją w Parlamencie Europejskim. 

Nadchodzące wybory, które odbędą się w specyficz-

nym pokryzysowym kontekście osłabionej ekonomicz-

nie i politycznie Europy, w opinii wielu komentatorów 

stwarzają szansę na zwycięstwo tych właśnie etnocen-

trycznych i eurosceptycznych, antyimigranckich formacji 

politycznych. Przypuszczenia te potwierdzają krajowe 

sondaże przedwyborcze, które (choć nie we wszystkich 

państwach) wskazują na rosnący kapitał wyborczy po-

pulistycznej prawicy. 

Pod nazwą „populistyczna skrajna prawica” (PSP) 

kryje się grupa politycznych organizacji, w wielu 

aspektach wymykająca się analizom opartym o trady-

cyjne kryteria1. Często do określenia tych ugrupowań 

używa się takich terminów, jak: partie antyimigranckie, 

partie protestu, prawicowy radykalizm, daleka prawica, 

prawicowy ekstremizm. Bywa, że w politycznym (także 

europejskim) czy publicystycznym dyskursie terminy te 

używane są bezzasadnie, jako narzędzia służące jedynie 

stygmatyzacji przeciwnika. Mając to w pamięci, analizę 

należy rozpocząć od wyjaśnienia, co rozumiemy pod 

pojęciem ugrupowań populistycznej skrajnej prawicy. 

W tym celu opieram się na kryteriach znanego badacza 

Nadchodzące wybory stwarzają szansę na 
zwycięstwo etnocentrycznych i eurosceptycznych, 
antyimigranckich formacji politycznych.

Euronegatywni

DOMINIKA KASPROWICZ

Nadchodzące wybory europejskie to w świetle 

przytaczanych prognoz i obecnych trendów czas 

zmiany, której ważniejszym niż do tej pory ele-

mentem będą ugrupowania dążące do rewizji 

prointegracyjnej wizji Europy.

1 Należy nadmienić, że o ile w sferze wartości „prawicowość” tych organizacji nie budzi większych zastrzeżeń, to w wymiarze ekonomicznym wymy-

kają się one tradycyjnym podziałom. Niektóre z partii podzielają poglądy zbliżone do socjaldemokracji, inne stoją na straży liberalnego podejścia 

do ekonomii. 
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Casa Mudde’a2 i za populistyczną skrajną prawicę uznaję 

ugrupowania dzielące ten sam rdzeń ideowy, na który 

składają się cztery elementy: specyficznie rozumiany na-

cjonalizm (a dokładnie natywizm, czyli afirmacja własnej 

grupy narodowej/etnicznej, czemu towarzyszy wyklu-

czanie elementów obcych, ksenofobia), propagowanie 

idei silnego państwa (narodowego), antyelityzm oraz 

populizm (rozumiany jako działanie charyzmatycznych 

przywódców w charakterze vox populi). Tym samym 

skupiamy się na działających w granicach (lub na grani-

cy) prawa formacjach, które odeszły od powojennego 

faszyzmu swoich protoplastów i choć krytykują ustrój 

demokratyczny, nie dążą do jego obalenia; co więcej, za-

komodowane w systemie stały się, jak określił to Mudde, 

„normalną patologią demokracji”3. 

Z tego ideologicznego rdzenia bezpośrednio 

wynikają inne (kluczowe w kontekście europejskim) 

poglądy, a mianowicie nastawienie antyimigracyjne 

oraz eurosceptycyzm, a nawet odrzucenie w całości idei 

integracji europejskiej4. Odwołują się one do narodo-

wych/etnicznych resentymentów, budując poparcie na 

hasłach odrzucenia kosmopolityzmu i multikulturalizmu. 

Integracja europejska jest według tych ugrupowań 

zagrożeniem dla suwerenności narodów i ich tożsamo-

ści, krytyce poddają elity krajowe, ale przede wszystkim 

europejskie. Ich celem jest także rozbuchana europejska 

biurokracja, która „pogłębia rozdźwięk między władzą 

a obywatelami”. Krytyka polityki i instytucji UE nasiliła 

się zwłaszcza w czasie kryzysu strefy euro, a szczegól-

nie widoczna jest w państwach UE-15. To Unia i plany 

pomocowe adresowane do państw Europy Południowo-

Wschodniej stały się głównym celem i siłą napędową 

kampanii wyborczych.

W Parlamencie Europejskim, podobnie jak w parla-

mentach krajowych, przeważają ugrupowania pozytyw-

nie nastawione do idei integracji europejskiej. Podobnie 

rzecz ma się w Brukseli – także tam eurosceptycyzm czy 

euronegacja pozostają domeną mniejszości, choć ostat-

nie lata przyniosły w tym aspekcie istotne zmiany. Jak 

wspomniano, PSP od ponad 40 lat pozostaje trwałym 

elementem politycznego krajobrazu. 

Tabela na końcu tekstu przedstawia liczebność 

eurodeputowanych zaliczanych tutaj do grona PSP. 

Warto nadmienić, że poszczególne partie i posłowie 

nie zawsze należeli do tej samej frakcji w Parlamencie 

Europejskim, sami deputowani zmieniali swoje afiliacje 

w trakcie trwania kadencji. Do roku 2009 właściwie nie 

można mówić o sformalizowanych międzynarodowych 

strukturach ani nawet o wspólnej frakcji w Parlamen-

cie Europejskim, choć były podejmowane próby jej 

utworzenia. Warto wspomnieć o założonej w kadencji 

1984–1989 przez Jeana-Marie Le Pena Groupe des 

droites européennes (GDE, Grupa Europejskiej Prawicy), 

kilku nieudanych inicjatywach z lat dziewięćdziesiątych 

czy powołaniu w 2007 roku frakcji Identity, Tradition and 

Sovereignty (ITS, Tożsamość, Tradycja i Suwerenność). 

Losy tej ostatniej obrazują problemy, z jakimi zwykle 

borykają się politycy tych partii, podejmując próby 

integracji. W skład grupy wchodziło 23 eurodeputowa-

nych (w chwili założenia grupy było ich 20) z siedmiu 

państw. Największą partią w ITS był Front National, 

a jego członek Bruno Gollnisch pełnił funkcję przewod-

Krytyka polityki i instytucji UE nasiliła się zwłaszcza 
w czasie kryzysu strefy euro, a szczególnie widoczna 
jest w państwach UE-15.

2 C. Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2007, rozdz. 1. 
3 Osobną kategorią pozostają nielegalne lub nieformalne organizacje kultywujące idee politycznego ekstremizmu, propagujące przemoc i odrzucenie 

demokratycznego porządku. W praktyce rozróżnienie tych dwóch kategorii bywa problematyczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy bojówki i organizacje 

młodzieżowe nieformalnie wspierają partie polityczne lub działają na ich zlecenie. Przykładem jest współpraca chuliganów stadionowych z organiza-

cjami nacjonalistycznymi w Polsce czy ataki na imigrantów i działaczy lewicy organizowane przez grupy związane ze Złotym Świtem w Grecji.
4 Warto jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie ugrupowania populistyczne czy eurosceptyczne (choć podzielają część charakterystyki partii populi-

stycznych skrajnie prawicowych) zaliczamy do tej grupy.   
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niczącego grupy. Dodatkowo tworzyli ją przedstawiciele 

belgijskiego Vlaams Belang (VB, Flamandzki Interes), 

rumuńskiej Partidul Romania Mare (PRM, Partia Wielkiej 

Rumunii), bułgarskiej Ataka, austriackiej Freiheitliche 

Partei Österreichs (FPÖ, Austriacka Partia Wolności) 

i włoskich Aleanza Sociale – Fiamma Tricolore (AS-FT, 

Akcja Socjalna – Trójkolorowy Płomień).

Frakcja przestała istnieć 14 listopada 2007 roku. 

Powodem był wewnętrzny konflikt pięciu rumuńskich 

eurodeputowanych z ich klubową koleżanką Alessandrą 

Mussolini, wnuczką faszystowskiego przywódcy Benita 

Mussoliniego. W jednym z wywiadów, mówiąc  

o imigrantach we Włoszech, stwierdziła ona, że „Ru-

muni z przestępczości uczynili styl życia”. Wypowiedź 

ta oburzyła rumuńskich eurodeputowanych, którzy 

zagrozili opuszczeniem szeregów frakcji; przewodniczą-

cy frakcji, znany między innymi z procesów sądowych, 

w których był oskarżony o negowanie Holokaustu, 

usiłował załagodzić konflikt, aby nie dopuścić do likwi-

dacji ugrupowania. Negocjacje się nie powiodły. Pięciu 

rumuńskich deputowanych wystąpiło z frakcji, która 

tym samym przestała istnieć. Obecnie istniejącą frakcję, 

działającą pod nazwą Europe of Freedom and Demo-

cracy (EFD, Europa Wolności i Demokracji, sic!), cechuje 

niska wewnętrzna spójność, co oznacza, że na tle innych 

frakcji jej członkowie najczęściej głosują niespójnie. Poza 

frakcją pozostaje nieliczna grupa niezrzeszonych przed-

stawicieli partii populistycznej skrajnej prawicy. 

Analizując poniższe wyniki wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, należy też pamiętać, że programy tych 

partii ewoluowały w ostatnich 30 latach, a antyeu-

ropejskie czy antyintegracyjne nastawienie nie było 

kluczowym elementem programów partii od początku 

ich startów w wyborach europejskich. Nie zmienia to 

jednak faktu, że zarówno w wyborczych programach, jak 

i zachowaniach obserwujemy postępującą polaryzację. 

Jeśli potraktuje się przynależność partii krajowej do PSP 

jako bazę, bezsprzeczny pozostaje fakt nieprzerwanego 

wzrostu liczby przedstawicieli populistycznej prawicy 

w Parlamencie Europejskim.

Jak już wspomniano, sytuacja społeczno-politycz-

na pokryzysowej Europy, która nakłada się na wyniki 

sondaży wyborczych docierających z poszczególnych 

państw członkowskich, to podstawa nie tylko do formo-

wania wniosków w kwestii utrzymania się zwyżkowego 

trendu uwidocznionego powyżej, ale w niektórych 

przypadkach też źródło alarmistycznych reakcji części 

publicystów i polityków obawiających się „wygranej” 

ugrupowań skrajnej prawicy. Tymczasem polityka szcze-

bla europejskiego jest dużo bardziej zniuansowana, niż 

może się wydawać; co więcej, pojęcia „wygranej” czy 

„przegranej” w kontekście wyborów europejskich i poli-

tyki Parlamentu Europejskiego również powinny zostać 

szczegółowo wyjaśnione. 

Złożoność problemu widać już w momencie two-

rzenia symulacji wyników wyborów europejskich. Jak 

wiemy, nie istnieje jednolita „europejska” ordynacja 

wyborcza. Uwzględniając ogólne wytyczne, państwa 

członkowskie indywidualnie kształtują prawo wyborcze, 

co w dużym stopniu przekłada się na szanse poszczegól-

nych komitetów wyborczych. Z badań prowadzonych na 

terenie UE wiemy też, że głosujący w wyborach europej-

skich kierują się głównie tematami istotnymi (sporami 

politycznymi) obecnymi w danym państwie; z drugiej 

strony istotny czynnik, jakim jest frekwencja wybor-

cza, jest kształtowany częściowo przez sam Parlament 

Europejski i jego programy profrekwencyjne. Reguły 

gry w PE (podział na międzynarodowe frakcje, kompe-

tencje organu) również wpływają na strategie wyborcze 

poszczególnych partii krajowych. Innymi słowy, krajowe 

sondaże przedwyborcze, choć są istotną informacją 

o przesunięciach społecznego poparcia, powinny być 

traktowane raczej jako miernik ogólnych trendów niż 

miarodajny (w granicach błędu statystycznego) wskaź-

Uwzględniając ogólne wytyczne, państwa członkowskie 
indywidualnie kształtują prawo wyborcze, co w dużym 
stopniu przekłada się na szanse poszczególnych komitetów 
wyborczych.
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elementem europejskiego systemu podejmowania 

decyzji i w odniesieniu do niemal całego prawodawstwa 

UE dysponuje takim samym prawem głosu jak rządy 

krajowe, jednak kompetencje legislacyjne i budżetowe 

dzieli z Radą Unii Europejskiej. Choć ostatnie lata przy-

niosły wzrost znaczenia Parlamentu Europejskiego (to 

wybory parlamentarne zadecydują o tym, kto zostanie 

zgłoszony i stanie na czele Komisji Europejskiej, organu 

wykonawczego UE; również kandydaci na komisarzy 

podlegają kontroli parlamentarnej; PE zyskał wpływ na 

kolejne polityki szczegółowe), europarlamentarzyści 

generalnie pozostają aktywnie zaangażowani w politykę 

krajową, a deputowani ugrupowań populistycznych nie 

są wyjątkiem. 

Dodatkowo Parlament Europejski jest instytucją, 

w której interesy ścierają się na wielu płaszczyznach. 

Widoczne są animozje pomiędzy samym PE a Radą 

Europejską czy Komisją Europejską. Istotna jest rywaliza-

cja pomiędzy frakcjami parlamentarnymi – chadekami, 

socjalistami, liberałami czy zielonymi. Trzecia istotna 

płaszczyzna konfrontacji dotyczy delegacji krajowych – 

posłów poszczególnych państw, którzy sojusze i konflikty 

obecne na szczeblu międzypaństwowym przenoszą na 

poziom europejski. Siatka wzajemnych zależności, czy też 

niemożności, czyni funkcjonowanie poszczególnych partii 

krajowych w PE jeszcze bardziej złożonym i wymagają-

cym świetnego rozeznania. Jak wyraził to doświadczony 

europoseł szefujący jednej z frakcji: „Spędziłem cztery 

lata, starając się między innymi rozstrzygnąć, który 

z konfliktów będzie miał w danym momencie najwięk-

szy wpływ na sposób głosowania moich kolegów”. Ta 

wielowymiarowa siatka w dużym stopniu tłumaczy także 

dotychczasowe losy partii populistycznej skrajnej prawicy 

oraz wyznacza ramy ich działania w przyszłości.

Ugrupowania, których istotnych przesłaniem jest 

sprzeciw wobec dalszej integracji europejskiej lub wo-

bec Unii Europejskiej per se, znajdują się w sytuacji per-

nik przyszłych „wygranych” i „przegranych”. Tym większe 

uznanie należy się konsorcjom badawczym Electionista 

i VoteWatch Europe we współpracy z Europe Decides 

kierowanemu przez Simona Hixa, które (uwzględniając 

powyższe zmienne) zaproponowały zbiorcze symulacje 

wyników wyborów europejskich, dające wgląd w koń-

cowy rezultat, a mianowicie w skład i wielkość frakcji 

Parlamentu Europejskiego w 2014 roku5. 

Prognozy z 3 i 5 marca 2014 roku zakładają niewielką 

wygraną socjalistów oraz utrzymanie się wysokiego 

poparcia dla ugrupowań eurosceptycznych, choć 

w większym zakresie lewicowych niż prawicowych. 

Frakcja Zjednoczonej Lewicy wyprzedza w tej symu-

lacji liberałów z frakcji ALDE, zajmując trzecie miejsce. 

W populistycznej prawicy zgrupowanej we frakcji EFD 

największe znaczenie będzie miała niedawno wpro-

wadzona poprawka do niemieckiej ordynacji, dająca 

szansę skrajnie prawicowej NPD i populistycznej Partii 

Wyborców. Prognoza zakłada potrojenie się (do 91) 

liczby posłów niezrzeszonych, w większości delegatów 

partii skrajnych, eurosceptycznych, i w efekcie powsta-

nie w sumie trzech grup parlamentarnych „na prawo” 

od EPP-ED, w tym dwóch nowych obok już istniejącej, 

opisywanej EFD. Większa polaryzacja w Parlamencie 

Europejskim i wzrost liczebny ugrupowań euroscep-

tycznych wraz z populistyczną skrajną prawicą stanowi 

w świetle tych badań potencjał realnego wpływu na 

politykę Parlamentu Europejskiego i całej Unii Europej-

skiej. Jednak prognozy te należy umieścić w szerszym 

kontekście uwzględniającym sieć wzajemnych powiązań 

instytucji UE i poszczególnych partii.

Parlament Europejski pozostaje dla formacji PSP spe-

cyficznym środowiskiem. Dzieje się tak z kilku powodów. 

Pierwsza kwestia dotyczy uprawnień samego Parla-

mentu – jego kompetencje są całkowicie inne, a przez 

to nieporównywalne do statusu parlamentów krajo-

wych. Parlament Europejski jest co prawda niezbędnym 

Parlament Europejski jest instytucją, w której interesy 
ścierają się na wielu płaszczyznach.

5 Prognozy i bieżące raporty projektów na stronach: www.pollwatch2014.eu i www.electionista.com (dostęp dnia 6 marca 2014).
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manentnego dysonansu, gdyż jednocześnie korzystają 

z apanaży płynących z uczestnictwa w krytykowanym 

systemie – są finansowane, zyskują reprezentację parla-

mentarną, wschodzą w skład sieci międzynarodowych 

kontaktów, są przez Parlament Europejski legitymizowa-

ne. Korzyści płynące z uczestniczenia w polityce szcze-

bla międzynarodowego zderzają się ryzykiem utraty 

wewnętrznej spójności ugrupowań i, co ważniejsze, 

wiarygodności w oczach krajowych elektoratów. 

Jak powiedział jeden z brytyjskich europarlamenta-

rzystów: „W Parlamencie Europejskim strategia izolacji 

to droga donikąd”. Tymczasem do ostatniej kadencji PE 

trudno było mówić o skutecznych strategiach koope-

racyjnych prawicowych populistów. Jest to związane 

z kolejną zmienną, a mianowicie regulaminem PE, który 

(mówiąc w skrócie) faworyzuje politykę konsensusu oraz 

największych graczy powstających na bazie ponadnaro-

dowych porozumień.

Wszystko to ma to kluczowe znaczenie w wyborze 

politycznych strategii, a w efekcie wpływa także na 

poziom relewancji populistycznej skrajnej prawicy.

W obecnym kształcie i przy niezmiennych stra-

tegiach (braku) szerokiej współpracy wpływ populi-

stycznej prawicy na politykę PE (w przeciwieństwie 

do niektórych polityk krajowych) ocenia się jako słaby. 

Z niedawnych badań Marleya Morrisa, który przy użyciu 

aplikacji WatchVote analizował wzorce głosowań w PE, 

wyłania się szereg kluczowych wniosków6. 

Po pierwsze, na tle przedstawicieli innych frakcji 

Wolność i Demokracja jest mało aktywna zarówno jeśli 

chodzi o raporty czy opinie, jak też o wprowadzanie po-

prawek do tworzonych aktów, a w końcu – o zwycięskie 

głosowania. Te ostatnie są możliwe, jeśli frakcja jest wy-

starczająco liczna lub posiada potencjał koalicyjny/szan-

tażu. Żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w przypadku 

frakcji populistów. Frakcja Wolność i Demokracja, która 

w lutym 2014 roku miała 31 członków (w tym 4 Pola-

ków, przedstawicieli Solidarnej Polski), była najmniejszą 

grupą w PE; inni przedstawiciele partii populistycznej 

prawicy pozostawali niezrzeszeni (około 30 delega-

tów). Dodatkowo frakcję tę cechował najniższy poziom 

wewnętrznej spójności – jej delegaci, niepowiązani 

dyscypliną frakcyjną, często głosowali odmiennie. Jedna 

z delegatek brytyjskich określiła relacje we frakcji jako 

„małżeństwo z rozsądku, które [zgodnie z regulaminem 

PE] daje co prawda więcej czasu na wystąpienia podczas 

sesji parlamentu, ale nie wymusza przecież wspólnego 

stanowiska we wszystkich kwestiach”7.

Sukcesy w zakresie legislatywy grupa ta odnotowy-

wała jedynie w przypadku, gdy pełniła rolę koalicjanta 

i wspierała cudze pomysły, głównie centro-prawicy. 

Cytowane już badania Morrisa pokazują także, że 

w głosowaniach na temat praw obywatelskich, wymia-

ru sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych frakcja 

Wolność i Demokracja jest izolowana przez pozostałe 

frakcje, nawet prawicowe8. Jeśli chodzi pracę w komi-

sjach i raportowanie projektów aktów prawnych, w ich 

procesie kluczową rolę odgrywa liczebność frakcji 

– im wyższa, tym więcej możliwości przedstawiania 

i opiniowania poszczególnych projektów na posiedze-

niach komisji. Dlatego niewielka frakcja EFD również 

pod tym względem plasuje się na ostatnim miejscu. 

W kwestii poprawek zgłaszanych na kolejnym etapie 

prac Parlamentu, EFD w latach 2009–2012 zdołała 

przeforsować jedynie 2 z 65 zgłoszonych. Żadna nie 

dotyczyła kluczowych kwestii programowych: pierw-

sza była związana z oznakowaniem towarów pocho-

dzących z krajów trzecich, druga dotyczyła procedury 

Euronegatywni

W instytucjach unijnych ma miejsce socjalizacja, 
pod której wpływem parlamentarzyści stają się 
bardziej proeuropejscy.

6 M. Morris, Conflicted Politicians: the populist radical right in the European Parliament, Counterpoint UK 2013.
7 T. Helm, J. Hoopr, Nigel Farage heads for row over Ukip’s anti-gay allies, The Guardian Online, http://www.theguardian.com/politics/2012/dec/15/nigel-

farage-ukip-anti-gay-groups (dostęp dnia 25 lutego 2014).
8 M. Morris, Conflicted Politicians…, op. cit., s. 47.
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udzielania odpowiedzi przez Sekretariat Główny PE na 

pisemne zapytania europosłów9. 

Jak widać, również na tym polu trudno doszukać 

się sukcesów analizowanych ugrupowań – wpływ na to 

miała przede wszystkim liczebność, ale także wzor-

ce kooperacji trzech głównych frakcji w Parlamencie 

Europejskim, które rzadko uwzględniały prawicowych 

populistów jako element niezbędny w politycznych 

przetargach. Powyższe argumenty nie przesądzają 

jednak o całkowitym braku efektywności tej grupy na 

poziomie europejskim.

Jeśli chodzi o wzorce głosowań, deputowani ugru-

powań populistycznych zdecydowanie sprzeciwiają 

się konsensusowi w Parlamencie Europejskim wobec 

istotnych dla nich kwestii, takich jak imigracja czy prawa 

mniejszości etnicznych. Torpedowanie działań mających 

na celu porozumienie w tych kwestiach jest „specjalno-

ścią” holenderskiej Partij voor de Vrijheid (PVV, Partia 

Wolności), partii Vlaams Belang, British National Party, 

ale też Freiheitliche Partei Österreichs, Front National czy 

Lega Nord (LN, Liga Północna). Ich posłowie regularnie 

głosowali w opozycji do większości między innymi w ta-

kich kwestiach, jak: Europejski Fundusz na rzecz Imigran-

tów, powołanie sieci koordynatorów polityk imigracyj-

nych, zasady przyznawania statusu uchodźcy, jednolita 

aplikacja w celu uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę, 

prawo do korzystania z tłumaczenia w sprawach kar-

nych, europejska strategia wobec mniejszości romskiej, 

europejskie prawo wizowe10.

Obszar, w którym te ugrupowania i ich frakcja się 

wyróżniają, to wystąpienia i oficjalne pytania zadawa-

ne przez eurodeputowanych, adresowane do Komisji 

Europejskiej i Rady UE. Badania Morrisa potwierdzają, 

że to kluczowe pole działania, które, choć ma minimalny 

potencjał wpływu na ostateczny kształt legislacji czy 

kontrolę budżetu, jest intensywnie wykorzystywane 

jako kanał komunikacji z wyborcami w poszczególnych 

państwach i sposób na umocnienie medialnego wize-

runku buntowników systemu11.

Wielu komentatorów i analityków polityki szczebla 

europejskiego twierdzi, że w relacjach między krajo-

wymi delegatami a instytucjami unijnymi zachodzi 

interesujące zjawisko oddziaływania, a także zmiany 

tych pierwszych. Innymi słowy, zakłada się, że w in-

stytucjach unijnych ma miejsce swoiste „oswajanie”, 

a bardziej precyzyjnie socjalizacja, pod której wpływem 

parlamentarzyści stają się bardziej proeuropejscy. Tezy 

te nie znalazły jednak potwierdzenia w niedawnych ba-

daniach Rogera Scully, który słusznie zauważa, że biorąc 

pod uwagę długoterminowe cele polityczne – takie jak 

reelekcja, obejmowanie stanowisk czy realizacja polityk 

w jakimś zakresie – bardziej proeuropejskie nastawienie 

wcale nie musi być skutecznym narzędziem w ich osią-

ganiu, wręcz przeciwnie:

poglądy posłów do PE na temat integracji w ogó-•	

le i ich „proeuropejskie nastawienie” nieznacznie 

różnią się od poglądów ich odpowiedników 

w parlamentach narodowych państw członkow-

skich UE; 

posłowie, którzy dłużej pełnią swoje funkcje •	

w PE, czyli teoretycznie dłużej podlegają wpły-

wowi instytucji europejskich, również nie wyka-

zują wyższego poparcia dla samej idei integracji, 

zwiększenia zakresu działań parlamentu czy 

postulatu zwiększenia uprawnień UE;

podobnie jeśli chodzi o wzorce głosowania – •	

w tych, które decydowały o zakresie i tempie 

integracji europejskiej, parlamentarzyści z dłuż-

szym stażem nie różnili się znacząco od swoich 

mniej doświadczonych kolegów;

w sytuacjach, gdy stanowisko grupy krajowych •	

posłów różniło się od stanowiska frakcji PE, do 

której krajowa grupa należała, posłowie nadal 

chętniej wspierali partię krajową – nie stwier-

dzono zwiększania się poziomu lojalności wobec 

międzynarodowej frakcji kosztem krajowych 

powiązań12.

9 Statystyki opisowe Parlamentu Europejskiego, www.europarl.europa.eu (dostęp dnia 28 lutego 2014).
10 M. Morris, Conflicted Politicians…, op. cit., s. 23.
11 Statystyki opisowe Parlamentu Europejskiego, www.europarl.europa.eu (dostęp dnia 28 lutego 2014).
12 R. Scully, Becoming Europeans?: Attitudes, Behaviour, and Socialization in the European Parliament, Oxford Univeristy Press, Oxford 2005, s. 133–149.
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Dominika Kasprowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt 

w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Euronegatywni

Oczywiście należy pamiętać, że przytaczane bada-

nia dotyczą wycinka procesu socjalizacji na szczeblu 

europejskim i nie przekreślają jego wpływu. Sam fakt 

wchodzenia w środowisko międzynarodowe i działania 

w nim, wiedza na temat działalności instytucji ponadna-

rodowych, styczność z parlamentarzystami z innych 

państw to doświadczenia, które niewątpliwie wpływają 

na polityków ugrupowań populistycznych i populistycz-

nych skrajnie prawicowych. Widocznym tego przejawem 

jest organizacja (i pozyskiwanie środków) na szczeblu 

europejskim – chodzi o tworzenie także populistycznych 

i eurosceptycznych partii europejskich, których wysyp 

obserwujemy tuż przed wyborami.

Nadchodzące wybory europejskie to w świetle przy-

taczanych prognoz i obecnych trendów czas zmiany, 

której ważniejszym niż do tej pory elementem będą 

ugrupowania dążące do zrewidowania prointegracyj-

nej wizji Europy. Jak pokazano w powyższej analizie, 

ostateczna wielkość ich reprezentacji w Parlamencie 

Europejskim nie będzie jednak czynnikiem przesądzają-

cym o charakterze tego wpływu. 

O ile bezsprzecznie powinniśmy spodziewać się 

dalszego rozprzestrzeniania idei eurosceptycznych i et-

nocentrycznych za pośrednictwem oficjalnych europej-

skich kanałów, wpływ na sferę legislatywy i egzekutywy 

będzie ściśle powiązany z decyzjami, które zapadną 

zarówno w kierownictwie samych partii populistycznej 

prawicy, jak i największych partii i frakcji w Parlamencie 

Europejskim. Najważniejsze decyzje będą dotyczyły 

strategii izolacji lub współpracy deputowanych w PE, 

a zwłaszcza stworzenia spójnej przeciwwagi skrajnie 

prawicowej dla większych frakcji, wykorzystania coraz 

bogatszych europejskich doświadczeń i przełamania 

impasu w celu aktywnego uczestnictwa w procesach 

politycznych UE i ostatecznej zmiany „reguł gry”.
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Państwo – nazwa partii 1984 1989 1994 1999 2004 2009

Austria – Austriacka Partia Wolności (FPÖ) 6 5 1 2

Austria – Sojusz na rzecz Przyszłości Austrii (BZÖ) 1

Belgia – Blok / Flamandzki Interes (VB) 1 1 2 3 2

Bułgaria – Ataka 3

Dania – Duńska Partia Ludowa (DF) 1 bd. 2

Finlandia – Prawdziwi Finowie (F) 1

Francja – Front Narodowy (FN) 10 10 11 5 7 1

Grecja – Społeczny Ruch Ortodoksyjny (POF) 2

Holandia – Holenderska Partia Wolności (PVV) 4

Niemcy – Republikanie (R) 6

Polska – Liga Polskich Rodzin (LPR) 10

Rumunia – Partia Wielkiej Rumunii (RM) 2

Słowacja – Słowacka Partia Narodowa (SNS) 1

Węgry – Jobbik 3

Wielka Brytania – Brytyjska Partia Narodowa (BNP) 2

Wielka Brytania – irlandzka Demokratyczna Partia 

Unionistów (DUP)

1 1 1 1 1

Wielka Brytania – Partia Niepodległości Zjednoczonego 

Królestwa (UKIP)

3 12 13

Włochy – Liga Północna (LN) 2 6 3 9

Włochy – Włoski Ruch Społeczny (MSI) / Sojusz Narodowy 

(AN)

5 9

Razem 16 19 25 29 37 46

Tabela 1. Liczba mandatów poselskich partii PSP w PE po roku 1984 (stan na początek kadencji)

Opracowanie własne na podstawie wyników wyborczych publikowanych na portalu www.europarl.europa.eu. 
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Patrzący na Rzym z zaoceanicznego dystansu papież 

doskonale widzi najpoważniejsze schorzenia Starego 

Kontynentu i zachodniej cywilizacji.

Kontynent, który choruje

KONRAD SAWICKI

Gdy 13 marca 2013 roku w loggi Bazyliki św. Piotra 

pojawił się ubrany na biało Argentyńczyk, stało się 

jasne, że decyzja konklawe zakończyła pewną epokę. 

Na urząd biskupa Rzymu został wybrany człowiek już 

nawet nie z „dalekiego kraju” – jak powiedział o sobie 

Jan Paweł II – ale wręcz z „końca świata”. W dniu, w któ-

rym na Piotrowym tronie zasiadł Franciszek, pozycję 

kościelnego lidera oddała Europa.

Powiedzieć trzeba otwarcie, że wybór kardynałów 

nie był rewolucyjnym przewrotem, który dokonał 

brutalnego strącenia Starego Kontynentu na drugi 

plan. W istocie było to przypieczętowanie stanu real-

nego, pokorne uznanie, że serce Kościoła nie bije już 

w Europie. 

Nie chodzi tu tylko o to, że najwięcej ludzi zasila 

szeregi katolickiej wspólnoty w Azji, Afryce i Ameryce 

Łacińskiej, ani o to, że tam obserwujemy największy 

wzrost kapłańskich i zakonnych powołań. Hierarcho-

wie zebrani na konklawe rozumieli, że Kościół jak kania 

dżdżu potrzebuje świeżego powiewu ewangelicznego 

entuzjazmu, powrotu do prostoty pierwszych chrześci-

jan i duszpasterskiego pomysłu na XXI wiek. Uznali, że 

Stary Kontynent z tych wartości już się wypalił. Postawili 

więc na jezuitę z Ameryki Południowej, kardynała Jorge 

Maria Bergoglio.

Warto patrzeć na nasz kontynent z tej perspektywy. 

Wynika z niej bowiem prawda o tym, że to nie sam Fran-

ciszek odsunął Europę na drugi plan, lecz ogół kardy-

nałów w imieniu całej miliardowej wspólnoty uznał fakt 

duchowego wypalenia Starego Kontynentu. Pamiętając 

o tym, że podczas konklawe to Europejczycy dyspono-

wali największą siłą głosu, ich decyzję o postawieniu 

na odważnego Argentyńczyka trzeba oceniać nie tylko 

jako pomysł na reformę Kościoła powszechnego, ale 

w pewnym sensie również jako wołanie o ratunek dla 

chorej Europy.

Rok po tamtych wydarzeniach trzeba przyznać, 

że surowa diagnoza oraz decyzja kardynałów były 

nadzwyczaj trafione. Szybko okazało się, że patrzący 

na Rzym z zaoceanicznego dystansu papież doskonale 

widzi najpoważniejsze schorzenia Starego Kontynentu 

i zachodniej cywilizacji.

Dowiodła tego już decyzja o pierwszej papieskiej 

podróży. Wybór Lampedusy nie był przypadkowy. Ta 

włoska wyspa znajduje się pomiędzy Maltą a Tunezją, 

czyli pomiędzy Europą a Afryką. Dla wielu ludzi jest bramą 

do lepszej przyszłości. To tędy wiedzie szlak uchodźców, 

którzy marzą o godnym życiu. Jednocześnie wyspa jest 

też symbolem ich tragedii. Wielu z nich zginęło podczas 

przeprawy przez morze, a wielu z tych, którzy przybyli do 

brzegów, było źle traktowanych.

Wybierając to miejsce, Franciszek postawił Europie 

pierwszą diagnozę: obojętność. W nierównym starciu 

W dniu, w którym na Piotrowym tronie zasiadł 
Franciszek, pozycję kościelnego lidera oddała Europa.
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sytuacje prowadzące do tych dramatów”. W lutym tego 

roku papież ostro skrytykował Stary Kontynent za za-

mykanie się i złe traktowanie uchodźców. Jednocześnie 

pochwalił Szwecję za mądrą politykę imigracyjną, dając 

ją jako przykład dla innych krajów i zauważając, że mimo 

tej otwartości kraj nie biednieje.

Ale prawda jest taka, że bogaty Zachód nadal 

umacnia się w okopach obojętności, eksportując ją 

wręcz na cały świat. „W celu utrzymania stylu życia 

wykluczającego innych albo żeby móc entuzjazmować 

się tym egoistycznym ideałem rozwinęła się globalizacja 

obojętności. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy 

się niezdolni do współczucia wobec krzyku boleści 

innych, nie płaczemy już wobec dramatu innych ani nie 

interesuje nas troska o nich, tak jakby odpowiedzialność 

za to nie dotyczyła nas” – pisze Franciszek w Evangelii 

gaudium (EG 54).

Blisko obojętności stoi druga nasza choroba: egoizm, 

objawiający się skoncentrowaniem na sobie i groma-

dzeniu bogactwa. Obserwacja Franciszka jest tu bardzo 

głęboka. To nie jest tak, że po prostu jedni mają więcej, 

a drudzy mniej. Sprawa jest o wiele bardziej poważna.

Mechanizmy kapitalistycznej gospodarki sprzyjają 

wysokiej konsumpcji, ale „okazuje się, że nieokiełznany 

konsumizm w połączeniu z nierównością społeczną 

podwójnie niszczy tkankę społeczną. W ten sposób 

nierówność społeczna wcześniej czy później rodzi 

przemoc” – twierdzi papież (EG 60). Prymat pieniądza 

ma więc poważne społeczne konsekwencje. Wystarczy 

rozejrzeć się dokoła lub spojrzeć na samego siebie, by 

dostrzec, że „kultura dobrobytu pozbawia nas wrażliwo-

ści i tracimy spokój, jeśli rynek ofiaruje coś, czego jeszcze 

nie kupiliśmy” (EG 54).

Franciszek jest chyba największym krytykiem 

kapitalizmu spośród wszystkich papieży w historii. Nie 

wynika to tylko z prostej obserwacji biedy na świecie. 

bogatej Północy z biednym Południem to zachodnia 

cywilizacja nie zdaje egzaminu z ludzkiej solidarności. 

W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium (EG) papież 

pisze o tym bardzo ostro: „Daliśmy początek kulturze 

»odrzucenia«, którą wprost się promuje. Nie chodzi już 

po prostu o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś nowego: 

przez wykluczenie dotyka się samego korzenia przyna-

leżności do społeczeństwa, w którym człowiek żyje, jako 

że nie jest w nim na samym dole, na peryferiach, lub bez 

władzy, ale jest poza nim. Wykluczeni nie są wyzyskiwa-

ni, ale są odrzuceni, są niepotrzebnymi resztkami”1.

Właśnie dlatego nowy papież wybrał Lampedusę – 

wyspę-symbol i europejski wyrzut sumienia. W swym 

przemówieniu mówił wprost, że przyjechał tam właśnie 

po to, by obudzić sumienia ludzi Zachodu. Mając w pa-

mięci tragedię afrykańskich uchodźców, którzy zatonęli 

u brzegów wyspy, watykański pielgrzym wołał: „Prośmy 

Pana o łaskę płaczu nad naszą obojętnością, nad okru-

cieństwem, jakie jest w świecie, w nas, również w tych, 

którzy bezimiennie podejmują decyzje społeczno-go-

spodarcze otwierające drogę do podobnych dramatów”.

Sprawa jest tu postawiona nadzwyczaj jasno. 

Zamknięta na biednych Europa jest współodpowiedzial-

na za niedolę rzesz ludzi na świecie. To tu zrodziły się 

ideologie oraz ekonomiczne dogmaty, które w efekcie 

w białych rękawiczkach doprowadziły do zbudowania 

ogromnej przepaści między zasobnością a niedostat-

kiem. To tu zrodziła się owa kultura odrzucenia. Nie moż-

na więc zamykać oczu na wykluczonych, bo w jakimś 

sensie za ich niedolę odpowiadamy również my.

Franciszek ten stan uznaje za grzech Europy. W kon-

sekwencji jako biskup Rzymu wypowiada modlitwę 

przebłagalną: „Prosimy o przebaczenie dla tych, którzy 

wygodnie zamknęli się we własnym dobrobycie, znie-

czulającym serce; prosimy o wybaczenie dla tych, którzy 

przez swoje decyzje na poziomie światowym stworzyli 

W nierównym starciu bogatej Północy z biednym 
Południem to zachodnia cywilizacja nie zdaje 
egzaminu z ludzkiej solidarności.

1 Ojciec Święty Franciszek, Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, Wydawnictwo M, Kraków 2013, par. 53. 

W dalszej części artykułu numery paragrafów w nawiasie po cytatach.
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Równie ważne jest dla niego przekonanie, że ideologia 

zysku psuje zarówno pojedynczego człowieka, jak i całe 

społeczeństwa. Zachwiana zostaje naturalna antropolo-

gia, która uznaje prymat ducha nad ciałem. Gdy tracimy 

zdolność kontrolowania naszych potrzeb konsump-

cyjnych, wpadamy w pułapkę. Zdaniem papieża jej 

owocem był finansowy kryzys, jaki dopadł głównie kraje 

Zachodu w ostatnich latach.

Ludziom, którzy nadal mają problemy ze zidentyfi-

kowaniem korzeni kryzysu, Franciszek mówi otwarcie, 

że stoi za nim ludzka chciwość oraz pozwolenie na to, 

by pieniądz, zamiast służyć człowiekowi, zaczął nami 

rządzić. „Wzywam was do bezinteresownej solidarności 

oraz do powrotu ekonomii i finansów do etyki sprzyjają-

cej człowiekowi” – woła obecny biskup Rzymu (EG 58).

Gdy w maju ubiegłego roku papież odwiedził przy-

tułek dla biednych znajdujący się na terenie Watykanu, 

nie ukrywał goryczy. Nie upubliczniono całości wypo-

wiedzi z tego zamkniętego spotkania, ale w dostępnych 

fragmentach przemówienia Franciszka znalazły się 

słowa bezwzględnej krytyki dzikiego kapitalizmu, kieru-

jącego się logiką zysku za wszelka cenę; skutki takiego 

działania widzimy na każdym kroku. Kolejny raz winą 

za biedę w bogatych krajach Zachodu papież obarczył 

wynaturzony system kapitalistyczny.

Jeszcze raz dopowiedzmy: negatywne skutki takiego 

kapitalizmu to nie tylko bieda mas ludzi, ale również 

niszczenie stosunków społecznych, wykluczanie rzesz 

pokrzywdzonych, zaburzanie naturalnego współżycia 

obywateli, a także tworzenie nadmiernej presji kon-

sumpcyjnej, która sprzyja kryzysowi rodziny. Papież 

próbuje otrzeźwić zachodnie społeczeństwa. Widząc, że 

ludzka bieda nie porusza już europejskich sumień, sta-

wia przed nami lustro, by zadać bezpośrednie pytanie: 

spójrz na siebie szczerze i powiedz, czy z tym bogac-

twem jesteś szczęśliwy? Franciszek uważa, że mnóstwo 

ludzi ugięło się pod ciężarem kultury konsumpcyjnej. 

Dlatego tak gorzko konkluduje: „Lęk i rozpacz opano-

wują serce wielu osób, nawet w tak zwanych bogatych 

krajach” (EG 52).

Choć Europa nie jest już jedynym religijnym, kulturo-

wym i gospodarczym centrum świata, poczucie jej wy-

jątkowości trzyma się dość mocno, również w Kościele 

rzymskokatolickim. Europejska pycha – nasza następna 

choroba – wyszła na jaw po raz kolejny i objawiła się 

wśród kleru. Franciszek przywiózł bowiem z Argentyny 

ideę nawrócenia duszpasterskiego (hiszp. conversión 

pastoral). Ten prąd, który zrodził się na kontynencie 

południowoamerykańskim, propaguje nowy sposób 

wychodzenia Kościoła do świata: bardziej otwarty i dia-

logiczny, nastawiony na pozytywy, akcentujący świadec-

two chrześcijan zamiast sztywnych nakazów i zakazów. 

Okazuje się, że Europa patrzy na niego z rezerwą.

W rozmowie z kwartalnikiem „Więź” biskup Grze-

gorz Ryś z Krakowa powiedział, że nasze duszpaster-

stwo doszło już do ściany i właściwie nie ma rodzimego 

pomysłu na zmianę. Jego zdaniem ratunkiem jest po-

nowna ewangelizacja Europy; doskonale współgra ona 

z tym, co oferuje nawrócenie duszpasterskie. A mimo 

to są opory, wynikające tak naprawdę z pychy. „Spotka-

łem się z zastrzeżeniami wobec tej idei, wypowiadany-

mi nawet ostrzej: co nas tu tacy będą pouczać?” – mówi 

biskup Ryś2.

Tę pychę dostrzega też obecny papież i próbuje ją 

temperować na wielu płaszczyznach. Widać to było na 

przykład podczas niedawnego konsystorza w Watyka-

nie, na którym do godności kardynalskich podniesiono 

dziewiętnastu biskupów z całego świata. Duża więk-

szość z nich to hierarchowie spoza Starego Kontynentu, 

w tym z takich krajów, jak Haiti, Nikaragua, Wybrzeże 

Kości Słoniowej czy Burkina Faso. Tym samym w grupie 

kardynałów elektorów, którzy mają prawo wybierać no-

wego papieża, od zawsze obecna większość europejska 

poważnie się skurczyła.

Blisko obojętności stoi druga nasza choroba: 
egoizm, objawiający się skoncentrowaniem na sobie 
i gromadzeniu bogactwa.

2 Jesteśmy przy ścianie, rozmowa z biskupem Grzegorzem Rysiem, „Więź” 2013, nr 4, s. 98.
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Od wieków katolicyzm w wersji europejskiej był eks-

portowany na cały świat. Dziś, gdy kryzys wiary dopadł 

nasz kontynent w szczególności, ta perspektywa musi 

się zmienić. Dochodzi do tego refleksja ostatnich papie-

ży, którzy coraz bardziej doceniają specyfikę i różno-

rodność narodów świata. „Nie możemy oczekiwać, żeby 

wszystkie ludy na wszystkich kontynentach w wyrażaniu 

wiary chrześcijańskiej naśladowały formy przyjęte przez 

ludy europejskie” – pisze Franciszek (EG 118). 

Po powrocie z wizyty ad limina apostolorum naszych 

hierarchów w Watykanie również biskup Edward Dajczak 

z Koszalina  przejął ten styl myślenia. Dziennikarzowi 

Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział: „Europa 

nie ma prawa narzucać własnej kultury tam, gdzie głosi 

Ewangelię. Wiara bazuje na doświadczeniu ludzi danego 

miejsca”3.

W ten sposób postrzeganie naszej części globu jako 

pępka świata powoli – i nie bez oporów – ustępuje także 

w Kościele. A przecież ów grzech europejskiej pychy 

dotyczy w znacznym stopniu wielu obywateli i bardzo 

wielu rządzących. Franciszek zwraca na to uwagę, ponie-

waż takie postrzeganie stosunków międzynarodowych 

ma swoje konsekwencje: „Szanując niezależność oraz 

kulturę każdego narodu, trzeba zawsze pamiętać, że 

planeta należy do całej ludzkości i że sam fakt, że ktoś 

urodził się w miejscu posiadającym mniejsze zasoby 

albo mniej rozwiniętym, nie usprawiedliwia faktu, że 

niektóre osoby żyją poniżej godności. Trzeba powtórzyć, 

że bardziej uprzywilejowani są zobowiązani wyrzekać 

się niektórych swoich praw, aby tym swobodniej udzie-

lać swych dóbr na rzecz drugich” (EG 190). 

Papieska krytyka zachodniego konsumpcjonizmu, 

nierówności społecznych, drapieżnego kapitalizmu 

i erozji chrześcijańskiej wiary jest bardzo wnikliwa. Nie 

koncentruje się tylko na prostym opisaniu faktów, ale 

szuka przyczyn i – co więcej – ostrzega przed możliwymi 

konsekwencjami. Oprócz tych, o których już była mowa, 

warto zwrócić uwagę pewne novum. 

Otóż Franciszek uważa, że taka sytuacja niezwykle 

sprzyja rozwojowi wszelkich ekstremizmów oraz funda-

mentalizmów religijnych. „Z jednej strony jest to wynik 

ludzkiej reakcji wobec społeczeństwa materialistycznego, 

konsumistycznego i indywidualistycznego, a z drugiej 

wykorzystania biedy ludności żyjącej na peryferiach 

i w ubogich rejonach” – pisze w swojej adhortacji (EG 63). 

Europejskie przestrzenie rozwarstwienia społeczne-

go, wykluczenia i pozostawienia bez należytej pomocy 

rodzą w ludziach poczucie zranionej godności. Dla jej 

odzyskania ludzie są w stanie zrobić bardzo wiele. Tę 

gotowość wykorzystują dziś głównie politycy, którzy 

zręcznie manipulują masami. Ale niebezpieczeństwo 

jest dużo poważniejsze. Papież Franciszek ostrzega, że 

aktualna sytuacja pozostawia szerokie pole dla działań 

fundamentalistów i skrajnie zorientowanych „mesjaszy”. 

Ich działanie oraz skuteczność tych działań są możliwe 

tylko dlatego, że świat zachodni jest chory.

Pewną nadzieją papieża są ludzie młodzi. Do nich 

często się zwraca i widać, że jego styl trafia do młodzie-

ży – szczególnie dziś, gdy widzi ona, jak trudno rozpo-

cząć samodzielne życie, znaleźć pracę, założyć i utrzy-

mać rodzinę. Do młodych zgromadzonych w Strasburgu 

na noworocznym, ekumenicznym spotkaniu Taizé mówił 

wprost, nie ukrywając problemów: „Europa przeżywała 

i nadal przeżywa trudne chwile”. Ale zaraz potem dodał, 

że ta sama Europa „potrzebuje waszego zaangażowania, 

waszej wiary i odwagi”. 

Stary Kontynent początkowo przyjął Franciszka 

z nieufnością. Ta nieufność w ciągu ostatniego roku 

znikała, by paradoksalnie najsilniej zagnieździć się 

w Kościele, pośród kleru i części tradycjonalistycznych 

wiernych. Ale ubóstwo, autentyczność i prostolinijność 

papieża ludziom się podoba, a co więcej – pociąga ich. 

Pewną nadzieją papieża są ludzie młodzi. Do nich często 
się zwraca i widać, że jego styl trafia do młodzieży.

3 http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x75210/wyjade-z-rzymu-z-przekonaniem-o-koniecznosci-bycia-kosciolem-misyjnym/ (dostęp dnia 4 marca 

2014).
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Jego diagnoza o chorym kontynencie może i jest 

bolesna, ale trafia w czułe punkty możnych naszego 

świata. Dotyka tych, którzy na dotychczasowym status 

quo korzystali, czyli którym było dobrze. Owo „dobrze” 

jest rozumiane jako „dostatnio”. Dotyczy to także bisku-

pów. Papież z końca świata wywraca nam jednak ten 

skostniały świat do góry nogami.  

Kardynałowie, którzy rok temu oddali swój głos na 

kardynała Bergoglio, zapewne nie przewidywali aż tak 

mocnego wejścia argentyńskiego hierarchy w sprawy 

zachodniego świata. Franciszek dla Europy, w której 

obecnie mieszka, staje się z jednej strony dobrym, 

mądrym ojcem, którego warto naśladować, a z dru-

giej – solą w oku i wyrzutem sumienia współczesnego 

bogatego świata. Niektórym może się to nie podobać, 

ale taki rodzaj sprawowania posługi papieskiej wydaje 

się najbardziej adekwatny do naszych czasów. 

Konrad Sawicki – teolog, redaktor kwartalnika „Więź”, członek Laboratorium WIĘZI. 
Felietonista portalu Deon.pl, publikuje też między innymi w „Tygodniku Powszechnym” 
oraz „Gazecie Wyborczej”. 
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Charakter trwającego w strefie euro kryzysu zmieniał 

się już kilkukrotnie. Gdy po upadku banku Lehman 

Brothers we wrześniu 2008 roku wybuchł globalny 

kryzys finansowy, sektor bankowy eurolandu znalazł 

się na granicy załamania. Wobec już i tak nadmiernie 

rozbudowanego zadłużenia publicznego w niektórych 

częściach europejskich peryferii, potrzebne sektorowi 

finansowemu wsparcie ze strony państwa nadwyrężyło 

możliwości budżetów tamtejszych krajów. W efekcie 

kryzys bankowy przerodził się w kryzys zadłużenia pu-

blicznego, co wepchnęło Europę w najgorszą recesję od 

czasów II wojny światowej.

Dzisiaj przed większością państw członkowskich 

strefy euro rysuje się perspektywa niskiego wzrostu 

gospodarczego, a spadek aktywności ekonomicznej na 

rynkach wschodzących ogranicza pozytywne impulsy 

do wzrostu z zewnątrz. Choć obecna od zawsze, dalsza 

dywergencja nierównowag na rachunkach bieżących 

bilansu płatniczego krajów eurolandu w ostatnich latach 

Dzięki ustanowieniu awaryjnych mechanizmów 
ratunkowych oraz działaniom podjętym przez 
Europejski Bank Centralny ryzyko rozpadu strefy euro 
zostało – na razie – stłumione.

Strefa euro w remoncie  

jest symptomem narastającego zróżnicowania w ob-

rębie obszaru wspólnej waluty. Co więcej, widoczne są 

pewne niepokojące zwiastuny wystąpienia przewlekłej 

deflacji w stylu japońskim.

Ospałe nawet jak na standardy europejskie oży-

wienie koniunktury oraz będąca odpowiedzią na 

kryzys zadłużenia publicznego niewyważona polityka 

oszczędności zaostrzyły negatywne skutki społeczne 

problemów gospodarczych. Odczuwa to część obywa-

teli strefy euro, zwłaszcza osoby młode. Tym samym 

kryzys w strefie euro przeistoczył się w kryzys społeczny, 

co przez długi czas będzie kłaść się cieniem nie tylko 

na dobrobycie Europejczyków, ale również na ogólnej 

kondycji Unii Europejskiej i jej stabilności politycznej. Po-

przez potencjalny, długofalowy wpływ na kapitał ludzki 

w przyszłości, rekordowo wysokie bezrobocie młodzieży 

w krajach peryferyjnych i w niektórych krajach centrum, 

kryzys rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu równości 

międzygeneracyjnej.

Dzięki ustanowieniu awaryjnych mechanizmów ra-

tunkowych oraz działaniom podjętym przez Europejski 

Bank Centralny ryzyko rozpadu strefy euro zostało – na 

razie – stłumione, co zwiększa przestrzeń do koncen-

tracji na realnej gospodarce. Ponieważ w strefie euro 

pojedynczy kraj nie może dokonać dewaluacji swojej 

waluty, dotychczasowe recepty na kryzys polegały na 

dewaluacji wewnętrznej, polityce zaciskania pasa i refor-

mach strukturalnych. Choć programy naprawcze podję-

Strefa euro  w remoncie

JAN DAVID SCHNEIDER, FABIAN ZULEEG

Europa powinna skorzystać z okazji do reform 

i skorygować niedociągnięcia w gospodarkach 

zarówno pojedynczych państw członkowskich, 

jak i całej strefy euro.
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te na peryferiach zrodziły pewne owoce, nie przyniosły 

poprawy sytuacji gospodarczej na miarę pokładanych 

w nich nadziei. Wyznanie Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego w 2012 roku, że jego szacunki mnożników 

fiskalnych okazały się nietrafione, było jednym z wielu 

sygnałów, iż nigdy nie udało się osiągnąć właściwej rów-

nowagi między oszczędnościami a stymulacją wzrostu 

gospodarczego1.

Narastająca fragmentacja ekonomiczna wśród 

członków strefy euro oraz poszerzająca się rozbieżność 

gospodarcza sprawiają jednak, że z reform struktural-

nych na poziomie państw członkowskich nie można 

zrezygnować. Kraje najmocniej dotknięte przez kryzys 

rozpoczęły już proces zmian, co przyniosło pewne (mie-

szane) wyniki. Niemniej jednak w takich obszarach jak 

choćby rynki produktowe wciąż potrzeba usprawnień, 

aby w średnim i długim okresie pojawiły się konkretne 

rezultaty.

Inne państwa UE też muszą działać. Zauważmy, że 

Francja i Włochy do dziś nie wkroczyły na ścieżkę kom-

pleksowych reform. Jak to ujął ekonomista Paul Romer: 

„Kryzys to coś, co fatalnie jest zmarnować”. Europa 

powinna skorzystać z okazji do reform i skorygować nie-

dociągnięcia w gospodarkach zarówno pojedynczych 

państw członkowskich, jak i całej strefy euro.

Na poziomie eurolandu wysunięto już propozycje 

zmian zmierzających do uporania się z brakiem unii 

fiskalnej, a proces wdrożeniowy w wielu obszarach 

postępuje naprzód. Wprowadzenie „paktu fiskalnego”, 

„sześciopaku” i „dwupaku” poprawiło kontrolę nad 

zadłużeniem, ograniczając przy tym uwspólnotowienie 

długu do minimum. Co więcej, te zmiany są jednocześnie 

istotnym krokiem w stronę poprawy tak potrzebnej ko-

ordynacji polityki fiskalnej w obrębie UE oraz – w sposób 

jeszcze bardziej rygorystyczny – w strefie euro.

Wysiłki zorientowane na utworzenie unii bankowej, 

będące odpowiedzią na negatywne reakcje zwrotne 

pomiędzy kondycją banków a stanem państwowych 

budżetów, mogą okazać się historycznym postępem, 

który pomoże zapobiec nacjonalizacji bankowych 

długów podczas przyszłych kryzysów. Sukces tego roz-

wiązania będzie zależeć od pełnej implementacji jego 

trzech głównych elementów: jednolitego mechanizmu 

nadzorczego (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM), 

jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządko-

wanej likwidacji (ang. Single Resolution Mechanism, SRM) 

oraz harmonizacji systemów gwarantowania depozytów 

(ang. Deposit Guarantee Schemes, DGS).

Powstanie unii bankowej ma szczególne znaczenie 

dla krajów najmocniej dotkniętych przez kryzys. Na tle 

europejskim gospodarki peryferyjne cechują się dużym 

udziałem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 

w ogóle podmiotów gospodarczych. W odróżnieniu od 

większych przedsiębiorstw, które mogą silniej oprzeć 

się na pozyskiwaniu kapitału własnego w drodze emisji 

akcji, firmy sektora MSP są mocno uzależnione od 

kredytu bankowego. Postępy na drodze do ustanowie-

nia SSM są zatem istotne dla wspomnianych krajów, bo 

zmniejszenie niepewności w zakresie kondycji bilansów 

bankowych stworzyłoby lepsze warunki kredytowania 

sektora MSP.

Unia bankowa, choć kluczowa dla ograniczenia 

wspomnianej niepewności, stanowi jednak tylko waru-

nek konieczny przywrócenia akcji kredytowej. Równo-

legle potrzebne są też inne, alternatywne mechanizmy 

finansowania inwestycji, takie jak choćby ustanowienie 

Europejskiego Systemu Gwarancji Inwestycji (ang. 

European Investment Guarantee Scheme)2. Poza tym 

ostateczny kształt unii bankowej pozostaje do pewnego 

stopnia nieokreślony. Warto zwrócić uwagę choćby na 

1 Na rzecz pobudzenia wzrostu można wysunąć różne propozycje. Zob.: J.A. Emmanouilidis, F. Zuleeg, A New Deal to help save the euro, 10 maja 2011, 

www.epc.eu/prog_details.php?cat_id=4&pub_id=1277&prog_id=2 (dostęp dnia 1 marca 2014).
2 Zob.: F. Zuleeg, Europa musi zrobić więcej, Instytut Obywatelski, 26 września 2013, http://www.instytutobywatelski.pl/17121/lupa-instytutu/europa-

musi-zrobic-wiecej (dostęp dnia 1 marca 2014).

Powstanie unii bankowej ma szczególnie znaczenie 
dla krajów najmocniej dotkniętych przez kryzys.
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wami. Podatek rozciągałby się zatem na giełdy papie-

rów wartościowych, obligacje korporacyjne, obligacje 

skarbowe, większość instrumentów rynku pieniężnego 

i – co najważniejsze – wszystkie transakcje instrumenta-

mi pochodnymi.

Większość zastrzeżeń wysuwanych przeciwko wpro-

wadzeniu podatku od transakcji finansowych w UE do-

tyczy obaw przed odpływem kapitału z obszaru ECP-11 

do innych centrów finansowych, takich jak Londyn czy 

Nowy Jork. Co więcej, niektóre państwa członkowskie 

spoza tego obszaru wyraziły niepokój, że wprowadzenie 

podatku mogłoby zaszkodzić ich krajowym sektorom 

finansowym. W styczniu 2013 roku Wielka Brytania za-

kwestionowała prawnie plany wprowadzenia unijnego 

podatku od transakcji finansowych, krytykując jego 

potencjalne skutki dla brytyjskiego sektora finansowe-

go. Komisja Europejska odparła, że wpływ podatku ogra-

niczyłby się do transakcji związanych z obszarem ECP-11, 

co byłoby w pełni zgodne z prawem międzynarodowym 

dotyczącym opodatkowania transgranicznego.

Krytycy podatku od transakcji finansowych wskazują 

ponadto, że operacje handlowe (tj. poziomy płynności) 

na rynkach finansowych dokładnie odzwierciedlają to, 

co konieczne do wyrównywania cen aktywów. W od-

powiedzi pada stwierdzenie, że na rynkach przeważa 

krótkoterminowa spekulacja, wobec czego płynności 

jest na nich za dużo. Niezależnie jednak od tego, które 

z tych dwóch stanowisk jest prawidłowe, odpływowi 

kapitału można zapobiec, jeśli obowiązek podatkowy 

będzie się łączyć nie z miejscem transakcji finansowej, 

lecz z pochodzeniem leżącego u jej podstaw instrumen-

tu i zaangażowanych w nią podmiotów.

Dla przykładu niemiecki bank, który chciałby unik-

nąć podatku, musiałby zaprzestać wszelkich operacji 

rynkowych w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii 

i pozostałych krajach grupy ECP-11. Musiałby także 

przenieść swoją siedzibę i przestać handlować wszelkimi 

produktami finansowymi z tego obszaru. Niskie prawdo-

podobieństwo ziszczenia się tego scenariusza dowodzi, 

złożoność działania SRM czy udział licznych decydentów 

w dyskusjach toczących się wokół tematu wspólnych 

zabezpieczeń fiskalnych.

Poszukiwanie właściwej proporcji między oszczęd-

nościami a antycykliczną polityką budżetową to central-

ny element kryzysu, z jakim mierzą się rządy. Z licznych 

stron słychać słuszne nawoływania o zwiększenie 

nacisku na stymulację koniunktury czy niezwłoczne 

wsparcie dla rozwiązań promujących wzrost. Tyle tylko, 

że w najbliższych kilku latach (o ile nie dekadach) w bu-

dżetach narodowych nie będzie zbyt wiele miejsca na 

ekspansję fiskalną. Z tego powodu sięgnięcie po nowe 

źródła dochodów, na przykład poprzez wprowadzenie 

unijnego podatku od transakcji finansowych, byłoby 

bardzo korzystne.

Podczas gdy unia bankowa to bardziej długofalowy 

sposób zabezpieczenia strefy euro przed przyszłymi 

kryzysami, podatek od transakcji finansowych byłby 

korzystny dla wdrażających go państw także w krótkim 

okresie, gdyż rozszerzyłby ich pole fiskalnego manewru. 

W ramach procedury wzmocnionej współpracy (ang. 

Enhanced Cooperation Procedure, ECP) jedenaście państw 

strefy euro (ECP-11), w tym cztery największe kraje euro-

landu: Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, rozpoczęły 

dążenia do harmonizacji i rozszerzenia swoich czę-

ściowo już utworzonych, ale rozproszonych systemów 

opodatkowania transakcji finansowych. Tej inicjatywie 

przyświecają trzy cele: 1) przeciwdziałanie fragmentacji 

jednolitego rynku poprzez harmonizację istniejącego 

prawa; 2) ograniczenie transakcji finansowych, które 

szkodzą efektywnemu funkcjonowaniu rynków finanso-

wych i realnej gospodarki; 3) zapewnienie udziału sekto-

ra finansowego w ponoszeniu ciężaru kryzysu poprzez 

wniesienie wkładu do finansów publicznych. Oprócz 

aspektu związanego z harmonizacją, innowacyjna część 

unijnego podatku od transakcji finansowych polega na 

tym, że opodatkowaniu podlegałyby wszystkie transak-

cje instrumentami finansowymi przeprowadzane przez 

instytucje finansowe, fundusze i zarządzających akty-

Zdecydowana większość transakcji finansowych 
w dzisiejszym świecie nie wykazuje prawie żadnego 
związku z realną gospodarką.

Strefa euro w remoncie  
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że swoista „masa krytyczna” uczestniczących krajów już 

się zebrała. Oczywiście nie wszystkim odpływom kapita-

łu można zapobiec, toteż szersze uczestnictwo rozsze-

rzyłoby korzyści dla obecnej grupy ECP-11 i zarazem 

wszystkich krajów, które chciałyby się do niej przyłączyć.

Dzięki ograniczeniu krótkoterminowej spekulacji 

podatek pomógłby także ustabilizować ceny aktywów, 

co stworzyłoby lepsze warunki kupna dla inwestorów. 

Od strony technicznej pobór podatku łatwo zorganizo-

wać za pośrednictwem istniejących domów clearingo-

wych i platform handlowych. Krytycy twierdzą, że unijny 

podatek od transakcji finansowych będzie po prostu 

przerzucony na klientów, takich jak MSP, inwestorzy 

indywidualni czy emeryci. Ponieważ jednak stawki 

podatku są dość niskie (0,1 procent od handlu akcjami 

i obligacjami oraz 0,01 procent od handlu instrumentami 

pochodnymi), opodatkowanie będzie prawie nieodczu-

walne dla zwykłych klientów, natomiast istotnie zmieni 

warunki gry dla destabilizującego handlu wysokich 

częstotliwości.

Zauważmy, że zdecydowana większość transakcji 

finansowych w dzisiejszym świecie (zalicza się do nich 

większa część „rynkowych zakładów”) nie wykazuje 

prawie żadnego związku z realną gospodarką. Sama 

liczba transakcji sprawia, że pokaźne dochody budżeto-

we można zebrać nawet przy niskich stopach podatku. 

Według szacunków Komisji Europejskiej dochody podat-

kowe z wprowadzenia rozwiązania w wersji pierwotnej 

w grupie ECP-11 mogą sięgnąć 30–35 miliardów euro. 

To doskonały sposób na ściągnięcie solidnych wpływów 

budżetowych z sektora, który w porównaniu z innymi 

był dotychczas zbyt mało opodatkowany.

Dodatkowe pieniądze bardzo przydałyby się choćby 

do wzmocnienia walki z wysokim bezrobociem wśród 

osób młodych. W ramach realizacji ustanowionej 

w kwietniu 2013 roku unijnej gwarancji dla młodzieży 

w ciągu następnych kilku lat z budżetu europejskiego 

zostanie rozdysponowane 6 miliardów euro. Między-

narodowa Organizacja Pracy szacuje jednak, że na ten 

cel potrzeba tak naprawdę kwoty rzędu 21 miliardów 

euro. Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby takie środki 

przepłynęły od tych, którzy przyczynili się do powstania 

kryzysu, do osób najmocniej odczuwających dziś jego 

skutki?

Tymczasem w grupie ECP-11 zapał do ukończenia 

prac nad podatkiem od transakcji finansowych ostatnio 

nieco przygasł. Niezwykle ważne jest wobec tego, by 

w najbliższych miesiącach uchronić projekt rozwiązań 

przed wprowadzeniem do niego rozległych zwolnień 

podatkowych. Ponieważ część krajów UE, w tym Wielka 

Brytania, ustanowiła już własne podatki od transakcji fi-

nansowych, harmonizujący podatek unijny przyczyniłby 

się do wzmocnienia jednolitego rynku. Przyspieszenie 

wysiłków wdrożeniowych w tym względzie byłoby przy 

okazji także rozsądnym sposobem na stworzenie docho-

dów budżetowych poprzez – od dawna zaległy – udział 

sektora finansowego w ponoszeniu kosztów kryzysu.

Jan David Schneider – asystent ds. badań ekonomicznych 

w brukselskim think tanku European Policy Centre. Zajmuje 

się makroekonomią gospodarki europejskiej oraz gospo-

darką cyfrową. 

Fabian Zuleeg – doktor ekonomii, prezes i główny ekono-

mista think tanku European Policy Centre. Główne obszary 

jego zainteresowań to kryzys gospodarczy, jednolity rynek 

UE, europejski rynek pracy oraz budżet UE. 
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PIOTR SERAFIN

Od dekady Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 

W maju już po raz trzeci weźmiemy udział w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego. Będą one miały wpływ na 

miejsce naszego kraju w Europie w najbliższej przyszło-

ści. Ostatnie lata najkrócej streściłbym w stwierdzeniu: 

bardzo dobra dekada dla Polski w trudnych czasach 

dla Unii. Polska doskonale wykorzystała swoją szansę 

w UE. Droga, którą przebyliśmy, nie była pozbawiona 

wybojów, ale udało się je ominąć. Zawdzięczamy to 

sobie. Największe korzyści gospodarcze czerpaliśmy 

z obecności na rynku wewnętrznym. Przez 10 lat Polska 

wyeksportowała do UE towary za prawie 850 miliardów 

euro (dwukrotność polskiego PKB). Przynależność do UE 

wzmacniała naszą atrakcyjność inwestycyjną. Od 2004 

roku do Polski napłynęło ponad 100 miliardów euro BIZ, 

głównie z państw członkowskich UE. Staliśmy się w Unii 

liderem rozwoju i wzrostu – łącznie nasz PKB zwiększył 

się od akcesji o 48,8 procent (równie dobrze poradziła 

sobie Słowacja). Przez kryzys przeszliśmy bez recesji. 

Łączny wzrost naszego PKB w ostatnich sześciu kryzy-

sowych latach wyniósł prawie 20 procent, podczas gdy 

druga na liście Słowacja może pochwalić się 11 pro-

centami. To fenomen na skalę europejską, podobnie 

jak fakt, że 10 lat po akcesji poparcie dla członkostwa 

wśród Polaków utrzymuje się na jednym z najwyższych 

poziomów w Europie. 

Jednocześnie dokonaliśmy znaczącego awansu 

politycznego w Europie. Zamykamy pierwszą dekadę 

w Unii jako silne i wpływowe państwo członkowskie, 

które skutecznie zabiega w Brukseli o własne interesy. 

Najlepszym przykładem są negocjacje budżetu UE na 

lata 2014–2020, których wynik będzie wspierał nasz 

rozwój przez kolejną dekadę. Ostatecznie Polsce udało 

się wynegocjować aż 441 miliardów złotych, czyli 

o 18,8 miliarda złotych więcej niż w obecnej perspek-

tywie (na lata 2007–2013), i to w czasach, gdy budżet 

Unii był cięty do kości. Za sukcesem tych negocjacji stoi 

praca zespołowa rządu, polskiego komisarza w Komisji 

Europejskiej i polskich posłów do Parlamentu Europej-

skiego. Przez 10 lat w UE Polska nabrała umiejętności 

oddziaływania i kształtowania „świata UE” zgodnie ze 

swoimi interesami i potrzebami. Aktywnie uczestniczy-

liśmy w najważniejszych debatach UE, wychodziliśmy 

z inicjatywami i braliśmy odpowiedzialność za kierunek 

rozwoju Wspólnoty. Przykładem takiej postawy była 

Polska prezydencja w UE w 2011 roku, skuteczne inwe-

stowanie w politykę bezpieczeństwa energetycznego, 

wkład Polski w debatę o reformie strefy euro czy wpływ 

na politykę UE wobec naszych wschodnich sąsiadów. 

Wszystko to działo się w czasach dla Unii niełatwych. 

Mamy za sobą doświadczenie dotkliwego kryzysu eko-

Polska wykorzystała swoją szansę w UE. Droga, 

którą przebyliśmy, nie była pozbawiona wybo-

jów, ale udało się je ominąć. Zawdzięczamy to 

sobie.
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Przez dekadę Polska wyeksportowała do UE towary 
za prawie 850 miliardów euro.
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nomicznego, który przyniósł ze sobą realne zagrożenie 

integralności projektu europejskiego. W związku z trud-

ną sytuacją gospodarczą i wzrastającym bezrobociem 

UE doświadczyła w ostatnich latach bezprecedenso-

wego wzrostu eurosceptycyzmu i populizmu, powodo-

wanego rozczarowaniem społeczeństw wobec elit na 

poziomie narodowym i europejskim. Unia przechodziła 

również jeden z największych kryzysów politycznych 

w historii procesu integracji – po fiasku referendów 

we Francji i w Holandii w połowie 2005 roku. Reperku-

sje tego kryzysu odczuwamy do dziś, także w sferze 

spadającego poparcia społecznego dla UE. Osłabły 

też instytucje europejskie i wzmacniały się tendencje 

międzyrządowe.

Sukcesy w Unii Europejskiej nie są dane raz na 

zawsze, trzeba na nie pracować na co dzień. Zmiany 

w systemie ważenia głosów w Radzie UE wprowadzone 

przez Traktat z Lizbony, które wejdą w życie w listo-

padzie bieżącego roku, oraz fakt pozostawania przez 

Polskę poza Unią Gospodarczą i Walutową nie będą nam 

przez najbliższe lata sprzyjały. Populizm i euroscepty-

cyzm rosną w siłę, a nierozłączność czterech swobód, 

fundamentu integracji europejskiej, jest podważana. 

Nie możemy spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie: 

powinniśmy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych 

doświadczeń, minimalizować ryzyka i pracować na 

dalsze sukcesy – aktywnością i odpowiedzialnością za 

przyszłość Polski i miejsce w Europie, na co dzień. Polska 

powinna nadal inwestować w swoje członkostwo, zako-

rzeniać się w procesie europejskim, a jednocześnie brać 

odpowiedzialność za kształt przyszłej Europy.

Naszym kapitałem jest stabilne, wysokie popar-

cie społeczne dla UE: według sondaży około trzech 

czwartych Polaków czuje się obywatelami UE i deklaruje 

zadowolenie z członkostwa. Postrzegamy Europę jako 

projekt, który zwiększa nasze szanse rozwojowe. To 

fenomen w obliczu fali populizmu i eurosceptycyzmu 

zalewającej Europę. Fala ta jest wzmagana przez nie 

zawsze właściwie zdefiniowane ambicje legislacyjne 

instytucji europejskich. Musimy przeciwdziałać tym 
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zapędom, dążąc do tego, aby regulacje na poziomie 

UE dotyczyły tylko ważnych kwestii, dając państwom 

członkowskim swobodę decydowania o pozostałych 

sprawach na poziomie narodowym. Europejczycy nie 

mogą mieć poczucia, że Unia dyktuje im, jak mają żyć. 

Pewne wysiłki „odchudzenia” legislacji zostały już zapo-

czątkowane, między innymi w ramach programu REFIT, 

umożliwiającego przegląd i uproszczenie istniejącej 

legislacji. Ale to dopiero początek. 

Nie czas teraz na wielkie debaty o reformach trakta-

towych. To tylko amunicja dla populistów, którzy chcą 

Europą straszyć. Unia Europejska nie może zajmować 

się sama sobą i swoimi instytucjami, lecz ma służyć 

rozwiązywaniu problemów jej obywateli. Ewentualna 

reforma traktatowa to przy obecnym stanie nastrojów 

w UE czynnik destabilizujący. A i dla Polski perspekty-

wa ta mogłaby nieść ryzyka: ewentualny nowy traktat 

dotyczyłby dzielenia Europy na kręgi integracji, a my 

ryzykowalibyśmy znalezienie się w tym dalszym.

Musimy być też przygotowani na odejście od 

korzystnego dla Polski nicejskiego systemu głosowania 

w Radzie UE już w listopadzie bieżącego roku. Zmiany 

w systemie ważenia głosów wprowadzone przez Traktat 

z Lizbony, uzgodniony w czerwcu 2007 roku, osłabią na-

szą pozycję w Radzie. W związku z tym będziemy musieli 

być skuteczniejsi w Parlamencie i Komisji. 

Prognozy wyników majowych wyborów wskazują, 

że trzecią liczebnie siłę w nowym Parlamencie mogą 

stanowić grupy eurosceptyczne, które będą myśleć, 

jak Europie szkodzić, a nie pomagać. Jeśli chcemy więc 

zachować wpływ Polski na proces decyzyjny w UE, w ko-

lejnej kadencji powinniśmy mieć nie mniej, ale więcej 

Polaków w dwóch największych frakcjach Parlamentu, 

które będą tworzyły koalicję decydującą o kształcie 

europejskiego prawa. Przekłada się to bowiem na naszą 

zdolność do realizacji narodowych interesów.

Aktywność w Komisji umożliwi nam natomiast 

wpływanie na inicjatywy prawodawcze już na etapie ich 

przygotowywania. Potrzebni nam do tego fachowcy na 

kluczowych stanowiskach, w ważnych dla Polski dyrek-

Sukcesy w Unii Europejskiej nie są dane raz na 
zawsze, trzeba na nie pracować na co dzień.
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cjach generalnych. Od początku naszego członkostwa 

liczba Polaków zatrudnionych w instytucjach unijnych 

wzrasta. Nadal mamy jednak zbyt niską reprezentację 

w stosunku do naszego potencjału demograficznego. 

Szczególnie jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, jest to 

często kilkukrotnie mniej w porównaniu z obywatelami 

dużych państw członkowskich oraz państw „starej” Unii. 

Musimy dbać, aby było więcej Polski i Polaków w UE. 

Kto aktywnie nie przedstawia swojej pozycji i nie arty-

kułuje swoich interesów w sposób, który inni są w stanie 

zrozumieć, ten się nie liczy. Dlatego tak ważna będzie 

nasza aktywność, szczególnie w nadchodzących miesią-

cach, gdy będzie się ważył kształt instytucji europejskich 

na następne pięć lat. Przez lata wypracowaliśmy odpo-

wiednie instrumentarium umiejętnego poruszania się 

na scenie UE i załatwiania spraw: nasze doświadczenie 

negocjacyjne, doskonałe kontakty robocze z kluczowy-

mi urzędnikami UE, umiejętność budowania koalicji – to 

wszystko kapitał, na którym możemy budować. Ale 

każdą szansę można zmarnować. 

Polska dowiodła, że potrafi wykorzystać swój udział 

w pięćsetmilionowym rynku UE. Korzyści wynikające 

z wymiany handlowej, inwestycji zagranicznych czy 

transferów finansowych od Polaków pracujących w kra-

jach UE są bezpośrednim rezultatem czterech swobód 

unijnego rynku. Swobodny przepływ towarów zaowo-

cował bezprecedensowym sukcesem polskich firm, 

które, jak już wspomniano, przez 10 lat wyeksportowały 

towary za prawie 850 miliardów euro. W efekcie deficyt 

handlowy z państwami UE (przed akcesją – 0,5 procent 

PKB) zmienił się nadwyżkę handlową (około 1 procenta). 

Dzięki swobodzie przepływu osób polska gospodarka 

została zasilona mniej więcej 42 miliardami euro, które 

przelali nasi rodacy pracujący w UE. Swoboda świadcze-

nia usług przyniosła Polsce dochody z eksportu usług 

rzędu 150 miliardów euro w ciągu 10 lat członkostwa. 

Jej efektem jest możliwość delegowania pracowników 

przez polskie przedsiębiorstwa do świadczenia usług 

w innych państwach UE, rocznie około 130 tysięcy 

osób. Swobodny przepływ kapitału sprawił, że w okre-

sie 10 lat członkostwa skumulowana wartość bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych przekroczyła 100 

miliardów euro. Wspólny rynek jest największą korzyścią 

polskiej obecności w UE, nawet jeśli nasze członkostwo 

częściej jest postrzegane przez pryzmat pieniędzy, jakie 

dostaliśmy z budżetu UE. Dlatego dla przypomnienia 

warto podkreślić, że wpływy netto z budżetu UE to 

około 60 miliardów euro.

Pytanie strategiczne brzmi: jak chodzić po pękają-

cych krach egoizmów, aby chronić wspólny rynek, który 

jest dla nas źródłem dobrobytu? Kryzys gospodarczy 

wzmocnił ruchy populistyczne i antyeuropejskie, spra-

wiając wrażenie, że swobody wspólnego rynku można 

traktować wybiórczo. Populiści mówią: „Podoba nam się 

przepływ kapitału, jednak wolelibyśmy ograniczyć prze-

pływ pracowników. Cieszymy się, że nasi przedsiębiorcy 

bez przeszkód sprzedają towary w innych państwach 

UE, jednak nie tolerujemy delegowania pracowników 

w ramach świadczenia usług”. Takie postawienie sprawy 

to wprowadzenie opinii publicznej w błąd, który może 

nas wszystkich drogo kosztować. Przypomnijmy pod-

stawowe założenia unijnego dekalogu: jednolity rynek 

to pakiet czterech nierozerwalnych swobód: przepływu 

osób, towarów, kapitału i usług. Nie można korzystać 

z części swobód, a innych odrzucać. W tym poglądzie 

Komisja Europejska jest naszym naturalnym sojuszni-

kiem. Komisja w osobie komisarza ds. sprawiedliwości, 

praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding 

stanęła w obronie integralności wspólnego rynku, gdy 

część państw postulowała ograniczenie swobody prze-

pływu osób. Twierdziła, że żadna ze swobód – funda-

mentów projektu integracji europejskiej – nie podlega 

negocjacji. Pod tym stanowiskiem możemy się tylko 

podpisać. 

Wyzwaniem dla Polski i nowej Komisji Europejskiej 

będzie obrona integralności rynku wewnętrznego. To 

właśnie we wspólnym rynku leży potencjał wzrostu 

gospodarczego w najbliższych latach. Polska pozostanie 

Polska powinna nadal inwestować w swoje członkostwo, 
zakorzeniać się w procesie europejskim, a jednocześnie 
brać odpowiedzialność za kształt przyszłej Europy.
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wyczulona na inicjatywy UE, które miałyby stanowić wy-

łącznie odpowiedź na rosnący pokryzysowy populizm 

i protekcjonizm. 

W nadchodzącym czasie tworzone będą ramy 

przyszłej polityki energetyczno-klimatycznej, które 

mają wpływ na konkurencyjność gospodarki Polski oraz 

UE. Ceny energii w Europie są wyższe niż w gospodar-

kach, z którymi konkurujemy. Dla przykładu, europejski 

przemysł płaci średnio dwa razy więcej za elektryczność 

w porównaniu do konkurentów amerykańskich. Aby 

utrzymać atrakcyjność i konkurencyjność swego rynku, 

UE potrzebuje tańszej energii. Jednym ze sposobów na 

ograniczenie cen energii, w tym cen gazu, jest eksplo-

atacja gazu łupkowego. Przykładem sukcesu rewolucji 

łupkowej są Stany Zjednoczone, gdzie ceny energii 

wynoszą jedną trzecią cen europejskich. Podczas nowej 

kadencji Komisji Europejskiej będziemy zabiegać o jak 

najkorzystniejsze ramy prawne dla poszukiwania i wydo-

bycia gazu łupkowego w Europie. Pierwszy sukces mamy 

już na koncie. W styczniu 2014 roku, między innymi 

dzięki koalicji państw, którą współtworzyła Polska, Ko-

misja Europejska przedłożyła niewiążące rekomendacje 

w sprawie bezpiecznego wydobycia gazu łupkowego 

w UE. Nie zaproponowano zmian legislacyjnych w tym 

obszarze, które wprowadziłyby dodatkowe obciążenia 

dla tego perspektywicznego sektora.

W najbliższym czasie priorytetowe będzie ukończe-

nie budowy wewnętrznego rynku energii i jego liberali-

zacja. Najbliższe pięć lat będzie kluczowe dla zapewnie-

nia prawidłowego funkcjonowania regulacji trzeciego 

pakietu energetycznego – między innymi dostęp do 

rurociągów musi być otwarty dla wszystkich dostaw-

ców – po to, by Europa była bezpieczniejsza i mogła 

korzystać z tańszego gazu. Na szczęście dziś Europa 

i Polska są znacznie bardziej niż w 2009 roku odporne na 

odcięcie dostępu do tego surowca przez jednego z do-

stawców. Ważne jest zakończenie trwających inwestycji 

w połączenia gazowe między państwami UE. Przed nami 

ciekawy czas, w którym będą się decydowały losy wielu 

istotnych projektów, w tym South Stream. 

Jednocześnie polityka klimatyczna musi być zbieżna 

z interesem europejskiej gospodarki. Obserwując prze-

bieg globalnych negocjacji w sprawie umowy klimatycz-

nej, można stwierdzić, że nie ma przesłanek, by Europa 

znacząco zwiększała ambicje klimatyczne, śrubując cele 

redukcji emisji CO2; powinny one być wynikiem global-

nego porozumienia. Jeśli UE chce, aby porozumienie do-

tyczące walki z ociepleniem klimatycznym obejmowało 

nie tylko Europę, ale wszystkich największych emiten-

tów CO2 na świecie, musi znaleźć w sobie zdolność do 

słuchania innych globalnych graczy. Bez tego nie będzie 

globalnego porozumienia.

Na forum unijnym Polska jasno artykułuje swoje 

stanowisko dotyczące polityki klimatycznej. Wiarygod-

ności dodaje nam funkcja przewodniczącego Konferen-

cji Klimatycznej COP19 i znajomość procesu globalnego. 

Poza tym Polska jest krajem, który dowiódł, że potrafi 

godzić rozwój gospodarczy z ambicjami środowi-

skowymi: przez ostatnie 25 lat, przy jednoczesnym 

wzroście PKB o ponad 200 procent, ograniczyliśmy 

emisję CO2 o 33 procent. Trafne argumenty skutkują 

stopniową reorientacją stanowiska Brukseli. W nie-

dawno opublikowanym pakiecie energetyczno-klima-

tycznym do 2030 roku Komisja Europejska proponuje, 

by odejść od wiążących celów narodowych dotyczą-

cych odnawialnych źródeł energii. To rewolucyjna 

zmiana. Jedną z jej przyczyn są analizy ekonomiczne 

wskazujące, że odnawialne źródła energii to jeden 

z głównych powodów wzrostu cen energii w Europie, 

co negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy.

W odpowiedzi na kryzys Unia Europejska podjęła 

dotychczas wielki wysiłek reformatorski. W relatywnie 

szybkim tempie ustanowiliśmy siatkę bezpieczeństwa, 

której do tej pory nie było, wzmocniliśmy reguły dyscy-

pliny budżetowej; dysponujemy mechanizmem ostrze-

gania przed nierównowagami makroekonomicznymi 

(uzgodnionym podczas polskiej prezydencji). Ustaliliśmy 

zręby jednolitego nadzoru bankowego, który wzmocni 

kontrolę, zwłaszcza nad dużymi bankami transgranicz-

nymi. Wysiłki te wsparły mądre działania Europejskiego 

Od początku naszego członkostwa liczba Polaków 
zatrudnionych w instytucjach unijnych wzrasta.
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Piotr Serafin – sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

W latach 2008–2009 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej 

oraz narodowy koordynator pomocy dla programów Phare oraz Środki Przejściowe. 

Banku Centralnego, które dają nam czas na spokojną 

pracę. W konsekwencji strefa euro nie boryka się już 

z egzystencjalnym kryzysem. Dzisiaj już nikt nie stawia 

pytania, czy strefa euro przetrwa. 

Ale uniknięcie katastrofy to za mało. Potrzebujemy 

rozwijającej się Unii Gospodarczej i Walutowej. Ważne 

będzie dokończenie przebudowy jej architektury, tak 

aby wspierała poprawę konkurencyjności. Musimy 

konsekwentnie wdrażać reformy strukturalne. Wysiłki te 

powinny być jednak znacznie lepiej skoordynowane niż 

dotychczas – kryzys pokazał, jak bardzo powiązane są 

nasze gospodarki.

Aby móc przystąpić do UE, Polska przeszła długą 

drogę reform. Obecnie, by dołączyć – w dalszej perspek-

tywie – do kolejnego kręgu integracji, musimy ponow-

nie się mobilizować. Rozumiemy bowiem, czym grozi 

brak odpowiedniego przygotowania przed przystąpie-

niem do strefy euro: unaocznił to kryzys w jej peryferyj-

nych państwach. 

Już dziś uczestniczymy w procesach pogłębionej 

integracji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, 

na przykład poprzez ratyfikację Traktatu Fiskalnego. 

W czasie potrzebnym na przygotowania do przystą-

pienia do strefy euro musimy jednak nie tylko przygo-

towywać polską gospodarkę – poprzez podnoszenie 

naszej konkurencyjności – na przyjęcie wspólnej waluty, 

ale również pozostać aktywni i znajdować rozwiązania 

istniejących problemów. Bo z wieloma trudnościami, 

z którymi dziś boryka się strefa euro, my uporaliśmy się 

na początku naszej drogi do wolności 25 lat temu.

Nadal będziemy zabiegać o korzystne dla Polski 

warunki uczestnictwa w projektach integracyjnych 

w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym unii 

bankowej oraz kontraktach na reformy strukturalne. 

Tendencja do zacieśniania integracji w strefie euro jest 

zrozumiała, jednakże proces ten powinien być otwarty 

na państwa spoza strefy: zarówno gdy chodzi o sam 

proces, jak i możliwość przystąpienia do nowych me-

chanizmów, które w jego wyniku powstają. Reforma Unii 

Gospodarczej i Walutowej nie powinna utrwalać podzia-

łów wewnątrz Unii Europejskiej, lecz stwarzać bodźce 

i instrumenty do ich przezwyciężania. W odpowiedzi na 

kryzys powstają kolejne struktury międzyrządowe, takie 

jak Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, otwarty tylko 

dla państw strefy euro. Komisja Europejska przestaje być 

instytucją wiodącą w wielu sprawach gospodarczych. 

Dla Polski jest to niebezpieczna tendencja. Będzie ona 

wymagała od  naszego państwa spójnej strategii wpły-

wania na procesy decyzyjne, mimo pozostawania poza 

strefą euro.

Dla Polski Europa powinna pozostać ważnym projek-

tem, w który warto się angażować i inwestować kapitał 

polityczny. Dekada naszego członkostwa w UE to jedne 

z najbardziej pomyślnych lat w naszej historii.
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Weronika Przecherska: Ostatnia dekada nie była 

najłatwiejsza w relacjach europejsko-amerykań-

skich. Wojna w Iraku, amerykański zwrot ku Azji czy 

rewelacje ujawnione przez Edwarda Snowdena sku-

tecznie oddalały od siebie obu partnerów. Co jest, 

po tak trudnych latach, najważniejszym spoiwem 

transatlantyckiej współpracy? 

Eva Gross: Rzeczywiście, nasze drogi się rozcho-

dziły. Debata o prywatności rzuciła cień na trans-

atlantyckie porozumienie i negatywnie wpłynęła na 

popularność prezydenta Baracka Obamy na Starym 

Kontynencie. Bez wątpienia sprawa Edwarda Snow-

dena znacznie utrudniła współpracę w czasach, które 

i tak nie należą do najłatwiejszych. Nie brakuje przecież 

w tym europejsko-amerykańskim dialogu tak ważkich 

i skomplikowanych tematów, jak choćby kwestie ener-

getyczne. Stany Zjednoczone stawiają na gaz łupkowy 

i niezależność energetyczną, Europa obiera kurs na 

dywersyfikację, Niemcy zaś koncentrują się na energii 

odnawialnej. Priorytetem kontaktów transatlantyckich 

pozostaje jednak kooperacja ekonomiczna i zapewnie-

nie dobrobytu. Ważne jest stworzenie wspólnej prze-

strzeni współpracy gospodarczej, by w dobie multipo-

laryzacji i dynamicznego rozwoju nowych mocarstw 

utrzymać konkurencyjność. Nic dziwnego, że obie 

strony duże nadzieje pokładają w umowie w sprawie 

inwestycji i handlu (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP), tym bardziej że kryzys finansowy 

szczególnie dotknął społeczności obu potęg i pokazał, 

jak różne są recepty Amerykanów i Europejczyków na 

jego rozwiązanie. 

Czy taka charakterystyka naszego partnerstwa 

nie jest symbolem przybierającego od lat na sile 

politycznego pragmatyzmu? 

Oczywiście relacje transatlantyckie nie ograniczają 

się tylko do kwestii gospodarczych. Europa i Stany 

Zjednoczone nadal stawiają na pokój i budowanie 

stabilizacji. Dobrymi przykładami z ostatniej dekady są 

integracja w regionie Bałkanów, negocjacje z Iranem 

czy współpraca w Kosowie. Trudno ukryć, że militarne 

zaangażowanie niekiedy nas dzieliło, jak w przypadku 

Iraku w 2003 roku. Późniejsze działania w Afgani-

stanie doprowadziły jednak do zmniejszenia tego 

rozdźwięku. Dziś wspólną aktywność wyraźnie widać 

w budowaniu procesów pokojowych i transformacyj-

nych w krajach arabskich. Przed kilkoma miesiącami 

odpowiedziałabym, że europejski obszar nie będzie 

odgrywał w kwestiach bezpieczeństwa kluczowej 

roli. Jednak kryzys ukraiński bardzo zmienił tę optykę. 

Udowodnił, że w Europie nadal może być niespokojnie. 

Pokazał, że rosyjska polityka wymaga transatlantyckie-

go zaangażowania dyplomatycznego. 

Trudno jednak zaprzeczyć, że początkowo od-

powiedź Waszyngtonu na wydarzenia na Majdanie 

Bez wątpienia sprawa Edwarda Snowdena znacznie 
utrudniła współpracę w czasach, które i tak nie należą 
do najłatwiejszych.

Transatlantyckie spoiwo

Z EVĄ GROSS rozmawia WERONIKA PRZECHERSKA

Translantyckie  spoiwo
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i postępowanie Moskwy na Krymie charakteryzowa-

ła spora doza wstrzemięźliwości. 

Rzeczywiście, reakcje były pragmatyczne i niezde-

cydowane. Żeby je zrozumieć, trzeba się dokładniej 

przyjrzeć amerykańskiej polityce wewnętrznej. Celem 

Baracka Obamy było zakończenie wojen w Afganistanie 

i Iraku, sprowadzenie wojsk i nieangażowanie się w ope-

racje militarne. Początkowo administracja rządowa 

próbowała rozwiązać kryzys na Ukrainie przy pomocy 

środków dyplomatycznych. Nikt jednak nie przypusz-

czał, że Rosja zechce zaanektować Krym. Te działania 

zaostrzyły sytuację. Kryzys ukraiński stał się momentem 

zwrotnym w relacjach amerykańsko-europejskich. To 

ważne tym bardziej, że uwaga Stanów Zjednoczonych 

coraz rzadziej skupia się dziś na Starym Kontynencie. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Amerykanie chcieli 

wobec Rosji twardszych sankcji niż Europejczycy. Szcze-

gólnie Partia Republikańska, która nadal patrzy na Fede-

rację Rosyjską przez pryzmat zimnej wojny, opowiadała 

się za ostrzejszymi środkami.

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Ameryka znów 

zwróciła się ku Europie. Jednak, prozaicznie rzecz 

ujmując, Amerykanie przyglądają nam się z dużo 

mniejszym zainteresowaniem niż na przykład kra-

jom azjatyckim. 

Obserwujemy dziś zwrot nie tylko polityczny i go-

spodarczy. Badania Transatlantic Trends, przeprowadzo-

ne przez German Marshall Fund, pokazują, że również 

amerykańskie społeczeństwo coraz bardziej koncentruje 

się na Azji. Oczywiście Europa nadal jest fascynująca 

z powodów kulturowych czy historycznych, przyszłości 

upatruje się jednak w innych częściach globu. To Azja, 

Afryka czy inne wschodzące potęgi są celami podróży. 

Młodzi uczą się języków, którymi mogą porozumie-

wać się w tamtych regionach świata. Stopniowa utrata 

zainteresowania Amerykanów Europą nie musi być 

oczywiście powodem do zmartwień. Może oznaczać, 

że relacje te dobrze funkcjonują i nie budzą już trosk. 

Wobec zmieniających się trendów na międzynarodowej 

scenie politycznej istnieje jednak niebezpieczeństwo, że 

transatlantycka zażyłość osłabnie. 

Gdzie w poszukiwaniu tych nowych partnerów 

krzyżują się interesy Europejczyków i Amerykanów? 

Zarówno Europa, jak i Ameryka angażują się obec-

nie w Afryce. Nasi partnerzy zza oceanu upatrują w tym 

terenie zagrożeń w terroryzmie, piractwie czy sytuacji 

w Mali. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych 

obszar atlantycki (nie tylko Europa, lecz również Zachod-

nia Afryka, afrykańskie wybrzeże i Ameryka Łacińska) 

stwarza możliwość dla współpracy gospodarczej i 

bezpieczeństwa. Europa odgrywa w Afryce dużą rolę 

z powodów historycznych i jej polityka jest ugruntowana. 

Od dawna działa tam zarówno w kwestiach gospodar-

czych, jak i bezpieczeństwa. Obszarem zainteresowania 

obu partnerów są także kraje azjatyckie. W centrum 

uwagi Amerykanów znajdują się przede wszystkim Chi-

ny. Z powodów politycznych i gospodarczych znaczącą 

rolę odgrywają Indie, Brazylia oraz Turcja. Europejczycy 

spoglądają też ku krajom grupy BRICS i Turcji, jednak 

strategie Unii Europejskiej wobec tych wschodzących 

potęg wymagają jeszcze wypracowania. 

Nie radzimy sobie jako wspólnota? 

Takie kraje, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, 

zbudowały już bardzo dobre bilateralne stosunki z kra-

jami wschodzącymi. Inne państwa Starego Kontynentu 

muszą tę lekcję nadrobić, także w kontekście kolejnych 

czekających je wyzwań globalizacji. Przed kilkoma laty 

Chiny skupiły się na nawiązaniu takiej relacji z Unią Euro-

pejską. Stanowi to jednak większą trudność niż podej-

mowanie współpracy z pojedynczymi krajami. Łatwiej 

jest Pekinowi rozmawiać z Berlinem czy Londynem niż 

z Brukselą, gdzie jest skonfrontowany ze stanowiskami 

wszystkich 28 państw członkowskich. Proces decyzyjny 

Kryzys ukraiński stał się momentem zwrotnym 
w relacjach amerykańsko-europejskich. 
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trwa dłużej. To ważny wniosek dla Unii Europejskiej, 

która musi być w swoich działaniach efektywniejsza. 

Europa powinna w tych bilateralnych relacjach z krajami 

wschodzącymi zeuropeizować swoje strategie i działać 

razem. 

Jak bardzo Stany Zjednoczone wyprzedzają dziś 

w tym obszarze Unię Europejską? 

Ze względu na swoją gospodarczą potęgę globalny 

wpływ USA jest zupełnie inny niż ten Wspólnoty. Ame-

rykanie mają przewagę polityczną. W przeciwieństwie 

do Europejczyków wyraźnie zaznaczają swoją obecność 

militarną i gospodarczą w Azji Wschodniej. Stany Zjed-

noczone stanowią jednak jedno państwo, Europa zaś 

składa się z 28 krajów członkowskich, którym nie zawsze 

łatwo jest wypracować konsensus i program politycz-

ny. Europejczycy zdają sobie z tego sprawę i powoli 

szukają rozwiązania problemu. W ostatnich latach wiele 

energii poświęcono reformie europejskich instytucji 

i służby zagranicznej. Jednocześnie Europa zadała sobie 

strategiczne pytania: jakie są priorytety Wspólnoty? 

czy warto skupić się na krajach sąsiedzkich? a może 

pielęgnować ambicje bycia globalnym aktorem? W tym 

multipolarnym świecie Stary Kontynent musi zmierzyć 

się także z globalnymi tendencjami. Zastanowić się, jak, 

poza pielęgnowaniem transatlantyckich relacji, zadbać 

o swoje interesy. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że kolejna 

kadencja Parlamentu Europejskiego to czas budo-

wania wspólnej strategii europejskiej wobec wscho-

dzących potęg? 

Niewątpliwie Unia Europejska musi się dziś skupić 

na wypracowaniu relacji z tymi krajami, jednocześnie 

stawiając na pogłębioną współpracę transatlantycką 

i wzmocnienie wspólnej przestrzeni gospodarczej. 

Decydenci staną przed pytaniem, jak ma wyglądać 

kooperacja w takich dziedzinach, jak klimat, kwestie 

cybernetyczne, bezpieczeństwo regionalne czy roz-

brojenie. W ten proces decyzyjny trzeba włączać też 

wschodzące potęgi. Oczywiście mamy świadomość, że 

nasze perspektywy nie zawsze są zbieżne. Nie możemy 

jednak zapominać, że kraje te są nie tylko częścią proble-

mu, ale i jednym z kluczy do jego rozwiązania. Jedynie 

we współpracy z nimi sprostamy obecnym i czekającym 

nas wyzwaniom. 

W jakich warunkach przyjdzie nam skonfronto-

wać się z tymi zadaniami? Kto będzie w nadchodzą-

cych dekadach rozdawał karty na międzynarodowej 

scenie gospodarczej i politycznej? 

Zawsze jestem ostrożna, gdy padają pytania 

o prognozy. W ostatnich latach rzeczywistość zbyt 

często rewidowała takie przewidywania. Polityczny 

i gospodarczy rozwój wypadków okazał się nie być 

tak linearny, jak zakładaliśmy. Do niedawna panowało 

przekonanie, że Chiny i Indie przegonią kraje Zachodu 

zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Część z tych 

zapowiedzi się nie sprawdziła. Dziś nadal największe 

oczekiwania mamy wobec Państwa Środka. Wyraźnie 

widać też regionalne ambicje Indii i Brazylii. Jednocześnie 

kraje wschodzące – Indie i Chiny – nie wypracowały do-

tychczas żadnej globalnej doktryny w polityce zagra-

nicznej. Ich podstawową obawą i celem zdaje się być 

jednak tylko wzrost gospodarczy. Nie wiemy, w jakim 

stopniu będą chciały wykorzystać swoją potęgę. 

Zachodni świat nie wytrzyma tej konkurencji? 

W porównaniu z potęgą Chin wpływ Europy i Sta-

nów Zjednoczonych będzie z czasem malał. Jednak 

w obszarze politycznego zaangażowania cele nadal 

będą wyznaczać Amerykanie i Europejczycy. Obaj 

partnerzy stoją przed odpowiedzią na pytanie: jak wraz 

z krajami wzrastającymi budować ten nowy porządek 

Europa powinna w bilateralnych relacjach 
z krajami wschodzącymi zeuropeizować swoje 
strategie i działać razem. 
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świata? Muszą znaleźć płaszczyzny porozumienia i prze-

widzieć zarzewie potencjalnych konfliktów. Choć dziś 

europejsko-amerykańskie stosunki są nieco luźniejsze, 

z pewnością cechuje je duża zażyłość. Byłoby wielką 

szkodą lub nawet niebezpieczeństwem, gdyby europej-

skie i amerykańskie starania względem wschodzących 

potęg odbyły się kosztem tej pieczołowicie budowanej 

od dziesięcioleci współpracy. 

Eva Gross – doktor w zakresie stosunków międzynarodowych. Starszy analityk w Insty-
tucie Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem. Zajmuje się problematyką między 
innymi stosunków transatlantyckich oraz mocarstw wschodzących. 
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ZBIGNIEW CZACHÓR

2019. Powrót do  przyszłości
*

Nie w 2014, a w 2019 roku, w trakcie kolejnej kampa-

nii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, rozstrzygać 

się będą dalsze losy integracji Starego Kontynentu. Do 

tego czasu Unia Europejska będzie podejmować nie-

ustanne próby pokonywania swych dolegliwości. Nadal 

będziemy zadawać sobie pytanie, na co tak naprawdę 

choruje Europa i Unia. Czy to tylko infekcja, czy poważne 

zapalenie (zakażenie)? A może coś gorszego? Czy chodzi 

o chorobę genetyczną, a może nowotworową? Będzie 

można ją w końcu wyleczyć czy też jest to schorzenie 

śmiertelne? 

W kryzysowym czasie poprzedzającym tegorocz-

ne wybory do Parlamentu Europejskiego Wspólnota 

zdecydowała się skorzystać z wszelkich form pomocy 

medycznej. Świadczą o tym przeplatające się nadzwy-

czajne szczyty Rady Europejskiej, liczne narady, posie-

dzenia, debaty i dyskusje wszelkich możliwych gremiów 

narodowych i wspólnotowych. Nie obyło się bez poda-

nia nowej krwi i „dożylnego” wspomagania w postaci 

pomocy bankom oraz interwencyjnego skupowania 

papierów dłużnych (obligacji) przez Europejski Bank 

Centralny – w skali przekraczającej ludzkie wyobrażenia. 

Były też interwencje lekarskie z kuracją rozpisaną na 

długie miesiące (na przykład leczenie „sześciopakiem” 

i „dwupakiem”). Do tego doszły kolejne kuracje szpitalne 

(zmiana artykułu 136 Traktatu o funkcjonowaniu UE, 

Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilizacji, pakt 

fiskalny) oraz pokliniczna rehabilitacja (unia bankowa 

i usilne próby instytucjonalizacji strefy euro). Nie można 

też pominąć intensywnych prób znalezienia antykryzy-

sowej szczepionki, nad którą pracuje się w gabinetach 

doradców, ekspertów, analityków oraz w publicznych 

i prywatnych think tankach w Europie i na całym świecie. 

Trwa walka o wzmocnienie odporności i nowe źródła 

życiodajnej energii dla wycieńczonego organizmu Unii 

Europejskiej. 

Przedłużająca się choroba nie bez przyczyny wywo-

łuje coraz głośniejsze debaty dotyczące zastosowanych 

metod leczenia oraz kompetencji lekarzy prowadzących. 

Będą one z pewnością ważnym elementem kampanii 

wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jest to o tyle 

uzasadnione, że jedni bardzo chcą chorej Unii pomóc, 

drugim zależy na tym nieco mniej. Jedni wiedzą, jak 

to robić, inni nie. Wielu tylko mówi, nie robiąc nic. 

Dziś, w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego, zaczynamy sobie zdawać sprawę, że 
będą to wybory pod znakiem eurosceptycyzmu 
i populizmu.

Rok 2019 będzie decydujący dla istnienia Unii Euro-

pejskiej – w jej dotychczasowym kształcie.

* Niniejszy tekst powstał w oparciu o treść monografii i artykułów odautorskich, ze szczególnym uwzględnieniem pracy: Z. Czachór, Kryzys i zaburzona 

dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
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Jeszcze inni popadają w rozpacz lekarskiej bezradno-

ści. Niektórych już zwolniono z pracy (vide prezydent 

Francji, premierzy Grecji i Włoch). Część tłumaczy się 

(szefowie unijnych instytucji), że wiele terapii zastoso-

wano eksperymentalnie, bez możliwości wcześniejszej 

weryfikacji rezultatów. Są i tacy, którzy zastanawiają się, 

czy nie uciec z sali operacyjnej (Wielka Brytania), lub nie 

wiedzą, czy chcą w niej być (Czechy, Węgry). Niektórzy 

na chorobie Unii chcą zrobić kariery i rozwinąć praktykę, 

bo w końcu medycyna integracyjna to także intratny 

interes. Jeszcze inni stawiają zarzut, że niepotrzebnie 

skoncentrowano się na intensywnej terapii niektórych 

(na przykład Grecji), zaniedbując innych (na przykład 

Włochy) lub ukrywając chorobliwe przypadki (Francja). 

Uważa się nawet, że tym, którzy nie rokują na przyszłość, 

powinno dać się spokojnie odejść… odcinając od całości 

trudny do zniesienia „wrzód”. Wszyscy jednak zgadzają 

się z jednym wnioskiem: rok 2019 (wybory do Parla-

mentu Europejskiego i zmiany w obsadzie pozostałych 

unijnych instytucji) będzie decydujący dla istnienia Unii 

Europejskiej – w jej dotychczasowym kształcie. 

Wszystko, co zostało powyżej napisane w języku 

metafory medycznej, można wyrazić językiem analizy 

naukowej i eksperckiej. Badania prowadzone w wielu 

ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych do-

wodzą, że Unia Europejska uzależniła się od własnej 

historii, szczególnie w okresie po przyjęciu Traktatu 

z Maastricht. Empirycznie potwierdzają to między 

innymi: strukturalne błędy w systemie Unii Gospo-

darczej i Walutowej (wpisane do Traktatu z Maastricht 

i rozwinięte w tak zwanym Pakcie na Rzecz Stabilności 

i Wzrostu); rozwiązania regulacyjne dotyczące wzmoc-

nionej współpracy (usankcjonowane Traktatem am-

sterdamskim); instytucjonalne próby odchodzenia od 

metody zmiany traktatowej wprowadzanej w formule 

konferencji międzyrządowych (ekspozycja formuły 

konwentu); kłopoty z uwspólnotowieniem Wspólnej 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; definiowa-

nie i stosowanie zasady subsydiarności; utrudnione 

legitymizowanie obecności parlamentów narodowych 

w systemie Unii Europejskiej. 

Dziś, w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu 

Europejskiego, zaczynamy sobie zdawać sprawę, że 

będą to wybory pod znakiem eurosceptycyzmu i populi-

zmu. Ten scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdo-

podobny po tym, co w ostatnich tygodniach słyszeliśmy 

w Wielkiej Brytanii, Holandii, Grecji, Finlandii i Francji, 

a nawet w Niemczech (nie tylko w Bawarii), gdzie bez 

orkiestry powitalnej przyjmuje się Rumunów i Bułgarów. 

Nie wspominając o brytyjskich wypowiedziach na temat 

przybyszy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Pol-

ski. Nie można tu też pominąć ostatniego „udanego” 

referendum w Szwajcarii, która zamyka się na imigrację 

z Unii Europejskiej. 

Ten krótki czas, który pozostał nam do wyborów 

nowego składu Parlamentu Europejskiego, nie jest 

w stanie zatrzymać autonomizacji wielu aktorów inte-

gracji, którzy zamykają się i izolują od siebie nawzajem. 

Dlatego niezwykle trudno będzie teraz zatrzymać to, co 

dzieje się od lat: depolityzację i technicyzację systemu 

integracji i Unii Europejskiej; duży potencjał nieprze-

widywalnych decyzji; zróżnicowanie nie do końca 

klarownych preferencji i oczekiwań decydentów poli-

tycznych i urzędników (krajowych i unijnych); zderzenie 

europeizacji z ekspozycją suwerenności narodowej; stałą 

potrzebę zrywania relacji (zależności) między państwa-

mi a instytucjami UE.

Unia Europejska powinna stanowić zwartą kompozy-

cyjnie całość. Powinna być dziełem, które szczyci się róż-

norodnością kontrastujących ze sobą, ale harmonijnych 

dźwięków, które układają się w jedną linię melodyczną 

przyswajalną dla ludzkiego ucha. Praktyka integracji, 

a szczególnie kolejne jej kryzysy, sprawiają, że przesta-

jemy mieć dziś do czynienia z dobrze skomponowanym 

i rytmicznym układem. Unia Europejska bardzo chcia-

łaby być uporządkowanym kompozycyjnie światem 

muzyki kompletnej i wielowymiarowej, korzystającej 

z wielu nurtów, od klasyki po nowoczesny jazz. Póki co 

W ciągu kolejnych pięciu lat Unia Europejska 
musi na nowo zdefiniować swoją rolę zarówno jako 
budowniczego, ogrodnika, jak i stróża nocnego. 
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w tym trudnym zadaniu powiększa się ilość nut fałszują-

cych i nierozpoznawalnych. 

Zdajemy sobie sprawę, że integracja europejska 

wciąż jest in statu nascendi. Jej kompozycja jest w trakcie 

tworzenia. Zbyt często jednak zmieniają się kompozyto-

rzy, dyrygenci i muzycy, nie wspominając o słuchaczach, 

których liczba wciąż maleje. Kryterium prawdy w tym 

przypadku będą najbliższe wybory do Parlamentu Eu-

ropejskiego. Zdecydowanie niska frekwencja na unijnej 

sali koncertowej może sprawić, że Unia Europejska straci 

kolejnych melomanów, tych, którzy chętnie jej słuchali 

i wierzyli, że jej rytm jest zdecydowanie ciekawszy od 

muzyki komponowanej w stolicach ich państw. W od-

powiedzi społeczeństwa państw członkowskich utrwalą 

w swym myśleniu przekonanie o scentralizowanym 

i biurokratycznym tworze, nieprzejrzystym, kosztow-

nym, nieefektywnym oraz rządzącym się regułami 

„tajnej dyplomacji”.

Wciąż nowe zaburzenia percepcyjne i słuchowe będą 

prowadzić do problemu kontestacji i delegitymizacji 

polegającej na różnie motywowanym, fragmentarycznym 

lub całkowitym, okresowym lub trwałym wycofaniu ak-

ceptacji państw członkowskich oraz/lub ich społeczeństw 

dla UE i efektów jej władzy. Do przyczyn tego zjawiska 

będzie można zaliczyć: niską sprawność i skuteczność 

Unii w zaspokajaniu potrzeb społeczeństw oraz rozwiązy-

waniu problemów i konfliktów pojawiających się w prak-

tyce integracyjnej; przeregulowanie (nadmiar regulacji 

prawnych) i „przeładowanie” systemu, a tym samym brak 

skuteczności i przejrzystości; brak rozliczania z odpowie-

dzialności, rozproszonej pomiędzy instytucje i konkretne 

jednostki; brak realnego europejskiego przywództwa 

politycznego i autorytetów; pogarszającą się sytuację 

gospodarczą państw członkowskich (głównie bezrobocie 

młodych); niczym nieograniczoną biurokratyzację insty-

tucji publicznych (krajowych i unijnych). 

Wszystko, co powyżej napisano, prowadzi do 

przekonania, że wybory do Parlamentu Europejskiego 

w 2014 roku mogą być kulminacją swoistego spill-backu 

w procesie integracji europejskiej, które można nazwać 

„cofnięciem legitymizacyjnym”. W ten oto sposób 

zakończy swój żywot zasada permissive consensus, która 

opierała się na założeniu o stałej (niezmiennej) tolerancji 

i aprobacie obywateli państw członkowskich dla działań 

i następstw wynikających z integracji europejskiej. 

Do 2019 roku pozostało trochę czasu. W ciągu kolej-

nych pięciu lat Unia Europejska musi na nowo zdefinio-

wać swoją rolę zarówno jako budowniczego, ogrodnika, 

jak i stróża nocnego. Nie będzie to zadanie łatwe, gdyż 

Europa podzieliła się na tych, którzy radzą jej przyspie-

szenie federacyjne, i tych, którzy uważają, że w sytuacji 

powstającej postinstytucjonalnej próżni należy wrócić 

do idei państwa narodowego. A wymarzonej „trzeciej 

drogi”, w postaci finalité politique akceptowanej przez 

wszystkich, jak nie było, tak nie ma. 

Już w 2003 roku Jacques Derrida i Jürgen Haber-

mas zadawali sobie pytanie, co ma być spoiwem dla 

Europy, w której trwa bezustanna rywalizacja pomiędzy 

pewnymi siebie narodami. Ich zdaniem znalezienie tego 

spoiwa okazało się za trudne. Uznali, że chrześcijaństwo 

i kapitalizm, nauki przyrodnicze i technika, prawo rzym-

skie i Kodeks Napoleona, mieszczański sposób życia, 

demokracja i prawa człowieka, sekularyzacja państwa 

i społeczeństwa rozprzestrzeniły się na inne kontynenty 

i nie stanowią już proprium – własności narodów euro-

pejskich. Na dodatek wiele elementów tego wspólnego 

dorobku cywilizacyjnego zostało sprzeniewierzonych, 

chociażby kapitalizm integracji europejskiej, który obja-

wił się brutalną chciwością, pazernością i pychą.

Jeżeli przyjmiemy, że współczesna cywilizacja euro-

pejska osiągnęła swe dno, to nie pozostaje nic innego, 

jak odwołać się do prostych metod na pokonywanie 

zła: słowa oraz bezpośredniego kontaktu i przełamy-

wania bezradności. W tym miejscu należy przypomnieć 

przepiękny prolog Ewangelii św. Jana: „Na początku było 

Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono 

Trzeba jeszcze bardziej wzmocnić programy wymiany 
uczniowskiej, studenckiej i pracowniczej. Europa musi 
być jeszcze bardziej widoczna w sporcie, kulturze 
i turystyce. 
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było na początku u Boga”. Ze słowem wiąże się społecz-

na komunikacja w bezpośredniej formule face to face, 

dialog, debata, otwartość, zaufanie, zgoda i harmonia. 

Nawet jeżeli okaże się, że wybory do Parlamentu 

Europejskiego będą sukcesem egoizmu, partykularyzmu 

i protekcjonizmu, a w konsekwencji eurosceptycznej 

niepewności i chaosu, nie należy się załamywać, a wręcz 

przeciwnie – zabrać się solidnie do pracy. Pierwszym jej 

etapem muszą być nowe formy europejskiej komuni-

kacji i porozumienia, wychodzące poza dotychczasowe 

schematy uzgodnień instytucjonalnych, międzyrządo-

wych i międzypartyjnych. Istotną rolę mogą tu odegrać 

aktorzy krajowi (głównie samorządy, także te zawodo-

we) oraz organizacje pozarządowe i wszelkie (w tym 

niesformalizowane) ruchy społeczne. Takie instytucje, 

jak Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczny i Spo-

łeczny, z ich obecnymi bardzo ograniczonymi kompe-

tencjami, składem i formami działania, nie mają racji 

dalszego bytu. 

Warunkiem powodzenia tego scenariusza muszą być 

otwarte granice, wynikające z reguł Rynku Wewnętrz-

nego i acquis Schengen. Unijne wsparcie muszą uzyskać 

wszystkie te projekty, które mają zapewnić bezpośredni 

kontakt i spotkanie Europejczyków między sobą. Trzeba 

jeszcze bardziej wzmocnić programy wymiany uczniow-

skiej, studenckiej i pracowniczej. Europa musi być jesz-

cze bardziej widoczna w sporcie, kulturze i turystyce. 

Drugi etap to konieczność wzmożenia innowacyj-

ności, kreatywności, wizji, strategicznego myślenia, ale 

także sztuki konsekwentnego i skutecznego działania. 

Identyfikacja interesów państw i Unii Europejskiej nie 

może odbywać się w zaciszu gabinetów politycznych 

i dyplomatycznych. Do władzy musi dojść nowe poko-

lenie – nie elitarne, lecz egalitarne. Ci, którzy dziś rządzą 

Europą, zachowują się tak, jakby stracili wiarę w to, co 

sami ustanowili. Rozumieją to, co stare, ale do nowego 

są o wiele za słabi. 

W procesie zasadniczej zmiany w Europie mogą i po-

winny uczestniczyć również media. To przecież one mogą 

niwelować niechęć i nieufność do Europy, tak jak zrobiły 

to na przykład, wspierając członkostwo Polski w UE. Tylko 

razem z mediami możemy przystąpić do deliberacji na 

temat dalszego ciągu integracji europejskiej i uniknięcia 

katastrofy roku 2019. Z drugiej strony ludzie mediów 

muszą mieć świadomość, że Unia Europejska to nie tylko 

prostowanie bananów, uznawanie marchwi za owoc, moc 

żarówek, energetyka budynków, wędzenie wędlin, rodza-

je papierosów, farmakoterapia, materiał siewny, ochrona 

ptaszków i motylków, jakość dolno- i górnopłuków, ilość 

CO2 w powietrzu, podatek VAT na e-booki, nie wyłączając 

poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonaw-

czych spółek, których akcje są notowane na giełdzie. 

Nawet jeżeli media mają prawo do krytycznego 

spojrzenia na Unię Europejską, muszą zdawać sobie 

sprawę, że należy wyraźnie oddzielić poszukiwanie 

sensacji i skandali od odpowiedzialnego sugerowania 

korekt w prowadzeniu spraw europejskich i eliminowa-

nia unijnych błędów, absurdów i niekompetencji. Poza 

tym praktyka udowadnia, że dla mediów tematyka Unii 

Europejskiej nie zawsze jest najważniejsza. A to przecież 

media w ramach swej misji powinny przyczyniać się 

do kolejnego etapu zmiany, jakim ma być powrót do 

edukacji europejskiej opartej na czterech elementach: 

edukacji na temat Europy, czyli prezentacji historii kon-

tynentu i rozwoju idei europejskich oraz eksponowania 

kultury europejskiej jako etapu rozwoju kultur narodo-

wych; edukacji w zakresie integracji europejskiej, czyli 

ukazywania procesów integracyjnych w perspektywie 

historycznej oraz upowszechniania wiedzy o instytu-

cjach europejskich; uczeniu „europejskiego myślenia”, 

czyli upowszechniania fundamentalnych wartości i za-

sad, na których oparta jest Europa, takich jak demokra-

cja, tolerancja, prawa podstawowe; umacnianiu wśród 

obywateli niezbędnych do funkcjonowania każdego Eu-

ropejczyka „europejskich kompetencji”, wśród których 

należy wyróżnić znajomość języków obcych, korzystanie 

z technologii informatycznych, umiejętność dostosowa-

nia się do zmieniającego się rynku pracy. 

Ryzyko rozprzestrzenienia się nihilizmu w Europie 

przypomina wszechogarniającą Nicość w Niekończącej 

W procesie zasadniczej zmiany w Europie mogą 
i powinny uczestniczyć również media. 
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się historii Michaela Ende. Ostatnie lata historii integracji 

europejskiej udowodniły, że rozchodzą się światy: ten, 

który został wymyślony (zaplanowany) przez ojców 

Europy, i ten, który realnie kształtujemy i przeżywa-

my. Tracimy wiarę w to, co sami ustanowiliśmy. Coraz 

trudniej odpowiedzieć nam (nawet tym, którzy całe 

życie zajmują się badaniem integracji europejskiej) na 

pytanie, dlaczego to się nie udaje, dlaczego dopuszcza 

się do takich napięć, destabilizacji i kryzysów, dlacze-

go tyle „mądrych głów” nie jest w stanie zapobiec tak 

poważnym problemom. Coraz więcej w tym wszyst-

kim niejasności, komplikacji i niedomówień. Zaczyna 

dominować przekonanie, że ostatni „pełzający kryzys” 

jest dowodem na niedopasowanie natury człowieka do 

skrojonej w unijnych traktatach utopii (świata iluzji). Czy 

dziś obywatel Unii Europejskiej – wyborca Parlamentu 

Europejskiego – to ten, który sądzi o tym świecie, jaki 

jest, że być taki nie powinien, a o świecie, jaki być powi-

nien, że taki nigdy nie zaistnieje?

Chyba nie trzeba dziś nikogo przekonywać, że aksjo-

logia integracji europejskiej jest elementem przetrwa-

nia, zerwania z nihilizmem i kontynuacji dzieła integracji 

europejskiej. Unia Europejska nie może sobie pozwolić 

na katastrofę aksjologiczną. Musi wrócić do swych 

wartości fundacyjnych. Europejskie Dobro Wspólne 

mogłoby być dziś połączeniem zbiorowego interesu 

(politycznego i ekonomicznego) aktorów integracji 

europejskiej ze wspólnymi wartościami, szczególnie 

takimi jak: jedność, równość, wolność, solidarność, 

sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Na poziomie państw 

członkowskich i unijnych instytucji sprowadzają się 

Zbigniew Czachór – profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik 

Pracowni Badań nad Integracją Europejską, prawnik, politolog i dziennikarz, stały doradca 

Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. 
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one do solidarnej i jednoczesnej realizacji podjętych 

zobowiązań, udzielania sobie pomocy i wspólnej repre-

zentacji własnych interesów. To oczywiste, że wspólnota 

celów i wartości nie tylko bieżących, lecz także per-

spektywicznych może stanowić okoliczność sprzyjającą 

podejmowaniu kolektywnych wysiłków dla przełamania 

marazmu roku 2014 i tego, co przyniosą nam wybory do 

Parlamentu Europejskiego. 

Główne wartości mobilizujące do zapobieżenia 

końca Wspólnoty zapowiedzianego na rok 2019 to 

dobrobyt, postęp, rozwój i spójność. Do tego dochodzi 

zaufanie, otwartość i zrozumienie dla drugiego (innego) 

człowieka, narodu i społeczeństwa. W kółko i bez końca 

należy powtarzać, że bazą dla integracji europejskiej jest 

praworządność, uniwersalizm oraz niepodzielność praw 

człowieka i podstawowych swobód i wolności, zasada 

ludzkiej godności oraz respektowania przyjętych przez 

siebie reguł zawartych zarówno w acquis communauta-

ire, jak i acquis politique. 

Interes, pieniądz, siła i przewaga to nie wszystko… 

Unia Europejska oparta na wartościach nie będzie 

tworzyć nowych granic i linii podziału. Nie będzie 

zamykać, izolować, stając się mostem dla przepływu 

ludzi, wymiany dóbr wszelakich oraz permanentnego 

dialogu i komunikacji – przyczyniając się tym samym do 

eliminacji źródeł potencjalnego konfliktu i kryzysu. Tylko 

pielęgnowanie wspólnych wartości pozwoli państwom 

i obywatelom na jednoczesne bycie sobą i czerpanie 

z doświadczeń i swego dorobku. Unia Europejska 

nie może stracić tej niezwykłej zdolności do pomocy 

w zwracaniu się ludzi ku sobie. 
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Dominującym elementem w krajobrazie ekono-

micznym Unii Europejskiej pozostaje niepewność. 

W wielu państwach unijnych stopa bezrobocia nadal 

jest znacznie podwyższona, a wydatki konsumpcyjne, 

inwestycje i produkcja przemysłowa utrzymują się na 

dość niskich poziomach. Co więcej, w stosunku do strefy 

euro pojawiają się obawy, czy nie wystąpi w niej deflacja 

– nietypowe dla zdrowych gospodarek zjawisko spadku 

przeciętnego poziomu cen, które może przedłużyć okres 

dekoniunktury.

Wobec całkiem niezłych prognoz wzrostu PKB na lata 

2014–2015 wydaje się, że unijna gospodarka lada chwila 

wrzuci wyższy bieg, ale bliższa analiza jej kondycji od-

krywa prawdziwą gęstwinę problemów. Choć ciężko dziś 

cokolwiek powiedzieć z pewnością, mogą one wytłumić 

tempo ożywienia, a nawet przechylić szalę, na której waży 

się koniunktura w Europie, na stronę stagnacji.

Aby lepiej zrozumieć, o czym mowa, na unijną go-

spodarkę warto spojrzeć od strony klasycznego bilansu 

wpływów i wydatków. W tym świetle wypada przede 

wszystkim odnotować, że obecnie mniej więcej połowa 

państw członkowskich UE wykazuje nadmierne zadłu-

żenie, co znaczy, że zgromadziła w sektorze publicz-

nym dług przekraczający 60 procent PKB. Państwa te 

zamieszkuje łącznie blisko 400 milionów obywateli, czyli 

niemal 80 procent całej populacji UE. Mało tego, wielu 

gospodarkom ciążą także ogromne długi zakumulowa-

ne w sektorze prywatnym.

Przekładając powyższe uwagi na prozę życia: 

zadłużone kraje po prostu wykorzystały już za sprawą 

pożyczek znaczną część swoich przyszłych dochodów, 

co przez dłuższy czas będzie ograniczać możliwości 

konsumpcyjne ich społeczeństw. I to ograniczać tym 

bardziej boleśnie, że w licznych zakątkach świata za-

chodniego w latach prosperity życie na kredyt znacznie 

spowszedniało, stając się niejako „naturalne”.

Być może kwestia długów nie byłaby tak niepokoją-

ca, gdyby przed Unią Europejską rozciągały się widoki 

na szybkie przyrosty PKB. Taki scenariusz trudno jednak 

uznać za prawdopodobny. W najbliższych latach bar-

dziej niż boomu należy oczekiwać albo umiarkowanego 

wzrostu gospodarczego, albo – niestety – stagnacji.

Pierwszy powód do przypuszczeń, że dynamika 

gospodarki unijnej pozostanie raczej skromna, łączy 

się ze wspomnianym zadłużeniem. W sektorze publicz-

Dominującym elementem w krajobrazie ekonomicznym 
Unii Europejskiej pozostaje niepewność.

Unijna gospodarka na nieznanych wodach

JAN GMURCZYK

Unia Europejska wkracza w nowy etap rozwoju. To 

poniekąd czas mniejszej niż dotychczas obfitości 

niektórych atutów czy zasobów.
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nym duży dług nie tylko zawęża pole do stymulacji 

koniunktury przez państwo, ale wręcz stwarza nacisk na 

działanie odwrotne, czyli politykę oszczędności, która 

wygasza część aktywności gospodarczej. W sektorze 

prywatnym balast długów nie sprzyja z kolei wzrosto-

wi konsumpcji i inwestycji. W tym układzie powstaje 

błędne koło: do szybszej spłaty długów przydałby się 

większy dochód, którego jednak nie można tak łatwo 

wypracować z garbem zadłużenia.

Dodajmy, że społeczeństwa europejskie już od pew-

nego czasu się starzeją. Z każdym rokiem coraz bardziej 

pogorszać się będzie stosunek liczby pracowników do 

liczby emerytów. Ten proces już sam w sobie zapowiada 

istotne zmiany w takich sferach, jak potrzeby konsump-

cyjne obywateli, potencjał produkcyjny gospodarek 

i kondycja państwowych budżetów.

Aby udźwignąć ciężar zmian demograficznych, 

społeczeństwa będą musiały przede wszystkim praco-

wać więcej. Tymczasem na dolnych piętrach piramidy 

demograficznej obserwujemy w sporej grupie państw 

członkowskich inne wyzwanie – bezrobocie wśród 

młodzieży. Od tego, jak i kiedy uda się ten problem 

opanować, będzie zależeć stabilność całych gospoda-

rek. Zegar tyka, a przewlekłe bezrobocie doświadczone 

już za młodu potrafi negatywnie rzutować na trajektorię 

późniejszej kariery. Sprzyja także erozji dwóch bardzo 

ważnych cech: przedsiębiorczości i aktywności.

Oczywiście pewnej przeciwwagi dla malejącego za-

sobu pracy można upatrywać we wzroście jej wydajności. 

Pytanie tylko, jak duży potencjał drzemie w tym obszarze. 

W dłuższym okresie dla gospodarek dojrzałych (a takie 

w większości składają się na UE) typowy jest raczej skrom-

ny wzrost wydajności pracy, czyli 1–2 procent rocznie. 

Problem w tym, że w obliczu wspomnianych obciążeń 

taka dynamika może nie wystarczyć, by unijna gospodar-

ka opuściła niską orbitę wzrostu PKB.

Czy nie można jednak sprawić, aby wydajność 

rosła szybciej? Teoretycznie jest to osiągalne, głównie 

za sprawą postępu technicznego, do którego z kolei 

Unijna gospodarka na nieznanych wodach

prowadzi innowacyjność. Tyle tylko, że tu też nasuwają 

się wątpliwości.

Zastanówmy się przykładowo, jak duży zasób 

kapitału będzie w przyszłości dostępny na poszuki-

wanie innowacji. To o tyle niepewne, że w warunkach 

nagromadzonego zadłużenia i postępujących zmian 

demograficznych prawdopodobnie skurczy się pula 

dostępnych w gospodarce nadwyżek (oszczędności), 

które można skierować nie na bieżącą konsumpcję, 

utrzymanie osób niepracujących czy spłatę długów, lecz 

na inwestycje w postęp.

Spytajmy też, na ile państwa dotychczas niezbyt 

innowacyjne są w stanie pod tym kątem się rozwinąć. 

Gospodarki innowacyjnej – systemu niezwykle złożone-

go – nie sposób stworzyć na zawołanie w kilka lat. Ten 

proces wymaga nie tylko inwestycji, ale także wykształ-

cenia odpowiedniej architektury społeczno-ekonomicz-

nej. Zresztą już samo szukanie, testowanie i wdrażanie 

nowych rozwiązań nieraz potrafi trwać latami.

Z drugiej strony pojawia się natomiast pytanie, do 

jakiego stopnia gospodarki, które obecnie przodują 

w innowacyjności, mogą ją dalej podnosić. Ile innowa-

cyjnych produktów na jednostkę czasu jest w stanie 

wchłonąć rynek? Jak duże zużycie surowców i energii 

może udźwignąć środowisko naturalne w związku 

z wprowadzaniem do obrotu coraz częściej coraz 

to nowszych produktów? Jak liczny jest w populacji 

odsetek ludzi zdolnych tworzyć naprawdę kreatywne 

rozwiązania i wdrażać je w życie?

Podobne wątpliwości dotyczą w istocie pytania 

o granice wzrostu gospodarczego. Czy Unia Europejska 

do tych granic dojdzie? Obecnie trudno to stwierdzić. 

Jasne wydaje się tylko to, że w przyszłości nie można już 

brać za pewnik stałego i silnego wzrostu PKB oraz moż-

liwości nisko oprocentowanego zadłużania się na dużą 

skalę. Topnieć będą korzyści płynące z młodej struktury 

wiekowej społeczeństwa, a odkładanie koniecznych 

reform strukturalnych na bliżej nieokreślone „później” 

będzie się stawać coraz droższym luksusem. Ewolucji 

Aby udźwignąć ciężar zmian demograficznych, 
społeczeństwa będą musiały przede wszystkim 
pracować więcej. 
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będzie podlegać również pozycja UE w świecie, głównie 

za sprawą rosnącego znaczenia tak zwanych gospodarek 

wschodzących.

Słowem, Unia Europejska wkracza w nowy etap 

rozwoju. To poniekąd czas mniejszej niż dotychczas ob-

fitości niektórych atutów czy zasobów (słabsze przyro-

sty PKB, ograniczona możliwość pożyczek, kurczący się 

zasób pracy, mniej czasu na reformy, opadająca siła na 

arenie międzynarodowej). Do tych trudnych warunków 

gospodarowania trzeba szykować się już teraz.

Dobre przygotowanie UE do wyzwań przyszłości 

wymaga w pierwszym rzędzie neutralizacji przyczyn, 

które doprowadziły do kryzysu. W szczególności mylne 

jest wyobrażenie, że najlepszym remedium na wszel-

kie kłopoty byłby silny wzrost gospodarczy. Sprawa 

wygląda bowiem inaczej: wzrost gospodarczy, który 

jest trwały i sprzyja budowie dobrobytu, wypływa ze 

zdrowia systemu społeczno-ekonomicznego.

Choć przyczyny kryzysu są liczne, często ich wspól-

nym mianownikiem okazuje się nierównowaga w jakimś 

obszarze gospodarki. Przykładowo, wiele problemów 

wywołało zaburzenie właściwej proporcji między wy-

datkami a wpływami w budżetach państw, jak również 

zachwianie stabilności strefy euro na skutek utraty 

konkurencyjności kosztowej krajów Południa względem 

krajów Północy, zwłaszcza Niemiec. W eurolandzie dał 

o sobie ponadto znać niedorozwój integracji politycznej 

i fiskalnej w stosunku do stopnia zaawansowania inte-

gracji ekonomicznej. Za nierównowagę, która objawiła 

się w niektórych państwach europejskich, można też 

uznać zbyt duży rozrost sektora finansowego w porów-

naniu z wielkością realnej gospodarki.

W tym świetle jednym z centralnych wyzwań, jakie 

stoją obecnie przed UE, jest troska o przywrócenie bądź 

utrzymanie pewnej elementarnej stabilności w kluczowych 

obszarach gospodarki. Na drodze do opanowania istnie-

jących problemów poczyniono już postępy, ale procesy do-

stosowań nie są jeszcze zakończone. Część nierównowag 

narastała przez lata, więc nie da się ich szybko usunąć.

Zaznaczmy przy tym, że dobrze rokuje utworzenie 

w 2010 roku na poziomie unijnym nowego mechanizmu 

współpracy i monitorowania sytuacji ekonomicznej 

państw członkowskich – Semestru Europejskiego. 

Warto odnotować także powstanie Procedury Nierów-

nowag Makroekonomicznych (ang. Macroeconomic 

Imbalance Procedure), która pomaga identyfikować 

i usuwać potencjalne źródła zagrożenia dla stabilności 

gospodarczej.

Ustanowienie Semestru Europejskiego oraz podjęcie 

innych reform (wejście w życie paktu fiskalnego, działa-

nia na rzecz stworzenia unii bankowej itd.) to czytelny 

znak, że z kryzysu wyciągnięto wnioski. Europa potrze-

buje jednak dalszych kroków, aby pozostać w przyszłości 

obszarem największego na świecie dobrobytu.

Powtórzmy, że przed UE rysują się istotne zmiany 

w zakresie warunków gospodarowania. Dlatego nacisk 

na racjonalną politykę gospodarczą musi być jeszcze 

większy niż dotychczas. Celnie wyraża to zasada znana 

już w starożytnym Rzymie, kolebce europejskiej cywi-

lizacji: sprawny gospodarz pomnoży nawet niewielki 

majątek, nieudolny – utraci nawet największe bogactwa.

Oprócz działań obliczonych na osiągnięcie racjo-

nalności i efektywności ważna jest jednak również 

troska o takie „miękkie zmienne”, jak kapitał społeczny, 

zaufanie do państwa itp. Trudne czasy mogą wymagać 

od rządów wielu równie trudnych decyzji. Ich zrozumie-

nia ze strony obywateli można oczekiwać tylko wtedy, 

gdy polityka gospodarcza będzie jasna i przejrzysta, 

a członkowie społeczeństwa będą czuć, że państwo to 

faktycznie ich wspólnota. Innymi słowy, odpowiedzią 

krajów europejskich na wyzwania przyszłości powinno 

być między innymi dbanie o wysoką jakość instytucji 

publicznych.

Nieodzowna wydaje się również dalsza integracja. 

Unia Europejska nie dojrzała jeszcze do utworzenia 

pełnej federacji, ale wariant stopniowej integracji 

wcale nie musi być gorszy. Systematyczna „praca 

u podstaw” przynosi zazwyczaj stabilne efekty. Miejmy 

Wzrost gospodarczy, który jest trwały i sprzyja budowie 
dobrobytu, wypływa ze zdrowia systemu społeczno-
-ekonomicznego. 
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tylko nadzieję, że Europę stać pod względem czasu 

na metodyczne pogłębianie współpracy milimetr po 

milimetrze.

Być może jednak największy dylemat, przed jakim 

stoi dziś UE, brzmi: jak wdrożyć w życie te wszystkie 

zmiany, których wymaga przyszłość? Pamiętajmy, że 

w demokracji przepustkę do realizacji wygrywają te po-

mysły, wokół których udaje się zbudować poparcie. Jeśli 

poziom świadomości w państwach członkowskich co do 

zachodzących w ich otoczeniu procesów będzie niski, 

przełoży się to na małe poparcie dla koniecznych reform 

i tym samym przyczyni się do zastygnięcia gospodarki 

UE w marazmie.

Z tego powodu ważnym elementem europejskiej 

odpowiedzi na wyzwania przyszłości powinien być 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowa zaufania 

Europejczyków do UE, promocja debaty publicznej o jak 

największym zasięgu i na jak najwyższym poziomie, a tak-

że systematyczne dążenie do podnoszenia jakości kształ-

cenia w szkołach. Podobnych działań nie należy bagateli-

zować, gdyż deficyty w takich obszarach, jak demokracja, 

tożsamość europejska czy społeczeństwo obywatelskie 

mogą w przyszłości okazać się dla unijnej gospodarki 

jeszcze bardziej kosztowne niż deficyty budżetowe.

Na koniec warto pokusić się o kilka uwag, jak w za-

chodzące w UE procesy wpisuje się Polska. Otóż trzeba 

przede wszystkim zaznaczyć, że w ostatnich latach nasz 

kraj przeżywał nie tyle kryzys, co spowolnienie gospodar-

cze. Na tle europejskim zadłużenie zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym pozostaje na umiarkowa-

nym poziomie, a gospodarka nie wykazuje jakichś szcze-

gólnie ostrych nierównowag. W horyzoncie najbliższych 

kilku lat osiągalne wydaje się dość szybkie tempo wzrostu 

PKB, choć zapewne nie takie, jak przed kryzysem. Osta-

teczny bieg wypadków w Polsce będzie jednak silnie zale-

żeć od sytuacji w całej Unii Europejskiej. Każde ryzyko dla 

rozwoju lub stabilności unijnej gospodarki jest pośrednio 

ryzykiem także dla gospodarki polskiej.

Zauważmy ponadto, że działania potrzebne do 

zapewnienia Polsce rozwoju w przyszłości zasadni-

czo pokrywają się z tym, co z ekonomicznego punktu 

widzenia trzeba wypracować przed przyjęciem euro. 

Mowa tu przede wszystkim o podniesieniu innowacyj-

ności gospodarki oraz konieczności usprawnienia rynku 

pracy, gdyż duże bezrobocie występuje niezależnie od 

koniunktury.

Jednym z działań, które pomogłyby sprostać tym 

wyzwaniom, jest poprawa warunków dla prowadzenia 

biznesu, na przykład poprzez uproszczenie przepisów 

podatkowych czy zmniejszenie – tam, gdzie to możli-

we – wymiaru obowiązków informacyjnych względem 

różnych urzędów. Trudno myśleć o budowie prawdziwie 

sprawnej gospodarki rynkowej, jeśli jej koło zamacho-

we, jakim jest przedsiębiorczość, napotyka duże opory 

biurokratyczne. Nawiasem mówiąc, stopień uwolnienia 

w tym względzie potencjału gospodarki wpłynie także 

na to, jak dobrze uda się Polsce sprostać postępują-

cym zmianom demograficznym. A są to zmiany, które 

nawet na tle Starego Kontynentu rysują się wyjątkowo 

poważnie.

Wśród priorytetów powinno znaleźć się ponadto 

dążenie do osiągnięcia jak najwyższej jakości kształce-

nia dzieci i młodzieży. Polski system edukacji wymaga 

przeglądu i reform. W trakcie nauki szkolnej bardziej 

niż dotychczas trzeba promować kreatywność, przed-

siębiorczość i tak zwane kompetencje „miękkie”, w tym 

umiejętność komunikacji i współpracy. Abstrahując już 

od wartości dodanej dla uczniów, takie zmiany ułatwiły-

by Polsce rozwój innowacyjności. Warto także położyć 

większy nacisk na edukację ekonomiczną i wprowadzić 

do szkół filozofię – nie po to, by omawiać suche definicje 

czy zgłębiać biografie zmarłych uczonych, lecz by rozwi-

jać umiejętność myślenia.

Pamiętajmy bowiem, że w każdej gospodarce 

najważniejszy jest człowiek. Największe nadzieje na 

sprostanie wyzwaniom przyszłości zarówno w Polsce, 

jak i w całej Unii Europejskiej nie powinny wiązać się 

z maszynami (technologią, innowacjami) czy pie-

niędzmi (wzrostem PKB), lecz z tym, co będą sobą 

reprezentować obywatele. Humanizm – koncepcja 

Sprawny gospodarz pomnoży nawet niewielki majątek, 
nieudolny – utraci nawet największe bogactwa. 
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stawiająca człowieka w centrum uwagi – to przecież 

nie tylko podstawa europejskiej kultury, ale także idea, 

która przyczyniła się do narodzin kapitalizmu. Trudno 

wyobrazić sobie przyszłość UE, jeśli tego fundamentu 

zabraknie.
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Z JANUSZEM LEWANDOWSKIM rozmawiają JAN GMURCZYK i KONRAD NIKLEWICZ

Jan Gmurczyk, Konrad Niklewicz: Sądząc po 

sondażowych wynikach ugrupowań skrajnie anty-

unijnych, cała masa Europejczyków straciła wiarę 

w europejski projekt. A nastrojów nie poprawia fakt, 

że europejska gospodarka wciąż nie odbiła się od 

kryzysowego dna. Unia przegrywa?

Janusz Lewandowski: Kryzysowe realia zawsze 

przyczyniają się do spotęgowania egoizmów narodo-

wych. Tym samym Europa, która jeszcze nie otrząsnęła 

się z problemów gospodarczych, przejdzie podczas 

majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego test 

wiarygodności. Okaże się, na ile byt określa świadomość, 

na ile kryzys ekonomiczny osłabił wiarę we wspólną 

europejską przyszłość. 

Obecnie wielu młodym Europejczykom brakuje 

przekonania, że będą mieli lepsze życie niż starsze 

pokolenie. Dlatego żadne deklaracje czy obietnice już 

nie wystarczą. Jeżeli Unia ma pokonać pokryzysową 

smutę, musi okazać swoją użyteczność. Przykładowo, 

szereg państw europejskich, w tym Węgry i Słowacja, 

w swoich inwestycjach de facto polega całkowicie na 

funduszach europejskich. To jeden z tych widocznych 

dla ludzi pożytków z Unii. Poziom inwestycji prywatnych 

w Europie ciągle jest o mniej więcej 350 miliardów euro 

niższy niż przed kryzysem. Tę lukę trzeba uzupełnić, aby 

była nadzieja na miejsca pracy.

Czy jesteśmy jeszcze w stanie przekonać Euro-

pejczyków, że warto cały czas wierzyć Unii? Czy ten 

marsz eurosceptyków można jeszcze zatrzymać?

Unia Europejska, która była kiedyś unikalnym projek-

tem prowadzonym przez elity, trafiła na agendę debaty 

publicznej w państwach członkowskich. Nadchodzące 

wybory, zwane europejskimi, będą ciągle tak naprawdę 

krajowymi, ale domieszka wiary lub niewiary w Euro-

pę będzie w nich obecna bardziej niż kiedykolwiek. 

Dotyczy to także Niemiec, gdzie decyzja Trybunału 

Konstytucyjnego uchyliła próg wyborczy, co po raz 

pierwszy toruje drogę do Parlamentu Europejskiego nie 

tylko partiom proeuropejskim, ale także eurosceptykom 

– zarówno z prawej, jak i lewej strony.

W majowych wyborach okaże się, czy nagromadzo-

ne przez ostatnie lata frustracje utrudnią dalszą integra-

cję europejską. Paradoksalnie dzieje się to w momencie, 

kiedy wspólna waluta – projekt najbardziej polityczny ze 

wszystkich – wymaga więcej „inwazyjnej Brukseli”. Do 

Po optymizm 
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Nadchodzące wybory europejskie będą ciągle tak 
naprawdę krajowymi, ale domieszka wiary lub 
niewiary w Europę będzie w nich obecna bardziej 
niż kiedykolwiek.
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tego dochodzi jeszcze specyficzne poczucie współ-

zależności. Niemcy czują, że Grecja ma wpływ na ich 

gospodarkę, ale nie jest to ciepłe poczucie wspólnoty 

losu. Są tylko zimne zależności, zwłaszcza w strefie euro, 

które polegają na tym, że gospodarczy i polityczny koszt 

rozstania jest zbyt wielki. Takie odczucia trudno uznać za 

miłe podłoże wspólnoty europejskiej.

Czy metodą na przezwyciężenie tej smuty nie 

jest „ucieczka do przodu” poprzez wejście Unii 

Europejskiej w sferę socjalną? Z badań wynika, że 

Europejczycy tego właśnie oczekują. Chcą Europy, 

która dba o obywateli.

Jestem przeciwnikiem rozbudzania nadmiernych 

oczekiwań socjalnych. Narzędzia do realizacji tego celu 

znajdują się na poziomie narodowym, przy czym rządy 

nieudolne w reformach chętnie tę odpowiedzialność 

zrzucają na Brukselę.

Niemniej jednak, w budżecie na lata 2014–2020 

pojawiły się – oprócz Europejskiego Funduszu Społecz-

nego – dwa programy, które wychodzą naprzeciw ocze-

kiwaniom obywateli. Pierwszy to Youth Employment 

[dosł. zatrudnienie dla młodzieży – przyp. red.], czyli 

inicjatywa wsparta kwotą sześciu miliardów euro, adre-

sowaną do regionów, w których bezrobocie młodzieży 

przekroczyło 25 procent. Drugi program ma zapewnić 

lepsze finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Mamy zatem nowe linie budżetowe, ale konsekwentnie 

podkreślam: nie rozbudzajmy nadmiernych oczekiwań. 

Odpowiedzialność i narzędzia pozostają na poziomie 

narodowym. Nie wystarczą fundusze publiczne, trzeba 

odwagi w reformowaniu rynku pracy.

A jak na tle Europy prezentuje się Polska?

Polska krzepi. Nasz kraj zrobił wybitną karierę 

wizerunkową. To dzieło zbiorowe, ponieważ udział 

w jego tworzeniu miała nie tylko podziwiana zaradność 
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gospodarcza, nie tylko rząd, ale także nasza obecność za 

granicą – pracowitość tych, którzy wyjechali za chlebem, 

narciarze w Alpach, mocna reprezentacja w instytucjach 

europejskich itd. Wielką rolę odgrywa także doskonały 

image premiera Polski. W Unii Europejskiej niewielu 

liderów jest u steru od tak dawna. Podobnie jak Angela 

Merkel, Donald Tusk pozostaje symbolem ciągłości 

i stabilizacji w Europie.

Warto podkreślić, że przemiana wizerunkowa Polski 

ostatniego dwudziestolecia usuwa w cień wszystkie 

zakurzone stereotypy. Postrzegano nas jako dzielny 

naród, ale nasz kraj wybił się na niepodległość bez roz-

lewu krwi, a potem także wybił się na gospodarność. Po 

optymizm jeździ się dziś do Warszawy.

Mamy go aż tak dużo?

Sondaże wskazują, że zaufanie do instytucji europej-

skich bije na głowę zaufanie do instytucji krajowych. 

Z drugiej jednak strony mało kto cieszy się na 

myśl o wymianie złotówki na euro. Jeśli dodamy 

do tego jeszcze kryteria, jakie trzeba spełnić przed 

przyjęciem wspólnej waluty, to pojawia się pytanie, 

czy Polska wejdzie do strefy euro w ciągu dekady. 

Czy nie grozi nam miejsce w Europie „drugiej pręd-

kości”, zwłaszcza w obliczu zmian zachodzących 

w eurolandzie?

Oczywiście, od kiedy Czechy deklarują gotowość 

podpisania paktu fiskalnego i myślą o euro, oczy zwró-

cone są na Polskę i Szwecję. Dla wiarygodności naszego 

kraju niezwykle potrzebne jest potwierdzenie naszych 

zobowiązań traktatowych.

Sęk w tym, że w wymiarze wewnętrznym natra-

fiamy na problemy. Po pierwsze, pojawia się kwestia 

głębiej pojętych kryteriów ekonomicznych oraz stopnia 

konwergencji. Chodzi o to, aby przyjęcie wspólnej 

waluty było bezpieczne dla polskiej gospodarki. Po 

Przemiana wizerunkowa Polski ostatniego 
dwudziestolecia usuwa w cień wszystkie zakurzone 
stereotypy.
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drugie, mamy do czynienia z wyzwaniem o charakterze 

politycznym. Ponieważ przyjęcie euro wymaga zmiany 

konstytucji, sprawa pozostanie nierozwiązana, dopóki 

w Sejmie nie będzie odpowiedniej większości.

Na tym jednak nie koniec. Polska rodzina i polski biz-

nes, patrząc na swoją sytuację, muszą po prostu uwie-

rzyć, że wymiana złotówki na euro się opłaca. Bez tego 

nie będzie w naszym kraju wspólnej waluty. A nieobec-

ność w strefie euro na dłuższą metę odbierze Polsce 

wpływ na kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej.

Na ile jednak podobne argumenty mają szansę 

przebić się w wyborach?

Nie jest to wygodny motyw wyborczy, bo strefa euro 

wciąż kojarzy się Polakom z kryzysem. Z drugiej strony 

los Ukrainy pomaga zrozumieć, że chodzi o coś więcej – 

o przyszłość i bezpieczeństwo Polski w Europie. Sedno 

wspomnianej kariery Polski polega na tym, że zbiorowym 

wysiłkiem zasłużyliśmy na zaproszenie do rdzenia decy-

zyjnego. Przestaliśmy być krajem na peryferiach, który 

kiedyś miał oficjalną twarz PiS, Samoobrony i LPR, czyli 

kraju „specjalnej troski”. Mamy szansę współkształtować 

przyszłość kontynentu. Przy wszystkich niewiadomych 

dotyczących Europy Południowej i Wielkiej Brytanii, Trój-

kąt Weimarski może stać się Trójkątem Europejskim.

Polska potrzebuje scenariusza cywilizacyjnego. Tak 

trzeba stawiać ten problem, wychodząc poza kwestie 

ekonomiczne. Sądzę, że Polacy zaczynają to rozumieć, 

wpatrzeni w dramat naszych wschodnich sąsiadów. 

Z czasem pomoże świadomość, że euroland, po kapi-

talnym remoncie, staje się budowlą trwałą, odporną na 

wstrząsy, dającą wymierne korzyści, choćby eliminację 

ryzyka walutowego w biznesie czy tańsze kredyty 

mieszkaniowe dla rodzin.

Czy takie kraje, jak Estonia, Łotwa i Litwa, są dla 

Polski przykładem, że nie warto zwlekać z przyję-

ciem euro?

Znajdujemy się w innej sytuacji niż Estończycy, 

Łotysze i Litwini. Kraje bałtyckie mają płytki rynek, 

waluty od dawna związane z euro, a poza tym ciągle na 

różne sposoby „uciekają” z byłego imperium sowieckie-

go – poprzez korytarze transportowe i energetyczne 

oraz wspólną walutę. Zbliżył nas do nich rozwój sytuacji 

na Ukrainie, bo teraz lepiej rozumiemy geopolityczny 

kontekst naszych wyborów.

Niemniej, ekonomiści powinni nadal przypominać 

doświadczenia takich państw, jak Hiszpania, Włochy czy 

Portugalia. Spełnienie formalnych kryteriów konwergen-

cji, które dotyczą między innymi deficytu budżetowego, 

długu i inflacji, nie zagwarantuje korzyści z obecności 

w strefie wspólnej waluty. Kluczem jest innowacyjność 

i konkurencyjność gospodarki. To jest dzisiejsze wyzwa-

nie strategiczne dla Polski.

Czy zmiany wprowadzone do zasad wydatko-

wania funduszy europejskich na lata 2014–2020 

wystarczą, by Polska rozwinęła konkurencyjność 

na dziesięciolecia i w ten sposób uniknęła pułapki 

średniego rozwoju?

Oto jest pytanie. Zresztą przed podobnym wyzwa-

niem stoi cała Europa Środkowo-Wschodnia. Niezbywal-

ną częścią planów na przyszłość musi być dokończenie 

prawdziwie europejskiej infrastruktury transportowej 

i energetycznej, w tym transgranicznych korytarzy 

europejskich. Dalej zaczyna się wyzwanie doskonale roz-

poznane i nazwane: jak kierować fundusze unijne, aby 

gospodarka naśladowcza, konkurująca cenami, stała się 

innowacyjna, konkurencyjna technologicznie. Łatwiej 

o diagnozę niż o receptę. 

Cóż, znam tylko dwa przypadki powstania inno-

wacyjnego społeczeństwa za sprawą działań państwa. 

Pierwszy to Finlandia, gdzie miała miejsce świadoma 

budowa kultury informatycznej, z której wyrosła Nokia. 

Drugi to Estonia, nazywana czasem „małą Doliną Krze-

mową”. Przykład Nokii dowodzi zarazem, że wszelkie 

Polska rodzina i polski biznes, patrząc na swoją sytuację, 
muszą po prostu uwierzyć, że wymiana złotówki na euro 
się opłaca.
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przewagi są tymczasowe, śmiertelne. Odpowiedź na to 

wyzwanie zdaje się polegać przede wszystkim na bu-

dowaniu więzi pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwo-

jowymi a gospodarką. Ogólnie jednak trudno wskazać 

jakieś cudowne recepty na sukces.

A może dobrym przykładem budowy konkurencyj-

ności byłoby wzorowanie się na Korei Południowej?

W świetle reguł konkurencji i przejrzystości, których 

wymaga Unia Europejska, nie widzę możliwości powtó-

rzenia ścieżki koreańskiej w Polsce.

Wróćmy do nadchodzących wyborów. W czym 

europejska oferta Platformy Obywatelskiej jest lep-

sza od oferty jej konkurentów politycznych?

Wybór jest prosty: czy przyjmujemy zaproszenie do 

współdecydowania w UE, czy też wzmacniamy frakcje 

zainteresowane demontażem projektu europejskiego. 

Byłoby wielkim paradoksem, gdyby Polska – kraj, który 

czerpie tyle korzyści z obecności w UE – wysłała do 

Parlamentu Europejskiego eurosceptyków, zasilając tym 

samym orientację na małe budżety unijne albo ochronę 

krajowych rynków pracy przed swobodą przemiesz-

czania się. Trudno sobie wyobrazić działania bardziej 

sprzeczne z polskim interesem.

Platforma Obywatelska chce tworzyć unijną wspól-

notę korzyści. Prawo i Sprawiedliwość patrzy natomiast 

na Europę nieufnie, oczami z lat dwudziestych i trzydzie-

stych XX wieku, kiedy osamotniona Polska była okrążo-

na przez wrogie mocarstwa. PiS nie umie się odnaleźć 

w dzisiejszej, sprzyjającej naszemu państwu przestrzeni 

geopolitycznej. Gotowe jest zasilać te frakcje, które de 

facto otwarcie kolidują z polskimi interesami. Polska jest 

zainteresowana solidarnością budżetową, możliwością 

pozyskania szans życiowych na obcych rynkach pracy 

oraz europejską polityką zagraniczną i obronną. Partne-

rzy Jarosława Kaczyńskiego chcą innej Europy.

Program PO wyraża zaufanie we własne siły, na-

tomiast projekty PiS biorą się z kompleksów, którym 

towarzyszy „wzdęcie godnościowe”, utrudniające dialog 

z zagranicą. W warunkach utrzymywania napięcia na 

wszystkich możliwych frontach i skłócenia ze wszystkimi 

trudno prowadzić politykę europejską. Mało tego, jeżeli 

będziemy prowokowali sąsiadów, to faktycznie można 

sprowokować powrót do rzeczywistości geopolitycznej 

dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas nie po-

zostałoby Polsce już nic innego, jak schować się niczym 

żółw w skorupie, co jednak oznaczałoby wątpliwe 

bezpieczeństwo i wątpliwe korzyści z obecności w Unii 

Europejskiej. Różnica jest zatem fundamentalna: współ-

decydowanie albo zesłanie na peryferie.

Janusz Lewandowski – doktor ekonomii, komisarz UE ds. budżetu i programowania 
finansowego oraz przewodniczący Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową. 
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