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Andrzej Podraza (red.), European Union Policy towards Ukraine:
Partnership or Membership?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, ss. 135.
Rozszerzenie z roku 2004 postawi³o przed Uni¹ Europejsk¹ koniecznoœæ sformu³owania na
nowo swojej polityki wobec pañstw s¹siaduj¹cych z ni¹, sk³adaj¹c¹ siê z 25 pañstw cz³onkowskich. Po pierwsze, by³o to zwi¹zane z ukszta³towaniem na nowo granicy zewnêtrznej Unii, a po
drugie z potrzeb¹ uwzglêdnienia interesów nowych pañstw cz³onkowskich w kwestii prowadzenia ich polityki zagranicznej w stosunku do najbli¿szego otoczenia.
Z punktu widzenia Polski bez w¹tpienia najwa¿niejsza jest polityka wschodnia UE. To polska granica wschodnia jest w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci wschodni¹ granic¹ UE, wiêc na naszym
pañstwie ci¹¿y szczególny obowi¹zek reprezentowania interesów naszych wschodnich s¹siadów o aspiracjach euro-atlantyckich. W obecnej rzeczywistoœci politycznej sprowadza siê to do
zwrócenia specjalnej uwagi na Ukrainê.
Wydawnictwo w jêzyku angielskim, pod red. Andrzeja Podrazy jest efektem projektu
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, zrealizowanego we wspó³pracy pomiêdzy Katolickim Uniwersytetem Jana Paw³a II w Lublinie i Pañstwowym Uniwersytetem Iwana Franko ze
Lwowa. Tematyka ksi¹¿ki koncentruje siê wokó³ problemu miejsca Ukrainy w polityce Unii Europejskiej, a tak¿e ewentualnego miejsca Ukrainy w integruj¹cej siê wspólnocie euroatlantyckiej.
Andrzej Podraza w artykule pt. Development Prospects for the European Union in the Context
of Deepining and Widening of European Integration, otwieraj¹cym omawian¹ pracê, koncentruje siê na mo¿liwoœci rozszerzenia Unii Europejskiej w przysz³oœci, czyli tak¿e potencjalnie
o Ukrainê. Generalnie problem powiêkszania sk³adu cz³onkowskiego UE rozpatrywany jest
w kontekœcie innego trendu procesu integracji, jakim jest jej pog³êbianie. Kluczowym pytaniem
pozostaje mo¿liwoœæ wst¹pienia do Unii nowych pañstw (poszerzenia integracji) w perspektywie zatrzymania procesu reform traktatowych, maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci wewnêtrznego funkcjonowania Unii powi¹zanego z zacieœnianiem wspó³pracy w jej ramach
(pog³êbiania integracji). Autor wskazuje na zanikanie wa¿nego czynnika motywuj¹cego ostatnie rozszerzenia, jakim by³a próba historycznej reunifikacji kontynentu na rzecz czynników
o charakterze czysto spo³eczno-ekonomicznym. Bardzo cenn¹ uwag¹ jest tak¿e dostrze¿enie
powi¹zania sprzeciwu spo³eczeñstw pañstw cz³onkowskich w zakresie reform traktatowych
z ich oponowaniem w zakresie rozszerzania Unii na nowe pañstwa.
Kolejny artyku³ pt. Eastern Policy of European Union, autorstwa Bogdana Koszela, jest analiz¹ polityki Unii Europejskiej od upadku muru berliñskiego w stosunku do jej s¹siadów z Europy Wschodniej. Punktem wyjœcia jest analiza sytuacji, która powsta³a na tym obszarze po
upadku ZSRR, oraz prób wype³nienia owej pró¿ni politycznej przede wszystkim przez Rosjê.
Kolejnym elementem artyku³u jest przedstawienie programów pomocowych skierowanych do
cz³onków Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, a tak¿e umowy podpisanej z Federacj¹ Rosyjsk¹
w roku 1994, która wesz³a jednak w ¿ycie dopiero w roku 1998. Kolejnym krokiem by³y wydawane przez Uniê wspólne strategie, jako instrument II filaru. Z trzech przyjêtych do tej pory
dwie dotyczy³y wschodnich s¹siadów UE, tj. Rosji i Ukrainy. Nastêpnym elementem jest zapocz¹tkowanie przez UE Europejskiej Polityki S¹siedztwa, jako propozycji powi¹zania otoczenia UE z pañstwami, które stan¹ siê jej s¹siadami po rozszerzeniu. Jako g³ówny cel dzia³añ
podejmowanych przez UE od pocz¹tku transformacji systemowej na obszarze pañstwa by³ego
ZSRR, Autor wskazuje próbê budowy przez Uniê strefy stabilnej demokracji i gospodarki ryn-
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kowej w otoczeniu UE. Jednak¿e tego typu podejœcie ponios³o pora¿kê. Obecnie nie mo¿emy
mówiæ o spójnej polityce wschodniej UE, ale zasadniczo o prowadzeniu przez niemal ka¿de
pañstwo UE swojej polityki wschodniej, co szczególnie w przypadku Rosji jest skrzêtnie wykorzystywane do realizacji jej w³asnych interesów w kontaktach z UE. Europejska Polityka
S¹siedztwa mia³a byæ odpowiedzi¹ na problemy zwi¹zane z niespójnoœci¹ wczeœniejszych
dzia³añ Unii oraz konsekwencjami rozszerzenia. Konkluduj¹c Autor stwierdza, ¿e generalnym
problemem polityki wschodniej UE, jest skoncentrowanie siê na Rosji, z drugorzêdnym traktowaniem pozosta³ych s¹siadów UE.
Ciekawe spojrzenie na pojmowanie pojêcia „pañstwowoœci” i suwerennoœci przynosi artyku³ Katlijn Malfiet pt. Concepts of „Statehood” on the European Scene: A Turnig of the Plot?
Zgodnie z pogl¹dami Autora, pojmowanie suwerennoœci w pañstwach UE oraz w Rosji i na
Ukrainie jest odmienne, co posiada okreœlone konsekwencje dla dzia³añ podejmowanych przez
te podmioty i ich wzajemnych stosunków. Zgodnie z tez¹ Autorki, w coraz bardziej zintegrowanym œwiecie istnieje koniecznoœæ zaakceptowania suwerennoœci dzielonej albo ograniczonej, co
uda³o siê chocia¿by pañstwom cz³onkowskim UE. W przypadku Rosji i Ukrainy brak jest akceptacji pojêcia suwerennoœci w tym znaczeniu, a jednoczeœnie pañstwa te trapione s¹ przez wielorakie konflikty wewnêtrzne. Jednak¿e nie istniej¹ tego typu rozwi¹zania na skalê œwiatow¹,
które umo¿liwia³yby rozwi¹zywanie tego typu konfliktów.
Artyku³ Andrzeja Duma³y Polish Foreign Policy after 1989 – An Attempt of the Balance, jest
udan¹ prób¹ ukazania swoistego dylematu polskiej polityki zagranicznej po okresie prze³omu
politycznego w Polsce, jakim by³o takie prowadzenie polityki zagranicznej w stosunku do
wspólnoty transatlantyckiej, które w jak najmniejszym stopniu utrudni wspó³pracê ze wschodnimi s¹siadami Polski. Autor s³usznie zwraca uwagê na problem, który uwydatni³ siê szczególnie
w ostatnich latach – odbiór przez zachodnioeuropejskich partnerów Polski, jej polityki w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powoduje to pewne konflikty miêdzy Polsk¹ a czêœci¹
pañstw UE, które w odmienny sposób postrzegaj¹ rolê USA w systemie miêdzynarodowym.
Okres po 1989 roku to czas odbudowy niezale¿nej polityki zagranicznej Polski, próba odbudowy swojej pozycji w regionie, podejmowanie przy wspó³pracy z partnerami dzia³añ o charakterze globalnym, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeñstwa militarnego i gospodarczego
naszego kraju. Podejmowanie wspomnianych dzia³añ jest zwi¹zane z podleganiem polskiej polityki zagranicznej dwóm procesom: europeizacji i globalizacji.
Artyku³ European Public Opinion on the Enlargement of the European Union autorstwa Roberta Szweda podejmuje bardzo wa¿ny i jednoczeœnie dra¿liwy temat poparcia rozszerzania
Unii Europejskiej wœród jej obywateli. W kontekœcie Polski oraz celów jej polityki zagranicznej
najwa¿niejsza jest postawa obywateli UE wobec ewentualnego wst¹pienia Ukrainy do UE.
W artykule prezentowane s¹ tak¿e badania okreœlaj¹ce otwartoœæ spo³eczeñstw pañstw Europy
Zachodniej na integracjê z pañstwami ze Wschodniej Europy. W pierwszej czêœci Autor
odwo³uje siê w sposób ogólny do historii prowadzenia badañ opinii publicznej oraz ich wp³ywu
na funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej. Wyjœciowe badania prezentuj¹ wiedzê samych obywateli UE o obecnych pañstwach cz³onkowskich. Niestety nie jest ona najlepsza, jednoczeœnie jest to po³¹czone ze stwierdzeniem ponad 2/3 obywateli UE, i¿ nie otrzymali oni
wystarczaj¹cej wiedzy o rozszerzeniach Unii. Jeszcze s³abiej wypada wiedza obywateli UE na
temat EPS, tylko oko³o 20% czuje siê z ni¹ zaznajomionych. Co wa¿ne, generalnie ponad
po³owa obywateli UE uwa¿a rozszerzanie UE za dobr¹ rzecz, jednak ocena rozszerzenia jest lepsza w nowych pañstwa cz³onkowskich, ni¿ w „starej piêtnastce”. Odnosz¹c siê bezpoœrednio do
Ukrainy, poparcie dla wst¹pienia tego pañstwa do UE jest stosunkowo wysokie. Jednak¿e dodatkowo obywatele UE maj¹ œwiadomoœæ problemów, które to pañstwo musia³oby rozwi¹zaæ przed
ewentualn¹ akcesj¹ do UE.
Natalia Antoniuk w artykule Euro-Atlantic Integration of Ukraine: State an Implementation
Problems zajmuje siê problemami zwi¹zanymi z integracj¹ Ukrainy z Uni¹ Europejsk¹ i, co jest
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kluczowe, dzia³aniami podejmowanymi przez w³adze ukraiñskie w kierunku zbli¿ania do standardów UE. Podobnie jest z samym pojmowaniem wst¹pienia Ukrainy do UE. W³adze ukraiñskie uwa¿aj¹, ¿e to integracja z UE umo¿liwi im reformê pañstwa i gospodarki, natomiast
w opinii przedstawicieli UE dopiero Ukraina po takich reformach bêdzie mog³a myœleæ o staniu
siê cz³onkiem UE. Nale¿y przyznaæ racjê Natali Antoniuk, gdy stwierdza, ¿e szczególnie pañstwa Europy Œrodkowo-Wschodniej nie dostrzegaj¹ w Ukrainie partnera do zdobywania rynków wschodnich granicz¹cych z tym pañstwem. Oddzieln¹ kwesti¹ jest problem integracji
Ukrainy z NATO. Ju¿ na obecn¹ chwilê jest to przedsiêwziêcie op³acalne dla obu stron, ze
wzglêdów politycznych, geopolitycznych i militarnych. Jednak¿e sytuacja wewnêtrzna na
Ukrainie i sama niepewnoœæ pañstw cz³onkowskich do przysz³oœci NATO powoduj¹, ¿e obecnie
jest to niemo¿liwe. Autorka na koniec konkluduje, i¿ integracja Ukrainy ze strukturami Euroatlantyckimi poprzez przyjmowanie zachodnich standardów demokracji, rz¹dów prawa oraz gospodarki rynkowej, bêdzie najlepszym gwarantem rozwoju pañstwa ukraiñskiego.
Ostatni artyku³ tego zbioru The Transformation of Foreign Trade Structure of Ukraine under
the conditions of Integration into the European Union, którego autorem jest Ihor Hrabynskiy,
prezentuje zmiany w strukturze stosunków handlowych Ukrainy po odzyskaniu niepodleg³oœci
w roku 1991. Dane statystyczne przytaczane przez Autora wyraŸnie wskazuj¹ na coraz bardziej
prozachodni¹ orientacjê gospodarki Ukrainy. Jeœli chodzi o kontakty handlowe z pañstwami
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, to ujemny bilans handlowy wi¹¿e siê z du¿ym udzia³em surowców energetycznych w imporcie z Rosji i Turkmenistanu. Z punktu widzenia udzia³u produktów wysokoprzetworzonych w ukraiñskim eksporcie, jest to procent stosunkowo niski, co
wskazuje na niski poziom zaawansowania technologicznego gospodarki ukraiñskiej. Zgodnie
z tez¹ Autora zmiana sytuacji jest mo¿liwa tylko poprzez zacieœnianie kontaktów gospodarczych Ukrainy z UE, gdy¿ pañstwa zwi¹zane z ni¹ gospodarczo przed rokiem 1991 nie mog¹ byæ
dostarczycielem najnowoczeœniejszych technologii, które umo¿liwi¹ zmodernizowanie ekonomii Ukrainy.
Publikacja pod redakcj¹ Andrzeja Podrazy jest bardzo istotnym wk³adem w rozumienie
stosunków UE–Ukraina i wp³ywu na nie polityki prowadzonej przez polski rz¹d. Szczególnie
wydanie efektów badañ naukowych z tego obszaru w jêzyku angielskim, umo¿liwi ich rozpowszechnienie w œrodowisku naukowym ca³ej Europy oraz wœród polityków i urzêdników zajmuj¹cych siê integracj¹ Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi. Ksi¹¿ka zawiera artyku³y,
które dotykaj¹ ró¿norakich sfer kontaktów miêdzy UE i NATO oraz Polsk¹ i Ukrain¹, tj. gospodarki, polityki, spo³eczeñstwa i bezpieczeñstwa. Jednoczeœnie jest to analiza wydarzeñ
przesz³ych, czêsto z próbami poczynienia pewnych za³o¿eñ czy wskazówek dla nadchodz¹cej
przysz³oœci.

ADAM JASKULSKI
Poznañ

Janusz Józef Wêc, Spór o kszta³t instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Miêdzy ide¹ ponadnarodowoœci a wspó³prac¹ miêdzyrz¹dow¹. Analiza politologiczna,
Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2006, ss. 574.
Integracja europejska od swoich pocz¹tków to œcieranie wielu przeciwstawnych elementów.
Jednym z zasadniczych sporów pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, wzmocnionym przez
dzia³anie instytucji i organów Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej (WE/UE), jest konflikt
idei ponadnarodowoœci (zwanej tak¿e: supranarodowoœci¹ czy ponadpañstwowoœci¹) z miê-
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dzyrz¹dowoœci¹. Pierwsze z wymienionych pojêæ wi¹¿e siê ze wzmacnianiem w procesie integracji, co znajduje swojego g³ówne odzwierciedlenie w systemie instytucjonalnym, elementów
zwiêkszaj¹cych znaczenie instytucji takich, jak Komisja Europejska i Parlament Europejski,
oraz zwiêkszaniem obszarów g³osowania wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ w Radzie. Oprócz tych
elementów na ponadnarodowoœæ sk³adaj¹ siê tak¿e: uznanie prymatu prawa wspólnotowego
w ramach pierwszego filaru, bezpoœrednia skutecznoœæ jego norm, bezpoœrednie obowi¹zywanie tego prawa w pañstwach cz³onkowskich i ogromna rola Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w rozstrzyganiu konfliktów powsta³ych na bazie Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹. Pojêcie miêdzyrz¹dowoœci zwi¹zane jest z preferowaniem zmian we WE/UE zwiêkszaj¹cych znaczenie pañstw cz³onkowskich. Do tych elementów mo¿na zaliczyæ przede wszystkim wzmacnianie Rady UE, Rady Europejskiej, czy w przypadku rozszerzenia kompetencji
WE/UE niepoddawanie tych nowych obszarów zbyt du¿emu wp³ywowi ze strony instytucji
o najsilniejszym pierwiastku ponadnarodowym (obecnie przede wszystkim II i III filar) albo
tworzeniu nowych organów niezale¿nych od Parlamentu Europejskiego i Komisji (EBC czy
ró¿nego rodzaju Agencje wspólnotowe/unijne).
Monografia Janusza Józefa Wêca jest analiz¹ ponad piêædziesiêciu lat procesu integrowania
siê pañstw, w ramach Wspólnot i póŸniej Unii Europejskiej, z punktu widzenia tych dwu przeciwstawnych trendów.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, szeœciu rozdzia³ów oraz zakoñczenia. Bardzo istotnym elementem analizy przeprowadzanej przez Autora s¹ wykresy znajduj¹ce siê w treœci, zwi¹zane
z prezentowanym materia³em badawczym oraz umieszczone tak¿e w aneksie. Prócz tego do publikacji zosta³a do³¹czona bardzo bogata bibliografia oraz wykaz osób. Pewnym mankamentem
technicznym jest brak spisu wspomnianych wykresów, znajduj¹cych siê w tekœcie, umieszczonego na zakoñczenie ksi¹¿ki. W ogromnym stopniu u³atwi³oby to czytelnikowi siêganie do nich
po zakoñczeniu lektury.
We wstêpie do swojej pracy Autor oprócz umieszczenia uwag terminologicznych, przedstawienia obecnego stanu badañ w tym zakresie, prezentuje tak¿e cele swojej pracy i pytania badawcze, na które chce udzieliæ odpowiedzi w prowadzonym procesie badawczym. Jako cel
pracy Autor wskazuje odtworzenie dynamiki procesu integracji europejskiej z punktu widzenia
œcierania siê dwóch zasad, ponadnarodowoœci i miêdzyrz¹dowoœci, w latach 1950–2004, w systemie instytucjonalnym WE/UE. Intencj¹ Autora jest odpowiedŸ na pytania dotycz¹ce: Ÿróde³
idei politycznych dotycz¹cych reform WE/UE oraz okolicznoœci im towarzysz¹cych, sposobu
budowania koalicji pañstw cz³onkowskich dla poparcia poszczególnych projektów politycznych, powodów pora¿ek i sukcesów poszczególnych koncepcji zmian w systemie instytucjonalnym, okreœlenie wp³ywu konkretnych pañstw cz³onkowskich na dokonywane reformy, podzia³u
na pañstwa popieraj¹ce zmiany o charakterze miêdzyrz¹dowym lub ponadnarodowym, i o powody tych stanowisk; jakie zmiany dokonywa³y siê w samej metodzie, zarówno wspólnotowej,
jak i miêdzynarodowej, ewolucji infrastruktury miêdzyrz¹dowej i ponadnarodowej we Wspólnotach i Unii, znaczenia koncepcji elastycznej integracji w ramach WE/UE, przyczyn najwiêkszych kryzysów w dotychczasowej historii WE/UE.
Analiza materia³u badawczego zosta³a podzielona wed³ug kryteriów czasowo-rzeczowych.
Pierwszy rozdzia³ prezentuje wydarzenia prowadz¹ce do powstania trzech Wspólnot, system instytucjonalny tych podmiotów, ze szczególnym naciskiem na wskazanie elementów ponadnarodowych oraz miêdzyrz¹dowych oraz powodów, które doprowadzi³y zasadniczo do pora¿ki idei
Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (Wspólnoty Europejskiej). Bez w¹tpienia ogromne znaczenie idei federalnych w owym czasie, mia³o ogromny
wp³yw na powstanie Wspólnot i ich konstrukcjê nacechowan¹ ponadnarodowoœci¹, z drugiej
strony ów okres pokaza³ wyraŸnie, i¿ akceptacja ze strony poszczególnych pañstw dla idei ponadnarodowoœci ma swoje granice i nie jest bezrefleksyjna. Silne ujawnienie siê tych postaw jest
wprowadzeniem do problematyki prezentowanej w kolejnym rozdziale.
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W rozdziale drugim prezentowane s¹ wydarzenia prowadz¹ce do powa¿nego kryzysu integracji europejskiej, jakim by³a polityka „pustego krzes³a” prowadzona przez Francjê w latach
1965–1966. Jest to punkt kulminacyjny walki prezydenta de Gaulle o os³abienie roli instytucji
wspólnotowych, przede wszystkim Komisji Europejskiej, a tym samym wzmocnienia roli
rz¹dów narodowych w procesie integracji europejskiej. W tak¹ politykê Republiki Francuskiej
prowadzon¹ w ówczesnym czasie wpisuj¹ siê tak¿e projekty zacieœnienia wspó³pracy w polityce
zagranicznej pañstw cz³onkowskich szóstki, opieraj¹ce siê na wspó³pracy rz¹dów pañstw cz³onkowskich bez udzia³u instytucji wspólnotowych. Rozdzia³ koñczy siê odwo³aniem do tzw. Traktatu fuzyjnego z roku 1965, którego wejœcie w ¿ycie w roku 1967 jest pewnym etapem
koñcz¹cym kryzys instytucjonalny i polityczny we Wspólnotach na pocz¹tku lat 60-tych
XX wieku.
Kolejny rozdzia³ obejmuje stosunkowo d³ugi czasookres. Jest to analiza ponad dwudziestu
lat prowadz¹cych do powstania Unii Europejskiej. Pocz¹tek lat 70-tych XX wieku przyniós³ kolejne projekty zacienienia integracji, zarówno w aspekcie miêdzyrz¹dowym, jak i ponadnarodowym. Jednak¿e równoczeœnie dochodzi³o do kryzysów wywo³anych czynnikami endogennymi
czy te¿ egzogennymi. Dlatego te¿ ambitne plany rozwoju wspó³pracy zarówno gospodarczej,
jak i politycznej, pod koniec lat 70-tych XX wieku, spe³za³y na niczym. Jako kluczowy moment
prowadz¹cy do powstania Unii Europejskiej widziany jest Jednolity Akt Europejski. Podobnie
jak we wczeœniejszym okresie, jest to powi¹zanie zmian o charakterze miêdzyrz¹dowym i ponadnarodowym. Jednak¿e JAE nie spe³nia³ oczekiwañ pañstw cz³onkowskich o najbardziej
prowspólnotowej polityce, ani za³o¿eñ wczeœniej prezentowanych projektów powstania Unii
Europejskiej. W drugiej czêœci tego rozdzia³u Autor koncertuje siê stricte na powo³aniu Unii Europejskiej na podstawie Traktatu z roku 1992. Choæ z za³o¿enia Traktat ten mia³ poprzez
powo³anie Unii Europejskiej wzmocniæ filar ponadnarodowy, s³usznym stwierdzeniem Autora
jest, ¿e tak naprawdê w systemie instytucjonalnym wzmocnieniu uleg³ przede wszystkim element miêdzyrz¹dowy.
Rozdzia³ czwarty, analizuje zmiany zachodz¹ce w systemie instytucjonalnym, zwi¹zane
przede wszystkim z dostosowaniem funkcjonowania UE do rozszerzenia o nowe pañstwa cz³onkowskie. Jednak¿e jednoczeœnie, co nale¿y podkreœliæ czêsto, propozycje pañstw cz³onkowskich wychodzi³y poza ten cel, w praktyce natomiast przyjête reformy nie by³y zbyt znacz¹ce.
Jest to ju¿ okres braku zmian „rewolucyjnych” w systemie instytucjonalnym, z preferencj¹ na
dokonywanie wielu drobniejszych zmian, które sumarycznie podnios¹ efektywnoœæ funkcjonowania systemu, a jednoczeœnie bêd¹ do zaakceptowania przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie.
Jest to zwi¹zane z coraz wiêkszym oporem ze strony wielu pañstw cz³onkowskich do wzmacniania instytucji o charakterze ponadnarodowym.
Pi¹ty rozdzia³ koncentruje siê na przygotowywaniu Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê
dla Europy przez Konwent Europejski. W ocenie Autora, projekt przyjêty w Konwencie posiada³,
podobnie jak poprzednie Traktaty, zarówno postanowienia wzmacniaj¹ce elementy wspólnotowe, jak i miêdzyrz¹dowe. Wzmocnienie elementów wspólnotowych wynika³o przede wszystkim
z koniecznoœci dokoñczenia reformy instytucjonalnej, gdy¿ poprzednie zmiany umo¿liwia³y
rozszerzenie UE, jednak nie zapewnia³y jej efektywnego systemu podejmowania decyzji. Zmiany miêdzyrz¹dowe wi¹¿¹ siê przede wszystkim z koniecznoœci¹ zwiêkszenia legitymizacji
dzia³añ Unii, chocia¿by poprzez wzmocnienie roli parlamentów narodowych. Wzmocnienie roli
Rady Europejskiej czy enumeratywny podzia³ kompetencji pomiêdzy pañstwa cz³onkowskie,
tak¿e ma uczyniæ z Unii strukturê mniej obci¹¿on¹ deficytem demokracji, ni¿ by³o to wczeœniej.
Rozdzia³ ostatni prezentuje prace konferencji miêdzyrz¹dowej (IGC) nad projektem Traktatu przygotowanym przez Konwent. Tekst Konwentu odzwierciedla³ w przewa¿aj¹cej mierze interesy Francji i Niemiec, które na tym etapie najlepiej zabezpieczy³y swojej interesy. Apel tych
pañstw oraz Przewodnicz¹cego Konwentu, aby w tekœcie Traktatu nie dokonywaæ ¿adnych
zmian tak, aby nie naruszyæ jego równowagi, nie spotka³ siê z aprobat¹ znacznej czêœci pañstw
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cz³onkowskich. Tak¿e ze strony instytucji Wspólnoty zosta³ on poddany niema³ej krytyce. Wynikiem obrad IGC by³o wzmocnienie w systemie, w porównaniu do pierwotnych postanowieñ,
pañstw cz³onkowskich. Jednak¿e, zgodnie z pewn¹ filozofi¹ integracji, jak wskazuje Autor, zostaj¹ wzmocnione oba pierwiastki, zarówno ponadnarodowy, jak i miêdzyrz¹dowy.
Bardzo siln¹ stron¹ ksi¹¿ki jest szczegó³owy opis: poszczególnych wydarzeñ, negocjacji
miêdzyrz¹dowych, proponowanych zmian prawnych. Jest to jeden z czynników wp³ywaj¹cych
na obszernoœæ tej monografii. To jednak powoduje, ¿e ksi¹¿ka dla osób s³abiej zorientowanych
w temacie mo¿e byæ trudna w odbiorze. Znaczna dba³oœæ o szczegó³y nie ustrzeg³a jednak Autora od niejasnych tez, czy nawet b³êdów. S¹ to oczywiœcie pojedyncze przypadki, ale aby nie pozostaæ go³os³ownym, podam choæby przyk³ad czêstego okreœlania pañstw, które jeszcze nie
przyjê³y euro, jako pañstw nie nale¿¹cych do Unii Gospodarczej i Walutowej. Temat podjêty
przez Janusza Wêca, jest bez w¹tpienia bardzo ciekawym zagadnieniem. Sposób jego zaprezentowania jest bardzo rozbudowany. Jednak¿e pewien niedosyt pozostawia brak wniosków wykraczaj¹cych poza stwierdzenie, i¿ ka¿da reforma przynosi³a wzmocnienie zarówno elementów
ponadnarodowych, jak i miêdzyrz¹dowych. Tak¿e zakoñczenie nie wype³nia tych funkcji, gdy¿
w praktyce jest streszczeniem ksi¹¿ki, ze wskazaniem najwa¿niejszych elementów w rozwoju
systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej.

ADAM JASKULSKI
Poznañ

Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych,
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007,
ss. 708.
Ksi¹¿ka Andrzeja Podrazy, która z za³o¿enia jest prac¹ habilitacyjn¹ wpisuje siê do kanonu
publikacji wydanych w Polsce po 2000 roku, opisuj¹cych reformy w Unii Europejskiej w oparciu o analizê Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. Traktat ten, mimo tego, ¿e nie
wszed³ w ¿ycie ze wzglêdu na niedokoñczenie procedury ratyfikacyjnej okreœlonej w art. 48
Traktatu o Unii Europejskiej jest dla wielu badaczy z Polski i zza granicy traktatem wyznaczaj¹cym granicê pomiêdzy nowym i starym podejœciem do badania Unii Europejskiej i procesu
integracji europejskiej. Jego rzetelna analiza pozwala na zbadanie w pe³ni dorobku integracyjnego oraz na tej podstawie na dookreœlenie kierunków rozwoju Unii Europejskiej, chocia¿by
w kontekœcie Traktatu Lizboñskiego. Autor dostrzega te dwie optyki, i przedstawion¹ do recenzji analiz¹ stara siê do nich nawi¹zaæ.
W bogatym w treœæ wstêpie, Podraza decyduje siê na przypomnienie i uzupe³nienie siatki
pojêæ, którymi pos³uguje siê w ksi¹¿ce. St¹d te¿ konieczne z punktu widzenia tematu pracy
wyjaœnienie reformy traktatowej i pozatraktatowej, których cel jest rozumiany jako „[...] rewizja
rozwi¹zañ okreœlonych w Traktatach, na mocy których funkcjonuj¹ Unia Europejska oraz
Wspólnoty Europejskie. Jako […] proces, w którym wprowadza siê zarówno formalne jak i nieformalne innowacje w ramach konstytucyjnych, w których dzia³aj¹ instytucje Unii Europejskiej”1. Opisywana reforma traktatowa z tego punktu widzenia „Bazuje na przekonaniu, ¿e si³¹
sprawcz¹ w reformie traktatowej s¹ przede wszystkim pañstwa narodowe, bo ostatecznie to one
decyduj¹ o zakresie i tempie integracji europejskiej”2. Wstêp ubogaca refleksja teoretyczna na
1
A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin
2007, s. 18.
2
Ibidem, s. 21.
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temat integracji europejskiej, w której to Autor odwo³uje siê do klasycznego podzia³u na podejœcie miêdzyrz¹dowe z realizmem i liberalnym intergovermentalizmem, oraz podejœcie ponadnarodowe – neofunkcjonalizm. Przywo³anie tych dwóch podejœæ badawczych jest istotne z punktu
widzenia poruszanej tematyki. Odpowiada bowiem na dwa scenariusze rozwoju Unii Europejskiej i pozwala na skonstruowanie tez pracy. Sam Autor przekonuje, ¿e „znaczenie dla wiedzy
o integracji europejskiej ma ujmowanie reform traktatowych w kategoriach procesu, w którym
du¿¹ rolê ogrywaj¹ okresy miêdzy Konferencjami Miêdzyrz¹dowymi”3. Andrzej Podraza stawia szeœæ tez do okreœlonego tytu³em ksi¹¿ki pola badawczego:
1. Ostatecznie pañstwa cz³onkowskie decyduj¹ o kszta³cie Unii Europejskiej, o generalnych ramach, w których zachodzi proces integracji europejskiej.
2. Reformy w mniejszym stopniu dotycz¹ projektów gospodarczych, lecz g³ównie kwestii politycznych, instytucjonalnych i prawnych.
3. G³ównym motywem dzia³añ podejmowanych przez pañstwa jest maksymalizacja w³asnej
pozycji w Unii Europejskiej i d¹¿enie do ochrony w³asnych interesów.
4. Rola instytucji ponadnarodowych w procesie reform traktatowych ma charakter pomocniczy
– kszta³tuj¹ agendê i identyfikuj¹ mo¿liwe rozwi¹zania.
5. Zwo³ywanie kolejnych Konferencji Miêdzyrz¹dowych wynika z niemo¿noœci osi¹gniêcia
rzeczywistego consensu, gdy¿ brak jest zgody co do ostatecznego modelu integracji europejskiej4.
Tak sformu³owane tezy, pokazuj¹ perspektywê badawcz¹ Autora, która zasadza siê w teorii
i praktyce podejœcia miêdzyrz¹dowego i nijak siê ma do postmodernistycznych teorii opisuj¹cych pañstwo, organizacje miêdzynarodowe i decydentów politycznych, sk³onnych uznaæ
wzglêdnoœæ instytucji organizuj¹cych ¿ycie obywateli, pañstw na arenie globalnej. Takie za³o¿enia pozwalaj¹ potwierdziæ pesymizm niektórych badaczy integracji europejskiej, co do przysz³oœci Unii Europejskiej, jej kszta³tu, czy umacnianego modelu wspó³pracy. To sta³e napiêcie
miêdzy miêdzyrz¹dowoœci¹ Charlesa de Gaull’a (umacnianie pozycji Rady, a przez to przekszta³canie Unii w klasyczn¹ organizacjê miêdzyrz¹dow¹) i ponadnarodowoœci¹ Roberta Schumana czy Jeana Monneta (proces decyzyjny w ramach trójk¹ta instytucjonalnego ze wzrostem
kompetencji poszczególnych jego elementów, i opieraj¹cy siê, w du¿ym uproszczeniu ujmuj¹c,
na rozwi¹zaniach elitystycznych bez udzia³u, czy te¿ przy ograniczonym udziale, obywateli
pañstw cz³onkowskich UE).
W pierwszym rozdziale swej pracy Autor wskazuje na uwarunkowania procesu reform traktatowych, analizuj¹c proces poszerzania Unii, proces demokratyzacji Unii i okreœlenie relacji
pomiêdzy Uni¹ a pañstwami cz³onkowskimi oraz obywatelami, zwiêkszanie miêdzynarodowej
pozycji tej organizacji oraz proces konstytucjonalizacji i dookreœlenie finalite politique Unii.
róde³ refleksu nad przysz³oœci¹, szuka równie¿ w Traktatach poprzedzaj¹cych obrady Konwentu
Europejskiego, tj. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, czy te¿ obowi¹zuj¹cy
do dnia dzisiejszego Traktat Nicejski. Zauwa¿a, ¿e pocz¹wszy od Traktatu Amsterdamskiego
reforma traktatowa dotyczy³a w wiêkszej mierze ni¿ dotychczas kwestii politycznych oraz
prawno-instytucjonalnych, a w mniejszym stopniu procesu integracji gospodarczej5. Traktat
Amsterdamski wed³ug Autora wyznacza jeszcze jedn¹ zasadnicz¹ zmianê podejœcia do okreœlania motywów procesu reformy. Ich zmiana, w perspektywie rozszerzenia Unii o nowe pañstwa
cz³onkowskie, pokazuje wp³yw na rodzaj dyskutowanych zagadnieñ i przes¹dza o decyduj¹cej
roli pañstw cz³onkowskich w obradach Konferencji Miêdzyrz¹dowej. To uprawnia do konstatacji,
¿e interes pañstw cz³onkowskich, sposób jego prezentacji i zabiegania o przyjêcie rozwi¹zañ

3
4
5

Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 27–28.
Por. ibidem, s. 35.
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dlañ korzystnych, minimalizuje znaczenie instytucji ponadnarodowej – Komisji Europejskiej,
która to, jak pokazuje równie¿ przebieg prac Konwentu, ogranicza siê do wydawania agendy
spotkañ, i wspierania przyjêtych rozwi¹zañ. Co wiêcej, kieruj¹c siê chêci¹ uelastycznienia integracji pañstwa cz³onkowskie, zdaniem Podrazy, nieodpowiedzialnie wpisuj¹ w Traktat Amsterdamski, Nicejski i Konstytucyjny, zapisy o wzmocnionej wspó³pracy. Nieodpowiedzialnoœæ
sprowadza siê do braku analizy ewentualnych skutków takich zapisów i przestawia integracjê
z modelu koherentnego na model zró¿nicowanego rozwoju, co mo¿e byæ motywowane obaw¹
przed tak bogatym w liczbê pañstw, kolejnym rozszerzeniem. Doskona³ym t³em dla ilustracji
powy¿szych wniosków jest opis zró¿nicowanej (elastycznej) integracji, którego Autor dokonuje
œledz¹c koncepcje Ralfa Dahrendorfa, Jacka Delorsa, Wesselsa, czy te¿ Camerona. Rozdzia³
drugi, to przedstawienie koncepcji integracji europejskiej w oparciu o analizê stanowisk wybranych pañstw cz³onkowskich od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. Analiza ta wydaje siê jak najbardziej s³uszna, gdy¿ jak wskazuje Autor, w kszta³towanych hipotezach do pracy, stara³ siê
zrozumieæ efekty pracy Konferencji Miêdzyrz¹dowych, przez pryzmat prezentowanych stanowisk poszczególnych pañstw cz³onkowskich. To wa¿ne narzêdzie pozwala na weryfikacjê hipotez, o podstawowej roli w procesach negocjacji, pañstw du¿ych i tych, które ustanowi³y
Wspólnoty Europejskie w latach 50. XX wieku6. St¹d te¿, czasami nu¿¹cy, opis stanowisk Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, W³och, Holandii i Belgii. Wspomniana analiza jest interesuj¹ca, chocia¿by ze wzglêdu na dokonanie w jednym miejscu, porównania stanowisk koncepcji
zró¿nicowanej integracji i wykazanie czasami istotnych ró¿nic w prezentowanych podejœciach7.
Dla nowych pañstw cz³onkowskich czy te¿ dla m³odych naukowców, czy te¿ studentów pochodz¹cych z nowych pañstw cz³onkowskich, takie zestawienie mo¿e byæ pomocne, w zrozumieniu rozwi¹zañ zaproponowanych w TKE, w du¿ej mierze powtórzonych w zapisach Traktatu
Lizboñskiego. Rozdzia³y trzeci i czwarty, to klasyczna, rzetelna analiza, stanowisk negocjacyjnych, przyjêtych rozwi¹zañ instytucjonalnych i prawnych, wprowadzonych w ¿ycie Traktatem
Amsterdamskim i Nicejskim. To dobra podstawa do rozpoczêtej w rozdziale pi¹tym analizy
Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. To przedstawienie krok po kroku tak zwanego procesu postnicejskiego, prezentacja opinii Joschki Fischer’a, Lionela Jospin’a, Johannesa
Rau’a czy te¿ by³ego premiera Belgii, autora ksi¹¿ki pt. Stany Zjednoczone Europy, Guy’a
Verhofstatda. W rozdziale tym Czytelnik znajdzie równie¿ opis raportów Grup Roboczych Konwentu Europejskiego, przebieg przyjmowania przez Konwent kolejnych czêœci sk³adowych
Projektu Traktatu Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy oraz szczegó³owy opis wa¿nych
prezydencji: w³oskiej i irlandzkiej, w której trakcie dosz³o do podpisania TKE. Czêœæ pi¹ta rozdzia³u pi¹tego, stanowiæ mo¿e pomoc w lekturze i komentarz do TKE. To swoiste podsumowanie znajduj¹ce swój wyraz w poszczególnych artyku³ach i deklaracjach TKE. S³uszna jest
refleksja Autora na temat koniecznoœci dalszej reformy traktatowej, która nabiera szczególnego
znaczenia w kontekœcie odrzucenia w referendum w Irlandii (2008) Traktatu Lizboñskiego,
a mianowicie, koniecznoœæ dalszej reformy traktatowej istnieje chocia¿by ze wzglêdu na rozbie¿noœæ stanowisk negocjacyjnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich, co przek³ada siê na
nietrwa³oœæ podjêty rozwi¹zañ kompromisowych i stale umacniaj¹ce siê napiêcie pomiêdzy rozwi¹zaniami co do przysz³oœci Unii Europejskiej; ponadnarodowe-federacyjne czy te¿ miêdzyrz¹dowe.
Ksi¹¿ka Andrzeja Podrazy, to wa¿na publikacja z zakresu reformy traktatowej Unii Europejskiej na polskim rynku wydawniczym. Podczas lektury ksi¹¿ki uderza prostota jêzyka, rzetelnoœæ
naukowa wyra¿aj¹ca siê chocia¿by w bardzo szczegó³owych opisach stanowisk, przedstawia-

6

Por. ibidem, s. 97 i n.
Por. opis ka¿dego ze stanowisk prezentowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie koñczy siê podsumowaniem zawieraj¹cym przedstawienie w³aœnie tego zagadnienia.
7
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nych koncepcji i innych. Autor z pewnoœci¹ wiele czasu poœwiêci³ na zebranie tak doskona³ego
materia³u badawczego w jêzyku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim. Poœwiêcony
czas owocuje, dobr¹ publikacj¹, o logicznym i przejrzystym toku myœlowym, która czyta siê
swobodnie. Przeszkod¹ w lekturze materii mog¹ byæ zbyt obszerne opisy historyczne, które
sprawiaj¹, ¿e czasami odnosi siê wra¿enie, ¿e czyta siê o rzeczach oczywistych. Autor jak i wydawca zadbali, aby najwa¿niejsze informacje dotar³y do czytelnika, bowiem konkluzje, hipotezy
i tezy s¹ wydrukowane wyt³uszczonym drukiem.

MIKO£AJ J. TOMASZYK
Poznañ

Tomasz Kubin, Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej
w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2007,
ss. 368.
Dnia 1 stycznia 1999 roku na obszarze jedenastu spoœród piêtnastu krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej zaczê³a funkcjonowaæ unia walutowa1. Sta³a siê ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapocz¹tkowanej ju¿ w 1950 roku przez francuskiego ministra
spraw zagranicznych Roberta Schumana, który zaproponowa³ koordynacjê wydobycia strategicznych dla historii Europy surowców i utworzenie Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Kolejne podwaliny pod europejski proces integracji po³o¿ono w 1958 roku, kiedy na mocy Traktatu
Rzymskiego powo³ano Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹. Organizacja sk³ada³a siê pocz¹tkowo z szeœciu pañstw cz³onkowskich, jednak w przeci¹gu nastêpnych lat ich liczba poszerzy³a siê
do piêtnastu. Moc¹ Traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza zosta³a przekszta³cona we Wspólnotê Europejsk¹, sam traktat powo³a³ zaœ do
¿ycia now¹ Uniê Europejsk¹. Wspólna polityka gospodarcza prowadzona w ramach pañstw
cz³onkowskich EWG zosta³a w nim poszerzona i uzupe³niona o nowe kompetencje i zadania,
spoœród których kluczowym okaza³a siê byæ Unia Gospodarcza i Walutowa.
Stworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej sta³o siê jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
w historii kontynentu europejskiego. Oto z pocz¹tkiem 2002 roku dwanaœcie krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej zrezygnowa³o z w³asnej waluty, celem po³¹czenia wspólnym pieni¹dzem swoich gospodarek. I choæ historia samego euro jest krótka, proces który doprowadzi³
do jego wprowadzenia rozpocz¹³ siê wiele lat wczeœniej.
Zagadnienie wspólnej waluty sta³o siê obszarem zainteresowania Tomasza Kubina, który
postanowi³ opisaæ jej historiê i teraŸniejszoœæ w pracy Polityczne implikacje wprowadzenia unii
walutowej w Europie.
Omawiana ksi¹¿ka zosta³a podzielona na szeœæ rozdzia³ów, wstêp i zakoñczenie, których treœæ
uzupe³niona zosta³a wykazem stosowanych w dziele skrótów, bibliografi¹ oraz sporz¹dzonym
w jêzyku angielskim i niemieckim podsumowaniem.
W pe³ni¹cym rolê wprowadzenia rozdziale I Autor przedstawia system powi¹zañ, jaki charakteryzuje polityczn¹ i ekonomiczn¹ integracjê Europy. Ta czêœæ pracy podkreœla, ¿e UGiW nie
jest jedynie kolejnym, gospodarczym etapem w drodze do pe³nej integracji pañstw – przeciwnie,
przedstawione w rozdziale opinie uznanych autorów wskazuj¹, jak silne jest po³¹czenie ekonomii i polityki, zarówno w dziedzinie integracji walutowej, jak i integracji europejskiej w ogóle.

1

Dwunastym cz³onkiem UGiW zosta³a Grecja 1 stycznia 2001 roku.
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Rozdzia³ II koncentruje siê na przedstawieniu znaczenia integracji. Pierwszy podrozdzia³
definiuje pojêcie integracji, zarówno tej walutowej, jak i gospodarczej, zaœ drugi prezentuje historyczne przyk³ady unii walutowych. Jak bowiem podkreœla Autor, Unia Gospodarcza i Walutowa sta³a siê najwa¿niejszym, jednak nie pierwszym przyk³adem wprowadzenia wspólnej
waluty na œwiecie. Podrozdzia³ wskazuje, i¿ porozumienia walutowe zawierano ju¿ w staro¿ytnoœci, a i w czasach obecnych wiele jest pañstw, które posiadaj¹ wspóln¹ monetê. Faktem jest
jednak, i¿ nale¿¹ one do grupy krajów o niewielkim znaczeniu politycznym i gospodarczym,
st¹d wiedza o ich integracji, a tak¿e sam jej stopieñ, s¹ niskie. Autor skupi³ swoj¹ uwagê g³ównie
na analizie czynników politycznych, które przyczyni³y siê do wprowadzenia i utrzymania integracji w tej sferze. St¹d te¿ w rozdziale wprowadzono rozró¿nienie na miêdzypañstwowe unie
walutowe (jako przyk³ad podano m.in. niemiecko-austriack¹ uniê walutow¹ ustanowion¹
w 1857 roku, czy unie walutowe utworzone przez by³e kolonie – Wschodniokaraibsk¹ Strefê
Walutow¹ z 1965 roku i uniê walutow¹ dzia³aj¹c¹ w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykañskiej
w latach 1967–1977), oraz narodowe unie walutowe, czyli te, które zosta³y powo³ane celem
wprowadzenia jednoœci politycznej na terenie danego kraju (przyk³adem sta³a siê II Rzesza Niemiecka i unia walutowa powo³ana po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku). Ca³oœæ rozdzia³u
uzupe³niona zosta³a dwoma tabelami, z których pierwsza wykazuje etapy procesu integracji
i charakterystyczne dla nich cechy, zaœ druga wymienia wszystkie miêdzypañstwowe unie walutowe krótko je charakteryzuj¹c.
Kolejny rozdzia³ opisuje genezê procesów integracyjnych w Europie Zachodniej w drugiej
po³owie XX wieku. Ponadto przedstawia dzia³ania, które przyczyni³y siê do powstania UGiW
– pocz¹wszy od pierwszych projektów unii walutowej, poprzez stworzenie zasad Europejskiego
Systemu Walutowego, do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego i znaczenia, jakie mia³ on
dla powo³ania UGiW. Zawarty w tej czêœci pracy szczegó³owy opis poszczególnych aktów
prawnych tworz¹cych Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ pozwala na dok³adn¹ analizê procesu powstawania unii walutowej, zaœ ostatnia czêœæ rozdzia³u, odnosz¹ca siê do utworzenia Unii
Gospodarczej i Walutowej, umo¿liwia zapoznanie siê z najwa¿niejszymi dokumentami tworz¹cymi Uniê Europejsk¹, warunkami uczestnictwa w UGiW oraz kryteriami konwergencji.
Rozdzia³ uzupe³niaj¹ tabele zawieraj¹ce informacje na temat etapów tworzenia UGiW oraz realizacji warunków udzia³u w trzeciej fazie unii walutowej.
Polityczne implikacje wprowadzenia wspólnej waluty w Europie sta³y siê przedmiotem rozdzia³u IV. Autor próbuje w nim znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie jak mocno europejski pieni¹dz
wp³yn¹³ na suwerennoœæ pañstw cz³onkowskich, choæ jak podkreœla, pojêcie suwerennoœci
wywo³uje czêsto du¿e kontrowersje. Kontynuacj¹ rozwa¿añ nad suwerennoœci¹ pañstwow¹ jest
drugi podrozdzia³ opisuj¹cy zale¿noœæ miêdzy uni¹ walutow¹ a niezale¿noœci¹ gospodarcz¹
pañstwa narodowego. Analiza wp³ywu, jaki wspólny pieni¹dz mo¿e mieæ na funkcjonowanie
i pozycjê miêdzynarodow¹ pañstwa narodowego sta³y siê przedmiotem trzeciego podrozdzia³u
(szczególn¹ uwagê zwrócono na integracjê europejsk¹, nie zapominaj¹c jednak o innych aspektach maj¹cych wp³yw na dzisiejsz¹ politykê, jak chocia¿by globalizacja czy wzrost znaczenia
aktorów pozapañstwowych na arenie miêdzynarodowej). Czwarty z podrozdzia³ów opisuje zaœ
znaczenie, jakie UGiW uzyska³a w ramach rozwi¹zania tzw. kwestii niemieckiej. Autor skupi³
siê w nim na przedstawieniu rangi, jak¹ dla stworzenia Unii Europejskiej i wprowadzenia unii
walutowej mia³o zjednoczenie dwóch pañstw niemieckich.
Nosz¹cy tytu³ „Polityczne implikacje unii walutowej dla Unii Europejskiej (pañstw cz³onkowskich UGiW) jako ca³oœci” rozdzia³ V wskazuje jak Unia Gospodarcza i Walutowa mo¿e
w przysz³oœci doprowadziæ do integracji politycznej swoich cz³onków. Autor wskazuje w nim
czynniki powoduj¹ce pog³êbianie wspó³pracy w tym wymiarze, mog¹ce w przysz³oœci poskutkowaæ powo³aniem unii politycznej. Pierwszy podrozdzia³ prezentuje cztery teorie integracji
politycznej – federalizm, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm, konfederalizm oraz, jak nazwa³ je
Autor, podejœcie „transakcyjne”. Na podstawie wymienionych teorii T. Kubin w ciekawy sposób
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objaœnia koncepcjê rozwoju wspó³pracy europejskiej od samego jej pocz¹tku, a¿ do ostatnich
lat. Podrozdzia³ drugi przedstawia najwa¿niejsze organy i instytucje Unii Europejskiej, których
obszar dzia³ania odnosi siê do Unii Gospodarczej i Walutowej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Europejski System Banków Centralnych oraz Europejski Bank Centralny, Komisja
Europejska i Komitet Ekonomiczno-Finansowy). Szczególnie interesuj¹co ukazane zosta³y zagadnienia legitymizacji Europejskiego Banku Centralnego i odpowiedzialnoœci politycznej,
któr¹ on ponosi. Tê czeœæ pracy uzupe³niaj¹ dwie tabele przedstawiaj¹ce federalizm jako model
dwóch przeciwstawnych tendencji politycznych – integracji oraz decentralizacji; a tak¿e system
instytucjonalny UGiW.
Rozdzia³ VI, ostatni, zawiera opis zwi¹zków ³¹cz¹cych globalny uk³ad si³ z kszta³tem systemu walutowego, a tak¿e polityczne konsekwencje wprowadzenia unii walutowej w ramach
pañstw cz³onkowskich UE dla pozosta³ych aktorów miêdzynarodowej sceny politycznej. Jak
bowiem podkreœla Autor „wprowadzenie UGiW przez pañstwa UE, a wiêc kraje bardzo wysoko
rozwiniête i o bardzo istotnym znaczeniu dla gospodarki œwiatowej, wi¹¿e siê tak¿e z konsekwencjami o charakterze globalnym” (s. 310). Rozdzia³ uzupe³niaj¹ trzy tabele dotycz¹ce finansów Stanów Zjednoczonych, które uznane zosta³y za najwa¿niejsze pañstwo w powojennym
systemie walutowym œwiata.
Zakoñczenie bêd¹ce podsumowaniem zagadnieñ podejmowanych w ramach dzie³a, bibliografia oraz streszczenia w jêzyku angielskim i niemieckim zamykaj¹ pracê.
Podzia³ tematyczny monografii na szeœæ rozdzia³ów pozwala czytelnikowi zaznajomiæ siê
z wieloma aspektami integracji walutowej, zarówno w jej politycznym, jak i ekonomicznym wymiarze. Zdaniem T. Kubina wprowadzenie wspólnego pieni¹dza mia³o tylko pozornie znaczenie
wy³¹cznie gospodarcze – ekonomiczne motywy wprowadzenia euro mia³y bowiem przyczyniæ
siê do zwiêkszenia wzrostu gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia, przyspieszenia wzrostu
PKB, a w konsekwencji do podniesienia poziomu dobrobytu mieszkañców Europy Zachodniej.
Celem na przysz³oœæ jest zaœ, przy pomocy integracji walutowej, zwiêkszenie wspó³pracy,
a mo¿e nawet powo³anie unii politycznej.
Lektura jest bardzo ciekawie sporz¹dzonym kompendium wiedzy na temat historii, zasad
funkcjonowania i politycznych konsekwencji wprowadzenia euro zarówno dla pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, jak i ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Warto podkreœliæ, i¿ jest
to jedyne takie dzie³o na polskim rynku – wiêkszoœæ autorów koncentruje siê bowiem na gospodarczych aspektach wprowadzenia wspólnej waluty – T. Kubin zaœ podkreœla znaczenie polityczne tego procesu.
W tym miejscu doceniæ nale¿y wysi³ek, jaki Autor w³o¿y³ w przygotowanie tak obszernego
opracowania. Benedyktyñska praca i czas spêdzony w zagranicznych bibliotekach (szczególny
nacisk po³o¿ono na wydawnictwa angielskojêzyczne) z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do uzyskania
wysokiej wartoœci merytorycznej monografii. Dla czytelnika nieco uci¹¿liwe mo¿e byæ jedynie
u¿ywanie du¿ej iloœci cytatów z zagranicznych autorów (szczególnie w rozdziale I), jednak na
pochwa³ê zas³uguje fakt samodzielnego, dobrego t³umaczenia.
Dzie³o jest dowodem bardzo uwa¿nej analizy polityki europejskiej ostatnich kilkudziesiêciu
lat i umo¿liwia zapoznanie siê z aspektami funkcjonowania UGiW. Z pewnoœci¹ nie jest to
ksi¹¿ka mog¹ca stanowiæ podrêcznik do nauki historii europejskiej waluty, i do takiego miana
nie aspiruje. Jest natomiast wartoœciow¹ i szczegó³owo sporz¹dzon¹ monografi¹ zagadnienia,
które dotyczy wszystkich mieszkañców Europy, w przysz³oœci bezpoœrednio tak¿e Polski.
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