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Wstęp

  Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma 

Th e Review of European Aff airs. W zamyśle twórców prezentowany półrocznik ma 

być interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym, 

poświęconym szeroko rozumianej problematyce europejskiej – platformą wymiany 

poglądów przedstawicieli nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, 

prawnych i wielu innych na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami na Starym 

Kontynencie.

Interdyscyplinarny profi l czasopisma Th e Review of European Aff airs przesądza 

o jego otwartości na artykuły z różnych dyscyplin naukowych, przygotowane 

zarówno przez doświadczonych naukowców, jak i początkujących przedstawicieli 

świata nauki, niezależnych ekspertów oraz praktyków z Polski i zagranicy. 

Zapraszamy do współpracy Autorów, którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań 

i wnieść wartość dodaną do toczącego się dyskursu wokół procesów integracyjnych 

w Europie, szczególnie w ramach Unii Europejskiej, w kontekście zmieniających 

się uwarunkowań politycznych i społeczno-gospodarczych. Przyjmujemy artykuły 

w językach polskim i angielskim.

Wydawcą czasopisma jest działające od 1989 r. Polskie Stowarzyszenie Badań 

Wspólnoty Europejskiej (PECSA), które wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym 

profi lem naukowo-badawczym. Podejmowane przez PECSA działania i realizowa-

ne projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów 

kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, w tym m.in. 

ekonomii, politoligi i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, 

socjologii i antropologii, przyczyniając się do zapewnienia i popularyzacji rzetelnej 

i obiektywnej wiedzy na temat europejskich procesów integracyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem w nich miejsca i roli Polski. 
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Zapraszamy do lektury niniejszego numeru czasopisma. Mamy nadzieję, iż 

artykuły, które zostały na jego łamach zaprezentowane, staną się przyczynkiem do 

dyskusji na temat zróżnicowanych wymiarów integracji europejskiej i stanowić będą 

istotny wkład do aktualnej debaty nad przyszłością Unii Europejskiej i Europy.

Redakcja 

“Th e Review of European Aff airs”

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)



Introduction

 It is our great pleasure to share with you the very fi rst issue of Th e Review of European 

Aff airs. Our aim is to create an international and interdisciplinary scientifi c journal 

(biyearly) devoted to study of Europe in all its aspects. Th e Review of European Aff airs 

is set to become a platform for exchange of ideas between economists, social scientists, 

lawyers and representatives of humanities on the contemporary issues of Europe.

Interdisciplinary profi le of Th e Review of European Aff airs determines its openness 

to articles in various fi elds, authored by established researchers or, independent experts 

and expercienced professionals from Poland and abroad. We are seeking submissions, 

both in Polish and English, from authors who wish to present the results of their 

research and thus add to the debate on the European integration, particularly within the 

European Union, in the context of changing political and socio-economic conditions.

Th e Review is published by the Polish European Community Studies Association 

(PECSA) which was established in 1989 and is characterised by its inter- and 

multidisciplinary research and scientifi c profi le. PECSA’s activities and projects within 

the European studies integrate knowledge from diff erent fi elds, particularly socio-

economics and humanities, including economics, political science, international 

relations, law and administration, sociology and anthropology, thus helping to create 

and diff use high-quality knowledge on European integration, with the emphasis on 

Poland and its place within Europe.

We invite you to become our reader. We hope that the articles presented in Th e 

Review will infl uence the debate on the various dimensions of European integration.

Editorial Board 

“Th e Review of European Aff airs”

Polish European Community Studies Association (PECSA)
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OLGA BARBURSKA*

Unia Europejska bardziej federalna, 
konfederalna czy elastyczna? Debata 
nad modelami integracji europejskiej**

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza stanu debaty nad niezwykle ważnym dla Unii Europejskiej pro-
blemem aksjologicznym, jakim jest określenie optymalnego modelu funkcjonowania procesów 
integracyjnych toczących się w ramach UE. Analiza ta prowadzona jest w formie uzasadnienia 
hipotezy badawczej mówiącej, że Unia ma obecnie do wyboru trzy zasadnicze modele: federal-
ny, konfederalny i oparty na tzw. elastycznej integracji. Stawiając pytania badawcze dotyczące 
każdego z tych modeli Autorka dokonuje oceny ich wad i zalet, kończąc swoje rozważania wy-
ciągnięciem wniosku, że koncepcja elastycznej integracji zdaje się najlepiej sprzyjać niezbędnym 
reformom politycznym i instytucjonalno-prawnym w Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, federalizm, konfederalizm, elastyczna integracja. 

Wprowadzenie

Jedną z podstawowych przyczyn poważnego kryzysu, jaki przeżywa obecnie Unia 

Europejska, jest utrzymywanie się strukturalnych i funkcjonalnych słabości dotyczących

  * Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, o.barburska@uw.edu.pl 
** Tekst napisano na podstawie badań prowadzonych w ramach projektu „CEWSE – Centre of 

Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new 

Economic, Social & Geopolitical Settlement” współfi nansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Programu Erasmus+ (Decision No: 575418-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE).  
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zarówno założeń ideologiczno-politycznych, na jakich opiera się jej funkcjonowanie, 

jak też mechanizmów wprowadzania tych założeń w życie. Najważniejszą słabością 

wydaje się brak wyraźnie zarysowanej dalekosiężnej wizji europejskich procesów 

integracyjnych, czyli brak określenia ich fi nalité politique (Wojnicz et al. 2015). 

Zagadnienie to stanowi przedmiot ożywionych polemik zarówno polityczno-

-ideologicznych, jak i badawczych, gdyż, jak określił to Zbigniew Czachór, „niezbędnie 

konieczne jest precyzyjne zdefi niowanie wizji Unii, także w kontekście przyszłości 

integracji” (Czachór 2015: 13). Problem ten oznacza po prostu konieczność znalezienia 

i ewentualnego wdrożenia w życie optymalnego modelu integracyjnego, zgodnie 

z którym UE powinna się rozwijać obecnie i w przyszłości. 

Zasadniczym celem niniejszych rozważań jest najpierw prezentacja, a następnie 

analiza debaty nad tym niezwykle ważnym dla Unii Europejskiej problemem 

aksjologicznym. W udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie modele powinny być 

przy tym brane pod uwagę, pomocne może być postawienie właściwej hipotezy 

badawczej. Zakłada ona, że z aksjologicznego punktu widzenia UE stoi aktualnie 

przed koniecznością dokonania historycznie kluczowego wyboru, od którego zależeć 

będą jej przyszłe losy. Unia musi bowiem rozstrzygnąć – i to czym prędzej oraz wbrew 

poglądom negującym wagę tego wyboru – następujący dylemat: albo dalej rozwijać 

swoje struktury ponadnarodowe i umacniać kompetencje wspólnotowe we wszystkich 

dziedzinach (co zakłada bardziej stanowcze wprowadzanie modelu federalistycznego 

i metody wspólnotowej), albo utrzymać obecny model mieszany (w dużym stopniu 

oparty na modelu konfederacyjnym i współpracy międzyrządowej w połączeniu 

z elementami neofunkcjonalizmu), albo też rozwijać nowe formy działalności oparte 

na modelu szeroko pojmowanej tzw. zróżnicowanej czy też elastycznej integracji 

wykorzystującej w praktyce mechanizmy wszystkich pozostałych modeli. 

Rozwinięcie i uzasadnienie tak pojmowanej hipotezy wymagają postawienia 

kilku pytań badawczych. Pierwsze z nich, mające charakter wprowadzający, dotyczy 

tego, w jaki sposób można oceniać model już istniejący i funkcjonujący w praktyce. 

Kolejne dwa pytania mają bardziej zasadnicze znaczenie i wymagają określenia 

tego, jakie zalety oraz wady mają najważniejsze modele integracyjne mogące mieć 

tu zastosowanie. Innymi słowy, konieczne jest dokonanie charakterystyki najpierw 

modeli najbardziej znanych i podstawowych, czyli federalizmu i konfederalizmu, 

a następnie – zyskującego na znaczeniu modelu opartego na zasadach zróżnicowanej/

elastycznej integracji. 

Przed przejściem do dalszych rozważań należy wskazać, że dokonywanie wyboru 

modelu rozwojowego UE tak naprawdę ma charakter wyboru stricte ideologicznego 

i politycznego, a nie merytorycznego. Nie mamy tu bowiem do czynienia z obiektywnie 
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złym czy dobrym rozwiązaniem. Przyjęcie określonego modelu zależy przecież 

od preferencji ideologiczno-politycznych decydentów oraz społeczeństw państw 

unijnych, biorących pod uwagę różne, mniej lub bardziej racjonalne argumenty oraz 

uwzględniających także rozmaicie pojmowane interesy narodowe. Z badawczego 

punktu widzenia można jedynie podejmować próby zbadania i określenia, jakie 

konkretne rozwiązania najlepiej służą realizacji przyjętych założeń. 

Jeśli chodzi o kwestię oceny aktualnie funkcjonującego modelu integracji 

europejskiej, to jest on obiektem mniej lub bardziej ostrej krytyki. Do jego 

zdecydowanych krytyków należy m.in. Giandomenico Majone, zaliczający się 

zresztą do grona badaczy określających ten model nie tyle jako łączący elementy 

metody wspólnotowej z międzyrządową, ale jako mający przede wszystkim charakter 

neofunkcjonalny (Majone 2014; Cianciara 2015: 170–172). Autor ten jest przekonany, 

że obecny model jest skazany na porażkę przede wszystkim dlatego, że zakłada 

ekstrapolację modelu państwa narodowego na poziom ponadnarodowy, czyli dąży 

do stworzenia swoistej „Unii westfalskiej”. Dla poparcia swej tezy Majone przytacza 

cztery główne argumenty. 

Po pierwsze, obecny model skupia się na samym procesie integracyjnym, a nie 

na uzyskiwaniu konkretnych rezultatów – jako przykład przytoczona jest Unia 

Gospodarcza i Walutowa (UGiW), której głównym celem ma być nie uzyskanie 

efektywności ekonomicznej, ale uruchomienie procesu politycznego dążącego 

do unii politycznej. Po drugie, obecny model integracji ma ułomności, dotyczące 

przeceniania znaczenia i kompetencji unijnych instytucji ponadnarodowych (które 

w istocie nie gwarantują sprawnej realizacji polityk wspólnotowych); stosowania 

podejścia harmonizacyjnego, czyli stosowania zasady „jedno dla wszystkich”, która 

nie sprawdza się w warunkach narastającego zróżnicowania w ramach całej UE; 

występowania w związku z powyższym nadmiernego centralizmu oraz braku 

elastyczności i wreszcie braku mechanizmu pozwalającego na pociąganie decydentów 

unijnych do politycznej odpowiedzialności za ich działalność. 

Następny argument przeciwko aktualnemu modelowi integracji podnoszony 

przez Majone dotyczy problemu faktycznie nieograniczonych oraz niejasnych 

kompetencji organów i instytucji UE, które nie dysponują przy tym odpowiednimi 

środkami czy zasobami, aby móc odpowiednio działać. Oznacza to, że Unia realizuje 

ambitne przedsięwzięcia (jak wspomniana UGiW) nie biorąc pod uwagę – zgodnie 

z tym, co autor ten nazywa „polityczną kulturą totalnego optymizmu” – obiektywnych 

uwarunkowań i ograniczeń. Ostatni, czwarty argument obejmuje zarzut, że istniejący 

model integracji europejskiej opiera się na prawie i sankcjach, a nie na koordynacji 

i zachętach. Stanowi to nie tylko przejaw braku zaufania w stosunkach między 
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państwami członkowskimi oraz między nimi a instytucjami unijnymi, ale także 

duże obciążenie dla funkcjonowania całej Unii. Zwiększa to bowiem tzw. koszty 

transakcyjne (zapewniające wiarygodność zobowiązań), jak również sprzyja 

nadmiernej centralizacji i zarazem biurokratyzacji, dotyczącej m.in. konieczności 

monitorowania działań państw i instytucji unijnych zgodnie z obowiązującymi 

regułami gry. 

Jak widać, funkcjonujący obecnie model integracji w ramach Unii Europejskiej 

może być w sposób zasadny obiektem surowej krytyki. Opiera się ona na zarzutach 

dotyczących zarówno przyjęcia w ramach tego modelu szeregu błędnych założeń 

wyjściowych, jak też ich niewłaściwej implementacji. W sumie od początku bardzo 

ograniczało to i nadal ogranicza jego skuteczność, o czym świadczą chociażby 

sytuacje kryzysowe, w jakich Unia obecnie się znajduje. Skuteczność tę dodatkowo 

osłabiają takie negatywne zjawiska (zasługujące na odrębne potraktowanie), jak 

tzw. defi cyt demokratyczny wpisany w cały unijny system ustrojowy, a także kryzys 

legitymizacji społecznej w odniesieniu do integracji europejskiej (Kubin 2010). Skoro 

istniejące rozwiązania są wadliwe, to nasuwa się pytanie, jak powinien wyglądać 

optymalny model rządzący funkcjonowaniem Unii Europejskiej? 

1. Unia bardziej wspólnotowa czy międzyrządowa? 

Przebieg europejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej kierował się 

pewną logiką wywodzącą się z występowania w ich ramach dwóch podstawowych 

modeli. Wprawdzie konkurowały one ze sobą, a ich stosowanie połączone było 

w określonej mierze z wykorzystaniem podejścia neofunkcjonalnego, to jednak 

w efekcie powstawał oryginalny model mieszany. Niemniej wydaje się, że – 

wbrew wątpliwościom co do ich znaczenia podnoszonym przez niektórych 

badaczy i polityków – największy wpływ na kształt instytucjonalno-prawny oraz 

samo funkcjonowanie Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej miały: model 

federalistyczny (utożsamiany z metodą wspólnotową) oraz model konfederacyjny, 

stosowany jako metoda międzyrządowa (Barburska, Milczarek 2013, 106–114). 

Nie ulega wątpliwości, że spośród obydwu tych koncepcji model konfedera-

listyczny proponował rozwiązania mniej spektakularne i zarazem bardziej zacho-

wawcze. Nawiązywał on do znanej i „oswojonej” w europejskiej praktyce oraz myśli 

politycznej idei luźnej współpracy w pełni suwerennych państw – co w rozmaitych 

konfi guracjach było przecież cechą charakterystyczną Europy przez całe stulecia. 
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Natomiast model federalistyczny, opierający się na bogatym dorobku europejskiej 

i amerykańskiej myśli federalistycznej, stanowił propozycję bardziej ambitną 

i jednocześnie bardziej kontrowersyjną. Postulował on bowiem w swej wersji maksy-

malistycznej, aby ostatecznym celem procesów integracyjnych było powstanie eu-

ropejskiego superpaństwa czy też Stanów Zjednoczonych Europy. 

Z tego względu idee federalistyczne są bardziej znane, a zapewne także bardziej 

eksponowane przez swych zazwyczaj aktywnych zwolenników, do których należało 

i należy szerokie grono prominentnych polityków, reprezentujących zresztą różne 

opcje ideologiczno-polityczne. Zostawiając już na boku grono tzw. Ojców Europy 

z lat 40. i 50. XX w., spośród działaczy współczesnych można wymienić przykładowo 

takich zwolenników modelu federalistycznego, jak Jacques Delors (z jego ideą 

„Wielkiej Europy”) czy Joschka Fischer, ze swoim apelem o większą federalizację UE 

wygłoszonym w 2000 r. Kompleksowy projekt w tym zakresie zgłosiła w 2013 r. grupa 

znanych polityków (w tym Romano Prodi, Tony Blair, Gerhard Schröder i Marek 

Belka), wzywająca do zdecydowanego zacieśnienia integracji zgodnie z modelem 

wspólnotowym (Góralczyk 2014: 185–185). Niektóre ze składanych propozycji nie 

tylko opierały się na ogólnych założeniach federalizmu, ale przewidywały bardzo 

konkretne, czasami dosyć szczegółowo rozpisane przedsięwzięcia. Wydaje się, 

że warto je zaprezentować po to, aby lepiej rozumieć tok myślenia zwolenników 

europejskiego federalizmu. 

Tak np. w 2014 r. ówczesna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding 

wystąpiła z bardzo daleko idącym projektem o charakterze federalistycznym 

przewidującym przekształcenie Unii Europejskiej w „Stany Zjednoczone Europy”. 

Nowa struktura byłaby swoistym europejskim superpaństwem, które przejęłoby 

większość kompetencji rządów państw członkowskich wchodzących w skład tej 

nowej federacji. Komisja Europejska miałaby być głównym organem wykonawczym 

(a więc de facto centralnym rządem tego superpaństwa), mającym uprawnienia 

władcze wobec egzekutyw krajowych. Natomiast pełną władzę ustawodawczą 

sprawowałby parlament składający się z dwóch izb: niższej pochodzącej z wyborów 

bezpośrednich oraz senatu, w skład którego wchodziliby przedstawiciele państw 

członkowskich. Uprawnienia tego nowego parlamentu byłyby większe niż krajowych 

władz ustawodawczych, a z kolei rola Rady Europejskiej sprowadzona byłaby do 

funkcji konsultacyjnych. Podobne poglądy głosił w tym czasie także europoseł Daniel 

Cohn-Bendit (niegdysiejsza ikona lewicowych ruchów kontestacyjnych), którego 

zdaniem silne, dysponujące sprawnymi organami ponadnarodowymi „europejskie 

państwo federalne wydaje się być jedyną realną i trwałą strukturą dla mieszkańców 

Starego Kontynentu” (W Europie powstanie… 2014; Henzel 2016). 
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Obecnie jednym z czołowych zwolenników takich rozwiązań jest „główny 

federalista Europy”, jak nazywany jest Guy Verhofstadt, były premier Belgii i obecnie 

szef frakcji ALDE1 w Parlamencie Europejskim. Uważa on, że w Unii Europejskiej 

jest za dużo ustaleń międzyrządowych i wykorzystywania przez kraje członkowskie 

prawa weta. Jego zdaniem „potrzebujemy nowej Unii Europejskiej, bo ta, którą 

mamy teraz ma problem instytucjonalny: nie jest unią, tylko konfederacją państw 

narodowych” (Przyszłość UE… 2016). Co więcej, w grudniu 2016 r. zgłosił on projekt 

„drastycznego zracjonalizowania architektury UE”. 

Podobnie jak wcześniej zrobiła to komisarz Reding, zaproponował on przejęcie 

przez Komisję Europejską roli ogólnounijnego rządu, zajmującego się w szczególności 

polityką zagraniczną i fi nansową. Dziedzinami tymi mieli by zajmować się spec-

jalnie powołani ministrowie w randze wieceprzewodniczących Komisji, którzy 

odpowiadaliby przed Radą UE oraz Parlamentem Europejskim. Te dwa organy 

miały by być zresztą poważnie zreformowane: Parlament uzyskałby pełnię praw 

w sprawach budżetowych, a Rada zmieniłaby strukturę, stając się instytucją 

jednolitą, której dotychczasowe rady tematyczne pełniłyby jedynie funkcje doradcze. 

W propozycji Verhofstadta duży nacisk położono także na wprowadzenie mecha-

nizmów chroniących UE przed kryzysami gospodarczymi, m.in. w formie ustanowie-

nia nowego „kodeksu konwergencji” oraz systemu monitorowania budżetów państw 

członkowskich. Pojawił się także (niezbyt jeszcze rozwinięty) postulat wprowadzenia 

„pełnoprawnej unii obronnej” (Henzel 2016). 

Swoje pomysły polityk ten uzupełnił propozycjami zawartymi w jednej z rezolucji 

Parlamentu Europejskiego z marca 2017 r. Postulował w niej dokonanie zmian 

traktatowych w takich ważnych dziedzinach jak zarządzanie gospodarką, polityka 

zagraniczna, prawa podstawowe czy przejrzystość funkcjonowania struktur unijnych. 

Reformy te miałyby prowadzić m.in. do stworzenia stanowiska unijnego ministra 

fi nansów, przekazania Komisji Europejskiej dużej władzy w zakresie implementacji 

„wspólnej polityki gospodarczej UE” (opartej – co istotne – na oddzielnym budżecie 

strefy euro) oraz powoływania przewodniczącego Komisji w drodze powszechnych 

wyborów bezpośrednich przeprowadzanych we wszystkich państwach członkowskich. 

W odniesieniu do wzmocnienia zasad demokracji i zarazem przejrzystości działań 

UE Verhofstadt jest przekonany, że „możemy mieć silną, potężną i poważaną Unię” 

1  Chodzi o Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, które zgodnie ze swoją 

nazwą stanowi formację o profi lu liberalnym i zarazem najbardziej wspólnotowo nastawioną frakcję 

w Parlamencie Europejskim. 
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oraz jednocześnie „silne demokracje narodowe i lokalne”. Co więcej, jego zdaniem 

„jedno nie może istnieć bez drugiego” (Parlament Europejski 2017). 

Na poglądy tego polityka warto zwrócić uwagę również z tego względu, że 

formułowane przez niego koncepcje zawierają nie tylko praktyczne recepty polityczne, 

gospodarcze i społeczne, ale opierają się przy tym na szerszej refl eksji teoretycznej 

(Verhofstadt 2007). Wprawdzie promowana przez niego idea federalizmu ma 

wyraźny wydźwięk liberalny, ale to pokazuje jedynie, że idea ta ma rozmaite wersje 

i odcienie, a sam Verhofstadt jest zresztą krytykowany za odejście od ortodoksyjnie 

pojmowanego liberalizmu. Jednym z głównych wątków jego myśli politycznej jest 

głębokie przekonanie, że „idea Europy federalnej jest przyszłościowa”, gdyż pozwoli 

na przezwyciężenie głównego zagrożenia stojącego przed Unią Europejską, jakim 

są „konfl ikty między nacjonalizmami i grupami etnicznymi” (Verhofstadt  2017, 53). 

Program tego polityka składa się z sześciu punktów (Zaremba 2015). Najważniejszy 

z nich obejmuje koncepcję „nowego federalizmu”, który koncentruje się na 

klasycznym dla tego nurtu postulacie przekazywania na poziom ponadnarodowych 

instytucji europejskich jak największych kompetencji sprawowanych obecnie przez 

państwa narodowe. Zgodnie z przedstawionymi wyżej koncepcjami szczegółowymi 

miało by to obejmować m.in. stworzenie centralnego rządu oraz urzędu prezydenta 

Europy. Inne punkty programu Verhofstadta także dotyczą kwestii już przez 

niego rozwijanych, jak reforma fi nansów unijnych (które mają „służyć potrzebom 

społecznym”, a nie jedynie osiąganiu zysków przez fi nansjerę), polityka ekologiczna 

(oparta na solidarności ekologicznej, energii odnawialnej, prawie do życia w czystym 

środowisku itp.) oraz wiążący się z tym „alterglobalizm europejski”, walczący m.in. 

z łamaniem praw pracowniczych oraz nadużyciami popełnianymi przez wielkie 

korporacje. 

Istotne miejsce w programie federalnym zajmują kwestie dotyczące polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Proponowane jest w nim m.in. 

stopniowe, rozpisane na etapy powołanie armii europejskiej, będącej uzupełnieniem, 

a nie konkurencją wobec NATO, jak również bardziej stanowcze przeciwdziałanie 

głównym zagrożeniom międzynarodowym. Obejmują one przede wszystkim 

agresywną politykę Rosji oraz kryzys migracyjny, który powinien być rozwiązywany 

– zgodnie z klasycznymi założeniami federalizmu – głównie na szczeblu unijnym, 

a nie przez poszczególne państwa członkowskie. Wszystkie powyższe założenia 

korespondują ze stwierdzeniem, że „Unia Europejska nie może rezygnować z metody 

wspólnotowej opartej na porozumieniu i kompromisie na rzecz akceptacji dla 

egoizmów narodowych i państwowych” (Czachór 2015: 13). 
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Eksponowanie w niniejszych rozważaniach koncepcji federalistycznych nie 

oznacza, że ich główny konkurent, model konfederacyjny, jest nieobecny w refl eksji 

badawczej i praktyce politycznej Unii Europejskiej. Jak już na to wskazywano, 

oparta na założeniach tego modelu tzw. metoda międzyrządowa od zawsze 

była i nadal jest stosowana w funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich/Unii 

Europejskiej. Wciąż stanowi ona ważny element obecnie przeważającego modelu 

mieszanego, w ramach którego synkretycznie współdziałają dodatkowo elementy 

federalizmu i neofunkcjonalizmu. Zdaniem niektórych badaczy, w tym zwłaszcza 

Tomasza G. Grosse, obecnie mamy nawet do czynienia ze „wzrostem znaczenia 

międzyrządowości”, czego przejawem jest pojawianie się zarówno nowych koncepcji, 

jak też wprowadzanie ich założeń w życie (Grosse 2015: 116). Dotyczy to np. idei new 

intergovernmentalism, czyli tzw. nowej międzyrządowości (Bickerton et al. 2015), jak 

też pojawianie się nowych tendencji w funkcjonowaniu UE, które Grosse określa jako 

„asymetryczna konfederacja”2. 

Nadal ścierają się wizje reprezentujące obydwa główne modele integracji europe-

jskiej. Świadczy o tym fakt, że znaczna część polityków, komentatorów i badaczy 

prezentujących podejście opowiadające się za rozwojem modelu konfederacyjnego 

opartego na współpracy międzyrządowej jednocześnie neguje użyteczność rozwiązań 

wspólnotowych. Tak np. polski minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimo-

szewicz już w 2002 r. mówił: „Dziś na europejski federalizm nie ma przyzwolenia” 

(cyt. za Góralczyk 2014, 181). Obecnie inny Polak, przewodniczący Rady Europejskiej 

Donald Tusk, także opowiada się przeciwko ortodoksyjnie pojmowanemu federa-

lizmowi. Twierdzi on, że należy zwalczać „utopię Europy bez państw narodowych” 

i uznaje za obsesyjną „ideę natychmiastowej i pełnej integracji”, której, jego zdaniem, 

zwykli obywatele UE bynajmniej nie popierają (Speech by… 2016). 

Także w odniesieniu do debaty o tym, jaki model rozwojowy Unii Europejskiej 

najlepiej może przysłużyć się wzmocnieniu jej pozycji w świecie, pojawiają się 

ewidentne odniesienia do użyteczności obydwu modeli: federalizmu i konfederalizmu 

(Barburska 2017: 28; Barburska 2016: 12–13). Jako przykład opinii badaczy polskich 

można przytoczyć zdanie Teresy Łoś-Nowak, według której uwspólnotowienie 

unijnej polityki zagranicznej „staje się konieczne, jeśli Unia chce być aktorem 

ważnym, współdecydującym o polityce światowej” (Łoś-Nowak 2004: 11). Także 

dla Bogdana Góralczyka „bez dalszej federalizacji, opierając się tylko na luźnej 

2  Cechą „asymetrycznej konfederacji” ma być „nierówna dystrybucja władzy między państwami 

największymi i najsilniejszymi gospodarczo a tymi słabszymi, mniejszymi lub o peryferyjnym 

usytuowaniu geografi cznym” (Grosse 2015: 120). 
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konfederacji, Europa niestety nie odegra roli globalnego gracza” (Góralczyk 

2014: 182); tak też sądzi Dariusz Milczarek, który uważa, że dla Unii Europejskiej 

pragnącej taką rolę odgrywać „większą użyteczność wydaje się prezentować model 

federalistyczny, czyli większe jej uwspólnotowienie”, podczas gdy kontynuowanie 

modelu międzyrządowego „petryfi kowałoby tylko niezadowalający stan obecny” 

(Milczarek 2005: 151). 

Oczywiście pojawiają się także zdania przeciwne, preferujące w dziedzinie unijnej 

polityki zagranicznej bardziej zdecydowane niż do tej pory wykorzystywanie modelu 

konfederacyjnego stosującego metodę międzyrządową. Wśród autorów polskich takie 

tezy od dawna głosi m.in. Roman Kuźniar. Jego zdaniem, „najbardziej pożądany 

byłby model międzyrządowy z silnym przywództwem”, a to z tego względu, że model 

wspólnotowy „nie posiadałby wystarczającej legitymizacji politycznej i społecznej do 

odgrywania przez Unię wyrazistej roli międzynarodowej” (Kuźniar 2002: 29). 

Oceniając koncepcje federalizmu i konfederalizmu trzeba wziąć pod uwagę ich 

słabości i wady zarówno w sferze poznawczej, jak też praktyki politycznej. Zgodnie 

z surową oceną Jana Barcza, obydwa te modele integracyjne „wyczerpały swoją 

formułę intelektualną”, czasem służąc jedynie „doraźnym celom politycznym”, czyli 

zgodnie z przedstawionymi wyżej diagnozami, federalizm służy do forsowania dążeń 

do pogłębiania procesów integracyjnych, a konfederalizm – do ich renacjonalizacji, 

czyli osłabiania lub fragmentyzacji. Uznając prawo badacza do stawiania takich tez, 

to niemniej w kontekście niniejszych rozważań trudno zgodzić się z inną, zdecydowanie 

zbyt surową opinią tego samego autora. Uważa on, że federalizm i konfederalizm 

nigdy nie stały się „punktem bezpośredniego odniesienia w pracach nad kolejnymi 

etapami integracji europejskiej ani nie pozwalały na sprecyzowanie docelowej wizji 

(modelu) tego procesu” (Barcz 2016: 138) – podczas gdy działo się wręcz odwrotnie, 

a obydwa modele służyły dokładnie właśnie takim celom (Barburska, Milczarek 

2013: 106–107). 

Przejawem krytycznego sposobu myślenia jest pojawianie się już od dawna kon-

cepcji idących dalej i postulujących odejście od powyższych paradygmatów. Dotyczy 

to zwłaszcza modelu federacyjnego (wraz z powiązanym z nim modelem neofunk-

cjonalnym), który opierając się na idei „ever closer Union” konsekwentnie postuluje 

rozszerzanie oraz wzmacnianie procesów integracji europejskiej. Wiele wskazuje 

na to, że istotnie „do przeszłości należy dziś paradygmat, który przez dziesiątki lat 

określał podejście do procesu integracji i wiązał jego efektywność z coraz mocnie-

jszym ujednoliceniem współdziałania” (Barcz 2017). Model ten jest coraz częściej kon-

testowany, gdyż, jak określiła to Agnieszka K. Cianciara: „Mitem jest przekonanie, 

że Unia Europejska musi być stale pogłębiana i poszerzana, bowiem w przeciwnym 
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razie nastąpi w Europie odwrót od jakichkolwiek tendencji integracyjnych”. Dotych-

czasowe niepowodzenia UE nie muszą wcale oznaczać upadku samej idei integracji, 

ale po prostu konieczność jej redefi nicji idącej w kierunku większego pragmatyzmu, 

który zakłada „elastyczną, zdecentralizowaną i pluralistyczną integrację” (Cianciara 

2015, 174). 

2. Unia bardziej elastyczna? 

W sytuacji, gdy modele federalistyczny i konfederalistyczny podlegają 

wychodzącej z różnych założeń krytyce, pojawia się kwestia zidentyfi kowania czy 

może wypracowania nowego modelu integracji, który lepiej spełniałby wymogi 

dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Inicjatywy o charakterze zarówno badawczym, 

jak i praktycznym pojawiają się w tym zakresie już od dawna, a podstawowa propozycja 

obejmuje szeroką gamę koncepcji składających się na model tzw. zróżnicowanej/

elastycznej integracji. W największym skrócie można określić, że chodzi tu 

o możliwość różnicowania zakresu i tempa europejskich procesów integracyjnych 

w zależności od zdolności bądź woli politycznej poszczególnych państw członkowskich. 

Pomimo genezy sięgającej praktycznie początków powojennych procesów 

integracyjnych w Europie oraz obecności w ich myśli teoretycznej oraz praktyce 

politycznej, model ten był do niedawna stosunkowo mniej uwzględniany 

w dyskusjach naukowych i politycznych. Dodatkowym utrudnieniem jest tu fakt, 

że nie opiera się on na spójnie skonstruowanej koncepcji. Niemniej nie zmienia to 

faktu, że w ostatnich czasach koncepcja zróżnicowanej/elastycznej integracji przestaje 

być marginalizowana, a wręcz przeciwnie – wydatnie zyskuje na znaczeniu, stając 

się bardzo ważnym elementem debat na temat przyszłego, optymalnego modelu UE. 

Wielu polityków i badaczy wiąże z tą koncepcją duże nadzieje, licząc, że będzie ona 

stanowić efektywne remedium na przezwyciężenie obecnych problemów integracji 

europejskiej. Z tego względu należy dokładniej przyjrzeć się jej założeniom oraz 

możliwościom wykorzystania. 

Na wstępie, nie wchodząc w głębsze rozważania historyczne, wystarczy 

przypomnieć dawne koncepcje w tym zakresie: formułowane w latach 70. ubiegłego 

wieku idee „Europy różnych prędkości” Leo Tindemansa i Willy Brandta oraz 

„Europy á la carte” Ralfa Dahrendorfa; powstałe w latach 90. koncepcje „Kerneuropa” 

czyli „twardego rdzenia (jądra)” autorstwa Wolfganga Schäublego i Karla Lammersa 

oraz „koncentrycznych kręgów” Edouarda Balladura, jak również szeroką gamę 
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idei opracowanych już podczas ostatnich kilkunastu lat po roku 2000. Wymienić tu 

można koncepcje m.in.: „centrum grawitacji” Joschki Fishera, „awangardy” Jacquesa 

Delorsa, „pionierskiej grupy” Jacquesa Chiraca, „Europy dwóch prędkości” Nicolasa 

Sarkozy’ego czy „unii politycznej” Angeli Merkel (Płóciennik 2016: 22; Starzyk 2001: 

43 i nast.). 

Podkreślić przy tym trzeba, że nazewnictwo, jak też autorstwo wszystkich tych 

koncepcji, jest kwestią płynną i podlega rozmaitym ocenom oraz interpretacjom. 

Tak np. według niektórych źródeł Jacques Delors dodatkowo był już w 1980 r. twórcą 

koncepcji „zmiennej geometrii”, której autorami mieli być także Wolfgang Schäuble 

i Karl Lammers oraz Carlos Westendorp. Z kolei ideę „Europy á la carte” miała zgłosić 

– lub też tylko popierać – Margaret Th atcher i inni politycy brytyjscy (Molendowska 

2015: 189–191; Popowicz 2006: 33–36). Znacznie poważniejszym problemem jest 

jednak to, że również w kwestii terminologii dotyczącej całej tej problematyki panuje 

– wyjątkowy nawet jak na nauki społeczne – chaos powodujący zamieszanie także 

w odniesieniu do treści poszczególnych koncepcji. Jak określił to obrazowo jeden 

z badaczy, w dziedzinie tej mamy do czynienia „z ciężkim przypadkiem semantycznej 

niestrawności” (cyt. za Ziółkowska 2016: 36). 

Generalnie rzecz biorąc, pomimo kładzenia nacisku na rozmaite elementy i as-

pekty, powyższe idee mieszczą się w szerokim nurcie idei, które swoje uzasadnienie 

czerpią przede wszystkim z zasady tzw. wzmocnionej współpracy (reinforced coop-

eration) obowiązującej w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie ze swą nazwą, zasada ta 

proponuje większe zróżnicowanie i jednocześnie rozproszenie działań integracyjnych 

tak, aby lepiej dostosować je do konkretnych warunków. Ma ona swoje umocowanie 

prawne w art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a jej zasadniczym celem jest, 

oprócz sprzyjania realizacji celów Unii i ochrony jej interesów, „wzmocnienie procesu 

jej integracji”. Pozwala to różnicować tempo procesów zacieśniania integracji w ra-

mach UE przez grupy państw członkowskich (w liczbie co najmniej dziewięciu), które 

podejmując się takich działań są zobligowane m.in. do przestrzegania naczelnego 

wymogu zachowania spójności Unii Europejskiej jako całości. W odniesieniu do 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (a ściślej do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony) taką rolę spełnia tzw. stała współpraca strukturalna (permanent structured 

cooperation – PESCO), której zasady reguluje art. 46 TUE. 

Ze względu na fakt, że próby konceptualizacji (nie mówiąc o realizacji!) zasady 

„wzmocnionej współpracy” mogą przybierać tak różne formy, najwłaściwszym 

rozwiązaniem byłoby znalezienie formuły łączącej ich główne założenia lub 

przynajmniej stanowiącej dla nich rodzaj wspólnego mianownika. Zadanie takie 

miała spełniać koncepcja tzw. zróżnicowanej integracji (diff erentiated integration). 
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Funkcjonuje ona od dawna, ale ostatnio zyskuje na znaczeniu w wymiarze zarówno 

praktyki politycznej, jak i badań, czego przejawem jest stosunkowo bogata literatura 

przedmiotu– piszą o niej zarówno przytaczani autorzy polscy, jak też wielu badaczy 

zachodnich (Tocci et al. 2014; Schimmelfennig et al. 2014; Stubb 1996). W sensie 

defi nicyjnym oznacza ona, że „nie wszystkie państwa członkowskie będą objęte 

procesem integracji w taki sam sposób i w takim samym zakresie”, a „podgrupa 

państw członkowskich może w określonym zakresie pogłębić integrację w stosunku 

do pozostałych państw członkowskich” (Barcz 2016: 140). Według innej defi nicji 

zróżnicowana integracja dąży do wyłonienia się „organizacyjnego i terytorialnego 

rdzenia, który tworzą najbardziej zaangażowane w integrację państwa członkowskie, 

otoczonego przez państwa mniej zaawansowane we współpracy” (Płóciennik 2016: 

15). W literaturze przedmiotu istnieje także szereg innych defi nicji (Ziółkowska 2016: 

34–35). 

Koncepcja ta doczekała bogatej refl eksji teoretycznej, szczegółowo analizującej 

jej rozmaite aspekty i proponującej rozmaite jej interpretacje – tak np. Jan Barcz, 

opierając się na rozważaniach Nathalie Tocci i Giovanni Falega, przytacza cztery 

skomplikowane pod względem koncepcyjnym modele zróżnicowanej integracji3. 

Jeśli chodzi z kolei o jej zalety i wady, w sposób syntetyczny ich oceny dokonał 

Sebastian Płóciennik. Wskazuje on, że zastosowanie w praktyce zasad zróżnicowanej 

integracji zmniejszałoby wrażliwość Unii na kryzysy (jako że nie musiałaby 

reagować na nie w jednolity sposób); stwarzałoby lepsze warunki do wprowadzania 

innowacji instytucjonalnych przez bardziej „odważne” państwa oraz wzmacniałoby 

legitymizację polityczną zaangażowania we współpracę dzięki lepszemu dostosowaniu 

zainteresowanych państw do określonych form tej współpracy. Aby uzyskać takie 

efekty, konieczne byłoby istnienie grupy państw najbardziej zmotywowanych 

i zdeterminowanych (awangardy), która miałaby za zadanie m.in. wskazywanie 

kierunków rozwoju całej UE (Płóciennik 2016: 16). 

Koncepcja zróżnicowanej integracji ma jednak także swoje poważne wady. 

Należy do nich brak wyraźnie określonego, mobilizującego uczestników współpracy 

celu politycznego oraz poczucia wspólnej tożsamości, jak również zanik stosowania 

w praktyce zasady solidarności. Kolejną wadą jest ograniczenie czy wręcz likwidacja 

3  Należą do nich modele: zawartych w sobie kół (a concentric circles Europe), nakładających się 

na siebie częściowo obszarów (a Europe of multiple clusters), „koła rowerowego” (a hube-and-spoke 

Europe) oraz Unii „jądra” złożonej ze zróżnicowanych obszarów (a patchwork core Europe). Sami 

autorzy przyznają, że ich modele pozostają jedynie „wzorcami teoretycznymi, w pewnym tylko 

zakresie mającymi odniesienia do reform ustroju UE” (Barcz 2016: 143–145). 
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korzyści wynikających z bardziej pogłębionej integracji, jak np. efekt skali działań 

podejmowanych w ramach całego wspólnego rynku, możliwość rozwiązywania 

licznych i trudnych problemów transgranicznych oraz swoistego wymuszania 

na wszystkich państwach członkowskich przyjmowania przez nie optymalnych 

rozwiązań czy wreszcie dysponowanie możliwościami kolektywnego ograniczania 

nacisków ze strony grup interesu. Wskazać także trzeba, że struktury oparte na 

tej zasadzie mogą być bardzo trudne do zarządzania (m.in. ze względu na większe 

skomplikowanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami państw), 

a także mogą ulegać silnym tendencjom do zamykania się przed pozostałymi 

członkami UE. 

Występowanie tego typu wad i niedostatków skłania do poszukiwania koncepcji 

bardziej dostosowanych do realiów integracji europejskiej. Jan Barcz podkreśla, 

że powyższe „modele nie umożliwiają odpowiedzi na zasadnicze pytanie – w jaki 

sposób budować UE bardziej jednolitą i efektywną” (Barcz 2016, 146). W związku 

z tym badacz ten proponuje koncepcję, którą on sam, ale także inni autorzy nazywają 

modelem tzw. elastycznej integracji (fl exible integration). Wprawdzie wielu badaczy, 

jak Alexander C. Stubb czy Joanna Ziółkowska, stosują wymiennie terminy: 

„zróżnicowana integracja” i „elastyczna integracja”, ale wydaje się, że ten ostatni 

ma szerszą konotację i jest bardziej ogólny. Określany tym terminem model jest 

jednocześnie uważany za bardziej pojemny pojęciowo, a co ważniejsze – zdaje się 

mieć charakter bardziej pragmatyczny niż teoretyczny. Z tych to powodów wydaje się, 

że koncepcja elastycznej integracji znajduje szersze zastosowanie i lepiej odpowiada 

wymogom zarówno badań naukowych, jak i praktyki politycznej. 

Według Barcza, model elastycznej integracji opiera się na czterech głównych 

założeniach („warunkach brzegowych”). Pierwsze dotyczy przyjęcia podstawowego 

punktu widzenia, że wszelkie przyszłe formy integracji będą przebiegać w ramach 

instytucjonalno-prawnych Unii wciąż istniejącej jako specyfi czna organizacja 

ponadnarodowa. Następne założenie uwzględnia fakt, że istniejące już od dawna 

wewnętrzne zróżnicowanie Unii Europejskiej stało się jej trwałym, ważnym i 

strukturalnym elementem. Tego rodzaju zróżnicowanie ma istotne znaczenie 

dla międzynarodowej aktywności UE, pozwalając jej – i to jest kolejne założenie 

modelu – na lepsze i bardziej aktywne oddziaływanie również na zewnątrz4. Ostatnie 

założenie przewiduje, że klamrą spinającą wszystkie poprzednie powinna być 

4  Pomogłoby to np. w ustaleniu specjalnego statusu zarówno dla występującej z UE Wielkiej 

Brytanii, jak też odwrotnie – dla państw do niej aspirujących, jak Turcja i Ukraina.
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ewolucja procedur unijnych w takim kierunku, aby zróżnicowanie wewnętrzne 

w pełni mieściło się w ramach instytucjonalno-prawnych Unii, czyli absolutnie 

powinna być zachowana jej spójność ustrojowa. 

Przyjęcie takich założeń – jak uważa Barcz – ma stwarzać przewagę integracji 

elastycznej nad zróżnicowaną, przyczyniając się do zachowania faktycznej i formalnej 

spójności Unii, której koncepcja zróżnicowanej integracji nie zapewnia, mogąc 

prowadzić do faktycznej fragmentyzacji struktury unijnej. W celu usprawnienia 

proponowanego przez siebie modelu UE autor ten proponuje dodatkowo 

wprowadzenie istotnych innowacji, jak np. zmianę procedury zawierania traktatów 

unijnych (tak aby obowiązywały one tylko te państwa, które tego sobie życzą) lub też 

stosowanie tzw. metody szengeńskiej, czyli zawieranie umów międzynarodowych 

wiążących państwa członkowskie poza ramami instytucjonalno-prawnymi UE. 

Model elastycznej integracji pozwala także na wprowadzanie trzech głównych 

kryteriów zróżnicowania, które można powiązać z poszczególnymi modelami 

wymienionymi wcześniej. I tak, można tu wyróżnić kryterium rozróżnienia czasu 

ze względu na to, że nie wszystkie kraje angażują się równocześnie w konkretne 

przedsięwzięcia, które mogą mieć charakter krótkotrwały/częściowy lub długotrwały/

stały (integracja wielu prędkości). Drugim jest kryterium rozróżnienia przestrzeni 

uwzględniające to, że przedsięwzięcia te są prowadzone przez odrębne, poszczególne 

państwa (integracja o zmiennej geometrii), a ostatnim jest kryterium rozróżnienia 

materii czy też przedmiotu ze względu na fakt, że poszczególne aspekty przedsięwzięć 

integracyjnych są wybierane wedle uznania przez ich uczestników (integracja à la 

carte)5. Możliwe są także inne, jeszcze bardziej pogłębione porównania np. modelu 

„wielu prędkości” z modelem „zmiennej geometrii”, do czego zastosowano kryteria 

trwałości zróżnicowania (podziału), ram traktatowych (acquis), celów oraz ryzyka 

segmentacji (Molendowska 2015: 192; Ziółkowska 2016: 54–55). 

Oceny koncepcji elastycznej integracji, podobnie jak pozostałych modeli in-

tegracji europejskiej, można dokonywać nie tylko uwzględniając punkt widzenia 

analizy badawczej, ale też koncentrując się na pokazaniu jej aspektów praktycznych, 

czyli przełożenia jej głównych założeń na język polityki. Stosowanie tego modelu 

może bowiem odbywać się w bardzo zróżnicowany sposób. Spośród wielu idei w tym 

zakresie na wskazanie zasługuje promowana przez wspomnianego Giandomenico 

5  Niektórzy badacze, jak np. Agnieszka K. Cianciara, ograniczają zastosowanie tego zróżnicowania 

tylko do formalnych reguł prawa unijnego, czyli ma ono dotyczyć jedynie poszczególnych polityk lub 

aktów prawnych UE (Cianciara 2015: 166–167). 
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Majone koncepcja „Europy jako klubu klubów” (Majone 2014). Autor ten proponuje 

stworzenie struktury opierającej się nie na dobrach kolektywnych (a więc nie takich, 

z których korzystają wszyscy członkowie danej grupy, gdyż z ich dostarczaniem 

UE ma obecnie duże kłopoty), ale na tzw. dobrach klubowych. Miałyby one być 

dostarczane tylko przez państwa członkowskie (członków klubu) rzeczywiście zain-

teresowanych wspólną współpracą, a w przypadku gdyby nie wywiązywały się z tego 

obowiązku, państwa te mogłyby być z klubu usuwane. 

Z kolei Jan Techau z think tanku Carnegie Europe stawia prosty postulat: 

„W niektórych obszarach pojawia się potrzeba «więcej» integracji, w innych z kolei 

pojawia się presja na jej ograniczenie” (Techau 2016). W podobnym duchu utrzymane 

są propozycje (formułowane np. przez Simona Hixa z London School of Economics), 

aby Unia odeszła od „scentralizowanych ustaleń międzyrządowych” i przekształciła 

się w „zdecentralizowaną federację”. W jej ramach grupy państw członkowskich 

o podobnych interesach zawierałyby własne umowy i tworzyły własne ugrupowania, 

dotyczące np. wzajemnej redystrybucji uchodźców między śródziemnomorskimi 

krajami UE (Przyszłość UE… 2016). 

Jeszcze inny pomysł zgłosiła w 2016 r. grupa badaczy skupionych wokół bruksel-

skiego think tanku Bruegel. Proponują one tworzenie swoistych „unijnych kręgów”, 

których funkcjonowanie doskonale wpisywało by się w przytoczoną wcześniej 

diagnozę Jana Barcza mówiącą o usprawnieniu aktywności międzynarodowej 

UE dzięki zastosowaniu modelu elastycznej integracji. Badacze brukselscy postulują 

mianowicie stworzenie tzw. Partnerstwa Kontynentalnego. Miała by to być struktura 

formalnie organizująca współpracę Unii Europejskiej z jej sąsiadami: albo z tymi 

państwami, które ją opuszczają lub być może opuszczą (Wielka Brytania i ewentu-

alnie inne państwa członkowskie, zwłaszcza z Europy Środkowej), albo z tymi, które 

tak naprawdę nie mają realnych szans, aby do UE przystąpić, jak Turcja i Ukraina 

(Pisani-Ferry et al. 2016). 

Warto wreszcie wskazać, że dla części badaczy zgłaszanie koncepcji elastycznej 

integracji stanowi próbę ominięcia podstawowych sporów ideologiczno-politycznych 

dotyczących przyszłości Unii Europejskiej i tym samym skoncentrowania się jedynie 

na podejściu pragmatycznym, zajmującym się rozwiązywaniem konkretnych, 

bieżących problemów. Niektóre ze zgłaszanych postulatów odbiegają zresztą dosyć 

daleko od tradycyjnych rozwiązań. I tak np. pojawiają się głosy opowiadające się za 

przeniesieniem środka ciężkości procesów integracyjnych z instytucji państwowych 

i ponadnarodowych na szczebel samorządów, w tym zwłaszcza wielkich metropolii 

europejskich. Zwolennikiem takich rozwiązań jest m.in. Jan Zielonka (Zielonka 
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2007), a także – w jeszcze szerszym ujęciu międzynarodowym – Benjamin Barber, 

uważający miasta za jedyne w pełni sprawnie funkcjonujące instytucje w skali całego 

świata (Barber 2013: 12–13). 

Konkluzje 

Biorąc pod uwagę skomplikowane, a czasami kontrowersyjne aspekty poruszanych 

wyżej zagadnień pojawia się w sposób jak najbardziej uprawniony kwestia: czy 

w ogóle istnieje optymalny model integracji europejskiej? Ustosunkowując się do 

postawionej na wstępie hipotezy badawczej można stwierdzić, że spośród głównych 

modeli koncepcja elastycznej integracji zdaje się – przy wszystkich jej niedostatkach – 

najlepiej spełniać oczekiwania co do zreformowania Unii Europejskiej tak, aby najlepiej 

stawiała czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom oraz problemom pojawiającym się 

zarówno w sferze wewnętrznej, jak też w jej otoczeniu międzynarodowym. 

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że nie oznacza to dezawuacji pozostałych 

głównych modeli integracyjnych. Pod względem teoretycznym oraz praktycznym 

stosowanie modelu elastycznej integracji może bowiem odbywać się dwoma 

sposobami, zgodnymi z założeniami federalistycznymi lub konfederalistycznymi. 

Oznacza to, że przyjmowane rozwiązania „elastyczne” mogłyby albo wzmacniać 

współpracę międzyrządową między poszczególnymi państwami członkowskimi, 

albo wspomagać tworzenie wprawdzie ograniczonych liczebnie, ale bardziej 

zmotywowanych ugrupowań w ramach UE zgodnie z metodą wspólnotową. 

Przykładem takiego sposobu myślenia był wspomniany apel Joschki Fischera 

z 2000 r. wzywający do większej federalizacji Unii Europejskiej. Miano to osiągnąć 

poprzez stworzenie dążącego do takiego celu „centrum grawitacji” składającego 

się z grupy krajów najbardziej chętnych i zmotywowanych. Zwolennikiem takiej 

„sfederalizowanej elastyczności” jest także były prezydent Francji Valéry Giscard 

d’Estaing. Jego zdaniem, w całym projekcie integracyjnym chodzi „o zbudowanie 

Europy federalnej przez kraje, które tego chcą”, a pozostałe państwa członkowskie, 

nie pragnące realizacji tego celu, absolutnie nie powinny mieć prawa blokowania tego 

rodzaju inicjatyw (Giscard d’Estaing 2015, A12). 

To, że implementacja koncepcji elastycznej integracji może odbywać się metodą 

albo wspólnotową, albo międzyrządową, widać wyraźnie w badaniach sfery praktyki 

politycznej, jak również w dyskusjach nad przyszłym kształtem ustrojowym UE, 
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w ramach których koncepcja ta pojawia się coraz częściej. Nie ulega wątpliwości, 

że w ostatnim czasie ważnym nowym impulsem nadającym większą aktualność 

i znaczenie idei elastycznej integracji stała się decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu 

Unii Europejskiej. Państwo to od zawsze było nastawione wstrzemięźliwie, by 

nie rzec wrogo, wobec wszelkich pomysłów zacieśniania integracji europejskiej 

(w jakiejkolwiek formie), tak więc Brexit umożliwił nasilenie debat nad przyszłymi 

losami całej Unii, również w odniesieniu do sfery jej relacji z otoczeniem 

międzynarodowym. 

Spektakularnym wręcz przejawem tego nowego trendu były rezultaty spotkania 

odbywającego się w marcu 2017 r. w Wersalu z udziałem przywódców największych 

państw członkowskich: Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii (bez znaczącego 

udziału marginalizującej się Polski). Podczas obrad jednoznacznie opowiedziano 

się za wprowadzaniem w życie rozwiązań opartych de facto na założeniach modeli 

elastycznej integracji. Wyciągając wnioski z decyzji Brytyjczyków stwierdzono, że 

„jedność nie oznacza jednolitości”, a „Europa różnych prędkości jest koniecznością, 

bo w przeciwnym razie dojdzie do zastoju”. Jako dziedziny przyszłej ściślejszej 

współpracy wymieniono m.in. Unię Gospodarczą i Walutową, kwestie kultury, 

harmonizację działań w sferze socjalnej oraz – co istotne – wspólny system obrony 

(Bodalska 2017). 

Inicjowane debaty oraz podejmowane decyzje zmierzające do wprowadzania 

przynajmniej pewnych elementów modelu elastycznej integracji istotnie opierały się 

na założeniach albo modelu wspólnotowego, albo międzyrządowego. I tak np. kiedy 

po ogłoszeniu Brexitu wspomniane wyżej największe państwa „pomniejszonej” 

Unii zgłosiły we wrześniu 2016 r. propozycje zacieśnienia współpracy wojskowej 

między sobą, to włoscy ministrowie mówili o „obronnym Schengen”, a więc 

o zawarciu w tym zakresie stosownego porozumienia międzyrządowego. Jednocześnie 

jednak zgłoszenie tej inicjatywy stało się okazją do krystalizowania się koncepcji 

o wydźwięku wyraźnie bardziej wspólnotowym. 

Rządy wymienionych państw jednocześnie zaproponowały bowiem stworzenie 

„europejskiej unii obronnej i bezpieczeństwa”, a przewodniczący Komisji Europejskiej 

Jean-Claude Juncker kilkakrotnie podkreślał konieczność budowy „europejskiej 

armii” (Przyszłość UE… 2016). W odniesieniu do zagadnień obronności wskazać 

także trzeba, że w marcu 2017 r. podjęto ważną decyzję dotyczącą powołania nowej 

instytucji na szczeblu ponadnarodowym. Chodzi o stałe dowództwo operacyjne 

kierujące wszystkimi akcjami wojskowymi podejmowanymi przez UE za granicą, co 

nie tylko zwiększa ich efektywność, ale przede wszystkim wymusza zdecydowanie 
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głębszą współpracę wojskową między zaangażowanymi w nie partnerami (Bodalska 

2017). 

Co do zasadności szerszego zastosowania modelu elastycznej integracji można 

wskazać, że znajduje on stosunkowo duże poparcie zarówno wśród badaczy 

i ekspertów, jak też polityków zaangażowanych w sprawy integracji europejskiej na 

szczeblu krajowym oraz unijnym. Zgodnie z najnowszymi badaniami prowadzonymi 

w tym środowisku przez European Council on Foreign Relations (Möller et al. 

2017), jedynie kilka państw członkowskich wyraża znaczące zastrzeżenia wobec 

zastosowania tego modelu (uwzględniającego zarówno zasadę „wzmocnionej 

współpracy”, jak też mechanizmy PESCO) lub też pragnie wykorzystać go dla 

własnych partykularnych celów6. Co ciekawe, blisko 60% badanych popiera 

koncepcję elastycznej integracji przeprowadzanej (zgodnie z przytoczoną tezą Jana 

Barcza) jedynie w ramach istniejących ram instytucjonalno-prawnych UE, a ok. 20% 

opowiada się za szerszym stosowaniem „metody szengeńskiej”, czyli zawieraniem 

umów poza tymi ramami. 

Kończąc uzasadnianie hipotezy badawczej niniejszych rozważań należy 

stwierdzić, że o ile model elastycznej integracji rzeczywiście zdaje się najlepiej 

spełniać wymogi dotyczące usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej, 

to jednocześnie trzeba jednak brać pod uwagę pewne zagrożenia, jakie może 

powodować jego implementacja. Nawet bowiem po wprowadzeniu wszelkich 

możliwych mechanizmów ochronnych czy korygujących, realizacja koncepcji oraz 

działań różnicujących tempo czy zakres integracji będzie się odbywać kosztem 

osłabienia spójności całej UE. Mówiąc wprost, grozi to wprowadzeniem podziału 

na jej „lepszych” oraz „gorszych” członków, a przynajmniej na tych mniej i bardziej 

zaangażowanych oraz zintegrowanych z całością. (Oczywiste jest przy tym, że tego 

rodzaju rozwiązania byłyby najbardziej szkodliwe dla państw peryferyjnych, takich 

jak m.in. Polska.) 

Z drugiej jednak strony, trzeba wyraźnie stwierdzić, że przebieg procesów 

integracyjnych zgodnie z koncepcją elastycznej integracji bynajmniej nie musi 

z defi nicji stanowić zagrożenia dla dalszych losów Unii Europejskiej. Pozytywnym 

przykładem jest funkcjonowanie strefy Schengen, od ponad 30 lat tworzonej 

w sposób sukcesywny przez rozszerzające się grono państw członkowskich i nadal 

6  Do krajów mających zastrzeżenia należą Dania, Grecja, Cypr i Luksemburg, podczas gdy 

Polska, Węgry oraz (jeszcze jako państwo członkowskie) Wielka Brytania pragną przede wszystkim 

wykorzystać elastyczną integrację jako instrument wzmocnienia swej narodowej suwerenności (Möller 

et al. 2017). 
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nie obejmującej całej Unii. (W końcu nie wolno zapominać, że to przecież od 

własnych decyzji politycznych zainteresowanych państw członkowskich zależy ich 

przynależność  do tego, a nie innego ugrupowania wewnątrzunijnego.) Nawet jeśli 

niekoniecznie muszą przekonywać argumenty mówiące, że to dopiero implementacja 

tej koncepcji zapewni właściwy rozwój UE, to jednak można postawić nieco 

prowokacyjne, ale niemniej uzasadnione pytanie: czy lepiej, gdyby Unia Europejska 

była w przyszłości bardziej zróżnicowana i elastyczna, niż gdyby nie było jej w ogóle? 
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mają charakter wewnętrzny, jak Brexit czy nastroje w społeczeństwach europejskich, charakter 
zewnętrzny, jak sytuacja na arenie międzynarodowej czy polityka Rosji, oraz mieszany, do 
którego można zaliczyć kryzys migracyjny/uchodźczy, będący wynikiem działań zewnętrznych, 
ale jednocześnie obnażający słabości Unii Europejskiej we wdrażaniu rozwiązań wspólnotowych. 
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Wprowadzenie

Od 2008 r. Unia Europejska systematycznie stawia czoła kolejnym kryzysom. W kon-

sekwencji kryzysu gospodarczego, którego korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, 

Unia Europejska, a właściwie strefa euro, stanęła w obliczu kryzysu fi nansów pub-
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licznych. Drugim zjawiskiem silnie oddziałującym na przyszłość Unii Europejskiej 

jest rosnący sceptycyzm wśród jej obywateli wobec procesów integracji europejskiej. 

Dzisiaj wiemy, że rok 2017 przyniósł zmianę: wiele badań wskazuje, że w krajach 

członkowskich poparcie dla Unii wraca do poziomu sprzed 2007 r. (Nancy 2017: 9).

Mimo wielości czynników wpływających na procesy integracji w Europie, wydaje 

się, że Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy będą stanowić trzon dążący do pogłębienia 

integracji europejskiej, ponieważ leży to w ich interesie ekonomicznym i politycznym. 

Wydarzenia, które aktualnie mają miejsce w Unii Europejskiej będą bodźcem do re-

defi nicji integracji. Potrzebny jest szereg zmian, które UE musi wdrożyć, zaczynając 

od podniesienie efektywności implementacji polityk europejskich, przez promowanie 

zasad solidarności aż po systematyczne wypracowywanie z państwami członkowskimi 

spójnego stanowiska.

1. Strefa euro – co dalej?

Rozlewający się kryzys na rynku fi nansowym w Stanach Zjednoczonych obnażył 

słabości znacznej części państw członkowskich strefy euro w obszarze fi nansów pub-

licznych. W latach 2007–2010 większość państw strefy euro nie wypełniała zapisów 

Paktu Stabilności i Wzrostu o zrównoważonym budżecie i zdrowych fi nansach 

publicznych. Wartości referencyjne kryteriów konwergencji były kilkukrotnie prze-

kroczone. Gospodarki Grecji, Hiszpanii czy Irlandii, tzw. państw peryferyjnych, 

fi nansowane były z systemów bankowych państw znajdujących się w centrum unii 

gospodarczo-walutowej. Lata 2007–2009 wzmocniły te negatywne zjawiska pop-

rzez wprowadzenie nieefektywnych regulacji, co skutkowało zbyt wysoką wyceną 

banków. 

Kłopoty poszczególnych państw strefy euro, zwłaszcza peryferyjnych, miały 

różnorodne przyczyny strukturalne: związane były z niską wydajnością rynku pracy, 

boomem inwestycyjnym i konsumpcyjnym, brakiem inwestycji w innowacje i postęp 

technologiczny oraz nieefektywną polityką fi skalną (Narodowy Bank Polski 2010, 

77; 345–373).

Niezależnie od tego czy za kłopotami strefy euro stoi brak sumienności państw 

narodowych w przestrzeganiu zasad wynikających chociażby z Traktatu z Maastricht, 

czy dążenie do nieetycznego bogacenia się w sektorze bankowym, to kraje strefy 

euro solidarnie i konsekwentnie proponowały pomoc. Z tą pomocą wiązały się kon-

kretne rozwiązania połączone z udzielaniem wsparcia fi nansowego, poszukiwaniem 
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rozwiązań wzmacniających m.in. Pakt Stabilności i Wzrostu, zwrot ku scentra-

lizowanej strukturze nadzoru fi nansowego czy dążenie do stworzenia unii bankowej 

(de Grauwe 2016, 173–179; 233–234). Fundamentem dla tej współpracy i wsparcia 

poszczególnych państw była solidarność, współpraca i współodpowiedzialność za 

przyszłość strefy euro. Dzisiaj w dyskusji nad przyszłością UE, strefę euro utożsamia 

się z przyszłym rdzeniem silniejszej i pogłębionej Unii Europejskiej. Wiele wskazuje, 

że strefa euro będzie kontynuowała swoje działania na rzecz pogłębienia integracji 

i tym samym w przyszłości może stać się liderem procesów integracyjnych w Europie 

(Micossi 2015, 134–150).

2. Społeczeństwo – eurosceptycy czy euroentuzjaści?

Dyskusja nad przyszłym kształtem UE trwa od kilku, ale nabrała szczególnego tempa 

w 2016 r. w konsekwencji m.in. wyniku referendum. 

Po raz pierwszy społeczeństwo w jednym z państw członkowskich powiedziało 

„tak” dla opuszczenia Unii. To właśnie wynik referendum w Wielkiej Brytanii zmusił 

społeczeństwa poszczególnych państw członkowskich do wysiłku intelektualnego 

i przemyślenia roli integracji europejskiej w ich życiu codziennym. Wydaje się, że 

te wydarzenia, wzmocnione aktywnością nacjonalistycznych ruchów politycznych 

doprowadziły do zmiany nastawianie do idei integracji europejskiej. Co więcej, 

niepewność i obawa o własne bezpieczeństwo wzmaga wśród Europejczyków 

potrzebę realizowania działań wspólnych na szczeblu unijnym. 

Badanie Eurobarometru „Dwa lata do wyborów europejskich w 2019 r.” potwierdza 

tezę o powrocie do przychylnego patrzenia na Unię Europejską, zarazem jednak 

krytycznego. Mimo że odbudowano poparcie dla UE jako całości, to Europejczycy 

wskazują, że Unia Europejska i państwa członkowskie powinny doskonalić model 

współpracy i integracji. Wydarzenia geopolityczne, jak wybór nowego prezydenta 

Stanów Zjednoczonych, postawa Rosji na arenie międzynarodowej czy rosnące 

wpływy i znaczenie Chin w gospodarce globalnej, wpłynęły na fakt, że ok. 70% 

badanych Europejczyków wskazuje na potrzebę działania wspólnego (Nancy 2017, 8). 

W marcu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła możliwe scenariusze rozwoju 

Unii Europejskiej (Komisja Europejska 2017). Zgodnie z nimi w zależności od chęci 

i zaangażowania państw członkowskich UE będzie podążać w określonym kierunku. 

Według badanych Europejczyków proces integracji powinien być pogłębiony przez 

państwa, które są gotowe podjąć te wyzwania. Natomiast, te które chcą być luźniej 
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związane z UE powinny rozwijać integrację według własnego scenariusza. Oznacza 

to, że dla Europejczyków integracja powinna angażować zainteresowane państwa 

i wówczas obejmować wszystkie dziedziny ekonomiczno-społeczne (Nancy 2017, 7–17). 

Raport Eurobarometru wskazuje na wielką dojrzałość społeczeństw europejskich, 

które we wspólnych działaniach widzą możliwość stabilizacji ekonomicznej, 

społecznej i politycznej. Większość Europejczyków uznaje działania UE za 

niewystarczające w takich obszarach jak polityka migracyjna, walka z terroryzmem 

czy ochrona granic zewnętrznych. Wypowiedzi respondentów pokazały, że widzą 

oni potrzebę wzmocnionej współpracy oraz rozumieją ideę solidarności tak głęboko 

zakorzenioną w procesie integracji europejskiej. 

3. Rola Unii Europejskiej w nowym porządku globalnym

Unia Europejska należy do głównych graczy na arenie globalnej, obok Stanów 

Zjednoczonych, Chin czy Japonii. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o jej 

roli przywódczej. Jednakże materia ta jest szczególnie skomplikowana ze względu 

na obszar, jakim są relacje zewnętrzne z państwami trzecimi i podział kompetencji 

pomiędzy UE i państwa członkowskie. Zarazem w kwestiach związanych z wymiarem 

ekonomicznym, tj. wspólną polityką handlową, sytuacja jest klarowna ze względu na 

jej przynależność do kompetencji wyłącznych (Barcz i in. 2016, 54). Jednak działania 

zewnętrzne wychodzą zdecydowanie poza obszar polityki handlowej, o czym mówi 

część V Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE 2007, art. 205–222). 

To właśnie wśród działań zewnętrznych Traktat wymienia zasadę solidarności 

i klauzulę solidarności, na które dzisiaj powołuje się UE w kontekście rozwiązania 

kryzysu migracyjnego. 

Jednocześnie nie można zapominać o jednej z fundamentalnych zasad integracji 

europejskiej, jaką jest integracja z gospodarką globalną. Unia Europejska to ponad 

500 mln obywateli i ok. 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (Komisja Eu-

ropejska 2014, 4). Gospodarka europejska jest tym samym kluczowym elementem 

globalnych powiązań gospodarczych i politycznych. Ze względu na jej znaczenie na 

globalnej arenie, musi pozostać otwarta i zaangażowania w sprawy międzynarodowe. 

Mimo dokonywania zmian w zakresie polityki zagranicznej na przestrzenie 

lat pozycja Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w organizacjach 

międzynarodowych nie jest klarowna, zwłaszcza w obszarze podejmowania 

zobowiązań. Wskazanie w traktatach obszarów przypisanym instytucjom Unii 
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Europejskiej (patrz tabela 1) nie wyczerpuje tego zagadnienia. Dlatego też obserwuje się 

w ostatnim czasie rosnącą rolę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie 

rozstrzygania przynależności poszczególnych kwestii państwom członkowskim lub 

UE (Molle 2011, 289–291). W organizacjach międzynarodowych Unia Europejska nie 

jest na tyle wydolna, aby móc odgrywać rolę lidera (Ahearne i in. 2006). W przyszłości 

podejmowane działania UE w tym obszarze muszą być bardziej efektywne, aby UE 

była w stanie stawić czoła kolejnym wyzwaniom. 

Tabela 1: Kompetencje Unii Europejskiej w obszarze stosunków zewnętrznych

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wskazuje obszary stosunków zewnętrznych, 

w których UE przejmuje kompetencje państw członkowskich: 

• Wspólna polityka handlowa (art. 206 i 207 TFUE),

• Międzynarodowa polityka pieniężna oraz kurs walutowy (art. 219 TFUE),

• Rozwój (art. 208 i 209 TFUE),

• Środowisko (art. 191 TFUE),

• Umowy międzynarodowe (art. 218 TFUE).

Źródło: opracowanie własne na podstawie TFUE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C115/140.

Rola UE na arenie globalnej to również odpowiedź na zmieniające się uwarun-

kowania wynikające z sytuacji konfl iktowych. Kryzysy migracyjny i uchodźczy 

pokazały jak państw członkowskie myślą o idei solidarności w UE. Z jednej strony, 

w przypadku kryzysu migracyjnego, Unia powinna być zaangażowana w rozwiązanie 

konfl iktów międzynarodowych i stabilizację regionów Bliskiego Wschodu czy Afryki 

Północnej. Z drugiej strony, państwa członkowskie nie mogą unikać wypełniania 

zobowiązań przyjętych zgodnie z prawem na poziomie instytucji unijnych. Tym-

czasem dla niektórych państw solidarność kończy się na wdrażaniu polityki spójności 

ze wspólnych środków. 

Dyskusja w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pomiędzy instytucjami 

UE oraz państwami członkowskimi nie ułatwia Unii bycia stroną czy arbitrem 

przy międzynarodowym stole. Wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych 

i jego trudna do przewidzenia rola we wpływaniu na sprawy międzynarodowe 

będzie wymagała jednolitego stanowiska europejskiego. Zachowanie Rosji na arenie 

międzynarodowej w ostatnim czasie wskazuje na konieczność głębokiej integracji 

państw członkowskich, aby UE mogła szybko i efektywnie reagować. 
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4. Brexit – dezintegracja po raz pierwszy

Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej państwo członkowskie żądanie swoich 

obywateli podjęło decyzję o opuszczeniu europejskiej rodziny. Niezależnie w jaki 

sposób będziemy to interpretować, wskazując, że Brytyjczycy więcej stracą, a Unia 

stanie się bardziej spójna, nie zmieni to faktu pierwszego w historii zmniejszenia się 

liczby jej członków. 

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE ma dwa zasadnicze wymiary: ekonomiczny 

i polityczny. W pierwszej kolejności, politycznie Unia straci na tym wizerunkowo, 

ponieważ doprowadzono do sytuacji, w której nie udało się zatrzymać procesu 

wychodzenia z UE. Niezależnie, ile mówi się o korzyściach czerpanych przez 

Zjednoczone Królestwo z tytułu obecności w UE, to właśnie ugrupowanie straci 

kluczowego członka „klubu europejskiego”. Wielka Brytania należy wszakże do 

czołowych gospodarek świata, obok Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Francji. 

Współcześnie, gdy coraz częściej podkreśla się aktualność celów, dla których 

utworzono Wspólnoty, czyli zagwarantowanie pokoju, szczególnego znaczenia 

nabiera potencjał militarny, jakim dysponuje Wielka Brytania i jak ważnym 

sojusznikiem jest dla Stanów Zjednoczonych. Według danych Banku Światowego 

wydatki świata na zbrojenia stanowiły 2,23% PKB w 2016 r.1 Wielka Brytania wydała 

w tym samym roku 1,84% PKB, podczas gdy Niemcy 1,2% PKB, Stany Zjednoczone 

3,29% PKB. Unia Europejska, jako całość, wydała 1,52% PKB. Zaś według danych 

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) to właśnie Wielka Brytania 

należy do wydających najwięcej spośród państw europejskich na przestrzeni lat2.

Ekonomiści są podzieleni w odniesieniu do scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii 

oraz przyjęcia pewnych stałych warunków wyjściowych. Dlatego też wskazuje się na 

trzy grupy badaczy (więcej Campos 2016, 37–39):

– analitycy wskazujący na korzyści płynące z opuszczenia przez Wielką Brytanię UE 

w wysokości ok. 4% PKB do 2030 r.,

– analitycy wskazujący na efekty równe zeru,

1  Th e World Bank, Military expenditure (5 of GDP), http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.

XPND.GD.ZS (data dostepu: 10.07.2017).

2  Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Military Expenditure Database, 

https://www.sipri.org/databases/milex (data dostępu: 12.07.2017).
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– analitycy wskazujący na istotne koszty, które pojawią się gospodarce brytyjskiej, 

uszczuplające PKB (OECD (2016) czy CEP/LSE (Dhingra i in. 2016)).

Specjaliści w dziedzinie integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych 

nie są w stanie wskazać jednego konkretnego scenariusza w zakresie przyszłych 

stosunków ekonomicznych, w tym w szczególności handlowych. Bycie na prawach 

Norwegii czy tworzenie dwustronnych umów z poszczególnymi członkami Unii 

generuje zupełnie inne koszty i trudno dzisiaj wskazywać na jednoznaczne szacunki. 

Brytyjczycy powinni pamiętać, że na przełomie lat 80. i 90. w UE mówiło się o tzw. 

cost of non-Europe, zaś oni sami dołączyli do ówczesnego EWG, aby zatrzymać trend 

malejącego PKB. Według różnych danych, w 1973 r. PKB per capita Zjednoczonego 

Królestwa był o ok. 6% niższy od średniego PKB per capita sześciu państw 

założycielskich. To był właśnie był koszt nieobecności UK w projekcie europejskim.

Dzisiaj jednak wydaje się, że mimo potencjalnego osłabienia Unii i zderzenia 

się ze scenariuszem malejącego liczby członków, Unia po raz kolejny poradzi sobie 

z tym kryzysem. Unia tak czy inaczej wyjdzie silniejsza i bardziej zintegrowana niż 

dotychczas. Brexit będzie impulsem do reformy Unii jako całości, ale również do 

zmiany myślenia o procesach integracji wśród obywateli UE. 

Wnioski

Od początku funkcjonowania Wspólnot Europejskich kryzys jest stałym elementem 

działania państw europejskich. Historia pokazała, że momenty wymagające od 

polityków nadzwyczajnych działań i presja, która pojawia się wraz z nowymi 

wyzwaniami i zagrożeniami, doprowadzała UE do ewolucji jej struktury i pogłębienia 

procesów integracji europejskiej. Próby teoretycznego ujęcia procesów integracji 

europejskiej prowadzą do przenikania się różnych koncepcji, zaczynając od koncepcji 

konfederalnych, przez neofederalizm aż po multi-governance (Czachór 2013, 34–83). 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy przyszłość UE to model integracji Europy 

à la carte, cz y  moż e t wa rdego jąd ra .  Lu kę w da lsz y m f u n kc jonowa niu 

Uni i  s ta now i  bra k poczucia  t z w.  łączonej  suweren nośc i  (sharing of 

sovereignty) w społeczeństwie, co przekłada się na brak lojalności wobec instytucji 

międzynarodowych, w tym przypadku unijnych (Zielińska-Głębocka 1999, 16–25). 

Dzisiaj mamy przykłady polityk, w ramach których realizowane są modele Europy 

zróżnicowanej, jak unia gospodarczo-walutowa czy przynależności do strefy 
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Schengen. Coraz więcej jest sygnałów z poziomu europejskiego, że są konkretne 

państwa, jak Niemcy, Włochy, Francja czy Hiszpania  a być może i wszyscy 

członkowie strefy euro, zainteresowane takim modelem integracji różnej prędkości 

(Góralczyk 2017).

Rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, która była obchodzona w tym 

roku, zmusiła badaczy do refl eksji nad korzeniami wspólnot europejskich oraz 

celów, które przed nimi stawiano. Federalistyczna koncepcja Europy, która została 

przedstawiona już w Deklaracji Schumana, nie została wprowadzona w życie ze 

względu na nieutworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej oraz Europejskiej 

Wspólnoty Politycznej. Dzisiaj, w kontekście wyzwań stojących przed UE, dyskusja 

nad obronnością ugrupowania powraca. 

W ciągu najbliższych lat Unię czeka istotna zmiana w formie modyfi kacji bądź 

reform sięgających fundamentów. Niezależnie od tego, jaką formułę ona przyjmie, 

niezbędne będzie przywrócenie wiary i przekonania, że proces integracji europejskiej 

dla wszystkich państw członkowskich jest wartością dodaną. Przywrócenie tego ducha 

i odnowienie Unii Europejskiej będą stanowiły kolejny etap jej rozwoju. Momenty 

przesilenia i stanów nadzwyczajnych w państwach członkowskich są widoczne na 

horyzoncie. Wybory w Holandii i Francji, pokazały, że ruchy proeuropejskie są nadal 

silniejsze niż narodowe. Przed nami szczególnie ważne wybory w Niemczech, od 

których wyników będzie zależał renesans bądź dezintegracja UE. 

Dla tych nadchodzących w najbliższym czasie zmian kluczowe znaczenie będą 

miały następujące elementy:

Solidarność. Przywrócenie przekonania w społeczeństwach o potrzebie 

zjednoczonej i spójnej Europy dla ich własnego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia 

polityków niezbędne jest przypominanie o zapisach traktatów dotyczących 

solidarności, a także wzajemnej pomocy.

Podniesienie efektywności w obszarze wdrażania polityk. Unia Europejska 

boryka się z problemem efektywności swoich działań we współpracy z państwami 

członkowskimi, które w licznych sytuacjach, nawet kryzysowych (kryzys uchodźczy), 

opóźniają się w przyjmowaniu i realizowania swoich zobowiązań. Na poziomie Unii 

niezbędna jest konsekwencja i systematyczne dążenie do egzekwowania obowiązku 

przestrzegania prawa europejskiego.

Europejskie wartości. Unia Europejska w obliczu aktualnych wyzwań wraca 

do celów, które stawiały sobie 60 lat temu Wspólnoty Europejskiej, tj. dążenia do 

zapewnienia pokoju i dobrobytu swoim obywatelom. Szczególnie teraz ważna jest 

dla procesu integracji praca u podstaw, czyli przypomnienie, że Unia Europejska 

to wspólny projekt członków szanujących wzajemną odmienność, historię 
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i uwarunkowania. To właśnie w tych zasadach tkwi siła i odmienność integracji 

europejskiej w stosunku do innych ugrupowań.

Spójne stanowisko państw członkowskich. Polityka zagraniczna i wspólne 

stanowisko w obliczu wyzwań globalnych jest kluczem do sukcesu. Wspólny głos 

państw, które generują ponad 20% PKB świata będzie słyszalny, jeśli będzie jednolity. 

To wspólne stanowisko w wielu kwestiach międzynarodowych będzie prowadziło do 

tworzenia bezpiecznej dla obywateli i odpowiedzialnej globalnie Unii Europejskiej 

w następnych latach.
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Uchodźcy syryjscy w państwach 
Bliskiego Wschodu: wyzwania 
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Abstrakt

Kryzys uchodźczy zwany także migracyjnym, odcisnął swoje piętno nie tylko na Unii Europejskiej, 
ale przede wszystkim na państwach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, do której przedostają 
się rzesze uciekających ze swojego państwa Syryjczyków. W artykule scharakteryzowano 
społeczności uchodźców syryjskich znajdujące się na terenie trzech państw, które przyjęły ich 
największą liczbę: Jordanii, Libanu i Turcji. Przedstawiono również główne wyzwania dla państw 
przyjmujących oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Ponadto ukazane zostało zaangażowanie 
Unii Europejskiej w pomoc tym państwom w rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem 
uchodźczym. 

Słowa kluczowe: Jordania, Liban, Turcja, uchodźcy, kryzys migracyjny.

Wprowadzenie

Debatę publiczną w Unii Europejskiej zdominowała od wiosny 2015 r. kwestia 

określana – w zależności od przyjętej retoryki – jako kryzys migracyjny albo kryzys 

uchodźczy. W pierwszej optyce patrzenia zakłada się, że do Europy nadciągają głównie 

imigranci ekonomiczni, którzy wykorzystują niestabilną sytuację geopolityczną na 

Bliskim Wschodzie, aby przybyć do Europy i tam się osiedlić. Istnieje także bardziej 

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kgorak@sgh.waw.pl
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radykalny dyskurs, który dorzuca się aspekt religijny. Przybysze postrzegani są jako 

źródło islamizacji Starego Kontynentu. 

Z kolei w drugim sposobie określania kryzysu – jako uchodźczego – widoczny 

jest akcent na szczególnie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Bliskiego 

Wschodu. Uznaje się tu, że zostali zmuszeni do długiej i często niebezpiecznej podróży 

na inny kontynent. W Syrii od 2011 r. trwa wojna domowa, ponadto przez państwa 

Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki przetacza się fala protestów określanych 

kolektywnie jako Arabska Wiosna Ludów. Pokojowe demonstracje Syryjczyków 

wkrótce przeobraziły się w krwawą i zaciętą wojnę domową, w który zaangażowały 

się zewnętrzne siły. Według szacunków UNHCR w 2014 r. w Syrii ponad 7,6 mln 

osób miało status osób wewnętrznie przesiedlonych, a niemalże 4 mln Syryjczyków 

uciekło ze swojego państwa (UNHCR 2015e).

Dla Unii Europejskiej masowy napływ ludności okazał się wyzwaniem 

krytycznym. Od kwietnia 2011 r. do października 2015 r. ponad 680 tys. Syryjczyków 

złożyło wnioski o azyl w państwach Unii Europejskiej (UNHCR b.r.w.). Do tego należy 

doliczyć osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków, a następnie podwójnie pomnożyć, 

jako że Syryjczycy stanowią około połowę wszystkich migrantów przybywających do 

Unii Europejskiej. Oznacza to, że Unia Europejska boryka się z problemem napływu 

ponad miliona ludzi. Mając to na uwadze, warto przyjrzeć się trzem państwom 

Bliskiego Wschodu, z których każde z osobna stało się tymczasowym schronieniem dla 

porównywalnej liczby uchodźców z Syrii, a mianowicie: Jordanii, Libanowi oraz Turcji. 

Ze względu na położenie geografi czne i względną stabilność wszystkie trzy 

państwa stały się naturalnym miejscem ucieczki dla ludności syryjskiej. Wszystkie 

państwa przyjmujące zostały postawione przed tym wyzwaniem stosunkowo 

nagle, co wymuszało doraźną reakcję, którą ograniczały z jednej strony warunki 

infrastrukturalne, z drugiej zaś niewystarczające środki fi nansowe. Sytuacja 

uchodźctwa jest również trudna dla samych Syryjczyków. Zdecydowana większość 

rodzin syryjskich uchodźców mieszka w warunkach znacznie gorszych niż te, do 

których była przyzwyczajona w przedwojennej Syrii. Żyją w prowizorycznych domach 

– namiocie, kurniku, garażu, mieszkaniu o obniżonym standardzie, dzielonych 

niekiedy z innymi osobami. Brakuje im podstawowych środków, a przeżycie 

z tygodnia na tydzień zależy wyłącznie od pomocy humanitarnej (UNHCR 2013, 33). 

W artykule scharakteryzowane zostaną społeczności uchodźców syryjskich 

znajdujące się na terenie Jordanii, Libanu i Turcji. Przedstawione zostaną również 

główne wyzwania dla państw przyjmujących oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Ze 

względu na odmienną specyfi kę i podejście do syryjskich uchodźców zdecydowano 

się na nakreślenie ich sytuacji w podziale na poszczególne państwa. 



43Uchodźcy syryjscy w państwach Bliskiego Wschodu: wyzwania dla Jordanii, Iranu i Turcji...

Ponadto zostanie ukazane zaangażowanie Unii Europejskiej w pomoc tym 

państwom w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym. Nie powinno bowiem dziwić, 

że w interesie Unii Europejskiej leży ograniczenie liczby uchodźców i imigrantów 

przybywających na jej terytorium. Innymi słowy, im większa liczba uchodźców 

znajdzie schronienie w państwach ościennych, tym mniej z nich zdecyduje się na 

podróż do Europy. Warto wspomnieć, że te dwie formy pomocy – pomoc uchodźcom 

w Europie i na Bliskim Wschodzie – bywają niekiedy traktowane wymiennie: pomoc tym 

drugim powinna zwalniać z pomagania (a niekiedy i przyjmowania) tych pierwszych, 

a częstym argumentem jest to, że koszt pomocy uchodźcy w Unii Europejskiej jest 

znacznie wyższy niż w przypadku uchodźcy, który przebywa na Bliskim Wschodzie 

(Onet 2015). Dotychczas Unia Europejska oraz państwa członkowskie przekazały na 

rzecz Syryjczyków przebywających w Syrii, jak i w państwach regionu – Egipcie, Iraku, 

Jordanii, Libanie i Turcji ponad 6,6 mld EUR (EEAS b.r.w., 1).

Jordania

Odpowiedzią systemową na kryzys uchodźczy w Jordanii było powołanie w roku 

2014 Jordan Response Platform for the Syria Crisis (JRPSC) – partnerstwa rządu 

jordańskiego, agencji ONZ, donatorów i organizacji pozarządowych. Na czele JRPSC 

stoi Ministerstwo Planowania i Współpracy Międzynarodowej1. Partnerstwo ma dwa 

zasadnicze cele: po pierwsze stara się zaspokajać podstawowe potrzeby syryjskich 

uchodźców, po drugie – dostosować jordańskie instytucje publiczne i infrastrukturę 

do obsługi tak dużej liczby potrzebujących. Aby to osiągnąć, wyszczególniono 

11 strategii sektorowych dotyczących: edukacji, energetyki, środowiska naturalnego, 

zdrowia, sądownictwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcia 

samorządów, mieszkalnictwa, opieki społecznej, transportu oraz dostępu do wody, 

urządzeń sanitarnych i higieny. 

Aby zrealizować te cele, w 2015 r. założono budżet w wysokości 3 mld USD, 

w tym 1,3 mld na wsparcie poszczególnych sektorów oraz 0,4 mld na subsydia dla 

uchodźców. Koszt utrzymania jednego uchodźcy szacowany jest na 2150 USD rocznie, 

z czego 70% pokrywane jest z dotacji w ramach pomocy międzynarodowej. Pomoc 

dla uchodźców jest dystrybuowana nierównomiernie, na korzyść osób znajdujących 

1  Więcej na stronie Jordan Response Platform for the Syria Crisis, http://www.jrpsc.org/, data 
dostepu 1.11.2016.
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się w obozach dla uchodźców (HFSG 2014, 3). Od 2011 r. Unia Europejska przekazała 

ponad 754 mln EUR na pomoc uchodźcom w Jordanii, w tym 251 mln EUR na pomoc 

humanitarną, 171 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz 

118 mln EUR na cele Regionalnego Funduszu Madad, który zajmuje się potrzebami 

uchodźców syryjskich i wspiera ich adaptację w społecznościach lokalnych (EEAS 

b.r.w., 1). 

Wyzwanie, jakie stoi przed Jordanią jest niewątpliwie olbrzymie. Jordania 

jest państwem o największej liczbie uchodźców na świecie. Ze względu na swoje 

strategiczne położenie geografi czne, a także względną stabilność polityczną, od czasu 

powstania Jordania była państwem, które dawało schronienie ludności z okolicznych 

terenów – początkowo byli to Palestyńczycy, których liczbę szacuje się na około dwa 

miliony osób (obecnie większość z nich ma jordańskie obywatelstwo), następnie 

Irakijczycy (od 0,5 do 1 mln osób uciekło przed wojną w Iraku w 2003 r., część z nich 

zdecydowała się osiedlić w Jordanii na stałe), a obecnie Syryjczycy. 

Według szacunków UNHCR w Jordanii w 2014 r. przebywało ponad 650 tys. 

uchodźców, a na grudzień 2015 r. przewidywano, że będzie ich niemalże dwukrotnie 

więcej, bo ponad 1 mln. Zdecydowaną większość (ponad 90%) stanowią obywatele 

Syrii (UNHCR 2015d). Większość z nich (około 85%) mieszka poza obozami, głównie 

w Ammanie i okolicznych miastach na północy kraju, gdyż tam biegnie granica 

jordańsko-syryjska. W miastach tych zamieszkują zazwyczaj w najuboższych 

dzielnicach i mieszkaniach o obniżonym standardzie. W dwóch największych 

obozach dla uchodźców zamieszkuje około 100 tys. Syryjczyków – najwięcej (80 tys.) 

w Za’atari2. 

Syryjczycy zamieszkują w większości jordańskie miasta i stronią od obozów dla 

uchodźców, jednak niemalże wszystkie (89%) gospodarstwa domowe Syryjczyków 

są zadłużone. Z tego względu wiele rodzin przeprowadza się do namiotów czy 

slumsów o bardzo niskim standardzie. Ubóstwo i zadłużenie motywują rodziny do 

przedsięwzięcia negatywnych strategii radzenia sobie z tą sytuacją – ograniczania 

konsumpcji, handlowania kartkami na żywność, ograniczania edukacji dzieci, 

wczesnego wydawania dziewczynek za mąż i posyłania do pracy dzieci (MPIC 2014, 

65, 73). 

2  Obóz Za’atari jest obecnie czwartym co do wielkości skupiskiem ludności w Jordanii. Zbudowano 
go w 2011 r. z inicjatywy rządu jordańskiego przy współpracy organizacji międzynarodowych. 
Choć ma w dużej mierze prowizoryczny charakter są w nim sklepy, bary, szpital, meczet i punkty 
usługowe, co nadaje mu miejskiego charakteru. Dużym problemem w obozie jest przemoc seksualna 
i przestępczość (Weston 2015).
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Nauka dla dzieci syryjskich jest bezpłatna, jednak wiele rodzin nie może sobie 

na to pozwolić. Wiąże się to zarówno z dodatkowymi kosztami (transport do szkoły, 

pomoce szkolne), ale również kosztem alternatywnym – dziecko, które chodzi do 

szkoły nie może w tym czasie pracować na utrzymanie rodziny (UNHCR 2013, 45–46). 

Ponadto większość szkół jest przepełniona, więc mimo chęci nie ma miejsc dla nowych 

uczniów. W efekcie ponad połowa dzieci nie uczęszcza do szkół (UNHCR 2013, 43). 

Aby pomieścić rosnącą liczbę dzieci, w części szkół wprowadzono system dwóch 

zmian. Rozdano 130 tys. wyprawek dla uchodźców i ubogich dzieci jordańskich, 

a w szkołach znajdujących się na terenie obozów zapewniono dzieciom batony 

z daktyli, aby zwiększyć frekwencję i koncentrację na zajęciach (MPIC 2014, 42). 

Jordańskie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się utrzymać bezpłatną opiekę 

zdrowotną dla wszystkich Syryjczyków. Szpitale i placówki lecznicze są jednak 

bardzo przeciążone, a Syryjczycy wymagają dużej opieki – 8% odniosło znaczne 

obrażenia w wyniku wojny, połowa kobiet w wieku produkcyjnym cierpi na anemię, 

do tego niski poziom higieny wymuszony złymi warunkami sanitarnymi powoduje, 

że w Jordanii zaczęły pojawiać się nowe choroby, takie jak malaria (MPIC 2014, 47). 

Uchodźcy z Syrii musieli często zostawić cały swój majątek albo stracili go 

podczas swojej tułaczki. Większość z nich przybyła do Jordanii bez środków do życia. 

Dla trzech na czterech głównym źródłem utrzymania są kartki żywieniowe, a bez 

nich wyżywiłoby się jedynie 15% uchodźców (MPIC 2014, 59). Syryjscy uchodźcy nie 

mają prawa do podejmowania pracy zawodowej, niezależnie od tego, czy zamieszkują 

w obozach dla uchodźców, czy poza nimi. W związku z tym są bardzo silnie uzależnieni 

od pomocy humanitarnej albo podejmują pracę w szarej strefi e. Innymi negatywnymi 

strategiami radzenia sobie w tej sytuacji są: praca dzieci (16% dzieci syryjskich 

uchodźców podejmuje pracę), prostytucja i przemyt (HFSG 2014, 2). Rząd jordański 

we współpracy z organizacjami międzynarodowymi stara się zapewnić syryjskim 

uchodźcom odpowiednie warunki bytu – zwiększać powierzchnię użytkową 

w obozach, a także wspierać modernizację mieszkań i budynków zamieszkiwanych 

przez uchodźców, jak również wspierać Syryjczyków fi nansowo w zakresie czynszu 

(MPIC 2014, 65). 

Napływ syryjskich uchodźców do Jordanii jest bardzo dużym obciążeniem dla 

tego państwa. Doszło do znacznego wzrostu wydatków na różnego rodzaju subsydia, 

a system usług publicznych nie jest w stanie obsłużyć tak dużej liczby ludności, stąd 

przerwy w dostawie wody czy prądu, a także przepełnione szkoły i szpitale. Jedną 

z kategorii społecznych, które w największym stopniu odczuły napływ uchodźców są 

ubodzy Jordańczycy, którzy wcześniej byli głównymi odbiorcami pomocy społecznej 

i wykonawcami prostych prac. Obecnie muszą o nie konkurować z uchodźcami. 
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W wyniku napływu ludności syryjskiej ceny wynajmu nieruchomości wzrosły 

w latach 2012–2013 o 25%.

Liban

Odpowiedzią libańskiego rządu na kryzys uchodźczy jest Lebanese Crisis Response 

Plan3 opracowany we współpracy z wybranymi agencjami ONZ, nad realizacją którego 

czuwa Ministerstwo ds. Społecznych. Plan zakłada działania doraźne i dalekoplanowe, 

a zatem z jednej strony zapewnianie pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców 

oraz przedstawicieli innych kategorii społecznych potrzebujących wsparcia – głównie 

ubogich Libańczyków, których jest tyle samo co syryjskich uchodźców – z drugiej 

zaś inwestycje w infrastrukturę i instytucje niezbędne do zapewnienia właściwych 

warunków funkcjonowania powiększającej się liczbie osób szczególnie narażonych na 

wykluczenie. Libański plan kryzysowy obejmuje dziewięć sektorów: bezpieczeństwo 

żywnościowe, podstawową pomoc, edukację, opiekę zdrowotną, dostęp do wody, 

sanitariatów i higienę, ochronę, stabilność społeczną, środki do życia i schronienie. 

Plan kryzysowy jest jednym z trzech elementów strategii przyjętej przez rząd 

libański w związku z kryzysem uchodźczym. W 2014 r. opracowano strategię 

polityczną Libanu, która zakładała: zmniejszenie liczby uchodźców w Libanie, 

wprowadzenie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz zmianę orientacji 

z doraźnej pomocy humanitarnej w kierunku trwałych rozwiązań instytucjonalnych 

i strukturalnych. Drugim elementem miały być zaostrzone procedury graniczne 

wobec obywateli syryjskich: dotychczas Syryjczycy mogli przekraczać granicę 

libańską bez podawania powodu i przebywać na terytorium Libanu przez pół roku.

Koszt fi nansowy obecności syryjskich uchodźców na terenie Libanu przekroczył 

od 2011 r. 7,5 mld USD. Koszty pozaekonomiczne to: zmniejszenie się liczby turystów 

o prawie połowę w latach 2011–2013, wzrost drobnej przestępczości o 60% od 

2011 r., a także przeniesienie się konfl iktów syryjskich na grunt libański (Gebara 

2015). Donatorzy zagraniczni pokrywają około połowę kwoty kosztów fi nansowych: 

tylko w 2015 r. zadeklarowali około 840 mln USD wsparcia (na ponad 1900 mln 

USD przewidziane w budżecie libańskiego planu kryzysowego). Najwyższe kwoty 

(po 100–300 mln USD) przekazały UNICEF, UNIDO oraz WFP (UNHCR 2015b). 

3  Por. http://www.unocha.org/cap/appeals/lebanon-crisis-response-plan-2015-2016, data dostępu 
1.10.2017.
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Obok nich w pomoc uchodźcom syryjskim zaangażowane są krajowe i zagraniczne 

organizacje pozarządowe4. Unia Europejska przekazała Libanowi od 2011 r. około 800 

mln EUR na pomoc uchodźcom, w tym 356 mln EUR na cele humanitarne, ponad 

250 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 142 mln EUR 

w ramach Funduszu Madad, który wspiera zarówno syryjskich uchodźców w Libanie, 

jak i samych Libańczyków, którzy odczuwają skutki tak dużego napływu ludności na 

ich teren (EC 2016, 1).

Liban jest obecnie państwem o największej liczbie uchodźców per capita na 

świecie. W państwie zamieszkanym przez około 4 mln obywateli przebywa obecnie 

1,2 mln uchodźców, a szacunki na grudzień 2015 r. wskazują na 1,8 mln (UNHCR 

2015a). Niemalże wszyscy uchodźcy pochodzą z Syrii. Relacje między Libanem 

a Syrią były złożone. Terytoria obu państw funkcjonowały w ramach Imperium 

Osmańskiego, a następnie Liban został wcielony do protektoratu francuskiego 

w ramach Wielkiej Syrii. Oba państwa uzyskały niepodległość w latach 40. 

XX w. (Liban w 1943 r., a Syria trzy lata później). W 1976 r. wojska syryjskie zaczęły 

stacjonować w Libanie. Początkowo miały czuwać nad stabilizacją państwa po wojnie 

domowej, jednak ich obecność przedłużyła się aż do 2005 r. i zakończyła się dopiero 

po protestach społecznych, które przeszły do historii pod nazwą cedrowej rewolucji. 

Po przekroczeniu granicy syryjscy uchodźcy otrzymywali tymczasowe prawo 

pobytu ważne przez pół roku, które mogli przedłużyć o kolejne pół roku. Przedłużenie 

prawa pobytu o kolejne lata było odpłatne (200 USD), przez co wielu z nich je traciło 

(UNHCR 2014, 16). Problem rejestracji dotyczy jednak przede wszystkim dzieci 

urodzonych na terenie Libanu, z których większość nie została zarejestrowana, 

co oznacza, że mają status bezpaństwowców i mogą mieć trudności z uzyskaniem 

syryjskiego obywatelstwa – o ile w ogóle do Syrii wrócą. Podczas rejestracji uchodźcy 

otrzymują pakiet pomocowy, który ma im pomóc zaadaptować się w nowym 

państwie. Jest to niekiedy jedyna forma pomocy, na jaką mogą liczyć (HU 2014, 15). 

W Libanie nie ma obozów dla uchodźców w związku z czym zmuszeni są 

oni do osiedlania się na własną rękę. Uchodźcy syryjscy muszą zatem najpierw 

znaleźć schronienie – niekoniecznie mieszkanie, czasami garaż, piwnicę czy namiot 

(nierzadko na spółkę z innymi rodzinami) – a następnie być w stanie opłacać czynsz. 

W najmowanych mieszkaniach mieszka ponad połowa syryjskich uchodźców (NRC 

2014, 5, 8). Niemalże wszyscy mieszkający w Libanie Syryjczycy pracują w szarej 

4  Na przykład jedna z nich „Ikra” uruchomiła projekt „Klasa w autobusie”. Wyposażony w klasę 
szkolną i bibliotekę autobus jeździ po wioskach w dolinie Bika oferując dwugodzinne zajęcia dla 
dzieci, które nie chodzą do szkoły (UNHCR 2015b, 49).
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strefi e wykonując najprostsze prace, a połowa młodych Syryjczyków nie ma żadnych 

przychodów. Oznacza to, że wiele rodzin ma środki na opłacenie czynszu przez 

pierwsze miesiące – z oszczędności, które udało im się zabrać z Syrii, a w kolejnych 

miesiącach walczy o przetrwanie albo regularnie się zadłuża. Połowa Syryjczyków 

w Libanie żyje poniżej libańskiej granicy ubóstwa, a trzy czwarte ma trudności 

z zapewnieniem swoim rodzinom wystarczającego pożywienia (UNHCR 2014, 6, 9). 

Niedożywienie wynika nie tylko z niewielkich racji żywnościowych, ale także z faktu, 

że niektóre rodziny sprzedają vouchery na żywność, aby mieć na czynsz (HU 2014, 34).  

Tańszym, ale często mniej bezpiecznym rozwiązaniem, są miejsca w nieformalnych 

obozowiskach rozstawianych ad hoc. Jednak ani namioty, ani prowizorycznie 

skonstruowane domostwa nie dają schronienia przed złymi warunkami pogodowymi, 

a ponadto nie dysponują dostępem do odpowiedniej infrastruktury. Namioty 

znajdują się w bardzo bliskiej odległości od siebie, co nie tylko ogranicza szanse na 

jakąkolwiek prywatność, ale także wzmaga niebezpieczeństwo pożaru czy chorób 

zakaźnych, zwłaszcza wobec braku stałego dostępu do urządzeń sanitarnych i wody 

pitnej (HU 2014, 17).

Brak obozów dla uchodźców doprowadził w Libanie do specyfi cznej sytuacji, 

w której Syryjczycy konkurują o te same zasoby, co ubodzy Libańczycy. Obie 

kategorie społeczne – uchodźcy i ubodzy Libańczycy – zamieszkują w większości 

te same obszary i konkurują o te same dobra niższego rzędu, co z kolei powoduje 

zwiększenie ich cen. Dotyczy to zwłaszcza cen wynajmu tanich nieruchomości. 

Napływ uchodźców zwiększył koszty życia w Libanie oraz liczbę ubogich w populacji 

o około 170 tys. osób. Wywołał również wzrost bezrobocia – obecnie co piąty 

Libańczyk jest bezrobotny (stopa bezrobocia wzrosła dwukrotnie w porównaniu do 

2011 r.), a wśród ludzi młodych – co trzeci (UNHCR 2014, 6, 9). 

Tak znaczna liczba ludności o specyfi cznych potrzebach i możliwościach stanowi 

także znaczne obciążenie dla instytucji publicznych zapewniających podstawowe 

dobra i usługi. Dostępne dane wskazują jednoznacznie na to, że instytucje te nie radzą 

sobie z tak dużą liczbą ludności: na przykład 80% syryjskich dzieci nie ma możliwości 

chodzenia do szkoły, co wynika ze zdolności absorpcyjnych libańskiego systemu 

edukacji. Według szacunków ONZ już pod koniec 2013 r. liczba dzieci syryjskich 

w wieku szkolnym przekroczyła liczbę uczących się Libańczyków (UNHCR 2013, 43). 

Dla służby zdrowia napływ uchodźców wiąże się ze znacznymi obciążeniami natury 

infrastrukturalnej, fi nansowej i medycznej, w tym: zwiększeniem zapotrzebowania 

na usługi medyczne (przy braku proporcjonalnego zwiększenia fi nansowania i kadry 

medycznej), zwiększeniem liczby zachorowań na choroby zakaźne, w tym takie, 

które w zasadzie nie występowały na terenie Libanu (np. w 2012 r. odnotowano 
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9 zachorowań na odrę, w 2013 r. było ich 1456; w 2013 r. pojawiła się nowa choroba 

– leiszmanioza, 420 zachorowań), a także ryzyka występowania epidemii w wyniku 

nadmiernej liczby ludności i niewystarczającej infrastruktury wodno-sanitarnej 

(World Bank 2013, 4). 

Turcja

W Turcji opracowano Regional Refugee and Resilience Plan, który koordynuje 

UNHCR i UNDP przy współpracy innych organizacji międzynarodowych. Jego 

celem jest wsparcie rządu tureckiego w zakresie zapewniania syryjskim uchodźcom 

odpowiednich warunków do życia. W ramach 3RP powołano sześć zespołów 

sektorowych, koordynowanych przez poszczególne organizacje międzynarodowe: 

ochrona (UNHCR), podstawowe potrzeby i usługi (IOM, UNHCR), edukacja 

(UNICEF, UNHCR), opieka zdrowotna (UNHCR, WHO), żywność (WFP), warunki 

bytowe (UNDP, UNHCR; UNDP 2015, 11). W latach 2011–2014 Turcja wydała na 

pomoc i obsługę syryjskich uchodźców łącznie 4,5 mld USD, a pomoc od ONZ 

i państw europejskich wyniosła 0,25 mld USD (Orhan et al. 2015, 7). 

W przypadku Turcji interesy Unii Europejskiej dotyczą nie tylko ograniczenia 

migracji z terytorium Syrii oraz z tureckich obozów dla uchodźców, ale także 

ograniczenia strumienia migracji przez terytorium Turcji z innych państw. W tym 

celu Unia Europejska zawarła z Turcją w marcu 2016 r. kontrowersyjne porozumienie, 

którego celem miało być ograniczenie nieregularnej i nielegalnej imigracji z Turcji do 

Unii Europejskiej. W ramach tego porozumienia uchodźcy przypływający z Turcji do 

Grecji mieli być zawracani do Turcji, a zamiast nich z Turcji mieli być przyjmowani 

syryjscy uchodźcy do Unii Europejskiej w stosunku 1:1. W ramach porozumienia na 

lata 2016-2017 Komisja Europejska przyznała Turcji 3 mld EUR w ramach Facility for 

Refugees in Turkey (EU 2016). 

Porozumienie pomiędzy Turcją a Unią Europejską budzi liczne kontrowersje 

natury politycznej i humanitarnej, jednak dotyczy uchodźców syryjskich jedynie 

pośrednio. W sytuacji, gdy zdecydują się oni na nielegalna podróż z Turcji do 

Grecji muszą liczyć się z deportacją. Warto jednak przyjrzeć się sytuacji syryjskich 

uchodźców przebywających na terytorium Turcji. 

Turcja różni się zdecydowanie od pozostałych dwóch omówionych państw. Po 

pierwsze, ma znacznie większe terytorium. Po drugie, większość jej mieszkańców to 

Turcy bądź Kurdowie, a zatem ludy niesemickie. Prowadzi to do różnic językowych i 
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kulturowych w porównaniu do napływających uchodźców syryjskich. Według danych 

UNHCR w Turcji znajduje się 1,6 mln uchodźców, przy czym zdecydowana większość 

pochodzi z Syrii (UNHCR 2015c). Syryjczycy stanowią zatem około 2% populacji 

kraju – niewiele, w porównaniu do Jordanii i Syrii, jednak dużo w kategoriach 

bezwzględnych. Zdecydowana większość uchodźców (około 1,4 mln osób) mieszka 

poza obozami dla uchodźców, w południowej i południowo-wschodniej Turcji, 

a także w dużych aglomeracjach na terenie całego kraju.  

Większość dzieci uchodźców (70%) nie chodzi do szkoły, również spośród tych 

przebywających w obozach dla uchodźców. Syryjscy uchodźcy mogą albo uczęszczać 

do szkół w ramach tureckiego systemu edukacji, albo korzystać z tymczasowych 

centrów edukacyjnych utworzonych na ich potrzeby. Nauka odbywa się albo po 

turecku, albo po arabsku – wówczas na podstawie zmodyfi kowanej podstawy 

programowej kształcenia z Syrii. Z tureckiego systemu edukacji korzysta niewiele 

dzieci: w roku szkolnym 2013/2014 było to 7,5 tys., dla porównania w szkołach 

w obozach i tymczasowych centrach edukacyjnych uczęszczało odpowiednio 

65 tys. i 45 tys. dzieci (UNDP 2015, 41). Wynika to najpewniej z bariery językowej oraz 

kosztów związanych z uczestnictwem dzieci w zajęciach (koszt wyprawki, dojazdu 

do szkoły, koszt alternatywny posłania dziecka do pracy). 

Dzieci mogą się uczyć w prowizorycznych szkołach wybudowanych w obozach. 

Szkoły takie nadzorowane są przez nauczyciela delegowanego przez rząd turecki 

przy współpracy pedagoga syryjskiego. Nauka w szkole jest fakultatywna, więc nie 

wszystkie dzieci uczą się; część z nich pracuje poza obozem ze swoimi rodzicami 

(Özer et al. 2013, 9). Uchodźcy spoza ośrodków mają duże trudności z posyłaniem 

swoich dzieci do szkół: uczy się jedynie 10% tych, którzy powinni. Wynika to 

z powodów formalnych – do szkoły zapisane mogą być tylko osoby o uregulowanym 

statusie – oraz bariery językowej. Turecki należy do innej rodziny języków niż 

arabski. Pojawiają się zatem szkoły syryjskie, jednak ich poziom jest zróżnicowany, 

a efekty kształcenia nie są formalnie uznawane przez władze tureckie (Dinçer 2013, 19).

Turcja zapewnia uchodźcom dostęp do opieki medycznej, a uchodźcy 

niezarejestrowani mogą korzystać z ostrego dyżuru (aby korzystać z innych usług 

muszą się zarejestrować). Syryjczycy nie różnią się znacznie od społeczności lokalnych, 

jeżeli chodzi o podatność na choroby. Istnieje jednak ryzyko występowania chorób, 

których można by uniknąć za pomocą szczepienia (np. odra), a także powikłań 

związanych z niedożywieniem (zwłaszcza w przypadku nowych uchodźców). 

W styczniu 2013 r. rząd turecki ogłosił, że wszyscy Syryjczycy niezależnie od statusu 

prawnego w 11 prowincjach znajdujących się w rejonie graniczącym z Syrią mają 

prawo do opieki medycznej. Kolejno rozszerzono go na 81 prowincji. Mimo to wielu 



51Uchodźcy syryjscy w państwach Bliskiego Wschodu: wyzwania dla Jordanii, Iranu i Turcji...

Syryjczyków ma problem z uzyskaniem podstawowej opieki medycznej, nie mówiąc 

o osobach wymagających stałej i specjalistycznej opieki (Dinçer 2013, 18).

Według badań przeprowadzonych w jednym z obozów koło miasta Gaziantep, 

znajdującym się na terenie starej fabryki Islahiye, zdecydowana większość 

mieszkających tam dzieci doświadczyło konfl iktu zbrojnego, a trzy na cztery 

straciły przynajmniej jedną bliską osobę. Dwie trzecie badanych dzieci znalazło się 

w sytuacji zagrażającej ich życiu, a co trzecie zostało oddzielonych od swoich rodzin. 

Traumatyczne doświadczenia przełożyły się na psychiczne funkcjonowanie dzieci: 

dwie trzecie miało symptomy depresji, prawie połowa stresu pourazowego, a co piąte 

agresji (Özer, et al. 2013, 22, 24, 36). Według szacunków rządu tureckiego połowa 

uchodźców wymaga pomocy psychologicznej (UNHCR 2015c, 16).

Przynajmniej niektóre obozy dla uchodźców zostały przygotowane na wysokim 

poziomie. Ich struktura została przemyślana, a infrastruktura i wyposażenie 

przypominają ośrodek miejski. Obozy koło miejscowości Nizip i Öncüpınar zawierają 

supermarkety, szkoły, punkty opieki medycznej, place zabaw dla dzieci i pralnie, 

a w domach uchodźców na wyposażeniu są lodówki, piece, ciepła woda, a niekiedy 

także telewizja i klimatyzacja Dinçer 2013, 12). Warunki bytowe – żywność, odzież 

i dostęp do podstawowych środków –zapewniane są uchodźcom przez organizacje 

pozarządowe działające w poszczególnych obozach lub w ramach społeczności 

lokalnych. Zapewniają uchodźcom. Niektóre organizacje pozarządowe starają się 

aktywizować społeczności lokalne, tak aby i one wspierały uchodźców (Bugra Kanat 

2015, 23).

Żywność rozdawana jest uchodźcom na podstawie kart elektronicznych 

(w obozach dla uchodźców) lub voucherów (poza obozami), które można wymienić 

na produkty spożywcze w siec sklepów biorących udział w programie. Opieką 

objętych jest około 23% Syryjczyków mieszkających poza obozami (UNHCR 

2015c, 29, 31). Początkowo w obozach rozdawano uchodźcom trzy posiłki dziennie, 

jednak taki system nie podobał się uchodźcom ze względu na odmienność kuchni. 

Wprowadzono zatem system kartek na żywność, za które mieszkańcy obozów mogli 

nabywać produkty spożywcze wedle własnego uznania. Na terenie każdego obozu 

funkcjonowało kilka sklepów, aby uniknąć sytuacji monopolu (Bugra Kanat 2015, 19). 

Wielu uchodźców uciekło do Turcji bez dokumentów i nie ma możliwości 

ubiegania się o pobyt tymczasowy5. O ile w obozach dla uchodźców zostały powołane 

odpowiednie jednostki zajmujące się rejestracją uchodźców, brakuje ich na terenach 

5  Rejestracja uchodźców wiązałaby się także z ich identyfi kacją i obowiązkami. Z badań ORSAM 
wynika, że brak rejestracji umożliwia Syryjczykom unikanie kar w przypadku spowodowania 
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poza ośrodkami (Dinçer 2013, 18). Korzystnym rozwiązaniem byłoby unormowanie 

kwestii zatrudnienia Syryjczyków. Praca nielegalna, po zaniżonych stawkach stanowi 

konkurencję dla lokalnej populacji i może być źródłem napięć. Z kolei nielegalne 

drobne przedsiębiorstwa zakładane przez Syryjczyków nie odprowadzają stosownych 

podatków do budżetu państwa (Orhan et al. 2015, 35). 

Napływ uchodźców spowodował znaczny wzrost ceny wynajmu mieszkań 

w rejonach przygranicznych i w ubogich dzielnicach miast zamieszkiwanych przez 

uchodźców. Na przykład w Kilis średnia miesięczna cena wynajmu wzrosła ponad 

trzykrotnie (do około 1200 zł), a w Stambule – dwukrotnie (do około 2000 zł). 

Uchodźcy wynajmują mieszkania na własny rachunek i nie otrzymują żadnej pomocy 

od rządu, a jedynie wsparcie od organizacji pozarządowych (Dinçer  et al. 2013, 17).

Napływ uchodźców syryjskich przełożył się na zmiany prawne. Wiosną 2014 r. 

opracowano prawo dotyczące uchodźców, w ramach którego powołano do życia 

Generalny Dyrektoriat do spraw Zarządzania Migracją, określono prawa uchodźców 

i zasady korzystania przez nich z usług publicznych. Podstawowym dokumentem 

umożliwiającym dostęp do usług publicznych oraz rynku pracy jest dowód 

tymczasowy. W oparciu o niego na początku 2015 r. zaplanowano proces rejestracji 

syryjskich uchodźców; obecnie według szacunków ponad 600 tys. uchodźców nie 

zostało zarejestrowanych. Dotychczasowe prawo tureckie uniemożliwiało uzyskanie 

przez Syryjczyków statusu uchodźców, ze względu na ograniczenia geografi czne 

– status uchodźcy przysługiwał jedynie Europejczykom. 

Polityka ta okazała się niewystarczająca dopiero wskutek wojny domowej 

w Syrii, więc Turcja zdecydowała się na nadanie tymczasowego statusu uchodźcy 

tysiącom Syryjczyków, aby wydobyć ich z prawnej próżni, w której znaleźli się mając 

jedynie status gości; ich status, choć tymczasowy, umożliwia im uzyskanie prawa do 

zamieszkania na terenie Republiki Tureckiej z wyjątkiem prowincji Hatay i Sirnak, 

gdzie zaważyły względy polityczne i ekonomiczne.

Podsumowanie i wnioski

Trudno jest podsumować sytuację syryjskich uchodźców w państwach 

bliskowschodnich przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wojna w Syrii trwa 

wypadku, czy popełnienia przestępstwa. Taką opinię wyrażają Turcy, tłumacząc w ten sposób swoją 
rezerwę wobec nowych przybyszów – por. Orhan (2015, 34).
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i nic nie wskazuje na to, aby szybko doszło do przesilenia. Oznacza to, że ludzie nadal 

będą uciekać z terenu objętego konfl iktem, a wielu z nich będzie się starało znaleźć 

schronienie w państwach sąsiadujących. Będą one zatem musiały radzić sobie zarówno 

z olbrzymią już liczbą uchodźców, którzy schronienie znaleźli, jak i z nowymi falami 

osób, które będą dążyły do przekroczenia ich granic. Po drugie, napływ uchodźców 

do państw Bliskiego Wschodu jest w dużej mierze niekontrolowany i przynajmniej 

częściowo nierejestrowany. Trudno zatem o szczegółowe dane dotyczące faktycznej 

sytuacji uchodźców, zwłaszcza tych, którzy zamieszkują poza obozami dla uchodźców, 

a zatem zdecydowanej większości. Istniejące dane dotyczą niemalże wyłącznie skali 

udzielonej doraźnej pomocy humanitarnej oraz (negatywnych) konsekwencji dla 

gospodarek poszczególnych państw przyjmujących. 

Z wyjątkiem kilku badań terenowych, przeprowadzonych w ośrodkach dla 

uchodźców w zasadzie nie istnieją dane dotyczące kosztów pozamaterialnych 

uchodźctwa. Tymczasem około połowę syryjskich uchodźców stanowią dzieci. Nie 

tylko często były one świadkami przemocy lub jej bezpośrednio doświadczyły, ale 

muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości – jako uchodźcy. W nowych okolicznościach 

i nierzadko z traumą ich dzieciństwo jest zaburzone, a przyszłość niepewna. Co 

więcej, nieraz muszą wejść w rolę dorosłych – podejmując pracę, aby utrzymywać 

rodzinę, czy też starając się jej zapewnić byt w inny sposób6. Problematyczne są 

również relacje między uchodźcami a społeczeństwami przyjmującymi. Uchodźcy 

syryjscy nie tylko nie utrzymują kontaktu z Libańczykami, ale również często między 

sobą. Kobiety i dzieci często nie opuszczają pomieszczeń, w których mieszkają (HU 

2014, 27). Dzieci przebywające w obozach dla uchodźców, a zwłaszcza dziewczynki, 

rzadko wychodzą poza swój namiot w obawie o swoje bezpieczeństwo (UNHCR 2013, 

29). Trauma powojenna i stres związany z sytuacją uchodźctwa nakładają się zatem 

na czynniki związane z poczuciem bezpieczeństwa i pogłębiają poczucie alienacji. 

Przyszłość młodego pokolenia Syryjczyków stoi także pod znakiem zapytania 

w zakresie dostępu do podstawowych dóbr i usług, a zwłaszcza edukacji. Proces 

kształcenia został najpierw przerwany przez konfl ikt, a następnie przez uchodźctwo. 

Co prawda, nominalnie państwa przyjmujące starają się zapewnić syryjskim dzieciom 

dostęp do szkół, jednak w zdecydowanej większości przypadków okazuje się to 

niewykonalne. Istniejące placówki kształcenia nie są w stanie zapewnić edukacji 

6  Pracujące dzieci często otrzymują niższe wynagrodzenie lub pracują w złych warunkach, 
podejmując się zadań przekraczających ich siły: w jednym z raportów ONZ przytaczany jest przykład 
dziesięciolatka, który został wysłany przez swoją matkę z Syrii do Libanu w celu sprawdzenia, 
czy jest tam na tyle bezpiecznie, aby cała rodzina mogła się przenieść. Te i inne historie opisane są 
w raporcie UNHCR (2013).
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tak dużej liczbie dzieci, abstrahując od tego, że część z nich wymaga szczególnego 

sposobu traktowania ze względu na doświadczenia wojenne, a część i tak nie pójdzie 

do szkoły ze względu na zbyt wysoki koszt alternatywny. 

Kolejne pytania dotyczą możliwości absorpcyjnych sąsiadujących z Syrią 

państw bliskowschodnich. Liban należy obecnie do pierwszej trzydziestki państw 

świata o największej gęstości zaludnienia, w Jordanii sytuacja jest nieco lepsza, 

jednak należy pamiętać, że spora część tego państwa nie nadaje się do zasiedlenia. 

Wsparcie fi nansowe ze strony społeczności międzynarodowej dla obu państw 

jest znaczące, jednak topnieje wobec zwiększającej się liczby uchodźców, a zatem 

ciężar utrzymywania uchodźców spada na państwa goszczące również w aspekcie 

fi nansowym. Niewielkie zaangażowanie zagranicznych donatorów jest szczególnie 

odczuwalne w Turcji, która w przeważającej mierze sama musi zapewniać syryjskim 

uchodźcom odpowiedniej warunki do życia; ta sytuacja zmieniła się dopiero wiosną 

2016 r., gdy Unia Europejska podpisała z Turcją porozumienie w sprawie przepływu 

migrantów. Znów migranci stali się kartą przetargową do realizacji politycznych 

interesów: Unia Europejska za częściowy spokój zdecydowała się zapłacić Turcji, 

która z kolei za znaczne środki fi nansowe zgodziła się wykonywać niewdzięczną 

pracę, czyli przyjmować niechcianych w Unii Europejskiej zdesperowanych ludzi. 

Społeczeństwa państw przyjmujących, początkowo przychylnie nastawione 

do uchodźców, stają się coraz bardziej powściągliwe. Już w maju 2013 r. ponad 

połowa (54%) Libańczyków uznała, że ich państwo nie powinno przyjmować 

kolejnych uchodźców z Syrii. Z kolei według badania sondażowego z lipca 2013 r. 

przeprowadzonego w Jordanii, niemal trzy czwarte Jordańczyków przeciwna jest 

przyjmowaniu kolejnych syryjskich uchodźców (UNHCR 2013, 22, 28). Choć raporty 

międzynarodowych organizacji podkreślają gościnność Jordańczyków i istnienie 

nieformalnych sieci wsparcia, to jednak tak znaczący i gwałtowny napływ uchodźców 

znacznie utrudnił życie  mieszkańcom Jordanii. W Turcji na każdym poziomie 

daje się odczuć rozczarowanie związane z niewystarczającym zaangażowaniem 

się społeczności międzynarodowej w kwestię uchodźców. Wyrażają je zarówno 

członkowie rządu, organizacji pozarządowych, jak i sami uchodźcy (Bugra Kanat et 

al. 2015, 35).

Trwająca w Syrii wojna domowa wywołała największy obecnie kryzys 

humanitarny na świecie. Ponad połowa z około 20 milionów Syryjczyków musiała 

opuścić swoje domy. Choć w dyskursie publicznym podejmuje się niemalże 

wyłącznie temat wojny w Syrii w kontekście wyzwań politycznych i bezpieczeństwa, 

wydaje się, że równie istotnym zagadnieniem jest wymiar ludzki odnoszący się 

do długofalowych konsekwencji psychologicznych i rozwojowych wojny i sytuacji 
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uchodźctwa. Podobnie, w zakresie dyskusji o miejscu uchodźców i imigrantów 

pomijane są kwestie systemowe dotyczące wypracowania mechanizmów efektywnej 

integracji tych osób w istniejące struktury, tak aby z obciążenia stali się mimo 

wszystko zasobem w goszczących ich państwach. Nader wszystko należy jednak 

pamiętać, że w porównaniu do trzech omówionych państw Bliskiego Wschodu 

– Jordanii, Libanu i Turcji – skala problemu uchodźców w Unii Europejskiej jest 

nieporównywalnie mniejsza.   
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Introduction 

“Not life, but good life, is to be chiefl y valued”(Plato, Kriton 48b, Kekes 1999, 33) 

is a quote of Socrates, a classical Athenian philosopher (470–399 BCE), one of the 
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founders of Western philosophy. He was discussing values nearly 2400 years ago and 

since then we have been debating this essential topic, which prompts us to examine 

and re-examine our lives. 

Th e constitutional elements of culture are values which have an absolute infl uence 

on the life of each one of us at one point or another (Europaeischewerte.info 2010, 

4). In the modern era “Western culture” is a value shared mainly by the countries 

of Europe. However, Turkey also shares the same values. Th e interest of Turkey in 

western values existed for many years. Although, as a country, Turkey has its own 

values and cultural background, European values have come into prominence during 

the recent decade, since Turkey has decided to join the European Union. 

Th e formation of Western Civilization has been greatly infl uenced by the Church 

and more specifi cally by the Catholic Church, which not only defi ned the way 

charitable work should be done but it also aff ected the development of the university 

system, the international law, the sciences, important legal principles, and many other 

things (Woods 2005, 1). 

As Spielvogel J.J. observes, Western Culture has expended to most parts of the 

world, although some societies see it as a challenge to their own culture and national 

identity. At the same time, other societies are also strongly infl uencing Western 

cultural expressions, making recent Western culture a refl ection of the evolving 

global response to the rapid changes in human society today (2009, 670).

He further points out that “When we speak of Judeo-Christian heritage of 

Western civilization, we refer not only to concept of monotheism but also to ideas 

of laws, morality, and social justice that have become important parts of Western 

culture. Another relatively small group of people, the Greeks, were an important 

impact on Western civilization” (Spielvogel 2009, 35). 

Hayes C.J.H. (1882–1964), although a devout Catholic, also agrees that “certain 

distinctive features of our Western civilization – the civilization of Western Europe 

and of America – have been shaped chiefl y by Judaeo – Greco – Christianity, Catholic 

and Protestant” (Hayes 1954, 2). Th e rich religious and cultural heritage bequeathed to 

the world by the philosophers of ancient Greece, the laws of the Romans, the austerity 

and devotion of Judaism and the charity of the Christian faith had an enormous 

infl uence in the shaping of the common values on which the Western Civilization is 

based, to the degree that Western culture, is sometimes equated with Judeo-Greco-

Christian civilization. Islam, the third Abrahamic monotheistic religion, has much 

in common with Judaism and Christianity. During the last decade there appeared a 

growing amount of literature highlighting the common ground between these three 

religions aiming at their most desirable peaceful co-existence.
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However it is commonly agreed that “the great ideas of the West-rationalism, 

self-criticism, the disinterested search for truth, the separation of church and state, 

freedom of conscience and thought, human rights, and liberal democracy-remain the 

best means for all people, no matter what race or creed, to reach their full potential 

and live in freedom” (Th ornton 2007). 

Having defi ned the character of European Civilization, the following aims to 

answer and illustrate the research question: “What is the historical evidence that 

supports the position that European Values were gradually implemented in Turkey.”

Turkey and Europe

Turkey’s geopolitical place links its history with the history of continental Europe 

and consequently with the European Civilization. Economic and social interests to 

each other’s territories have been demonstrated by numerous monumental events. 

During the late 18th century the Great Powers of that period (Russia, Great Britain, 

France, Austria-Hungary, Italy and Germany) were competing for the domination 

of the vast Ottoman holdings. In European diplomacy “Th e Eastern Question” was 

raised about the fate of the Balkans if and when the Ottoman Empire would dissolve. 

Each of the states strived to emerge with the maximum advantage. Turkey, to ward off  

Russian policies for dividing the empire, formed close cooperation with other states. 

In the 1856 Treaty of Paris, Turkey was an ally of Britain and France. Up to 1870s 

Britain was the guardian of Turkey’s interests. Aft er 1878 Germany was its economic 

and military sponsor.

History shows the establishment of common grounds between Turkey and 

European Union. Some examples demonstrating the abovementioned statement 

can be the wars fought between Turkey and European countries some decades ago, 

the mutual agreements between the European Union and Turkey as well as the joint 

declarations for facing contemporary problems of continental Europe. Th ere might be 

some benefi ts to the development of relations even from being engaged in confl icts. 

But the history of the relations between Europe and Turkey is not only a series of 

confl icts, compromises and alliances. As it has been rightly observed “Be it through 

war, diplomacy, commerce, art, cuisine, or intermarriage, Turkey has always been an 

integral part of Europe’s history” (Tocci 2014, 1).
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Individual Values and the Rule of  Law in Turkey

Th e new Republican Parliament established the Republic of Turkey in 1923, aft er the 

Grand National Assembly abolished the Ottoman Sultan in 1922. Two signifi cant 

decisions about the abolishment of the Sultanate were made: Th e fi rst decision, 

taken in 30th November 1922 (Decision of Assembly number 307) was that “the 

Ottoman Empire is decadent” so “the government of the Grand National Assembly of 

Turkey is formed and the new government of Turkey replaced the Ottoman Empire” 

(Düstur, Tertip 3, Vol. 3, 149). Th e second decision of the Assembly, taken in 1st and 

2nd November 1922 (Decision of Assembly number 308), was that “People of Turkey 

annihilated forever, from 16th March 1920, the government in Istanbul, which was 

based on selfh ood’s sovereignty. Th e Caliphate still belongs to the dynasty of Ottoman 

Empire, but the Caliph will be chosen by the National Assembly of Turkey” (Düstur, 

Tertip 3, Vol. 3, 149). 

Th ese decisions show clearly that, from then on, in the new, modern Turkey 

sovereignty belongs to the people. By these laws the competent authorities of Sultanate 

and Caliphate were also made separate from each other. Th at was the beginning of 

a steady process of Westernization in Turkey. Th e development of that process was 

directed by Mustafa Kemal Atatürk, the Father of the new Turkish Republic. He was 

responsible for the implementation of the new principles in the modern country. Th e 

goal of Atatürk was to modernize Turkey and to bring the country into the twentieth 

century. Th ese changes deeply aff ected the daily life of every citizen in the country 

(Sanal 2011, 154).

Soon Mustafa Kemal Atatürk moved on to his most signifi cant achievements: 

the proclamation of Turkish Republic, and the disestablishment of the Caliphate 

Offi  ce held by the Ottoman Sultan. Due to some changes within the constitution, 

the decision 364 declared that “regime of the governance in Turkey is Republic” 

(Düstur, Tertip 3, Vol. 5, 158). On 3rd March 1924 the decision 431 declared that the 

“the Caliphate was abolished and the Caliph, along with all members of the House of 

Ottoman remaining in Turkey, were exiled” (Düstur, Tertip 3, Vol. 5, 323). 

Th e changes implemented by Atatürk had an impact on all the aspects of the 

country’s governance, including revision in people’s daily life; e.g. in 1925 the 

Parliament legislated the “hat law”, which declared that it was obligatory for everyone 

to wear a Western-style hat instead of the traditional fez (Genç Kaya, 2013). In 

addition to that, the Parliament prohibited to wear religious clothing in 1934 (e.g. 
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türban). Th e next steps towards the Westernization of the country were made by 

providing equality between genders and by giving full political rights to women, 

e.g. the voting right. All the aforementioned changes instigated by Atatürk were 

made immediately aft er the Independence War of Turkey. Turkish society willingly 

accepted the new principles of the country and there was little opposition to those 

changes. Th ese alterations, which can be regarded as an expression of humanistic 

thinking and a sort of an anthropocentric world-view implementation, were soon 

deeply rooted in people’s daily life (Mügge 2010, 152).

Legislative amendments were the most signifi cant part in the process of 

Westernization. With the establishment of the Turkish Republic the structure of 

legal system changed dramatically. Turkey implemented a new model of codes based 

on European law regulations: a new civil code, modelled on Swiss legal system, and 

a penal code taken from the Italian system. Th e commercial code of Turkey was 

modelled on the German code. Administrative law was adopted from French law 

(Landau 1984, 249).

Th e principle of separation of Religion and State was included in the constitution. 

Secularity has been also implemented in Turkish people’s life (Zuckerman and 

Shook 2017, 155). Th ose changes, regarding the legal system, were passed by the 

Parliament of Turkey between the years 1924–1937. Th e three pillars of individual 

values, i.e. humanistic thinking, rationality, secularity, were demonstrated since 

the establishment of the Turkish Republic. Th e founding principles of the current 

constitution of 1982 affi  rm, in article 2.1, that “Th e Republic of Turkey is a democratic, 

secular and social state governed by the rule of law; bearing in mind the concepts 

of public peace, national solidarity and justice; respecting human rights; loyal to 

the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the 

Preamble” (Constitution 1995). Furthermore the article 6.1 indicates that “Sovereignty 

is vested fully and unconditionally in the nation”. Legislative and Judicial powers are 

defi ned in Article 7.1 and Article 9.1., which declared that “Legislative power is vested 

in the Turkish Grand National Assembly on behalf of the Turkish Nation. Th is power 

cannot be delegated and Judicial power shall be exercised by independent courts 

on behalf of the Turkish Nation”. Fundamental Rights and duties are defi ned in 

article 12.2 “Everyone possesses inherent fundamental rights and freedoms which are 

inviolable and inalienable”. From the abovementioned articles it is obvious that the 

individual values and the rule of law are assured by the constitution of Turkey. Th e 

implementation and adoption of the rules of law from diff erent European countries 

indicate the versatility and credibility of Turkey. 
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It should not be forgotten that these agonizing decisions and choices could not 

have been taken easily. Adaptation to values, diff erent than those to which people 

were used for centuries, and adjustment to a new social environment may take 

a long time to be understood and implemented in every single aspect of people’s 

daily life. Acclimatization to new rules had to be observed very carefully during 

their implementation period within the previous social life style. Th e Society and 

politicians had to constantly eliminate the inadequate and inappropriate sequences 

of new values by using the division of powers.

Democracy in Turkey

Democracy has more meanings than just “rule of people” in today’s society. It was 

sort of building castles in the air even to discuss democracy until the time when the 

Ottoman constitution called “Loi constitutionelle” was declared in Turkish history 

in 1876 (Davison 1963, 383). It is certain that European powers infl uenced Turkey to 

take such a democratic step. 

Turkey, for the fi rst time, was considered as a part of the European world in the 

Treaty of Paris, concluded in 1856, two decades back from the fi rst Constitution 

implemented in Turkey (Andıç 2002, 4). Th e Treaty of Paris was signed by the 

Ottoman Empire, and its allies (the British Empire and France) with the defeated 

Russian Empire, aft er the Crimean War (Davison 1963, 4). Th e compulsory relations 

between Europe and Turkey, with mutual benefi ts, against Russia, opened the door to 

democracy for the Turkish people and the fi rst transition to the parliamentary system 

began. Th e fi rst constitutional era declared by the Sultan which was called “Kanun-i 

Esasi”, meaning Basic Law, survived a very short period. Aft er just two years the 

Ottoman Sultan suspended parliamentary monarchy until 1908, when the Young 

Turk revolution appeared on the Turkish historical scene. Th e eff ect of the revolution 

forced the Sultan to establish the second constitutional era (Oliver 2004, 165). 

Democracy, defi ned as a political system where sovereignty is established based 

on citizen’s decisions, started in Turkey aft er the proclamation of Republic of Turkey 

by Ataturk in 1923. Th e Grand National Assembly ratifi ed the Constitution of Turkey 

in 1921; “Sovereignty is vested in the nation without condition. Governmental system 

is based on the principle of self-determination and government by people” has been 

declared in article 1. Th is statement remains untouched in all constitutional changes. 

Th e 1924 constitution, in section I article 3, declares that “Sovereignty belongs without 
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restriction to the nation” (Mead Earle 1925). Th e importance of sovereignty was 

underlined from the very beginning of the establishment of modern Turkey. In the 

constitution of 1961, article 4, it is stated that “Sovereignty is vested in the nation 

without reservation and condition. Th e nation shall exercise its sovereignty through 

the authorized agencies as prescribed by the principles laid forth in the Constitution” 

(Constitution 1995). Th e signifi cance of democracy and rule of law, as characteristics 

of the Republic of Turkey defi ned in Article 2.1 of the 1982 constitution, is highlighted 

above in part 2.1. Individual Values and Rule of law in Turkey. 

An argument is that for democracy to be correctly managed the preceding 

political system has to be unconditionally changed (Europaeischewerte.info 2010, 

18). Th ough a new political system was implemented into the country in 1923, it was 

a one party political system. Th e multi-party system, a characteristic of Democracy, 

barely managed to begin in Turkey in 1950s (Karpat 1959, 397). 

Major political changes took place since the ruling Justice and Development Party 

(AKP), which is still in power now, began to govern the country in 2002. Th e success 

of AKP can be witnessed in the fi ve legislative elections, since the party managed to 

come out as the fi rst party in all of these elections. Th e constitutional referendum 

which allows the citizens, and not the Parliament, to choose their President was 

accepted by 69 % of the voters in 2007. Another constitutional referendum which was 

held in 2010 was about the Justice system in Turkey. Th e citizens also accepted the 

changes in this referendum with a majority of 58% (SEC 2017). 

Stability and economic performance of the ruling party in the country was 

greeted positively by the Turkish citizens. Th e current constitution, which was written 

in 1982 by generals, who carried out a military coup, needed to be revised, since 

constitution forms the basis of Turkey’s political system. Almost 50 million people, 

out of 58 million eligible registered voters, went to the polls. Th is number of voters 

shows how much citizens care for the major changes in their country’s constitution. 

Th ose 50 million voters, who represent 85% of the total number of voters, indicate the 

importance of the results. A report of the OSCE Offi  ce for Democratic Institutions 

and Human Rights, which was invited by the authorities of the Republic of Turkey to 

observe the 16th April 2017 referendum, estimates that “Th e legal framework for the 

referendum was negatively impacted by the declared state of emergency and actions 

taken under it” (OSCE/ODIHR, 22nd June, 2017, 6). It refers to the closure of 158 media 

outlets and the arrest of 150 journalists for alleged links to terrorism (OSCE/ODIHR, 

22nd June, 2017, 15) and points out that the “YES” campaign had 76% of the total 

airtime on television, while the “NO” campaign had only 23.5% of the total airtime 

and space (OSCE/ODIHR, 22nd June, 2017, 17).
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In the referendum 51% of voters said Yes to the change and 49% voters said 

No. Th ough the diff erence is narrow, Turkish citizens voted for approval of the 18 

proposed amendments (SEC 2017). Th e major change in the constitution is about 

abandoning the parliamentary system for an executive presidency. It is the most 

critical change since the establishment of the Turkish Republic in 1923.

Economic and Populace Facts 

Th e young republic of 1923 had to deal with numerous problems instantly. All those 

most basic European values had to be supported along with an economic transition. 

It was a country now having to absorb a combination of diff erent European countries’ 

codes into its constitution. At the same time it was a country which tried to survive 

economically aft er the War of Independence and to pay back to the creditors the huge 

debts created by their ancestors. Th e payments of these debts would end exactly 100 

years later, in 1954. According to the Treaty of Lausanne, aft er the collapse of the 

Ottoman Empire, the highest amount of its debt to creditors had to be paid by the 

Turkish Republic and the rest of the debt was divided between Greece, Yugoslavia, 

Bulgaria and Italy (Özdemir 2009).

Th ese economic transformations had dreadful ramifi cations on the economy of 

the newly established country. Turkey tried to use mixed economical models: liberal 

economy from 1923 to 1930 followed by an Etatism period from 1930 till the beginning 

of the World War II. Although Turkey maintained its neutrality during World War 

II, except for a symbolic move, which was the declaration of war to Germany and 

Japan almost at the end of the war, the war economy was applied to the country from 

the very beginning of World War II. More liberal economic system was followed 

when the country accepted the multi-party political system, a fact demonstrating the 

parallel relation between economic and political systems.  

A Keynesian Economic model was applied in Turkey from 1960 to 1980. Th at 

allowed the country to have a social government and the import substitution 

industrialization policy. Th e most signifi cant change in the economy came aft er 

1980, when the country had to face a coup attempt. Export subsidy policy and free 

market economy were welcomed in Turkey (Özer 2004). Economic stability, as it was 

mentioned above, is related to the political system. During the 95 years of Turkish 

Republic’s history, there have been changes in the government 65 times (Th e New 

York Times, 14th April 2017). A new constitutional change will soon take place, 
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moving from parliamentary system to the executive presidency system in 2019. 

Among these changes is the abolition of the post of the Prime Minister. Th e cabinet 

will be appointed by the President, who will no longer have to be neutral, and there 

will be some Vice-Presidents. Th e President will also appoint 4 of the 13 Judges who 

will form the highest judicial authority of the country (Shaheen Kareem 2017). Th is 

new movement in the democratic arena of the country may let the people focus 

more on other issues which will lead to the development of country’s values, such as 

education, science, industry, and technology. However the opposition has expressed 

its fears that these changes may lead to autocracy in the country and the Council of 

Europe surmised that “this constitutional revision would result in a profound change 

and a shift  from a parliamentary to a presidential system, granting the President of 

the Republic extensive powers while drastically reducing the supervisory role of the 

parliament” (COE, 27th January 2017).

Population has always played a signifi cant role in every period of the country’s 

history. As a result of the substantial territorial losses in Europe suff ered during 

the Balkan wars, the area of the Ottoman Empire in 1914 was 1,800,000 km2 and 

the total population of the empire fell to 18,520,016 (Karpat 1985, 190). Th e Treaty 

of Lausanne (1923) established the present boundaries of t he Republic of Turkey. 

Turkey’s area, including lakes, occupies 779,452 km2, of which 755,688 km2 square 

kilometers are in Southwest Asia and 23,764 km2 are in Europe. In 1923 Turkey had 

a population of 13,177,000, in the 1927 census the population was recorded as 

13,648,000 but, according to 2017 census, the population has increased to 79,814,871. 

With a population of almost 80 million, Turkey ranks as the 18th most populous 

country in the world (TUIK 2017). 

Figure 1. Urban population in Turkey
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Turkey is a developing country with a dynamic, young population. According to 

the CIA (the World Factbook, 28th September 2017) 74.4% of the total population live 

in the cities and the annual rate of urbanization between 2015 and 2020 is estimated 

to be 1.54 %. A sharp increase of urbanization in Turkey could be observed during 

the past years. By 2015 the urban population increased to 56 million people, a 73 % of the 

total population in Turkey. Th e increase in population may have some benefi cial eff ects on 

economic growth (Ghatak 2003, 271). Figure 2 shows the steady increase of urbanization in 

Turkey from 1927 to 2000s. Th e results also show that there is a parallel between the increase 

of country’s population and urbanization. 

Figure 2. Urbanization in Turkey 

0
5 000 000

10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000

1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000

Source: Tuik 2001.

Turkey’s urban area has increased dramatically in the past years. Figure 3 shows 

the comparison of population size in urban areas between twenty six European 

Union countries and Turkey. Th e average rates show that Turkey stands in the front 

line of all the European countries as the most urbanized country. It should be kept 

in mind that urbanization is an essential aspect which has a certain eff ect on human 

life.
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Figure 3. Average Urban Area Population Comparison 
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Human Rights in Turkey

“All individuals are equal without any discrimination before the law, irrespective of 

language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion and sect, 

or any such considerations.”(Constitution 1995). Th e article 10.1 in the constitution 

of Turkey clearly declares that people who live in Turkey are equal against the law. 

Regardless of their belief, race, colour, and political opinion all citizens’ rights are 
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protected by the state. Th is article defi nes, defends and protects the same rights as 

the Universal Declaration of Human Rights article 2:

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional 

or international status of the country or territory to which a person belongs, whether 

it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of 

sovereignty (UDHR 1948).

Furthermore Article 10.2 of the constitution of Turkey declares the gender and 

individuals equality: “Men and women have equal rights and the State is responsible 

to implement these rights. No privilege shall be granted to any individual, family, 

group or class”  (Constitution 1995). Th is also is similar with the article 1 in the 

Universal Declaration of Human Rights “All human beings are born free and equal 

in dignity and rights. Th ey are endowed with reason and conscience and should act 

towards one another in a spirit of brotherhood” (UDHR 1948). 

Th e citizens’ beliefs have been guaranteed by the nation’s constitution. Freedom 

of religion is identifi ed in article 24: “Everyone has the right to freedom of conscience, 

religious belief and conviction” (Constitution 1995). Th e Freedom of thought and 

opinion is assured by constitution in article 25: “Everyone has the right to freedom 

of thought and opinion. No one shall be compelled to reveal his thoughts and 

opinions for any reason or purpose, nor shall anyone be blamed or accused on 

account of his thoughts and opinions” (Constitution 1995). Homosexuality between 

consenting adults is not considered a crime in the country and article 12.1 declares 

that “Everyone possesses inherent fundamental rights and freedoms which are 

inviolable and inalienable” (Constitution 1995).

Human rights are not only protected by the Turkish law, but also by the 

international treaties which Turkey has signed. Th ese treaties have priority over 

domestic acts of legislation. Th e article 90.1, as amended in 22nd May 2004, clarifi es 

that: “Th e ratifi cation of treaties concluded with foreign states and international 

organisations on behalf of the Republic of Turkey shall be subject to adoption by the 

Turkish Grand National Assembly by a law approving the ratifi cation” (Constitution 

1995).

According to Article 40.1 Protection of Fundamental Rights and Freedom, which 

was amended on the 17th October 2001, “Everyone whose constitutional rights and 

freedoms have been violated has the right to request prompt access to the competent 
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authorities” Citizens have the right to defend their human rights against any kind 

of violation. 

Th e basis of these entrenched rights comes mainly from the international bill of 

rights as it is shown by the examples given above from the Universal Declaration of 

Human Rights. Turkey is amongst the fi rst nations which signed and accredited this 

declaration in 1948. 

Th e International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), obliges all 

committed countries, who signed the treaty, to respect the civil and political rights 

of individuals, including the right to life, freedom of religion, freedom of speech, 

freedom of assembly, and the rights to due process and a fair trial. Th is treaty 

was signed by Turkey in 2000 and entered into force just 14 years ago, during the 

governance of Justice and Development Party (AKP). As it was mentioned above 

Turkey signed the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Th e country 

accepted the right to apply individually to the European Court of Human Rights in 

1987, and started to recognise the compulsory jurisdiction of the European Court of 

Human Rights in 1990 (Çınar 2014). With all those changes in its constitution, Turkey 

has made an eff ort to create identical rules with international law. Th e country tries 

to give its citizens equal rights within the global arena as the other countries’ citizens 

and protects their human rights. 

It is a healthy sign of Democracy that, nevertheless, the Human Rights continue 

to be one of the leading topics in the country. Turkey still keeps some laws which are 

likely against human rights. At the beginning of this year the United Nations has 

accused the Turkish government of massive destruction of the Kurdish minority 

(OHCRH 2017, 4-13-24). 

Turkey is also facing some freedom of expression and freedom of assembly 

problems aft er the failed coup attempt. However it should be stressed that, for the fi rst 

time, Turkey’s ruling party and the opposition parties were united in condemning the 

coup attempt. A few days aft er the coup supporters of diff erent parties congregated 

together in huge demonstrations in support of “Republic and Democracy”. Pro-

government channels broadcast a speech of Kemal Kilicdaroglu, the main opposition 

leader, who said “Th is is a day to unite, a day to stand up against coups and dictatorial 

regimes, a day to let the voice of the people be heard… We are all together in Taksim 

today. Today is a day we made history all together”. “Th e state should not be governed 

by anger and revenge” he said “Th e culprits of the putsch should be tried lawfully with 

the understanding of abiding by the rule of law” (Reuters, 24th July 2016). Nevertheless 

a year later, on 3rd April 2017, Kemal Kilicdaroglu claimed “that the July 15, 2016, 

coup attempt occurred within the knowledge of the government and was therefore a 



70 Mehmet Ali Özçobanlar

“controlled coup”, eliciting strong, verbal reactions from the Prime Minister and the 

President (Hürr iyet  Daily News, 3 April 2017).

Freedom of the press is declared with the article 28.1 in constitution of Turkey 1982, 

which as amended in 2001 declares that “Th e press is free, and shall not be censored. 

Th e establishment of a printing house shall not be subject to prior permission or 

the deposit of a fi nancial guarantee.” Th e freedom of press is also guaranteed by the 

State in article 28.2 “Th e state shall take the necessary measures to ensure freedom 

of the press and freedom of information”. Th e State undertakes the responsibility for 

the freedom of press with this declaration. In the same article 28.5 it is mentioned 

that any kind of embargo should not be practised on press: “No ban shall be placed 

on the reporting of events, except by the decision of judge issued to ensure proper 

functioning of the judiciary, within the limits specifi ed by law”. 

Immediately aft er the coup many Western countries declared their support for 

democracy in Turkey, but at the same time they expressed concern over the scale of 

subsequent purges of state institutions. Under the declaration of a state of emergency 

many journalists, judges, prosecutors, professors, high offi  cers and government 

clerks were arrested or suspended for allegedly having a relation with the outlawed 

movement led by the US-based cleric Fethullah Gulen, a movement accused of 

being behind the failed coup attempt. European partners of Turkey feel discomfort 

because of the desultory arrests and suspensions of Turkish citizens. Th e Council of 

Europe’s Parliamentary Assembly has put Turkey on a monitoring watch list over 

serious concerns about democracy and human rights. Th ese concerns refer to the 

way security operations were conducted under the state of emergency, to “the scale 

and extent of the purges conducted in the public administration and the judiciary, 

and many other public institutions”, to the derogation of certain human rights and 

to repeated violations of freedom of the media (COE, 27th January 2017).

Due to the above the European Parliament, on 6th July 2017, condemned the 

Turkish government for serious decline in democratic standards and advised the 

European Union “to formally suspend the accession negotiations with Turkey 

without delay if the constitutional reform package is implemented unchanged”, 

as some amendments are not consistent with the Copenhagen political criteria 

(European Parliament, 6 July 2017). Turkey is associated with the European Union 

since 1963 and in 1995 both sides formed a customs union. In 1999 the EU agreed 

to consider Turkey’s 1987 application for full membership. Since 2005 the two sides 

have negotiated over 35 chapters to harmonize the laws, regulations and standards of 

Turkey with those of the EU. So far 16 chapters are opened, 14 chapters are blocked 
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and only one chapter is temporarily closed (Turkish Ministry of EU Aff airs, 6th June 

2017). 

Conclusion

Since its creation in 1922 the Republic of Turkey strives to defend and secure the 

rights of its citizens. Turkey is amongst the fi rst nations which signed and accredited 

the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Th e Turkish Constitution clearly 

defi nes the human rights which are protected by the law. Furthermore the country 

accepted the right to apply individually to the European Court of Human Rights in 

1987, and started to recognise the compulsory jurisdiction of the European Court of 

Human Rights in 1990.

It is apparent that since 1922 Turkey has gone a long way towards the adoption 

and implementation of the European Values. Th e strife was more intensive in the last 

decade, when Turkey tried to join the EEC, showing Turkey’s strong state structure 

and its willingness to achieve a better future for the country’s citizens.

Turkey is a country where the majority’s religion is Islam (99% of the population), 

though, comparing it to the other Middles Eastern countries, it is apparent that 

Turkey’s society is more liberal, more democratic, secular and progressive. Th e 

infl uence of the European values on the country cannot be ignored. Freedom, 

equality and solidarity as human rights pillars should continuously be supported by 

the nations where the democracy works in a harmony with all its own institutions. 

Turkey, as an example of a modern society implementing socio-economical changes 

due to European and even global values, needs support in every stage. Turkey shares 

the same values as the countries of the European Union and tightening the relations 

between the two could only lead to the prosperity of both.
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Introduction

Th e European Union is the market which is the most open to developing countries in 

the world. Excluding fuels, the EU imports more from developing countries than the 

United States, China and Japan combined. Moreover, the EU pays special attention 

in trade relations to the so-called African, Caribbean and Pacifi c (ACP) countries 

under the framework of the ACP-EU Cotonou Economic Partnership Agreement. 

Although this agreement is declared as being concluded by partners, it initiated an 

unequal partnership in various aspects. 

West Africa is usually defi ned as a poor, low-income region. It is one of the 

seven ACP regions recognized by the EU. West African countries are unstable 

and vulnerable in economic and political terms. Th e Economic Community of 

West African States (ECOWAS) is the regional integration organization based on 

cooperation of 15 West African countries, namely Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 

Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leone and Togo. For a long time, these countries’ development has 

shown typical symptoms of the curse of natural resources. Although they are rich 

in natural resources, they exhibit a very low economic level of development, they are 

highly indebted and their populations live in poverty. Endemic corruption and low 

eff ectiveness of local governance impede their progress. Th e majority of West African 

countries are not fully competitive in global markets with their industrial production, 

therefore, they usually export only primary commodities with low value added and 

fl uctuating prices. 

Th e aim of this paper is to analyse the product structure of ECOWAS exports 

to the European Union and identify basic shift s in this structure for the 1995–

2016 period. Based on previous results of our research (focused on trade between 

ECOWAS and the EU), we know that primary commodities are the most important 

export items for ECOWAS countries, however, we want to quantify their share in 

total ECOWAS merchandise exports to the EU and establish, whether the product 

structure shift s towards a  more diversifi ed one. Conclusions to our research are 

based on a review of relevant offi  cial documents prepared by African and European 

institutions; a review of relevant scientifi c sources, as well as on our own analysis of 

statistical data.



77Development of the Product Structure of ECOWAS Merchandise Exports to the European ...

1. Formulation of  the Research Problem 

Economists analyse trade relations between West Africa and the EU in various 

circumstances, but primarily they pay attention to analyses of potential benefi ts, 

risks and losses connected with West Africa-EU Economic Partnership Agreement. 

See, for example, papers of Busse, Grossman (2007), Karingi et al. (2005), Zouhon-Bi, 

Nielsen (2007), Nwali, Arene (2015), etc. 

In our long-term research, we pay attention to diff erent aspects concerning trade 

relations between West Africa and the European Union. We try to bring deeper 

insight and open expert discussion of this topic in Czech research space. We have 

already identifi ed the most important patterns of these trade relations (see Kovářová 

2016), and also some specifi c matters, such as the level of intra-industrial trade 

(see Kovářová 2017). However, we have previously not paid attention to the shift s 

in product structure of West African exports to the EU. Product diversifi cation of 

exports is recognized to be the precondition for inclusive and sustainable economic 

growth and for the development of poor developing countries which are rich in 

natural resources.

As we stated above, the aim of this paper is to analyse the product structure of 

ECOWAS exports to the European Union and to identify basic shift s in this structure 

for the 1995–2016 period. In order to accomplish this aim, we divide our analysis into 

three stages: 1. We briefl y introduce the formal framework of the ECOWAS-EU trade 

relations. 2. We describe basic product structure of ECOWAS merchandise exports 

to the EU. 3. We identify basic trends and shift s in this structure with the use of two 

selected indicators – the Herfi ndahl-Hirschman Product Concentration Index and 

Trade Intensity Index (see Table 1). Both indicators (HHI, TII) are designed as static; 

therefore, we calculate them for every year of the examined 1995–2016 period.

In our statistical analysis, we use data available in the online statistical dataset of 

the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). We carry 

out our analysis at the top level of product groups of the United Nations’ Standard 

International Trade Classifi cation (SITC), revision 31. Finally, we conclude our paper 

with a discussion on the most important consequences of the uncovered results, with 

1 SITC0 – Food and live animals, SITC1 – Beverages and tobacco, SITC2 – Crude materials, 

inedible, except fuels, SITC3 – Mineral fuels, lubricants and related materials, SITC4 – Animal and 

vegetable oils, fats and waxes, SITC 5 – Chemicals and related products, SITC6 – Manufactured goods, 

SITC7 – Machinery and transport equipment, SITC8 – Miscellaneous manufactured articles, SITC9 

– Commodities and transactions, n.e.s.
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an indication of future perspectives of the trade relations between ECOWAS and the 

European Union. 

Table 1: Indicators used in data processing 

Indicator
Mathematical 

definition
Variables Range of Values

Herfindahl-

Hirschman 

Product 

Concentration 

Index (HHI) i

n

k ii

ik

n

nX
xi X – total exports from export i

x – value of exports of product 

group k from exporter i

n – number of products 

exported by exporter i

0 to 1

A higher index 

indicates that exports 

are concentrated in 

fewer sectors.

Trade Intensity  

Index (TII)

w

wj

i

ij

X
x
X
x

x – value of exports of primary 

commodities from exporter i to 

destination j

X – total exports of primary 

commodities from exporter i

w– indicates the world as origin

0 to +∞

A value greater 

than 100 indicates 

a relationship more 

intense than the world 

average for the partner.

Source: World Bank, 2013.

2. Solution of  the Research Problem

African Economic Outlook (2017, 73–95) presents data revealing signifi cant weaknesses 

of African foreign trade. Trade between Africa and the world has expanded fourfold 

in two decades. Th e European Union is the most important trading partner for Africa, 

because it accounts for 30% of African countries’ exports. Product diversifi cation 

of these exports is insuffi  cient, because 1 out of 4 African countries rely on 

1–2 commodities for 75% or more of their export revenues. Patterns of ECOWAS 

exports are similar, boosted with the presence of countries rich in natural resources, 

and traditionally close economic relations with Western European countries. 

2.1. Formal Framework of  the ECOWAS-EU Trade Relations 

Th e Economic Community of West African States is a regional integration 

organization that was founded already in 1975. Although ECOWAS has operated as 

a customs union since 2016, the level of the intra-community trade is low and does 
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not exceed 12% of the total ECOWAS trade. Th erefore, economic cooperation between 

15 member states has not reached its potential yet. West African countries have 

very close trade relations especially with European countries. Economists consider 

traditional reliance on the markets of European countries as a barrier for increased 

intra-regional trade in West Africa, and call for its reduction. 

Th e EU defi nes West Africa, the home region of ECOWAS, as one of the ACP 

regions; therefore, alongside other trade measures applied towards less developed 

West African countries2, within the framework of Cotonou Agreement, so-called 

Economic Partnership Agreement (EPA) should be negotiated between the EU and 

West African countries. Its aim is to open reciprocal trade relations and to establish a 

free trade area between the signatory parties. West Africa is one of two ACP regions 

that have already concluded their EPA (European Commission 2017). Nowadays, the 

region undergoes adoption processes.

West Africa-EU Economic Partnership Agreement brings together 16 West African 

countries3, two regional organizations (ECOWAS and WAEMU4) and the European 

Union. ECOWAS Heads of State endorsed EPA in 2014, aft er ten years of negotiations. 

Nowadays, the signature process is underway, but two countries, Nigeria5 and Gambia, 

have not signed EPA yet. Aft er the agreement is signed by all parties, it will be submitted 

for ratifi cation. Two other countries, namely Côte d’Ivoire and Ghana ratifi ed the Stepping 

Stone EPAs that entered into provisional application in 2016 (European Commission 2017). 

ECOWAS countries considered their participation in EPA because of its direct 

and indirect impact on their less developed economies. Th ey expressed their fears 

of a larger quantity of European goods that would come to their markets in more 

favourable conditions than so far. Th ey also considered the impact of EPA on their 

public budgets because of the losses connected with the removal of customs duties. 

Many studies deal with the eff ects of the removal of tariff  and non-tariff  measures 

imposed on EU imports to West Africa and show that some reforms of fi scal and 

2 West Africancountries, except Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Ghana and Nigeria, are classifi ed 

as the Least Developed Countries, which have duty-free and quota-free access to the EU under the 

Everything But Arms scheme. 
3 Regional EPA is opened also for Mauritania that is not actually member of ECOWAS.

4  WAEMU – West African Economic and Monetary Union integrates 8 ECOWAS member 

states – Benin, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Mali, Niger, Senegal and Togo using the 

CFA Franc in common. 

5 In Nigeria, very negative campaign against EPA isled by its mass media (see Arrion 2017), 

emphasizing potential risks and losses connected with participation in EPA. In spite of the fact that 

the EU is the top export market for Nigeria’s oil and non-oil exports and Nigeria is the key benefi ciary 

of EU foreign investment. 
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economic policies should follow the signing of EPA, see recommendations of Busse, 

Grossmann (2007, 808); Nwali, Arene (2015, 72–73); Zouhon-Bi, Nielsen (2007, 16).

Th e EU realizes that EPA opens partnership between unequal partners. Th erefore, 

EPA is intended to favour West African countries. While the EU would open its 

markets to West African goods immediately aft er EPA comes into force, West 

African countries are given the obligation to remove import tariff s only partially over 

a 20-year transition period. EPA is also intended to serve as a tool to promote the 

structural transformation of West African countries’ productive capacities (towards 

production of value-added goods), and to encourage regional economic integration. 

Attention is also paid to sustainable development.

2.2. Product Structure of  the ECOWAS 
       Merchandise Exports to the European Union

ECOWAS countries are richly endowed with mineral resources, such as oil (Nigeria, 

Guinea-Bissau, Ghana), diamonds (Liberia, Sierra Leone), gold (Ghana, Guinea). 

Besides extracting industries, agriculture also plays signifi cant role in their economies. 

In the whole region, agriculture accounts for 65% of employment and 35% of GDP. 

Th erefore, the majority of countries export cash crop, such as cocoa (Côte d’Ivoire) 

or cotton (Mali, Benin). 

In general, ECOWAS exports to the EU increased over the 1995–2008 period. Next, 

in 2009, in response to global fi nancial and economic crisis, they dropped. However, 

in 2010 they reached their pre-crisis level and grew further until the year 2012. Since 

2012, they have been declining. If we divide the total value of ECOWAS exports to 

the EU into three basic product groups – primary commodities6, manufactures7 

and other non-classifi ed products (SITC 9), we notice that primary commodities are 

the most important items exported from ECOWAS to the EU over the examined 

1995–2016 period. Th eir share in total value of merchandise exports is about 90%. Th e 

share of manufactures exceeded 10% only in 2004 and 2005. See Figure 1. 

Th e product structure of ECOWAS-EU merchandise exports is highly infl uenced 

by the product structure of exports of three countries, namely Nigeria, Côte d’Ivoire, 

and Ghana, together accounting for 90% of ECOWAS merchandise exports to the 

6 Defi ned as the sum of exports within fi ve SITC top levels of product groups (SITC0, 1, 2, 3 and 4). 

7  Defi ned as the sum of exports within four SITC top levels of product groups (SITC5,6,7 and 8). 
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EU. Th eir export capacity is accompanied with foreign investment. Anyanwu and 

Yameogo (2015, 204) show that between years 1970–2013, Nigeria, Ghana and Côte 

d’Ivoire were the top 3 receivers of foreign investment in West Africa that together 

obtained three quarters of total West African infl ows of foreign investment.

Figure 1: Basic product structure of ECOWAS-EU merchandise exports 
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Nigeria, the economic hegemon of ECOWAS, is traditionally focused on exports 

of fuels. In 1997, fuel exports accounted for 97% of Nigeria’s merchandise exports, 

and in 2016 for 88%8. Côte d’Ivoire and Ghana specialize in exports of primary 

commodities too, but the share of fuels exports in merchandise exports was 4,9% for 

Côte d’Ivoire and 6,5% for Ghana in 2016. Côte d’Ivoire is known as an exporter of 

cocoa, palm oil and coff ee. Whereas, gold and cocoa are the most important export 

items of Ghana. However, the share of fuels in their revenues from merchandise 

exports has increased. In 1997, this share accounted for 1%. Th is increasing share of 

fuels exports is connected with foreign investment infl ows. Nahr (2015) explains that 

Ghana benefi tted from foreign investment especially during the period of rising prices 

of minerals and since the discovery of oil in 2007. Th erefore, mining and quarrying 

(including the oil sector) were the major recipients of direct foreign investment 

between years 2010–2012. Also, Anyanwu and Yameogo (2015, 203) confi rm the 

8  Part of the UNCTAD online dataset known as the Merchandise trade matrix – product groups, 

does not contain data concerning exports of fuels for every ECOWAS country in every year of the 

observed period, but only for years 1997, 1998, 2014, 2015 and 2016. 
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importance of foreign investment for the rise of fuels exports because, as they write, 

oil production in Ghana and Côte d’Ivoire attracted considerable investment from 

foreign transnational corporations, such as Royal Dutch Shell, Exxon Mobile, China 

National Off shore Oil Company or China National Petroleum Corporation, in 2013. 

In 2016, fuel exports of ECOWAS generated 54% of its merchandise exports. Since 

2014, this share has been declining because of declining global prices of oil. Similar 

eff ect is accompanied by declining global prices of all primary commodities. Figure 

2 reveals tight correlation between the total value of ECOWAS merchandise exports, 

exports of primary commodities and global prices of these commodities. 

Figure 2: ECOWAS-EU merchandise exports and global prices of primary commodities 
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Recent fall in global prices of primary commodities has had a signifi cant impact on 

foreign exchange earnings of West African countries which are dependent on exports 

of such commodities. However, this dependence was boosted by foreign investment 

in past and recent years, because foreign corporations usually concentrated their 

investment in capital-intensive extractive industries in West Africa (UN Economic 

Commission for Africa, 2015, 6–12).

2.3. Shifts in Product Diversification of  ECOWAS 
       Merchandise Exports to the European Union

Over the 1995–2016 period, primary commodities generated on average 90% of all 

ECOWAS merchandise exports to the EU. However, we follow product structure 
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only for these three product groups. Deeper insight into the product structure 

can be achieved through the application of the Herfi ndahl-Hirschmanproduct 

concentration index (HHI) that measures dispersion of trade value across the 

exporter’s product groups. Scores of HHI are calculated on a scale from 0 (complete 

product diversifi cation) to 1 (concentration in only one product group). Methodology 

of this index allows for the selection of various levels of product groups’ aggregation9.

Figure 3 shows values of HHI calculated on SITC top level of product groups 

(defi ned as SITC0–SITC9), i.e. we assume that ECOWAS exports to the EU ten 

product groups. Although our basic description, presented in previous chapter, 

indicates low product diversifi cation of ECOWAS-EU exports, HHI reveals that 

especially between years 1995–2004, it was signifi cantly higher than in recent years. 

Th e lowest level of diversifi cation is seen between years 2011 and 2014, however it 

is again linked to increased global prices of primary commodities as we deal with 

current values of exports. 

Figure 3: HH product concertation index for ECOWAS-EU merchandise exports

Source: Own processing based on data of UNCTAD, 2017.

In order to identify the basic long-term trend in the development of HHI values, 

we apply graphical statistical analysis based on identifi cation of polynomial trend 

(order fi ve) in annual levels of HHI (dash line in Figure 3). Final stage of our analysis 

9 Itis necessary to take into account the fact that aggregation to products groups made for HHI 

calculation has impact on the value of HHI. If the exported products are aggregated only into few 

groups, then HHI value will be higher than in the case of lower level of aggregation.
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is focused on the intensity of ECOWAS exports of primary commodities to the EU. 

For its evaluation, we calculate the Trade intensity index (TII), which can indicate 

whether ECOWAS exports primary commodities more, as a percentage, to the EU 

than the world does on average. In general, values of TII can range from 0 to +∞. 

Values for ECOWAS-EU exports of primary commodities vary over the observed 

period. See Figure 4. 

Figure 4: Trade intensity index of ECOWAS-EU exports of primary commodities
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Th e lowest value of TII was reached in 2004 and the highest in 2013. A value 

higher than 100 indicates that the defi ned relationship is more intense than the world 

average for the European Union. 

2.4. Discussion

Th e European Union declares that EPA can help West African countries with 

structural transformation of their productive capacities, which should lead to more 

diversifi ed merchandise exports and more stable export revenues. Th rough mutual 

trade and investment, the EU wants to boost sustainability of their economic growth 

and development. Many studies confi rm that economic partnership off ered by the 

EU is as unambiguously benefi cial as it is offi  cially declared. Economists point out 

that recent foreign investment (also those of European corporations) in West African 

region was still concentrated on capital-intense extracting industries, which boosted 
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countries’ dependence on exports of primary commodities. Since 2011, indexes of 

primary commodities prices have revealed declining prices of these commodities 

in global markets, which have aff ected total export revenues of ECOWAS countries. 

We can discuss what would aff ect the structural transformation of productive 

capacities in West Africa: would it be market forces (declining prices of primary 

commodities causing lower returns on investment and thus, investors’ reorientation), 

or adjustment of governmental investment policies (in consequence to market forces), 

or the economic partnership (and assistance) off ered by the European Union?

Conclusion 

ECOWAS is one of the most progressive integration organizations in Sub-Saharan 

Africa and a very important trading partner for the European Union in this region 

of the world economy. Moreover, West African countries have very close economic 

relations with West European countries because of their colonial history. Nowadays, 

ECOWAS-EU trade relations are led by the vision focused on the foundation of a free 

trade area under the Economic Partnership Agreement. 

Potential free trade area between West Africa ACP region and the EU sparks an 

important economic debate because of the exiting diff erences between them in many 

areas. West African countries are low-income countries, with low domestic demand 

and productive capacity. Th ey are heavily dependent on agricultural and extracting 

industries for their GDP. Th e results of our analysis show that we cannot recognize 

any positive shift  in product diversifi cation in ECOWAS merchandise exports to the 

EU. Primary commodities are the most important export items within the analysed 

1995–2016 period. Th eir declining share in total exports is caused primarily by their 

declining prices in global markets. 

Future trade relations between ECOWAS and the EU will be infl uenced not only 

by the Economic Partnership Agreement (aft er it comes into eff ect), but also by the 

future arrangements concerning ECOWAS internal matters. In June 2017, the 51st 

ECOWAS Ordinary Summit of Heads of State was held. It opened discussion on 

possible addition to this economic community of Morocco. Morocco offi  cially declared 

its intention to become a full ECOWAS member and ECOWAS leaders approved its 

membership aft er deep consideration (BBC 2017).  However, trade relations between 

Morocco and the EU have a diff erent framework. Since 2012, Morocco–EU trade 

relations have been based on a free trade zone, and the negotiations concerning a deep 



86 Eva Kovářová

and comprehensive free trade area were launched in 2013. Analysts also point out the 

possibility of Mauritania becoming an ECOWAS member. Mauritania left  ECOWAS 

in 2000, however in May 2017 they signed an Association Agreement paving their 

way to very close economic relations and defi ning Mauritania’s participation in the 

ECOWAS trade policy. However, also current Mauritania’s trade relations with the 

EU are based on the same principles as those with ECOWAS. So, Mauritania should 

participate in the regional West Africa-EU Economic Partnership Agreement, but it 

has not signed it yet. 
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1. Introduction

In today’s globalized world, innovation is the driving force of the European Union 

(hereaft er EU) Member States’ economies and one of the most important forces 
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of social and economic development. Th e business entities who do not innovate “die” 

(Freeman 1973, 21).

Th e EU noticed the impact of successful innovation on social and economic 

development. Th e Lisbon Strategy launched in 2000 had a goal for the EU “to become 

the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable 

of sustainable economic growth with more and better jobs, and greater social 

cohesion, and respect for the environment” (EC 2010a, 2). Th e key factors for the 

new knowledge-based economy were research and development (R&D), as well as 

innovation and ideas. One of the main targets was to reach 3% of GDP spent on R&D 

till 2010 (European Parliament 2000). However according to Eurostat EU-28 overall 

performance of R&D expenditure, by sectors of performance as % of GDP between 

2004 and 2015 increased only from 1.75% to 2.03% due to very low R&D expenditures 

in Central and East European countries such as Poland (increase from 0.55% to 1% of 

GDP), Slovakia (increase from 0.5% to 1.18% of GDP), Romania (increase from 0.38% 

to 0.49% of GDP) or Bulgaria (increase from 0.47% to 0.96% of GDP). To compare, 

R&D expenditures growth in South Korea went from 2.53% of GDP (in 2004) to 

4.29% of GDP (in 2014) and in USA it rose from 2.49% of GDP (in 2004) to 2.73% of 

GDP (in 2013) (Eurostat 2017).

Th e EU is challenged in the global market by “Asian tigers” like Singapore, 

South Korea, China, Hong Kong or Japan, as well as by the USA, when it comes to 

capturing and capitalising on knowledge and technology in the context of innovation. 

Many EU member states suff ered from inadequate competitiveness, innovation and 

growth, even though in the past few years, the budget for R&D in many EU member 

states has been increased. European Commission (hereaft er EC) launched initiatives 

like Towards a European Research Area (EC 2000), Europe 2020 Flagship Initiative 

Innovation Union (EC 2010b), Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth (EC 2010c), Digital agenda for Europe (EC 2014), Better Regulation 

for innovation-driven investments at EU level (EC 2016a), Open Science, Open 

Innovation and Open to the world- a vision for Europe (EC 2016b), to strengthen EU’s 

competitiveness. Th ese eff orts, however, have not made the EU more competitive 

(Anver t ,  Granier i ,  Renda 2010,  i–i i).

In literature, academics emphasized the importance of public procurement to 

drive demand for innovation (Edler et al. 2012; Quinot 2015). Th e key role of public 

procurement in development of innovation was also highlighted by reports Innovation 

and Public Procurement. Review of Issues at Stake (Fraunhofer Institute Systems and 

Innovation Research 2005), Public Procurement for Research and Innovation (EC 

2005), Creating an Innovative Europe (Aho Group 2006), Guide on dealing with 
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innovative solutions in public procurement. 10 elements of good practice (Commission 

of the European Communities 2007) or Single Market Act. Twelve levers to boost 

growth and strengthen confi dence. Working together to create new growth (EC 2011).

In this article I speculate, that public procurement may be a chance for successful 

competition with the USA. In the EU, public administration may be used to boost 

demand for innovative public procurements due to purchase of products, services and 

works which are not yet available on the market (EC 2016, 9). Public procurement in 

the EU accounts for more than 13% of GDP (from 7.2 of GDP in Ireland to 20% of 

GDP in the Netherlands). Th e total value of public procurement market in the EU for 

products, works and services in 2015 was EUR 2.01 trillion. Public administration is 

the biggest purchaser and may create a huge market for innovative products, works 

and services. Unfortunately, today the potential of innovative public procurements 

remains vastly untapped. 

Th e aim of this paper is to present the potential of the new award procedure 

for public procurement, which is from 18 April 2016 innovation partnership, in the 

context of successful competition with the USA, as well as to identify the challenges 

connected with this procedure.

2. Innovation Partnership

2.1. Definition of  Innovation Partnership

Th e legal basis for the development of public procurement of innovation is in Article 

179 of Th e Treaty on the functioning of the European Union (hereaft er TFEU) which 

emphasized the need for strengthening EU scientifi c and technological bases by 

achieving a European research area in order to become more competitive then the 

USA and “Asian tigers”.

Th e European Parliament and the Council in 2014 adopted new public procurement 

Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU, which made an eff ort to meet the needs and 

expectations of using public procurement to facilitate the innovation development of 

EU and introduced a new procedure called the innovation partnership. Innovation 

partnership is regulated in Article 31 of Directive 2014/24/EU of the European 

Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement repealing 

Directive 2004/18/EC and in Article 49 of Directive 2014/25/EU of the European 
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Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities 

operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing 

Directive 2004/17/EC.

According to Recital 49 of Directive 2014/24/EU and Recital 59 of Directive 

2014/25/EU innovation partnership was described as an award procedure which 

“allows contracting authorities to establish a long-term innovation partnership for 

the development and subsequent purchase of a new, innovative product, service or 

works provided that such innovative product or service or innovative works can be 

delivered to agreed performance levels and costs, without the need for a separate 

procurement procedure for the purchase”. Th e new award procedure was designed 

to enable contracting authorities to select economic operators (partners) on in a 

transparent and competitive way and let them develop an innovative solution which 

will be tailored to the needs and requirements of contracting authorities.

Until 2014 there was no legal defi nition of innovation in EU public procurement 

law which made it diffi  cult to procure an innovation contract. New Directives 

2014/24/EU and 2014/25/EU introduced not only the new award procedure – the 

innovation partnership, but also a complex legal defi nition of innovation. According 

to Article 2 (22) of Directive 2014/24/EU and Article 2 (18) of Directive 2014/25/EU 

innovation “means the implementation of a new or signifi cantly improved product, 

service or process, including, but not limited to production, building or construction 

processes, a new marketing method, or a new organisation method in business 

practices, workplace organisation or external relations”. For some academics, this 

legal defi nition of innovation was too complex (Andrecka 2015, 19–20).

Th e goal of innovation partnership according to Article 31 (2) of Directive 2014/24/

EU and Article 49 (2) of Directive 2014/25/EU is “the development of an innovative 

product, service or works and the subsequent purchase of the resulting supplies, 

services or works, provided that they correspond to the performance levels and 

maximum costs agreed between the contracting authorities and the participants”. 

However According to Article 2 (22) of Directive 2014/24/EU and Article 2 (18) of 

Directive 2014/25/EU the goal of innovation was helping “to solve societal challenges 

or to support the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. 

So, innovation activities based on that Directive had contradictory goals: on one hand 

inducing higher performance levels, and on the other hand, assuring sustainable and 

inclusive growth. Th ese were qualities which may be hard to achieve simultaneously.  
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2.2. Innovation Partnership Procedure

Th e eff ectiveness of public procurement in fostering innovation is infl uenced by the 

way this award procedure is undertaken (Edquist et all. 2015, 37–38). Th e contracting 

authority may use one of following award procedures for public procurement of 

innovation: innovation partnership, competitive dialogue or competitive procedure 

with negotiations.

Innovation partnership has the potential to enable contracting authorities to 

procure complex contracts with one or more partners (economic operators) regarding 

the development of innovation and its delivery. Furthermore, innovation partnership 

has the potential to overcome challenges connected with unfair competition and 

the confl ict of interest that may occur while using a two-stage procedure divided 

into pre-commercial and commercial procurement (Arrowsmith 2014; Gomes 2014; 

Andrecka 2015, 18–20).

According to Recital 49 of Directive 2014/24/EU and Recital 59 of Directive 

2014/25/EU the innovation partnership is based on procedural rules, and contracts 

are awarded on the sole basis of the best price to quality ratio.

Th e award procedure for innovation partnership according to Article 31 (1) of 

Directive 2014/24/EU and 49 (1) of Directive 2014/25/EU should be preceded by the 

identifi cation of the need for an innovative product, service or works that cannot 

be met by purchasing products, services or works already available on the market. 

Aft er identifi cation the contracting authority needs minimum requirements from 

economic operators to be established. According to Recital 45 of Directive 2014/24/

UE the minimum requirements are those conditions and characteristics (particularly 

physical, functional and legal) that any tender should meet or possess in order to 

allow the contracting authority to award the contract in accordance with the chosen 

award criteria. 

Th us, innovation partnership award procedure in itself consists of two phases: 

the selection of candidates and the bidding phase. Th e structure of innovation 

partnership according to Article 31 (2) of Directive 2014/24/EU and 49 (2) of Directive 

2014/25/EU should include a sequence of steps in the research and innovation process, 

which may include the manufacturing of the products, the provision of the services 

or the completion of the works.
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2.3. Potential of  Innovation Partnership

Innovation partnership should encourage public administration to purchase 

innovative products, services and works. If contracting authorities remain 

conservative, economic operators will not be encouraged, or even allowed, to innovate 

(EC 2016, 7).

Innovation partnership may, despite the higher purchasing cost associated with 

buying innovation, lead to overall net-life-cycle costs savings and thus, to overall net 

benefi t over time. Secondly, contracting authorities’ demand for innovation, thanks 

to innovation partnership, may incentivize partners (economic operators) to invest in 

innovation, with potentially substantial spillover eff ect and potential further private 

demand (Edquistet all. 2015, 36–37). Innovation partnership according to EC (2017) 

should:

• help to foster market uptake of innovative products, works and services;

• increase the quality of public services;

• support access to markets especially for small and medium sized enterprises;

• help to address major social challenges.

Innovation partnership may stimulate innovation development through the 

following:

1. Public administration which would start to behave like an intelligent client 

guided by innovation needs. According to Article 31 (1) of Directive 2014/24/EU 

and 49 (1) of Directive 2014/25/EU public administration (contracting authority) 

has to identify the need for an innovative product, service or works, not available 

on the market. It forces public administration to acquire market insights on 

possible and available market solutions.

2. Protecting competition by simultaneously choosing several partners for 

innovation partnership. According to Article 31 (1) of Directive 2014/24/EU and 

49 (1) of Directive 2014/25/EU the contracting authority may set up the innovation 

partnership with one partner or with several partners conducting separate research 

and development activities.

3. Contracting authority should engage in the implementation of the entire 

innovation process, cooperation and share risk with the economic operator, as 

well as equal treatment of all tenderers. According to Article 31 (4) of Directive 

2014/24/EU and 49 (4) of Directive 2014/25/EU contracting authorities are 

not authorized to disclose to the other participants confi dential information 
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communicated by a candidate or tenderer participating in the negotiations. 

During the negotiations, contracting entities treat all tenderers equal. According 

to national Public Procurement Law of EU member states contracting authorities 

have to cooperate and share risk with economic operators.

4. Transfer of initiative to economic operators to propose innovative solutions. 

According to Article 31 (7) of Directive 2014/24/EU and 49 (7) of Directive 2014/25/

EU the contracting authority ensures that the structure of the partnership, the 

duration and value of the diff erent phases refl ect the degree of innovation of the 

proposed solution and the sequence of the research and innovation activities 

required for the development of the innovative solution not yet available on the 

market.

5. Searching for Best Value for Money. According to Article 31 (7) of Directive 

2014/24/EU and 49 (7) of Directive 2014/25/EU the contracting authorities have 

to guarantee that the estimated value of supplies, services or works will not be 

disproportionate in relation to the investment required for their development. 

According to Recital 47 of Directive 2014/24/EU and Recital 57 of Directive 

2014/25/EU innovation partnership should improve the effi  ciency and quality of 

public services as well as contribute to achieving best value for public money, wider 

economic, environmental and societal benefi ts.

2.4. Weakness of  Innovation Partnership

Innovation partnership in the form introduced in 2014 by Article 31 of Directive 

2014/24/EU and 49 of Directive 2014/25/EU is related to many challenges (Arrowsmith 

2014; Treumer 2014; Andrecka 2015).

One of the biggest challenges for innovation partnership was connected with the 

interpretation of the State aid within the meaning of Article 107 of TFUE “any aid 

granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which 

distorts or threatens to distort competition by favoring certain undertakings or the 

production of certain goods shall, in so far as it aff ects trade between Member States, 

be incompatible with the internal market”. According to Article 31 (7) of Directive 

2014/24/EU and 49 (7) of Directive 2014/25/EU “Th e estimated value of services, 

supplies or works shall not be disproportionate in relation to the investment required 

for their development”. Th e most important aspect resolving those issues would be 
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the proportionality of expenditures on the R&D stage of innovation partnership to 

the future value of purchase of innovative products, services or works which will be 

the result of innovation partnership. For example, if public administration spends 

EUR 2 million on the R&D stage of innovation partnership and at the end, the 

market value of purchased innovative products is EUR 100 000, such result should be 

considered to be State aid for economic operators. In Poland, public administration 

in such situation would also break the Act of 17 December 2004 on liability for breach 

of public fi nance discipline (Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych). 

Second biggest challenge would be connected with the anti-competitive eff ect of 

innovation partnership. According to Recital 49 of Directive 2014/24/EU and Recital 

59 of Directive 2014/25/EU “Whether in respect of very large projects or smaller 

innovative projects, the innovation partnership should be structured in such a way 

that it can provide the necessary ‘market-pull’, incentivising the development of an 

innovative solution without foreclosing the market. Contracting authorities should 

therefore not use innovation partnerships in such a way as to prevent, restrict or 

distort competition“. According to Article 31 (1) of Directive 2014/24/EU and 49 (1) 

of Directive 2014/25/EU to overcome this problem, the contracting authority should 

set up innovation partnerships with several partners conducting separate research 

and development activities.

Th ird biggest challenge for innovation partnership could be defi ned as the lack 

of detailed regulations connected with intellectual property rights. Article 31 (6) of 

Directive 2014/24/UE and 49 (6) of Directive 2014/25/EU state that in the procurement 

documents, the contracting authority shall defi ne the arrangements applicable to 

intellectual property rights. Th e problems could apply under the defi nition of the 

State aid, when intellectual property rights for innovative works (fi nanced through 

the innovation partnership) stay with economic operators. Th is could be understood 

as public administration fi nancing new commercial activity of economic operators, 

who may benefi t with the sole use of developed intellectual property rights for their 

further business activity. 

However, the fi nal, most impactful hurdle in the implementation of innovative 

partnership was identifi ed to be the obligation of contracting authority, according to 

Article 31 (6) of Directive 2014/24/EU and 49 (6) of Directive 2014/25/EU, to verify 

the capacity of candidates for innovation partnership in the fi eld of research and 

development, and of developing and implementing innovative solutions. In practice, 

it would be very hard to verify whether the economic operators have the capacity 

for developing ground-breaking innovations in terms of technical and professional 
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ability, because no one did it before (products, services or works are not available on 

the market). 

2.5. Innovation Partnership in Europan Union

In literature, academics proved that regulations may facilitate innovation, by creating 

markets for existing innovation and ideas, as well as by stimulating entrepreneurship 

for new inventions (Renda 2016, 5). However, according to report Regulatory reform 

and Innovation, government regulations may have both positive and negative eff ects 

on the innovation process (OECD 1996, 3).

Unfortunately, current regulations connected with innovation partnership do 

not encourage contracting authorities to purchase innovative products, services 

or works through this new award procedure. Till 30 June 2017 only one innovation 

partnership for services above EU thresholds was established in the Netherlands 

(see Table 1). Th ere were 3 contracts notices for innovation partnership for services, 

works and supplies but as of 30 June 2017 contracting authorities did not select 

the best tenders. Th ere were also 5 prior information notices of future innovation 

partnership contract notices. Until now only contracting authorities from the United 

Kingdom, the Netherlands, Germany, Denmark and Norway seem to be interested 

in innovation partnership.

Table 1: Status of Innovation partnership in EU 

Document 

number

Description Country Publication 

date

Type of 

notice

Estimated 
cost/Total 

value of the 
procurement

Type of 

contract

2017/S 

082-159811

Market dialogue 

– Innovation 

partnership 

for increased 

activity and self-

mastering for 

elderly persons in 

short-term stays.

Norway 27/04/2017 Prior 

information 

notice

NOK 

12 000 000

Services

2016/S 

217-395943

Composite 

Conductor Rail 

Systems

United 

Kingdom

10/11/2016 Periodic 

Indicative 

Notice

between 

17 000 000 and 

35 000 000 

GBP

Supplies
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Document 

number

Description Country Publication 

date

Type of 

notice

Estimated 
cost/Total 

value of the 
procurement

Type of 

contract

2016/S 

205-371899

Supported 

Transport 

Services and 

Associated 

Activity

United 

Kingdom

22/10/2016 Prior 

information 

notice

between 150 

000 000 and 

200 000 000 

GBP

Services

2016/S 

191-344665

Re-engineering 

the Steel Key for 

Bull Head track

United 

Kingdom

04/10/2016 Periodic 

Indicative 

Notice

between 

4 000 000 

and 5 000 000 

GBP

Supplies

2016/S 

136-246133

Digital Market 

Place

United 

Kingdom

16/07/2016 Prior 

information 

notice

Services

2017/S 

012-017155

The World Bath Denmark 18/01/2017 Contract 

notice

Works

2016/S 

241-438957

Innovation 

partnership 

pursuant to § 19 

VgV including 

feasibility studies on 

the development 

and manufacture 

of a dipole 

magnet with 

assessment factor 

(B2·A)  100 T2m2  
over a length of up 

to 200 cm

Germany 14/12/2016 Contract 

notice

Supplies

2016/S 

083-147298

Technical 

Development 

Partner — 

Digital Service 

(innovation 

partnership).

United 

Kingdom

28/04/2016 Contract 

notice

between 

250 000 and 

450 000 

GBP

Services

2016/S 

229-417647

Design and initial 

deployment 

of innovative 

intelligent 

transport 

solutions in and 

between main 

urban-economic 

regions in the 

Netherlands

Netherlands 26/11/2016 Contract 

award notice

83 000 000.00 

EUR

Services

Source: Author’s own compilation based on Tenders electronic daily for period from 18 April 2016 till 30 June 2017, 

Supplement to the Offi  cial Journal of the EU, http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Conclusions

In accordance with Mazzucato (2013) the ground-breaking inventions (for example 

the Internet, pharmaceuticals, nanotechnology) originated in risky and capital-

intensive investments undertaken by the state. However, despite the potential of public 

procurement to spur innovation, the implementation of innovation partnership, 

has been limited due to considerable challenges associated with the application of 

innovation procurement in practice. Th e biggest challenges are associated with the 

threat of infringement of State aid, intellectual property rights or the challenge of 

adjusting to the provision of Public Finance Law. 

Although innovation partnerships may in the future be the recipe for successful 

competition of the EU with the USA, since the EU legislation is intended to help 

overcome the main obstacles to the development of innovative activity in the EU, that 

is the lack of funding for innovation from internal and external sources of enterprise 

and diffi  culties with obtaining public grants. Modifi cation of legislation is needed 

in order to facilitate the increasing number of contracting authorities interested in 

innovation partnership.
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– ewolucja, wyzwania i perspektywy

Abstrakt

Przemysł kosmiczny stanowi obecnie jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Unii Europejskiej. 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w strategii „Europa 2020”, a także w najnowszej „Strategii 
kosmicznej dla Europy”, przyjętej w 2016 r. Potencjał przemysłu kosmicznego związany jest 
głównie z licznymi efektami spillover, które generuje w dziedzinie wiedzy i innowacji, ale także 
efektami gospodarczo-społecznymi, takimi jak podniesienie poziomu innowacyjności i wzrost 
konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Artykuł ma na celu przedstawienie głównych 
założeń polityki kosmicznej UE oraz jej wyzwań w kontekście wybranych procesów globalnych, 
a także sformułowanie wniosków dotyczących perspektyw rozwoju polityki kosmicznej Unii 
w najbliższych latach. 

Słowa kluczowe: gospodarka kosmiczna, przemysł kosmiczny, polityka kosmiczna, Unia 
Europejska, efekty spillover, innowacje.

Wstęp

Przemysł kosmiczny stanowi obecnie jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Unii 

Europejskiej. Upatruje się w nim źródeł wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

europejskich przedsiębiorstw, a także szansy na liczne efekty społeczne dla UE i jej 

państw członkowskich. W przemyśle tym koncentrują się również zjawiska i pro-

cesy charakteryzujące relacje między podmiotami gospodarczymi, instytucjami 

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ewa.osuch@gmail.com
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sektora badań i rozwoju, i pozostałymi organizacjami otoczenia biznesu we 

współczesnym świecie. Należą do nich przede wszystkim procesy: globalizacyjne, 

koncentracji produkcji, a także intensyfi kacji przepływów czynników produkcji, 

w tym głównie wiedzy i kapitału. 

W krajowej literaturze przedmiotu brak jest pogłębionych studiów dotyczących 

europejskiej polityki kosmicznej uwzględniających najnowsze wyniki badań nad 

szeroko rozumianą gospodarką kosmiczną, a także ukazujących politykę kosmiczną 

w perspektywie ekonomicznej. Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki. 

Jej głównym celem jest przedstawienie głównych założeń polityki kosmicznej 

w Unii Europejskiej oraz jej wyzwań w kontekście wybranych procesów globalnych, 

takich jak komercjalizacja kosmosu, czy wzrost znaczenia gospodarek wschodzących 

– Brazylii, Chin, czy Indii w dziedzinie technologii kosmicznych. Dodatkowo, 

podkreślony zostanie wymiar ekonomiczny gospodarki kosmicznej, a szczególnie 

jej rola w generowaniu efektów spillover w gospodarce. 

Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że polityka kosmiczna Unii 

Europejskiej stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów polityki realizującej 

cele Strategii „Europa 2020”. Teza pomocnicza stanowi zaś, że potencjał przemysłu 

kosmicznego oraz gospodarki New Space zostanie w pełni wykorzystany, o ile 

w najbliższym czasie UE zwiększy wysiłki na rzecz ściślejszej koordynacji działań 

europejskich instytucji branży kosmicznej (narodowych i ponadnarodowych) 

oraz implementacji mechanizmów szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu 

międzynarodowym. 

Praca składa się z sześciu części: 1) wstępu, 2) wprowadzenia, w którym 

scharakteryzowano pojęcie gospodarki kosmicznej i jej rolę we współczesnym 

świecie, 3) przeglądu badań z zakresu ekonomii innowacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem efektów spillover generowanych przez programy kosmiczne, 

4) charakterystyki ewolucji i najważniejszych założeń współczesnej polityki 

kosmicznej UE, 5) przedstawienia polityki kosmicznej w świetle celów strategii 

„Europa 2020” oraz 6) wniosków dotyczących najważniejszych wyzwań i perspektyw 

rozwoju polityki kosmicznej Unii w najbliższych latach. 

W pracy zastosowano przede wszystkim metodę krytycznej analizy źródeł 

zastanych, polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu oraz dokumentów, w tym 

w szczególności konwencji, rezolucji i decyzji europejskich instytucji, a także raportów 

i analiz organizacji branżowych (np. Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, 

Polskiej Agencji Kosmicznej, Space Foundation, Euroconsult).
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1. Wprowadzenie do problematyki 
    gospodarki kosmicznej

„Gospodarka kosmiczna” (space economy) jest defi niowana jako wszelkiego rodzaju 

działania oraz procesy gospodarowania zasobami, które w efekcie tworzą i dostarczają 

korzyści dla społeczności międzynarodowej w procesie eksploracji, zarządzania 

oraz wykorzystywania przestrzeni kosmicznej. Gospodarka kosmiczna obejmuje 

wszystkie podmioty publiczne i prywatne zaangażowane w rozwój, dostarczanie 

oraz stosowanie produktów i usług opartych na technologiach kosmicznych (space-

related products and services). Składa się na nią zatem cały łańcuch wartości dodanej 

– od podmiotów uczestniczących w działalności badawczo-rozwojowej (B+R), 

przez producentów urządzeń kosmicznych, aż do podmiotów oferujących produkty 

i usługi oparte na technologiach kosmicznych, np. w zakresie nawigacji, telefonii 

komórkowej, czy meteorologii (OECD 2012). 

Zakres zagadnień objętych terminem „gospodarka kosmiczna” będzie się 

w przyszłości systematycznie rozszerzał. M. Polkowska (2015) wskazuje na proces 

transformacji współczesnej światowej gospodarki w tzw. gospodarkę New Space. 

Do jej cech charakterystycznych zalicza się m.in. rosnący poziom złożoności oraz 

interdyscyplinarności problematyki związanej z kosmosem, a także konieczność 

pogodzenia wielu interesów – państw, a także podmiotów pozarządowych, 

odgrywających coraz większą rolę w kształtowaniu polityki oraz gospodarki 

kosmicznej. Era New Space związana jest przede wszystkim z nasilającymi się 

procesami komercjalizacji kosmosu (Polkowska 2015), czyli dynamicznym rozwojem 

rynków produktów i usług wytwarzanych, sprzedawanych, udostępnianych 

i użytkowanych w celu osiągnięcia zysku. Na rosnące znaczenie zastosowań 

komercyjnych dla technologii kosmicznych wskazywali już na początku XXI w. 

autorzy tacy, jak R. Bouchard (2003), H. Hertzfeld i M. Fouquin (2003), czy W. Peeters 

(2004). Obecnie trend ten nasila się, a jego główne przejawy to wzrost zainteresowania 

państwowych agencji kosmicznych usługami komercyjnymi, rosnący wolumen 

inwestycji prywatnych, czy też rozwój sektora małych satelitów, stanowiący szansę 

przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) branży kosmicznej 

(Canis 2016). 

Badacze problematyki wskazują, że gospodarka kosmiczna znajduje się obecnie 

w procesie transformacji (Shove 2005), a zmiany jakie zachodzą mają charakter 
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ewolucyjny (Barbaroux 2016). P. Whitney (2000) stwierdza, że można mówić 

o trzech fazach rozwoju gospodarki kosmicznej: fazie centralizacji (centralised), fazie 

decentralizacji (decentralised), oraz fazie rozproszenia (distributed). Ta ostatnia faza 

rozpoczęła się na początku lat 90. XX w., a cechują ją przede wszystkim: różnorodność 

podmiotów i konsorcjów międzynarodowych konkurujących ze sobą na rynku, 

dynamiczny rozwój całego systemu gospodarki kosmicznej z jej ramami prawnymi 

i instytucjonalnymi, a także głębokie przemiany strukturalne (np. prywatyzacja 

narodowych sieci telekomunikacyjnych takich, jak INTELSAT oraz EUTELSAT, 

tworzenie spółek spin off  przez koncerny międzynarodowe i narodowe agencje 

kosmiczne). Ponadto, tradycyjne urządzenia kosmiczne osiągnęły poziom dojrzałości 

umożliwiający minimalizację kosztów operacyjnych oraz ryzyka technicznego. 

W konsekwencji wzrosło zainteresowanie małych i średnich fi rm korzystaniem 

z istniejącej, stosunkowo taniej i niezawodnej infrastruktury, a także inwestowaniem 

środków własnych w technologie kosmiczne. 

Wejście światowej gospodarki kosmicznej w erę New Space przeniosło punkt 

ciężkości z priorytetów bezpieczeństwa i zapewnienia przywództwa politycznego 

na priorytety dotyczące rozwoju przemysłu i osiągania szeroko pojętych efektów 

gospodarczych i społecznych (Barbaroux 2016). Takie podeście, obecne w europejskiej 

polityce kosmicznej od lat 50. XX w., niesie ze sobą obecnie szereg zagrożeń, jak 

np. wystąpienie zjawiska „bańki” fi nansowej spowodowanej nagłym wzrostem 

inwestycji funduszy venture capital w „kosmiczne” przedsiębiorstwa typu start 

up (Gissot i in. 2015), czy spowolnienie inwestycji w programy militarne istotne 

z punktu widzenia realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w UE 

(Słomczyńska 2014). Z drugiej strony stanowi dużą szansę na reindustrializację, czyli 

na wzrost konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w UE, zwiększanie w nich 

zatrudnienia i pobudzenie wzrostu gospodarczego, a zatem na realizację jednego 

z priorytetów Strategii „Europa 2020”. 

2. Gospodarka kosmiczna a wzrost gospodarczy

We współczesnej gospodarce najważniejszą rolę odgrywają procesy innowacyjne. 

Badania nad znaczeniem innowacji dla wzrostu gospodarczego zostały 

zapoczątkowane przez J. Schumpetera (m.in. Schumpeter 1939), który jako pierwszy 

w teorii ekonomii zdefi niował pięć przypadków nowych kombinacji dostępnych 

czynników wytwórczych, które nazwał następnie „innowacjami”. W ujęciu 
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podmiotowym J. Schumpeter wskazywał na siłę sprawczą innowacji, którą jest 

przedsiębiorca. Innowacje w ujęciu schumpeterowskim są zatem czynnikami 

mikroekonomicznymi, lokalnymi, specyfi cznymi dla poszczególnych przedsiębiorców 

i przez nie akumulowanymi (Weresa 2012). Nurt analizy innowacji zapoczątkowany 

przez Schumpetera jest określany jako ewolucyjny i był kontynuowany m.in. przez 

R. Nelsona i S. Wintera (1982), Ch. Freemana (1982), czy G. Diosi’ego (1988). 

Zagadnienie zmiany technologicznej i wzrostu gospodarczego podejmowano 

również w nurcie neoklasycznym, w tym m.in. w modelu R. Solowa, który zmianę 

technologiczną defi niował bardzo szeroko (zmiana technologiczna utożsamiana 

z innowacją), a następnie w modelu G. Mankiwa, D. Romera i D. Weila, w którym 

rozszerzono model R. Solowa o czynnik kapitału ludzkiego. W kolejnych latach 

model neoklasyczny był rozwijany również przez R.E. Lucasa i D. Romera, 

twórców nowej teorii wzrostu, opartej na założeniu, że postęp technologiczny 

jest endogenicznym czynnikiem wzrostu. Warto podkreślić, że D. Romer (1990) 

wskazuje, że skuteczne wykorzystanie innowacji w gospodarce wiąże się z dwoma 

równoległymi procesami – stałym dopływem innowacji oraz jednoczesną szybką 

dyfuzją już istniejących zaawansowanych technologii, które stają się udziałem także 

najmniejszych i najsłabszych podmiotów w gospodarce (Cieślik 2015). Wskazuje on 

tym samym na kluczowe znaczenie efektów przenoszenia (spillovers) we wzroście, 

czyli nieodpłatną dyfuzję nowych rozwiązań technologicznych w skali całej 

gospodarki. Współczesne endogeniczne teorie wzrostu opierają się na twierdzeniu, 

że gospodarka „automatycznie” korzysta z wszelkich inwestycji w sferze wiedzy 

i innowacji, ponieważ stanowią one swoiste dobro publiczne (Sengupta 2014). 

Podejście to widoczne jest m.in. w nowym paradygmacie „Otwartych Innowacji” 

(Open Innovation) H.W. Chesbrough oraz w nowym modelu systemu innowacji, tzw. 

Quadruple Innovation Helix, w którym przepływ wiedzy i innowacji występuje nie 

tylko między nauką, przemysłem, a sektorem publicznym, ale również między trzema 

ww. podsystemami a społeczeństwem obywatelskim (Carayannis i Grigoroudis 2016). 

Gospodarka kosmiczna jest źródłem innowacji i postępu technologicznego. 

Takie podejście znalazło odzwierciedlenie w polityce innowacyjnej, przemysłowej 

oraz polityce wobec małych i średnich przedsiębiorstw zarówno na szczeblu 

UE, jak jej państw członkowskich. Dla potwierdzenia tej tezy warto przytoczyć 

wyniki wieloletnich analiz Bureau d’Economie Th éorique et Appliquée (B. E. T. A.). 

dotyczących znaczenia publicznych programów kosmicznych Europejskiej Agencji 

Kosmicznej (ESA). Wykazano w nich, że szczególną rolę w gospodarce kosmicznej 

odgrywają wspomniane już efekty spillover. Wyróżnia się nich następujące efekty 

przenoszenia (Bach i Lambert 1992): 
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1) efekty technologiczne – innowacje technologiczne prowadzące do pojawienia się na 

rynku nowej generacji produktów oraz jako efekty w dziedzinie innowacji dotyczące 

np. podsystemów wykorzystywanych w innych programach kosmicznych, czy też 

technologii przenoszonych do innych sektorów gospodarki;

2) efekty komercyjne – wzrost sprzedaży produktów i usług przez przedsiębiorstwa, 

spowodowany otwarciem się nowych rynków oraz powstaniem nowych więzi 

biznesowych między podmiotami, poza siecią ESA; 

3) efekty dotyczące organizacji i metod – innowacje w zakresie procesów zarządzania 

i nowych metod produkcji, będące wynikiem m.in. wysokich standardów 

jakościowych pracy stanowionych przez ESA; 

4) efekty dotyczące zasobów ludzkich – podniesienie kwalifi kacji oraz umiejętności 

personelu zatrudnionego w programach kosmicznych ESA, a także sprzyjanie 

budowaniu interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, tworzących swoistą masę 

krytyczną wiedzy w europejskim sektorze kosmicznym.  

L. Bach i M. Matt (2005) zwracają uwagę, że to właśnie efekty pośrednie 

oddziałują najsilniej na procesy innowacyjne w gospodarce. Wyróżnione przez nich 

pola oddziaływania efektów spillover to przede wszystkim:

1) relacje między nauką a przemysłem,

2) sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),

3) podmioty systemu innowacyjnego i relacje między nimi.

Wszystkie ww. obszary wpływają na procesy komercjalizacji wyników badań 

naukowych oraz determinują charakter systemu innowacji. Wszystkie systemy 

innowacji: narodowe, regionalne czy branżowe (Balzat i Hanusch 2004), są 

dynamicznymi i otwartymi mechanizmami, gdzie poszczególne elementy powinny 

funkcjonować zarówno autonomicznie, ale także ściśle ze sobą współgrać i na siebie 

oddziaływać. Sprawność systemu innowacji zależy w głównej mierze od integracji 

i współpracy pomiędzy elementami systemu i mechanizmami napędzającymi, 

odpowiadającymi za tworzenie wiedzy i innowacji, ich dyfuzję, a także za 

wykorzystanie efektów opracowanych innowacji (Kayal 2008). Zatem polityka 

kosmiczna UE, skoordynowana z innymi ważnymi obszarami działalności Unii 

takimi jak polityka przemysłowa, czy polityka edukacyjna, a dodatkowo wsparta 

odpowiednimi instrumentami jej realizacji, ma szansę stać się kołem zamachowym 

rozwoju gospodarki opartej na innowacjach w UE. 
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3. Polityka kosmiczna w Unii Europejskiej

Pierwsze próby utworzenia wspólnych europejskich ram dla przedsięwzięć 

w dziedzinie technologii kosmicznych zainspirowane zostały wyścigiem zbrojeń 

między USA a ZSRR. Na początku lat 60. XX w., pod wpływem rosnącego 

zainteresowania państw takich, jak Francja, Włochy, Belgia, czy Holandia tworzeniem 

własnych programów kosmicznych, zostały podjęte działania na rzecz powołania 

wspólnej organizacji oraz europejskiego programu badań kosmicznych (Krige i Russo 

2000). W tamtym czasie utworzone zostały dwie kluczowe instytucje – Europejska 

Organizacja Badań Kosmicznych (European Space Research Organisation, ESRO), 

której nadrzędnym celem było rozwijanie programu badawczego europejskich 

satelitów oraz ELDO (European Launcher Development Organisation), celem której 

było zapewnienie ESRO samowystarczalności w zakresie wynoszenia ładunków na 

orbity.

Już w 1967 r. raport J. P. Causse’a wykazał, że wspólny europejski program badań 

kosmicznych wymaga jednak innej struktury zarządzania oraz lepszej koordynacji 

przez centralny ośrodek zrzeszający na szczeblu ministerialnym państwa biorące 

udział we wspólnych programach kosmicznych. Dodatkowo uznano, że skuteczność 

wspólnych europejskich przedsięwzięć zależy w dużej mierze od zaangażowania 

poszczególnych państw w budowę zasobów kosmicznych i od realizacji ich własnych 

strategii kosmicznych. Szczególną rolę odgrywały państwa, które posiadały własne 

zasoby oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji zaawansowanych programów 

kosmicznych, jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania. Warto podkreślić, że 

Raport Causse’a po raz pierwszy zwrócił uwagę na długookresowe efekty komercyjne 

rozwijania programów kosmicznych, szczególnie tych poświęconym technologiom 

cywilnym.

Pod wpływem narastających problemów związanych z koordynacją wielos-

tronnych działań w 1975 r. podpisano konwencję o Europejskiej Agencji Kosmic-

znej (European Space Agency, ESA), która weszła w życie w 1980 r. Celem ESA od 

początku istnienia było zapewnianie i promowanie współpracy pomiędzy państwami 

europejskimi w zakresie badań i technologii kosmicznych oraz ich zastosowań 

w kosmosie z zamiarem ich wykorzystania dla celów naukowych oraz dla oper-

acyjnych systemów użytkowych (Konwencja Europejskiej Agencji Kosmicznej 

1975). Jednym z założeń przyjętych w konwencji było opracowanie i wdrożenie 
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długofalowej europejskiej polityki kosmicznej, skoordynowanej i zintegrowanej 

z narodowymi programami kosmicznymi. Uznano również ważną rolę polityki 

przemysłowej oraz konieczność wzmacniania konkurencyjności europejskiego 

przemysłu poprzez utrzymywanie i rozwijanie technologii kosmicznych oraz pop-

rzez rozwój struktury przemysłowej zgodnej z wymaganiami rynku (Ibidem).

W 2000 r. zapoczątkowano serię działań mających na celu wypracowanie zasad 

współpracy między ESA a Unią Europejską. W przygotowanym wtedy raporcie 

C. Bildta wezwano UE oraz ESA do bliższej współpracy, koordynacji działań oraz 

opracowania wspólnej europejskiej polityki kosmicznej (Bildt i in. 2000). W tym 

samym roku ESA i KE powołały wspólny zespół ds. opracowywania Europejskiej 

Strategii Badań Kosmicznych (European Strategy for Space) (Podemski 2005). 

Kolejnymi dokumentami na drodze do europejskiej polityki kosmicznej były 

opublikowane w 2003 r. komunikaty Komisji Europejskiej – Zielona Księga dotycząca 

Europejskiej Polityki Kosmicznej oraz Biała Księga pt. „Przestrzeń kosmiczna: nowa 

europejska granica dla poszerzonej Unii”, która weszła w życie w 2004 r. i ostatecznie 

usystematyzowała cele i kierunki przyszłej europejskiej polityki kosmicznej, 

proponując jednocześnie plan działań niezbędnych dla jej wprowadzenia.

Polityka kosmiczna stała się jedną z traktatowych polityk UE wraz z przyjęciem 

Traktatu z Lizbony w 2007 r., zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską. W nowym dokumencie w części dotyczącej 

dziedzin kompetencji UE, w art. 4 ust. 3 wprowadzono zapis: „w dziedzinach 

badań, rozwoju technologicznego przestrzeni kosmicznej Unia ma kompetencje 

do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów, 

jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia 

państwom członkowskim wykonywania ich kompetencji”. Dodatkowo, uznano, że 

„w celu wspierania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej 

i realizacji swoich polityk, Unia opracowuje europejską politykę przestrzeni kosmic-

znej. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popierać badania i ro-

zwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne dla badania i wykorzystania 

przestrzeni kosmicznej”.

Zapisy dotyczące polityki kosmicznej w Traktacie z Lizbony mają także kluczowe 

znaczenie dla podziału kompetencji między UE, ESA oraz państwa członkowskie, 

a także dla charakteru europejskiej polityki kosmicznej. Europejska Agencja 

Kosmiczna, na mocy traktatu, pozostaje ważnym partnerem UE w realizacji 

europejskiego programu kosmicznego, w szczególności w zakresie realizacji celów 

polityki przemysłowej UE i polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podział kompetencji w ramach polityki kosmicznej jest jednak przedmiotem 
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ciągłej dyskusji na forum europejskim dotyczącej m.in. ogólnych zasad zarządzania 

przestrzenią kosmiczną w UE (space governance) oraz modeli współpracy między 

organizacjami międzynarodowymi jakimi są UE oraz ESA (współpraca vs. integracja). 

Rozważania na ten temat zostały zawarte m.in. w pracy F. Mazurelle, J. Wouters 

i W. Th iebaut (2009), a także T. C. Hoerber (2009).

Na mocy art. 10 Traktatu z Lizbony postanowiono, że: „państwa członkowskie, 

które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach 

kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji i 

wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia Traktatów (…) 

Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej 

interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji”. Polityka kosmiczna może zatem 

służyć pogłębianiu integracji UE w wielu obszarach – gospodarczym, politycznym 

i społecznym.

Obowiązująca, przyjęta w 2016 r. „Strategia kosmiczna dla Europy”, do swoich 

głównych celów natomiast zalicza:

1) maksymalizację korzyści ekonomicznych i społecznych z gospodarki kosmicznej 

– oznacza ona szersze korzystanie z usług oraz danych satelitarnych, m.in. przez 

włączenie europejskich programów kosmicznych, takich jak EGNOS, Copernicus, 

czy Galileo do pozostałych dziedzin polityki UE oraz działania edukacyjne 

oraz promowanie wykorzystania technik satelitarnych, szczególnie w sektorze 

prywatnym, zarówno na poziomie UE jak i państw członkowskich;

2) podniesienie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego sektora kosmicz-

nego w kontekście globalnym – oznacza ono zwiększenie nakładów na badania 

i rozwój w dziedzinie kosmosu, na rozwój umiejętności, a także intensyfi kację 

wsparcia przedsiębiorstw sektora kosmicznego i poszukiwanie nowych możliwości 

biznesowych;

3) wzmocnienie autonomii UE w dostępie i wykorzystaniu zasobów i technologii 

kosmicznych – oznacza własny dostęp Unii do przestrzeni kosmicznej, własną 

infrastrukturę kosmiczną, swobodny dostęp do zakresów pasma radiowego, 

a także poprawę bezpieczeństwa krytycznych zasobów (m.in. satelitów);

4) wzmocnienie roli UE jako aktora globalnego oraz promocja współpracy 

międzynarodowej – oznacza umacnianie roli UE na arenie międzynarodowej 

przez działalność w sektorze kosmicznym, dostęp do rynków globalnych, udział 

UE w tworzeniu międzynarodowych struktur zarządzania gospodarką kosmiczną, 

aktywne uczestnictwo w kosmicznych projektach międzynarodowych;

5) poprawę efektywności działań – oznacza ona przede wszystkim wzmocnienie 

współpracy między UE a ESA oraz lepszą koordynację prac organizacji 
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współtworzących i realizujących politykę kosmiczną w UE, takich jak EUMETSAT, 

GSA, EEA, EFCA etc.

Trzy pierwsze cele „Strategii” mają charakter szczegółowy, tj, zawierają rekomen-

dacje dotyczące najważniejszych działań w zakresie upowszechniania technologii ko-

smicznych, w tym w szczególności technik satelitarnych, rozwoju prywatnej branży 

kosmicznej, wspierania europejskich przedsiębiorstw czy zapewniania UE auto-

nomicznej infrastruktury kosmicznej. Dwa ostatnie zaś mają charakter ogólny, tj. 

działania proponowane  „Strategii”, zarówno te dotyczące umacniania pozycji UE 

na arenie międzynarodowej, jak i te mające na celu poprawę efektywności działań, 

powinny zostać włączone do zadań szczegółowych i stać się ważnym elementem ich 

długofalowej strategii.

4. Polityka kosmiczna UE a Strategia „Europa 2020”

Rozwój branży kosmicznej jest jednym z celów polityki przemysłowej UE. W ini-

cjatywie przewodniej z 2010 r. pt. „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, 

stanowiącej część Strategii „Europa 2020”, podkreślane jest znaczenie kosmonautyki 

jako siły napędowej innowacji i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ponadto, 

zwrócono uwagę na konieczność objęcia przez europejską politykę kosmiczną 

całego łańcucha dostaw, włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby 

zapewnić większą konkurencyjność międzynarodową UE i niezależność w branżach 

strategicznych.

Do najważniejszych instrumentów polityki kosmicznej w UE w kontekście 

realizacji celów Strategii „Europa 2020” należą instrumenty fi nansowe dostępne 

w ramach programu „Horyzont 2020” w następujących obszarach tematycznych:

− EGNSS (European Global Navigation Satellite Systems) – program w zakresie 

nawigacji satelitarnej obejmujący działania dotyczące rozwoju i wykorzystania sys-

temów Galileo oraz EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service);

− Obserwacja Ziemi (EO, Earth Observation) – program Copernicus w zakresie ro-

zwoju systemu monitorowania stanu środowiska na lądzie, w morzu i w powietrzu 

oraz zwiększania bezpieczeństwa obywateli;

− Konkurencyjność europejskiego sektora kosmicznego (COMPET, Competitiveness 

of the European Space Sector: Technology and Science) – program obejmujący 

rozwój najważniejszych technologii kosmicznych w przedsiębiorstwach, rozwój 
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strategicznych klastrów badawczo–rozwojowych, czy działania w zakresie 

transferu technologii;

− SST (Space Surveillance and Tracking) – program w zakresie śledzenia i obserwacji 

obiektów kosmicznych ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania 

infrastruktury kosmicznej, śledzenia ruchu satelitów oraz śmieci kosmicznych;

− SME Instrument oraz FTI (Fast Track to Innovation) – program ukierunkowany 

na wsparcie europejskich przedsiębiorstw, podniesienie ich konkurencyjności 

i innowacyjności w kontekście globalnym. 

Łączne dofi nansowanie UE w latach 2014–2020 obejmujące projekty badawcze, 

wdrożeniowe, a także programy techniczne wspierające transfer technologii czy 

działania edukacyjne w zakresie technologii kosmicznych wynosi 12 mld EUR. 

Planowanie odbywa się w dwuletnich okresach, nazwanych Programami Działania 

(ang. Work Programme), obejmujących wszystkie ww. obszary tematyczne. W obecnym 

Programie Działania (2016–2017) najwięcej środków fi nansowych przeznaczono na 

programy EGNSS (137 mln EUR) oraz COMPET (110 mln EUR). Odnotowano także 

istotny wzrost nakładów w stosunku do Programu Działania na lata 2014–2015 na 

wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach inicjatyw SME Instrument I 

oraz II, a także Fast Track to Innovation (przewidywane jest wydatkowanie ponad 30 

mln EUR w stosunku do ok. 15 mln w poprzednim okresie). Takie ukierunkowanie 

wydatków może świadczyć o zwiększeniu wysiłków na rzecz wzmocnienia usług 

komercyjnych oraz aplikacji, które mogą najefektywniej stymulować wzrost 

gospodarczy (European Parliament 2016). Ponadto, UE intensywnie rozwija swoje 

dwa najważniejsze programy kosmiczne – Galileo (EGNSS) oraz Copernicus (EO), 

które, realizowane przy udziale ESA, są jednak w całości własnością Unii, co sprawia, 

że jest to jedyny podmiot nie będący państwem, który posiada zasoby pozwalające 

na dostarczanie sygnału nawigacji oraz na obserwację Ziemi (Frankowski 2016). Oba 

systemy są kluczowe dla rozwoju gospodarki europejskiej, a także dla wdrażania 

programów UE związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym np. 

bezpieczeństwem granic, bezpieczeństwem transakcji fi nansowych, czy też usług 

opartych na big data.

Liczne turbulencje w środowisku międzynarodowym, jak zmiany geopolityczne, 

terroryzm, kryzys migracyjny, czy odczuwalne do dnia dzisiejszego skutki niedawnego 

kryzysu fi nansowego, a także wyzwania związane ze zmianami wewnątrz samej 

Unii, w tym przede wszystkim z procedurą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z UE, a także brak odpowiedniej koordynacji 

i elastyczności działania europejskich instytucji, sprawiają, że mimo niewątpliwych 

szans stwarzanych przez gospodarkę New Space, UE może nie być jej głównym 
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benefi cjentem w najbliższych latach, a cele inicjatywy przewodniej pt. „Polityka 

przemysłowa…” oraz Strategii „Europa 2020” mogą pozostać niezrealizowane.

Po pierwsze, zmienia się układ sił w światowej gospodarce kosmicznej. W 2016 r. 

liczba państw inwestujących w technologie kosmiczne wzrosła i wynosiła 70, podczas 

gdy jeszcze w 2006 r.  państw realizujących programy kosmiczne było tylko 47. Do 

2026 r. kolejnych 10 państw planuje włączyć się do „wyścigu kosmicznego”, wśród 

nich m.in. Polska, gdzie trwają obecnie prace nad Krajowym Programem Kosmic-

znym, stanowiącym plan wykonawczy dla Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej 

w 2016 r. Przede wszystkim umacnia się jednak pozycja gospodarek wschodzących 

Azji, Ameryki Południowej oraz Afryki – Chin, Indii, Korei Południowej, Brazylii, 

a także Nigerii czy Afryki Południowej. Chiny w latach 2010–2013 zwiększyły 

wydatki na program kosmiczny z 2,1 mld USD do 3,5 mld USD. Budżet programów 

kosmicznych wszystkich państw grupy BRICS (Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin) 

wzrósł z 16,5 mld USD w 2008 r. do 24 mld w 2013 r. Dla porównania, w tym samym 

okresie łączne nakłady na technologie kosmiczne w państwach OECD odnotowały 

spadek z 52,3 mld USD do 50,8 mld USD (OECD 2014). Dynamika wzrostu nakładów 

na programy kosmiczne wraz z umacnianiem współpracy i rozwojem ugrupowań 

regionalnych, jak np. Asia-Pacifi c Space Agency Forum, stanowią w długiej perspek-

tywie wyzwanie dla europejskiej polityki kosmicznej, a także powiązanych z nią in-

nych dziedzin – polityki przemysłowej oraz polityki innowacji Unii.

Po drugie, konsekwencją licznych kryzysów, jakim obecnie stawia czoła Unia, 

jest przeznaczanie środków budżetowych UE na niwelowanie ich negatywnych 

skutków oraz przeciwdziałanie im w przyszłości. Przykładowo, budżet UE na 2017 

r. ukierunkowany jest, poza podtrzymaniem ożywienia w europejskiej gospodarce, 

na poprawę bezpieczeństwa i podejmowanie działań w związku z wyzwaniami 

zewnętrznymi Unii (skutki współczesnego kryzysu migracyjnego). Brak jest nato-

miast elastyczności w działaniu europejskich instytucji w kontekście odpowiadania 

na wyzwania technologiczne, które straciły priorytet na rzecz bezpieczeństwa oraz 

pomocy zewnętrznej. Przykładowo, negocjacje związane z tzw. Brexitem stały się 

bezpośrednią przyczyną przesunięcia środków fi nansowych na rozwój obiecujących 

systemów rakiet wielokrotnego użytku na lata 2021–2027 (Euractive 2017). Systemy 

takie są obecnie rozwijane przez fi rmy takie jak SpaceX Elona Muska i Blue Origin 

Jeff a Bezosa, a w najbliższej przyszłości współpracę nad systemem rakiet wielokrot-

nego użytku rozpoczną Rosja oraz Chiny (Forbes 2016). 
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Podsumowanie

Polityka kosmiczna stanowi jeden z priorytetowych obszarów rozwoju UE w latach 

2014–2020 oraz ważny element Strategii „Europa 2020” i jej inicjatyw przewodnich. 

Dodatkowo, ramy polityki kosmicznej wyznacza najnowszy dokument – strategia 

sektorowa Unii przyjęta w 2016 r. Trwają również prace nad europejską wersją projektu 

międzynarodowego Kodeksu Postępowania dotyczącego Działań w Przestrzeni 

Kosmicznej, stanowiącego zbiór niewiążących prawnie wytycznych, ale nadających 

ramy międzynarodowej działalności kosmicznej na zasadzie zaufania i wzajemnego 

zapewniania bezpieczeństwa. W obliczu złożonej architektury systemu zarządzania 

przestrzenią kosmiczną, polityką kosmiczną i jej programami wraz z jego głównymi 

podmiotami – UE, ESA i ich państwami członkowskimi, niezbędna jest większa 

koordynacja działań – zarówno w ramach polityki kosmicznej jak i jej instrumentów 

z innymi kluczowymi dziedzinami polityki UE – polityką przemysłową, innowacyjną 

czy edukacyjną.

Równie istotna jest ścisła współpraca między UE, ESA a państwami członkowskimi. 

Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu intensyfi kacji działalności kosmicznej 

gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, Brazylia czy Indie. Dlatego włączenie 

nowych instrumentów fi nansowych do polityki kosmicznej UE, a przede wszystkim 

stymulowanie prywatnych nakładów na technologie kosmiczne powinny stanowić 

jedno z priorytetowych działań w najbliższych latach.

Strategia sektorowa („Strategia kosmiczna dla Europy”), przyjęta w 2016 r. odpo-

wiada na krytyczne głosy dotyczące zbyt dużej koncentracji w Unii na potrzebach 

instytucjonalnych i badawczo-naukowych, kosztem tych dotyczących produk-

tów i usług komercyjnych, np. przez włączenie w większym stopniu do progra-

mu „Horyzont 2020” instrumentów skierowanych do przedsiębiorstw oferujących 

produkty i usługi oparte na przełomowych innowacjach (SME Instrument, FTI, 

COMPET). Taki trend powinien zostać utrzymany również w przyszłości. Także 

ESA w swojej działalności uwzględnia kluczową rolę MSP w stymulowaniu rozwo-

ju innowacyjności. Od 1997 r. realizuje politykę na rzecz MSP za pośrednictwem 

licznych instrumentów, ułatwiając dostęp do fi nansowania rozwoju innowa-

cyjnych produktów i usług przedsiębiorstwom, tworząc jednocześnie popyt na na-

jnowsze technologie. Do głównych instrumentów polityki ESA wobec SME zalicza 

się zamówienia ESA na innowacyjne produkty oraz usługi, w tym usługi badaw-

cze, działania miękkie, takie jak szkolenia i warsztaty, a także organizację spotkań 
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branżowych, np. „Industry Space Days”. Podejmowanie przez KE oraz ESA komple-

mentarnych działań na rzecz MSP będzie zatem kluczowe dla osiągnięcia wszystkich 

celów strategii kosmicznej oraz najważniejszego celu Strategii „Europa 2020”, jakim 

jest osiągnięcie zrównoważonego i zapewniającego włączenie społeczne wzrostu 

gospodarczego w UE w długim okresie.

Realizacja ambitnych celów, gospodarczych, społecznych i politycznych, będzie 

możliwa tylko wówczas, gdy UE będzie w stanie dynamicznie i elastycznie reagować 

na zmiany zachodzące w otoczeniu międzynarodowym, m.in. kształtując budżet 

czy agendę działania. Spełnienie tego warunku będzie utrudnione w obliczu in-

nych ważnych europejskich wyzwań takich jak Brexit, czy kryzys migracyjny. 

Skutki bieżących turbulencji mogą być niwelowane przez efektywną współpracę 

między UE, ESA i państwami członkowskimi. Dlatego też należy znaleźć mecha-

nizmy zapewniające koordynację polityki w ramach UE, tak by pozycja państw 

członkowskich wyrażana na forum międzynarodowym, w tym także na forum ESA, 

była spójna z polityką kosmiczną Unii i by ją wspierała.
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Introduction

Within over 60 years the EU has incorporated new member states; at present, it 

includes as many as 28 member states. Th e vision of unity put forward in the Treaty of 

Rome, in which the founding Member States obliged to lay the foundation for closer 

cooperation between European citizens (“ever closer union”) and to ensure economic 

and social progress through the elimination of existing barriers, the enhancement 

of the citizens’ living and working conditions, taking an approach based on stable 

development, the consolidation of the unity of economies and the provision of 

economy development, was to be materialised. As was emphasised, solidarity was 

the principle of the unifi cation of Europe (Treaty)1. 

In the last decades, the deepening process of the EU integration has been stimulated 

and refl ected in a gradual strengthening of the cooperation of member states in 

individual economic spheres and in the increase in the intensity of relations, as well 

as through the implementation of various policies at EU level, including the regional 

policy, which aims at ensuring cohesion and countering divergence processes2. Th e 

development of a single market and the Economic and Monetary Union (EMU) 

constitutes an important achievement of European integration. Th e development of 

economic integration was also accompanied by taking action for political integration3.

However, there were also various challenges and problems for the EU to tackle 

in order to maintain the dynamics of integration processes, which at the same time 

had an eff ect on the cohesion of this grouping. Nowadays they include: the fi nancial 

and economic crisis and its aft ermath, Eurozone crisis, European migrant crisis and 

they question further stable development of the EU and its cohesion. In fact, there are 

some divisions in the EU not only in economic and social terms, but also normative, 

such as: threat to the values or perception as to the uncontrollable occurrence of 

disparities (Barca 2017). Th erefore, it is important to identify the existing disparities 

within the EU and to evaluate the economic and social cohesion being the main 

target of the EU Cohesion Policy. 

Cohesion in this context is defi ned “as the degree to which disparities in social 

and economic welfare between the diff erent regions or groups within the EU are 

1  More on solidarity in the EU in: Ross, Borgmann-Prebil 2010. 

2  See discussion on: the Economic and Monetary Union and its impact on cohesion in: Molle 
2012, Ardy and others 2002. 

3  More on the European economic integration and its development in: Molle 2006, Pelkmans 2001.
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politically and socially tolerable” (Molle 2007, 5). Following this defi nition, the 

concept of cohesion adopted in this paper is identifi ed with the existing economic and 

social disparities. Th e reduction of the degree of socio-economic disparities within 

this international grouping on diff erent levels: national, regional is associated with 

the improvement of the cohesion4.

Th e main aim of the article is to identify the existing economic and social 

disparities in the EU in light of selected indicators. Th e challenges for the EU 

Cohesion Policy in the face of the changing environment are also discussed.

It is said that the integration and disintegration processes in the EU aff ect the 

economic and social cohesion in this grouping, and that the multi-speed Europe can 

be identifi ed. Some challenges for the EU to be faced render it necessary to develop 

a new economic model of the EU, i.e. its new framework and instruments, in which 

the Cohesion Policy should still play a signifi cant role to ensure the cohesion of the 

EU and to counter disintegration processes. To examine this the statistical descriptive 

method has been applied. 

Th e paper starts with the theoretical discussion focusing on the concept of 

integration and disintegration processes, particularly in the EU. Th en the economic 

and social disparities in the EU with the use of the selected indicators are identifi ed. 

Th e EU development scenarios by 2025 are presented. Finally, some challenges for 

the EU Cohesion Policy aft er 2020 are discussed. 

2. Integration and Disintegration Processes  
    in the European Union – Selected Aspects 

Integration leads to the development of an economic entity, which stands out against 

the world economy and is characterised by close economic links that are high in 

cohesiveness (Kamecki 1967, 93–95). It is emphasised that it is a multi-stage process, 

which is associated with a gradual intensifi cation of economic links, starting from 

a free trade area and ending with an economic and monetary union, and complete 

economic integration5. Th e integration process is to contribute to the development of 

a cohesive union; nevertheless, existing disintegration processes may negate or partially 

limit the eff ectiveness of the actions undertaken and, therefore, the achievement of 

this objective. How should disintegration processes in the EU be perceived then? 

4  See on the concept of cohesion in: Dziembala 2013, 52–56. 
5  On the stages of integration processes in: Balassa 2011; Pelkmans 2001.



122 Małgorzata Dziembała

A disintegration process denotes a decrease in integrity or entails the dissolution 

of a given structure (Słownik Języka Polskiego), and hence the reduction of the degree 

of its cohesion. Th e EU may be treated as a certain system with its own dynamics, 

in which there are processes that aff ect the cohesion degree of the union in various 

ways6, including those leading to disintegration. 

Disintegration is combined with a process during which a unifi ed unit 

disaggregates itself into smaller constituents (Eppler and others 2016, 5). It may be 

related to the transition to lower integration forms, and its consequences entail not 

only the reduction of welfare and quantitative changes concerning other levels, such 

as national, regional or associated with the infl ux of foreign direct investment in 

particular. Qualitative changes triggered by changes in terms of economic policy and 

its coordination may also be highlighted (Gurbiel 2001). Disintegration is perceived as 

a defi nable outcome, which entails a complete loss of the EU importance as an entity 

and, at the same time, identifi es the end of its operation, and means the return to the 

pre-integration position, i.e. to national policies, and, therefore, a total disintegration 

of the EU. On the other hand, another approach identifi es disintegration as a process 

that may lead to results diffi  cult to defi ne; therefore, disintegration is treated as an 

indeterminate process. Disintegrating forces, with diverse dynamics, may transform 

the existing institutional balance. Importantly, it may also have an eff ect on these 

forces themselves (Rosamond 2016, 865, 867–868). 

Th e process of political formation can be characterised by internal structuring, 

certain measure of closure and external consolidation (Bartolini 2005, 27ff , aft er 

Vollaard 2014, 1148). Th e political integration process should be associated with 

a “process of boundary re-defi nition” in the sense that national borders are crossed, 

whereas European ones are created. In this context, the disintegration process 

takes place at the national level, whereas the integration process at EU level. A self-

integrating system is seen as one in which there is not only the external consolidation 

(e.g. through the strengthened system of border control or the strengthening of the 

system), but also internal consolidation of the structure, but it concerns the levels: 

system and system entities (players). On the other hand, the counter process may be 

described as disintegration. In this context, EU disintegration occurs when players 

and resources are not “confi ned in the EU”, EU structure is weakened by subsequent 

exits, as well as EU potential (Bartolini 2005, 53, aft er: Vollaard 2014, 1149). Schmitter 

considers the occurrence of spillover eff ect resulting from the increase in the range 

6 More on the EU as the system in: Dziembała 2013.



123Some Considerations on Cohesion and Cohesion Policy ...

and extent of power. Th e counter process is spillback eff ect, which involves the return 

to previous dimensions (Schmitter 1970, 844–846).

In other contexts, the interconnectedness of economic and political integration is 

stressed, hence they are treated as one. Alesina et al. indicate that openness in trade, 

i.e. the progressing “globalisation of the markets” and political separatism, is parallel 

and represents the fact that “economic integration leads to political disintegration” 

(Alesina and others 2000, 1277) the example of which is the EU. Along with economic 

integration, there are regional separatisms in various member states of the union. It is 

also stressed that various cultural, linguistic and ethnic minorities may survive under 

the European market and separate safely from their home country (Alesina and 

others 2000, 1293). However, there is no clear evidence that political disintegration 

leads to trade disintegration (Sousa, Larotte 2007).

EU member states take actions to a varying degree for the purposes of economic 

integration, having diff erent potential in this scope, which is refl ected in, for example, 

the level at which they introduce regulations. Th is also has an impact on varying 

economic performance of EU member states within the scope of individual areas of 

economic integration (König 2014, 2–3). Th ey also weaken the integration process 

in the EU; therefore, they are a disintegrating force aff ecting cohesion in the EU. 

However, European integration is not only a multidimensional process, but also a 

multidirectional one. It is claimed that integration and disintegration processes are 

parallel and simultaneous; there is also an issue with the measurement of their ultimate 

results. Th erefore, an adopted set of indicators, which describe the dimensions of the 

process, may serve this purpose. While political integration involves the transfer of 

competence to the supranational level, the disintegration process shall concern the 

transfer of competence to the national level in this aspect. However, disintegration 

does not entail a collapse of the entire system (Eppler and others 2016). 

As shown by the considerations, integration and disintegration processes take 

place parallel, and their perception is also dependent on which perspective one 

assumes. With regard to the previous considerations, the European integration 

process may entail the improvement of EU cohesion that is reduction of disparities 

refl ected in the enhancement of the indicators concerning its individual dimensions: 

economic and social and perceived in the context of national and regional economies, 

and in reference to the institutional dimension, with an increase in the range and 

extent of the eff ect of the Cohesion Policy and other policies, so that that a certain 

degree of cohesion can be achieved. Th e disintegration process entails the reduction 

of this cohesion, which is refl ected in the persistent dividing lines. 
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Cohesion Policy must serve further EU integration, but it must also meet the 

emerging challenges that have their repercussions as far as economic and social 

cohesion is concerned.

2. Cohesion in EU in the Context of  Economic and 
    Social Challenges at the Beginning of  the 21st Century 

Th e process of acceding new countries to the EU has been intrinsically concerned with 

the issue to ensure its cohesion and, simultaneously, to increase its competitiveness. 

To the Inner Six, which were the engines of the integration process and were 

characterized by strong economic performance, including Germany, France, Italy, 

other countries have gradually acceded and with them brought numerous social 

and economic problems. In particular, the enlargements that have been made since 

2004, during which 13 new countries were incorporated, pose a challenge to the 

EU. Now the EU includes the countries that are characterised by various economic 

performance levels, competitiveness levels, diff erent development dynamics. All of 

this causes dividing lines in the EU to persist and new ones to appear. 

Currently, the EU must face a great number of challenges, which have a disintegrating 

eff ect on the future of European integration and aff ect the cohesion in the EU. Th ey can 

be divided into three groups: economic, political and social. Th ese challenges include:

– consequences of the fi nancial and economic crisis that also aff ected European 

regions, and their impact in spatial terms – a core-periphery spatial arrangement. 

Th e areas of the EU core that are experiencing relatively modest eff ects of the 

crisis are concentrated predominantly in Germany, Poland and in the regions 

around these countries. On the other hand, the regions such as Ireland, Spain, and 

partially Italy, Greece, Cyprus, Lithuania, Latvia and Estonia suff ered considerable 

to enormous consequences of the crisis. Although disparities decreased within the 

countries, they increased in the entire Union (Impact… 2014, 86). However, the 

analysis of the situation of EU member states indicates that some of them handled 

the crisis relatively well, but the situation of the European peripheral countries: 

Spain, Ireland, Portugal, Italy and Greece is more diffi  cult because they experience 

the negative eff ect of the crisis to a greater extent (Competitiveness… 2015, 1), 

– the Eurozone crisis, 

– Brexit, 
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– the European migrant crisis which requires additional fi nancial resources in order to 

counter its negative consequences, including funds for the integration of migrants. Th e 

scale of the phenomenon is signifi cant because in 2015 4.7 million people (including 

2.4 million people who are not EU citizens) immigrated to the EU-28, while 2.8 million 

people emigrated from it. Migration intensity has changed in subsequent years; the 

number of immigrants has gradually increased since 2013 (Migrant… 2017, 11−12). 

Th erefore, this poses the question: what is the shape of EU cohesion currently 

from the perspective of individual countries and their regions? 

Th e largest contributors to the creation of the European Union's GDP are: Germany, 

France, Italy, Spain and Great Britain, whose overall contribution was over 70% (2016, 

in euro), while the EU-15 countries contribute over 91% of the EU's GDP. On the other 

hand, the potential of the EU-13 countries is not signifi cant in this respect; they represent 

8.1% of the EU's GDP. Th is indicates that a certain distance exists in this area of the 

EU. Th e period aft er the enlargement was characterised by increased dynamics of the 

economic growth of newly acceded countries, which also contributed to the reduction 

of the development distance in relation to the EU-15 countries. In the years 2004−2008, 

the average annual growth rate was signifi cant in countries such as: Romania, Latvia, 

Slovakia, Lithuania, Bulgaria, Poland, the Czech Republic and Estonia (Table 1) while 

the rate was considerably smaller in the EU-15 countries. Th e period of a relatively 

rapid growth and prosperity curbed the economic and fi nancial crisis, which brought 

about the decrease in the development dynamics especially in the "old" EU countries, 

with Greece being the most aff ected by the negative consequences of the crisis. 

Th e prosperity of EU citizens refl ected in the GDP per capita is diverse. Th e 

GDP per capita was the lowest in Southern Europe countries and new EU countries, 

especially in Bulgaria and Romania, where the GDP per capita constituted 47% and 

57% of the average GDP per capita in the EU-28 countries in 2015 respectively. On 

the other hand, Greece, Spain and Portugal had the lowest GDP per capita among the 

EU-15 countries. Th e value of the GDP per capita in Italy approached the EU average, 

i.e. it amounted to 96% of the average EU's GDP in 2015. As far as the GDP per capita 

is concerned, the analysis of the changes that took place in the years 2004−2016 

shows a gradual decrease in the development distance (according to the PPP). Th is 

period was characterised by an increase in the GDP per capita in all new EU member 

states; in the case of Poland, the GDP per capita increased from 11 300 to 20,100 PPP, 

and in the case of Lithuania from 11 000 to 21 900 PPP, which indicates a signifi cant 

reduction of the development distance (Eurostat database). 
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Table 1: Selected data on the GDP of the EU-28 countries and the changes in the GDP 

Countries

Value of 
the GDP 

per capita, 
million euro

Contribution 
to the EU 

GDP (as % 
of the total 
EU GDP)

GDP as 
% of the 
EU-28 

average, 
in PPP

GDP at market prices (million euro)

Previous year=100
Average growth rate 

(in %)

2016 2016 2015 2009 2015 2016 2004–2008 2009–2016

EU-28 EU-28EU-28 14 824 759.1 100 100 94.2 105.1 100.7 4.1 2.7

EU-15EU-15 13 618 078.1 - - 94.7 105.2 100.5 3.4 2.6

EU-12EU-12 10 512 303.8 - - 96.5 103.3 102.6 4.1 2.1

Bulgaria 47 364.1 0.3 47 100.3 105.9 104.6 15.5 3.5

Czechia 174 412.3 1.2 87 92.2 106.6 104.5 13.8 2.3

Estonia 20 916.4 0.1 75 85.6 102.5 103.3 14.2 5.7

Croatia 45 818.7 0.3 58 93.7 102.5 104.0 9.5 0.2

Cyprus 17 901.4 0.1 81 98.3 100.4 101.5 8.1 –0.6

Latvia 25 021.3 0.2 64 77.0 103.1 102.7 20.2 4.2

Lithuania 38 637.4 0.3 75 82.4 102.0 103.5 15.7 5.3

Hungary 112 398.7 0.8 68 87.2 104.5 102.5 6.5 2.6

Malta 9 895.5 0.1 93 100.2 109.8 106.7 5.9 7.1

Poland 424 269.1 2.9 69 86.6 104.6 98.7 15.5 4.2

Romania 169 578.1 1.1 57 84.6 106.4 106.0 23.4 5.0

Slovenia 39 769.1 0.3 83 95.3 103.3 103.1 8.2 1.4

Slovakia 80 958.0 0.5 77 97.0 103.6 102.9 17.4 3.4

Belgium 421 611.0  2.8 119 98.5 102.4 102.8 4.3 2.7

Denmark 276 804.9 1.9 127 95.7 102.5 101.8 4.5 2.6

Germany 3 134 070.0 21.1 124 96.0 103.7 103.3 3.1 3.5

Ireland 265 834.8 1.8 177 90.4 132.4 103.9 4.7 6.6

Greece 175 887.9 1.2 68 98.2 98.7 100.1 5.7 –4.2

Spain 1 113 851.0 7.5 90 96.7 103.7 103.6 6.7 0.5

France 2 228 857.0 15.0 106 97.2 102.2 101.6 3.9 2.0

Italy 1 672 438.3 11.3 96 96.4 101.5 101.6 3.0 0.9

Luxembourg 54 194.9 0.4 264 97.0 104.7 103.5 8.1 5.6

Netherlands 702 641.0 4.7 128 96.6 103.1 102.8 5.1 1.9

Austria 349 344.3 2.4 128 98.0 102.9 102.8 4.9 2.9

Portugal 184,933.7 1.2 77 98.1 103.7 103.0 4.1 0.8

Finland 214 062.0 1.4 109 93.5 102.0 102.2 5.1 2.4

Sweden 462 057.5 3.1 124 87.9 103.3 103.4 3.5 5.9

UK 2 366 911.9 16.0 108 86.8 114.1 91.7 0.5 4.8

Source: Author’s own calculations based on data: Eurostat database; Eurostat news release 2017.
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Th is also involved a gradual increase in the social and economic development 

level in these countries. Th e best EU-13 country was the Czech Republic, which took 

only the 15th place in the GDP per capita ranking in 2016 (Figure 1). Greece took the 

23rd place in this ranking, having taken the 15th place in the 2004 ranking. However, 

due to the crisis, the revenue of Greeks lowered sharply. What is more, it was the only 

EU country that suff ered from such a situation. Th erefore, the division in the EU-

15 countries themselves was noticeable, with Southern Europe countries achieving 

worse results. 

Figure 1: GDP per capita in the EU-28 countries, 2016 (current prices, acc. to PPP) 
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EU countries also achieve various results when it comes to competitiveness in the 

light of the World Economic Forum indicator – Global competitiveness index (GCI). 

Competitiveness is determined by a combination of factors, the selection of which 

depends on at what development stage a given country is. Th us, three stages may be 

indicated, the fi rst of which is factor-driven. Th e competitiveness of the country at 

the fi rst stage is determined by its factor endowments, primarily unskilled labour 

and natural resources. Along with the advances in development and the transition to 

the effi  ciency-driven stage, more emphasis is placed on the development of effi  cient 

production processes and increase in the product quality. Th e last and most advanced 

stage is the so-called innovation-driven stage. Among the EU-28 countries, Bulgaria 

and Romania were qualifi ed for the second stage. Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, 

Poland, and Slovakia were in a transitory phase to the last stage; all the remaining 

countries were qualifi ed for the last stage (World Economic Forum 2016, 37–38). Th is 

means that EU member states have a diff erent ability to compete, which contributes 

to the determination of the division lines in the EU itself (table 2). 

Table 2: Ranking of the EU-28 countries in terms of the GCI and its components 

Countries Ranking-position 
2012−2013 

(144 countries)

Ranking-position 
2016−2017 

(138 countries)

Ranking – position in terms of subindexes 
of the GCI 2016−2017

Basic 
requirements

Efficiency Innovation

1. Netherlands 5 4 4 9 6

2. Germany 6 5 10 7 3

3. Sweden 4 6 7 12 5

4. UK 8 7 23 5 9

5. Finland 3 10 12 14 7

6. Denmark 12 12 13 17 10

7. Belgium 17 17 24 18 14

8. Austria 16 19 18 22 11

9. Luxembourg 22 20 9 23 16

10. France 21 21 25 19 15

11. Ireland 27 23 21 20 19

12. Estonia 34 30 20 28 33

13. Czechia 39 31 31 27 35

14. Spain 36 32 33 29 34

15. Lithuania 45 35 35 36 43

16. Poland 41 36 45 34 55

17. Malta 47 40 29 41 41

18. Italy 42 44 47 43 28
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Countries Ranking-position 
2012−2013 

(144 countries)

Ranking-position 
2016−2017 

(138 countries)

Ranking – position in terms of subindexes 
of the GCI 2016−2017

Basic 
requirements

Efficiency Innovation

19. Portugal 49 46 43 39 38

20. Latvia 55 49 41 42 58

21. Bulgaria 62 50 60 44 71

22. Slovenia 56 56 38 54 37

23. Romania 78 62 72 55 100

24. Slovakia 71 65 54 47 57

25. Hungary 60 69 69 56 97

26. Croatia 81 74 68 68 92

27. Cyprus 58 83 67 71 68

28. Greece 96 86 80 67 70

Source: World Economic Forum 2016.

Th e results of other studies concerning the EU-28 competitiveness indicate 

4 country groups. Th e fi rst one, which achieves the highest results, is comprised 

of Northern Europe countries (including Sweden, Finland and Denmark) and is 

at the forefront of the criteria such as: prosperity, education, innovation, business 

society, openness to the world; the second group includes continental Europe 

countries such as Germany, France (the results above the European average), which 

base their competitiveness on the industry sector. In terms of the results of the 

competitiveness ranking, the third group of countries includes Eastern Europe 

countries, which improved their results due to their EU membership. Th eir position 

is also infl uenced by their economic relations with Germany. Southern Europe 

countries, i.e. Portugal, Spain, Bulgaria, Romania, Italy, Croatia and Greece, achieved 

the lowest competitiveness level (Competitiveness… 2015, 2).

Th e results achieved by individual EU countries are also diverse in terms of 

innovation according to the European Innovation Scoreboard (Figure 2).

According to this indicator, four groups of countries were distinguished: 

innovation leaders (Denmark, Great Britain, the Netherlands, Finland, Germany, 

Sweden), strong innovators (Slovenia, France, Ireland, Belgium, Luxembourg, 

Austria), modest innovators (Bulgaria, Romania); the remaining countries fell into 

the group of moderate innovators (European Union 2017, 14). 
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Figure 2: Innovation of the EU-28 countries according to the results 

                  of the European Innovation Scoreboard 2017 (EU=100) 
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However, it is also important to draw attention to social issues and social progress, 

represented by the Social Progress Index (Social Progress Index 2017). More and more 

stress is laid on social aspects that should improve along with economic development, 

including environmental issues. Social progress is defi ned as “the capacity of a society 

to meet the basic human needs of its citizens, establish the building blocks that allow 

citizens and communities to enhance and sustain the quality of their lives, and create 

the conditions for all individuals to reach their full potential” (Social Progress Index 
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2017, 2). Th e index is based on three dimensions, which group (result) indicators 

together and refer to: basic human needs, foundations of well-being, and opportunity; 

thus, no conventional economic indicators are used. In the 2017 ranking, which 

included 128 countries, Denmark, the Netherlands, Ireland, Great Britain, Germany 

and Austria qualifi ed for the fi rst group of countries (14 countries in total), which 

achieved the highest results of the indicator. Th e Nordic countries are prominent, 

whose model of development also enables these countries to achieve social goals, but 

not only them. Th erefore, this indicates that the goal may be achieved in various ways. 

All remaining EU countries, except for Bulgaria and Romania, belonged to the group 

of countries with high social progress, and the lowest positions in this group were 

occupied by Hungary (37), Croatia (36), Lithuania (35), Latvia (34), and Greece (33). At 

the same time, Hungary is among the countries whose value of the indicator dropped 

to the greatest extent in comparison to the 2014 Social Progress Index. Romania and 

Bulgaria belonged to the group of countries with upper middle social progress, and 

took the 41st and 44th place respectively (Social Progress Index 2017) (Figure 3). 

Figure  3: 2017 Social Progress Index 2017 (value) and the GDP per capita 

                  (current prices, PPP per capita) for the EU-28 countries 
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Source: Social Progress Index 2017, 6 and author’s own work.

Th ere are also disparities in spatial terms because 27% of the citizens live in 

regions where the GDP is below 75% of the EU’s GDP average (according to PPP). 

Th ese regions mainly include Central and Easter Europe, but also Greece, Southern 

Italy, Portugal and some selected overseas regions (EU regions… 2017, 6).
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Severozapaden was the poorest region in 2015 where the GDP per capita was 

30% of the EU average; on the other hand, Inner London – West was the wealthiest 

region where the GDP per capita was 580% of the EU average. In the EU, there were 20 

regions in countries such as Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, Greece, including 

one in France, where the GDP per capita was below or slightly above 50% of the EU 

average (Four regions… 2017). Table 3 presents the regions of the EU-28 with the 

highest/lowest GDP per capita. 

Table 3: 10 regions with the highest GDP per capita and 10 regions 

                with the lowest GDP per capita in 2015 (in PPP, EU-28=100) 

Regions with the highest 

GDP per capita

GDP 

per capita

Regions with the lowest GDP 

per capita

GDP 

per capita

Inner London – West (GB) 580 Severozapaden 29

Luxembourg 264 Mayotte (France) 32

Hamburg 206 Severen Tsentralen (Bulgaria) 33

Brussels 205 Yuzhen Tsentralen (Bulgaria) 33

Bratislava Region 188 Nord-Est (Romania) 34

Prague 178 Severoiztochen (Bulgaria) 39

Upper Bavaria 178 Yugoiztochen (Bulgaria) 39

Île de France 175 Sud-Vest Oltenia (Romania) 40

Inner London - East 175 Northern Great Plain 43

Stockholm 174 Southern Transdanubia 45

Source: Four regions over double the EU average…, Eurostat news release, 52/2017- 3340 March 2017. 

In the years 2000−2015 there was an increase in the GDP per capita in the regions 

of CEE countries, and the EU average was a point of reference. It was the economic 

crisis that had negative impact on the convergence process, which took place due 

to a more rapid improvement of the regions with the lowest GDP per capita. In the 

years 2000-2008 inequalities were slightly reduced, but were increased in the years 

2008−2015 (EU regions are converging…, 6–7).

EU member states participate in the process of economic integration to varying 

extents. Given the indicator that measures economic integration and involves four 

dimensions of European economic integration (EU single market, EU homogeneity, 

EU symmetry, EU conformity) (König 2014, 14−17) for 15 EU countries, the degree of 

economic integration in EU countries is diverse. Even this research, which was limited 

in terms of territorial range, shows that a group of core countries: Germany, Austria, 

France, Finland, the Netherlands and then Belgium, is a leading light in European 

integration. Th e next group consists of Italy, Portugal, Spain and another group 
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involves Greece and Ireland, then Denmark, Sweden and Great Britain. Th erefore, 

the existence of such groups of countries may render the improvement of economic 

integration, or an economic integration process itself more diffi  cult (König 2014, 32). 

On one hand, this entails the necessity to target economic policy activities but, on 

the other hand, a challenge to the Cohesion Policy in order to counter the emerging 

divergence (disintegration) process, also at the regional level. Discussions about this 

subject have already begun, and were refl ected in EU development scenarios that are 

the subject of wide-ranging debates as well as a point of reference in terms of future 

reforms in the EU. 

3. European Union Development Scenarios by 2025 

Given the changes that are taking place in the external EU environment as well as the 

progressing disintegration processes, discussions about further EU development and 

EU future have begun through the publication of a white paper. Th e white paper off ers 

5 scenarios of the Union’s evolution, which does not include Great Britain anymore7. 

Scenario 1 called Carrying on envisages the continuation of current activities by 

following a joint agenda. By 2025 the focus will be placed on employment, economic 

growth and investment. Th is will be carried out by strengthening the single market 

and by stepping up investment in digital, transport and energy infrastructures. 

Another scenario: Nothing but the single market entails focusing on deepening certain 

key aspects of the single market and, at the same time, resigning from joint policies. 

However, this scenario is rather unlikely to come true. Scenario 3: Th ose who want 

more do more involves multi-speed Europe and its formal confi rmation as it envisages 

the emergence of one or several “coalitions of the willing” to work together in specifi c 

policy areas, such as defence, internal security, or social matters. New groups of 

member states agree on specifi c legal and budgetary arrangements to deepen their 

cooperation in chosen domains. Other member states retain the possibility to join 

these groups. Th is scenario assumes that the EU unity is preserved and citizens’ rights 

start to vary depending on whether or not they live in a country that has chosen to 

do more. Th is is a formal confi rmation of multi-speed Europe, which has already 

been in existence. In this case further EU fragmentation is a possible threat (What 

7 The discussion about the scenarios in this part of the article (point 3) was based on: European 
Commission 2017.
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could fi ve scenarios…). Scenario 4: Doing less more effi  ciently involves focusing on 

selected priority areas such as innovation, trade, security, in which action should be 

quicker and more decisive. Elsewhere, the EU stops acting or does less. Th erefore, 

it is essential to specify EU and member states responsibilities in this context. Th e 

implementation of this scenario poses a serious threat to the Cohesion Policy, which is 

perceived as the one that has very limited added value (What could fi ve scenarios…).

Scenario 5: Doing much more together envisages that cooperation between all 

Member States goes further than ever before in all domains, the consolidation of the 

euro area and decisions being made faster at European level and speedily enforced. 

In other words, action is taken in favour of establishing a federation (European 

Commission 2017). Th e scenarios provide an impulse to discuss further changes in 

the EU so that the Union is unifi ed based on the principle of solidarity. Th is also 

means heated discussions about further integration directions. It seems there is a very 

high probability that the scenario involving multi-speed Europe will be selected, and 

it is in fact already being carried out. Th is may lead to the creation of further divisions 

in the EU itself. Irrespective of the scenario in play, the Cohesion Policy will have a 

crucial role in relieving the consequences of numerous EU policies. 

Th ese scenarios should include many other factors that shape the future of 

Europe. It is important to specify “the border of Europe”, which in the future will 

probably change due to further enlargements of the EU; therefore, there is the 

necessity to establish broader relations already. Varying integration speed also entails 

a cohesion issue as well as negative responses from other countries. Th e future of the 

euro area and of activities concerning further fi scal integration is also an important 

issue. However, the validity of fi scal integration activities is questioned due to various 

social models in diff erent countries, especially the Nordic ones (Wolf 2017).

4. Cohesion Policy after 2020 – Challenges 

Cohesion Policy aff ects the development of regions and contributes to cohesion by 

means of channelling help to less developed regions (Table 4). To that end, some 

instruments and directions are adapted to the needs of these regions. In the years 

2014−2020, resources are aimed at two objectives: Investment for growth and jobs, 

European Territorial Cooperation, which involve all regions in general (Regulation 

No 1303/2013, art. 89). 
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Table 4: Allocation of Cohesion Policy financial resources to different region 
                categories in the years 1989–2020 (expressed as percentage)

EU EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 EU-28

Region categories 1989–1993 1994–1999 2000–2004 2004–2006 2007–2013 2014–2020

Less developed regions 73.2 61.6 63.6 63.2 59.0 53.5

Transition regions 0.0 0.2 2.6 2.0 7.5 10.8

More developed regions 23.6 27.4 24.3 19.1 12.9 16.5

Cohesion Fund 3.1 10.8 9.4 15.7 20.7 19.2

Less developed regions and 

Cohesion Fund 
76.4 72.4 73.1 78.9 79.7 72.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia 

w regionach UE i miastach, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 2014. Luksemburg: 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 187.

It should be emphasised that further operation of the Cohesion Policy ought not 

to be disputed because it compensates poorer Member States for the costs associated 

with opening their markets to more developed countries, whereas the contribution 

paid by the countries serves as a kind of tax on benefi ts of the single market (Prusek 

2009, 98–99). All member states reap the benefi ts of its operation (Ocena korzyści…

2017)8. Given the progressing disintegration processes, Cohesion Policy should be 

transformed. Th e so-called place-based approach was already suggested during the 

discussions about the Cohesion Policy aft er 2013. It was indicated that it should not 

limit its activities to income convergence of all locations only; therefore, the objective 

– harmonious development – should be subject to a diff erent interpretation. It was 

emphasised that there was a necessity for further involvement of various entities in 

the development of a strategy and projects concerning innovation that are subject 

to public control. However, due to the issues in terms of public control and creative 

thinking, which put up barriers to development, the role of the Commission should 

be as a fair and impartial spectator to the activities of local authorities who are 

equipped with appropriate competences. Th e focus was placed on the necessity to 

provide the appropriate quality of regional and local institutions, and, if need be, the 

introduction of appropriate changes and adaptation to specifi c needs of the areas as 

well as to sectorial policies; in this context, external authorities will be responsible 

(the so-called space-aware institutional changes) (Barca 2017, 4–5). 

8 See also: Bradley and others, 2009.
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Currently, there are ongoing debates over a multiannual fi nancial framework 

aft er 2020 and, therefore, the future of Cohesion Policy. Th e changes should include: 

added value of the policy, performance, transparency, simplifi cations, or clarity. 

Th e debates in particular revolve around the question of added value (interpreted 

in various ways) of Cohesion Policy, and are held in the context of the convergence 

of less privileged regions and associated with solidarity. Th e issues of multiannual 

planning and investment, multi-level management, and place-based approach are 

also under discussion. Th e simplifi cation of the European Structural and Investment 

Funds (ESIF) management and implementation system is postulated, and stress is 

placed on the reduction of administrative barriers in terms of management due to the 

time and costs concerning the implementation of ESIF programs as well as due to the 

reduction of fi nancial resources allocated to the Cohesion Policy in many Member 

States (administration costs are signifi cant). Th e issues concerning diversity in terms 

of cohesion policy management and referring to various regulations in relation to 

the mechanisms of the implementation of this policy in individual member states 

are also raised. Th e debates focus on performance and indicate that there is the 

necessity for a stronger orientation towards performance by stressing the results 

achieved to a greater extent. Synergy is also prioritised – more attention is paid to 

the approach involving the life cycle of the programme to take advantage of synergy. 

Elasticity is another area, which, on one hand, concerns the provision of investment 

stability in the medium term and, on the other, the response to new priorities. One 

of the suggested solutions is to create appropriate reserves with the use of resources 

allocated to facing new challenges (Evolution…, 2016).

Conclusions 

To sum up, integration and disintegration processes are currently taking place in 

the EU, in both political and economic dimensions, which in turn aff ect cohesion in 

the EU. In addition, disparities between various EU countries have been identifi ed; 

therefore, the existence of multi-speed Europe may be indicated. 

Th e prosperity of EU citizens refl ected in the GDP per capita is diverse. Th e GDP 

per capita was the lowest in the Southern Europe countries and new EU countries. 

Th erefore, the division in the EU-15 countries themselves was noticeable, with 

Southern Europe countries achieving worse results. It was the economic crisis that 
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had a negative impact on the convergence process. GCI shows that EU member states 

have a diff erent ability to compete, which contributes to the determination of the 

division lines in the EU itself. In light of the social progress index 2017, Denmark, 

the Netherlands, Ireland, Great Britain, Germany and Austria qualifi ed for the fi rst 

group of countries, which achieved the highest results of the indicator. 

Various challenges that the EU have been experiencing call into question further 

and eff ective union integration, from the economic perspective as well. Th is gave an 

impulse to devise EU development scenarios, among which the scenario of multi-

speed Europe is close to coming true. It is necessary to intensify integration further, 

in which a leading role will be played by the Cohesion Policy, also in the future 

where it will counter and reduce negative repercussions unarguably associated with 

integration processes and will stimulate further integration development. 

Cohesion Policy aff ects the development of regions and contributes to cohesion 

by means of channelling help to less developed regions.

Higher cohesion of the EU, which is refl ected in its economic homogeneity, has 

a positive eff ect on its citizens’ prosperity. Even the reduction of the life satisfaction 

level is possible when it is accompanied by a better operation of the common market 

(König 2014, 59). Th erefore, the Cohesion Policy must be preserved in the multiannual 

fi nancial framework in order to advocate the cohesion of the EU. Still, this policy and 

its instruments will, without doubt, be modifi ed. 
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The European Union (EU) has been facing multiple crises recently, e.g. migratory crisis, struc-
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Introduction

Values of the European Union are defi ned in the Article 2 of the Treaty on European 

Union and they comprise: respect for human dignity, freedom, democracy, equality, 

the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging 

to minorities. Th ese values are common to the member states in a society in which 

pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between 

women and men prevail.
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Th e European Union defends its values and promotes peace and the wellbeing 

of its citizens. What is more, the responsibility to achieve these goals is shared with 

the Member States. Th e European Parliament underlines also that the European 

Union works for social equality, develops social security and seeks to prevent social 

exclusion and discrimination (European Parliament 2017a). Th e Parliament together 

with the Commission ensure that these values are present in the European and 

national law and are not being breached (European Parliament 2017b).

Th e Cohesion Policy of the European Union is one of the most important areas 

of development of the EU and aims to reduce existing disparities in the levels of 

development of the regions and the backwardness of the least favoured regions. Th us, it 

promotes economic, social and territorial cohesion in the EU (Article 174 of the Treaty 

of the Functioning of the European Union). Both the member states and the EU are 

obliged to conduct their economic policies in a way that leads the fulfi llment of the 

aims of the Cohesion Policy. Th e policy, being one of the major expenditure parts of the 

EU budget (351.8 bn EUR for 2014–2020), expresses the value of solidarity among the 

member states who contribute to the budget and agree on such redistribution that leads 

to the achievement of the objectives of the policy that are aligned with the development 

priorities of the European Union. Th e policy is based on a set of principles refl ecting 

the letter of the treaties that will be discussed in the paper. Th e issue of values in the 

Cohesion Policy is an under-researched topic, therefore the literature pertaining to 

it is not very abundant, especially in contrast to the literature on the policy itself or 

the values of the EU. Th us, the main research questions formulated in this paper are: 

which EU values are at the core of the Cohesion Policy? How are they ensured in the 

objectives and principles of the policy? Are there any breaches of values identifi ed? 

Th en, the possible impact of current socio-economic challenges on the shape of 

the policy is briefl y discussed. Th e structure of the paper follows the above-mentioned 

order of the research questions and aft er the introductory part follow the chapters 

on the objectives of the Cohesion Policy (1), its principles (2) and the socio-economic 

challenges that have an impact on the future of the policy (3). Th e paper ends with 

brief conclusions.  
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Chapter 1. Objectives of  the Cohesion Policy 2014–2020

Th e number of objectives of the Cohesion Policy has been changing since its big 

reform in the late 80s of the 20th century. Th e objectives of the 2014–2020 Cohesion 

Policy were reduced to two and are the following:

• Investment for growth and jobs (objective 1);

• European territorial cooperation (objective 2).

In the years 2014–2020 both objectives are formulated in a more inclusive way in 

the sense that all EU regions at the level of NUTS 2 (subnational units classifi ed under 

the Nomenclature of Territorial Units for Statistics, further NUTS) are eligible to 

obtain the aid granted from the budget in the form of EU structural funds (European 

Regional Development Fund – ERDF, European Social Fund – ESF) under the 

objective 1, and all NUTS 3 regions are eligible for aid under the objective 2. However, 

when we analyze the share of the aid allocated to the richest regions (which means 

that their GDP per capita is above 90% of the EU average for all EU regions) we see 

that this share accounts for ca. 16% of the Cohesion Policy budget (Table 1). Th us, the 

regions that are less developed and in transition phase are benefi ciaries of the vast 

majority of the budget (Table 1) which is an expression of solidarity.

Table 1: Eligibility of NUTS 2 regions under the objective 1 of Cohesion Policy

Regions 

(NUTS 2)

Level of GDP 

per capita 

as % of EU 

average

Allocation in bn of EUR 

% of budget of cohesion 

policya

mln of population

Maximum 

level of 

co-financing 

from EU funds 

Earmarking – share 

of funds for types of 

investment in the regions

Less 

developed

<75% 182.2 bn EUR

52.54% of the budget 

119.2 mln population 

75–85% 44% of ERDF allocation 

for competitiveness 

of enterprises and 

research and development

6% of ERDF allocation 

for renewable energy 

25% of ESF allocation 

for human capital 
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Regions 

(NUTS 2)

Level of GDP 

per capita 

as % of EU 

average

Allocation in bn of EUR 

% of budget of cohesion 

policya

mln of population

Maximum 

level of 

co-financing 

from EU funds 

Earmarking – share 

of funds for types of 

investment in the regions

Transition 75%–90% 35.4 bn EUR

10.24% of the budget

72.4 mln population

60% 60% of ERDF allocation 

for competitiveness of 

enterprises and research 

and development

20% of ERDF allocation 

for renewable energy

40% of ESF allocation for 

human capital

More 

developed

>90% 54.35 bn EUR

15.67% of the budget

307.1 mln population

50% 60% of ERDF allocation 

for competitiveness of 

enterprises and research 

and development

20% of ERDF allocation 

for renewable energy

52% of ESF allocation for 

human capital

a Additional 1.55 bn EUR was allocated for peripheral/ outermost and sparsely populated areas. The allocation in 
  2013 prices.

Source: Adapted from Musiałkowska, 2016, 76; L 347/320 of December 20th 2013 and DG REGIO website http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/available-budget/accessed on May 13th 2017.

According to the solidarity principle, also the poorest EU countries (whose level 

of GNI is below 90% of EU average) are eligible for additional funding from the 

Cohesion Fund that supports the creation of trans-European infrastructure and 

environment protection in the EU. Th e amount of 66.39 bn EUR was allocated for 

the years 2014–2020 under the Cohesion Fund.

Th e Cohesion Policy is one of the “tools” used in order to implement the “Europe 

2020” strategy that focuses on smart, sustainable and inclusive growth. Th e thematic 

objectives allowing for alignment of the strategy and the policy were defi ned in the 

regulation No. 1303/2013 and these are the following (Article 9, L 347/320): 

1. strengthening research, technological development and innovation;

2. enhancing access to, use and quality of Information and communication 

technologies (ICT);
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3. enhancing the competitiveness of SMEs, of the agricultural sector and of the 

fi shery and aquaculture sector1;

4. supporting the shift  towards a low-carbon economy in all sectors;

5. promoting climate change adaptation, risk prevention and management;

6. preserving and protecting the environment and promoting resource effi  ciency;

7. promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network 

infrastructures ;

8. promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility;

9. promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination;

10. investing in education, training and vocational training for skills and lifelong 

learning;

11. enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and effi  cient 

public administration.

Th e priorities refl ect the EU goal which is to promote wellbeing of the citizens 

and to combat social exclusion. According to the EU regulations on eligibility of the 

types of interventions and costs, some investments can be co-fi nanced from ERDF, 

while others – from ESF (European Commission, Directorate-General for Regional 

and Urban Policy 2015).

Th e second objective of the Cohesion Policy - European territorial cooperation 

(ETC) – refl ects both the priorities of the abovementioned strategy and underlines 

the role of partnership principle and international cooperation of the regions of 

the EU even more. By partnership principle and decentralized cooperation the 

democratization processes and actions might be strengthened, with regard to 

designing the regional development. Th e amount of 9.25 bn of EUR was allocated for 

ETC for the years 2014–2020 and is being spent via ERDF.

Chapter 2. Principles of  Cohesion Policy 
                   and Its Interventions versus the Values

Th e Cohesion Policy is based on the principles partly referred to in the previous 

chapters of the paper. Th ese principles have been evolving since the very beginning 

of EU Cohesion Policy’s introduction, but two of them are basic and overarching: the 

1 The regulation covers all EU funds, including the instruments that co-fi nance other EU policies, 
namely: the Common Agriculture Policy and the Common Fisheries policy.
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principles of subsidiarity and proportionality. Th ese principles stress that Member 

States and their regions play a major role in pursuing the regional policy while the 

EU’s role is subsidiary. 

Moreover, the following principles have to be addressed by all entities involved 

in the implementation of the policy (European Commission, Directorate-General for 

Regional and Urban Policy 2017):

1. Principle of concentration that can be subdivided into three types:

a. Concentration of resources – which means that the majority of the Cohesion 

Policy budget has to be spent in the less developed (and transition) regions and 

poorer countries which is a clear expression of solidarity. Th e principle has been 

followed in 2014–2020 (Table 1).

b. Concentration of eff orts based on the priorities defi ned in the „Europe 2020” 

strategy. Four areas already enumerated in Chapter 1 are described as the crucial 

“growth priorities” that contribute to wellbeing, and they refer to research 

and innovation, access to ICT, enhancing the competitiveness of SMEs and 

supporting the shift  towards a low-carbon economy. Other thematic objectives 

(5–11, see Chapter 1) contribute not only to broadly defi ned wellbeing but also 

underline the importance of social inclusion and equality, supported by good 

governance. 

c. Concentration of spending – which means that total and annual funding of the 

operational programmes (which are main documents allowing for spending EU 

funds) should follow certain technical rules concerning spending of allocated 

amounts in a particular time period (e.g. n+2 rule). Th is type of concentration 

supports the concentration of eff orts.

2. Principle of programming says that the Cohesion Policy supports complex multi-

annual national programmes aligned with the EU objectives and priorities that, 

again, contribute to wellbeing. Th e acceptance of the programmes allows for the 

further implementation of individual projects that all together should bring the 

estimated results of a programme.

3. Principle of partnership assumes participation of the authorities of diff erent/ 

multi levels (national, regional and local) and the social partners in the whole 

cycle of the policy that refl ect democracy in the decision-making process and 

should ensure that the needs of local societies and economy are fulfi lled through 

proper priority-setting in the operational programmes, and that the choice of the 

best individual projects responding to the needs is guaranteed. In the years 2014–

2020 the European code of conduct in partnership was adopted underlying the 
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importance of this principle (see also European Commission, Directorate-General 

for Regional and Urban Policy 2015).

4. Principle of additionality stresses that EU funds may not replace national spending 

by a member state and should lead to production of European value added. 

Moreover, in the current multiannual financial framework 2014–2020, 

eff ectiveness, sound fi nancial management and reduction of the administrative 

burden on benefi ciaries have been added to the general principles of i.e. the Cohesion 

Policy (European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy 

2015, 15).

Principles of  Intervention

When we are analysing the rules imposed on individual interventions that are 

embedded in the operational programmes we may observe the appearance of the 

following principles that obviously are linked to the principles of the Cohesion Policy 

(European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy 2015, 15):

a) complementarity and consistency;

b) shared-management and coordination; 

c) principles of partnership, proportionality and subsidiarity that echo the policy 

rules;

d) compliance with Union and the national law relating to its application that is 

a clear reference to the general value of the rule of law; 

e) equality between men and women; 

f) non-discrimination;

g) sustainable development. 

Non-compliance with the above-mentioned principles has a negative eff ect on 

the notifi cation of the operational programme and the system of implementation and 

control of the programmes (principles 1–7) as well as the acceptance of a particular 

project (especially with regard to principles 4–7). Proper spending and use of EU funds 

under the Cohesion Policy requires education and capacity building at institutional 

level, especially in the light of reported breaches of the values, e.g. human rights’ 

violation in the projects related to minorities or women discrimination in the projects 

aiming at job creation. European Ombudsman calls to implement projects that 

underline community-based living and also to create the register of abuses and 



148 Ida Musiałkowska

violations of the EU Charter of Fundamental Rights, including these detected in the 

area of the Cohesion Policy (Euractiv 2015).

Chapter 3. Selected Socio-economic and Political 
                  Challenges for the Cohesion 
                  Policy and Its Values

Despite much criticism raised against the effi  ciency of the policy, the recent reports 

provide evidence on a quite positive impact of the Cohesion Policy on development of 

the member states, especially when the impact on macroeconomic data is concerned, 

e.g. impact on GDP, GDP per capita, the level of employment, productivity or corporate 

investment. Th e impact on changes of economic structure and competitiveness can 

be assessed as positive as well, due to the increase of productivity factor, investment 

in technology and improvement of business conditions. Th e biggest positive impact 

of interventions made in the years 2007–2013 has been noticed in Hungary, Latvia, 

Poland, Greece, Portugal and Spain, which also benefi ted from the Cohesion Fund 

(Monfort, Piculescu, Rillaers, Stryczynski et Varga 2017). Nevertheless, one of the 

crucial economic and social problems are the disparities in terms of income of citizens 

living in the urban agglomerations and big cities (Monfort et al. 2017; Eurostat 2017) 

and a relatively low level of innovativeness of many of the so-called peripheral regions 

(Eurostat 2017).

Th e second major challenge for the European Union is the wave of migrants 

incoming to its territories in the recent years. Th e immigration at unprecedented 

level – a result of refugee and migration crises (see more Pachocka 2016) – and it has 

challenged the inclusiveness of the European Union societies, labour market and the 

local/urban development with regard to creation of living conditions, planning of 

cities’ regeneration and community-based living (Ziebarth 2016). Th ese aspects are 

a big part of both the Europe 2020 strategy and the Cohesion Policy interventions 

implying possible shift s in the future policy post-2020 towards social cohesion put 

in the centre (Bachtler, Oliveira Martins, Wostner, Zuber 2017). Th e shift s in the 

policy may aff ect also the amount and direction of allocations of EU funds attributed 

to the Cohesion Policy. Th e biggest benefi ciaries, for example Poland, may lose a 

part of funding not only because of the increase of wealth of some of the regions 

and jump to the category of transition/more developed regions (Eurostat 2017) but 
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also because of the refusal to accept the migrants’ quotas that is treated as a breach 

of solidarity principle or any confi rmed breach of EU treaties or provisions of the 

regulations. Once the country undermines the basic EU values then the question 

of keeping solidarity in other areas may also be raised e.g. with regard to budgetary 

redistributions.

Th e next challenge is purely of political character and refers to the changes of the 

political systems introduced in some of the member states (so far in Hungary) that 

result in re-centralization of the policy-making in the country and bigger control over 

the local self-governments and non-governmental organisations that are one of the 

major benefi ciaries of the Cohesion Policy (Kalman 2014). Such changes may promote 

a further decrease of democratization embedded in the policy (see previous chapters), 

and may weaken partnership in both designing the shape of the policy and the 

implementation of the policy (which might be against the aforementioned European 

code of conduct in partnership) and bring problems with the implementation of the 

principles of equality, non-discrimination at the level of operational programmes 

and individual projects. Th ese unexpected changes have lead the European policy-

makers to formulate a proposal of introducing additional conditionality in the post-

2020 budget that makes the payments from EU budget dependent on adherence 

to the standards of the  rule of law (Euractiv 2017) or temporal sanctions on the 

Member States that do not respect the EU values. Th eir proposed form varies from 

systemic infringement procedure through biting intergovernmentalism by bringing 

the states that breach the treaties to the court. Th ey could potentially face a temporary 

suspension of membership or the “exit card”, peer-review by the Member States or 

outsourcing monitoring and enforcement to non-EU institutions such as the Council 

of Europe, if the discussed proposals are accepted at EU level (Kochenov 2017, 18–27).

Conclusion

Th e Cohesion Policy is one of the most prominent policies of the European Union 

which is refl ected by budgetary spending underlying the solidarity of the member 

states that contribute to the budget and then agree, via the Council participation in 

the budgetary procedure, on its redistribution (amounts and allocation of funding). 

It is clearly based on the European Union values that are present in its objectives, 

the eligibility of regions allowed to use its fi nancial instruments, the principles of 

the policy as well as individual interventions. Th e most important and overarching 
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principles are solidarity, subsidiarity and proportionality, then concentration, 

programming, partnership, additionality and sound fi nancial management of the 

policy. At the level of interventions crucial are non-discrimination, equality (in 

general, protection of human rights) and sustainable development. Th e breaches of 

the former were detected by the European Ombudsman and the ombudsmen of the 

member states. Th e policy contributes to the wellbeing of the citizens and achieving 

social, economic and territorial cohesion, together with other policies pursued by 

the member states. Current challenges refer mainly to keeping solidarity among 

the member states of the European Union, promoting community-based living and 

achieving social cohesion, which seems extremely important in the light of migration, 

refugee and institutional crises in Europe. Besides, political shift s in the member 

states have aff ected the democratization processes which are, by and large, supported 

by the Cohesion Policy itself.
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Introduction

Sequence of events caused by the change of political system and transformation from 

a centrally planned economy to a market economy aft er 1989 resulted in a signifi cant 

reduction in vocational education in Poland.

By the early 1990s, schools were supported and maintained by state-owned 

enterprises that were supposed to guarantee the employment of graduates. Th e 

intention of the socialist schools was not only to provide education for all, but 

primarily to create opportunities for young people from families with lower 

socioeconomic status (Barański 2011, 222). However, vocational education was 

characterized by inertia, lack of fl exibility and weak correspondence between 

educational fi elds of studies and the needs of the labor market. Th erefore, aft er the 

systemic transformation, vocational education began to decline both in quality and 

quantity. In that time in Poland there was a period of educational boom, which was 

connected with the development of general education and the undertaking of higher 

education by a large number of youth. Nevertheless, the decline of vocational schools 

has caused tensions in the labor market. Employers complained about the lack of 

employees with appropriate professional skills, while young people with higher 

education were employed in positions where they could not fully take advantage of 

the knowledge and skills gained in college (Worek 2012, 265).

At present, vocational education is in a phase of revival, thus, the interest of 

learners in the allocation of their intellectual resources to this type of education is 

noticeable. Th e aim of contemporary vocational training is to prepare young people 

to function in the changing labor market. Th e task of schools and other organizations 

providing vocational training is to develop not only competences and qualifi cations 

connected with a specifi c profession but also to form intangible assets that will allow 

young people to gain an advantage in the competitive and dynamically changing 

labor market. 

Both personal and social competences, as well as the knowledge and practical 

experience related to the future occupation, can be developed by students of secondary 

vocational schools during educational trips funded by EU funds.

In the current budgetary perspective 2014–2020, a new Erasmus plus program 

has been launched. Th is project is consistent with the idea of supporting countries 
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participating in the program to take advantage of the potential of social capital and 

promote the idea of lifelong learning in an eff ective way.

Th e main aim of the article is to show the impact of the Erasmus plus program 

fi nancially supported by the European Union on the development of vocational 

education in Poland. Th e study was conducted by analyzing available source 

documents.

1. The Concept of  Educational Tourism 

Europe is the continent where the fi rst educational trips were born – namely, 

the Grand Tour. Th e fi rst mention of this kind of journey appeared during the 

Renaissance, when young aristocrats and European intellectuals traveled to the most 

important centers of culture and science to learn and develop good manners. Such 

trips were a combination of several elements, such as school education, self-education, 

practice and observation (Starczewska 2016, 172). 

Aft er the First World War the borders were sealed, therefore traveling for 

educational purposes was much more diffi  cult. Th e revival of educational travel 

dates back to the turn of the 20th and 21st centuries. At that time, through the 

liberalization of border crossing legislation, citizens of the European Union were 

given the opportunity to move freely. Th e European Union, which aims to shape the 

knowledge society, has launched a number of initiatives aimed at broadening the 

competences and skills of young people outside its borders. Th ese activities have had 

a positive impact both on the development of intellectual assets of young people and 

educational tourism. 

Globalization, whose consequence is an operative shrinkage of time and space, 

also favors the widespread mobility of citizens. In the contemporary world mobility 

has become a highly regarded and desirable value. Immobility in a world characterized 

by dynamic and perpetual changes leads to social exclusion, therefore, people who are 

extraterritorial and who move on intercontinental trajectories become fully global. 

Aft er the era of industrialization and urbanization, there is the era of high technology 

and mass tourism, where more and more people connect traveling with educational, 

cultural, business, sports or religious activities (Galas 2014, 122–123).

Historically, it can be concluded that educational tourism is not a new concept in 

Europe. Despite this, few researchers have attempted to investigate this phenomenon 

in the literature. Th is may be due to the fact that the autotelic aim of the educational 
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travels is to acquire new knowledge, whereas mobility as a component of educational 

tourism only allows to fulfi l its primary objectives. 

David Bodger (1998, 28) defi nes educational tourism as a “program in which 

participants travel to a location as a group with the primary purpose of engaging 

in a learning experience directly related to the location”. Th is conceptualization 

is narrow, imprecise and mainly refers to ecotourism, heritage tourism and rural 

tourism. Th e fi rst comprehensive overview of educational tourism can be found in 

Brent W. Ritchie (2003) handbook. His concept is synthetic and it will be applied in 

the following analysis. According to B.W. Ritchie (2003, 18), “educational tourism 

can be defi ned as a tourist activity undertaken by those who are undertaking an 

overnight vacation and those who are undertaking an excursion for whom education 

and learning is a primary or secondary part of their trip. Th ese can include general 

educational tourism and adult study tours, international and domestic university and 

school students’ travel, including language schools, school excursions and exchange 

programs”. 

At present educational tourism is starting to become a very important sector 

of the economy whose aim is to increase student and staff  mobility, enrich the 

learning and research experience, and improve knowledge transfer, through active 

participation in multilateral projects, thematic networks, joint degrees and initiative 

at regional and international level (Kublashvili 2013, 77). 

Th e changes that have taken place in tourism and education over the past two 

decades have shown convergence between these two sectors. Th erefore, learning 

beyond the borders of students’ own country can be an opportunity to develop young 

people’s intellectual assets, but it can also give economic benefi ts to the economy as 

a whole. 

Th e Erasmus Plus Program as an Example of an Educational Journey Shaping the 

Professionals Skills of Polish Youth

Th e right to education is one of the fundamental human rights that should 

be realized through equal access, level and the quality of education (Jurgowski 

2009, 58–59). International mobility, internationalization of education and training, 

recognition and certifi cation of professional qualifi cations, systems of comparison 

and transfer of best practices should be strengthened to achieve one of the EU’s main 

objectives of creating a knowledge-based economy (Żółtowski, Michowska 2002, 25). 

One of the fi rst initiatives aiming to increase mobility and the internationalization of 

education was the Erasmus program launched in 1987. Table 1 presents the history of 

educational programs supported fi nancially by European Union Funds. 
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Table 1: Th e history of educational programs supported 

                fi nancially by European Union Funds 

The first phase of the 

program (1987–1995)

– 15 June 1987 – introduction of the Erasmus program by the 

European Commission (the European Action Scheme 

for Mobility of University Studies)

– During this period, it supported intercollegiate co-operation 

involving the exchange of students and teachers, joint 

development of study programs with other universities 

and the organization of intensive courses. 

– 1989 – introduction of European Credit Transfer System 

(ECTS) pilot program. 

– The Erasmus program was attended by 12 EU countries, 

and the budget was about 277 million ecu

Second phase of the program 

(1995–2000 and 2000–2006)

– 1995–1999 – Erasmus program was functioning under the 

name of „Socrates I” 

    (This initiative supported education at all levels of teaching)

– 1998 – Poland’s accession to the Socrates I program 

– 2000–2006 – Socrates II program

– total budget of the program amounted to 1.7 billion Euros
Third phase of the program 

(2007–2013)

– Between 2007 and 2013, the Lifelong Learning Program 

was implemented. It consisted of four sectoral programs: 

Comenius (addressed to institutions involved in education 

from kindergarten to high school), Erasmus (university-

targeted program), Leonardo da Vinci (vocational education 

and training), Grundtvig (adult education)

– There were 33 countries participating in the program: 28 EU 

countries, 4 EEA countries (Iceland, Norway, Liechtenstein 

and Switzerland) and the candidate country Turkey.

– Total budget of the program amounted to 3 billion Euros
Fourth phase of the program 

(2014–2020)

– In 2014 the Erasmus plus program has been introduced. 

It is the result of the combination of the following European 

initiatives implemented by the European Commission in 

2007–2013: Lifelong Learning Program, Youth in Action 

Program, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and 

cooperation programs with industrialized countries in the 

field of higher education.

– Its total budget is 14.7 billion Euros

– Countries participating in the program include: 28 Member 

States of the European Union;

– EFTA / EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway; 

Candidate Countries: Turkey, Former Yugoslav Republic 

of Macedonia.
Source: own study based on Gaweł, 2017; http://erasmusplus.org.pl/o–programie/ 

As shown in Table 1, vocational education was funded for the fi rst time in 
the second phase of mobility programs, showing that the European Union aims 
to internationalize education at all levels of education. 
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Th e Erasmus plus program, which initiated the fourth phase of the development 

of EU-funded education programs, is currently being implemented. It refers to areas 

such as education, training, youth and sport, which can signifi cantly contribute to 

meeting the needs created by the socioeconomic changes that Europe will face by 

the end of the decade. Th e program supports actions, co-operation and tools that are 

consistent with the strategy “Europe 2020”, and its fl agship initiatives, such as Youth 

on the Move and Agenda for New Skills and Jobs. It also contributes to the objectives 

of the strategic framework for European cooperation in education and training and 

the EU strategy for youth through open method of coordination. Th e structure of 

Erasmus + includes the following elements:

– Action 1. Educational mobility;

– Action 2. Cooperation for innovation and exchange of good practice;

– Action 3. Support in policy reform;

– Jean Monnet program;

– Sport – thanks to the Erasmus + program, for the fi rst time in the history of the 

European Union, educational programs are supported by sport initiatives. 

Th e fi ght against rising unemployment, especially among young people, has 

become one of the priority tasks of European governments. Early termination of 

education is associated with a higher risk of unemployment and social marginalization. 

Entrepreneurs who work in line with the EU’s goal of developing a knowledge-based 

economy should increase their competitiveness using talent and innovation.

Such investments in knowledge, skills and competences will benefi t not 

only individuals, but also institutions, organizations and the whole society, thus 

contributing to economic growth and ensuring equal access, prosperity and social 

inclusion in Europe and beyond the borders (European Commission 2017, 5). 

2.1. Analysis of  the Impact of  the Erasmus Plus Program 
       on the Development of  Vocational Education in Poland

Unemployment among young people and simultaneous lack of skilled labor force 

are two of the main problems of the contemporary labor market. Th e renaissance of 

vocational education is currently noticeable, but the neglected education system has 

to cope with many demands such as rebuilding its prestige, an increase in the level of 

teaching, retrofi tting schools classrooms, and above all, strengthening cooperation 

with entrepreneurs. Due to the rapid technological progress, schools are unable to 
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keep pace with the changes that occur in companies, so it is important to involve 

employers in the education system, because thanks to them school students have 

access to the latest technology (Kowalczyk 2015, 20). 

Th e European Union, noticing the need to cooperate between vocational schools 

and employers, has fi nanced the internship program for vocational school students. 

Th e added value from this type of international educational trip is the acquisition of 

social and personal competences that will give young people the ability to adapt to 

the changing labor market. Moreover, each trainee, apart from gaining a practical 

qualifi cation in a given profession, is obliged to participate in a cultural program 

which allows them to learn about tradition, history and culture of their host country, 

at the same time strengthening the ties between the inhabitants of the European 

continent.

Th e Erasmus plus budget for Poland is growing year by year. In 2014 it amounted 

to 104 million Euros, in 2015 the total budget for this program equaled 110.4 million 

euro, whereas in 2016 European Union spent 115.5 million euro on supporting the 

Polish education system. Th e highest expenditure was incurred on the development 

of higher education, whereas vocational education is second in terms of funding for 

mobility projects, showing that this type of education plays an important role in the 

socioeconomic development of contemporary Europe (see fi gure 1).

Figure 1: Indirect management funds by sector
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In the years 2014–2017, 39189 learners went abroad for apprenticeship, while 

at the same time only 1571 teachers took advantage of the opportunity to improve 

their qualifi cations within the Erasmus plus program – Action 1. Such data show 

that schools place greater emphasis on the development of youth mobility, whereas 

teachers are seen to contribute less to the internationalization of vocational education, 

which is a misconception because the improvement of competence and qualifi cations 

of vocational teachers contributes to the development of innovation in education.

Figure 2: Number of Erasmus plus program participants (learners) 

                  in VET sector – action 1 in 2014–2017 by host country

10 466

8 350

6 225

3 666

3 252

2 948

1 447

568

374

315

272

234

215

210

145

121

101

68

50

47

37

33

18

11

11

5

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Germany

Spain

Italy

United Kingdom

Portugal

Greece

Ireland

France

Malta

Austria

Hungary

Lithuania

Slovakia

Czech Republic

Cyprus

Turkey

Bulgaria

Netherlands

Norway

Slovenia

Belgium

Denmark

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Finland

Sweden

Luxembourg

Source: own study based on data received from Foundation for the Development of the Education System.

As can be seen from Figures 2 and 3, both Western and Southern European 

countries such as Germany, Great Britain, Spain, Portugal, Italy and Greece are 

the most popular destinations for educational travel. In the future, it would be 

worthwhile to consider studying the determinants of the choice of these countries by 

the benefi ciaries in order to verify the hypothesis that the choice of partner countries 

depends not only on the high quality of the off ered training, but also on the tourist 

attractiveness and the ratio of prices in the host country to incomes in the origin 

country.
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Figure 3: Number of Erasmus plus program participants (staff ) 

                  in VET sector – action 1 in 2014–2017 by host country
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Source: own study based on data received from Foundation for the Development of the Education System.

Table 2 presents a set of intangible results gained by participants of Erasmus plus 

projects in the VET sector. Th is table shows that educational travel not only trains 

professional skills, but above all provides a range of personal and social competences 

that will enable young Europeans to operate on a competitive labor market. Th is type 

of travel enhances the European identity, teaches tolerance, and allows to overturn 

stereotypes. Erasmus plus program also gives an opportunity to improve foreign 

language skills and learn about culture, history and traditions of the host countries. 
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Table 2: Intangible results gained by participants 

                of Erasmus plus projects in the VET sector 

Knowledge and professional qualifications Personal and social competences
– learning new information technologies 

– learning about culture and customs of the host 

country

– getting to know a new market in order to be 

competitive on European markets

– development of linguistic competences

– use of theoretical knowledge in practice

– increase of the level of the participants’ practical 

knowledge

– gaining the clarity of achieved skills (the Europass 

Mobility certificate)

– the acquisition of new competences in accordance 

with the needs of the changing labor market

– familiarization with modern standards, different 

structures of facilities, the organization of work 

and required discipline,

– getting knowledge about starting own business

– familiarization of the participants with 

innovations in areas such as: quality standards, 

work regulations, conditions and equipment in a 

workshop, research facilities, health and safety at 

work regulations.

– ability to create own brand which is recognized 

in the region and introducing it on national and 

European markets

– promoting mobility of young Europeans

– shaping international openness

– ability to overcome social barriers, 

challenge stereotypes and prejudice 

– learning how to make own decision, be 

responsible and reliable 

– development of the ability connected 

with group work

– increase independence, responsibility 

and resourcefulness,

– increase self-confidence and self-esteem

– development of communicative and 

cooperative skills

– increase labor mobility

– adaptation to living and working in 

European countries, support of personal 

development (openness , tolerance, 

sensitivity),

– the ability to deal with difficult situations

Source: own study based on European Commission, “Erasmus + project results” http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/, Foundation for the Development of the Education System, http://erasmusplus.org.pl/
dokumenty/#wyniki.

Th e benefi ts from fi nancial support of the Erasmus plus program contribute 

not only to the development of the individual, but also have positive impact on the 

whole vocational education. As shown in Figure 4, schools that have raised funds 

for educational trips for both their pupils and teaching staff  emphasize that such 

programs contribute to improving the image of vocational education, increasing the 

quality of teaching, enhancing the attractiveness of lessons, internationalizing the 

educational establishment, and also ameliorate cooperation with employers not only 

on the Polish market but also on the European market. Th ese advantages pose an 

opportunity to rebuild vocational education in Poland and therefore to better adjust 

the demand to the supply on the labor market.



163The Role of Edu-Tourism Financed by European Union Funds for the Development...

Figure 4: Benefi ts of the Erasmus plus program 

                  for the development of vocational education in Poland
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Conclusions

Th e aim of this article was to show the impact of educational travels fi nanced 

by EU funds on the development of vocational education in Poland, which has 

been neglected for many years. Currently, thanks to the support of EU funds, the 

educational off er and the quality of education in vocational schools have improved 

signifi cantly. Analysis of available documents and reports showed that traveling to 

other countries for educational purposes is not only an opportunity to improve skills 

related to the profession, but also an occasion to shape many personal and social 

competencies such as the ability to overcome social barriers and challenge stereotypes 

and prejudice, as well as learning how to make own decisions and be responsible and 

reliable. 

Th e benefi ts of Erasmus plus can be seen as multifaceted. Th e program aff ects 

not only the individual development of pupils and the improvement of the quality 

of vocational education, but it also contributes to the development of the region’s 

economy, especially to the tourism and hospitality industry. Th e changes that have 

taken place in tourism and education over the last two decades show convergence 

between these two sectors. Hence the idea of   introducing educational mobility 

programs has brought mutual benefi ts both to the tourism and education services 

sector. European regions, where educational tourism is well developed, can become 

attractive locations for investments, as in the future they will be characterized by low 

unemployment and high living standards. 

Th e article also presents statistics referring to the most visited countries that 

off er internships and placements. In the future, it would also be worth exploring 

the determinants of partner countries’ choice to fi nd out what factors infl uence the 

preference of destinations for educational tourism.
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