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Słowo wstępne

Kolejny numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki w
2007 roku rozpoczynamy artykułem analizującym akcenty europejskie (czy
raczej proeuropejskie) w nauczaniu Jana Pawła II. Autor artykułu wielokrotnie powołuje się w swoich rozważaniach na przemówienia i encyklik
Papieża, co w dużej mierze stanowi nie tylko o rzetelności, ale i atrakcyjno-

ści tego tekstu. Lekturę artykułu polecamy szczególnie tym, którzy w idei
zjednoczonej Europy upatrują zagrożenia dla jej chrześcijańskich korzeni.
Następne artykuły dotyczą przede wszystkim gospodarczych
aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Katarzyna Kuczek prezentuje
stosunki europejsko-chińskie w obliczu wojny handlowej, która w ostatnich
latach silnie się intensyfikuje. Autorka podejmuje próbę analizy relacji Unii
Europejskiej z Chinami zarówno w kontekście ściśle gospodarczym, jak i
kulturowym.
Artykuły przedstawicielek American University w Blagoevgrad
(Bułgaria) koncentrują się na zagadnieniu funkcjonowania konkretnych
państw członkowskich w Unii Europejskiej. Stela Brailean pisze o korzy-

ściach związanych z członkostwem Włoch we Wspólnocie Europejskiej,
zaś Anna Shaleva prezentuje kondycję gospodarki węgierskiej po akcesji
do Unii Europejskiej. Niewątpliwym walorem tego ostatniego tekstu jest
przedstawienie tematyki gospodarczej w kontekście przystąpienia do Unii, z
dniem 1 stycznia 2007 roku, nowych państw – Bułgarii i Rumunii.
Problem akcesji do Unii Europejskiej podnosi także Łukasz Bajak,
którego artykuł wyczerpująco prezentuje drogę Chorwacji (zwłaszcza jej
aspekt polityczny) do struktur europejskich.
Choć Ukraina pozostaje poza Unią Europejską, to zagadnienia
funkcjonowania gospodarki krajowej często analizowane są przez pryzmat
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potencjalnej integracji z rynkiem wewnętrznym. Dowodem na to jest artykuł Yulii Rosetskiej z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie poświęcony recepcji wzorców wspólnotowych w kształtującej się ukraińskiej polityce konkurencji.
Artykuł autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej i dr Krzysztofa
Czubochy opisuje znaczenie zasad ogólnych prawa dla funkcjonowania
wspólnotowego porządku prawnego. Jedna z tych zasad – zasada niedyskryminacji (równości) – szczególnie przenika europejskie prawo pracy.
Nawiązują do niej także uregulowania dotyczące ochrony pracy kobiet,
wyczerpująco prezentowane w artykule dr Małgorzaty Paszkowskiej.
Niniejszy numer zamyka artykuł Michała Tyrakowskiego, doktoranta Szkoły Głównej Handlowej, poświęcony roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autor podejmuje między
innymi kwestię uczestnictwa NGOs w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.
Zachęcając Czytelników do lektury tego numeru Zeszytów Naukowych, pragnę zwrócić uwagę na poszerzające się grono autorów artykułów, w tym pochodzących z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich,
niewątpliwie przyczyniające się do dobrego poziomu merytorycznego publikacji.
dr Agata Jurkowska – Zakład Europeistyki WSIiZ
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Foreword

The next volume of the Journal of European Studies’ Chair in 2007
starts
with an article analyzing European (or rather pro-European) accents in the teaching of John Paul II. The author of the article often refers to
speeches and encyclicals by the Pope – that factor highly contributes either
to reliability or attractiveness of the present text. The article should be of
special concern for people who find an idea of united Europe dangerous for
its Christian roots.
Following articles concentrates mainly on economic aspects of the
EU functioning. Katarzyna Kuczek presents European and Chinese relations
facing trade war that has been intensified in recent years. The author tries to
analyze EU – China relation either in strictly economic or cultural sense.
Articles by representatives of Amercian University in Blagoevgrad
(Bulgaria) take as their topics questions of a performance of particular
Member States in the European Union. Stela Brailean writes about benefits
connected with a membership of Italy in the European Community, whereas
Anna Shaleva presents economic situation in Hungary after accessing the
European Union. Presenting economic questions in a context of the EU
accession, from 1 January 2007, of Bulgaria and Romania should be considered as an additional value of Shaleva’s article.
Problems concerning an accesion to the EU are also raised by
Łukasz Bajak in the article that exhaustively presents a Croation road
(mainly its political aspect) to the EU structures.
Although Ukraine remains beyond the EU borders, a question of
mechanisms of domestic economy are often analyzed from a perspective of
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a potential integration with internal market. That is proved by an article by
Yuliya Rosetska from State Economic University in Odessa. The paper
concentrates on a reception of European patterns in creating competition
policy in Ukraine.
An article by dr. Małgorzata Paszkowska and dr. Krzysztof Czubocha describes a meaning of general rules of law for EC legal order. One of
these rules – a non-discrimination principle (an equlity rule) – pervades
European labour law. Regulations on protection of women in labour, broadly presented in an article by dr. Małgorzta Paszkowska, also refer to that
principle.
The herby volume of the journal closes with an article by Michał
Tyrakowski, a PhD candidate from Warsaw School of Economics. The
paper is contributed to a role of non-governemntal organizations in solving
social problems. The author raises, among others, a question of NGOs’
participation in a system of an implementation of the EU structural funds.
Finally, I would like to draw Readers’ attention to a broadening
group of articles’ authors, some of them coming from foreign universities,
that certainly contribute to a good merit level of the Journal.
Dr. Agata Jurkowska
Chair of European Studies,
University of Information Technology and Management
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Marek Rawski*

Idea zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II
Wstęp
1. Wprowadzenie
W dniu 25 marca 2007 roku odbyły się w Berlinie huczne
obchody pięćdziesiątej rocznicy ustanowienia Traktatów Rzymskich.
Było to waŜne wydarzenie dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Bowiem to od 1957 roku często liczony jest początek budowania wspólnoty tego, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską.
2 kwietnia 2007 roku odbyły się moŜe mniej huczne ale
równie waŜne, a nawet waŜniejsze dla sporej części Europejczyków
obchody drugiej rocznicy śmierci papieŜa Jana Pawła II.
Dwie ostatnie wojny światowe pokazały, Ŝe Europa przestała być mocarstwem o zasięgu globalnym. Mieszkańcy tego kontynentu poczuli się zagroŜeni i zaczęli szukać róŜnych rozwiązań i
koncepcji odbudowania potęgi Starego Kontynentu. Dlatego po
drugiej wojnie światowej powstało wiele koncepcji zjednoczonej
Europy. Urosło to do tak wielkiej rangi, Ŝe polityków takich jak
Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monet, Alcie de Gasperi
zaczęto określać mianem ojców zjednoczonej Europy. Oni takŜe
odegrali znaczącą rolę w tworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która została zapoczątkowana przez Traktaty Rzymskie.
*

WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ZNZE WSIiZ 2/2007 (4), ISSN 1689-9229, s. 1-31

Wśród grupy tych osób brakowało jednak przedstawiciela Wschodniej Europy.
Jan Paweł II stał się znanym na całym świecie symbolem
budowania Europy, która składa się z dwóch równowaŜnych części
Zachodniej i Wschodniej. Słowiański papieŜ jest znany prawie kaŜdemu Europejczykowi ze względu na „globalny charakter” jego
osoby. Poświęcił on bardzo duŜą cześć swojego nauczania Europie i
jej mieszkańcom. Mimo wielu kontrowersji, jakie budził w róŜnych
krajach, ta postać oraz jej nauczanie zyskało wielki szacunek duŜej
części mieszkańców Starego Kontynentu, bez względu na wyznanie i
status społeczny.
Dzisiejsza forma ciągle nieukształtowanie do końca Unii
Europejskiej została zapoczątkowany w Rzymie w 1957 roku. Podobnie Jan Paweł II rozpoczął misję kształtowania kontynentu europejskiego w 1978 roku, kiedy został wybrany papieŜem. MoŜna
zaryzykować stwierdzenie, Ŝe Europa i Unia Europejska nie miały
takiego samego kształtu jak obecnie, bez osoby Jana Pawła II.

2. „Tym, co doprowadziło kontynent europejski do jedności w
wielości, było rozprzestrzenianie się jednej wiary chrześcijańskiej”1
Korzenie Europy
Pojęcie Europy i jej jedności pojawiało się wielokrotnie w
nauczaniu Jana Pawła II. Była to kwestia, która bezpośrednio go
dotykała. Miał on w pamięci okres drugiej wojny światowej, oraz
1

Jan Paweł II, Fragment przemówienie w czasie Katholigentagu w Austrii, Wiedeń,
10.09.1983, za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła, Jan Paweł II o
Europie i europejskości, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 2003, s.
11.
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czas komunizmu, który nastał zaraz po niej. Wiedział on dobrze, co
oznacza brak jedności między narodami, zwłaszcza na tak rzekomo
ucywilizowanym kontynencie, jakim jest Europa. Integrowanie się
narodów dla Jana Pawła II stało się toŜsame z pokojem na Starym
Kontynencie. Tylko sytuacja, jaką był brak wojny, dawała szansę
trwałej jedności. Z jego punktu widzenia jako głowy Kościoła katolickiego niewątpliwie waŜną rolę w tym procesie odgrywało chrześcijaństwo. „Tym, co doprowadziło kontynent europejski do jedności
w wielości, było rozprzestrzenianie się jednej wiary chrześcijańskiej”2. PapieŜ zauwaŜył w tych słowach, Ŝe Europa jest chrześcijańska i była nią od wieków. Dlatego pogłębiona integracją nie jest
rzeczą, która stanowi barierę nie do przebycia.
Jan Paweł II nie dąŜył do narzucenia jakiemuś państwu czy
narodowi katolicyzmu. Widział on jednak w podwalinach tej religii
wartości, które jednoczyły, jednoczą i będą jednoczyły kontynent
europejski. W swoim ostatnim wielkim dziele „Pamięć i toŜsamość”
papieŜ przyrównuje korzenie chrześcijańskie do historii, która
ukształtowała Europę „(…) chrześcijańskie korzenie kultury polskiej
i ogólnej – europejskiej. UŜywając tego określenia, najczęściej myśli
się o korzeniach historycznych kultury i to jest słuszne, poniewaŜ
kultura ma charakter historyczny”3. Jan Paweł II zawarł w tych słowach całość swojego nauczania dotyczącego Europy, jej mieszkańców, historii, dziedzictwa kulturowego.
Nie moŜna odłączyć się od swojej przyszłości i tradycji, a
chrześcijaństwo jest jej niepodwaŜalną częścią. Warto jednak w tym
2
3

TamŜe.
Jan Paweł II, Pamięć i ToŜsamość, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 70.
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miejscu zadać pytanie, które często pojawia się w wypowiedziach
zarówno zwolenników i przeciwników tego nurtu: Dlaczego chrześcijaństwo, dlaczego katolicyzm? CzyŜ wyznawcy Jezusa nie palili
ludzi na stosach, czyŜ nie urządzali krucjat? Jan Paweł II odpowiada
na te pytania słowami „Przepraszamy i prosimy o przebaczenie”4,
powtarzając przesłanie, które w roku 1965 wypowiedzieli biskupi
polscy do biskupów niemieckich. Przepraszając wyznawców innych
religii za wszystkie nieprawości, jakich doświadczyli na przełomie
wieków od chrześcijan i Kościoła katolickiego uświadomił wszystkim, Ŝe nawet on będąc przedstawicielem tej religii widzi jej ciemne
strony. Historii, bowiem nie moŜna zmienić tak samo jak nie da się
wymazać chrześcijaństwa z kultury Starego Kontynentu. Zrobienie
tego to jak zaprzeczenie samej nazwie Europa i Europejczyk.
„Dlaczego mówiąc o Europie, zaczynamy od ewangelizacji? Przyczyna być moŜe, tkwi po prostu w fakcie, Ŝe ta ewangelizacja stworzyła Europę, dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze”5. Jeśli brać pod uwagę początek Europy jako wspólnoty krajów,
które ją tworzyły to rzeczywiście słowa papieŜa były bardzo trafne.
Nie moŜna jednak dać patentu na chrześcijaństwo w tym okresie
tylko tej części świata, bowiem duŜe ośrodki wyznawców Jezusa
Chrystusa znajdowały się takŜe w Azji Mniejszej. Niemniej jednak
moŜna uznać, Ŝe od ery, kiedy chrześcijaństwo stawało się religią
uniwersalną, czyli panowania poprzedników Karola Wielkiego i jego
samego, dzisiejszy kształt Europy zaczął się klarować. Od tego mo-

4
Jan Paweł II, Przebaczcie winy Kościoła, z: http://www.dialog.org/dialog_pl/kosciolprzebaczenie.htm, 22.04.2006.
5
Jan Paweł II, Pamięć i ToŜsamość…, dz. cyt., s. 96.
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mentu rozwija się pluralizm i jedność wartości fundamentalnych w
wielości kultur narodowych6.
Jan Paweł II wspomniał takŜe, Ŝe chrześcijaństwo w Ŝaden
sposób nie umniejszało wartości, jakie do Europy wniosły wieki
wcześniejsze, czyli dziedzictwo Rzymu i Grecji7. Było to dla tego
kontynentu takŜe bardzo waŜne, bowiem to z tych kultur wywodzili
się wielcy filozofowie jak Sokrates, Platon, czy Arystoteles. Państwa
te stały się równieŜ kolebkami prawa, które jest stosowane po dziś
dzień. Nie moŜna takŜe zapomnieć faktu, Ŝe z Cesarstwa Rzymskiego chrześcijaństwo wypłynęło prawie na całą Europę. „Piotr Apostoł
po opuszczeniu Jerozolimy udał się przez Antiochię do Rzymu,
gdzie później dotarł jako więzień takŜe Paweł. Od tamtej pory Rzym
stał się Stolicą Apostołów i stąd zaczęła promieniować na całą Europę wielka ewangelizacja, która była w pewnym sensie pierwszą
ewangelizacją i trwała niemal do końca XIV wieku”8.
Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo utoŜsamiało się i
przyjmowało wiele z dziedzictwa tak wielkich cywilizacji jak Cesarstwo Rzymskie czy Grecja. Niemały wpływ na jego kształt miały
takŜe kontakty Kościoła z Azją. „(…) Kościół postępował tak, aby
zachować kryteria właściwe dla tego, co dziś nazywamy inkulturacją. SłuŜył bowiem rozwojowi kultur rodzimych i narodowych”9.
Chrześcijaństwo i Europa nie ukształtowały się w jednym konkretnym momencie. Był to proces długotrwały, który trwa ciągle. Ko6

Por. tamŜe, s. 96-97.
Por. tamŜe.
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników zabrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów poświęconym Europie, Rzym 5.06.2006, za: S.
Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 8.
9
Jan Paweł II, Pamięć i ToŜsamość…, dz. cyt., s. 97.
7
8
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ściół przejął i pielęgnował wiele z tego, co na tym kontynencie zostało wypracowane w wiekach wcześniejszych. Wystarczy spojrzeć
na postaci dwóch największych doktorów kościoła świętego Augustyna i Tomasza z Akwinu, których filozofia w duŜej mierze była
oparta na tym, co stworzyli wiele wieków wcześniej ich greccy poprzednicy. RównieŜ wiele świąt religijnych jest połączonych z tradycjami, które wytworzyły inne religie i kultury. Dlatego zwłaszcza w
Kościele katolickim bardzo często jest podkreślane, Ŝe jego nauczanie opiera się nie tylko na tym, co jest zapisane, ale takŜe na tradycji.
Jan Paweł II stwierdził, Ŝe początków Europy nie da się
jednoznacznie określić. Jednak „(…) myślenie w kategoriach europejskich musiało przyjść później, kiedy cały glob ziemski był juŜ
dostatecznie znany. We wcześniejszych wiekach myślano przede
wszystkim w kategoriach poszczególnych imperiów”10. Jeśli przyjąć
za słuszne takie sformułowanie to stwierdzenie, iŜ Europa została
ukształtowana przez chrześcijaństwo ma wiarygodny punkt odniesienia. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe odkrycie kontynentów takich jak:
Ameryka, Australia, czy południowa część Afryki przypada na lata,
kiedy wyznawcy Chrystusa byli prawie w całej Europie, to jej chrześcijańskie korzenie wydają się być faktem nie do zakwestionowania.
„Po okresie wspaniałego rozwoju ewangelizacji, która w
ciągu pierwszego tysiąclecia dotarła do prawie wszystkich krajów
europejskich, przyszło średniowiecze ze swym chrześcijańskim
uniwersalizmem; średniowiecze prostej, mocnej i głębokiej wiary;
średniowiecze romańskich i gotyckich katedr i wspaniałych sum

10

TamŜe, s. 98.

6

teologicznych”11. PapieŜ podkreślał jak długi okres cechuje rozwój
chrześcijaństwa. Ukazuje takŜe, Ŝe kaŜdy z tych okresów ubogacał
Europę. TakŜe okres średniowiecza określany przez wielu mianem
„ciemnych wieków” ma jego zdaniem wielką wartość. Wniósł on
przecieŜ wiele do kultury europejskiej, jak chociaŜby rozwój filozofii.
„Tym, co doprowadziło kontynent europejski do jedności w
wielości, było rozprzestrzenianie się jednej wiary chrześcijańskiej.
Drogi misjonarzy i pielgrzymów chrześcijańskich związały ze sobą
wzajemnie w sposób pokojowy kraje i narody Europy”12. Rozwój
Europy miał ścisły związek z chrześcijaństwem. To prześladowania
wyznawców Chrystusa przyczyniły się do rozwoju i rozprzestrzeniania tej religii. MoŜliwość współistnienia narodów była ułatwiona
wiarą w tego samego Boga. Sprzyjało to rozwojowi niemal kaŜdej
dziedziny Ŝycia w okresie kształtowania się tego kontynentu. JuŜ
kwestia rozwoju architektury i sztuki w tym okresie miała ścisłe
zakorzenienie w chrześcijaństwie. DuŜa część tego, co została w tym
okresie wytworzone miało podłoŜe sakralne.
Rok 1054 przyniósł jednak podział chrześcijaństwa na dwie
części: wschodnią ze stolicą w Bizancjum i zachodnią ze stolicą w
Rzymie. „Dwa płuca przestały pracować w jednym organizmie Kościoła, a kaŜde z nich zaczęło tworzyć jak gdyby osobny organizm”13. Jan Paweł II określa fakt rozłamu chrześcijaństwa jako

11

Jan Paweł II, Pamięć i ToŜsamość…, dz. cyt., s. 100.
Jan Paweł II, Przemówienie w czasie Katholigentagu w Austrii, Wiedeń 10.09.1983,
za: A. Sujka (red.), Europa Jutra. Jana Pawła II wizja Europy, Wyd. M, Kraków
2000, s. 49.
13
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utratę bardzo waŜnej części organizmu. Istotnie proces ten okazał się
bardzo długotrwały. Utwierdziła go takŜe późniejsza reformacja i
podział wewnątrz chrześcijaństwa zachodniego. Były to wydarzenia,
które tak naprawdę ukształtowały obecny rozkład chrześcijaństwa w
Europie. Prawosławny wschód, nieosiągalny dla Jana Pawła II, którego stolica przeniosła się do Moskwy i katolicko-protestancki zachód.

3. „Jeśli … mówimy o granicach nie tylko w sensie geograficznym”14
Gdzie kończy i zaczyna się Europa?
Pytanie to wydaje się raczej nie mieć odpowiedzi. Europa,
kontynent, który kształtował się przez wieki. Jest to takŜe ta część
świata, która nadała mu obecny kształt. Jeśli na zachodzie, północy i
południu jej granice są w miarę klarowane, to na wschodzie nie da
się ich tak jednoznacznie określić. Niektórzy mówią, Ŝe Europa sięga
tam gdzie panuje kultura europejska. Inni jeszcze, Ŝe granicą są Góry
Ural. Jednak odpowiedzieć: Gdzie kończy i zaczyna się Europa? –
Nie da się w sposób jednoznaczny. Tak samo jak określenie środka
Europy, który najprawdopodobniej znajduje się w Polsce, nie jest do
końca moŜliwe.
Jan Paweł II kilkakrotnie starał się odpowiedzieć na to nurtujące ludzi pytanie o zakres terytorialny kontynentu, z którego się
wywodził. „Wskazanie geograficznej granicy Europy nie sprawia …
problemów ani na zachodzie, ani na południu i północy, a takŜe na

14
K. Wojtyła, Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos”, 1994/29, s. 32-33 (artykuł ten został opublikowany w 1978 roku we włoskim czasopiśmie „Vita e pensiero”),
za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…, dz. cyt., s. 17.
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wschodzie gdzie granica ta wydaje się raczej umowna niŜ naturalna.
Niemniej jednak pytanie o granicę Europy pozostaje uzasadnione i
konieczne. Chodzi, bowiem nie tylko o granicę, którą wyznacza
sama ziemia, lecz o duŜo głębsze granice, które znajdują się w samych ludziach”15. Jan Paweł II pisał te słowa będąc jeszcze kardynałem. Jednak juŜ wtedy jego pojęcie o Europie było bardzo szerokie.
Potwierdza on opinię wielu innych osobistości. Jednak wprowadza
coś nowego, co jego zdaniem w tym sporze jest najwaŜniejsze –
człowieka. Bez osoby ludzkiej wszelakie dyskusje nie mają sensu.
Dlatego Europa jest tak daleko jak ludzie się do niej przyznają. Jeśli
brać po uwagę kulturę europejską to jej granice mogą sięgać o wiele
dalej i to nie tylko na wschód. Jeśli popatrzyć na mieszkańców zachodniej Azji na przykładzie byłej republiki radzieckiej – Gruzji to
ludzie ci czują się kulturowo Europejczykami. Ich przynaleŜność do
Europy jest w kaŜdej dziedzinie Ŝycia w pełni zauwaŜalna. Mieszkańcy tego kraju w większości są chrześcijanami. RównieŜ ich wygląd w Ŝaden sposób nie odbiega od modelu europejskiego. Bardziej
moŜna uznać Turków za nie Europejczyków, biorąc pod uwagę te
kryteria. Dlaczego więc istnieje taki podział? MoŜe lepszym rozwiązaniem jest wzięcie pod uwagę tylko czynnika ekonomicznego i
uznanie, Ŝe Europą jest tylko jej część zachodnia lub obszar do miejsca gdzie na wschód sięga Unia Europejska. „Skłonność do myślenia
i mówienia o Europie w wymiarach wyłącznie zachodnich jest charakterystyczna dla osób i środowisk, które reprezentują właśnie za-

15
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chodnią część Europy, chodź nie wyłącznie dla nich”16. Dla Europy
Zachodniej wygodniej jest myśleć w takich kategoriach. Tak naprawdę zaraz po wojnie nikt z obywateli tych krajów nie przejmował
się losem tych państw, które znajdowały się za „Ŝelazną kurtyną”.
TakŜe Polacy dość często dowartościowują się tym, Ŝe są w Europie
a ich najbliŜsi sąsiedzi jak Ukraina czy Białoruś mają do niej jeszcze
daleką drogę. Karol Wojtyła zauwaŜył prawidłowość, Ŝe ci, którzy
mają lepiej, nie zauwaŜają słabszych.

4. „Duchowa jedność Europy tworzona jest przez dwie waŜne
tradycje”17
Po co Europie patroni?
Jan Paweł II zwracał bardzo duŜą uwagę na wielkość osób,
zwłaszcza świętych, którzy mieli jakiś wkład w budowanie jedności
Europy. PapieŜ w swoim nauczaniu ukazał, iŜ pierwsze wieki chrześcijaństwa to działalność świętych zarówno tych znanych jak i tych,
którzy w róŜny sposób głosili naukę Chrystusa. Dało to podwaliny
do rozpowszechniania kultu, który miał za zadanie zjednywać wtedy
kształtujące się granice Starego Kontynentu. Swoje przemyślenia
opiera na doświadczeniach osób najbardziej zaangaŜowanych w to
dzieło.
Świętego Benedykta ukazał jako tego, który wraz ze swoim
zakonem dał początek rozwoju chrześcijaństwa jako religii uniwersalnej. Rola benedyktynów pozostała niezachwiana przez cały okres

16
K. Wojtyła, Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos”, 1994/29, s. 32-33 (artykuł ten został opublikowany w 1978 roku we włoskim czasopiśmie „Vita e pensiero”),
za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…, dz. cyt.
17
Jan Paweł II, List apostolski Egregiae virtuti, z:
http://www.kul.lublin.pl/ijp2/papiez/nauczanie/14.html, 15.07.2006.
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poszerzania się granic kontynentu, który teraz nazywamy Europą.
PapieŜ zauwaŜył miarę wielkości reguły „Módl się i pracuj”, tego
jakŜe waŜnego dla całego chrześcijaństwa świętego. Wyraził to z
okazji 1500 rocznicy urodzin świętego Benedykta „Podczas pierwszych sześciu stuleci, które upłynęły po jego śmierci – reguła benedyktyńska pokojowo podbiła całą Europę, z wyjątkiem państw kultury bizantyjskiej, chociaŜ i one odczuły jej wpływ”18. Wymowność
tych słów ukazuje idee zjednoczonej i jednoczącej się Europy. Pokazują one jak ścisły jest związek kultury, religii i historii na tym kontynencie. „MoŜna powiedzieć, Ŝe program ten stanął u podstaw chrystianizacji nowych ludów kontynentu europejskiego, a równocześnie
stanął teŜ u podstaw własnej historii tych ludów – historii, którą się
mierzy więcej niŜ tysiącleciem”19.
Reguła świętego Benedykta warunkowana tworzenie się
obrazu chrześcijaństwa zachodniego przez wieki. Jej zasięg w duŜej
mierze ukształtował historię Europy. MoŜe wydawać się to faktem
dość dziwnym, Ŝe integracja kontynentu europejskiego zbiegła się
dość ściśle z tą krótką regułą „Módl się i pracuj”. Właśnie zasięg
tego przesłania uwarunkował powodzenia transformacji krajów,
które wyszły z więzów socjalizmu. NaleŜy podkreślić, iŜ państwa,
które weszły w maju 2004 roku do Unii Europejskiej znalazły się w
zasięgu chrześcijaństwa zachodniego, w których reguła „Módl się i
pracuj” odegrała bardzo waŜną rolę. Związek ten nie jest idealnie
18
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Jan Paweł II, O sensie ludzkiego przeznaczenia. Homilia w czasie pobytu w Nursji,
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ścisły, bowiem pojedyncze klasztory benedyktyńskie, znajdowały się
w okresie średniowiecza, a takŜe wiekach późniejszych, takŜe na
terytoriach krajów, bardziej wysuniętych na wschód Europy, niŜ
obszar Unii Europejskiej. Jednak nie odgrywały one aŜ tak znaczącej
roli, a w wiekach kolejnych prawie całkiem straciły swą pozycję.
Chodzi tutaj o okres kształtowania się chrześcijaństwa obrządku
„wschodniego”, czyli tego, które po rozpadzie w 1054 roku wyszło
z Bizancjum.
„JednakŜe jest patronem Europy w naszej epoce. (…) Jest
nim ze względu na nową aktualność swojej postaci dla współczesnej
Europy”20. PapieŜ zauwaŜył, Ŝe we współczesności. „Módl się i
pracuj” pokazuje jak moŜna odnaleźć więzi Europy w najprostszy
sposób. Jest on tak stary, jak ta reguła. Właśnie taką postawę przyjął,
a dokładniej kontynuował Jan Paweł II, gdy został papieŜem. Nie
zamknął się w murach Watykanu oddając się modlitwie, ale pracował nad tym, aby Europa i nie tylko ona stała się jak najbardziej
zjednoczona. Nie było to praca w dosłownym tego słowa znaczeniu,
bowiem posługi kapłana nie da się tak jednoznacznie nazwać. Doświadczanie trudu wielkiego wysiłku potwierdzała jego praca w
kamieniołomach w okresie okupacji niemieckiej „Chrześcijaństwo i
Kościół nie boi się świata pracy. Nie boi się ustroju pracy. PapieŜ nie
boi się ludzi pracy. Zawsze byli mu szczególnie bliscy”21. Jak podkreślali najbliŜsi współpracownicy papieŜa, lampka nocna w jego
oknie gasła jako ostatnia, a zapalała się jako pierwsza w obrębie
20
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całego Watykanu. Symbolizuje to jak wiele wysiłku Jan Paweł II
wkładał w to, aby w Europie i na świecie panowała jedność. Było to
zwłaszcza zauwaŜalne w okresie wszelakich konfliktów zbrojnych.
Sens patronów Europy był dla Jana Pawła II kwestią bardzo
waŜną, dlatego dąŜył do uznania ich wielkiego znaczenia jak w
przypadku świętego Benedykta. Chciał jednak ukazać, iŜ to nie tylko
ten załoŜyciel zakonu z Cluny miał istotną rolę w budowaniu jedności Starego Kontynentu. Było to kwestią tym bardziej waŜną w okresie, gdy Europa była jeszcze ciągle podzielona „Ŝelazną kurtyną”, a
jej upadek wydawał się kwestią kilkudziesięciu lat, jak większość
wtedy uwaŜała. Jan Paweł II postanowił ustanowić kolejnych patronów dla tego kontynentu. Wybór padł tym razem na Cyryla i Metodego. Był on podyktowany zarówno przesłankami czystko teologicznymi jak i geograficznymi. Kościół „(…) ogłosił wpierw świętego Benedykta, a potem świętych Cyryla i Metodego patronami Europy … przypomniał, Ŝe sam na kontynencie europejskim winien
oddychać dwoma płucami. Jest to oczywiście przenośnia, ale przenośnia wiele mówiąca. Tak jak zdrowy organizm potrzebuje dwóch
płuc, aŜeby prawidłowo oddychać, tak teŜ i Kościół, jako organizm
duchowy, potrzebuje tych dwóch tradycji, aŜeby mógł coraz bardziej
czerpać z bogactwa Objawienia”22. Byli to święci, którzy mimo
swego greckiego rodowodu stali się bardzo waŜnymi postaciami dla
wschodniej części naszego kontynentu. To oni jako pierwsi w bardzo
klarowny sposób wprowadzili język słowiański do liturgii. „Ich
dzieło stanowi wybitny wkład w tworzeniu się wspólnych korzeni
Europy, które dzięki swej trwałości i Ŝywotności stanowią jeden z
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najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie moŜe pominąć
Ŝaden powaŜny wysiłek zmierzający do zaprowadzania nowej jedności kontynentu w naszych czasach”23. Jakie tak naprawdę odniesienie
do naszych czasów mogą mieć ci dwaj misjonarze? OtóŜ papieŜ
zauwaŜył, Ŝe ich nauczanie i czyny mimo upływu jedenastu stuleci
od momentu ukończenia ich działalności nie straciły na aktualności.
JuŜ Sobór Watykański II przejął wiele z ich postulatów, a kolejne
lata przyniosły namacalne efekty ich działalności, czego najlepszym
dowodem jest wspomniane wcześniej wprowadzenie języka narodowego do liturgii.
NiepodwaŜalnie waŜną kwestią pozostaje ciągle moment
ogłoszenia świętych Cyryla i Metodego patronami Starego Kontynentu, który zbiegł się z okresem, kiedy w krajach Europy Wschodniej zaczęto powaŜnie myśleć w wolności. Jan Paweł II w sposób
symboliczny dołączył tych świętych do grona patronów Europy.
MoŜna w tym odczytać aprobatę dla działań ugrupowań działających
na rzecz oswobodzenia się krajów komunistycznych spod dyktatury
„partii”. PapieŜ wiedział, iŜ szansa na upadek „Ŝelaznej kurtyny” jest
bardzo wielka, dlatego po raz kolejny raz nawiązał do reguły „Ora et
labora” i świętego, który był jej autorem, aby uwydatnić jak wielki
wysiłek jest potrzebny do osiągnięcia niepodległość. „Ogłoszenie
świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy jeszcze bardziej uwydatnia uniwersalny charakter dziedzictwa świętego Benedykta ogłoszonego przez Pawła VI patronem Europy. Duchowa
jedność Europy tworzona jest przez dwie waŜne tradycje: wschodnią
22
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(grecką) i zachodnią (rzymską, łacińską)”24. Odniesienie do korzeni
Europy wiąŜe się ściśle z Grecją i Rzymem, o czym doskonale wiedział Jan Paweł II. Nie rozdziela on swojego nauczania od tego, co w
tej części świata było przed chrześcijaństwem. Dlatego podkreśla
wartość dwóch największych ośrodków Europy StaroŜytnej. ZauwaŜył równieŜ, Ŝe Cyryl i Metody z ich kulturą hellenistyczna mieli i
ciągle mają wielkie znaczenie w dziele zjednoczenia. Oni bowiem
łącząc wartości wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa działali
w tym regionie, który w momencie ogłoszenia ich patronami dla
tego kontynentu był pod panowaniem dyktatury komunistycznej.
Lata osiemdziesiąte, które stały się początkiem końca „Imperium
zła” były ściśle powiązane z osobami tych dwóch świętych. Najpierw rok 1980 i ogłoszenie ich przez Jana Pawła II patronami Europy. Poźniej1985 rok, który był 1100 rocznicą zakończenia apostolskiej działalności braci z Salonik.
Jan Paweł II miał jeszcze kolejną misje do spełniania. WaŜnym wezwaniem stało się uwydatnienie roli kobiety w świecie końca
XX wieku. Dlatego ustanowił trzy osoby współpatronami Europy.
„(…) Wybór padł na kobiece wzorce świętości, zgadza się to bowiem z opatrznościową tendencją, coraz silniejszą w Kościele i społeczeństwie naszych czasów, do pełniejszego uznania godności kobiety i właściwych jej darów”25. Chciał uwydatnić waŜność tych
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rejonów i kultur, które mogły wydawać się dość dalekie od chrześcijaństwa. Docenił takŜe rolę świętych, które wywodziły się z innych
kręgów kulturowych jak Edyta Stein, śydówka z pochodzenia.
Chciał podkreślić jedność z tym nurtem religijnym. Bowiem ta kobieta, która, mimo iŜ przyjęła katolicyzm do końca pozostała osobą,
która wywodziła się z tych, którzy byli tak mocno prześladowani w
okresie II wojny światowej. Świadczą o tym słowa, które wypowiedziała jedna z uczestniczek wizyty papieŜa Benedykta XVI w
Oświęcimiu. OtóŜ ta Niemka, śydówka z pochodzenia powiedziała,
iŜ Edyta Stein aŜ do śmierci była wierna swoim korzeniom. Nawet
chcąc zaakcentować jej przywiązanie do swoich korzeni powiedziała, iŜ ta katolicka święta pozostała do końca sercem przy religii judaistycznej26. Święta Benedykta od KrzyŜa, gdyŜ takie imię przyjęła ta
śydówka zauwaŜyła, iŜ cierpienie jej narodu utoŜsamione jest z
cierpieniem Chrystusa. PapieŜ w pewnej mierze chciał w ten sposób
zareagować na pogłębiający się w Europie antysemityzm.
Jan Paweł II nie zapomniał takŜe o regionach, które nie cieszyły się zbyt wielką ilością wyznawców chrześcijaństwa a zwłaszcza katolicyzmu. Ogłoszenie świętej Brygidy Szwedzkiej miało w
duŜej mierze wymiar symboliczny. Była to osoba, która działała w
drugiej połowie XIV wieku, kiedy w Europie panował swoisty rozłam papiestwa, a co za tym idzie takŜe rozłam między poszczególnymi narodami. Było to takŜe uwydatnienie coraz słabszej jedności
chrześcijańskiej Europy z coraz bardziej ateizującą się Skandynawią.

26

Opracowane własne na podstawie programu w telewizji RTL wyemitowanego w
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Wyrazem troski o tą północną część kontynentu była jego pielgrzymka do krajów skandynawskich: Norwegii, Islandii, Finlandii,
Danii i Szwecji w roku 1989. Mimo, iŜ była to dla Jana Pawła II
bardzo trudna wyprawa, pokazała tym krajom, iŜ oni równieŜ są
waŜną częścią Europy, która wywodzi się z kręgu kultury chrześcijańskiej. PapieŜ starał się takŜe uwydatnić to, iŜ te kraje, które są w
duŜej mierze protestanckie mają takŜe wielkie znaczenie dla niego
jako głowy Kościoła katolickiego. Był to jeden z punktów daleko
idącego ekumenizmu w wykonaniu tego następcy świętego Piotra.
Było to tym waŜniejsze, Ŝe zbiegło się z okresem, kiedy oczy świata
skupione były na przemianach, jakie następowały w Europie
Wschodniej.
Jan Paweł II podkreślił takŜe waŜność roli kobiet w historii
kościoła i Europy. Świętą Katarzynę ze Sieny uczynił takŜe współpatronką Europy. Uwydatnił przy tym jej rolę w budowaniu jedności
pomiędzy wyznawcami Chrystusa a takŜe to, iŜ jej wkład w teologie
został doceniony przez potomnych i otrzymała tytuł Doktora Kościoła27.

5. „Jedność Europy budowana jest przez ludzi, mieszkańców
Europy”28
Jan Paweł II o integracji europejskiej
„Jedność Europy budowana jest przez ludzi, mieszkańców
Europy. Narzędziem tego budowania są instytucje i organizmy międzynarodowe. Ich działalność musi odpowiadać rzeczywistym po27
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trzebom historycznie ukształtowanych krajów, regionów, wspólnot
lokalnych oraz poszczególnych ludzi, czego testem sprawdzającym
jest uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej”29. JuŜ na
początku swojego pontyfikatu papieŜ skierował te słowa do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Podkreślił on w ten sposób
swoją aprobatę w kwestii integracji europejskiej. Przypomniał jednak waŜność tego, iŜ bez pewnych wartości, które niewątpliwie
wywodzą się z chrześcijaństwa, integracja nie jest moŜliwa. Bez nich
nie da się budować wspólnoty, która dziś nazywa się Unią Europejską. Dlatego papieŜ przyglądał się bacznie działalności tego „organizmu” i nie wahał się udzielać napomnień i wskazówek, jeŜeli zauwaŜał jakieś uchybienia i nieprawości w jego funkcjonowaniu.
Bardzo waŜnym zagadnieniem, często przez niego podkreślanym pozostaje kwestia wychodzenia poza granice Europy w celu
pomocy innym krajom, które były na niŜszej stopie rozwojowej.
Taka forma aktywności jest bardzo waŜnym przejawem stopnia
zaawansowania integracyjnego. Wspólnota, która troszczy się nie
tylko o własne interesy jest w stanie w znacznie większym stopniu
łączyć się w jednolity „twór”. „Potencjał ekonomiczny, którym dysponuje Europa, czyni ją jednym z uprzywilejowanych regionów
świata, pomimo rzeczywistych trudności, których i ona doświadcza.
Nakłada to na nią odpowiedzialność w dziedzinie stosunków Północ
– Południe: dziedzina ta równieŜ domaga się ludzkiej sprawiedliwości. Europa w tym samym duchu, w którym poszukuje dla siebie
samej dróg wewnętrznej solidarności, odrzucając hegemonistyczne

29

TamŜe.
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pokusy, powinna rozciągnąć ową solidarność w moŜliwie najszerszej
skali na kraje pozbawione tych samych moŜliwości rozwoju”30.
Troska wyraŜona w tych słowach o inne kraje stanowił waŜny punkt
papieskiego przesłania. Nie patrzył się tylko na jeden kontynent, ale
takŜe na to ile kraje, które mieszczą się w jego granicach mogły
pomóc innym i czy rzeczywiście to robiły. Nie interesowały go tylko
i wyłącznie państwa, które

były ciemięŜone przez komunizm.

Oczywiście ta kwestia przez pierwszą cześć jego pontyfikatu pozostawała nieodzownie najwaŜniejszą, jednak jego zapatrywania były
znacznie szersze. Wiedział, Ŝe zamknięcie się w integracji tylko w
obrębie kilku państw nie przyniesie Ŝadnych dalekosięŜnych owoców. Skierował te słowa do przedstawicieli Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, aby wskazać im pewien istotny punkt pogłębionej
integracji: solidarność ze słabszymi.
„Europejczycy winni wykazywać większą zwartość w dziele budowania jedności. Wielki plan moŜe się powieść tylko wtedy,
gdy kaŜdy zdobędzie się na twórczy wysiłek w słuŜbie wspólnoty”31.
Słowa te uwydatniają potrzebę wielkiej solidarności między krajami
wspólnoty. Jedność jest moŜliwa tylko wtedy, gdy kraje będą
potrafiły iść na róŜnorakie ustępstwa. Jest to rzecz bardzo waŜna,
bowiem tylko oddanie części swojej suwerenności, moŜe zagwarantować ściślejszą integrację. Jest to moŜliwe w przypadku, gdy
kaŜdy kraj, kaŜda jednostka będzie miała równe prawa. Nie chodzi tu
o równe prawa w decydowaniu o przyszłości wspólnot, ale równe
30
Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, Luksemburg 1985, za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą
Kościoła…, dz. cyt., s. 200.
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prawa w decydowaniu o przyszłości wspólnot, ale równe prawa,
jakie powinno zagwarantować obywatelstwo europejskie.
PapieŜ nakreślał równieŜ waŜność rozszerzania integracji o
kolejne kraje. Podkreślał, Ŝe te kraje, które jeszcze w okresie komunizmu, nie były członkami Wspólnot Europejskich, poniewaŜ znajdowały się w gorszej sytuacji geopolitycznej, nie ze względu na ich
własny wybór. „Kraje, które z róŜnych powodów nie uczestniczą w
działalności Waszych instytucji nie mogą być pomijane w zasadniczym dąŜeniu ku jedności; ich specyficzny wkład do europejskiego
dziedzictwa nie moŜe być ignorowany”32. Z pewnością nie chodziło
papieŜowi tylko o kraje, których przystąpienie było juŜ przesądzone
jak Hiszpania i Portugalia. Na pewno nie były to takŜe słowa wypowiedziane w kwestii państw bogatych, które przystąpiły w 1995
roku: Austria, Finlandia i Szwecja. Jan Paweł II juŜ w tym czasie,
który przypadał na okres początku przemian w krajach socjalistycznych, przeczuwał rychły upadek komunizmu w Europie Wschodniej.
Wiedział, Ŝe zwłaszcza te kraje, a w tym jego do końca ukochana
Ojczyzna, będą potrzebowały pomocy Wspólnot Europejskich w
budowaniu ich niepodległości. Dlatego podczas całego okresu swojego pontyfikatu wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii, bezpośrednio do przedstawicieli organów europejskich lub przyjmując na
audiencjach poszczególnych członków Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej i pozostałych organów tych wspólnot. Podczas
31
Jan Paweł II, Przemówienie
Bruksela 1985, za: S. Sowiński,
s. 210.
32
Jan Paweł II, Przemówienie
Bruksela 1985, za: S. Sowiński,
s. 210.
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jednej z wizyt w Parlamencie Europejskim wypowiedział bardzo
znamienne słowa: „Pragnieniem moim – jako najwyŜszego Pasterza
Kościoła Powszechnego, który pochodzi ze Wschodniej Europy i
zna aspiracje ludów słowiańskich, tego drugiego płuca naszej wspólnej europejskiej ojczyzny – jest to by Europa suwerenna i wyposaŜona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia”33. Upadek „Ŝelaznej
kurtyny” był w oczach papieŜa pewny. On jak nikt inny miał w tym
czasie kontakt z wielkimi tego świata. Spotykał się takŜe z politykami z Europy Wschodniej. Dlatego juŜ w roku 1988 mógł śmiało
wypowiedzieć zacytowane wcześniej słowa. Na moŜliwość ich realizacji nie trzeba było długo czekać. Jego wizja okazała się rzeczywistością, bowiem część krajów postkomunistycznych mogła juŜ za
kilka lat od tego momentu, śmiało dąŜyć do pogłębionej integracji z
Unią Europejską. Rola tego papieŜa w upadku ustroju komunistycznego była nad wyraz wielka. Pierwszego grudnia 1989 roku spotkał
się z Michaiłem Gorbaczowem. Wizyta przedstawiciela Związku
Radzieckiego często uwaŜana jest za symbolizującą upadek komunizmu. Sam Gorbaczow podkreślił, Ŝe bez Jana Pawła II upadek komunizmu nie byłby moŜliwy. Podczas tego spotkania radziecki
przywódca poprosił papieŜa o modlitwę za przemiany, jakie następowały w tym czasie w Europie Wschodniej. W tym samym roku
Watykan odwiedził takŜe Lech Wałęsa. Podziękował on Janowi

33

Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim, Strasburg 1988, za: A.
Sujka (red.), Europa Jutra…, dz. cyt., s. 185.
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Pawłowi II za wkład włoŜony w budowanie „Solidarności” i upadek
komunizmu34.

6. „Kultury Europejskiej nie da zrozumieć się bez chrześcijaństwa”35
Po co Europie chrześcijaństwo?
Jan Paweł II szukał odpowiedniej drogi do przekazania wartości religii, której był najwyŜszym przedstawicielem. Zawsze podkreślał, Ŝe jego nauczanie to nie narzucanie komuś jego wierzeń. W
wyobraŜeniu papieŜa Europa wcale nie miała się składać tylko z
obywateli będących katolikami. Jedność w wielości miała polegać na
współŜyciu wyznawców wszystkich religii, których wyznawcy zamieszkiwali teren Europy.
„Kultury europejskiej nie da zrozumieć się bez chrześcijaństwa: Ewangelia stanowi jej fundament … Dynamizm wiary chrześcijańskiej wyzwolił w kulturze europejskiej ogromne zdolności
twórcze”36. PapieŜ zauwaŜył w swoim nauczaniu, Ŝe prawie wszystkie wielkie cywilizacje, które w przeszłości zostały ukształtowane,
przestawały po kilku wiekach odgrywać znacząca rolę. Tylko kultura
europejska z jej chrześcijańskimi wartościami była i jest na nowo
odnawiana i ubogacana37.
NajwaŜniejszą kwestią pozostawało dla Jana Pawła II ukazanie, iŜ te wartości, które winni są prezentować wyznawcy Chrystu34

Opracowanie na podstawie materiału filmowego, Jan Paweł II. PapieŜ, który tworzył historię, Wyd. Hagi 2005.
35
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów
Europejskich, 5.10.1982, za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…,
dz. cyt., s. 14.
36
TamŜe, s. 14.
37
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sa zostały wpisane do procesu zjednoczeniowego tego kontynentu.
Dlatego podkreślał jak wielki cięŜar spoczywa właśnie na politykach
chrześcijańskich. „Dla zjednoczenia Europy nie ma alternatywy.
Politycy chrześcijańscy mogą wnieść własny wkład w ten proces.
Polega on na ukazywaniu nienaruszalnej godności kaŜdej osoby
ludzkiej. Na tej podstawie moŜna zbudować europejską kulturę Ŝycia. Chodzi w niej nie tylko o to, by w Europie Ŝyło się dobrze pod
względem ekonomicznym i finansowym, lecz takŜe o to, by była ona
zbudowana na fundamencie wartości, które przyczyniły się do jej
wielkości”38. Jan Paweł II odwołuje się w tych słowach do chrześcijaństwa jako części historii. Bowiem zapomnienie o przyszłości jest
rzeczą, do której nie moŜna dopuścić. Dlatego ten apel, który kierował do całej Europy, przemawiając do grupy parlamentarzystów
austriackich. Widział istniejący juŜ w tym czasie problem w tym
kraju, gdzie ludzie pamiętają tylko o wartościach, jakie daję im daleko posunięty rozwój ekonomiczny. W kraju, który uwaŜając się za
katolicki tylko dwa procent wiernych uczęszcza do kościoła. PapieŜ
nie mówił słów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Zawsze
to co przekazywał swojemu audytorium miało odzwierciedlenie w
bieŜącej sytuacji danego kraju.
Jan Paweł II wielokrotnie prezentował wartości ewangeliczne i to, jakie odniesienie mają one do Europy. Ewangelia „nie
prowadzi do zuboŜenia czy zgaszenia tego co kaŜdy człowiek, lud i
naród, kaŜda kultura w ciągu historii poznaje i realizuje jako dobro,
prawdę i piękno. Zachęcam raczej, by te wartości zostały zasymilo38

Jan Paweł II, Przemówienie do grupy parlamentarzystów austriackich, Rzym
23.03.1997, za: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła…, dz. cyt., s.
110.
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wane i rozwijanie; by wielkodusznie były wprowadzone w Ŝycie, tak
teŜ umiłowanie tego, co europejskie nie przeczy temu, co narodowe”39. Oznacza to, iŜ bez tego co mówi nauka Chrystusa, Europa nie
jest w stanie funkcjonować przynajmniej w takiej formie jak została
ukształtowana przez wieki. Samoświadomość jednostki jest toŜsama
ze świadomością w większym wymiarze. Wspólnoty narodowe
wpływają na rozwój i ubogacanie wspólnoty Europy40. Dlatego jeśli
poszczególne narody wywodzą się z kręgu kultury chrześcijańskiej
to takŜe większa wspólnota, jaką jest Unia Europejska teŜ powinna
być kształtowana w tym duchu. Jeśli więc państwa członkowanie
maja za zadanie wprowadzanie tego, co narodowe do kultury europejskiej, to takŜe wartości, które je kształtowały muszą być odpowiednio w nią wkomponowane. Zatem chrześcijaństwa nie da się w
Ŝaden sposób wymazać z procesu zjednoczeniowego.
„Europa w ścisłych granicach geograficznych, ze swym
dziedzictwem kulturowym i cywilizacyjnym – moŜe budować swą
przyszłość jedynie na podstawie trwałych zasad moralnych i jedynie
pod warunkiem, Ŝe twórcze działanie zaczynu ewangelicznego nie
zginie w niej przez ujarzmienie i zniewolenie jednostek i narodów”41. TakŜe dostrzeŜenie wartości pojedynczej osoby jest nadzieją
na zbudowanie silnej wspólnoty. Niepowtarzalność jednostki jest w
chrześcijaństwie mocno zakorzeniona. Budowanie wspólnoty na
kaŜdym człowieku jest gwarantem jedności we wspólnocie jako
całości. Jeśli waŜność jednostki jest największa wartością dla Europy
39
Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, za: H. Skorowski, Moja Europa?, Wyd.
Diecezji Tarnowskiej Biblos, Warszawa 2005, s. 140.
40
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to waŜność chrześcijaństwa powinna być takŜe nadrzędną, jako tej
religii, która akcentuje to w sposób najbardziej wyrazisty.
„Wielka część dorobku Europy w dziedzinie prawa, literatury, sztuki i filozofii nosi znamię chrześcijaństwa, i osiągnięć tych
nie sposób w pełni zrozumieć i docenić, jeśli nie spojrzy się na nie z
perspektywy chrześcijańskiej”42. Jeśli prawie kaŜda dziedzina Ŝycia
w poszczególnych państwach ma swoje umocowanie w chrześcijaństwie nie da się jego wymazać z tego, co osiągnęła Europa na przestrzeni wieków. Jak podkreślił Jan Paweł II jest to potrzebne do
pełnego zrozumienia tego dorobku, który tworzyły pokolenia na tym
kontynencie. Jeśli do pełnego zrozumienia prawa, literatury, sztuki i
filozofii w Europie potrzebne jest chrześcijaństwo, to wartości, którymi kieruje się ta religia powinny być wpisane w działalność kaŜdej
z instytucji, jakie działają na jej terenie.

6. „Nie chcemy zamykać się w ciasnych i pesymistycznych schematach kultury kryzysu”43
Kryzys w Europie
Wydawać się mogło, Ŝe po roku 1989 w Europie zapanuje
era pokoju i dobrobytu. Jednak tak się nie stało. Ilość wojen na jej
terenie wcale nie okazała się tak mała. Kraje, które powstawały w
wyniku rozpadu Jugosławii musiały bardzo krwawo walczyć o swoją
wolność. Europę na nowo opanował kryzys wojny, ale takŜe równie
42
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waŜny, kryzys w kulturze. Niektóre kraje Europy Wschodniej ciągle
nie wydostały się z reŜimu komunistycznego, który w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przybrał nieco inną formę. „Dla Europy
nadeszła godzina prawdy. Runęły mury, nie ma juŜ Ŝelaznych kurtyn, ale zmagania, których przedmiotem jest sens Ŝycia i wartość
wolności, toczą się z większa niŜ kiedykolwiek siłą w umysłach i
sumieniach”44. PapieŜ wypowiedział te słowa odwiedzając Słowenię,
kraj, który takŜe walczył o swoją wolność. Przestrzegał on zarówno
te kraje, które odzyskały wolność, jak i te, które ciągle o nią walczyły, czyli z obszaru byłej Jugosławii. Umiejętność uszanowania wolności i jej odpowiedniego zachowania jest największym wyzwaniem
dla tej części Europy. Jak okazało się nie była to rzecz łatwa, bowiem „kocioł bałkański” cały czas jest rozgrzany, a zaŜegnanie konfliktu okazuje się rzeczą bardzo trudną.
„Panujący obecnie klimat lęku i braku wiary w sens Ŝycia
oraz wyraźne zagubienie kultury europejskiej kaŜą nam spojrzeć w
nowy sposób na relację między chrześcijaństwem a kulturą, między
wiarą a rozumem”45. Stan ten jest często zauwaŜalny nie tylko w
Europie wschodniej, ale na całym kontynencie. Załamywanie się
wartości, które ukształtowały Europę nieodparcie towarzyszy temu
procesowi.
„Przyczyny groźnej sytuacji ludzkości, będącej u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, są głęboko zaburzone i wielo-
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płaszczyznowe”46. Jan Paweł II wspomina, Ŝe chociaŜ Europa była
źródłem powstania wielu cywilizacji na świecie, to takŜe jest ona
autorem dwóch wojen światowych. TakŜe ze Starego Kontynentu
wywodzą się ideologie, które miały i ciągle mają katastrofalne skutki
dla całego globu. Jan Paweł II wspomina, w swoim ostatnim dziele,
iŜ błędem jest postawienie myślenia jednostki nad wartość człowieka. Jest to kartezjański model „Cogito, ergo sum”, który odwrócił
wcześniej panujący porządek. „Dla Kartezjusza esse (być) stało się
czymś wtórnym, podczas gdy za pierwotne uwaŜał cogito (myślę)”47.
MoŜe wydawać się to dość banalnym stwierdzeniem, ale papieŜ
dostrzegł rzecz, której inni wcześniej nie widzieli. Jakakolwiek krytyka tego filozofa, zwłaszcza przez przedstawiciela Kościoła wydaje
się być nie na miejscu. Kartezjusz był bowiem tą osobą, która uwaŜała, iŜ przez racjonalne dowody dowiodła istnieniu Boga, czyli
Stwórcy materii. Dlatego samo stwierdzenie faktu przez Jana Pawła
II, które nie uderza bezpośrednio w osobę tego wielkiego filozofa i
naukowca wydaję się być i tak bardzo śmiałe.
Odwrócenie i negowanie wcześniejszego górowania osoby
ludzkiej, które było zauwaŜalne wcześniej wśród filozofów, stało się
początkiem tego, czym moŜemy nazwać dziś kryzysem Europy. Nie
nastąpiło to od razu. Jeszcze kilka wieków minęło zanim Stary Kontynent zaczął tracić status największego „mocarstwa” na świecie. W
pierwszej fazie było to na pewno pomocne dla Europy. Bowiem
kartezjański racjonalizm wpłynął na szybki rozwój nauki i ekonomii.
46
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Jednak kolejne nurty, które powstawały na bazie tego stwierdzenia, a
dogłębniej mówiąc skrajnego racjonalizmu były zgubne dla Europy.
Wystarczy popatrzeć na dwóch dziewiętnasto wiecznych filozofów
Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, których teoria wydawała się być
zwykłą „skrzynką z Ŝyczeniami”, i nazwana była zresztą utopijną.
Wystarczyło tylko niewielkie zracjonalizowanie ich załoŜeń przez
Lenina i ich filozofia okazała się wielce zgubna dla Europy. W tym
okresie nie brakowało zwolenników tego nurtu na całym kontynencie.
RównieŜ wiek XIX był tym okresem gdzie ekonomia wzięła górę nad poszanowaniem człowieka. Zaczął się proces powolnego
„dobijania” Europy. Kontynent ten chciał zbyt szybko stać się potęŜnym za cenę esse (być) człowieka. Wyścig za pieniądzem i próba
przyśpieszania w nieskończoność wielkiej rewolucji technicznej dała
Europie wiele w dziedzinie ekonomi. Jednak pośrednim skutkiem
zbyt szybkich przemian były dwie wojny światowe. Ten kryzys
Starego Kontynentu odbił piętno na całym świecie, a takŜe postawił
Europę w cieniu Stanów Zjednoczonych na wiele lat.
MoŜe jest to zbyt daleko idące rozumowanie, ale innym
bardziej drastycznym przykładem, który opierał się na kwestii rozumowej było stworzenie „filozofii” faszystowskiej, która teŜ w pewien sposób wzorowała się na myśleniu o potędze jednego narodu.
Człowiek przestał odgrywać jakąkolwiek rolę, co dało moŜliwość
tworzenia tak drastycznych filozofii.
Jeśli kult jednostki ma być siłą Europy, to tylko wtedy, gdy
kaŜda nawet najbardziej bezbronna osoba ludzka, będzie w taki sam
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sposób szanowana. To właśnie zakładała filozofia Jana Pawła II. To
zakłada filozofia chrześcijańskiej Europy.

8. Podsumowanie
Rola Jana Pawła II w integracji europejskiej była bardzo
duŜa. Okres jego pontyfikatu zbiegł się z bardzo trudną sytuacją w
Europie, jaką był okres komunizmu, a potem jego upadek. Symbolem jego walki z tym systemem był zamach na jego Ŝycie przeprowadzony w 1981 roku prawdopodobnie na zlecenie władz komunistycznych Związku Radzieckiego..
Mimo, iŜ był zwierzchnikiem Kościoła katolickiego szukał
daleko pojętego ekumenizmu z przedstawicielami innych religii.
Dialog, jaki prowadził z anglikanami, protestantami, prawosławnymi
a takŜe muzułmanami, Ŝydami i przedstawicielami pozostałych religii był pierwszym na tak szeroką skalę w historii Kościoła. Spotkanie przedstawicieli wszystkich największych religii w AsyŜu w 1986
było tego najlepszym przykładem. Mimo, iŜ spotkało się z krytyką
takŜe przedstawicieli katolicyzmu, stało się waŜnym punktem pracy
ekumenicznej papieŜa. Nie zawahał się takŜe, aby zorganizować
kolejne tego typu spotkanie, zapraszając jeszcze większą liczbę
przedstawicieli poszczególnych religii., które odbyło się w 2002
roku. Było one pokojową odpowiedzią na ataki na Word Trade Center z września 2001 roku.
Jednoznaczna ocena roli Jana Pawła II nie jest moŜliwa do
określenia. Jest ona inna dla kaŜdego z poszczególnych krajów europejskich. RóŜnice moŜna zauwaŜyć takŜe wewnątrz poszczególnych
krajów. Obywatele katolickiej części Europy uznają ja za bardzo
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znaczącą. Natomiast w krajach protestanckich i prawosławnych rolę
tą określa się jako znacznie mniejszą. Jednak prawie na całym Starym Kontynencie postrzegana jest w sposób pozytywny, wspomniana wcześniej owocna walka Jana Pawła II z komunizmem, a takŜe
ciągle nawoływanie do pokoju na świecie. Natomiast elementy, które
uwaŜane są przez nie-katolików za negatywne jego pontyfikacie, to
zwłaszcza brak konsekwencji w podejmowanym dialogu z poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa i ukazywanie wyŜszości Kościoła rzymskokatolickiego nad innymi odłamami chrześcijaństwa.
Sztandarowym przykładem często podnoszonym w Europie jest
encyklika „Dominus Iesus” podkreślająca wiodącą rolę katolicyzmu
wśród pozostałych religii.
Jan Paweł II pozostawił po sobie bardzo duŜą spuściznę w
postaci swojego nauczania, dotyczącego Europy. Czytanie jego tekstów jest dość trudne, jednak odkrywanie jego przesłania pozwala
lepiej zrozumieć to, co starał się przekazać kaŜdemu ze swoich słuchaczy. WaŜnym zadaniem dla kaŜdego Europejczyka, a zwłaszcza
Polaka, bowiem to on z tego narodu się wywodził, jest odkrycie jego
nauczania w kwestii tego jak zjednoczona Europa powinna wyglądać. Bowiem jeśli będziemy podąŜać tylko za dobrami materialnymi
i dobrobytem ekonomicznym Starego Kontynentu, to za kilkadziesiąt
lat stanie się on maszyną do pracy i konsumpcji. Wartości, które
promował Jan Paweł II dają nadzieję na inny scenariusz.
Z punktu widzenia młodego Europejczyka uwaŜam, Ŝe papieŜ wpłynął w bardzo duŜej mierze na to, iŜ teraz moŜemy Ŝyć w
wolnej Polsce, w wolnej chodź jeszcze nie do końca – Europie. Spotykając obywateli innych krajów uświadomiłem sobie, iŜ był to
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wielki człowiek, którego wielkości często my sami – Polacy nie
potrafimy docenić. Nie chodzi tutaj tylko o kwestie tego, iŜ zajmował wysokie stanowisko w hierarchii ale to, Ŝe jego nauczanie i osoba znana jest niemal kaŜdemu Europejczykowi. TakŜe obywatele
Ojczyny Jana Pawła II, są często postrzegani w pozytywnych barwach ze względu na tą postać. Stała się ona symbolem miejsca Polski w Europie.
WaŜne zadanie w procesie jednoczenia się Europy mają rodacy Jana Pawła II. PapieŜ podkreślał to wielokrotnie. Dlatego uwaŜam, Ŝe zamiast czerpać wzorce z obcych kultur powinniśmy zacząć
„słuchać” tego, co wypowiedział przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu nasz wielki rodak.
Oczywiście nie moŜna zapomnieć, iŜ słowiański papieŜ
wywoływał wiele kontrowersji i miał sporo przeciwników. Jednak
pozytywne strony tej osobowości biorą górę nad tym, co złego mu
zarzucano.
Jeśli nauczanie Jana Pawła II przerodzi się w czyn, to Europa ma szanse być zjednoczoną, jak nigdy dotąd.
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Katarzyna Kuczek*

Chińsko-europejskie powiązania w obliczu tranzycji ładu
międzynarodowego
1. Poszukiwanie kompromisu, czy gra na czas?
„W związku z coraz większym znaczeniem zarówno UE, jak
i Chin, na politycznej arenie międzynarodowej ich związek przez
ostatnie kilka lat rozwijał się dynamicznie, z połoŜeniem nacisku na
dialog polityczny, umowy sektorowe i wymianę instytucjonalną”1.
Powody, dla których Świat Zachodu poszukuje zbliŜenia z krajami
Azji Wschodniej są stosunkowo klarowne - dynamizm rozwoju
państw azjatyckich w sposób naturalny zachęca do zacieśniania
więzów gospodarczych. Dialog stymulowany jest potrzebą współdziałania z państwami o coraz istotniejszej roli politycznej i ekonomicznej oraz przekształcenia w strukturze układów politycznych.
Powstanie nowych centrów silnego oddziaływania i postępujące
procesy globalizacji wymogły na podmiotach podjęcie wyzwania,
jakim jest formalne zdefiniowanie ram współpracy. Motywem niewątpliwej wagi stała się konieczność włączenia Chin do kolejnych
organizacji międzynarodowej (tak, by skuteczniej kontrolować pora-
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Ŝające dla większości rywali tempo rozwoju)2. Mimo, iŜ UE deklaruje działanie w imię szczytnych pobudek: wprowadzenia Chin do
międzynarodowego dialogu politycznego, wsparcia dla przemian
prodemokratycznych, nadzoru nad przestrzeganiem praw człowieka i
przyśpieszenia chińskiej integracji ze światową gospodarką3, to wzajemne relacje koncentrują się rzecz jasna na płaszczyźnie ekonomicznej. Chiny tymczasem skupiają swą uwagę głównie na rozbudowywaniu systemu wielobiegunowego, zachowaniu poprawnych
relacji z krajami wspólnego rynku i obserwacji procesów integracyjnych. Europa stanowi ponadto cenne źródło doświadczenia, rynek
zbytu, zaplecze naukowo-badawcze miejsce gdzie pozyskać moŜna
kapitał4. Nie da się jednak nie dostrzec aspiracji do przekształcenia
kraju w najpotęŜniejszą pracownię rozwoju gospodarczego, a te nie
pozwalają wykluczyć przemiany potęgi Pax America w Pax Sinica.
Początki wzajemnej współpracy nie były tak owocne, handel
wymaga zachowania minimów poprawności politycznej, a ta nie
zawsze cechowała relacje Państwa Środka i - określanych mianem
barbarzyńców Rong – Europejczyków. Chińskie powiązania z Zachodem zainicjowane zostały w wieku XVIII Kampanią Wschodnioindyjską5. Wyniszczająca psychologicznie wymiana „opium za herbatę” doprowadziła do wojen i rabunkowego podziału narodu. „Ze
2

E. HaliŜak, S. Parzymies, Unia Europejska. Nowy typ Wspólnoty Międzynarodowej,
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2002, s. 208-209.
3
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm, z dnia
22.12.2005.
4
D. Kondradkiewicz, Stosunki ChRL z Unią Europejską, [w:] K. Iwańczuk, A. Ziętek
(red.), Chiny w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s.
179-180.
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względu na ogrom Chin, bogactwo i wysoki poziom ich kultury,
konfrontacja cywilizacji wschodnioazjatyckiej z Europą miała
szczególnie zawikłany i dramatyczny przebieg, doszło ostatecznie do
jej transformacji, a nie unicestwienia”6. Rzeczywiste ochłodzenie
wzajemnych stosunków trwało aŜ do powstania Chińskiej Republiki
Ludowej w 1949 roku, a prawdziwej Ŝywotności wzajemne relacje
nabrały po upadku reŜimu komunistycznego w Europie7. „Likwidacja systemu jałtańskiego (...) stwarzała przed Chinami szansę na
występowanie w roli jednego z głównych aktorów w wielobiegunowej strukturze międzynarodowej, dając dogodną pozycję do ubiegania się nawet o światową dominację w dalszej przyszłości”8. Reformy handlowe zainicjowano jako jeden z wielu eksperymentów, jednak juŜ w roku 1978 test okazał się intratnym dla gospodarki przedsięwzięciem. Postawienie na eksport jako podstawę dla gospodarczego rozkwitu wymusiło na komunistycznej władzy przekonwertowanie zasad narodowej dyplomacji. Oficjalne stosunki ze
Wspólnotą Europejską zapoczątkowano w maju 1975 roku w trakcie
wizyty komisarza Christophera Sames’s w Chinach. W dniach 21-23
maja 1985 roku w Brukseli zawarto Porozumienie o Handlu i
Współpracy Gospodarczej9. Postępującą zaŜyłość obustronnych

5
Zob. http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+cn0233), z
dnia 6.12.2005.
6
K. Gawlikowski, Chiny wobec Europy. Reformy wojskowe XIX wieku, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1979, s. 6-7.
7
Zob. http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+cn0334), z
dnia 8.01.2006..
8
J. Bylica, J. Rowiński, Aspiracje mocarstwowe Chin w świecie wielobiegunowym,
[w:] B. Mrozek, S. Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 137.
9
http://www.delchn.cec.eu.int/en/eu_and_china/How_do_the_EU_&_China_commu
nicate.htm, z dnia 15.05.2006.
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relacji zakłóciły wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku na Placu Niebiańskiego Spokoju (oficjalnie potępione w trakcie czerwcowego
szczytu Rady Europejskiej w Madrycie). Całkowite zniesienie nałoŜonych wówczas na handel i politykę ograniczeń nastąpiło dopiero 5
czerwca 1995 roku, wraz z przyjęciem przez Komisję Europejską
Strategii Długookresowej Stosunków WE z ChRL. Akt ulegał licznym udoskonaleniom, między innymi w dokumencie o budowie
kompleksowego partnerstwa z Chinami w roku 1998, czy strategii
UE względem Chin z roku 2001 o skuteczniejszej implementacji
przyjętych przez strony załoŜeń10. Ostania zmiana z 10 września
2003 roku określona jest juŜ mianem dojrzałego partnerstwa, a opiewa
ona

wspólne

interesy

i

wyzwania

w

stosunkach

chińsko-

europejskich11.
Unia Europejska rozwija stosunki dwustronne z Chinami poprzez wzniosłe deklaracje w bogatym dorobku unijnych aktów prawnych. Prowadzi równieŜ kompleksową współpracę na forum organizacji międzynarodowych. Bazą dla wzajemnej współpracy w ramach
stosunków wielostronnych UE i ChRL jest Międzynarodowy Dialog
Azja-Europa (ASEM), zainicjowany w dniach 1-2 marca 1996 roku w
Bangkoku. W jego skład, obok wszystkich państw członkowskich UE,
wchodzi siedem krajów ASEAN, Japonia, ChRL i Korea Południowa12. „Cechami charakterystycznymi ASEM są: nieformalność, rozu-

10

Zob. EU Strategy towards China: Implementation of the 1998 Communication and
Future Steps for a more Effective EU Policy, Brussels 15.05.2001, (COM), s. 4-6.
11
A maturing partnership–shared interests and challenges In EU-China relations.
Commission policy paper for transmission to the Council and the European Parliament, Brussels 10.09.2003, (COM), s. 3-6.
12
European Commission, An introduction to the Europe meeting – ASEM , Office for
Official Publication of the EC, Luxemburg 2002, s. 4-6.
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miana jako brak potrzeby instytucjonalizacji; wielowymiarowość
(wymiar ekonomiczny, polityczny i kulturowy) oraz fakt, Ŝe forum to
oparte jest o zasadę współpracy”13. Nie posiada ono formalnych organów, a uzgodnione na szczytach przywódców kwestie prezentowane
są w formie zaleceń rządom członków organizacji. Pomimo iŜ według
G. Regal dialog w szerszej perspektywie, jako międzycywilizacyjne
zetknięcie się wartości Zachodu ze Wschodem, stwarza Chińczykom
szansę czerpania z europejskiego doświadczenia, to kulturowa odmienność, jak i znacząca odległość geograficzna oraz mała pilność
azjatyckich uczniów, generują rozliczne konflikty na forum organizacji, a niski poziom zaufania skutecznie uniemoŜliwia rozwinięcie
skrzydeł wzajemnej współpracy14. W efekcie dialog sprowadza się do
wymiany wzajemnych grzeczności i demonstracji Ŝyczeń z jednej
stronny i próby stworzenia pozorów ich urzeczywistnienia z drugiej
(szczególnie w problematycznych obszarach ochrony praw człowieka
i otwarcia rynków na swobodę wymiany handlowej).
Współpraca w ramach ASEM dała początek nieformalnym
negocjacjom o poparcie dla chińskiego członkostwa w strukturach
Światowej Organizacji Handlu (WTO). W rezultacie 19 maja 2000
roku wygenerowane zostało dwustronne porozumienie Unii Europejskiej i ChRL w sprawie WTO, które stało się kamieniem milowym w
chińskim procesie akcesyjnym do tejŜe organizacji. „Władze Chin
zgodziły się uznać europejskie standardy własności intelektualnej,

13

A. Santagostino, The ASEM process from Bangkok to Seoul, [w:] B. Mucha-Leszko
(red.) Gospodarka światowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 143.
14
G. Regal, Thinking Strategically about ASEM, The Pacific Review 1/1997, s. 128131.
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normy ochrony środowiska i weterynaryjne”15, ponadto przyzwoliły
na tymczasowe wprowadzenie środków ochronnych. Jako bezpośredni
efekt uzgodnień w protokole akcesji Chin do WTO zawarto klauzulę
zastrzegającą moŜliwość selektywnego korzystania (do roku 2013) z
mechanizmu Temporary Produkt-Specific Safeguard Machanism
(TPSSM). Mechanizm uwzględnia moŜliwość stosowania dodatkowych ograniczeń, nakładania kontyngentów oraz pomocniczych
opłat celnych na chińskie towary, w przypadku gdy ich bezpośredni
import lub bariery wprowadzone przez innego członka Organizacji
skutkują zakłóceniami na rynku16. Uzgodnienia zawarte pomiędzy
stronami, w optymistycznej ocenie D. Kondrakiewicza, poprawią
dostęp europejskich przedsiębiorców do chińskiego rynku usług,
zwłaszcza w zamkniętych dotychczas obszarach ubezpieczeń i telekomunikacji17. Na zyski z chińskiej perspektywy patrzy H. Weiping,
stwierdzając, iŜ w pełni swobodny dostęp do światowego handlu ostatecznie uwieńczy reformy prorynkowe, otworzy kraj na rzetelny system instytucji kredytowych, da jej waŜny w negocjacjach nad kształtem światowego handlu głos. Bilans zysków chińskiego członkostwa
przechyla szalę na korzyść ChRL. Poza pozytywami, jakie będą płynąć ze ściślejszej kooperacji, unijni przedsiębiorcy odczują dotkliwie
rosnące ze strony chińskich towarów, a stopniowo równieŜ i usług
zagroŜenie. Wprawdzie konkurencja to czynnik stymulującym rozwój
gospodarczy, co winno przełoŜyć się na poprawę sytuacji ekonomicz15

D. Kondradkiewicz, Stosunki ChRL …, dz. cyt., s. 188.
E. Kaliszuk, Postępowania antydumpingowe i inne instrumenty protekcjonizmu
uwarunkowanego, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, IKCHZ, Warszawa 2004, t. I, s. 191.
17
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.html, z
dnia 2.03.2006.
16
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nej w obydwu strukturach, to jednak UE nie ukrywa swych obaw
przed zalaniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
„chińszczyzną”. Pomimo więc jak zawsze szczytnych deklaracji, Unia
wykorzystuje przysługujące jej prawo ochrony wspólnego rynku.
Rozporządzeniem Rady UE 138/2003 wprowadziła bariery ochronne
na import odzieŜy i tekstyliów z Chin do roku 2008. Po tym okresie
UE korzystała będzie z ogólnych preferencji w ramach TPSSM.
Zabieg będący „grą na czas” coraz bardziej uwidocznia rosnącą rywalizację z nowo uprzemysłowionym krajem. Unia Europejska wiedziona przezornością, zachowując zasady politycznej poprawności, próbuje odciągnąć w czasie otwarcie swoich rynków na handel z ChRL. „31
grudnia 2004 roku wygasły kontyngenty ograniczające import niektórego rodzaju obuwia z Chin do UE, ustanowione w rozporządzeniu
Rady z dnia 3.03.2003 roku nr 427/2003. Oznacza to, […] Ŝe od dnia 1
stycznia 2005 roku nie ma obowiązku posiadania licencji importowej
wystawionej w ramach kontyngentów”18. Nowe Rozporządzenie
117/2005 utrzymuje metodę double checking (licencji eksportowych
oraz wydanych przez kraj członkowski licencji importowych) tylko w
stosunku do specyficznych gatunków obuwia, pozostałe dobra (regulowane rozporządzeniem) trafiają do UE bez konieczności uzyskania
dodatkowych pozwoleń

19

. Dotychczas skutecznie chroniony przed

chińskim towarem rynek europejski został szczególnie dotknięty przez
proces otwarcia. Europejskich producentów obuwia i tekstyliów prze18

http://www.mgip.gov.pl/Clo/SrodkiPozataryfowe/ObuwieIZastawy.htm, z dnia
22.05.2006.
http://www.mgip.gov.pl/Clo/Clo_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRORI
GINALURL=%2fClo%2fSrodkiPozataryfowe%2fogloszenieZmianZasadImportu%2
ehtm&NRNODEGUID=%7b9D8F35A7-79BD-4D89-8092-94D2C29AAD5F%7d&N
RCACHEHINT=NoModifyGuest#nadzor, z dnia 22.05.2006.
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raŜa to, iŜ chińskie towary od pewnego czasu konkurują ceną, a przestają ustępować jakością20. Na razie współzawodnictwo obejmuje
wymianę dóbr pracochłonnych, jednakŜe wkrótce ogarnie produkty
kapitałochłonne, a ostatecznie usługi wysokiej techniki. W swych
obawach UE pokazuje jednak pewną niekonsekwencję. W 1998 roku
uznała reformy prorynkowe w Państwie Środka za wystarczające, by
przyznać mu adekwatne do krajów demokracji systemy naliczania ceł
antydumpingowych i zindywidualizowanych marŜ. „Dzięki temu
wartość normalna produkowanych przez nich [Chiny] towarów mogła
być ustalana w sposób mniej arbitralny, bo na podstawie rzeczywistych cen sprzedaŜy lub kosztów produkcji, a nie na podstawie cen i
kosztów produkowanych w wybranym kraju trzecim o gospodarce
rynkowej”21. Ponadto juŜ w 2004 roku ChRL wystąpiła do UE z wnioskiem o przyznanie jej statusu gospodarki rynkowej. Zgłoszenie, zaopiniowane pozytywnie, stanowiło znaczny krok w kierunku liberalizacji wzajemnych obrotów handlowych. Na podobną deklarację od
pozostałych gospodarek Chiny będą musiały bowiem jeszcze poczekać22. Mimo wymuszanych pozorami dyplomacji postępów, to Chiny
naleŜą właśnie do grupy państw, przeciw którym najczęściej wszczyna
się postępowania antydumpingowe23 (przewaŜenie w odniesieniu do
towarów przemysłu chemicznego, metalurgicznego i odzieŜowego, a
więc tych, które charakteryzują się przewagą podaŜy nad popytem i
konkurują ceną). OskarŜenia o inicjowanie znaczącej liczby postę20

http://globaleconomy.pl/content/view/4/26, z dnia 24.05.2006.
E. Kaliszuk, Postępowania antydumpingowe i inne instrumenty protekcjonizmu
uwarunkowanego, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, IKCHZ, Warszawa 2004, t. I., s. 191.
22
TamŜe, s. 192.
23
TamŜe, s. 192-196.
21
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powań antydumpingowych świadczą o rosnącej roli tak zwanego
uwarunkowanego protekcjonizmu, który intensyfikuje się wraz ze
spadkiem roli klasycznych ograniczeń handlu24. Niejednokrotnie juŜ
sama groźba wszczęcia postępowania skutecznie ogranicza moŜliwości importera, a zainicjowana procedura podcina mu przysłowiowe „skrzydła” na stosunkowo długi, przynajmniej dwunastomiesięczny, okres. PowyŜsze zarzuty są wystarczająca przesłanką, by
wnioskować o obronnej pozycji handlu europejskiego, niejednoznacznych postawach, które zaprzeczają głośnym i jakŜe częstym
deklaracjom o walkę w imię liberalizacji handlu światowego.

2. Dialog europejsko-chiński – czyli obszary wspólnych interesów
Pomimo iŜ podstawę dla wzajemnej współpracy stanowi
handel, to strony angaŜują się w szereg płaszczyzn wykraczających
poza wymianę artykułów. Wraz z umacnianiem się relacji politycznych i handlowych coraz częściej interesowano się nowymi dziedzinami, takimi jak nauka, technika, kultura czy polityka społeczna. W
chińsko-europejskich stosunkach wyróŜnić moŜna więc 23 podstawowe sfery współpracy. W zaleŜności od wagi i specyfiki danego sektora
przybierają one postać pogłębionej kooperacji na podstawie umowy,
dialogu lub regularnych spotkań grup roboczych25. KE utrzymuje, iŜ
wspólna koordynacja relewantnych dla obydwu stron działów gospodarki zaowocuje korzyściami dla społeczeństw ChRL i UE. PoniŜej
omówiona jest większość z wdroŜonych w ciągu ostatnich trzech lat
24

TamŜe, s 187-188.
Current Architecture of EU-China Relations, [z:]
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/docs/architecture.pdf, z dnia
22.05.2006, s. 1.
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(jako przejaw realizowania China’s EU Policy Paper z października
2003 roku) obszarów26:
1.

Sektory objęte umowami to:
•

Nauka i Technika – wprowadzone umową z 1999 roku (odnowioną w grudniu 2004 roku). Dokument promuje współpracę indywidualną ośrodków naukowo-badawczych, uczelni
wyŜszych i indywidualnych podmiotów, wymianę doświadczeń oraz transfer zasobów zaangaŜowanych jednostek27.

•

Turystyka regulowana jest przez umowę o ruchu wycieczkowym. Akt zapewnia swobodę przebywania na terytorium UE
turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym, precyzuje zasady ubiegania się o 30-dniowe wizy strefy Schengen,
a takŜe procedury informowania władz europejskich o nielegalnym pobycie chińskich obywateli na terytorium Wspólnoty28.

•

Odprawa celna to dział bazujący na umowie z listopada 2004
roku o współpracy w sprawach procedur celnych. Dokument
ma na celu budowę stymulującego dla bilateralnego handlu
środowiska, przy jednoczesnym minimalizowaniu zjawiska
defraudacji i piractwa29. Współpraca koncentruje się na
utrzymaniu kanałów wymiany informacji oraz podejmowa-

26

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm, z dnia 06.03.2006.
Agreement for scientific and technological cooperation between the EC and the
Government of the People’s Republic of China, Official Journal of the European
Community, L 6/40 11 January 2000, s. 2-3.
28
Memorandum of Understanding between the National Tourism Administration of
the People’s Republic of China and the EC On Visa and Related Issues Concerning
Tourist Groups From the People’s Republic of China (ADS), [z:]
http://www.delchn.cec.eu.int/en/whatsnew/mou_291003_en.pdf, z dnia 22.03.2006, s.
3-7.
27
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niu środków niezbędnych dla usprawnienia przepływu towarów – obejmuje tematykę programów pomocowych oraz
transfer doświadczenia i środków finansowych.
•

Transport morski został doprecyzowany w umowie sektorowej z 2002 roku, która zezwala stronom na swobodę prowadzenia usług w transporcie wodnym, wolne wejście do portów a takŜe gwarantuje niczym niezakłóconą dostępność
usług dodatkowych30.

•

„System Galileo, który ma zostać uruchomiony w 2008 roku,
będzie najbardziej precyzyjną alternatywą dla amerykańskiej
sieci satelitów globalnego pozycyjnego GPS. Będzie stosowany głównie do pozycjonowania pojazdów i innych środków transportu, jak równieŜ do badań naukowych, zarządzania gruntami i monitorowania katastrof”31. Umowa o uczestnictwie Chin w przedsięwzięciu zawarta została w październiku 2004 roku. Tym samym ChRL to pierwszy kraj nieczłonkowski zaangaŜowany w program i dostarczający 200
milionów Euro do inwestycji wartej 3-4 miliardy Euro32.

•

Energetyka jądrowa w chińskim (najnowocześniejszym) wydaniu jest przedmiotem szczególnego zainteresowania europejskich badaczy pracujących na przestarzałych, kontynentalnych reaktorach. W ramach umowy sektorowej EUROATOM z ChRL partnerzy podejmują starania o pokojowe

29

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm, z dnia 22.05.2006.
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm, z dnia 22.05.2006.
31
Komisja Europejska, Światowy gracz, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, Luksemburg 2005, s. 21.
32
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm, z dnia 22.05.2006.
30
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wykorzystywanie zasobów jądrowych, prowadzą obustronne
wsparcie finansowe i naukowe.
2.

Dialog polityczny i kooperacja grup roboczych obejmuje:
•

Politykę konkurencji, która w konieczności stworzenia niezaleŜnych od państwa sił rynkowych i ograniczania roli pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw państwowych jest
elementem nieodzownym dla przemian gospodarczych w
Chinach. Unia Europejska, zachęcając chińskich partnerów
do korzystania z dorobku europejskiego, stworzyła w maju
2004 roku stały mechanizm doradczo-konsultacyjny w tym
obszarze.

•

Ochronę konsumenta – wzrastające powiązania handlowe
wymusiły na stronach zaangaŜowanie się w kwestie bezpieczeństwa produktów. Kooperacja opiera się na porozumieniu
Dyrekcji Generalnej do spraw Zdrowia i Ochrony Konsumenta (SANCO) i Chińskiej Rządowej Agencji do spraw
Ochrony, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ). Funkcjonująca
w jego ramach grupa robocza odpowiada za implementację
podjętych zobowiązań.

•

Bezpieczeństwo Ŝywności jako przedmiot wspólnej troski
podporządkowane jest podmiotom odpowiedzialnym za
ochronę konsumenta, skupia się na kwestiach sanitarnych i
fitosanitarnych.

•

Rolnictwo objęto współpracą w lipcu 2005 roku, kiedy ustanowiony przez Ministra ChRL do spraw Rolnictwa i właściwą Dyrekcję Generalną KE dialog polityczny zdefiniował
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potrzebę regularnych spotkań, w trakcie których doprecyzowane zostaną prawne jej ramy.
•

Edukację i kulturę – UE, uznając potrzebę Chin do zwiększania liczby wykwalifikowanej kadry, umoŜliwia chińskim
obywatelom podejmowanie kształcenia w państwach członkowskich na podstawie systemów stypendialnych programu
Erasmus Mundus.

•

Energię i energetykę jądrową, a więc kwestie budzące w
ostatnich latach szereg niepokojów. W obliczu rosnącej
chłonności chińskiej gospodarki i jej destrukcyjnego wpływu
na środowisko od 1994 roku współpraca przybiera postać corocznych spotkań grup roboczych i co półrocznych szczytów,
na których poruszane są bieŜące i najbardziej niepokojące
kwestie33.

•

Ochronę środowiska, która zaniedbywana w komunistycznym reŜimie, w ostatnich latach stała się przedmiotem troski
ChRL. Dialog z Europejczykami prowadzony jest na szczeblu ministerialnym, a zachęca do dbałości o zrównowaŜony
rozwój, korzystania z odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Znacząca część budŜetu w
ramach programów pomocowych34 dla Chin przeznaczana
jest na ten priorytet.

•

Społeczeństwo informacyjne, jako sfera koordynacji, zapoczątkowana została juŜ w roku 1997. Kompleksowe działania
skupiają się na współpracy zespołów badawczych, jak i dia-

33
34

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm, z dnia 22.05.2006.
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/asia/rel/prog.htm, z dnia 23.05.2006.
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logu politycznym w dziedzinie telekomunikacji, bezpieczeństwa internetowego i handlu elektronicznego35.
•

Prawa własności intelektualnej (IPR) to w Chinach jeden z
największych problemów strukturalnych. ChRL poczyniła
postępy w dostosowaniach do będącej jedną z podstaw prawnych WTO Intellectual Property Rights Agrement. Formalny
dialog z UE w tym obszarze istnieje od 2003 roku i nadal
wymaga wielu zabiegów prawnych36.

•

Wspólne regulacje. Dialog skupia się na wdraŜaniu zasad
demokratycznej gospodarki w Chinach i koherencji standardów produkcji, co wpłynąć ma na poprawę warunków dla
handlu i inwestycji. W jego ramach operuje 13 Grup Roboczych (ocena jakości, standaryzacja, techniczne bariery w
handlu, zabawki, produkty elektryczne, tekstylia, urządzenia
medyczne, urządzenia ciśnieniowe, standardy samochodowe,
kosmetyki, promieniowanie telefonów komórkowych).

•

Reformę makroekonomiczną i zmianę sektora finansów zawiązano w trakcie 4. szczytu Chiny – UE w roku 2004. Rok
później wyznaczono pierwsze cele: standaryzację księgowości i wdroŜenie drugiej umowy z Basle37.

•

Zatrudnienie i sprawy socjalne dopiero modelują swój kształt
– decyzję o wdraŜaniu współpracy w tej sferze podjęto we
wrześniu 2005 roku. Od stycznia 2006 roku, w ramach dialo-

35

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r14207.htm, z dnia 23.04.2006.
EU-China Dialogue on IPR, [z:] http://ec.europa.eu/comm/external_relations/
china/intro/ipr_291003.pdf, z dnia 20.11.2005, s. 1-2.
37
Zob. http://www.ueapme.com/docs/press_releases/pr_2003/030731_%20Basel%
20II.pdf, z dnia 22.05.2006, s. 1.
36
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gu, UE wspiera Chiny w reformowaniu polityki ochrony socjalnej.
Pomimo szczytnych przesłanek zawartych w umowach sektorowych faktem jest, Ŝe współpraca wykraczająca poza sferę gospodarki stanowi zasłonę dymną dla obustronnej konkurencji na polu ekonomii. Unijne programy pomocowe na wsparcie chińskiej transformacji stanowią niewielki odsetek wzajemnych obrotów handlowych.

3. Stosunki bilateralne, szansa czy zagroŜenie?
„Paliwem dla gospodarki Państwa Środka jest eksport.
Chińczycy podbili światowe rynki dumpingowymi cenami. Tylko
oni są w stanie zbudować samochód za 5 tysięcy dolarów albo uszyć
kurtkę za 5 dolarów. Statystyki są imponujące […] nadwyŜka handlowa w marcu 2006 roku wyniosła 11 miliardów dolarów i jest dwa
razy większa niŜ rok temu, a eksport wzrósł o 30%”38. Chiny utrzymują przewagę handlową w wymianie z niemal wszystkimi zakątkami
świata. Prawie kaŜdy Europejczyk codziennie posługuje się przynajmniej kilkoma przedmiotami chińskiej produkcji, co istotniejsze nie
tylko tymi z najniŜszej półki cenowej. Jak wynika z danych Banku
Światowego, w samym roku 2005 nadwyŜka osiągnęła wartość 101,9
miliardów dolarów39.
Zysk w bilansie Chiny osiągają ograniczeniami względem
importerów, zwłaszcza kosztownych dóbr wysokiej klasy. Operacja
pozwala na sztuczne ograniczanie tempa wzrostu juana, a tym samym
38
Rozgrzana chińska gospodarka moŜe nie wytrzymać tempa rozwoju, Dziennik
Polska-Europa-Świat 18.04.2006, s. 24.
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dostarcza moŜliwości do manipulowania walutą i narzucania dumpingowych cen40. „W lipcu 2005 roku Ludowy Bank Chin zrewaluował
juana o 2,1% w stosunku do dolara. Słaby juan sprawia, Ŝe tanie chińskie towary zalewają światowe rynki i uniemoŜliwiają producentom w
innych krajach konkurowanie z nimi. […] Szef Banku powiedział, Ŝe
rewaluacja pomoŜe zmniejszyć napięcie w światowym handlu, ale nie
będzie miała wielkiego wpływu na deficyt wymiany z USA i UE w
handlu z Chinami”41. Nie moŜna mieć więc wątpliwości, iŜ liczba
produktów z oznaczeniem made in China rosła będzie nieustannie.

Tabela 1: Wymiana towarowa ChRL i UE w miliardach Euro
Import do UE

Eksport do Chin

Bilans handlowy
UE

2000

74,4

25,8

-48,8

2002

89,6

34,9

-54,7

2004

126,9

48,1

-78,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: China, BG Trade Statistics 17.06.2005.

„Coraz więcej firm przenosi swoją produkcję do Azji.
Wszyscy dąŜą do obniŜenia kosztów, a tam za miesiąc pracy płaci
się robotnikowi od 30 do 50 dolarów. Chińskie buty, które sprzedaje
się w polskich sklepach, u producenta moŜna kupić za 3 do 6 zło-

39

http://siteresources.worldbank.org/INTCHWA/Resources/318862-1121421293578/
chinaei.pol1, z dnia 02.05.2006.
40
Rekordowe wyniki eksportu. Handlowy bilans Chin, Gazeta Wyborcza, 25.08.2005,
s. 26.
41
Chiny: smok coraz bardziej elastyczny, Rzeczpospolita, 20.07.2005, s. 19.
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tych”42. I mimo Ŝe jednych ta coraz dalej idąca kooperacja przeraŜa,
u innych zaś budzi entuzjazm, wzajemne powiązania zazębiają się
coraz bardziej. Jak wynika z danych Eurostat, w roku 2004 Chiny
były drugim po USA źródłem dla europejskiego importu (12,3%
całości) i trzecim odbiorcą eksportu (5,0%). Reasumując – mimo iŜ
do priorytetowej pozycji Stanów Zjednoczonych w bilansie handlowym Unii Chińczyków dzieli jeszcze ponad 10%, to kraj plasuje się
na drugim miejscu,, daleko pozostawiając za sobą kolejnego istotnego kooperanta – Szwajcarię. RównieŜ za Wielkim Murem rośnie
znaczenie UE jako partnera handlowego: UE to druga po Japonii
gospodarka. Z rocznym wskaźnikiem 13,9% wkładu na rzecz chińskiego importu. W eksporcie plasujmy się tuŜ za Stanami Zjednoczonymi z rezultatem 18,5%. RównieŜ w chińskim bilansie handlowym Europa znajduje się na drugiej, tuŜ po Stanach Zjednoczonych i
przed Japonią, pozycji (od największego partnera w roku 2004 dzieliły Unię tylko 0,2%). Gospodarka europejska, w kategorii wymiany
handlowej, jest więc dla Chin szczególnie waŜna. Fakt ten, umiejętnie wykorzystany, moŜe Europie przysporzyć wielu korzyści. Nadal
jednak uwagę ekonomistów przyciąga gigantyczny deficyt handlowy
Unii Europejskiej. Tabela 2 pokazuje jak prezentowały się transakcje
gospodarcze Chiny-Unia w podziale na sekcje produkcyjne w roku
2004.
Niezaprzeczalnie Państwo Środka ma istotne znaczenie w
handlu międzynarodowym, tym samym pełni adekwatną rolę w
wymianie bilateralnej z UE. „Chińskie towary są bardzo tanie i dla-

42

Chiński zimny prysznic, Express Ilustrowany, 30.29.2005.
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tego przynoszą korzyści ludziom o najróŜniejszych dochodach”43.
Społeczeństwo zyskuje, europejscy przedsiębiorcy narzekają. Pomimo
pozytywów, jakim jest spadek cen produktów (według niemieckich
danych o 1,8% w roku 2005), konkurencja zwłaszcza w sektorze

Tabela 2: Wymiana handlowa Chiny – UE z podziałem na sektory
w miliardach Euro
Import
Eksport
Bilans
Towary rolne

2808

1222

-1596

Energia

1170

104

-1066

Surowce

73

534

460

WyposaŜenie biurowe

40185

4388

-35737

Maszyny

6522

15192

8669

Chemikalia

3922

4352

430

Tekstylia i odzieŜ

16040

514

-15526

śelazo i stal

619

1245

626

Środki transportu

2556

6967

4412

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: China, BG Trade Statistics, 17.06.2005.

odzieŜowym i wyposaŜenia biurowego jest wyniszczająca. „Nie moŜna lekcewaŜyć negatywnych skutków tej nieograniczonej limitami
chińskiej ekspansji, bo w dłuŜszym horyzoncie czasowym spowoduje
to zagroŜenie stabilności ekonomicznej całej branŜy tekstylnej Unii,
wywoła konieczność redukcji zatrudnienia i doprowadzi do wzrostu
bezrobocia”44. Źródła chronicznego lęku przed pełnym otwarciem na
chińskie dobra tkwią więc daleko głębiej. Dane liczbowe o postępo43

M. Zieliński, Polska Chinami Europy?, Wprost, 26.06.2005, s. 18.
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waniach antydumpingowych wymierzonych w chiński handel, zaniŜanie cen, nieuczciwa konkurencja, wyŜszy wskaźnik eksportowanych
niŜ importowanych dóbr i inwestycji bezpośrednich skutecznie zniechęca europejczyków. Unia Europejska poszukuje, więc tym razem
„złotego środka”, „bo zamknąć się na wielki azjatycki kraj, nazywany
dziś fabryką świata byłoby ekonomicznym i handlowym absurdem”45.
Patrząc z przeciwnej strony, Kraj Pod Niebem to jedno z najbardziej
atrakcyjnych centrów do lokowania kapitału. Coraz bogatsi Chińczycy są skłonni wydawać więcej. Jak wynika z raportu z roku 2005,
zaprezentowanego przez chińską Krajową Komisję Rozwoju i Reform hossa będzie teraz stymulowana głównie popytem wewnętrznym, kraj z rynkiem, którego nasycenie potrwa jeszcze kilkanaście
lat jest więc prawdziwym rajem dla europejskich przedsiębiorców”46.
W 2001 roku Chiny powróciły po 15 latach nieobecności do
Światowej Organizacji Handlu. Kraj wiedziony potrzebą formalnego
wpisania się w struktury światowego handlu – w obliczu ponad 40%
udziału swych przedsiębiorstw w rynku globalnym oraz koniecznością
pozyskania zagranicznego kapitału zobowiązał się do stopniowego
otwarcia na inwestorów i towary zagraniczne47. Niekwestionowanym
faktem jest, iŜ Chiny są dopiero na początku swej drogi ku pełnej
liberalizacji handlu, a jedynym racjonalnym nie prowadzącym do
poraŜki rozwiązaniem jest implementowanie zasad WTO. Komunistyczna mentalność i specyfika cech narodowych powodują, iŜ Chiny

44

http://globaleconomy.pl/content/view/4/26, z dnia 24.05.2006.
W. Kedaj, Jak powstało cesarstwo biznesu?, Wprost, 4.11.2005, s. 16.
46
Chińczycy trzymają się mocno, Gazeta Wyborcza, 25.07.2005, 8.
47
T. Krawczyk, Wejście smoka, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
1.10.2005,. s. 14.
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mimo stopniowego obniŜania juŜ od 1996 roku stawek importowych
(do obecnej około 15 procentowej, właściwej dla reszty rozwiniętych
krajów świata wartości), są nadal adresatem rozlicznych oskarŜeń o
ograniczenia importu48. Bariery pozataryfowe, cła zaporowe, wysokie
podatki na importowane dobra, czy restrykcyjne cła ilościowe to tylko
kilka z ograniczeń, z których umiejętnie korzystają Chińczycy. Jak
podaje H. Weiping podatek na niektóre modele motocykli to prawie
100% ich wartości, towar po wkroczeniu na rynek i opłaceniu od 13
do 17% VAT-u jest cenowo droŜszy o średnio 30-35% niŜ w kraju
pochodzenia. Przedsiębiorcy narzekają jednak nie na samą wysokość
stawek celnych, ile na ich nieprzewidywalność. Ta bowiem zaleŜna
jest od miejsca, w którym towar przekroczy granicę, posiadania indywidualnych preferencyjnych pozwoleń, niestabilnych, i niejednokrotnie nazbyt surowych kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych. Państwo, jak większość uprzemysłowionych gospodarek, prowadzi dywersyfikację towarów w zaleŜności od kraju pochodzenia, jednakŜe
stosując odmienne, niejasne normy wprowadza widoczną dyskryminację. Nieobliczalność i mała klarowność aktów prawnych stwarza atmosferę chaosu. Dodatkowo napięcia potęgują nadal istniejące ograniczenia dla działalności firm parających się handlem, czy restrykcyjna
kontrola graniczna ponad 780 importowanych towarów49. „Mimo
twierdzeń chińskiego rządu, Ŝe bezpośrednie dopłaty do wszystkich
produktów eksportowych, ustały 1 stycznia 1991 roku, to partnerzy
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handlowi skarŜą się, Ŝe chińscy eksporterzy mogą korzystać z polityki
kredytowej, zwrotu podatku od eksportowanych towarów, preferencyjnej polityki podatkowej i polityki uprzywilejowania w zaopatrzeniu
w energię i surowce”50. W kolektywistycznej gospodarce zakorzeniany jest brak przywiązania do praw autorskich, te naruszane są codziennie przez niemal kaŜdego obywatela. Na podobne straty napotykają nie tylko wytwórcy oprogramowań, czy filmów wideo, ale usługodawcy w zetknięciu z hermetycznym rynkiem usług chińskich. Ze
względu na uciąŜliwość działań limitujących, problemy z zatrudnianiem siły roboczej, wymogi formalne joint venture odsetek usług
zagranicznych w stosunkach obustronnych UE i ChRL jest niewielki51.
Mimo, iŜ kraj nakierowany jest na prorynkowość i wolną
konkurencję, to zjawisko dumpingu zwłaszcza w odniesieniu do
przedsiębiorstw państwowych i utrzymania stanu niskiego bezrobocia
posunięte jest bardzo daleko (niektóre z konglomeratów posiadają
uprawnienia do wystosowywania stawek cenowych). Utrudnieniem
jest przemyt oraz przywiązanie do tradycyjnej w kraju biurokracji i
rozbudowanego aparatu administracji. Kraj, mimo intensywnych starań o inwestycje zagraniczne, ogranicza dostęp do sektorów szczególnie waŜnych dla narodowej gospodarki oraz tych podlegających nieoficjalnej ochronie52.
Reasumując, przed Chinami stoi szereg wymagań odnośnie
pozornie zliberalizowanego handlu – partnerzy domagają się respektowania zawartych w umowie o WTO przyrzeczeń: poprawy dostępu
50
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do rynku wewnętrznego towarów i usług, dopuszczenia do zamówień publicznych, ograniczenia barier taryfowych i pozataryfowych
we wspólnej wymianie handlowej. „Europejska opinia publiczna
potrzebuje konkretnych rezultatów, aby traktować chińską potęgę
gospodarczą nie jako zagroŜenie, lecz szansę – powiedział J. M.
Barosso, wyjaśniając, Ŝe obok usuwania nierównowagi w wymianie
handlowej konieczny jest takŜe postęp w kwestii praw człowieka”53.
By ekspansja nie była niebezpieczeństwem, a stała się zgodnie z
załoŜeniami kaŜdej wymiany handlowej obustronną korzyścią, wzajemne relacje wymagają wywaŜonych kompromisów. Aby Europa
mogła wymagać, sama musi wejść na drogę ustępstw. Dopóki obydwie strony ustanawiają ograniczenia, dopóty nie moŜe być mowy o
jakichkolwiek profitach we wzajemnych stosunkach handlowych.
Chińskie przywiązanie do widowiskowych rezultatów i nie oparte o
zasady fiar play zabiegi są większym zagroŜeniem od europejskiego
lawirowania w lukach prawa.

4. Złoty środek, czyli jak czerpać obustronne korzyści?
Prognozowanie przyszłości odbywa się w oparciu o dotychczas wypracowane wzorce. Wskazana przez D. Milczarka metoda
teoretyczno-jakościowa pozwala zauwaŜyć, jak przez światową
arenę dominacji przewijają się kolejne mocarstwa. „Rozwój kaŜdego
z nich przebiegał zgodnie z kolejnymi fazami: inicjacyjną (początkowego, mniej lub bardziej szybkiego wzrostu potęgi), przejściową
(dynamicznego umacniania potęgi) oraz pełnego wzrostu, kiedy
52
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pojawiają się juŜ pewne symptomy osłabienia pozycji mocarstwowej. Wymiana na pozycji czołowego mocarstwa takŜe odbywa się
etapami – najpierw pojawia się pretendent do odgrywania wiodącej
roli, następnie kwestionuje on status hegemona, aby następnie w
wyniku dekompozycji starego układu sił samemu objąć dominującą
pozycję”54. Dodatkowo, jak stwierdza G. Modelski, w stosunkowo
gorszym połoŜeniu znajdują się kraje o owszem gigantycznym potencjale rozwojowym, ale zapóźnione technologicznie, stosujące
merkantylizm

w

wymianie

handlowej,

marginalizujące

rolę

obywateli, ograniczające wolność mediów oraz te z duŜym
zapleczem militarnym55. Najbardziej zasadne w tym przypadku
wydaje się respektowanie i przyjmowanie za własne rozwiązań
wypracowanych na szczeblu międzynarodowym, przez państwa o
demokratycznych

strukturach

rządów,

z

jednoczesnym

uwzględnieniem wyŜszości praw ekonomicznych nad politycznymi.
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dynamicznie rozwijające się gospodarki oparte są na następujących
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produkcji
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energii oraz otwartości i liberalizmie w handlu56. Taki model jest
bowiem w stanie zapewnić sukcesywny i efektywny wzrost ekonomiczny, który zagwarantuje wysoką, a co najwaŜniejsze względnie
trwałą, pozycję ekonomiczną państwa.

Tabela 3: Wskaźniki makroekonomiczne państw w UE i Chinach
Powierzchnia Ludność
2

(mln km )

PKB

Wzrost

PKB/os

Przyrost

Wzrost

(Świat = (mld

PKB (% (EUR)

zatrudnie-

wydajności

100)

rocznie)

nia

pracy (%)

EUR)

(% rocznie)

Dane na rok 2003
UE
Chiny

3,9

7

9 458

2,4

22 300

0,2

0,9

9,6

20

1 326

9,5

1 020

1,0

41,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: China, BG Trade Statistics 17.06.2005, s.
1, China at a glance, [z:] http://devdata.worldbank.org/AAG/chn_aag.pdf, z dnia
29.04.2006, Chałas M., Unia Europejska w liczbach, Instytut Europejski, Łódź 2005,
s. 22-23, Raport KE na wiosenny szczyt Rady Europejskiej 26.03.2004. WdraŜanie
Strategii Lizbońskiej, Urząd Oficjalnych Publikacji WE, Luksemburg 2004, s. 38.

W chwili obecnej fazę pełnego wzrostu przechodzą Stany
Zjednoczone, tym samym dzierŜą one tytuł hegemona. Jednocześnie
zaobserwować moŜna pierwsze symptomy pogarszania się amerykańskiej koniunktury, co pozwala wnioskować, iŜ USA utraci w
przyszłości pozycję dominującą. Pomimo, iŜ państwo nadal pozostanie liczącą się siłą ekonomiczną, to tranzycja dokona się na rzecz
jednego z obecnych członków systemu wielobiegunowego. Pretendentem do prymatu jest Unia Europejska, której państwa członkowskie przeszły pomyślnie fazę inicjacji, a następnie wkroczyły w etap
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umacniania swojej potęgi. Jednocześnie coraz otwarciej mówi się o
przyszłej dominacji Chin. Niekwestionowane są zasługi kraju w
pomnaŜaniu kapitału, porywającym tempie rozwoju, implementowaniu technologii czy budowaniu potęgi handlowej. Chiny dokonują
skoku gospodarczego o skali przewyŜszającej jakikolwiek awans w
historii współczesnej gospodarki.
Konfrontacja wskaźników gospodarczych pokazuje, Ŝe Chiny nie dorównują Europejczykom w ogólnie rozumianym pojęciu
makroekonomii, jednakŜe analiza potencjału rozwojowego, a takŜe
nierozwiązana kwestia deficytu, pozwala twierdzić, iŜ kraj ten powaŜnie zagraŜa konkurencyjności międzynarodowej Europy. „Istnieje takŜe potęŜna róŜnica mentalności. Europejczycy są zadowoleni z
siebie i przypominają rozleniwione niedźwiedzie. Azjaci zaś to drapieŜne tygrysy, które chcą pracować nie 35 godzin tygodniowo jak
obywatele UE, a 70. Dla Chińczyków element ludzki jest nieistotny,
jest drobinką w uniwersum i to najbardziej kontrastuje z europejskim
indywidualizmem. W Chinach siłę mają tylko wielkie organizacje.
Natomiast w Europie pojedynczy człowiek ma poczucie, Ŝe moŜe
zmienić rzeczywistość”57. Czy kontrast ten moŜe przynieść Europie
jakiekolwiek pozytywy? WyŜsza produktywność, zaplecze siły roboczej, unowocześnianie gospodarki, nacisk na poprawę jakości i
kreowanie własnych chińskich marek, jak Lenoro i TCL, stopniowo
doprowadzą do osłabienia potęgi handlowej Europy. Zdefiniowanie
ram czasowych zjawiska jest trudne, reforma przynosi pozytywne
owoce i nie ulega wątpliwości, iŜ Chiny sięgną niegdyś po rolę hegemona światowej gospodarki. Fakt ten moŜe jednak nastąpić w
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duŜo odleglejszej niŜ przypuszcza większość badaczy przestrzeni
czasowej. Bo jak uwaŜa K. Tomala reformom nie moŜna umniejszać
zasług, lecz nie naleŜy ich tylko gloryfikować. To one zrodziły szereg nowych problemów o wadze daleko przekraczającej dylematy
europejskie. Problemy trudne do przezwycięŜenia w ortodoksyjnym
komunizmie mogą na długo spowolnić tempo przejęcia prymatu, a
gdy Chiny obejmą przywództwo znacząco go skrócić, jednocześnie
waŜąc na stabilizacji ładu międzynarodowego. „Ponadto wydaje się,
Ŝe koniecznie naleŜy uwzględnić mało brany pod uwagę fakt, Ŝe
ewentualne przyszłe supermocarstwo – aby rzeczywiście nim być –
musi dodatkowo mieć moŜliwość oddziaływania na otoczenie międzynarodowe za pośrednictwem nie tylko instrumentów gospodarczych”58. Bo jeŜeli moŜna wyobrazić sobie Chiny jako głównego
propagatora trendów w ekonomii, czy handlu, to juŜ trudniej w kwestiach politycznych i społecznych, a zupełnie przeraŜa myśl o chińskiej dominacji militarnej i kulturalnej.
Unia Europejska ma jakkolwiek szanse na chwilową dominację, sprzyjający będzie okres pomiędzy spowolnieniem gospodarki Stanów Zjednoczonych a ustabilizowaniem się pozycji Państwa Środka. Do osiągnięcia celu wskazane jest zwiększenie inwestycji, które nie moŜe obejść się bez obniŜenia stóp procentowych,
wykreowania dogodnych warunków do finansowania przedsięwzięć,
zwiększenia poziomu oszczędności i zintensyfikowania nakładów na
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badania i rozwój (B+R)59. Ekonomiczne parametry oraz wiara w
potencjał i samozaparcie Europy pozwalają mieć nadzieję, iŜ szanse,
przed którymi stoi Unia XXI wieku, będą wykorzystane i w tym
przypadku pozwalając na rozbudzenie drzemiącego w niej potencjału60.
Dla Europy nadszedł właściwy moment, by zastępując
pasywne podejście aktywną polityką przemian przebudzić się z zimowego snu. Tańsza produkcja, uzyskana obniŜeniem podatków,
które kosztem ograniczonych świadczeń socjalnych są realne do
osiągnięcia, to jedyna droga rozwiązania problemów gospodarczych.
Groźna przestanie być wówczas tania gospodarka Chin, a rosnące
inwestycje zintensyfikują wzrost gospodarczy. Europa winna ponownie przeanalizować, które obszary mają znajdować się w wyłącznej kompetencji organów Wspólnoty (moŜe warto rozwaŜyć
kwestie podatkowe i socjalne) i ostatecznie podjąć decyzję o chociaŜby minimalnej ingerencji równieŜ w sferę polityki. Obszary
kooperują, a nierozwaŜne decyzje dyplomacji odbijają się niekorzystnie na gospodarkach państw członkowskich, wzmagając regionalne róŜnice rozwojowe. Równie waŜny czynnik to zaprzestanie
masowej produkcji aktów prawnych i ograniczenie piętrzącej się
biurokratyzacji na rzecz oddolnych inicjatyw społeczeństwa oraz
efektywnej implementacji obowiązujących przepisów. Tylko taka
ścieŜka pozwoli na zwiększenie zaufania do instytucji, a droga do
serc Europejczyków jest jednocześnie jedyną ścieŜką do poszerzania
59
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kompetencji i wprowadzania ulepszeń do europejskiego eksperymentu. NaleŜy bowiem uzmysłowić sobie, Ŝe bez ram Wspólnoty
Europie grozi destabilizacja i poŜegnanie się z tytułem potęgi gospodarczej. Unia musi ostatecznie sformułować swą konstrukcję formalno-prawną. By było to moŜliwe, narodom trzeba uzmysłowić, iŜ
Stany Zjednoczone wraz z homogeniczną kulturą nigdy nie zostaną
powielone na fundamentach zróŜnicowanej, a przez tę róŜnorodność
jakŜe bogatej Europy. Europa powinna uczyć się od swojego wroga,
bo potrzeba jej chińskiego samozaparcia i wierności swojej (europejskiej) rodzinie.
Produktywny wysiłek i wspólna energiczna praca pozwolą
ratować konkurencyjność europejskiej kapitalistycznej gospodarki.
JeŜeli Unia przestanie koncentrować swoje działania tylko na podium złotego medalisty, a usatysfakcjonuje się utrzymaniem stabilnej pozycji numer dwa, skorzysta na tranzycji daleko bardziej niŜ
zacięte w walce Chiny i USA. Mierząc siły na zamiary Europa moŜe
pozostać symbolem porządku i ładu w aspekcie ekonomii, handlu,
zapleczem kultury i dobrobytu. A zagroŜenie ze strony targanego
wewnętrznymi destabilizacjami i ciągle niedemokratycznego mocarstwa moŜe przerodzić się w szansę, której nie moŜna przegapić.
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Stela Brailean*

What Can We Learn from the Economic Aspects
of International Relations with the EU: the Case of Italy
1. Introduction
The paper focuses on the way Italy benefited from being
member of EEC initially, and later from being part of the EU. This
paper also emphasizes on Italian exceptionalism, the role Italy
played in the EU and what were its contributions toward developing
a common European economic policy.
By the 1990s, the convergence criteria required by the EU
increased Italy’s incentives and necessity to take constructive
measures for increasing its economic indicators. Moreover, the
process of capital liberalization increased the importance and the role
of financial markets on macroeconomic policies. Being also subject
to the external supervision of the EU, Italy encountered some
important domestic changes, such as “dismissal of a large part of the
political class, the electoral reforms, and the disappearance of traditional parties, all of which weakened the power of partitocracy.”1.
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2. Historical background
Italy was one of the 6 founding countries of the European
Economic Community (EEC), which was created in 1957 to bring
about economic integration. This status of founding member assumed a level of economic strength of Italy, natural resources that
could contribute to a united European economy, and a stable
government to deal with all the new implications of economic integration. Moreover, Italy was lucky enough to be a player in all the
three big events of economic integration: the customs union, the
Single European Market Program and the European Economic and
Monetary Union.
The economic aspects of Italy’s European integration are
tightly interrelated with the historical role of the state in the Italian
economy. Considering that the Italian state has existed only since the
second half of the 19th century, the sense of national identity is not as
much developed as in other Western European countries. This low
reliance on national institutions and state mechanisms are correlated
with an overall attitude favorable to European integration. A survey
on the “support for EU membership” conducted during the period of
1981-2000 revealed that the percentage of people favorable to EU
integration was much higher in Italy than the EU average2.
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3. Data/statistics
In order to emphasize the place of Italy in the EU economy,
here is some relevant data on its population, life expectancy, education, employment, inflation, GDP and PPS.
The Italian population is 57,888,200 (as of 2004), which represents roughly 13% of the EU-25 population. Comparing with
other Member Sates, Italy is among the first countries with the biggest population in the EU. According to the latest (2002) data in
Eurostat Year Book (EYB), the density of population in Italy was
190 inhabitants per square km.
Life expectancy at birth in 2002 was one of the highest in
the EU as well, with 83 years for women and 74 for men. Death rate
est. for 2006 is 10.4 deaths/1,000 people. Population ageing is frequently on the topic of discussions and data (EYB) show that in 2004
Italy (along with Sweden, Greece, Belgium and Germany) had the
highest shares of people aged 65 and over.
As regards to education, in 2003, the pupil/teacher ratio was
11 - one of the lowest comparing with other EU countries. This is a
good sign in the sense that pupils have access to enough teachers to
provide them with all the attention they need to get a good education.
On the other hand, a low ratio also suggests that teachers’ salaries
are high and this motivates people to take this job position, or it may
also mean low school matriculation of pupils.
According to the EYB, in 2003, most of the European
Union countries had an employment rate of 67% or more, while the
rate was less than 57% in Italy, Malta and Poland. In 2002, net migration, per 1000 inhabitants, was 6.1 and it rose the following year
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(2003) to 10.4. According to the Eurostat Year Book, Italy is among
the four EU countries (along with Spain, Germany and UK), that
together accounted for 83% of the net inflow of migrants into the
EU-25 in 2003. Obviously there is an interrelation between the high
rate of unemployment and the high rate of migration in Italy, and it
would be very hard to determine if one caused another and, if so,
which one was first.
Comparing with other European states, Italy began to industrialize later. However, after the World War II, it made considerable
progress proved by an industrial contribution to Gross Domestic
Product (GDP) in 1990s of 35% of the annual gross domestic product, (while agriculture was less than 4%)3. Clear indicator of a nation’s economic performance, the GDP expresses the total value of
all goods and services produced in the country minus the value of
goods and services used as inputs for the production of those goods
and services. In 2004, Italy had a GDP growth of about 0%, contrasting with the previous .7% growth in 1996 to 1.4% in 1999 and
2.9% in 2000. The Berlusconi government was blamed for the recent
economic underperformance and The Economist called Italy “the real
sick man of Europe.”
In order to eliminate differences in price levels in Italy
comparing to other EU countries, Italy’s GDP per inhabitant can be
expresses in purchasing power standards (PPS). At current market
prices from 2000 through 2006 respectively: 22 000; 22 800 (e); 23

3

http://www.infoplease.com/ce6/world/A0858951.html as accessed on April 19,
2006.
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100 (e); 22 800 (f); 23 400 (f); 24 000 (f); 24 900 (f)

4

(where e –

estimated values, and f – forecasts).
The following information represents the convergence of
price levels of Italy and the other EU member states. Comparative
price level in 2003 for Italy was 102. Comparative price levels represent the ratio purchasing power parities (PPPs) over the market exchange rate for the country. The ratio is presented in comparison
with the EU average (EU-25 = 100). Because the index of the comparative price levels for Italy is 102 (higher than 100), the country is
relatively expensive as compared with the EU average, but 2 does
not imply big difference however.
Considering inflation, Italy managed to keep itself within
the EU standard, which was quite difficult for this country known for
its history of continuous high inflation. “Consumer inflation fell
from 3.9 in 1996 to 1.7 in 1999 but it did rise again to 2.5% in
2000.”5 Italy was subject to an agreement on wage adjustments in
1992 that helped counteract negative effects of the relationship between inflation and wage levels. The tight monetary policy pursued
by the Bank of Italy also played an important role in reducing inflation. The introduction of euro in 1999 was considered to be the main
cause of the 15% inflation as (estimated by academics). Officially,
after the introduction of euro, inflation was calculated to be around
2.5%, however, the overall perception was that the introduction of
euro was the cause of double overall prices.

4
5
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The GDP in purchasing power standards (PPS) per hour
worked relative to the EU-15 (=100) is low in Italy. The Labor productivity in 1993 and 2003 was 92 and 93, respectively, which is
lower than the EU-15 standard of 100.
According to the EYB, The General Government Debt
(consolidated gross debt as a percentage of GDP) in Italy was 118 in
1999, and it decreased to 102 in 2004. General government gross
debt reached 63.8 % of GDP in 2004, compared with 63.3 % in
2003. In the euro-zone, the rise was of the same order, from 70.8 %
to 71.3 % of GDP.
All these economic indicators are watched over with great
concern by EU economists and decision makers. Considering its
relative huge population and its cultural specificity, Italy is a
European country subject to lots of unexpected outcomes, as it
developed economically due to the European integration, but its
impact on the European integration was great as well.
The Italian government pursued an economic policy
oriented towards bringing down budget deficits and coping with
national debts even since 1992. This policy was a combination
between

new

measures

of

raising

revenue

and

reducing

governmental spending as well. As a result, for the last 7 years, Italy
had a primary budget surplus. In 2000, its deficit in public
administration declined to 1.7% of GDP. This phenomenon can be
connected to the fact that Italy joined the Economic and Monetary
Union in May 1998. The national debt declined significantly until
2002 and then went up again. In 2005 the deficit-to-GDP ratio of
Italy was 5.1% which was pretty high comparing with other EU
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countries and considering the EU limit of 3.0%. Especially for Italy,
the European Monetary integration represented an external constraint
in domestic policymaking. The reason why Italy was more affected
than other European countries was its domestic weaknesses and its
high level of macroeconomic indiscipline. In contrast, for France for
example, this external constraint served as means for stimulating
economic discipline in the country. Italy's closest trade ties are with
the other countries of the European Union, with whom it conducts
about 59% of its total trade. Italy's largest EU trade partners, in order
of market share, are Germany (19%), France (13%), and the
Netherlands (6%).

4. Italy’s economic particularities in relation with EU
Italian economy’s particularities rest upon the development
discrepancies between its Northern and Southern regions. Its Northern part is industrially developed and is dominated mainly by
private companies; however, its Southern part is less developed and
it produces mostly agricultural output.
Because of the high levels of corruption, bureaucracy, the
instability of governments and their high turnover, and the high
number of parties that parasite on state resources, Italy is perceived
by other EU countries to be a weak state. However, what makes Italy
highly appreciated is its Central Bank which is powerful, has a
special role in the economy and represents a symbol of Italian
stability and continuity. The governor of the Italian Central Bank has
the power to represent the bank both de jure and de facto and he has
a personal responsibility for the bank’s policy.
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The Italian Central Bank has always been respected both
internationally and domestically. The Bank is “not only an efficient,
but also an intellectually strong institution, and its expertise was used
in several economic policy areas. For these reasons, the Bank was
able to have a major input in Italy's macroeconomic policy strategy
and in EMU policy.”6 This is the input Italy brought to the EU and it
stands for the role of Italy in the European economic integration.
The original Italian state structure allows for its central
bank to play a major role in designing the Italy’s policy on European
monetary integration. Comparing to other European countries (such
as France, for example), where the executive and the Treasury are
the main actors in this field, in Italy the central bank governor has a
personal responsibility for the policy. The Italian state structure allows power to be allocated among different formal institutions. Because of the weak state performance in general, Italian elites has
always been favorable towards European integration and towards
transferring sovereignty at he European level. The greatest part of
the Italian public opinion agrees that Italy mostly benefited from
European economic integration, and statistics support this argument.
It is normal to have some Euro skeptics as well, but in Italy they are
fewer.

6
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Anna Shaleva*

Hungary’s Economic Performance Following EU Accession:
Lessons for the new EU Members Bulgaria and Romania
Hungary’s economy had achieved a very successful transformation during its transition in the 1990s. In 2001 the global
slowdown did not affect the country’s economic performance. However, in 2002 the Hungarian economy started experiencing a “slight
slowdown” that persisted in 20031. Output growth was slow, external
current account deficit and general government deficit widened2.
Contrary to some Hungarians’ high expectations, EU accession alone
has not brought an economic miracle all of a sudden.
The goal of this paper is to draw lessons for the new EU
members Bulgaria and Romania by examining Hungary’s economic
performance following accession. Taking into account Hungarian
economy’s interdependence with Euro-area economy as well as
Hungary’s domestic macroeconomic policy, the paper presents: first
– the country’s economic benefits after accession – FDI, output growth, trade, disinflation and increased labor force participation, and
secondly – its particular economic weaknesses - twin deficits and
increasing unemployment rate. Finally, having examined Hungary’s
economic development in the post accession period, the paper suggests some problems that Bulgaria and Romania should expect and
*
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in view of their solutions it recommends appropriate macroeconomic
policies.
In 2004 following EU accession, and moreover in the first
half of the year when Euro-area economy “bounced”, Hungary marked a record of FDI for the last decade. Since EU accession implies
secure environment for investors, it is not surprising that an estimated EUR 3.7 billion foreign capital entered the country in 20043.
Among the attracted foreign investors were the Netherlands, Germany, Belgium, Austria and Japan. Foreign companies’ production
amounted to 90% of Hungary's exports in 20044. FDI has stimulated
Hungarian economy through “technology transfer, managerial skills,
access to markets, training for staff, and lower environmental impact”5. Foreign investors have also been involved in one of the key
elements of transition – restructuring of firms6. However, foreign
investments decreased with around 0.2 bn in the second half of
20047. An IMF staff attributes this decrease to the weakening of
euro-area economy. Their report informs that “Hungary’s short-term
economic developments remain tied to the fortunes of its main European trading partners”8. According to Hungarian Economy Ministry,
FDI will rise closely with the speed of GDP growth in the future9.
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In the first half of 2004, investment boom and “a bounce in
the Euro-area economy” contributed to Hungary’s GDP high growth
rate of 4%10. However, in the second half of the year, weaker
investment, decreased demand prospects in the Euro-area and a
“moderating consumption growth” resulted in growth slowdown11.
The economy recovered in the second and third quarters of 2005.
Government spending on motorways and other infrastructure projects stimulated GDP growth, but net exports have been its main
driver12. The overall expansion of Hungarian economy in 2005 of
4% compared to 1.3% in the Euro - zone and 1.6% in the EU can be
explained by Solow’s theory that a less advanced economy grows
more rapidly than a more advanced one13.
GDP growth has been additionally increased by trade effects
of EU membership. The abolition of trade barriers with old EU
members has boosted Hungary’s trade. The country’s trade performance was impressive given the increased competition posed by its
EU membership14. During the first year of accession, Hungary increased its trade with incumbent EU-member states, with the new members as well as with countries outside the Union. The quantity of
exports to the European Union increased by 6.8% year on year in the
first 11 months and the EU-25 imported by 1.8% more in the same
period. Imports from countries outside the EU increased by 22.4%
from January-November 2004 and exports to these countries rose by
10
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27.8% year on year15. Similar to GDP growth rate, exports declined
in the first quarter of 2005 when Euro-area economy weakened.
However, they started to increase in the second quarter16.
An IMF report finds that “intensified import competition”
has partly contributed to disinflation. Immediately after Hungary’s
accession into the EU, higher oil prices, the higher value-added tax
(VAT) and excise tax increase pushed inflation in early 200417.
However, effects of tax rate did not last long and inflation restored to
lower levels, reaching 3.2% in February 200518. As a response,
appropriate monetary policy aiming at reduction of interest rates was
conducted19. Thus, the favorable change in inflation persisted
throughout 2005. An OECD survey suggests that the planned cut of
the standard VAT rate from 25% to 20% could lead to a significant
reduction of inflationary pressures in 200620. All in all, Hungary’s
variation of inflation can be attributed to both implications of EU
membership such as “increased import competition” and domestic
macroeconomic policy.
While FDI, GDP growth, exports and inflation have
developed

evident positive

tendencies since

EU

accession,

unemployment has had ambiguous development. On the one hand,
unemployment rate has risen in both 2004 and 2005, starting with
6.1% in 2004 and reaching an average of 7.1% in 200521. The
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average unemployment rate in Hungary was lower than the averages
of EU-15 and EU-25 in 2005 but it was the highest in the region22.
The necessity of government’s action as regards labor market
reforms remains. On the other hand, following EU accession
Hungary’s “perennial” low labor force participation and long-term
unemployment showed positive signs. In 2004, the number of
economically active people increased by 45, 000. Later in 2004-2005
a 15% decrease of long-term unemployment as a share of total
unemployment marked again a positive change that was lacking in
the years of transition23.
Despite significant inflow of FDI, good performance of
exports, disinflation, increased labor force participation and ultimately high GDP growth, Hungary’s current account deficit has continued to grow since 2004 partly as a result of the inefficient fiscal policy. This growth would not be a problem if it were a result of catch up
– or income convergence – process. A country catching up to the
economic level of advanced countries can grow “relatively rapidly”
while “spending more than its current income” and “borrowing capital from the rest of the world and, hence, running current account
deficits”24. However, an IMF study suggests that Hungary’s current
account deficit in 2004 was larger than the level predicted by the
model25. BNP analyst Michal Dybula expects “further widening” of
the current account deficit in 2006 as a result of increased domestic
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demand, “fuelled by loose fiscal policy”26. Therefore, he has stressed
the necessity of stringent fiscal policy for the reduction of the current
account deficit and has expressed hope for slower disinflation due to
VAT decreases27.
The loose fiscal policy conducted by governing Socialists
has posed the risk not only to current account deficit but also to timely adoption of the euro by 2010. According to the World Bank’s
statement the loose fiscal policy led to increase in general government deficit:
“Hungary's public sector deficit (GG or general government
deficit) in 2005 increased by about 1 pp of GDP to 7.4% of GDP,
more than 2 pp of GDP higher than planned owing to expenditures
overruns (on pensions and pharmaceuticals) and the EU's rejection of
plans to shift the costs of motorway construction off budget”28.
Critical of Socialists’ lack of fiscal discipline, the right-wing
former financial minister Varga has been worried about analysts’
predictions of 8%-10% general government deficit in 200629. He
notes that “Brussels [...] and analysts take Hungary's macroeconomic
figures less and less seriously”30. Such worries have also been justified by a 2005 IMF report suggesting the risk of euro adoption delay
if the government does not implement “sustainable fiscal reforms”31.
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Finally, apart from serving as an example of the overall
economic improvement (GDP growth, more trade, great inflow of
FDI) following EU accession, Hungary’s two-year experience of an
EU member can teach the new EU members Bulgaria and Romania
what economic challenges to expect after accession and how to meet
them. Presently, both Bulgaria and Romania have high current account deficits32. In Hungary’s case the high current account deficit has
continued to be a problem after EU accession. Therefore, similarly to
Hungary, Bulgaria and Romania should maintain tight fiscal policy.
Following the advice of the IMF experts for maintaining a budget
surplus to “counter” the problematic current account deficit and to
“safeguard against rising imports”33, Bulgarian governing elite
should be careful when they increase VAT and excise taxes. Last but
not least, Hungary’s post-accession experience should alert the new
members of the possibility that unemployment may not be alleviated
by the benefits of EU membership. Therefore, domestic reforms of
labor markets should remain an important element of Bulgarian and
Romanian governments’ reform agendas after accession.
In conclusion, Hungary’s economic performance after entry
into the EU has significantly improved though the country’s domestic economic policy after accession and the economic connection
with the Euro-area have not always been favorable. In the second
half of 2004 and early in 2005, FDI, exports and GDP growth weakened partially due to a slowdown of the Euro-area economy. However, as a whole, great inflows of FDI, extended trade and an incre32
Romania sees big current account deficit, United Press International; Mind the Gap,
Bulgaria, Volume 97, Oxford Business Group 2005, 17.02.2006.
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ase in labor force participation have positively marked the two-year
post-accession period. Experts expect this tendency to continue in
the coming years. No less important than the interdependence with
the Union’s economy has proved to be Hungary’s domestic economic policy. Governing socialists’ loose fiscal policy not only has
contributed to a problematic current account deficit, but also has
threatened Hungary’s timely entry into the Euro-zone. The National
Bank of Hungary’s monetary policy in 2004 has proved appropriate
to maintain disinflation. Now the necessity of government’s action to
improve labor utilization remains. Judging from the examined twoyear experience, Hungary’s economic performance will continue to
vary with the benefits and challenges posed by the Euro-area economy as well as with the economic policy adopted at the national level.
The EU members Bulgaria and Romania should take seriously the
important lessons drawn from Hungary’s post-accession period.
Namely, accession does not solve macroeconomic problems all of a
sudden. First, unemployment may not be decreased by entry into the
EU. Secondly, there might be inflationary pressures following accession but at the same time import competition from the EU can
help the achievement of disinflation. Thirdly, the necessity of appropriate monetary policy at the national level remains since entry into
the EU does not equal entry into the Euro-zone. Finally, Bulgaria and
Romania should expect variation of their economies due to fluctuations of the Euro-area economy.
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Łukasz Bajak*

Croatia on the Road to a United Europe
1. The Green Light!
On 3 October 2005 the accession negotiations between the
European Union (EU) and Croatia were officially and ceremonially
opened. The whole event took place in Luxembourg at the end of the
bilateral intergovernmental conference between the EU and Croatia1.
Although the “green light” for the accession negotiations is perceived as a significant success of Croatian diplomacy, this aim was
reached seven months later than planned. Hence, the whole process
was postponed as a result of the UN’s determination that the Croatian government failed to cooperate fully with the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
The main problem appeared due to the lack of effort that
Croatian government indicated not capturing general Ante Gotovina,
who is accused of murdering Serb civilians in Croatia’s Krajina
region in 1995. Nevertheless, because a Croatian businessman, who
had close links to Ante Gotovina, was arrested in Greece, the EU
assumed that he will be caught sooner rather than later. Finally,
ICTY’s prosecutor Carla del Ponte announced that Croatia was do-
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ing all it could to cooperate with the ICTY2. Thus, major obstacles to
start the accession negotiations between Croatia and EU were removed.
As a candidate state Croatia is proving that nothing is impossible! After a terrible experience of the war against Serbia in the
mid 1990s, the country was rebuilt and it started to develop rapidly.
Nowadays, especially on the economic front, Croatia is a very strong
candidate and its economy is already well integrated with that of the
EU. In 2004 its GDP per capita in dollars at purchasing power parity
and stock of foreign direct investment (FDI) were higher than in
Bulgaria and Romania that became EU members in 2007. Moreover,
the country has a relatively well-educated labour force, rapidly improving road transport and telecoms infrastructure and welldeveloped banking sector3.
Croatia’s Prime Minister Ivo Sander is very optimistic about
the date of entry to the EU which in his opinion should be the middle
of year 2009. Moreover, this date seems to be shrewdly chosen
referring to the fact that it would overlap with the date of elections to
the European Parliament. However, despite the fact that Croatia is
perceived as a relatively well prepared candidate, it still has a lot of
fields to upgrade and then to negotiate. The road to EU seems to be
even tougher referring to the fact that Brussels is ready to systematically impose conditions on Croatia and Turkey for opening and clo-
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sure of each individual chapter. This ought to be an important investment in the interest of candidate states which would prevent
Ankara or Zagreb from making commitments that at the end they
would not fulfil4. This makes the whole process of preparing the
accession negotiations more interesting and complicated in a way of
achieving the goal of mid-2009 entry.
The present paper aims to show the Croatian road to a
united Europe, notably the relations between Croatia and the European Union since the end of the 1990s to the present time. First, the
latest Croatian history and the most important political and economic
changes that took place in Croatia will be presented. The following
sections deal with the EU-Croatia relations and focus on the main
steps which were taken before Croatia was awarded a status of a
candidate for the membership in the EU. The paper ends with concluding remarks.

2. Historical background
In the 19th century and before the 1st World War, Croatia
was part of Austro-Hungarian Empire. With the collapse of AustriaHungary in 1918, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (later
renamed Yugoslavia) was formed. However, Serbs dominated the
new state and promoted centralization, ignoring Croatian desires for
a federal structure represented by Croatian Peasant Party. This agitation resulted in the assassination of its leader Stepjan Radic in 1928.
His successor Vladimir Maček cooperated with fascist Italy to form a
4
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separate Croatian state. This led to Yugoslavia’s permission for the
formation of an autonomous Banovina in 1939. It comprised Croatia,
Dalmatia, and parts of Bosnia and Herzegovina.
Nevertheless, many Croats, especially members of the Ustachi fascist terrorist organization, insisted on complete independence.
When the Germans invaded Yugoslavia in 1941, the Ustachi seized
power and formed the so-called Poglavnik "Independent State of
Croatia" under Ante Pavelic. Thus, Croatia was placed under Italian
and later German military control. Meanwhile, large part of the
population joined the anti-Fascist Yugoslav partisan forces under
Josip Broz Tito. By 1943, the partisan resistance movement greatly
expanded and with the help of the Soviet Red Army was able to
expel all Nazi collaborators by 1945. Pavelic fled in the wake of
Germany's defeat in 19455.
In 1945, Croatia became part of the Federal People's Republic of Yugoslavia as one of six federal states. Under the new communist system, private property was nationalized and the economy
was based on a centrally planned economy. The constitution of 1946
foresaw a considerable level of autonomy for federal states. Albeit,
Yugoslavia in practice was an autocratic state run by Tito's Communist Party of Yugoslavia.
Forced collectivization of farmland in 1949 was widely resented and in a number of instances openly resisted. Thus, with
Tito's Yugoslavia openly breaking with Stalin the policy of agricultural collectivization was discontinued in 1951. Moreover, Yugosla5
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via accepted Marshall Plan Aid and also liberalized its economic
policy, permitting nationalized economic enterprises to manage their
own affairs6.
The constitution of 1963 balanced the power in the country
between the Croats and the Serbs, and alleviated the fact that the
Croats were again in a minority.A reform passed in 1965 aimed at
promoting economic development by the means of decentralization.
The Croatian economy, in contrast to that of socialist Eastern Central
Europe, accustomed to competing on the market of capitalist Western Europe. Trends after 1965, however, led to the Croatian Spring
of 1970–71, when students in Zagreb organized demonstrations for
greater civil liberties and greater Croatian autonomy. The regime
stifled the republic protest and incarcerated the leaders, but this led
to the ratification of a new constitution in 1974, giving more rights to
individual republics.
After the death of Tito in 1980, political, ethnic and economic difficulties started to mount and the federal government began
to crumble. The emergence of Slobodan Milosevic in Serbia and his
radical moves to improve the situation of Serbs in Yugoslavia provoked a very negative reaction in Croatia, followed by a rise in nationalism. For example, in 1988 he succeeded in a coup, cancelling
the political autonomy of the Kosovo region (90 % of the population
Albanian), thus strengthening the Serbian position within Yugoslavia7.
6
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Meanwhile, the movement for independence grew both in
Slovenia and Croatia, where ex-communist Franjo Tudjman similarly exploited national sentiment. Internal pressures, collapse of
communist regimes elsewhere in Eastern Europe finally endorsed the
legitimization of multiparty pluralism and scheduled Croatia’s first
post-2nd World War competitive elections for April - May 19908.
Tudjman’s Croatian Democratic Union (HDZ) was victorious. Their
intentions were to secure more independence for Croatia, contrary to
the wishes of part of ethnic Serbs in the republic and official politics
in Belgrade. The excessively polarized climate soon escalated into
complete estrangement between the two nationalities. In the summer
of 1990, Serbs from the mountainous areas, where they constitute a
relative majority, rebelled and formed an unrecognized “Autonomous Region of the Serb Krajina” later named the Republic of Serbian Krajina. Any intervention by the Croatian police was obstructed
by the Yugoslav People's Army (JNA), mainly consisting of Serbs.
The conflict culminated with the so-called “log revolution”, when
the Krajina Serbs blocked the roads to the tourist destinations in
Dalmatia and started a mass ethnic cleansing of all non-Serb population.
The Croatian government declared independence from
Yugoslavia on 25 June 1991. This resulted in an open aggression
launched by the JNA on Croatia9. The Croatian Parliament cut all
remaining ties with Yugoslavia. Many Croatian cities, notably
8
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Vukovar and Dubrovnik, came under the attack of the Serbian
forces. The border city of Vukovar underwent a three month siege
during which most of the city buildings were destroyed and a majority of the population was forced to flee. The city fell to the Serbian
forces in late November 1991. Soon after, shocked with atrocities
committed by Serbs, the foreign countries started recognizing Croatia's independence. By the end of January 1992, most of the world
recognized the country. While Germany was supporting Croatia’s
independence very quickly, France was hoping that Yugoslavia will
survive. Subsequent UN-sponsored cease-fires followed, and the
warring parties mostly entrenched. The Yugoslav People's Army
retreated from Croatia into Bosnia and Herzegovina where war was
just about to start.
During 1992 and 1993, Croatia also handled seven hundred
thousands of refugees from Bosnia, mainly Bosnia's Moslems.
Armed conflict in Croatia remained intermittent and mostly on a
small scale until 1995. In early August 1995, Croatia started the
Operation Storm and quickly took control on most of the so-called
“Republic of Serbian Krajina”, leading to a mass exodus of the Serbian population. A few months later, the war ended upon the
negotiation of the Dayton Agreement. A peaceful integration of the
remaining Serbian-controlled territories in Eastern Slavonia was
completed in 1998 under UN supervision.
President Franjo Tudjman died in late 1999. In February
2000, Stjepan Mesic from the Croatian People’s Party (HDS) was
elected president, ending the HDZ's rule. Mesic was also re-elected
in 2005. Parliamentary elections in January 2000 resulted in a vic-
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tory of a six-party, centre-left opposition coalition declaring serious
reforms. However, it failed to improve Croatia's stagnant economic
situation. Thus, in November 2003, HDZ won the parliamentary
elections taking plurality of the seats. This allowed them to form a
minority government with Ivo Sander as prime minister.
The country underwent many liberal reforms beginning in
2000. An economic recovery as well as healing of many war wounds
ensued and the country proceeded to become a member of several
important regional and international organizations. The Country
joined the United Nations on 22 May 199210, then Council of Europe
on 6 November 199611, and finally became a member of WTO on
30 November 200012. Hence, Croatia has made serious efforts to
cooperate and integrate with the international community. These
efforts were very important part of Croatian foreign policy which
mostly aimed at membership in the European Union.

3. EU-Croatia relations: main steps towards the EU candidature
The first very important step towards the EU was made
when Croatia became a part of the European Union's agenda of cooperation and closer integration in the region of Western Balkans.
The Stabilisation and Association Process (SAP) was the EU’s policy framework for the countries of the Western Balkans - Albania,
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Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Serbia and Montenegro. The main elements of this longterm commitment to the region were proposed in a Commission
Communication from 26 May 1999.13 The seal of the SAP was set
by the Zagreb Summit of 24 November 2000, by gaining the regions’
agreement in the Final Declaration to clear set of objectives and
conditions14.
a. The Zagreb Summit
On 24 November 2000 the heads of state or government of
European Union member-states and countries covered by the Stabilization and Association Process adopted the "The Declaration of the
Zagreb Summit". The declaration outlined that year 2000 began with
democratic change in Croatia, following the presidential and legislative elections. It continued with the victory of democratic forces in
the FRY in the elections of 24 September 2000. This declaration is
developing in the interests of all the countries in the region and offers them new prospects15.
The possibility to establish and keep the stability in Europe
was enabled by latest historic changes. Thus, the EU wanted to encourage the Western Balkan countries to establish policy of democratisation and closer regional integration. This was to be followed
with respect for the rights of minorities, fulfilling international obligations, including with regard to the ICTY. Moreover, the countries
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were expected to respect a lasting resolution of the problem of refugees and displaced persons and respect for States' international borders. Hence, closer relations with the EU would strengthen the stability and development in the region16.
Thus, the Western Balkan countries were expected to focus
on establishing conventions providing regional cooperation in the
fields of politics, economy, justice and home affairs, and especially
in combating organized crime. The European Union emphasized the
perspective of joining the EU structures by the SAP countries. It also
wished to participate in consolidation of democracy and supported
closer integration. “This Stabilization and Association Process (SAP)
takes account of the situation of each country and is based on respect
for the conditions concerning democratic, economic and institutional
reforms. On the basis of these criteria, the Union proposes an individualized approach to each of these countries”17.
The European Union opened Community Assistance for
Reconstruction, Democratization and Stabilization (CARDS) established in year 2000. It was to be a single Community aid program for
the countries participating in the SAP. This new Community instrument was supporting financially these countries with 4.65 billion
EUR over the period 2000-2006. It was supporting the democratic,
economic and institutional reforms.
“The Union is implementing and will extend to the five
countries concerned asymmetric exceptional trade preferences which
will favour access to the Community market for their industrial and
16
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agricultural products, so as to help re-launch their economies by
stimulating their exports”18. The European Union was encouraging
the SAP countries to continue the reforms in order to maximise their
benefits from prospect EU membership. Thus, the EU or the SAP
was supposed to establish a balanced free trade between the SAP
countries and the EU in line with the World Trade Organization.
The European Community also presented scale of efforts
needed for successful reforms to be undertaken by the Croatian government. The negotiations for Stabilization and Association Agreement were expected to be finished rapidly. The Western Balkan
countries were supported by the SAP and its three main instruments.
First and the most important part of the SAP was regional cooperation. Secondly, there were the Stabilisation and Association
Agreements with the Western Balkan Countries. Thirdly, the SAP
countries were supported by autonomous trade measures and substantial financial assistance.
Commission Communication on the Western Balkans and
European Integration19 of May 2003 proposed to enhance the EU
policy towards the region. This was supposed to include elements
taken from the Enlargement process, establishing the final goal of
enlarging the Community to the Western Balkans. On 19-20 June
2003 the European Council of Thessaloniki publicly supported the
Thessaloniki Agenda for the Western Balkans. Thus, it strengthened

17

Ibidem.
Ibidem..
19
European Commission, Commission Communication on the Western Balkans and
European Integration COM (2003) 285 final of 21 May 2003.
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the European perspective of the Western Balkans countries as well as
the SAP20.
b. The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans
The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans, adopted
in June 2003, emphasized that the destiny of the countries of the
region lies in closer integration into European structures. Thus, the
European Union wanted to support the attempts to establish and
develop democracy, economic development and stability in the region. Hence, following the example of the 2004 EU Enlargement,
the Western Balkan countries were finally supposed to join the
European Union. With the help of the EU the Western Balkan countries had already made some progress in achieving stability in the
region. Nevertheless, it needed to be improved by establishing elements of enlargement process. The countries should reach further
development and integration into European structures through enriched policy of Stabilisation and Association Process including the
Stabilisation and Accession Agreements21.
The EU underlined that the speed of further integration depends on the progress in implementing reforms included in the SAP.
Thus, both respecting the SAP conditions as well as the Copenhagen
Criteria, i.e. criteria concerning the functioning democracy, market
economy and the ability to implement acquis communautaire were
crucial in reaching the EU course. In spite of the progress made by
these countries, the EU is aware of its fragility and lack of regularity.
20
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Thus, the EU is willing to cooperate closely in achieving peace,
stability, rule of law and respect of human rights in the region. The
European Community was also willing to keep on fighting violence,
terrorism and organized crime. Hence, the EU also wanted all the
Western Balkan countries to respect and fully cooperate with the
International Criminal Court and the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia (ICTY). The EU would support any kind
of initiative promoting human rights, tolerance, return of refugees
and activities supporting for example women rights. Moreover, due
to a fact that the EU cares about development of civil society, it
would help to establish and enhance the activity of NGO's in the
region22.
The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans outlined
that a necessary factor for further integration is political dialogue and
cooperation in the area of the Common Foreign and Security Policy.
Thus, there was an agenda to establish special meetings of representatives of the European Union and the SAP countries. The meetings
should have formed a multilateral political forum on the highest
political level. The Thessaloniki Summit additionally emphasized the
need for parliamentary contacts and cooperation between the SAP
countries and the EU member states. These contacts should be established by the European Affairs Committees of the SAP countries.
Another important issue of the Summit was the establishment of the
European Partnerships. They were inspired by the Accession Partnerships and prepared for each candidate country. The European

22

Ibidem.
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Partnerships were supposed to identify priorities in supporting the
SAP countries in their further integration with the EU. Moreover,
they were used as a checklist in measuring the progress of the Western Balkan countries and providing the EU financial assistance.
Hence, progress of implementation of the European Partnerships was
supposed to be followed through the SAP structures and reported by
the European Commission.
Thessaloniki Agenda aimed also at enhancing support for
institution building. Thus, the SAP countries received financial support under the CARDS programme and technical support under
TAIEX. The last one included establishing of new mechanisms for
monitoring of national legislations of the SAP countries and
strengthening of the existing ones. The European Union opened
Community programmes for the Western Balkan countries They
were available in such areas as education and training; culture; research; energy; environment; civil society; anti-fraud coordination;
and support for small and middle enterprise. Hence, participation in
Community agencies was allowed for the SAP countries. The
Agenda perceived organised crime as one of the main obstacles in
achieving democracy and economic development in the region.
Combating these problems had to become a priority for the SAP
countries. Especially fighting human trafficking, drugs arms, and
smuggling of goods. Despite the fact that the Western Balkan countries had made some progress, effective implementation of necessary
instruments and improving of judicial and administrative capacity
were needed. Further progress in fighting corruption could not be
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established without political support in the Western Balkan countries23.
According to the London Conference on Organised Crime
on 25 November 200224, each of the SAP countries submitted its
Records of Achievements. This was recognised as an important step
towards fighting organised crime in the region. Thus, the EU was
convincing all of the SAP countries to define and implement further
action-oriented measures. The EU expected countries of the region to
implement all necessary legislation in order to negotiate with Europol which could assist by the implementation of Action Plans
adopted at the London Conference. The SAP countries were also
expected to cooperate with Immigration Liaison officers of the EU
member states. This would help to fight illegal migration flows more
effectively. The European Community would also like the Western
Balkan countries to pay attention to the future liberalisation of visa
regime25.
The EU was promoting economic development as an important condition for stability in the region. Thus, the European Community recommended the SAP countries to cooperate with relevant
international institutions. This ought to help the Western Balkan
countries maintain their achieved economic stability as well as to
develop a modern market economy. Nevertheless, the EU under-

23
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stands that transition from centrally planned economy to a market
economy takes time26.
The European Community wanted the Western Balkan
countries to improve environmental protection by establishing environmental strategies and policies. Thus, they would help them to
achieve greater cohesion with the EU environmental law. For further
trade and economic integration the European Council wanted European Commission to provide the SAP countries with necessary technical assistance. Moreover, the Commission was also asked to let the
Western Balkan countries take part in the pre-accession Phare, ISPA,
SAPPARD. They were also enabled to participate in Tacis providing
grant-financed technical assistance to 12 countries in Eastern Europe
and Central Asia and MEDA which is the principal financial instrument for the implementation of the Euro-Mediterranean Partnership
community assistance. Economic development would be also supported by extending the Internal Energy market to the whole region.27 The EU was also inviting to share practice with other European countries by committing themselves to European Charter for
Small Enterprises. This would help them to establish better circumstances for development of small and medium sized enterprises that
are key source of jobs and important part of market economy. These

26

Ibidem.
In year 2002 the negotiations about new international treaty establishing Energy
Community between the EU and South – East Europe were opened. The Treaty was
signed also by Croatia in October 2005, and engages the countries to implement EU
law in the area of energy especially in the field of common market of electricity and
gas.

27

91

activities should have also been supported by regional cooperation of
the SAP countries28.
The EU would like to encourage the return of refugees and
initially displaced persons. It also fully supported regional activities
like Migration, Asylum and Refugee Regional Initiative (MARRI).
Thus, the European Council was encouraging the Western Balkan
countries to establish anti-discrimination legislation and protection
of minorities.
The Thessaloniki Agenda underlined the crucial role of
education, social development and culture in changing mentalities
and promoting integration for the future of the region. Thus, education including revising history textbooks is a key condition in promoting tolerance and ensuring ethnic and religious coexistence in the
Western Balkan countries.
The EU wanted all the SAP countries to cooperate closely
in some crucial issues. The most important of them were further
development of the regional free trade; visa-free movement in the
Western Balkans; regional markets of electricity and gas; trans
boundary water management; small arms collection; and crossborder cooperation. The European Community would also support
any kind of initiative in field of science and technology; information
and communication technology; and statistics29.
The attempts to strengthen the SAP brought the idea of the
European Partnerships with the Western Balkan countries, including
28
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Croatia. They ought to find out the short and medium term priorities
for the countries of the region.
The EU-Western Balkans Summit of Thessaloniki on June
2003 gave a possibility to evaluate three years of work on stability,
democracy an economic development of the SAP countries. Croatia
applied for the EU membership on 21 February 2003 which was
followed up by the European Commission's opinion in April 2004. It
contained evaluation of Croatia as a functioning democracy as well
as a functioning market economy. However, it was additionally
concluded that Croatia would have to make progress in fields of
minority rights, refugee returns, judiciary reform regional cooperation, and anti-corruption policy. Moreover, the country was expected
to maintain cooperation with International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia and make necessary reforms to catch general
Ante Gotovina.
The Commission evaluated that Croatia should not have
problems in implementing acquis communautaire in the fields of
Economic and Monetary Union; Statistics; Industrial policy; Small
and medium sized enterprises; Science and research; Education and
training; Culture and audio-visual policy; External relations; Common foreign and security policy as well as Financial and budgetary
provisions. Nevertheless, further efforts were needed in fields of
Free movement of capital; Company law; Fisheries; Transport; Energy; Consumer and health protection; Customs Union as well as
Financial control. Moreover, there was a need for serious and efficient efforts in applying acquis communautaire in fields of Free
movement of persons; Free movement of goods; Freedom to provide
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services; Competition; Taxation; Social policy and employment;
Telecommunication and information technologies; Regional policy;
Justice and home affairs; and Agriculture which is the main concern
of this thesis30.
Hence, the European Council of 17 and 18 June 2004 granted Croatia the status of the EU candidate country. Nevertheless, first
problems appeared when the Council of 16 December 2004 found
some doubts about full cooperation of Croatia with the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in the Hague
(ICTY). Thus, the Council decided to postpone the opening of negotiations until the cooperation was full. Finally, on 3 October 2005,
Chief Prosecutor of ICTY Carla Ponte evaluated that there was a full
cooperation from the Croatian side. On the same day the European
Council officially opened the accession negotiations with Croatia.
c. Stabilisation and Association Agreement and the EU preaccession assistance
Croatia signed the Stabilisation and Association Agreement
(SAA) with the EU on 29 October 2001. The agreement entered into
force on 1 February 2005. It is the most important part of EU’s Stabilisation and Association Process with the Western Balkans. The
SAA provides the contractual framework for relations between the
EU and Croatia in the pre-accession period. Areas covered by the
SAA are: political dialogue; regional cooperation; wide ranging
cooperating in all of the EU policies, including the area of justice,
freedom and security. Moreover, it included the four freedoms, with

30

Gateway to the European Union
(http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/eu_relations.htm), 25.05.2006.

94

the creation of a free trade area by 2007 for industrial products and
most agricultural products.
The SAA is asymmetrically advantageous for Croatia which
70 per cent of trade is with the EU. The Agreement gave the country
unlimited duty free access to the common market of the enlarged EU
for almost all agricultural products. The exceptions were tariff quotas
for baby-beef, fisheries products and wine. The full implementation
and then fulfilment of the SAA will be crucial for further membership in the EU. The European Commission was to proceed to provide
technical assistance to Croatia to help in implementing the Agreement. Moreover, joint bodies like Stabilisation and Association
Council, Stabilisation and Association Committee, Subcommittees,
and Joint Parliamentary Committee have also been established31.
As a candidate country Croatia was given the possibility to
benefit form the EU pre-accession assistance programmes. First of
them was Phare which is the instrument for institution building as
well as economic and social cohesion. Second one, ISPA aims at
improving environment and transport. Finally third one, SAPARD
supports agricultural and rural development. Additionally, for
strengthening the administrative and judicial capacity to implement
the acquis communautaire the European Commission used the
mechanism of twinning administrations and agencies. The whole
amount of implemented twinning contracts in Croatia in the period
of 1998-2005 was 27 and it was worth 23 million Euro. Moreover,

31
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since 2004 TAIEX assistance instrument allowed to organize about
30 multi-country thematic seminars with 130 Croatian participants.
The most important pre-accession instrument for the agricultural sector is SAPARD. The amount of funds prepared for SAPARD in year 2006 was 25 million Euro. Rural Development Plan
2005-2006 which was prepared by the Croatian government for the
realisation of the SAPARD identified four measures to be financed:
farm investment; processing and marketing of agricultural and fish
products; improvement of rural infrastructure; and technical assistance, information and a publicity campaign. Croatian government
established the legal framework for SAPARD Paying Agency. In
November 2004, Croatia signed a Framework Agreement on the
participation in Community Programmes.

Hence, signed in May

2005, Memorandum of Understanding on the Establishment of the
National Fund provided legal basis for decentralization of the EU
pre-accession assistance programmes32.

4. Concluding remarks
Croatia has made an incredible road form a country being a
part of Federal Peoples' Republic of Yugoslavia to an independent
country developing democracy and a market economy. Moreover,
the country has implemented many important reforms encouraged by
the European Community. Stabilisation and Association Process
enabled Croatia to achieve greater political and economic stability.
Croatia, being a part of the EU Agenda for Western Balkans has
32
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been gradually integrating with the Community. Thus, fulfilling all
the EU conditions, Croatia became the EU candidate country on 3
October 2005. The country is very close to start the actual negotiations in individual chapters. The screening of the Croatian legislation
which started on 20 October 2005 has been already completed.
However, Croatia’s road to the European Union is far from being
straight and easy. Croatia still has to adopt its laws and economy to
the EU regulations. The EU conditionality and requirements imposed
on the current candidate countries seem to be growing. Furthermore,
the EU member states have to solve the constitutional crisis before
the planned enlargement. The current institutional framework as
provided in the Nice Treaty does guarantee the smooth functioning
of the EU enlarged to 28 or more member states. There are also
siginificant differences between the EU member states as to the pace
and timing of further EU enlargement processes. It should be remembered that Croatia started the accession negotiations together
with Turkey, the most controversial and troublesome candidate
country in the history of the EU enlargement processes. Despite
these difficulties, Croatia should, with no doubt, become the EU
member state. Will the country receive this historical opportunity in
2009? It is in the hands of both the Croatian government and the EU
member states.
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Yuliya Rosetska *

Evolution of Competition Policy of Ukraine due to its Integration
to the European Union
1. The main points of the institutional dialogue between Ukraine
and the European Union on questions of economic competition
1 May 2004 became for Europe not only “Enlargement
Day”, when the European Union enlarged with ten new Member
States, but also “Competition Day” – the day of revolution in the
way competition rules are enforced within the European Union1.
The enlargement had been prepared for over five years and,
finally, ten European countries – Cyprus, the Czech Republic, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, the Slovak Republic, and 3 former
Soviet Union countries – Estonia, Latvia and Lithuania – became
members of the European Union. During the enlargement negotiations all these countries proved that they really fulfill the “Copenhagen criteria”, according to which they have a functioning market
economy; a stable democracy, respect for human rights, the rule of
law, the protection of minorities; and they have also adopted the
common European rules, standards and policies, among them –
competition policy.
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Ukraine is one of the post-Soviet countries that, because of
a discrepancy of some parameters compared to the European level,
has not yet reached the status of member. However, an orientation
for integration into the European Union is considered as a basic
strategy of economic and social development of Ukraine.
The European choice of Ukraine imposes on our state the
complex task of an implementation of economic reforms, a creation
of a truly functioning market economy and a stable democracy. The
achievement of this task directly depends on the introduction of an
effective competition policy, aimed at a creation of a competitive
environment, a protection of enterprises’ and consumers’ interests
and an increase of competitiveness of commodity producers in internal and external markets. That is why the sphere of competition
policy and competitive relations takes an essential place in the process of economic integration between Ukraine and the European
Union. The collaboration requires a number of bilateral agreements
and projects, the main goal of which is an increase of the efficiency
of competition policy and its adaptation to the European level.
The European Union – Ukraine relations are mainly based
on the “Partnership and Cooperation Agreement” (the PCA2). This
agreement outlines a respect for fundamental values as the main
element of the relationship, creating a framework for a political dialogue, setting principal common goals in terms of harmonious economic relations development, cooperation in a number of areas and
support for Ukrainian efforts towards democracy, as well as creating
2

The PCA was signed in Luxembourg on 16 June 1994 and came into force on 1
March 1998.
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an institutional framework for pursuing these goals. The PCA is an
important instrument in bringing Ukraine in line with the legal framework of the Single European Market and the WTO system.
Under the umbrella of the PCA two bilateral institutions
started their work: the Cooperation Council at ministerial level (with
the participation of the EU Presidency, the European Commission,
EU High Representative, and the Government of Ukraine) and the
Cooperation Committee on the senior civil service level, chaired
alternately by the European Commission and Ukrainian side. Within
the framework of the latter a Subcommittee on Trade and Investments has been created, under the direction of which the Interdepartmental Working Group on questions of competition policy and
antitrust regulation works.
With the purpose of realizing the above mentioned Agreement the President’s Strategy for European Integration was adopted. The Strategy outlines the main directions of Euro-integration
activity, in particular in sphere of competition policy, up to 2007.
According to this document the strategic directions of the integration
process in this field are:
1. Adaptation of the national competition law of Ukraine to
EC competition law;
2. Development of institutions that provide for the introduction and improvement of competition policy;
3. Implementation of economic freedom and policy of fair
competition protection;
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4. Abandonment of restrictions on competition and maintenance of equal conditions for competition between enterprises;
5. Prevention and termination of some exclusive activities
and unfair competition between enterprises;
6. Coordination of competition policy and the policy of domestic commodity producers’ protection, restriction of protectionist measures;
7. Improvement of interaction between institutions of different levels during the introduction of fair competition.
With the purpose of implementing the Strategy, the Program
of Integration of Ukraine into to the EU was accepted3. One of the
subitems of this Program is “Competition”. The main points of the
Program are: an increase of efficiency of competition protection
institutions; distribution and promotion of information concerning
legislation on questions of competition, competition policy and rules
of fair competition among enterprises.
Cooperating with the EU also created a push for the development and further introduction in 2002-2004 of the TACIS project
“Legislative and institutional bases of competition protection” the
main tasks of which are:
1. Grants to help maintain the conformity of Ukrainian
competitive legislation to the EU requirements and world
standards, by improving the working of competitive legislation, by creating capable mechanisms for its introduction,

3
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and by ensuring the preference for competitive markets within the development of legislation on state aid;
2. Ensuring the availability of information and analytical
capability for Antitrust Authority activity, on the basis of
modern technologies, software and technical means;
3. Increasing the professional level of human resources in
the government bodies which are responsible for the process
of competition policy;
4. Distribution and popularization of information concerning competition legislation, competition policy and rules of
fair competition among government bodies, enterprises and
consumers.
These are the main points of the institutional dialogue between Ukraine and the European Union on questions of economic
competition.

2. Development of competitive environment in Ukraine
Let us examine the current situation in the economy of
Ukraine: what has been done and what is going to be done in the
field of improving competition rules; and what problems have to be
resolved for successful integration with the EU in the sphere of competition policy?
More than 10 years have passed since economic competition came to Ukraine. A lot has been done in these years in the field
of improving competition rules and implementing economic competition within still existing state monopolies. After carrying out privatization and demonopolization processes, the structure of major
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sectors of the economy has dramatically changed. The share of the
monopolistic sectors in the Gross National Product of Ukraine today
makes up about 40 %, instead of total monopolization in Soviet times, when the State controlled the whole output of production. The
fastest rates of development have been noticed in the sectors where
the level of competition is especially high: light manufacturing, food,
the woodworking industry, and also metallurgy, most production in
these sectors is comparable with highly competitive foreign markets4.
In recent years a number of scientific research, devoted to
the analysis of a competitive environment conditions in Ukraine, has
been published5. In order to estimate the important changes a share
of sectors with different structural preconditions of a competition in
2000-2003 was defined. For this purpose on the basis of the depersonalized data of the statistical reports shares of 1.3 and 5 largest enterprises in approximately 300 nation-wide and 2000 regional markets have been calculated. Using the given methodology, offered by
O. Kostusev, four groups of the markets have been recognized6:
1. Pure monopolies (a share of the largest enterprise is equal
or exceeds 90 %);

4
A. Kinahk, The priorities of power, Competition. Bulletin of Antitrust Committee of
Ukraine No 2/2003.
5
Internal markets development in Ukraine: welfare because of competition, Kiev
2004, p. 91; O. Kostusev, Competition policy in Ukraine, Kiev 2004, p. 310; Macro
structural policy and structural transformation: experience of Poland and Ukraine,
Kiev 2004, p. 357; M. Pugacheva, A. Shcherbak, Competitive environment in
Ukraine: trends of last years, Competition. Bulletin of Antitrust Committee of
Ukraine No 2/2005, p. 19-24.
6
O. Kostusev, Competition policy in Ukraine, op. cit., p. 123-125.
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2. Markets with a domination of one company (a share of
the largest enterprise exceeds 35 %, but less than 90 %);
3. Markets with attributes of rigid oligopoly (a share of
three largest enterprises exceeds 50 %);
4. Markets with competitive structure (all other markets).

Table 1: Structural preconditions of competition development in
Ukrainian economy

Market types

Number of markets

%

2000

2002

2003

2000

2002

2003

Pure monopoly

361

278

310

15.2

11

12.6

Markets with one
firm domination

923

914

856

38.9

36

34.7

Rigid oligopoly

343

402

414

14.4

15.8

16.8

Markets with
competitive structure

748

943

884

31.5

37.2

35.9

Total

2375

2537

2464

100

100

100

The general results of calculations are presented in Table 1
and 2. They confirm that more than half of goods and services are
produced in the nation-wide and regional markets where structural
restrictions of competition are absent. A decrease of a share of production in conditions of pure monopoly from 11.8 % in 2000 up to
10.5 % in 2003 and also in the markets with domination of one firm
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from 22.7 % in 2000 up to 19.9 % in 2003, gives evidence to positive changes in the economy,
The increase in a share of the markets with attributes of
rigid monopoly from 11.6 % up to 15.3 % speaks about the level of
fast growth in manufacturing in a number of such branches, as petrol
processing, and also transition in the given group of some important
markets in the food, chemical industry, also in mechanical engineering and transport. It is necessary to note that on the majority of oligopolistic markets in Ukraine the competition is strong enough. At
the same time research show that participants of such markets sometimes resort to tacit collusions7.

Table 2: Structural preconditions of competition development in
Ukrainian economy
Market
types
Pure
monopoly
Markets
with one
firm
domination
Rigid
oligopoly
Markets
with
competitive
structure
Total

7

Volumes of production, works, services
2000

2002

2003

32627775,80

39763541,70

46145429,40

62500818,40

74361645,70

87173697,50

31819511,50

76890626,50

67030867,20

148274891,4
0
275222997,1
0

157826395,0
0
348842208,8
0

238379256,7
0
438729250,8
0

M. Pugacheva, A. Shcherbak, op. cit., p. 19-24.
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%
2000

2002

2003

11.8

11.4

10.5

22.7

21.3

19.9

11.6

22

15.3

53.9

45.3

54.3

100

100

100

It is necessary to note that in different branches of national
economy condition of a competition essentially differ. The general
characteristic of the competitive environment condition in the basic
branches of economy enables to observe a following picture8.
In agriculture more than 20,000 enterprises, more than
40,000 farms operate. Moreover, several millions of households are
engaged in manufacturing the agricultural products. Although the
structure of many agricultural markets is close to a model of perfect
competition, the competition in the given branch can be characterized as moderate. It is limited by the state regulation, the state
support, an insufficient level of market knowledge of participants,
and also various actions of local authorities.
In a mining industry the national markets of iron, manganese, mercury, titanic ore, salt and sulfur are characterized by a high
level of concentration. Rather low level of concentration in the coal
industry has not led to development of a competition because of rigid
state regulation and domination of state ownership in the branch.
The markets of sand, gravel, limestone because of high
transport costs are regional. They are characterized by oligopolistic
structure, however in some regions they are monopolized.
The manufacturing industry represents especially complex
picture. Food, light, woodworking industry, the industry of building
materials in general are characterized by rather low production concentration ratio. Some markets are oligopolistic or monopolistic. For
example in the food-processing industry exclusive associations act in
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the separate national markets of food concentrates (a dairy, acetic
acid, baking soda), and also in a number of the regional markets of
bread, bakeries and flour.
Mechanical engineering, chemical and petrochemical industry, especially nonferrous metallurgy and manufacture of coke are
characterized by the high level of concentration. The significant
capital intensity has led to a creation of high entrance barriers. At the
same time restraints of demand and orientation of many enterprises
of key economic branches to foreign markets supports a development of competition.

3. The legal and organizational aspects of competition policy
of Ukraine
The positive results in competition building have been
achieved largely as a result of the creation of legal and organizational
framework of competition policy. Permanent mechanisms for the
development, support and protection of economic competition, the
basic items of which are fixed in Article 42 of the Constitution of
Ukraine through the principle of state protection of competition in
enterprise activity, have now been created. Today the basic laws
regulating the sphere of competitive relations in Ukraine are: “On
protection of economic competition”9, “On Antitrust Authority of
Ukraine” and “On changes to the Law about Antitrust Authority of
Ukraine”10, “On natural monopolies”11, “On protection against unfair

8

O. Kostusev, Competition policy in Ukraine, op. cit., p. 310.
The law of 11 January 2001, № 2210-III.
10
The law of 13 July 2000.
11
The law of 20 April 2000, № 1682-III.
9
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competition”12. All these documents were adopted with a view to
integration with the European Union.
For example, the law “On natural monopolies” takes into
account the experience of the European Union countries, and became
the first legislative act of national value in the scope of regulation of
natural monopoly markets.The law establishes precise but flexible
legal framework concerning the prevention of consumer discrimination by natural monopolies; it establishes norms and rules of pricing,
as well as quality standards and service parameters for such enterprises.
The new basic law “On protection of economic competition” makes the competition policy of Ukraine more transparent and
predictable. This Law develops the competition legislation of our
country by establishing rights corresponding to the requirements of
the European Union, and so creates the necessary preconditions for a
investment-friendly environment. Changes brought in by the Law
cover coordinated action in Ukraine for the control of economic
concentration, and observance of antitrust requirements as a whole,
and correspond to the world principles and standards.
The program of competition policy in Ukraine for the next
few years is determined by the Presidential Decree “About the main
directions of competition policy on 2005-2009”. The purpose of the
Decree is: the improvement of competition rules; protection and
support of competition; competition institutions development. The
Decree also outlines the importance of collaboration between Ukra-

12

The law of 7 June 1996, № 236/96-ВР.
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ine and the European Union’s Member States in the competition
policy, through signing bilateral agreements regarding collaboration
in that area.
The governmental Antitrust Authority of Ukraine, established in November 1993, according to the law “On Antitrust Authority of Ukraine” is responsible for a protection of competition.
According to its competence, the Antitrust Authority applies the
measures directed at observance of obligations under Article 49 of
the PCA (section VI "Competition. Protection of the intellectual,
industrial and commercial property and cooperation in the field of
the legislation"). The specified article provides for the action to correct or eliminate competition restrictions that arise in enterprises’
activity or because of state intervention; improve control over granting state aid; to improve regulation of the activity of natural monopolies.
The basic tasks of Antitrust Authority of Ukraine are:
o

Implementation of state control over the observance of
the Antitrust Law;

o

Prevention, revelation and termination of infringements
of the Antitrust Law;

o

Control of economic concentration;

o

Assistance in developing fair competition.

4. Main steps of competitive environment improvement and
creation of effective competitive relations between different groups of market participants
Today, the primary goal of the Antitrust Authority of Ukraine is not simply achieving a formally competitive structure for mar-
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kets, but also creating an effective competitive environment which
is capable of providing stable economic growth and increasing the
quality of life.
In outline, the main measures for creating an effective competitive environment are:
1. Increasing the transparency of commodity markets by
narrowing the use of non-monetary elements, including barter;
2. Stimulating the entrance to markets of new types of economic activities;
3. Reducing entrance barriers to markets:


Enlarging possibilities for financial support of
promising economically and socially effective
business-plans;



Establishment of local taxes rates that stimulate economic development;



Simplification the procedure for new economic entities to be created and registered.

4. Optimizing state aid to economic activities and sectors of
the economy;
5. Achieving a new level of privatization processes development, transition to large-scale privatization in strategic
sectors and a focus on development of commodity markets
as well as markets for services, capital and labor, and the
structural reorganization of the economy;
6. Developing small and medium sized business development and forming a middle class;
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7. Introducing effective mechanisms of management in state
enterprises and joint-stock companies in which the state
share is more than 50 %;
8. Establishing control over state owned entities’ management;
9. Decreasing tax pressure with a simultaneous expansion of
a tax base;
10. Canceling privileges for some economic entities;
11. Alignment of competition conditions at the regional and
local level;
12. Improving legal mechanisms of protecting fair competition.

5. The primary factors barring the creation of an effective competitive environment in Ukraine
Presently, the primary factors barring the creation of an
effective competitive environment in Ukraine are:
o

Inadequate tax policy which provides unjustified privileges to some businesses and sectors of the economy;

o

Inequality of competition conditions; different “rules of
the game” in a market for different participants, even if
at first sight there are no restrictions. One can see that
different enterprises have different opportunities of an
access to infrastructure, and to financial and material
resources;

o

Discrimination against some businesses by government
bodies, including ones at local levels, and where there
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is an element of direct economic activity by the body
itself;
o

Opportunities for natural monopolies to establish unnecessarily high tariffs;

o

Creation by natural monopolies of obstacles to market
entrance of new businesses.

Given the present situation, current priorities for the Antitrust Authority of Ukraine are:
o

Formation of an effective competition environment in
commodity markets;

o

Creation of equal conditions for enterprise activity;

o

Elimination of negative factors in areas subject to natural monopolies;

o

Reduction of the proportion of economic activities in
monopoly sectors;

o

Legislative improvements controlling the granting of
the state aid to enterprises.

6. State aid influence on the creation of a competitive environment in Ukraine
Currently, a task of primary importance (also from the perspective of the Copenhagen Criteria) is the coordination of Ukrainian
and European competition legislation, in particular in the sphere of
state aid.
The state aid negatively influences not only domestic market, but also trade between different countries, in particular between
Ukraine and the European Union. For these two reasons the effective
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control above the state aid is one of the major elements of competition policy.
Article 15 of the Law “On protecting an economic competition” establishes the total interdiction on decisions of authorities
concerning individual subjects or their groups when such decisions
lead to restriction of the market competition. However, the analysis
delivered by the Antitrust Authority of Ukraine proves that such
kind of infringements is very common. For example, 139 infringements (23.2 % of all anticompetitive actions) by the state bodies
have been revealed and stopped in 2003. In 2004 the wrongful state
aid increased up to 269 infringements and made 31.1 % of all anticompetitive actions of the state bodies. Thus infringements were
carried out both local, and the central authorities and had a wide
spectrum of actions in the different commodity markets.
To such infringements it is possible to carry an establishment of privileges for the local enterprises in comparison with
another's in the markets of external advertising, privileges in definition of a rent for the ground areas, privileges in use of premises of
the municipal property. In a number of cases the local authorities
unfairly differentiated local taxes and tax collections.
Apart from a negative influence on a competition on micro
level, the wrongful state aid has a negative impact on market relations on macro level. As various researchers estimate in 2001 the
state aid made about 30 % of Gross National Product while in the
EU countries it changed from 0.66 up to 1.58 %. Thus in Ukraine
indirect grants accounted for 84 %, and in the EU less than 40 % of
the total volume of the state aid.
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In such conditions the Antitrust Authority of Ukraine has
developed a law “On the state aid”. The overall objective of the law
is improving mechanisms of the control over a granting and use of
the state aid to economic entities.
The law provides for a creation of the consequent conceptual device, fastening of positions, principles, criteria and procedures
of granting, use and control over the state aid. It establishes an interdiction on allocation of the anticompetitive aid, creates a basis of the
account and the report of the state aid, and provides the responsibility for infringements of granting procedures and use of such aid by
economic entities and authorities.
However, it is not a question of the termination of the state
support to business, but rather a question of order, creation of transparent mechanisms, inadmissibility or minimization of anticompetitive consequences of its granting.
We hope that more dynamic activity on development and of
law “On the state aid” will promote strengthening the collaboration
between Ukraine and the EU and will facilitate the further cooperation.

7. New directions in competition policy improving
Two years ago in the process of competition development
Ukraine faced another problem: which body of competition legislation of the EU should be a target for Ukraine, the current one or a
future one? While developments take place in Ukraine, the European
Union continues to develop its own policy. It is a question of time if
Ukraine can continue to keep catching up with European deve-
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lopments. Two conferences were carried out recently that were devoted to this problem. Both were organized within TACIS project “Legislative and institutional bases of competition protection”.
Firstly, “The Round Table” titled “Competition policy in
Ukraine. Quo vadis?” was devoted to the adaptation of Ukrainian
competition legislation to the requirements of the European Community. The main subjects of the round table were the changes in competition legislation by the EU, and the prospects for developing the
Ukrainian framework in a corresponding manner. The Head of the
Antitrust Authority of Ukraine. A. Kostusev noted: “The European
choice of Ukraine makes harmonization of national legislation and
the legislation of the European Union a priority. Though that is not
to say there can be an automatic copying of this or that structure,
regardless of context. A creative approach is necessary taking in
view current conditions in our country”13.
On May 18, 2004 the Antitrust Authority of Ukraine, within
the framework of the 13th anniversary of independence celebrations,
organized an international conference devoted to the problems and
tasks of modern competition policy. This conference was also devoted to the problems of globalization. That is why on opening of the
conference, the Head of Antitrust Authority of Ukraine A. Kostusev
noted: “Today we come to the moment when the competition policy
of different countries needs to be carried out in coordination… I am
very glad, that in Kiev the world elite of experts on questions of

13

Speech of A. Kostusev at the opening of the “Round table”, on March 24, 2004.
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competition has gathered. It will help us to improve our legislation
and to work towards keeping up with the standards of the EU”14.
Summing up, it is necessary to note that there are two types
of problems Ukraine has to decide in the path of integration with the
European Union. They can be described as internal and external. The
internal one is a creation of an effective competitive environment
inside the country; the external one is further coordination of Ukrainian and European competition legislation.
Assessing the results of the formation and introduction of
competition policy in Ukraine, it is important to try to focus on
obvious positive changes. Today in Ukraine modern legislation on
questions of competition, which is harmonized to some extent with
the European model, is working, but nevertheless further harmonization is needed.
In recent years a new understanding of the place and value
of competition itself, and of the competition policy, has been realized. In a period of economic transformation in Ukraine competition
policy has real weight and potential. Today in Ukraine there are no
influential political or public forces which would deny the necessity
and utility of economic competition. The basic task is not simply
achieving a formally competitive system of markets, but creating an
effective competitive environment, capable of providing stable development, in a socially responsible market economy. We hope that,
following the Baltic countries, one day Ukraine will be on the list of

14

Speech of A. Kostusev at the opening of the Conference, on May 18, 2004.
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countries to join the EU. Competition policy will play a crucial role
in that process.
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Małgorzata Paszkowska*, Krzysztof Czubocha**

Ogólne zasady prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie

Źródła prawa europejskiego (w rozumieniu prawa wspólnotowego i unijnego) można klasyfikować według kilku różnych kryteriów. Podstawowy podział związany jest z tym, od kogo akty normatywne pochodzą (od państw członkowskich czy instytucji UE). Inne
kryterium pozwala na wyodrębnienie źródeł prawa pisanego i niepisanego. Kolejny podział związany jest z charakterem prawnym źródeł (akty wiążące i niewiążące adresatów). Prawo europejskie w
znaczeniu prawa Unii Europejskiej wyodrębnia dwa podstawowe
rodzaje źródeł prawa tj. pierwotne i pochodne (wtórne). Prawo pierwotne obejmuje przede wszystkim traktaty wraz z ich protokołami i
załącznikami. Do źródeł prawa pierwotnego w literaturze zalicza się
też często ogólne zasady prawa1. Pochodne prawo europejskie obejmuje akty normatywne organów (instytucji) wspólnotowych wydane
na podstawie upoważnień wynikających z traktatów ewentualnie
innych aktów prawnych. Do podstawowych form prawa wtórnego
należą wymienione w art. 249 TWE: rozporządzenie, dyrektywa i
decyzja oraz niewiążące zalecenia i opinie. Kolejną kategorię źródeł
*

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław
1
Przykładowo: S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.),
Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza Warszawa 2006, s. I-192.
**
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prawa wspólnotowego stanowią umowy międzynarodowe: zawierane przez Wspólnoty i państwa członkowskie z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi oraz porozumienia zawarte pomiędzy państwami członkowskimi. Chodzi tu o porozumienia między państwami członkowskimi zawierane wówczas, kiedy instytucje
Wspólnot nie mają kompetencji do prawnego regulowania niektórych kwestii ściśle związanych z działalnością Wspólnot i wymagających takiej regulacji2. Umowy międzynarodowe zawierane z państwami trzecimi oraz między poszczególnymi państwami członkowskimi zalicza się przeważnie do prawa pochodnego.
Za źródło prawa europejskiego uznaje się tzw. ogólne zasady prawa. Pojęcie „ogólne zasady prawa” odnosi się do samych
podstaw danego systemu prawnego i przywołuje fundamentalne
wartości, na których on się opiera3. W doktrynie uważa się, że ogólne zasady prawa unijnego, formułowane w odniesieniu do prawa
wspólnotowego, wchodzą w skład prawa pierwotnego Unii Europejskiej bądź, że stanowią one trzecie, obok prawa pierwotnego i wtórnego, źródło prawa europejskiego. Wiele z tych zasad nie zostało
wprost wyrażonych w traktatach lub w prawie pochodnym, lecz
znalazło wyraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Najistotniejszymi wskazówkami dla formułowania ogólnych zasad prawa są podstawowe zasady systemów prawodawczych
państw członkowskich. Przyczynę rozwoju powyższych zasad nale-

ży upatrywać w niekompletności (lukach) systemu prawnego. Można
wyróżnić zasady prawa zawarte w prawie pisanym (traktatach) i

2

E. Latoszek, Unia Europejska, Wyd. PWN Warszawa 2000, s. 44.
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będące tworem prawa sędziowskiego, czyli takie, które znalazły
wyraz w orzecznictwie ETS4. Niektóre zasady rozwinięte w orzecznictwie zostają potem wpisane do traktatów (na przykład zasada
proporcjonalności - art. 5 akapit 3 TWE). Ogólne zasady prawa służą
przede wszystkim rozwiązywaniu problemów prawnych nieuregulowanych wprost w przepisach prawa unijnego. Konieczność
uwzględniania ogólnych zasad prawa wynika również z traktatów.
Art. 288 ust. 2 TWE odwołuje się do „ogólnych zasad wspólnych dla
praw państw członkowskich” jako podstawy odpowiedzialności
pozaumownej Wspólnoty. Przewiduje on zobowiązanie Wspólnoty
do odszkodowania „zgodnie z ogólnymi zasadami prawnymi”, które
są „wspólne dla systemów prawnych państw członkowskich”. Ponadto art. 220 TWE stanowi, że ETS zapewnia „poszanowanie prawa przy wykładni i stosowaniu niniejszego Traktatu”. Takie sformułowanie ma szerszy kontekst niż sama wykładnia traktatu5. Z powyższego artykułu wywnioskowane zostało prawo Trybunału Sprawiedliwości do ochrony prawa jako wartości obiektywnej6. Orzecznictwo ETS jest niezbędne dla zrozumienia wielu regulacji prawa europejskiego. Do źródeł ogólnych zasad prawa europejskiego w literaturze zalicza się: zasady prawa międzynarodowego, zasady specyficzne dla prawa wspólnotowego i zasady wspólne dla systemów prawnych państw członkowskich7.
3
J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego
prawa wspólnotowego, Państwo i Prawo Nr 4/2005, s. 23.
4
S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, dz. cyt., s. I-197.
5
M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 23.
6
F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Wyd. Naukowe PWN, WarszawaWrocław 2001, s. 118.
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Por. J. Maliszewska-Nienartowicz, dz. cyt., s. 26-28.
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Zasady prawa Unii Europejskiej nie stanowią jednolitej kategorii. Znaczenie omawianych zasad ogólnych wynika z roli, jaką
pełnią organy Wspólnot Europejskich wobec państw członkowskich.
Organy UE są zobowiązane do przestrzegania tych zasad w całej
swojej działalności, zarówno przy stanowieniu, jak i przy stosowaniu
prawa. Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka fundamentalnych ogólnych zasad prawa europejskiego jako źródeł prawa. Przedmiotem artykułu są te z ogólnych zasad prawa UE, które
charakteryzują to prawo i wyznaczają pozycję państw członkowskich i instytucji wspólnotowych (czyli zasada pierwszeństwa prawa
wspólnotowego, bezpośredniego stosowanie i bezpośredniego skutku, subsydiarności i proporcjonalności). Ponadto do ogólnych zasad
prawa europejskiego zalicza się też zasady zapewniające demokratyczny i praworządny charakter UE (na przykład zasada pewności
prawa i ochrony zaufania, zasada jawności).
2. Zasada prymatu
Za najważniejszą z ogólnych zasad prawa należy uznać zasadę prymatu inaczej zwaną zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Zgodnie z przedmiotową zasadą żaden przepis prawa wewnętrznego nie ma pierwszeństwa przed prawem wspólnotowym.
Prymat prawa wspólnotowego w stosunku do praw wewnętrznych
państw członkowskich wywodzi się bezpośrednio z ponad- narodowego charakteru Wspólnoty, a tym samym ograniczenia władzy
suwerennej jej założycieli8. Z perspektywy prawa wspólnotowego
8

K. Popowicz, Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, Wyd. Komitet
Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 133.
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kwestia prymatu jest całkowicie jednoznaczna. Jednakże zasada
pierwszeństwa nie została uregulowana w żadnym z traktatów WE,
pojawiła się dopiero w projekcie Traktatu Konstytucyjnego z 2004.
Zasada prymatu została natomiast proklamowana w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po raz pierwszy została
ona podniesiona przez ETS w słynnym wyroku z dnia 15 lipca 1964
roku w sprawie 6/64 Costa v. Enel9. Trybunał Sprawiedliwości postulował w powyższej sprawie pierwszeństwo prawa wspólnotowego
przed prawem krajowym, szczegółowo uzasadniając przyjęte stanowisko (wskazując między innymi argumenty o autonomicznym porządku prawnym stworzonym przez Traktat EWG, prawach wynikających z ograniczenia kompetencji państw członkowskich, zagrożeniu dla urzeczywistnienia celów integracji). W sprawie Costa chodziło o nadrzędność pierwotnego prawa wspólnotowego nad późniejszym prawem krajowym. W wyroku tym zakazano państwom
członkowskim uchwalania „nowych środków jakiegokolwiek rodzaju”, sprzecznych z przepisami TEWG, z których jednostki mogłyby
wywodzić swoje prawa. Kolejne wyroki ETS zmierzały do poszerzenia zakresu prymatu prawa wspólnotowego. W wyroku z dnia 17
grudnia 1970 roku w sprawie 11/70 Międzynarodowego Towarzystwa Handlowego10 Trybunał rozszerzył nadrzędność prawa wspólnotowego nad prawem krajowym na płaszczyznę relacji prawa pochodnego i konstytucji narodowych. W wyroku powyższym Trybunał Sprawiedliwości domagał się pierwszeństwa pochodnego (wtór9

6/64 Costa v. Enel (Zb. Orz. 1964, 1141). W sprawie Costa pojawiło się zagadnienie czy włoska ustawa nacjonalizująca przemysł energetyczny jest zgodna z przepisami traktatowymi.
10
11/70 Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe (Zb. Orz. 1970, 1125).
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nego) prawa wspólnotowego nad każdym prawem krajowym. Ważność aktu prawnego można zdaniem ETS badać tylko w stosunku do
wyższego rangą prawa wspólnotowego, a nie w stosunku do prawa
wewnętrznego. Obowiązywanie prawa wspólnotowego w państwach
członkowskich nie może doznać jakiegokolwiek uszczerbku. W
wyroku z dnia 9 marca 1978 roku w sprawie 106/77 Simmenthal II
Trybunał zobowiązuje sędziów sądów krajowych do „nieograniczonego stosowania prawa wspólnotowego i do ochrony praw, które
przyznaje ono jednostkom, poprzez niestosowanie sprzecznych rezultacie nim postanowień prawa krajowego, niezależnie od czasu ich
uchwalenia”. Z zasady prymatu wynika, że każdy organ stosujący
prawo musi być uprawniony do niestosowania prawa krajowego w
zakresie, w jakim jest ono sprzeczne rezultacie prawem UE. Uprawnienie takie nie może być uzależnione od ewentualnej decyzji innego
organu11. W rezultacie z orzecznictwa ETS wynika zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, zarówno pierwotnego, jak i pochodnego nad prawem wewnętrznym (krajowym) państw członkowskich wszelkiej rangi (tj. konstytucja i inne akty normatywne). Podstawowym powodem postulowania przez ETS pierwszeństwa prawa
wspólnotowego jest konieczność zapewnienia jednolitego stosowania i skuteczności prawa europejskiego w obszarze jego obowiązywania12. Trybunał uzasadnia swe stanowisko między innymi przeniesieniem suwerennych praw przez państwa członkowskie na WE
oraz zakazem wszelkiej dyskryminacji z powodu przynależności
państwowej a przede wszystkim autonomicznym charakterem
11
12

106/77 Simmenthal II (Zb. Orz. 1978, 629).
F. Emmert, M. Morawiecki, dz. cyt., s. 127.
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wspólnotowego porządku prawnego. Istota zasady pierwszeństwa
prawa wspólnotowego przed prawem krajowym sprowadza się do
nakazu zapewnienia wszystkim normom prawa wspólnotowego
przewagi w razie konfliktu z jakąkolwiek wcześniejszą lub późniejszą normą krajową w każdym państwie członkowskim.
Zasada pierwszeństwa może teoretycznie wywoływać dwa
rodzaje skutków zależnie od tego, czy będzie rozważana w aspekcie
pierwszeństwa obowiązywania, czy pierwszeństwa stosowania13. W
wypadku pierwszej możliwości normy krajowe niezgodne z prawem
wspólnotowym przestaną obowiązywać (pierwszeństwo obowiązywania). Natomiast w przypadku pierwszeństwa stosowania normy
krajowe będą obowiązywać nadal, jednakże nie będą mogły być
stosowane w konkretnych sprawach (wypadkach). ETS (szczególnie
w sprawie Simmenthal) opowiedział się za koncepcją pierwszeństwa
stosowania prawa wspólnotowego, nie zaś koncepcją pierwszeństwa
jego obowiązywania. Niezgodność normy krajowej z prawem
wspólnotowym nie powoduje automatycznie uchylenia takiej normy.
Obowiązek odmowy zastosowanie kolidującej normy krajowej spoczywa na sądzie rozpoznającym daną sprawę. W praktyce działanie
zasady prymatu polega na tym, że żaden organ państwowy, czy sąd
krajowy nie może zastosować przepisu prawa wewnętrznego
sprzecznego (kolidującego) w konkretnym przypadku z prawem UE.
ETS uznaje zasadę pierwszeństwa prawa europejskiego w zakresie
jego zastosowania, a nie ważności, w związku z czym sprzeczny z
prawem wspólnotowym przepis krajowy nie jest nieważny, ale nie
13
Por. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J.
Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, dz. cyt., s. I-255.
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może być zastosowany14. Z orzecznictwa ETS ponadto wynika, że z
pierwszeństwa korzystają normy prawa wspólnotowego niezależnie
od relacji czasu ich ustanowienia w stosunku do norm krajowych
(niezależnie od tego, czy są wcześniejsze, czy późniejsze od niezgodnych z nimi norm wewnętrznych)15.
Przyjęcie zasady prymatu prawa europejskiego powoduje
istotne konsekwencje dla organów prawodawczych krajów członkowskich. Po pierwsze, z powyższej zasady wynika zakaz ustanawiania nowych norm prawnych w prawie krajowym, które byłyby
sprzeczne z prawem wspólnotowym. Po drugie, państwa członkowskie powinny eliminować normy krajowe niezgodne z prawem europejskim.
Za najbardziej kontrowersyjną z punktu widzenia państw
członkowskich należy uznać kwestię prymatu prawa wspólnotowego
nad konstytucjami narodowymi, związaną z ich szczególną pozycją
w systemie prawa krajowego. Trybunały Konstytucyjne państw
członkowskich akceptują zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, ale często z wyłączeniem konstytucji.
Niemcy to kraj, który miał największe problemy z zaakceptowaniem
zasady prymatu. Przykładowo, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) stwierdził, że pierwszeństwo prawa wspólnotowego jest ograniczone przez fundamentalne zasady niemieckiego prawa
konstytucyjnego16. Znamienne dla poruszonej kwestii są wyroki
FTK w sprawie Solange. W wyroku z dnia 29 maja 1974 roku nie14

Por. M. Ahlt, M.Szpunar, dz. cyt., s. 38.
11/70 Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe (Zb. Orz. 1970, 1125).
16
Por. Wyrok FTK z dnia 12 października 1993 roku w sprawie Traktatu z Maastricht.
15
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miecki FTK w sprawie Solange stwierdził: „Dopóki prawo wspólnotowe nie zawiera uchwalonego i sformułowanego wiążąco katalogu
praw podstawowych, równoważnego w dużym stopniu z katalogiem
konstytucji niemieckiej, dopóty procedury kontroli zgodności konstytucyjnej przeciwko prawu wspólnotowemu będą dopuszczalne”.
Natomiast w wyroku z dnia 22 października 1986 roku w sprawie
Solange II FTK stwierdził: „Dopóki WE zapewnia skuteczną ochronę praw podstawowych wobec suwerennej władzy Wspólnot to FTK
nie będzie więcej ingerował w sprawie stosowalności prawa wspólnotowego i tego prawa nie będzie kontrolował w odniesieniu do
praw podstawowych w konstytucji niemieckiej.” Nie tylko sądownictwo niemieckie zajmowało się relacjami między prawem europejskim a konstytucjami narodowymi, ale również przykładowo francuski Conseil d´Etat, włoski Court Constituzionale, czy irlandzki Supreme Court17. Również Trybunał Konstytucyjny (TK) w Polsce
rozważał zagadnienie prymatu prawa wspólnotowego. Na uwagę w
tej sprawie zasługuje szczególnie wyrok z dnia 11 maja 2005 roku w
sprawie zgodności konstytucyjnej Traktatu Akcesyjnego18. TK
stwierdził, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie determinuje ostatecznych decyzji suwerennych państw członkowskich
w razie kolizji pomiędzy wspólnotowym porządkiem prawnym a
regulacją konstytucyjną. Trybunał podkreślił w ten sposób, podobnie
jak trybunały innych państw członkowskich, nadrzędność konstytu-

17
Por. wyrok Conseil d’Etat z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie Semoules de France;
wyrok Corte Constituzionale z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie Frontini; wyrok
Supreme Court z dnia 19 grudnia 1989 roku w sprawie Society for the Protection of
Unborn Children v. Grogan.
18
Dz. U. Nr 86, poz. 744.
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cji krajowej. Trybunały konstytucyjne państw członkowskich przyjmują zasadniczo, że prymat prawa UE związany jest przenoszeniem
na nią części praw (kompetencji) przez państwa członkowskie.
Pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego jest
obecnie powszechnie akceptowane zarówno w orzecznictwie, jak i w
literaturze.

3. Zasada bezpośredniości
Kolejną z powszechnie przyjętych ogólnych zasad prawa
europejskiego jest zasada bezpośredniości. Występuje ona w dwóch
aspektach:
1. bezpośredniego stosowania,
2. bezpośredniego skutku.
Zagadnienie bezpośredniego obowiązywania przepisów
prawa wspólnotowego odnosi się do kwestii, które z przepisów prawa wspólnotowego i w jakim zakresie stają się z dniem ich wejścia
w życie częścią wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich. Zasada bezpośredniości prawa wspólnotowego jest „dziełem” orzecznictwa ETS. Obok pierwszeństwa stosowania prawa
wspólnotowego, bowiem ETS postulował również jego bezpośrednią
skuteczność. W wyroku z dnia 5 lutego 1963 roku w sprawie 26/62
van Gend & Loos stwierdził, iż wystarczająco jasne i bezwarunkowo
sformułowane normy wspólnotowe mogą określać bezpośrednie
prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnychw państwach członkowskich. Skutki prawa wspólnotowego nie zatrzymują się na „poziomie” państw członkowskich, ale ingerują automatycznie głębiej,
w wewnątrz tych państw. W rezultacie normy prawa europejskiego
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mogą określać sytuację prawną jednostek poprzez przyznawanie im
praw lub nakładanie obowiązków. Jak stwierdził ETS w orzeczeniu
van Gend & Loos prawa jednostek wynikające z prawa wspólnotowego podlegają ochronie udzielanej przez sądy krajowe.
Bezpośrednie stosowanie (ang. directy applicability) to
pewna abstrakcyjna zdolność całego prawa pierwotnego i wszystkich
rozporządzeń UE19. Związana jest z tym, że prawo pierwotne i wydane na jego podstawie rozporządzenia wiążą nie tylko strony traktatu, ale również strony trzecie, gdyż kreują bezpośrednio prawa i
obowiązki dla osób fizycznych i prawnychw państwach członkowskich. Zgodnie z art. 249 akapit 2 TWE rozporządzenia obowiązują
bezpośrednio w każdym państwie członkowskim. Prawo pierwotne
oraz rozporządzenia nie wymagają żadnej ingerencji (działania) ze
strony władzy wykonawczej czy ustawodawczej państw członkowskich, by stać się prawem obowiązującym w krajowym porządku
prawnym.
Bezpośredni skutek (ang. direct effect) oznacza konkretne i
rzeczywiste uzasadnienie praw i obowiązków dla osób fizycznych i
prawnych w państwach członkowskich zawarte w jednostce redakcyjnej normy wspólnotowej. Przez bezpośredni skutek norm prawa
wspólnotowego należy rozumieć tę ich właściwość, że mogą być
samodzielnym źródłem praw albo obowiązków jednostek20. Jednostki mogą w rezultacie powoływać się na bezpośrednio skuteczne
normy prawa wspólnotowego przed sądami krajowymi i z norm tych
19

Por. F. Emmert, M. Morawiecki, dz. cyt., s. 135.
S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz
(red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka
Gospodarcza Warszawa 2006, s. I-275.
20
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wywodzić swoje prawa. Pojęcie bezpośredniego skutku oznacza,
zgodnie z orzecznictwem sądowym, tę cechę przepisów prawa
wspólnotowego, że przepisy te przyznają prawa obywatelom Unii
Europejskiej prawa podmiotowe, które powinny być chronione przez
sądy państw członkowskich21.
Warunki bezpośredniej skuteczności norm są następujące:
- norma powinna być sformułowana wystarczająco jasno,
kompletnie i precyzyjnie,
- nakładać na państwo lub osoby fizyczne czy prawne obowiązek określonego działania lub zaniechania,
- nadawać się do stosowania przez sądy i organy krajowe
bez wprowadzania dodatkowych środków22.
Sędzia krajowy obowiązany jest stosować prawo europejskie. Tym samym jest on uprawniony do kontroli zgodności prawa
krajowego z prawem unijnym (europejskim)23.
Reasumując należy zauważyć, że zarówno w literaturze jak
i orzecznictwie ETS rozróżnienie między bezpośrednim stosowaniem a bezpośrednim skutkiem nie zawsze jest jednoznaczne. Ogólnie można stwierdzić, że zasada bezpośredniości występuje przede
wszystkim w sferze bezpośredniego obowiązywania, którego konsekwencją jest reguła bezpośredniego stosowania i bezpośredniego
skutku. Bezpośrednie obowiązywanie prawa europejskiego oznacza,

że normy prawa europejskiego z dniem wejścia w życie stają się

21

Por. A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, s. 124.
22
F. Emmert, M. Morawiecki, dz. cyt., s. 136.
23
Por. L. Florek, Europejskie prawo pracy, LexisNexis Warszawa 2003, s. 32.
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automatyczne (bez dodatkowych procedur) częścią porządków
prawnych państw członkowskich.
Nie budzi wątpliwości kwestia bezpośredniego skutku rozporządzeń. Zgodnie z art. 249 akapit 2 TWE rozporządzenia mają
zastosowanie ogólnei obowiązują we wszystkich swoich częściach
(co do wszystkich swoich elementów) oraz stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim. W rozumieniu ETS zasięg
ogólny rozporządzenia oznacza, że stosuje się je do obiektywnie
określonych sytuacji i pociąga za sobą skutki prawne dla osób oznaczonych w sposób ogólny i abstrakcyjny24. Ponieważ rozporządzenie
obowiązuje bezpośrednio, to nie wymaga krajowych działań inkorporacyjnych jak również ogłoszenia zgodnie z normami wewnętrznego porządku prawnego. Z uwagi na uregulowania art. 249 akapit 2
TWE przypisuje się normom rozporządzeń bezpośredni skutek, zarówno w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym25.
Z zasadą bezpośredniości wiąże się natomiast problem bezpośredniego stosowania dyrektyw. Dyrektywy różnią się istotnie od
rozporządzeń, są bowiem kierowane do państw członkowskich, a ich
adresatami nie są inne podmioty prawa. W przeciwieństwie do rozporządzeń, głównym celem dyrektyw nie jest unifikacja prawa, ale
zbliżenie legislacji (harmonizacja prawa). Zgodnie z art. 249 akapit 3
TWE dyrektywy obowiązują wyłącznie państwa członkowskie. Z
powyższego wynika, że nie mogą być stosowane bezpośrednio. Dyrektywy zgodnie z art. 249 akapit 3 TWE są wiążące pod względem
zamierzonego celu dla każdego państwa członkowskiego, do którego

24

Por. 6/68 Zuckerfabrik Watenstedt Gmbh v. Rada (Zb. Orz. 1968, 409).
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są skierowane. Pozostawiają jednak władzom krajowym wybór formy i metod włączenia do systemu prawa krajowego. Władze krajowe
mają obowiązek wybrania takich form i metod, które najskuteczniej
posłużą osiągnięciu zamierzonego przez dyrektywę celu26. Charakter
prawny dyrektywy nie pozwala jej na tworzenie wystarczająco kompletnych i precyzyjnych przepisów możliwych do bezpośredniego
zastosowania. Dyrektywy nie normują w sposób kompletny zagadnień będących ich przedmiotem i dlatego też wymagają uzupełnienia
lub uściślenia przez państwa członkowskie27. Każda dyrektywa okre-

śla ostateczny termin, w jakim musi zostać dokończone jej wdrażanie, wykonanie w ramach krajowego porządku prawnego. Wydawana przez instytucje Unii Europejskiej dyrektywa nie wywiera bezpo-

średniego skutku do momentu upływu wyznaczonego przez nią samą
terminu jej realizacji przez państwa członkowskie. Dopiero po tym
terminie można mówić o bezpośrednim stosowaniu dyrektyw. W
określonych sytuacjach, zgodnie ze stanowiskiem ETS, postanowienia dyrektywy mogą być stosowane bezpośrednio w wewnętrznym
porządku prawnym28. Tak jest w przypadku niezrealizowania dyrektywy w wyznaczonym terminie lub nieprawidłowej jej implementacji. Dodatkowym warunkiem, aby osoba fizyczna lub prawna mogła
dla ochrony swych praw powoływać się wobec państwa bezpośrednio na postanowienia dyrektywy, jest konkretność i precyzyjność
bezwarunkowego przepisu dyrektywy. Dyrektywy należy wprowa25

Układ wertykalny dotyczy relacji między jednostką a państwem, a horyzontalny
między jednostkami.
E. Dynia, Integracja europejska, LexisNexis Warszawa 2006, s. 132.
27
M. Paszkowska, Charakterystyka pochodnych źródeł prawa europejskiego w aspekcie polskiego systemu źródeł prawa, ZNZE nr 1/2007.
28
Przykładowo wyrok w sprawie 41/74 Van Duyn (Zb. Orz. 1974, 1337).
26
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dzić do prawa krajowego (implementować). Zasadniczym etapem
implementacji dyrektywy jest transpozycja jej norm, czyli wprowadzenie ich do krajowego porządku prawnego. Dyrektywy zobowiązują do ich skutecznej implementacji. Oznacza to, że w prawie krajowym musi być zapewnione pełne obowiązywanie norm wynikających z treści dyrektywy, zarówno wobec jednostki jak i organów
krajowych29. Dyrektywy mają bezpośrednią skuteczność tylko wertykalną (to znaczy w relacji jednostka wobec państwa)30. Ponieważ
dyrektywa wiąże tylko państwo, do którego jest skierowana, to jednostka (osoba fizyczna lub prawna) może się na nią powoływać
tylko wobec tego państwa. Natomiast państwo członkowskie w żadnym wypadku nie może powoływać się na bezpośrednią skuteczność
dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych. Podsumowując nale-

ży stwierdzić, że Trybunał Sprawiedliwości przyjął wykładnię art.
249 TWE, z której wynika, że dyrektywy, które nie zostały terminowo wdrożone lub zostały wdrożone niedokładnie przez jedno z
państw członkowskich wykształcająw pionowych stosunkach prawnych między obywatelem i państwem „skutki bezpośrednie” i w
związku z tym są bezpośrednio stosowane do państwa. Dyrektywy
nie posiadają jednakże bezpośredniej skuteczności horyzontalnej (to
jest w relacji jednostka wobec innej jednostki).
Na koniec pozostał do rozważenia problem bezpośredniego
skutku decyzji. Zgodnie z art. 249 akapit 4 TWE decyzje we wszystkich swoich częściach (elementach) obowiązują tych, do których są
skierowane. Stanowią one konkretne i indywidualne regulacje jed29
30

Por. M. Herdegen, Prawo europejskie, C.H. Beck Warszawa 2006, s. 131.
Por. M. Ahlt, M. Szpunar, dz. cyt., s. 32.
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nostkowych przypadków. Decyzje mogą swoim adresatom przyznawać prawa i obowiązki, których krajowe organy i sądy muszą przestrzegać. Decyzje mogą przyznawać uprawnienia, nakładać zobowiązania bądź sankcje. Wywierają w oczywisty sposób bezpośredni
skutek, gdy adresatem jest jednostka lub przedsiębiorstwo, dlatego,

że bezpośrednio określają sytuację prawną adresata. ETS stwierdził,
że w przypadkach, kiedy instytucje wspólnotowe nałożyły za pomocą decyzji obowiązki postępowania w określony sposób na państwa
członkowskie, efektywność podjętego środka wspólnotowego byłaby
osłabiona gdyby obywatele nie mogli powoływać się na ten środek
przed sądami krajowymi31. W rezultacie dopuszczono możliwość, iż
z decyzji mogą wypływać prawa dla jednostek nie będących ich
adresatami.
Pierwotne prawo WE, inaczej niż zwykłe traktaty międzynarodowe wiąże nie tylko strony traktatu, tzn. państwa członkowskie, lecz nadaje się także do tworzenia bezpośrednich praw i obowiązków dla stron trzecich. Prawo pierwotne, a także rozporządzenia
nie wymagają żadnej ingerencji rządów lub parlamentów, by stać się
prawem obowiązującym w państwach członkowskich. Samo przystąpienie kraju do Wspólnoty powoduje, iż prawo pierwotne i rozporządzenia stają się częścią jego wewnętrznego porządku prawnego.
4. Zasada subsydiarności i zasada proporcjonalności
W wyniku decyzji politycznych i postępów procesu integracji
państwa członkowskie przekazały bezterminowo część swoich kom-

31

Por. 9/70 Grad v. Finanzamt Traustein (Zb. Orz. 1970, 825).
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petencji WE. W związku z powyższym w działaniu Wspólnot można
wyróżnić dwie sfery kompetencji: wyłączne oraz konkurencyjne
(dzielone). Kompetencje wyłączne należą bądź do WE bądź to do
państw członkowskich. W dziedzinach dotyczących wspólnotowych
zadań wyłącznych stanowienie prawa należy do WE.UE podejmując
działania w zakresie kompetencji konkurencyjnych musi je należycie
uzasadnić zgodnie z zasadą subsydiarności inaczej pomocniczości.
Zasadę subsydiarności zalicza się do ogólnych zasad prawa Unii
Europejskiej. W przeciwieństwie do przedstawionych wcześniej
zasad została ona wprowadzona do porządku wspólnotowego nie w
drodze wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, lecz
bezpośrednio wolą państw członkowskich. Zasada subsydiarności
została wprowadzona do TWE na mocy Traktatu z Maastricht.
Zgodnie z nią Wspólnota może podjąć działanie „tylko wówczas i
tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie
mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych
działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty”32. Podkreślić należy, iż omawiana zasada ma zastosowanie tylko
na gruncie kompetencji konkurencyjnych Wspólnoty. Aby Unia
Europejska mogła podjąć działania w sferze nie należącej do jej
wyłącznej kompetencji, ale do tzw. kompetencji dzielonych (konkurencyjnych), należy ustalić, czy:

32

Art. 5 akapit 2 TWE.
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1. państwa członkowskie mogą podjąć działania - UE może
podjąć działania tylko wówczas, gdy cele nie mogą być
osiągnięte przez państwa członkowskie,
2. cele te mogą być ze względu na skalę lub skutek proponowanego środka „lepiej” osiągnięte przez UE33.
Powyższa wykładnia zasady subsydiarności została przyjęta
w Protokole do Traktatu Amsterdamskiego w sprawie stosowania
zasady subsydiarności i proporcjonalności. W pkt 3 Protokół stwierdza, że pomocniczość jest koncepcją dynamiczną, która powinna być
stosowana w świetle celów określonych w TWE. Pozwala ona WE
na podjęcie działań lub ich przerwanie, jeżeli tylko uzasadniają to
okoliczności. Protokół określa szczegółowo wytyczne stosowania
zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz potwierdza obowiązek każdej instytucji WE do czuwania nad przestrzeganiem zasady
pomocniczości i proporcjonalności. Idea ustanowienia zasady subsydiarności, jak się powszechnie uważa, była związana z traktowaniem
jej jako skutecznej zapory dla coraz częstszego przekazywania kompetencji na poziom Wspólnoty34.
Rada Europejska w 1992 roku w Edynburgu uznała, że zasada subsydiarności nie wywołuje skutków bezpośrednich. Nie
oznacza to jednak, że jest pozbawiona znaczenia prawnego35. ETS
może bowiem interpretować zasadę oraz badać jej przestrzeganie
przez instytucje wspólnotowe (zob. pkt 13 przywołanego Protokołu).
33
Por. A. Wyrozumska, Państwa członkowskie a Unia Europejska, [w:] J. Barcz
(red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka
Gospodarcza Warszawa 2006, s. I-359.
34
Por. F. Emmert, M. Morawiecki, dz. cyt., s. 153.
35
A. Wyrozumska, dz. cyt., s. I-360.
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Zasada ta sensu stricte ustala kryteria, które musi spełniać
planowane działanie na szczeblu Wspólnoty, by było uprawnione
zastąpić aktywność państw członkowskich w ich własnym zakresie.
Do kryteriów tych należy celowość i skuteczność. Kryterium celowości wiąże się z oceną, czy cele proponowanego działania nie mogą być w sposób zadawalający osiągnięte za pomocą działań samych
państw członkowskich. Kryterium skuteczności zaś z oceną, czy cele
mogą być w lepszy sposób osiągnięte w wyniku działania Wspólnoty. Pod kątem tych kryteriów analizowane są na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego we Wspólnocie projekty aktów, a ich
uzasadnienia muszą zawierać odpowiednie dowody celowości i
skuteczności planowania działania36.
Od zasady subsydiarności należy odróżnić towarzyszącą jej w
TWE (od 1993 roku) zasadę proporcjonalności określoną w art. 5
akapit 3 TWE, który stanowi, że „Działanie Wspólnoty nie wykracza
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego Traktatu”. Z powyższego wynika, że:
• Wspólnota może podjąć działanie tylko wtedy, jeżeli jego
cel nie może być skutecznie osiągnięty przez państwa
członkowskie,
• Wspólnota zrealizuje lepiej cel ze względu na jego rozmiary lub skutki,

36
Por. E. Dynia, Integracja europejska. Zarys problematyki, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s.104.
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• Podjęte przez Wspólnotę działanie nie może wykraczać
ponad to, co jest konieczne dla realizacji celów traktatowych37.
TWE wprowadza ogólne ograniczenia działań Wspólnoty
polegające na tym, że środki podjęte przez nią dla realizacji celów
traktatowych muszą być proporcjonalne. Zasadę proporcjonalności
stosuje się do kompetencji zarówno wyłącznych, jak i konkurencyjnych WE. Wymaga ona, żeby środek wspólnotowy nie nakładał
niepotrzebnych ciężarów na państwo lub jednostki. Zasada proporcjonalności dotyczy nie tylko sposobu wykonywania kompetencji
przez WE, ale także działań państw członkowskich we wspólnotowej
przestrzeni prawnej. Zasadę powyższą wprowadził do prawa wspólnotowego i rozwinął ETS38. Obecnie przyjmuje się, że środek prawny zgodny jest z zasadą proporcjonalności, jeśli jest:
1. odpowiedni dla osiągnięcia określonego celu,
2. konieczny dla osiągnięcia określonego celu,
3. współmierny (zakaz stosowania środków władczych ponad potrzebę)39.
Każdy wspólnotowy akt musi zawierać uzasadnienie dotyczące uwzględnienia zasady proporcjonalności (przykładowo należy
wskazać, dlaczego zastosowano rozporządzenie nie dyrektywę).
Zasada proporcjonalności uwzględniana jest także w procesie oceny
37

Por. A. Zawidzka, I filar Unii Europejskiej-Wspólnoty Europejskie, [w:] J. Barcz
(red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka
Gospodarcza Warszawa 2006, s. I-55.
38
Przykładowo w sprawie 11/70 Międzynarodowego Towarzystwa Handlowego ETS
wypowiadał się o zasadzie proporcjonalności w kontekście ochrony praw podstawowych. Stwierdził, iż wolność jednostki nie może być ograniczona w większym stopniu
niż jest to konieczne dla ochrony interesu publicznego.
39
Kryteria te sformułował ETS w sprawie Schröder (Zb. Orz. 1989, 2237).
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działań państw członkowskich w zakresie stosowania prawa wspólnotowego. Nawet, jeśli ograniczenie wydaje się zasadniczo uzasadnione ze względu na porządek i bezpieczeństwo, czy ochronę zdrowia, kontroli musi być jednak poddana współmierność tego ograniczenia.
Zasada pomocniczości została wprowadzona do TWE
jako swoista przeciwwaga dla postępującego stopnia integracji związanego między innymi z wejściem w życie Traktatu z Maastricht.
Zasady subsydiarności i proporcjonalności powinno się stosować z
poszanowaniem acquis communautaire i zasady równowagi instytucjonalnej oraz zasad dotyczących relacji między prawem wspólnotowym a prawem krajowym państw członkowskich, sformułowanych w orzecznictwie ETS40. Środki podjęte przez Wspólnotę muszą
być właściwe, konieczne i współmierne do zamierzonego celu. Załączony do Traktatu Amsterdamskiego Protokół o stosowaniu zasad
subsydiarności i proporcjonalności ustanowił warunki dotyczące
stosowania tych zasad, a także zapewniania ich ścisłego przestrzegania oraz jednolitej implementacji przez wszystkie instytucje wspólnotowe. Subsydiarność w Unii Europejskiej jest formułą, która w
ograniczonym podmiotowo i przedmiotowo zakresie ma decydować
o podziale zadań w ramach stanowienia i wykonywania prawa. Specyfika prawa europejskiego sprawia, że podział ten dokonywany jest
na bieżąco poprzez inicjatywy organów Unii.
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5. Zasada solidarności
W przeciwieństwie do większości ogólnych zasad prawa
podstawy prawne zasady solidarności znajdują się w unijnym prawie
pierwotnym. Termin solidarności pojawił się w dwóch miejscach w
Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Pierwszym jest
preambuła, w której mówi się o woli potwierdzenia solidarności
między Europą a krajami zamorskimi. Po raz drugi spotykamy go w
art. 2 TWE, w którym określa się cele Wspólnoty Europejskiej. Jednym z nich jest popieranie solidarności między państwami członkowskim.
Podstawą prawną zasady solidarności stanowi przede
wszystkim art.10 TWE. Stanowi on, że państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne odpowiednie do zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z tego Traktatu lub aktów instytucji Wspólnoty, a także ułatwić
Wspólnocie wypełnienie jej zadań. Państwa członkowskie muszą
powstrzymać się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo cele Traktatu. Przepis ten wyra-

ża regułę ogólną, która nie może być stosowana automatycznie w
przypadku, kiedy istnieją szczegółowe przepisy traktatowe konkretyzujące obowiązki ogólne wyrażone w art. 10 TWE.
Omawiana zasada dotyczy solidarnej realizacji przez państwa członkowskie zadań Wspólnoty. Nakazuje ona państwom członkowskim:
1. podjęcie wszelkich środków w celu wykonania zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego,

40

A. Zawidzka, dz. cyt., s. I-55.
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2. powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby
udaremnić urzeczywistnianie celów Wspólnoty,
3. ułatwienie Wspólnocie wykonywania jej zadań41.
Zasada solidarności znajduje rozwinięcie w orzecznictwie
ETS między innymi w orzeczeniu w sprawie 11/69 Komisja v. Francja z 1969 roku, w którym stwierdził on, że państwa członkowskie
nie mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne w celu usprawiedliwienia niewykonania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofania się z przestrzegania podjętych
przez nie zobowiązań. Zasada solidarności przedstawia pewne obowiązki efektywnego wykonywania zobowiązań członkowskich. Ma
ona szczególne znaczenie dla implementacji prawa wspólnotowego
w krajowych porządkach prawnych. Trybunał Sprawiedliwości na tle
art. 10 TWE statuuje obowiązek wykonywania wszelkich zobowiązań wspólnotowych przez wszystkie władze państw członkowskich
na ich terytoriach, w tym przez sądy. ETS stwierdził też, iż świetle
tego artykułu niedopuszczalne jest przyjmowanie jednostronnych

środków obronnych lub podejmowanie postępowania zmierzającego
do ewentualnego zapobiegania uchybieniom zobowiązań wspólnotowych czynionym przez inne państwa członkowskie42. Obawa przed
trudnościami wewnętrznymi nie może uzasadniać powstrzymania się
od poprawnego stosowania prawa wspólnotowego oraz Trybunału
Sprawiedliwości również zachowanie należytej staranności przy
egzekwowaniu prawa wspólnotowego w tym zobowiązań finansowych. Zastosowanie zasady solidarności określonej w art. 10 TWE

41

Por. A. Zawidzka, dz. cyt., s. I-59.
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widoczne jest szczególnie w odniesieniu do transpozycji oraz efektywności dyrektyw. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zasady
tej wynika obowiązek zapewnienia przez sądy krajowe wykładni
prawa krajowego zgodnego z celem i tekstem dyrektywy, której jest
ono wykonaniem. Do nich należy również ochrona uprawnień jednostek wynikających ze skutku bezpośredniego dyrektyw. Zasada ta
daje o sobie również znać w zakresie obowiązków ułatwiania działania Wspólnocie i osiągnięcia jej celów. Trybunał Sprawiedliwości
podkreślił w tym względzie, iż państwa członkowskie zobowiązane
są ułatwić wykonanie pracy Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie kontroli wykonywania prawa wspólnotowego. Zasada ta wyklucza jednostronność oraz wzajemność w rozumieniu prawa międzynarodowego. Naruszenie tej zasady dotyka
samych fundamentów wspólnotowego porządku prawnego.
Zasada solidarności wyrażona w art. 10 TWE jest okre-

ślona jako zasada współpracy państw członkowskich i Wspólnoty.
Wprawdzie z brzmienia tego przepisu wynika, że określa obowiązki
wyłącznie państw członkowskich wobec Wspólnoty, to jednak
orzecznictwo prezentuje pogląd, że przepis art. 10 TWE określa
także wzajemne obowiązki państw członkowskich oraz obowiązek
instytucji Wspólnoty fundamentalnej współpracy z państwami
członkowskimi. Państwa członkowskie są, zatem obowiązane do
ochrony praw i interesów innych państw członkowskich i ich obywateli oraz do ścisłej współpracy poprzez między innymi wymianę
informacji odnośnie zmiany praktyki stosowania prawa wspólnoto42
Por. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki, Wyd.
C.H.Beck, Warszawa 1998, s. 532.
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wego, wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych,
które służą realizacji tego prawa43.
6. Podsumowanie
Zarówno ETS, jak i Trybunały Konstytucyjne państw
członkowskich, stoją na stanowisku autonomiczności prawa europejskiego. Państwa członkowskie dobrowolnie przeniosły na WE część
swych praw suwerennych. W rezultacie akty prawa europejskiego
nie wymagają zatwierdzenia przez państwa członkowskie, jak również nie mogą być przez nie uchylane. Do źródeł prawa europejskiego należą tak zwane ogólne zasady prawa. W większości ustanawiane i rozwijane są one w orzecznictwie ETS, niektóre zaś wpisane
bezpośrednio do traktatów. Podstawowa ich kategoria charakteryzuje
relacje między prawem europejskim a prawem wewnętrznym państw
członkowskich oraz ustala granice ingerencji Wspólnoty w krajowe
porządki prawne. Najważniejsze z nich to: zasada prymatu prawa
wspólnotowego, bezpośredniego stosowania i bezpośredniego skutku, subsydiarności i proporcjonalności oraz solidarności. Prawo
europejskie tworzy samoistny porządek prawny, który ma prymat
nad prawem wewnętrznym i jest bezpośrednio skuteczny. Z orzecznictwa ETS dotyczącego zagadnienia prymatu prawa wspólnotowego wynika jednoznacznie, że z pierwszeństwa korzystają wszystkie
normy prawa europejskiego zawarte zarówno w prawie pierwotnym,
jak i w prawie pochodnym o charakterze wiążącym w stosunku do
wszystkich rodzajów norm prawa wewnętrznego (krajowego). Bezpośrednie stosowanie prawa wspólnotowego jest konsekwencją jego
43

C. Mik, dz. cyt., s. 76.
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bezpośredniego obowiązywania dla organów państw członkowskich.
Dotyczy ono niewątpliwie prawa pierwotnego i rozporządzeń, natomiast dyrektyw jedynie w wypadku ich niewykonania i tylko w
aspekcie wertykalnym. Przy podejmowaniu działań legislacyjnych
zgodnie z zasadami subsydiarności i proporcjonalności Wspólnota
powinna wybierać środki najmniej obciążające suwerenność państw

Środki te winny być odpowiednie, niezbędne i
współmierne do realizowanego celu. Zasada solidarności stanowi
fundament współpracy państw członkowskich i Wspólnoty. W warunkach Unii Europejskiej oznacza, że wartości, na jakich opiera się
Unia, stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami
poszczególnych państw.

członkowskich.

Zasady prawa Unii Europejskiej nie stanowią jednolitej
kategorii. Wspólnota jest organizacją ponadpaństwową, wykonującą
wiele zadań i kompetencji, które są zazwyczaj domeną państw. Znaczenie omawianych zasad ogólnych wynika z roli, jaką pełnią organy
Wspólnot Europejskich wobec państw członkowskich. Organy
Wspólnot Europejskich są zobowiązane do przestrzegania tych zasad
w całej swojej działalności, zarówno przy stanowieniu, jak i przy
stosowaniu prawa.
Ogólne zasady prawa zajmują istotne miejsce w systemie
prawnym Unii Europejskiej. Przede wszystkim służą one interpretacji przepisów prawa europejskiego i wypełnianiu w nim luk.
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Małgorzata Paszkowska*

Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy
1. Wprowadzenie
Pojęcie „europejskie prawo pracy”, podobnie jak pojęcie
„prawo europejskie” używane jest w znaczeniu szerszym lub węższym. W znaczeniu szerokim rozumie się przez nie prawo wszystkich zachodnioeuropejskich organizacji międzynarodowych. Natomiast w rozumieniu wąskim obejmuje prawo Unii Europejskiej, a w
sensie jeszcze bardziej ograniczonym – prawo Wspólnoty Europejskiej1. Autorka używa pojęcia prawo europejskie jako synonimu
prawa Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich. Europejskie prawo pracy (nazywane często prawem pracy UE czy Wspólnoty Europejskiej) stanowi jedną z gałęzi systemu prawnego Unii Europejskiej. Wyodrębnienie tej gałęzi z całego systemu prawnego Unii
opiera się na podobnych kryteriach jak wyodrębnienie prawa pracy
w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego też za europejskie prawo pracy należy uznać ten dział prawa UE, który obejmuje normy odnoszące się do zatrudnienia i stosunków pracy2. Prawo
pracy reguluje stosunki społeczne związane z pracą. Zakres europejskiego prawa pracy jest znacznie węższy niż ustawodawstwo pracy

*

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Por. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Wyd. C. H.Beck, Warszawa 2002, s.
1.
2
L. Florek, Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 17.
1
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państw członkowskich. Regulacja stosunków pracy na szczeblu Unii
Europejskiej jest fragmentaryczna. Wynika to przede wszystkim z
tego, iż Unia nie ma generalnej kompetencji do stanowienia przepisów prawa pracy, lecz działa w tym zakresie zgodnie z zasadą subsydiarności, to znaczy nie może podejmować działań prawotwórczych, jeśli lepsze rezultaty mogą być osiągnięte w danym zakresie
poprzez działanie państw członkowskich. Unia Europejska, podejmując działania w zakresie kompetencji konkurencyjnych, musi je
należycie uzasadnić zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości). Zasadę subsydiarności zalicza się do ogólnych zasad prawa Unii

Europejskiej. Zasada ta ustala kryteria (między innymi celowość i
skuteczność), które musi spełniać planowane działanie na szczeblu
Wspólnoty, by było uprawnione zastąpić aktywność państw członkowskich w ich własnym zakresie.
Celem europejskiego prawa pracy nie jest w zasadzie ujednolicenie przepisów na terenie Unii, lecz wyeliminowanie istotnych
różnic w prawie pracy poszczególnych państw członkowskich.
Głównym instrumentem harmonizacji prawa pracy na obszarze Unii
są dyrektywy. W niektórych obszarach prawa pracy Unia doprowadza do ujednolicenia przepisów, stosując w tym celu rozporządzenia.
Dyrektywy i rozporządzenia należą do podstawowych aktów wiążących unijnego prawa wtórnego (art. 249 TWE). Zgodnie z art. 249
akapit 2 TWE rozporządzenia mają zastosowanie ogólne i obowiązują w całości oraz stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie
członkowskim. Natomiast dyrektywy są wiążące pod względem
zamierzonego celu dla każdego państwa członkowskiego, do którego
są skierowane. Pozostawiają jednak władzom krajowym wybór for-
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my i metod włączenia do systemu prawa krajowego. Władze krajowe
mają obowiązek wybrania takich form i metod, które najskuteczniej
posłużą osiągnięciu zamierzonego przez dyrektywę celu.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
określa zazwyczaj pracownika jako osobę wykonującą pracę na
rzecz innej osoby, pod jej kierownictwem i za wynagrodzeniem.
Kobiety stanowią ponad połowę populacji Unii Europejskiej. Prawo
wspólnotowe wprowadzając przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, nakazu równego traktowania kobiet i mężczyzn wprowadza
również pewne uregulowania, które mają na celu ochronę kobiet,
które zdecydowały się na macierzyństwo. Przedmiotem niniejszego
artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad i instrumentów
ochrony prawnej kobiet w stosunkach pracy przewidzianych w przepisach europejskiego prawa pracy.

2. Równouprawnienie pracowników obojga płci
Równość traktowania kobiet i mężczyzn stanowi jedną z
podstawowych zasad europejskiego prawa pracy jak również przenika cały system prawa Unii Europejskiej. Art. 141 TWE stanowi, że
każde państwo członkowskie ma zapewnić stosowanie zasady równości w zakresie wynagradzania pracowników każdej płci za taką
samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Zapewnienie równouprawnienia w stosunkach pracy w bezpośrednim stopniu przyczynia
się do realizacji idei ustanowienia wspólnego rynku europejskiego3.

3
A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II – Europejskie prawo pracy, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 145.

146

Szczegółowo kwestię równouprawnienia pracowników regulują
dyrektywy, a w szczególności:
1. dyrektywa nr 75/117 z dnia 10 lutego 1975 r. dotyczącej
zbliżenia przepisów państw członkowskich w zakresie zastosowania zasady równego wynagrodzenia dla kobiet i
mężczyzn4,
2. dyrektywa nr 76/207 z dnia 9 lutego 1976 r. dotycząca
wdrożenia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego i awansu oraz warunków pracy (znowelizowana dyrektywą 2002/73 z dnia 23 września 2002 roku)5,
3. dyrektywa nr 97/80 z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca
ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na
płeć6.
Na gruncie europejskiego prawa pracy w zakresie dotyczącym równouprawnienia pracowników kobiet i mężczyzn można
wyodrębnić dwa podstawowe zagadnienia:
1. prawo do równego wynagrodzenia,
2. prawo równego dostępu do zatrudnienia.
Zakaz dyskryminacji płci w stosunkach pracy obowiązuje
bezpośrednio między pracownikiem a każdym pracodawcą, a jego
ignorowanie naraża na odpowiedzialność odszkodowawczą7. Kwestia równego standardu wynagradzania została najwcześniej uregulowana w art. 141 TWE. Przepis powyższy nakłada na wszystkie
4

Dz. Urz. UE L 45 z dn.19.02.1975.
Dz. Urz. UE L 39/40 z dn.14.02.1976, Dz. Urz. L 269 z dn.5.10.2002.
6
Dz. Urz. UE L 14 z dn. 20.01.1998.
7
A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, C. H. Beck Warszawa 2003, s. 143.
5
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państwa członkowskie obowiązek stosowania zasady jednakowego
wynagradzania bez względu na płeć za jednakową pracę. Ponadto
przepis ten określa pojęcie (definicję legalną) wynagrodzenia jako
zwykłą, podstawową lub minimalną płacę albo uposażenie oraz
wszystkie inne korzyści w gotówce lub naturze, otrzymywane przez
pracownika bezpośrednio lub pośrednio z racji zatrudnienia od pracodawcy. Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na
płeć oznacza, że wynagrodzenie przyznane za taką samą pracę na
akord określane jest na podstawie takiej samej jednostki miary a
wynagrodzenia za pracę na czas jest takie samo na tym samym stanowisku8. Obowiązek stosowania równych standardów wynagradzania pracowników bez względu na płeć musi być uwzględniany przez
pracodawcę przy podejmowaniu decyzji personalnych, od których
uzależniona jest wysokość przyszłego wynagrodzenia pracownika.
Zasada stosowania jednakowego wynagrodzenia pracowników ma
zastosowanie do wynagrodzenia akordowego (czyli uzależnionego
od liczby i jakości przedmów wytworzonych przez pracownika) oraz
do wynagrodzenia obliczanego w stosunku (proporcji) do czasu
przeznaczonego na wykonanie powierzonej przez pracodawcę pracy.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez kobiety musi być
porównywalna z wysokością wynagrodzenia mężczyzn otrzymywanego za jednakową pracę i vice versa.
Zasada równego standardu wynagradzania pracowników
została skonkretyzowana w dyrektywie nr 75/117 z dnia 10 lutego
1975 roku dotyczącej zbliżenia przepisów państw członkowskich w

8

Art. 141 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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zakresie zastosowania zasady równego wynagrodzenia dla kobiet i
mężczyzn (Equal Pay Directive). Powołana dyrektywa definiuje
zasadę jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn, a tym samym uzupełnia postanowienia art. 141 TWE. Zgodnie z art. 1 dyrektywy nr 75/117 zasada jednakowego wynagradzania pracowników
oznacza obowiązek pracodawcy wypłacania wynagrodzenia w jednakowej wysokości pracującym kobietom i mężczyznom wykonującym taką samą lub równorzędna pracę oraz zakaz dyskryminowania
pracowników z uwagi na płeć we wszystkich sprawach, przesłankach branych pod uwagę przez pracodawcę przy ustalaniu wysokości
wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek zniesienia dyskryminacji w systemie płac, a
także podjęcia niezbędnych działań zmierzających do uchylenia lub
zmiany postanowień zawartych w przepisach układów zbiorowych
lub w umowach indywidualnych, które są sprzeczne z zasadą równego wynagrodzenia. Pracownicy skarżący się na dyskryminację w
sprawach płacowych z powodu płci powinni zostać objęci ochroną
prawną. Jednakże dyrektywa nie precyzuje zakresu tej ochrony.
Odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równego wynagrodzenia
pracowników nałożona została dyrektywą na władze państw członkowskich9. Pracodawcy powinni ustalać zasady wynagradzania pracowników w sposób jednoznaczny i przejrzysty oraz podawać je do
wiadomości pracowników.
O równości kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia stanowi dyrektywa nr 76/207 z dnia 9 lutego 1976 roku,
dotycząca wdrożenia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
9

A. Świątkowski, dz. cyt., s. 181.
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w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego, awansu oraz warunków pracy, a wydana na podstawie art. 235 TWE. Jej
obszerna nowelizacja nastąpiła w dyrektywie nr 2002/73 z dnia 23
września 2002 roku. Dyrektywę nr 207 stosuje się zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Celem powyższej dyrektywy jest
zapewnienie równego traktowania w dostępie do zatrudnienia,
kształcenia zawodowego, awansu oraz warunków pracy i zabezpieczenia społecznego10. Zasada równouprawnienia została zdefiniowana w art. 2 ust. 1 prezentowanej dyrektywy. Przez pojęcie równouprawnienia dyrektywa rozumie zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji
pracowników oraz kandydatów do pracy ze względu na płeć, stan
cywilny i rodzinny. Dyrektywa zakazuje dyskryminacji pracowników, zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej, z uwagi na płeć oraz
stan cywilny lub rodzinny. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce
wtedy, gdy postanowienie lub praktyka o pozornie neutralnym charakterze stawia w niekorzystnej sytuacji istotnie większy odsetek
reprezentantów jednej płci. Dyrektywa nr 76/207 zabrania dyskryminacji w ustalaniu warunków pracy, w tym warunków wypowiedzenia umowy o pracę, dostępu do pracy i stanowisk pracy we
wszystkich sektorach i branżach oraz na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, dostępu do wszystkich szczebli poradnictwa,
kształcenia oraz dokształcania i przeszkalania zawodowego11. Przepisy dyrektywy dopuszczają wyjątki od zasady równego traktowania
w odniesieniu do zawodów i kształcenia umożliwiającego ich wykonywanie, jeżeli charakter pracy lub warunki wykonywania uzasad10
11

Por. art. 1 dyrektywy nr 76/207.
Por. art. 3, 4 ,5 dyrektywy nr 76/207.

150

niają uwzględnienie płci jako niezbędnej i obiektywnej przesłanki
oraz w stosunku do pracy kobiet, którym przysługuje ochrona ze
względu na ciążę i macierzyństwo. Dlatego też postanowienia dyrektywy nr 76/207 nie pozostają w sprzeczności z innymi przepisami
mającymi na celu ochronę pracy kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa.
Dyrektywa nr 76/207 nie nakłada obowiązku stosowania
konkretnej sankcji, w szczególności nie przewiduje podstawy do
dochodzenia odszkodowania, o ile nie została ona wprowadzona w
prawie krajowym. Zobowiązuje jednak państwa członkowskie do
przyjęcia przepisów umożliwiających pokrzywdzonym pracownikom sądowe dochodzenie roszczeń.
Zarówno dyrektywa nr 75/117, jak i dyrektywa nr 76/207,
ustalają minimalne standardy ochrony praw pracowniczych i dlatego
też nie powodują uchylenia korzystniejszych przepisów prawa krajowego dotyczących przedmiotowej ochrony.
Polskie
2,3

(art.11 ,18

3a,b,c,d,e

prawo

pracy

statuuje

w

kodeksie

pracy

) zasadę równouprawnienia pracowników obojga

płci oraz zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej w zatrudnieniu, w tym z uwagi na płeć. Pracownicy mają równe
prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i
kobiet w zatrudnieniu. Pracownicy powinni być równo traktowani w
zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
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polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie

pieniężnej lub w innej niż pieniężna formie. Osoba, wobec której
pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę. Ponadto skorzystanie przez pracownika z
uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego
rozwiązanie bez wypowiedzenia.
2. Ograniczenia w wykonywaniu pracy przez kobiety
Niezależnie od przepisów gwarantujących kobietom równe
traktowanie w stosunkach pracy, europejskie prawo pracy przyznaje
im dodatkowe uprawnienia związane z ciążą i porodem. Podstawowym aktem prawnym podejmującym zagadnienie ochrony pracy
kobiet w szczególnej sytuacji (macierzyństwa) jest dyrektywa nr
85/92 z dnia 19 października 1992 roku w sprawie wprowadzenia
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpie-

czeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno
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rodziły i pracownic karmiących piersią (Pregnancy Directive)12.
Została ona wydana na podstawie art. 118a TWE. Do czasu uchwalenia powyższej dyrektywy ochronę pracownic regulowała dyrektywa nr 207/76. Art. 2 ust. dyrektywy nr 207/76 pozwala na odmienne
(szczególne) traktowanie pracownic w ciąży i na urlopie macierzyńskim i dlatego też możliwe było specjalne uregulowanie sytuacji
wyżej wymienionych pracownic w dyrektywie nr 85/92. Celem
dyrektywy nr 85/92 jest wprowadzenie w życie środków sprzyjających poprawie w miejscu pracy zdrowia i bezpieczeństwa pracownic
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły lub karmiących piersią.
Powołana dyrektywa nie może spowodować obniżenia poziomu
ochrony pracownic w ciąży, po porodzie i karmiących poniżej poziomu ochrony istniejącego w danym państwie członkowskim13.
Dyrektywa reguluje trzy podstawowe zagadnienia:
•

ochronę zdrowia kobiety w ciąży przed szkodliwymi warunkami w pracy,

•

zakaz rozwiązywania stosunku pracy,

•

urlop macierzyński.

Art. 2 dyrektywy nr 85/92 zawiera trzy podstawowe definicje, które wyznaczają jej zakres podmiotowy. Dyrektywa ta wprowadza następujące pojęcia:
1. pracownica w ciąży (ciężarna pracownica) – oznacza pracownicę w ciąży, która poinformuje o swym stanie swego

12

Dz. Urz. UE L 348 z dn. 28.11.1992.
Por. L. Florek (red.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, IPISS
Warszawa 1996, s. 68.
13
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pracodawcę, zgodnie z krajowymi przepisami i/lub praktyk ą,
2. pracownica, która niedawno rodziła – oznacza pracownicę, która niedawno rodziła w rozumieniu ustawodawstwa
krajowego i/lub praktyki oraz poinformuje o swym stanie
pracodawcę, zgodnie z tymże ustawodawstwem i/lub praktyką,
3. pracownica karmiąca piersią- oznacza pracownicę karmiącą piersią w rozumieniu ustawodawstwa krajowego i/lub
krajowej praktyki, która poinformuje o swym stanie pracodawcę, zgodnie z tymże ustawodawstwem i/lub praktyką14.
Ochrona pracownic w ciąży, po porodzie oraz karmiących
powoduje przede wszystkim zakaz zatrudniania ich przy pracach
zagrażających zdrowiu. Art. 4 omawianej dyrektywy zatytułowany
„Ocena i informacja” zobowiązuje pracodawcę, który zatrudnia
pracownice będące w ciąży lub karmiące dzieci piersią, do zbadania
wpływu środowiska pracy na ciążę lub karmienie dziecka piersią.
Dotyczy to określonych substancji, procesów i warunków pracy.
Ocena powinna obejmować charakter, zakres i czas trwania zagrożenia. Pracodawca ma nie tylko obowiązek dokonać oceny zagrożeń
dla zdrowia pracownic, ale także podjęcia odpowiednich działań dla
ich eliminacji lub ograniczenia. Przykładowy (nie jest on kompletny)
wykaz czynników (fizycznych, chemicznych, biologicznych), procesów i warunków pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bez14

Art. 2 dyrektywy nr 85/92/EWG z dnia 19 października 1992 r . w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i
zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią.
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pieczeństwa kobiet ciężarnych oraz karmiących zawiera załącznik nr
1 do dyrektywy.

Czynniki:

1)

Czynniki fizyczne, uznawane jako czynniki powodujące zmiany patologiczne płodu i/lub mogące wpłynąć na przerwanie łożyska, a w szczególności:
a)

wstrząsy, wibracje, ruchy,

b)

przenoszenie ciężarów powodujące ryzyko,

c)

hałas,

d)

promieniowanie jonizujące,

e)

promieniowanie niejonizujące,

f)

skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

2)

Czynniki biologiczne,

3)

Czynniki chemiczne, na przykład:
a)

czynniki chemiczne zawarte w załączniku I do dyrektywy 90/394/EWG,

b) rtęć oraz jego pochodne/ związki,
c)

leki hamujące podział komórek,

d) tlenek węgla,
e)

czynniki chemiczne o sprawdzonej/znanej i niebezpiecznej absorpcji podskórnej,

Procesy:
Procesy przemysłowe wyszczególnione w zał. I do dyrektywy nr 90/394/EWG, to jest:
a)

produkcja auraminy,
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b)

praca, w czasie której dochodzi do kontaktu z aromatycznymi policyklicznymi węglowodorami znajdującymi się
w sadzy węglowej, smole, paku, dymie lub pyle,

c)

praca, w czasie której dochodzi do kontaktu z pyłami,
dymem i aerozolami powstałymi podczas wypalania i elektrycznego rafinowania surówek miedziowo – niklowych,

d)

silno kwasowe procesy zachodzące przy produkcji alkoholu izopropylowego15.

Warunki pracy:
Praca w kopalni16.
Pracodawcy powinni podjąć również środki przeciwdziałające
zagrożeniu. Przepis ten zobowiązuje pracodawców do informowania
pracownic lub ich reprezentantów o wynikach tej oceny, jak również
o środkach podjętych w celu ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.
Pracodawcy mają obowiązek dostosowania warunków pracy do
potrzeb kobiet lub ewentualnej zmiany stanowiska. Pracodawcy
mogą dokonywać oceny zagrożeń samodzielnie lub za pośrednictwem pracowników, którym zlecone zostały obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. W wypadku stwierdzenia, że praca lub warunki jej wykonywania stanowią zagrożenia dla
15

Załącznik nr 1 do dyrektywy nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 roku w
sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
czynników rakotwórczych podczas pracy.
16
Por. Załącznik nr 1 do dyrektywy nr 85/92/EWG z dnia 19 października 1992 roku
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i
pracownic karmiących piersią.
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zdrowia pracownic objętych ochroną lub mogą negatywnie wpływać
na ciążę lub karmienie piersią, obowiązkiem pracodawcy jest przystosowanie warunków lub czasu pracy do potrzeb wynikających z
ochrony zdrowia pracownicy. Jeżeli powyższa adaptacja nie jest
możliwa z przyczyn niezależnych od pracodawcy, dyrektywa zobowiązuje go do przeniesienia pracownicy do innej pracy. W przypadku, gdy przeniesienie pracownicy objętej ochroną do innej odpowiedniej pracy nie jest możliwe, to pracodawca ma obowiązek
udzielenia jej urlopu na okres objęty ochroną17.
Art. 6 ust. 1 prezentowanej dyrektywy niezależnie od wyżej
przedstawionych zasad ochrony zdrowia pracownic wprowadza
całkowity zakaz zatrudniania pracownic ciężarnych przy pracach
wymienionych w załączniku nr 2 dział A. Natomiast pracownice
karmiące nie mogą wykonywać prac wymienionych w dziale B załącznika nr 2 do dyrektywy nr 85. Poza ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony pracowników, w szczególności odnoszącymi się do
dopuszczalnych norm zawodowego zagrożenia zdrowia, pracownice
w ciąży nie mogą być zobowiązane do wykonywania obowiązków,
których ocena wykazała istnienie ryzyka narażenia na czynniki i
warunki pracy zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu wymienione w
załączniku nr 2 dział A, to jest:
1.

Czynniki:
a)

czynniki fizyczne – praca w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, np. w
zbiornikach ciśnieniowych, nurkowanie,

17

Por. art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy nr 85/92.
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b)

czynniki biologiczne-toksoplazma, wirus różyczki, o ile pracownice w ciąży nie są chronione

odpowiednimi szczepionkami przeciwko takim
czynnikom,
c)

czynniki chemiczne – ołów i jego pochodne/związki, w stopniu, w jakim te czynniki są pochłaniane przez ludzki organizm.

2.

Warunki pracy – praca w kopalni.

Pracownice karmiące piersią w żadnym razie nie mogą być
zobowiązane do wykonywania obowiązków, których ocena wykazała istnienie ryzyka narażenia na czynniki i warunki pracy zagrażające
zdrowiu i bezpieczeństwu, wymienione w załączniku nr 2, dział B,
to jest:
1. Czynniki:
a)

czynniki chemiczne – ołów i jego pochodne/związki, w stopniu, w jakim te czynniki są
pochłaniane przez ludzki organizm.

2. Warunki pracy – praca w kopalni18.
Jeżeli dostosowanie warunków pracy lub godzin pracy jest
technicznie lub obiektywnie niemożliwe to pracodawca podejmuje
działania niezbędne do przeniesienia pracownicy na inne stanowisko.
Zgodnie z art. 5 omawianej dyrektywy ochrona kobiety w ciąży lub
karmiącej dziecko piersią może obejmować:

18

Załącznik nr 2 do dyrektywy nr 85/92/EWG z dnia 19 października 1992r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią.
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-

czasowe dostosowanie warunków pracy i/lub czasu pracy
danej pracownicy, aby uniknąć narażenia jej na takie ryzyko,

-

jeżeli dostosowanie warunków i/lub czasu pracy pracownicy
nie jest technicznie lub obiektywnie wykonalne bądź nie
może być wymagane z należycie uzasadnionych powodów,
pracodawca podejmie niezbędne środki , aby przenieść pracownicę do innej pracy,

-

jeżeli przeniesienie pracownicy do innej pracy nie jest techniczne i/lub obiektywnie wykonalne bądź nie może być
wymagane z należycie uzasadnionych powodów, pracownica otrzyma urlop zgodnie z przepisami krajowymi i/lub
praktyką na cały okres niezbędny do ochrony zdrowia lub
bezpieczeństwa19.
Wszystkie kategorie pracownic wymienione w art. 2 dyrek-

tywy nr 85 objęte są zakazem pracy w porze nocnej w okresie ciąży i
w czasie przypadającym bezpośrednio po urodzeniu dziecka (określenie wymiaru czasu ochrony pozostawiono ustawodawstwom kra-

jowym). Artykuł 7 zobowiązuje państwa należące do Wspólnoty do
zapewnienia, że pracownice nie będą zobowiązane do wykonywania
pracy w porze nocnej w czasie ciąży i przez okres następujący po
urodzeniu dziecka. Zakaz zatrudniania w porze nocnej w konsekwencji powoduje obowiązek przeniesienia chronionej pracownicy
do pracy w porze dziennej. W przypadku wykonywania przez pracownicę pracy w porze nocnej, powinna być ona przeniesiona do
19

Art. 5 dyrektywy nr 85/92.
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pracy w porze dziennej lub mieć możliwość uzyskania urlopu bądź
przedłużenia urlopu macierzyńskiego, jeżeli przeniesienie to nie jest
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne bądź nie może być wymagane z należycie uzasadnionych powodów. Uregulowanie to stanowi
wyjątek od zasady przyjętej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, iż zakaz pracy w porze nocnej stanowi dyskryminacje kobiet. Artykuł 9 gwarantuje pracownicom prawo do
zwolnień z pracy, bez utraty wynagrodzenia, w celu dokonania badań przedporodowych /prenatalnych, jeżeli takie badania muszą się
odbyć w godzinach pracy. Państwa członkowskie są zobowiązane do
podjęcia działań niezbędnych do udzielania pracownicom w ciąży
zwolnień na badania a zwolnienie takie nie może wiązać się z utratą
prawa do chociażby części należnego wynagrodzenia.
Podsumowując ochrona pracownic w ciąży lub karmiących
w sposób naturalny przed szkodliwymi warunkami w pracy może
obejmować: zmianę warunków lub godzin pracy a gdyby to nie było
możliwe udzielenie urlopu.
Polskie prawo pracy przewiduje zakaz ogólny zatrudniania
kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia (art. 176 kodeksu pracy). Szczegółowy wykaz powyższych
prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września
1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet20. Ponadto kodeks pracy przewiduje
ograniczenia zatrudniania pracownic w art. 178-179. Pracownicy w
ciąży nie wolno bowiem zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani

20

Dz. U. Nr 114, poz.545 z późn. zm.
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w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której
wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku
takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę
na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca
zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy
pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176,
wzbronionej takiej pracownicy jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Art. 185 kodeksu pracy
gwarantuje pracownicy prawo do zwolnień od pracy na zalecone
przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą,
jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami
pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica
zachowuje prawo do wynagrodzenia.
3. Ochrona stosunku pracy
Z ochroną prawną kobiet pracownic będących w szczególnej sytuacji związanej z macierzyństwem wiąże się bezpośrednio proble-
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matyka ochrony ich stosunku pracy. Instrumentem powyższej ochrony jest przede wszystkim zakaz rozwiązywania stosunku pracy z
pracownicami pozostającymi, w swoistych prawem określonych
warunkach. Zakaz rozwiązywania stosunku pracy został unormowany w art. 10 dyrektywy nr 92/85. W celu zagwarantowania pracownicom objętym postanowieniami dyrektywy realizacji ich prawa do
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:
1. państwa członkowskie podejmują środki zabraniające
zwolnień z pracy pracownic w okresie od początku ich ciąży do końca urlopu macierzyńskiego oprócz przypadków

wyjątkowych nie związanych z ich stanem, dopuszczalnych
na mocy krajowych przepisów i/lub praktyki za ewentualną
zgodą odpowiedniego organu,
2. w przypadku zwolnienia pracownicy w wymienionym
okresie pracodawca winien uzasadnić zwolnienie na piśmie,
3. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do
ochrony pracownic przed skutkami zwolnień z naruszeniem
powyższych postanowień21.
Okres ochronny (zakaz rozwiązania stosunku pracy) trwa od
pierwszego dnia ciąży do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego.
Zakaz rozwiązywania stosunku pracy z kobietami objętymi ochroną
prawną ma charakter powszechny (dotyczy wszystkich pracownic
bez względu na staż pracy). Z powyższej ochrony prawnej nie korzystają kandydatki do pracy, którym odmówiono zatrudnienia z
powodu ciąży22. Ochrona kobiet w związku z ciążą nie jest jednak
21
22

L. Florek, Europejskie prawo pracy, dz. cyt., s. 162.
Por. A. Świątkowski, dz. cyt., s. 240.
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nieograniczona. ETS w orzeczeniu w sprawie Hertz stwierdził, iż
omawiana dyrektywa nie wyklucza zwolnienia pracownicy z pracy
w następstwie nieobecności związanej z chorobą będącą rezultatem
wcześniejszej ciąży lub porodu23. Jednakże nieobecność w pracy w
okresie urlopu macierzyńskiego nie może być powodem do rozwiązania stosunku pracy. Niewątpliwie zakazane jest, jako naruszające
prawo, zwolnienie z pracy kobiety ciężarnej spowodowane jej nieobecnością lub inną niezdolnością do wywiązania się ze zobowiązań
przyjętych w umowie o pracę, które uwarunkowane są ciążą i jej
konsekwencjami24. Zakaz rozwiązywania umów o pracę nie jest
absolutny gdyż w wyjątkowych wypadkach niezwiązanych z ciążą i
macierzyństwem pracodawca ma prawo zwolnić pracownicę objętą
ochroną jednakże po uzyskaniu zgody odpowiednich władz (okre25

ślenie, jakich władz pozostawiono ustawodawstwu krajowemu) .

Zgodnie z art. 11 dyrektywy nr 85/92 w celu zagwarantowania pracownicom realizacji ich prawa do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa prawa pracownicze związane z umową o pracę w wypadkach określonych w art. 5,6, 7 omawianej dyrektywy powinny
zostać zapewnione zgodnie z krajowymi procedurami. W przypadku
odsunięcia od pracy dotychczasowej jak i urlopu macierzyńskiego
państwo członkowskie może uzależnić prawo do płacy lub dodatku
od spełnienia przez pracownicę dodatkowych warunków określonych w prawie wewnętrznym26.

23

Por. orzeczenie C-179/88 Handels Forbund Danmark z dnia 8 listopada 1990 roku .
A. Cieśliński, dz. cyt., s. 151.
25
Por. art. 10 ust. 2 dyrektywy nr 85/92.
26
Por. art. 11 ust. 4 dyrektywy nr 85/92.
24
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Art. 12 nakazuje państwom członkowskim zapewnienie
ochrony praw gwarantowanych dyrektywą. W szczególności wymaga wprowadzenia w prawie krajowym regulacji umożliwiających
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przez poszkodowane kobiety wskutek nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z dyrektywy.
Ochrona przyznana pracownicom nie może być wykorzystana do dyskryminowania kobiet na rynku pracy ze względu na
przysługujące im szczególne uprawnienia związane z macierzyństwem.
Polskie prawo pracy również chroni stosunek pracy kobiet
w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Zgodnie z art. 177 kodeksu
pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o
pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego
pracownicy chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ochrona nie dotyczy umów na zastępstwo i na okres
próbny do miesiąca.
4. Urlop macierzyński i rodzicielski
Art. 8 dyrektywy nr 85/92 reguluje prawo do urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z nim państwa członkowskie podejmują środki
niezbędne do zapewnienia, że pracownicom (w rozumieniu dyrektywy) przysługuje nieprzerwany urlop macierzyński w wymiarze, co
najmniej czternastu tygodni przed porodem i/lub po porodzie, zgodnie z krajowymi przepisami i/lub procedurami. Urlop macierzyński

164

powinien obejmować, co najmniej dwutygodniowy obowiązkowy
urlop macierzyński, przyznawany przed i/lub po porodzie zgodnie z
przepisami krajowymi i/lub praktyką. Dyrektywa określa minimalną
dopuszczalną długość urlopu macierzyńskiego w wymiarze 14 tygodni, z czego 2 tygodnie powinny być wykorzystane obligatoryjnie
przez pracownicę. Większość krajów członkowskich, w tym Polska,
w swoim prawie wewnętrznym przewiduje urlop macierzyński w
większym wymiarze. W okresie urlopu macierzyńskiego pracownica
zachowuje prawo do wynagrodzenia albo zasiłku w odpowiedniej
wysokości. Przepisy krajowe mogą uzależnić nabycie prawa do
powyższego zasiłku od spełnienia dodatkowych warunków z wyjątkiem wymogu przekraczającego 12 miesięcy stażu pracy bezpośrednio poprzedzającego uzyskanie prawa do urlopu macierzyńskiego.
Polskie przepisy nie przewidują wymogu określonego stażu pracy.27Pracownice korzystające z urlopu macierzyńskiego mają zapewnione wszelkie prawa pracownicze w tym prawo do wynagrodzenia/zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ma być wypłacany w odpowiedniej wysokości. Przez którą należy rozumieć zapewnienie
przychodu na takim poziomie, jaki dają świadczenia z ubezpieczenia
społecznego wypłacane pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby28.
Prawo wspólnotowe podejmuje też kwestie urlopu rodzicielskiego. Prawo do urlopu rodzicielskiego normuje dyrektywa nr
96/34 z dnia 3 czerwca 1996 roku dotycząca porozumienia ramowego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC w sprawie urlopu rodzi27
28

Por. art. 180 kodeksu pracy.
Por. art. 11 ust. 3 dyrektywy 85/92.
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cielskiego29. Reguluje ona zagadnienie przyznania pracownikom
obojga płci prawa do urlopu i zakaz dyskryminacji ojców w tym
zakresie. Dyrektywa nie gwarantuje jego płatnego charakteru. Zapewnia natomiast ochronę przed zwolnieniem z pracy będącym konsekwencją złożenia wniosku o taki urlop lub jego wykorzystania.
Gwarantuje ponadto prawo powrotu na to samo lub, jeśli byłoby to
niemożliwe, na równorzędne stanowisko pracy.
Celem tej dyrektywy było wprowadzenie w życie załączonego do niej Porozumienia Ramowego w sprawie urlopów rodzicielskich zawartego dnia 14 grudnia 1995 roku między ogólnymi organizacjami międzybranżowymi (UNICE, CEEP i ETUC). Porozumienie przyznaje pracującym kobietom i mężczyznom indywidualne
prawo do urlopu rodzicielskiego z tytułu urodzenia lub adopcji
dziecka w celu umożliwienia nad nim opieki w wymiarze, co najmniej 3 miesięcy, do osiągnięcia przez dziecko wieku określonego
przez państwa członkowskie i/lub partnerów społecznych, do ukończenia przez dziecko 8 lat. Ma to zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku
pracy w rozumieniu ustawodawstwa, układów zbiorowych lub praktyki państw członkowskich. Prawa tego oni nie mogą się zrzec. Zasady udzielania tego urlopu mają zostać określone przez prawo i/lub
układy w poszczególnych państwach członkowskich, z zastrzeżeniem obowiązku spełnienia minimalnych wymagań określonych
przez wyżej wspomniane Porozumienie. W szczególności państwa
członkowskie i/lub partnerzy społeczni mogą:

29

Dz. Urz. UE L 145 z dn. 19.06.1996.
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a)

zadecydować czy urlop rodzicielski jest przyznawany na zasadach pełnego czy niepełnego wymiaru czasu pracy, w częściach czy w formie „systemu kredytu czasowego”,

b) uzależnić przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego w zależności od kwalifikującego okresu zatrudnienia, i/lub stażu
pracy, przy czym okres ten nie może przekroczyć jednego
roku,
c)

dostosować warunki udzielania i szczegółowe zasady stosowania urlopu rodzicielskiego do szczególnego przypadku
jakim jest przysposobienie (adopcja),

d) ustalić terminy uprzedzającego powiadomienia pracodawcy
przez pracownika korzystającego z prawa do urlopu rodzicielskiego o początku i końcu okresu urlopu,
e)

określić okoliczności, w których pracodawca, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z prawem krajowym, układami zbiorowymi pracy i praktyką, ma prawo do odroczenia
udzielenia urlopu rodzicielskiego z uzasadnionych powodów związanych z działalnością przedsiębiorstwa .

f)

dopuścić szczególne rozwiązania w celu spełnienia wymogów operacyjnych i organizacyjnych małych przedsiębiorstw30.
W celu zapewnienia możliwości korzystania przez pracow-

ników z prawa do urlopu rodzicielskiego, państwa członkowskie
i/lub pracodawcy i pracownicy wprowadzają niezbędne przepisy i
podejmują środki w celu ochrony pracowników przed zwalnianiem z
powodu ubiegania się lub korzystania z urlopu rodzicielskiego,
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zgodnie z prawem krajowym, układami zbiorowymi pracy lub praktyką31.
Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownicy mają
prawo powrotu na to samo stanowisko pracy a w przypadku, gdy jest
to nie możliwe – na stanowisko równorzędne lub podobne, zgodne z
warunkami określonymi w umowie o pracę lub charakterem stosunku pracy. Wszelkie kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych
mające związek z urlopem rodzicielskim powinny być rozpatrywane
i rozstrzygane zgodnie z prawem krajowym z uwzględnieniem ciągłości uprawnień przysługujących w ramach różnych systemów
ubezpieczeń społecznych, a w szczególności systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z preambułą do dyrektywy państwa należące do
Wspólnoty powinny zapewnić zachowanie uprawnień do świadczeń
rzeczowych w ramach ubezpieczenia chorobowego w trakcie minimalnego urlopu rodzicielskiego. W tym okresie powinny one także,
odpowiednio do warunków krajowych i swojej sytuacji budżetowej,
rozważyć zachowanie uprawnień do odpowiednich świadczeń z
ubezpieczeń społecznych.
Polskie prawo pracy przewiduje uprawnienie do urlopu macierzyńskiego i związanego z nim zasiłku a także do urlopu wychowawczego (odpowiednika rodzicielskiego). Zgodnie z art. 180 kodeksu pracy pracownicy (niezależnie od stażu i wymiaru czasu pra-

30

Por. L. Florek, Europejskie prawo pracy, dz. cyt., s. 170-171.
Klauzula 4 dyrektywy nr 96/34/EWG z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie Porozumienia Ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską
Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum
Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/.
31
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cy) przysługuje urlop macierzyński (z tytułu urodzenia dziecka ) w
wymiarze:
1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego
dziecka przy jednym porodzie.
Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14
tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części
urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Natomiast zgodnie z art.
186 kp pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez nie 4 roku życia.
5. Podsumowanie
Europejskie prawo pracy swoim zakresem obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony praw pracowników oraz równouprawnienia płci. Wspólną cechą tych rozwiązań jest dążenie do efektywnej
ochrony praw podmiotowych gwarantowanych przez prawo UE
poprzez możliwość sądowego dochodzenia roszczeń przez pracowników. Prawo wspólnotowe wprowadzając przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, nakazu równego traktowania kobiet i mężczyzn
wprowadza również pewne uregulowania, które mają na celu ochronę kobiet, które zdecydowały się na macierzyństwo. Realizacja zasady równouprawnienie płci stanowi jeden z podstawowych celów
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społecznych UE. Na gruncie europejskiego prawa pracy w sferze
równouprawnienia pracowników kobiet i mężczyzn można wyodrębnić dwa podstawowe zagadnienia:
1. prawo do równego wynagrodzenia,
2. prawo równego dostępu do zatrudnienia.
Zasada jednakowego wynagradzania pracowników jest jednym w fundamentów jednolitego rynku europejskiego. Celem art.
119 TWE i dyrektywy nr 117 jest zapewnienie równych standardów
wynagradzania kobiet i mężczyzn oraz ochrona pracowników przed
dyskryminacją w sprawach płacowych z uwagi na płeć. Powyższe
przepisy ograniczają swobodę pracodawców w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników. Natomiast dyrektywa nr 204 ustanowiła
zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji (bezpośredniej i pośredniej) pracowników oraz kandydatów do pracy ze względu na płeć, stan cywilny i rodzinny. Prawo europejskie stara się przeciwdziałać dyskryminacji kobiet z uwagi na macierzyństwo. Ochrona macierzyństwa została objęta dyrektywą nr 92/85 z 19 października 1992 r.,
która stanowi o zwiększeniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia
pracownic w ciąży, pracownic po porodzie i pracownic karmiących.
Wydanie tej dyrektywy miało na celu przeciwdziałać niechętnej
postawie pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży. Zakresem
dyrektywy objęte są trzy zagadnienia, które dotyczą: ochrony kobiety w czasie ciąży, ochrony płodu przed zagrożeniami wynikającymi
z pracy lub jej warunków oraz urlopu macierzyńskiego, a także zakazu rozwiązywania umowy o pracę w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Dyrektywa nie nakazuje likwidacji tych przepisów krajowych, które są korzystniejsze, aby nie zostało to uznane za pretekst
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do obniżenia standardów ochrony. Ochrona zdrowia pracownicy w
ciąży bądź dodatkowe uprawnienia, jakie nabywa, zależą od poinformowania pracodawcy o ciąży, natomiast ochrona przed wypowiedzeniem, a mówiąc szerzej przed dyskryminacją, obowiązuje od
początku ciąży. Porównanie wymagań określonych w dyrektywie nr
85 z obowiązującymi w Polsce rozwiązaniami prawnymi uzasadnia
tezę o ich zasadniczej zgodności. Ochrona pracy kobiet w Polsce
uregulowana jest przede wszystkim w kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jego podstawie. Niektóre polskie
instrumenty ochrony pracy kobiet (na przykład prawo do przerw na
karmienie) mają charakter in plus w porównaniu do standardów
europejskiego prawa pracy.
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Michał Tyrakowski*
Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów
społecznych
1. Wstęp
Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły się w Polsce procesy przyczyniające się do powstania nowego porządku społeczno – ekonomicznego. Szczególnie dwa z nich: demokratyzacja
państwa oraz przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej do
gospodarki rynkowej, zainicjowały powstanie nowej przestrzeni
społeczno – gospodarczej, która wcześniej była wypełniona przez
państwo. Równocześnie, w związku ze zmianą koncepcji funkcjonowania państwa, zarówno w sferze ustrojowej jak i społeczno–
ekonomicznej, pojawiło się wiele nowych wyzwań i zagrożeń dla
systemu polityki społecznej.
Transformacja gospodarcza Polski spowodowała również,
że priorytetem funkcjonowania przedsiębiorstw – zgodnie z doktryną

kapitalistyczną – stała się realizacja zysku, czego konsekwencją była
rezygnacja z wielu pełnionych dotychczas funkcji socjalnych w
stosunku do zatrudnionych pracowników. W tych warunkach powstało miejsce dla funkcjonowania sektora pozarządowego, stanowiącego pomost pomiędzy strukturami państwa, społeczeństwem, a
sektorem prywatnym.

*
Szkoła Główna Handlowa. Studium doktoranckie „Modernizacja struktur społecznogospodarczych w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”.

ZNZE WSIiZ 2/2007 (4), ISSN 1689-9229, s. 172-196

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby różnego rodzaju
fundacji, stowarzyszeń oraz innych inicjatyw społecznych, zaczęto
używać nowej terminologii. Poza używanym dotychczas terminem
„organizacje społeczne”, coraz większa popularność zdobyły określenia organizacje pozarządowe, sektor non–profit oraz trzeci sektor.

Zagłębiając się bardziej w genezę powstania oraz budowę wymienionych terminów, zauważymy, że akcentują one niezależność tych
organizacji od administracji państwowej (rządu) oraz brak nastawienia tego typu instytucji na zysk (non–profit). Z kolei nazwa instytucje pożytku publicznego, zwraca uwagę na fakt, że ich działalność
podejmowana jest dla szeroko rozumianego dobra publicznego np. w
sferze ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, promocji
różnych inicjatyw, a termin III sektor, akcentuje odrębność sektora
instytucji pożytku publicznego od sektora państwowego oraz sektora
prywatnego1.
Pomimo tego, iż koncepcja społeczeństwa obywatelskiego,
wraz z ideą przenoszenia części obowiązków państwa, instytucjom
„bliższym obywatelowi”, jest w krajach zachodnich sprawdzonym i
skutecznym rozwiązaniem, w Polsce pozostaje nadal nie pozbawiona
kontrowersji. Sytuacja taka spowodowana jest wieloma czynnikami.
Organizacje pozarządowe, często postrzegane są jedynie jako konsumenci środków publicznych, lub organizacje, które pod parasolem
realizacji celów statutowych, dążą do realizacji partykularnych interesów wąskich grup społecznych, niekoniecznie powiązanym z tzw.
pożytkiem publicznym. Dodatkowo, instytucjom non-profit równie
1

A. Niewiadomska, Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce [w:]
Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europej-
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często nie są przychylne struktury państwowe, które upatrują w organizacjach pozarządowych, konkurencji dla koncepcji systemu
społecznego zgodnego z aktualnie obowiązującym nurtem politycznym.
Problemy funkcjonowania organizacji pozarządowych, pogłębiają również bariery natury legislacyjnej oraz ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację statutowych działań. Na tym polu dochodzi często do konfliktów na linii
organizacje pozarządowe – administracja państwowa. Przedstawiciele trzeciego sektora, zarzucają urzędom nadmierną biurokratyzację
oraz nieumiejętność spojrzenia na cele realizowane przez NGO2 z
szerszej perspektywy. Z drugiej strony, organizacje pozarządowe
postrzegane są przez organy administracji państwowej oraz fundatorów środków pieniężnych, jako organizacje o zbyt niskim poziomie
profesjonalizacji oraz formalizacji prowadzonych działań, co stawia
je w świetle partnera mało wiarygodnego.
Zasygnalizowane wyżej problemy, należy uzupełnić o stosunkowo nowy, aczkolwiek niezmiernie istotny kontekst – procesy
integracyjne z Unią Europejską. Procesy te stawiają organizacje
pozarządowe w nowych realiach, stwarzając nowe możliwości rozwoju, finansowania oraz wymiany doświadczeń z innymi instytucjami europejskim, ale również wzmagają konieczność profesjonalizacji oraz pewnej standaryzacji podejmowanych przez nie działań.

skiej (pod red. M. Fic), Nowa Ruda 2005, s. 60.
2
NGO (Non Governmental Organization) – organizacja pozarządowa. Skrót ten
zyskuje coraz większą popularność i jest coraz częściej stosowany w literaturze
przedmiotu.
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Tak rysująca się sytuacja stawia przed organizacjami pozarządowymi zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia w pełnionej
przez nie doniosłej i odpowiedzialnej, aczkolwiek subsydiarnej w
stosunku do roli państwa, funkcji rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto zmusza organizacje pozarządowe do adaptacji do
nowych realiów funkcjonowania spowodowanych postępem cywilizacyjnym, rozwojem społeczno – ekonomicznym społeczeństwa,
niejako wymuszając na nich konieczność uczestnictwa w nowych
obszarach polityki społecznej – dotychczas marginalizowanych i
bagatelizowanych, a których realizacja jest niezbędna z perspektywy
budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
2. Pojęcie III sektora w koncepcji nowoczesnego państwa
W najprostszym ujęciu sektor społeczny stanowi uzupełnienie sektora publicznego i prywatnego. Wykształcił się on jako suplement wymienionych sektorów, powstając w odpowiedzi na niedostateczną realizację zadań społecznych przez państwo oraz rynek.
Podstawową cechą odróżniającą ten sektor od sektora prywatnego i
publicznego jest wykorzystanie wszelkich zysków z prowadzonej
działalności do realizacji celów statutowych.
W ostatnich latach w Polsce poszukuje się nowego modelu
polityki społecznej, który odpowiadałby na wyzwania współczesności, związane z globalizacją i integracją europejską z jednej strony

oraz regionalizacją z drugiej. Poszukuje się także modelu, który
miałby charakter bardziej aktywizujący i partycypacyjny, a zarazem,
który byłby tańszy z punktu widzenia budżetu i finansów państwa.
Jest to związane z tym, iż polityka społeczna, prowadzona do tej
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pory przez państwo i samorząd terytorialny, była przez wiele lat
chaotyczna i mało skuteczna, co doprowadziło nie tylko do pogłębienia się starych problemów społecznych, ale i pojawienia nowych
– dotąd nieznanych w takiej skali3.
Aby zrozumieć rolę oraz miejsce organizacji pozarządowych, we współczesnych społeczeństwach, warto przyjrzeć się bliżej
jakie miejsce zajmują instytucje pożytku publicznego w naukach
ekonomicznych, socjologicznych oraz politologicznych.
a. Rola organizacji pozarządowych w teorii ekonomii
Jak wykazała praktyka, tam gdzie chodzi o zaspokajanie
różnych potrzeb społecznych, gospodarka rynkowa wykazuje pewne
ograniczenia. Sytuacja taka spowodowana jest tym, że rynek nie jest
mechanizmem doskonałym i ze społecznego punktu widzenia bywa
zawodny. Przyczyna takiego stanu rzeczy, leży po stronie pewnych
prawidłowości i mechanizmów wolnorynkowych, co do których
dopiero od pewnego czasu ekonomiści są zgodni. Na pierwszym
miejscu należy wymienić asymetrię informacji, jako główną przyczynę zawodności rynku. Warunkiem działania doskonałego rynku
jest, równowaga korzyści z zawieranych na nim transakcji, wynikająca z symetrycznego dostępu do informacji. W praktyce, z powodu
barier w przepływie informacji dochodzi do sytuacji w której jedna
ze stron transakcji jest lepiej poinformowana, a korzyści z transakcji

3
M. Grewinski, Z perspektywy naukowca o potrzebie obywatelskiej polityki społecznej w Polsce [w:] Ulotka nr 15, Biuro Łącznikowe Przedstawicielstwa polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, s. 18.

176

stają się jednostronne. Pozycję gorzej poinformowanego zajmuje
zazwyczaj konsument4.
Istnieje wiele różnych dóbr z punktu widzenia łatwości
zdobycia o nich informacji i sposobu reakcji konsumenta na zły
zakup. Jednakże w przypadku niektórych usług społecznych nie
zawsze możliwa jest reakcja rynkowo najkorzystniejsza, polegająca
na tym, że konsument po doświadczeniu ze złym dobrem już go
więcej nie kupi. Przykładem takich trudnych do jednoznacznej oceny
dóbr, są usługi medyczne. Cechy tego rynku można jednak przenieść
na cały sektor usług społecznych, w którym mamy do czynienia ze
specjalnymi zindywidualizowanymi stosunkami między producentem (świadczeniodawcą) a klientem, co oznacza istotną przewagę
informacyjną producenta5.
Inną bardzo istotną cechą niedoskonałego rynku jest to, że
nie produkuje on dóbr publicznych, czyli przeznaczonych dla konsumenta zbiorowego, przy założeniu, że pojedynczych konsumentów
nie można wykluczyć z konsumpcji i nie występuje między nimi
rywalizacja o dobro. Trudno wyobrazić sobie nowoczesne społeczeństwo bez dóbr publicznych, do których należy nie tylko infrastruktura, ale także podstawowa edukacja, informacja, czy opieka
zdrowotna. Ponieważ dobra publiczne cechują się pozytywnymi
efektami zewnętrznymi, co oznacza, że konsumpcja takiego dobra

4

Aczkolwiek nie zawsze – w niektórych przypadkach stroną gorzej poinformowaną
może być producent bądź dostawca usługi. Dobrym przykładem może być sytuacja
ubezpieczyciela, który sprzedając polisę klientowi ponosi ryzyko, wynikające z braku
pełnych informacji o kliencie.
5
S. Golimowska, Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych [w]
Pozarządowe instytucje społeczne – między państwem a społeczeństwem (pod red. S.
Golimowskiej i D. Głogosza), Warszawa 1999, s. 12.
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przez jednostkę ma pozytywny wpływ na inną jednostkę, predestynuje je do tego, aby ich wytwarzaniem i dostarczaniem zajęło się
państwo.
Podsumowując z ekonomicznego punktu widzenia rola organizacji pozarządowych w nowoczesnych gospodarkach jest dosyć
jasno określona. Powinny działać wszędzie tam, gdzie zawodzi rynek, a także państwo, przy czym lepiej będą rozwiązywać problemy
spowodowane ułomnościami rynku niż niedostatecznym lub niewłaściwym zaspokajaniem potrzeb społecznych przez państwo. Jednakże instytucje pożytku publicznego powinny być również partnerem

dla państwa, zmniejszając jego zawodność.
b. Instytucje pozarządowe w socjologii
Rozważania na temat miejsca III sektora w naukach socjologicznych, warto rozpocząć od przedstawienia uniwersalnej zasady,
która cementuje podstawy ustrojowe nowoczesnych państw demokratycznych. Zasadą tą jest zasada pomocniczości (subsydiarności),
która w najprostszym ujęciu polega na przenoszeniu na wyższy
szczebel jedynie takich zadań i problemów, jakich nie można wykonać lub rozwiązać na szczeblu niższym.
Zasada subsydiarności jest rozwinięciem koncepcji personalizmu społecznego, zakładającego, że państwo nie może być stawiane w uprzywilejowanej pozycji, a obywatelowi należy pozostawić jak najwięcej swobód. Próbę rozwiązania danego problemu
jednostka rozpoczyna samodzielnie, szukając wsparcia i pomocy w
bliskich jej wspólnotach: rodzinie, grupie ludzi zorganizowanych
wokół pewnej sprawy, miejscu pracy, gminie. W momencie, kiedy
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dany problem socjalny nie może być rozwiązany przez daną wspólnotę, na scenę wkracza państwo, świadcząc niezbędną pomoc6.
Sens podkreślenia wagi odpowiedzialności osoby polega na
tym, że wolna jednostka i rodzina ma prawo, a nawet wynikający z
niego obowiązek do kierowania swoim życiem i nie może być w tej
odpowiedzialności ograniczana. Z drugiej strony, aby umożliwić i
ułatwić osobom ponoszenie odpowiedzialności za swoje życie i
podejmowane decyzje, muszą mieć one prawo do organizowania się.
Doskonale obrazuje problem W. Toczyski w pracy Rola organizacji
pozarządowych

w

odrodzeniu

społeczeństwa

obywatelskiego:

„(…)budowanie powiązań prywatnych między obywatelami dla
wspólnej sprawy i wspólnych wartości takich jak przywiązanie do
demokratycznych procedur, współdziałanie w skali lokalnej, budowanie kultury politycznej ludzi podobnie myślących – to wszystko
skłania ludzi do wiary w działanie obywatelskie, które nazywamy
społeczeństwem obywatelskim lub cywilnym. To pojęcie traktujemy
jako emanację woli politycznej i afirmację niezależności społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi bowiem o to, że ustrój demokratyczny
nie wynika z woli parlamentu, ale z woli społeczeństwa, w którego
głos parlament i samorządy powinny się wsłuchiwać”.
Doszliśmy w tym miejscu do pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, które od wielu lat wymyka się precyzyjnej definicji. Zazwyczaj, w definicjach tych społeczeństwo obywatelskie przeciwstawia się państwu. Określa się je na zasadzie definicji negatywnej –
wszystko, co nie należy do sfery aktywności państwa oraz sektora
6
W. Toczyski, Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim (pod red. M.
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prywatnego, należy do świata społeczeństwa obywatelskiego. Z
takiego podejścia może wynikać zakładanie konfliktu między tymi
instytucjami. Dlatego też, na uwagę zasługuje definicja J. Szackiego,
który zwraca uwagę na to, że podejście traktujące społeczeństwo
jako kategorię antagonistyczną wobec państwa jest modelowym
uproszczeniem. Zgodnie z podejściem reprezentowanym nie tylko
przez J. Szackiego, ale również np. Andrzeja Matysiaka, społeczeństwo obywatelskie sytuuje się między jednostką nastawioną na swe
prywatne cele, a państwem nastawionym na cele makrokolektywne7.
c. III sektor w naukach politycznych
Niestety, państwo również nie jest instytucją idealną i w
praktyce jest zawodne. Ze względu na wpływy ideologiczne, zawodność państwa jest znacznie bardziej zróżnicowana. W liberalnej
koncepcji państwa jego rola zostaje sprowadzona do „nocnego stróża” i jest ono traktowane jako zło konieczne, a jego funkcje powinny

być minimalne. Z drugiej strony we współczesnych nurtach ekonomii (również neoliberalnych), państwu przyznaje się szereg pragmatycznych funkcji, w obszarach w których rynek bardziej lub mniej
zawodzi.
Aby państwo mogło realizować swoje funkcje, musi ściągać
podatki i na tym polu pojawiają się pierwsze wątpliwości: czy istnieje model efektywnego i sprawiedliwego społecznie systemu podatkowego? Pytanie to jest tym bardziej ważkie, że wydatki państwa
podlegają wyborom politycznym. Jak więc potraktować zróżnicowane preferencje społeczne, co do struktury wydatków?

Załuska), Katowice 1998, str. 12
7
S. Golimowska, D. Głogosz, dz. cyt., s. 15.
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Rozważania na temat modelowych podstaw efektywnego
działania państwa, należy uzupełnić o zagadnienia związane z koncepcją idealnego systemu politycznej demokracji. Problem polega na
tym, że politycy, nawet w dobrze zorganizowanym systemie politycznym, nie kierują się zasadami optymalnymi w sensie Pareto8,
ponieważ dążą do maksymalizacji swoich politycznych korzyści,
niekoniecznie realizując preferencje swoich wszystkich wyborców.
Nastawiają się na realizację postulatów grup silniejszych, lepiej
zorganizowanych, lobujących, co powoduje, że grupy słabo zorganizowane trudniej artykułują swoje potrzeby, a ich preferencje dotyczące dóbr publicznych będą uwzględniane w mniejszym stopniu.
Dla polityków istotną rolę odgrywa również czynnik czasu,
powodując, że będą przychylać się do wytwarzania tych dóbr publicznych, których pozytywne efekty będą dawały się odczuć jak
najszybciej, a koszty odsunąć w czasie. Dlatego, też dochodzi na tym
polu do rozmijania się celów polityków z naturą dóbr publicznych,
które wymagają dużych nakładów w długookresowej perspektywie,
nie generując krótkookresowych spektakularnych efektów pożądanych przez polityków.
Do zawodności państwa przyczyniają się nie tylko politycy,
ale również biurokracja. Po zapadnięciu decyzji jakie dobra publiczne i w jakiej ilości będzie się dostarczać, stroną wykonawczą zajmuje się administracja państwowa. Ponieważ od wielkości rozdyspo-

8

Optymalny podział dóbr według Pareto występuje wtedy, gdy podwyższenie dobrobytu co najmniej pojedynczej jednostki nie powoduje zmniejszenia go u innej. Zgodnie z tym założeniem, istotne jest, aby każda jednostka dysponowała większym dobrobytem, od tego który miała uprzednio, a wspólne korzyści wszystkich jednostek
ulegały maksymalizacji.
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nowywanych środków, które są w kompetencji urzędników, zależą
częściowo ich dochody i prestiż, a ich stabilna pozycja jest uwarunkowana lojalnością wobec zwierzchników (polityków), przyjmują
oni często postawy oportunistyczne, które mogą stać w konflikcie z
ich wiedzą i profesjonalnymi przekonaniami.
Reasumując, dwie podstawowe instytucje współczesnej gospodarki – rynek i państwo – wykazują zawodność w wielu obszarach i są to w zasadzie obszary wspólne – po pierwsze rynek nie
zaspokaja potrzeb słabszych konsumentów, a państwo – słabszych
wyborców. Po drugie rynek nie produkuje dóbr publicznych w ogóle, a państwo produkuje je nieefektywnie lub niezgodnie z preferencjami.
W tym właśnie obszarze pojawia się miejsce dla organizacji
pozarządowych, które mogą kompensować braki rynku, wychodząc
z ofertą tam, gdzie nie ma produktów dla pewnych grup konsumentów lub są one dla nich nieosiągalne. Aby zapewnić możliwość realizacji tego zadania, organizacje pozarządowe gromadzą środki, a
następnie wytwarzają bądź kupują dobra, które udostępniają konsumentom. Dlatego też instytucje non-profit muszą być przede wszystkim godne zaufania, a zasady oraz sposób ich funkcjonowania przejrzyste i podlegające uwadze opinii publicznej.
Pozostaje nadal pytanie, czy organizacje pozarządowe mogą
wytwarzać i dostarczać dobra publiczne w zastępstwie państwa lub
pełnić w stosunku do niego rolę uzupełniającą. W tym obszarze rola
organizacji pozarządowych jest w znaczny sposób ograniczona.
Głównym powodem jest sama natura dóbr publicznych, których
dostarczenie wymaga zarówno długiego czasu, jak i bardzo wyso-
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kich nakładów, a organizacje pozarządowe dysponują ograniczonymi możliwościami pozyskiwania funduszy. Organizacje III sektora
mogą być natomiast partnerem państwa i realizować preferencje
społeczne, zmniejszając tym samym jego zawodność. Rola organizacji pozarządowych może polegać na zwracaniu uwagi państwa i
administracji publicznej na autentyczne problemy społeczne, przełamując monopol informacyjny oraz stanowić głos tych grup społecznych, na których pożytek działają.
2. Organizacje pozarządowe a problemy społeczne
W ostatnich latach można odnotować znaczący wzrost liczby instytucji non-profit w Polsce. Renesans aktywności społecznej
stanowił z jednej strony rezultat wspomnianych przemian ustrojowych, z drugiej zaś efekt nowych rozwiązań prawnych, które stworzyły korzystniejsze niż poprzednio warunki rozwoju tego typu organizacji. Jedną z przyczyn dynamicznego wzrostu tego sektora jest
również duży napływ zapotrzebowań społecznych, ze strony różnych
grup, na przykład bezrobotnych, jak również spadek zaufania do
instytucji publicznych, nie będących w stanie zaspokoić wszystkich
potrzeb.
W najbliższych latach można się spodziewać, iż polityka
społeczna nie będzie mogła być efektywna bez wykorzystania potencjału organizacji społecznych przez sektor publiczny. Szybkie tempo
starzenia się populacji wywoła znaczny przyrost potrzeb opiekuńczych. Ponadto, zmiany w strukturze rynku pracy, takie jak zmiana
pozycji społecznej i roli kobiet, po ich masowym wejściu na rynek
pracy, kłopoty z powtórnym wejściem na rynek pracy po okresie
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macierzyńskim, czy problem podjęcia zatrudnienia przez ludzi młodych – stawiają poważne wyzwania przed systemem polityki społecznej. Propozycja udziału III sektora w tworzeniu warunków szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości życia członków społeczeństwa oraz zaradności i solidarności zbiorowej samych obywateli,
ujawnia rzeczywisty charakter ustroju i polityki konkretnego państwa9.
Jaka więc mogłaby być rola organizacji pozarządowych we
współkreowaniu i realizowaniu założeń polityki społecznej? Jak już
wspomniano wcześniej, ogólnie uznaje się, że organizacje pozarządowe stanowią tkankę łączna systemu demokratycznego spełniającą
znaczącą rolę w procesie zaspokajania potrzeb społecznych.
Do zadań najczęściej przypisywanych organizacjom pozarządowym należą:
−

zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności,

−

przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw
tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających realizacji w poczuciu dobra wspólnego,

−

propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego,

9
Z. Woźniak, Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi [w:] Samoorganizacja społeczeństwa
polskiego: Trzeci sektor (pod red. P. Glińskiego, B. Lewensteina, A. Sicińskiego),
Warszawa 2002, s. 108.
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−

tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych, alternatywnych wobec rządowego,

−

stworzenie mechanizmów współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących różnych problemów i poziomu funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa10.
Tak więc organizacje pozarządowe przyczyniają się do re-

alizacji zadań polityki społecznej, zarówno poprzez świadczenie
usług, środowiskową aktywizację społeczną jak i rzecznictwo potrzeb i praw obywatelskich.
a. Relacja III sektor – administracja publiczna
Organizacje pozarządowe de facto nie dostarczają ostatecznych rozwiązań problemów społecznych. Określa się je zazwyczaj
jako instytucjonalną i jakościową alternatywę dla sektora zarówno
publicznego jak i prywatnego11. Jednakże i taki obraz jest niepełny.
Termin alternatywny, sugeruje pewną opozycję (niejednokrotnie
faktycznie występującą), w stosunku do działań podejmowanych
przez administrację państwową. Jednakże, częściej działania realizowane przez NGO, mają charakter subsydiarny w stosunku do pastwa, pełniąc rolę uzupełniającą. Zauważanie jedynie alternatywnej
roli organizacji pozarządowych w stosunku do funkcji pełnionych
przez państwo, rodzi wiele stereotypów, będących przyczyną konfliktów i wzajemnego braku zaufania. Prowadzi to do postrzegania
przez organizacje pozarządowe administracji państwowej jako prze-

10

M. Fic, dz. cyt, str. 61
E. Leś, Koncepcje pożytku społecznego w polityce społecznej krajów wysokorozwiniętych, [w:] Praca socjalna nr 8, str. 84
11
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ciwnika i źródło biurokracji. Dlatego też zbyt często barierami
współpracy sektora publicznego z organizacjami obywatelskimi są:
−

jawna niechęć urzędników i części przedstawicieli władz
pochodzących z wyboru w kontaktach z organizacjami społecznymi, które traktuje się jako konkurencję na scenie politycznej (obawa przed poszerzaniem obszaru kontroli społecznej oraz utratą legitymacji do reprezentowania interesów obywateli w kolejnych kadencjach w wyniku dzielenia
się władzą),

−

przewaga działań doraźnych nad profilaktyką i prewencją,

−

w skrajnej postaci: asekuranctwo, dbałość o zachowanie
status quo, biurokratyzacja i faworyzowanie określonych
partnerów,

−

brak mechanizmów umożliwiających dostęp do udziału w
decyzjach i otwartym dialogu w kwestiach leżących w obszarze interesów partnerów społecznych,

−

niedoinformowanie i zwykła ignorancja (brak zobiektywizowanej wiedzy o partnerze społecznym, jego potencjale,
walorach itp.)12.
Mimo wymienionych barier i problemów, współpraca mię-

dzy organizacjami pozarządowymi i administracją państwową zatacza coraz szersze kręgi. Sektor pozarządowy ma dużą siłę przebicia
w osiąganiu swoich celów, szybko się profesjonalizuje, zaczynając
świadczyć różnorodne usługi socjalne, często bardzo wyspecjalizo-

wane.

12

P. Gliński, dz.cyt.., s. 113.
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Istnieje grupa zadań (precyzowana przez odpowiednie akty
prawne), będąca obszarami potencjalnej kooperacji sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy społecznej.
Do zadań tych należą:
−

opieka, pomoc i oparcie niezbędne osobom z zaburzeniami
psychicznymi do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,

−

opieka i schronienie dla bezdomnych, samotnych matek i
kobiet w ciąży,

−

opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych,

−

usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, warunkujące ich
uczestnictwo w życiu społecznym,

−

kompleksowa opieka nad osobami nieuleczalnie lub długotrwale chorymi,

−

pomoc postpenitencjarna osobom, które mają trudności readaptacyjne w swoim środowisku,

−

zapewnienie szeroko dostępnej informacji i poradnictwa13.
W przypadku niektórych problemów społecznych organiza-

cje pozarządowe są głównym podmiotem działania. Posiadają
ogromny potencjał skupiając ludzi, którzy z determinacją oraz często
nieodpłatnie poprzez znajomość środowiska lokalnego, nie tylko
niosą pomoc osobom i grupom zagrożonym, lecz również przyczyniają się do identyfikacji pojawiających się nowych potrzeb społecznych.

13

M. Fic, dz. cyt., s. 62.
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3. Rola organizacji pozarządowych w dobie członkostwa w UE
W związku z procesami integracyjnymi oraz postępującą
globalizacją, misja organizacji pozarządowych uległa bezwątpienia
rozszerzeniu. Ma to swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych
obszarach działalności III sektora, ale również, w sferze jego finansowania, w której pojawiło się szereg niedostępnych wcześniej możliwości. Sytuacja ta wymusza dalszą profesjonalizację organizacji
pożytku publicznego, w tym w zakresie wykorzystania wykwalifikowanych kadr będących w stanie stawić czoła wyzwaniom wynikającym ze zmian zachodzących w całej gospodarce.
a. Zmiany w otoczeniu III sektora
W

dobie

członkostwa

w

Unii

Europejskiej

oraz

zachodzącym gwałtownie rozwojem społeczno – gospodarczym,
pojawiły się nowe zagadnienia, które mają znaczący wpływ na
kształtowanie specyfiki oraz zakresu działalności III sektora. Należą
do nich między innymi:
−

dostęp przedsiębiorców do jednolitego rynku europejskiego,

−

rozwój technologii informacyjnych oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego,

−

problem starzenia się społeczeństwa oraz aktywizacji społecznej ludzi starszych,

−

wyrównywanie różnic społeczno – gospodarczych pomiędzy polskimi regionami, a regionami pozostałych państw
Unii Europejskiej – z wykorzystaniem funduszy strukturalnych,

−

kształcenie ustawiczne, dostęp do wiedzy, podnoszenie
kwalifikacji zasobów ludzkich,
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−

dążenie przez państwa członkowskie UE do realizacji postanowień Strategii Lizbońskiej

−

wyzwania związane z integracją europejską, zwłaszcza w
zakresie swobody przepływu pracowników oraz adaptacji
społecznej ludności migrującej wewnątrz krajów UE.
Przytoczone niektóre ze zmian zachodzących w otoczeniu

sektora pozarządowego, powodują pojawianie się nowych organizacji oraz nowych usług, będących reakcją na występujący na rynku
popyt. Z tego względu, organizacje pozarządowe zaczynają coraz
aktywniej działać w obszarze:
−

wspierania przedsiębiorczości – szczególnie sektora MŚP
oraz rozwoju mikroprzedsiębiorczości, głównie w sektorze
usług – uważanym za sektor o najwyższym potencjale rozwojowym,

−

wspieranie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania unijnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,

−

prowadzenia działalności informacyjnej na temat zasad rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

−

wspierania osób zatrudnionych oraz poszukujących pracy –
często we współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy
takimi jak Wojewódzkie Urzędy Pracy – poprzez tworzenie
indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, identyfikacje zawodów deficytowych itp.

−

wspieranie pozyskiwania nowych kwalifikacji oraz wzmacnianie mobilności pracowników, w tym także mobilności
zawodowej, promowanie kształcenia ustawicznego,
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−

wspieranie osób bezrobotnych w zdobywaniu umiejętności
poprzez działalność szkoleniową, kojarzenie osób bezrobotnych z pracodawcami, organizację subsydiowanego zatrudnienia,

−

wspieranie grup dyskryminowanych, promowanie i zapewnianie równego dostępu kobiet do rynku pracy.
Potwierdzeniem wzmożonej aktywności III sektora w sferze

wspierania przedsiębiorczości jest powołanie do życia przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowego Systemu Usług
(dalej KSU). System jest siecią dobrowolnie współpracujących ze
sobą niekomercyjnych organizacji, świadczących na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi: doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Wszystkie ośrodki KSU posiadają
wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2001.
b. Nowe źródła finansowania działań organizacji pożytku publicznego
Wraz z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej, pojawiły się nowe źródła finansowania różnorakiej działalności społeczno-gospodarczej, skierowane do szerokiego grona beneficjentów.
Największym z nich są fundusze strukturalne – jako instrument realizowanej przez UE polityki spójności. Wśród wielu priorytetów
oraz działań w ramach których rozdysponowywane są środki z funduszy strukturalnych – znajdują się również takie, z których mogą
korzystać organizacje pożytku publicznego. Tendencja ta zostanie
również utrzymana w nowym okresie programowania przewidzianym na lata 2007-2013.
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Fundusze strukturalne nie stanowią jedynego nowego źródła
finansowania działalności NGO’s. Organizacje pozarządowe działające w obszarze rynku pracy oraz edukacji w okresie programowania
2000 - 200614 miały do dyspozycji środki pochodzące również z
inicjatywy wspólnotowej EQUAL, której zadaniem było wprowadzanie nowych paradygmatów rozwiązywania problemów rynku
pracy. Ponadto cześć organizacji pozarządowych zajmujących się
np. kształceniem ustawicznym korzystała ze środków takich programów jak Leonardo da Vinci – którego działania skupiały się przede
wszystkim na doskonaleniu systemów kształcenia ustawicznego,
opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w tym zakresie oraz na samym kształceniu ustawicznym i zawodowym.
Podobnie w nowym okresie programowania na lata 20072013 – do dyspozycji organizacji pozarządowych przewidziana
będzie znaczna pula środków w ramach funduszy strukturalnych.
Dla organizacji działających w sektorze edukacyjnym, zapewniono
środki dużego programu Lifelong Learning (który będzie między

innymi kontynuacją i znacznym rozszerzeniem programu Leonardo
da Vinci).
Oczywiście nie są to jedyne nowe mechanizmy finansowania działalności organizacji pozarządowych. Przykładem niech będzie program Daphne II stworzony do walki z przemocą wobec
dzieci, młodzieży i kobiet oraz program „Młodzież”, mający na celu
przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego i
rozwijania postaw obywatelskich.
14
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., okres ten uległ de
facto zawężeniu do lat 2004-2006.
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c. Realizacja zadań poprzez działalność projektową.
Dostępność nowych źródeł finansowania wymusza na organizacjach pozarządowych (podobnie jak i na innych beneficjentach
korzystających z tych mechanizmów), dostosowanie się do określonych procedur związanych z zarządzaniem otrzymanym grantem.
Wchodzi tutaj w grę między innymi monitoring działań realizowanych w ramach otrzymanych środków oraz adekwatności ich wydatkowania, a także ściśle określona sprawozdawczość.
Szereg wymagań formalnych jakie musi spełnić organizacja, aby otrzymać pieniądze a następnie prawidłowo się z nich rozliczyć, jest stosunkowo skomplikowany dla organizacji, które do tej
pory nie korzystały z tego typu finansowania i nie rozumieją idei
projektowego zarządzania swoją działalnością.
We współczesnych organizacjach, w tym przedsiębiorstwach, obserwuje się coraz większe zainteresowanie przechodzeniem na działalność o charakterze projektowym. Rozwiązania takie
mają szereg zalet – począwszy od postawienia jasno określonego
celu prowadzenia działań w ramach projektu, przez usystematyzowaną metodykę jego realizacji oraz zarządzanie realizującym go
zespołem, po ewaluację osiągniętych rezultatów15.
Przechodzenie organizacji na działalność opartą na projektach, zmienia ich charakter. Zmienia się struktura zarządzania instytucją z rozwiązań pionowych na rzecz struktur bardziej horyzontal-

15

W przypadku organizacji pozarządowych, które z racji charakteru swojej działalności realizują głównie projekty miękkie, w tym finansowane ze środków unijnych,
zalecaną metodyką pozwalającą na skuteczną realizację projektów europejskich jest
Project Cycle Managment opracowany w latach dziewięćdziesiątych przez Komisję
Europejską.
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nych, opartych o zespoły powoływane na czas realizacji projektu.
Takie rozwiązania z zasady są bliższe organizacjom pozarządowym,
jako instytucjom zazwyczaj niewielkim o nierozwiniętej strukturze
administracyjnej. Sformalizowany sposób rozliczania grantu, zapewnia efektywność kosztową i przejrzystość finansową realizowanych działań. Jednakże prawidłowe realizowanie projektu, wymaga
zaangażowania kadr o dużych kwalifikacjach interpersonalnych i
interdyscyplinarnych, a także znajomości aspektów prawnych oraz
innych regulacji związanych z realizacją grantu finansowanego np. z
funduszy strukturalnych. Działalność projektowa, wymaga od organizacji oraz od jej pracowników elastyczności oraz ciągłego kształcenia w tym zakresie, tak aby sformalizowana realizacja projektów
była czynnością naturalną, a nie z góry narzuconą koniecznością.
Z drugiej strony, pamiętać należy o pewnym zagrożeniu,
które niesie ze sobą, chęć pozyskania za wszelką cenę środków na
realizację grantów, przez organizacje pozarządowe (aczkolwiek
problem dotyczy prawdopodobnie również wszystkich innych beneficjentów). Środki pochodzące z funduszy strukturalnych przeznaczane są na realizację konkretnych, wcześniej zaplanowanych celów,
pogrupowanych w odpowiednie programy operacyjne oraz działania,
których zadaniem jest rozwiązywanie stosunkowo wąskich obszarów
problematycznych w skali regionu, kraju, bądź na poziomie wspólnotowym. Projektodawca, aby uzyskać dotację, musi na etapie aplikowania udowodnić, że realizowany przez niego projekt, będzie
wpisywał się ściśle w formułę programu operacyjnego i działania, z
którego będzie realizowany. Może to powodować chęć wpisywania
się organizacji – niejako na siłę – w działalność, z którą do tej pory
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nie miała do czynienia, lub która po prostu nie leży w profilu (statucie) danej organizacji. Stwarza to groźbę realizacji projektów nie dla
osiągnięcia konkretnych celów związanych z potrzebami określonej
grupy docelowej, dla której projekt jest skierowany, a jedynie chęci
przyciągnięcia do organizacji określonych środków.
Mimo to, nowe źródła finansowania działalności organizacji
pozarządowych, stanowią ogromną szanse zarówno dla tych z organizacji, które będą aktywnie z nich korzystać, jak i odbiorców ich
usług. Włączenie się organizacji w działalność projektową wymusza
ciągłe doskonalenie kadr, większy profesjonalizm, wzmaga wymianę
kontaktów i doświadczeń oraz tzw. dobrych praktyk z podobnymi
organizacjami nie tylko w skali regionu czy kraju, ale również na
poziomie europejskim. Pomost między różnymi organizacjami ma
zapewnić idea tworzenia partnerstw, skupiających organizacje realizujące podobne projekty (i de facto zajmujące się podobną problematyką społeczną) na przykład w ramach programu Leonardo da
Vinci, czy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wypracowane w
innych krajach lub poprzez udział w partnerstwie paradygmaty,
modele działania, mogą być zaadaptowane na gruncie polskim, przyczyniając się do czynnego i nowoczesnego kształtowania polityki
społecznej.

4. Podsumowanie
Pojawienie się nowych źródeł finansowania – głównie
związanych z EFS – stało się czytelnym sygnałem zmian, polegających na częściowym przenoszeniu ciężaru obowiązku realizacji
zadań polityki społecznej z państwa na organizacje pozarządowe.
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Jednakże do tej pory nie wiadomo, czy przeniesienie obowiązku
realizacji tych zadań na organizacje bliższe obywatelowi, spowoduje
przesunięcie zainteresowania państwa na inne obszary polityki społecznej czy też na przykład zmniejszenie deficytu budżetowego16.
Problem stanowi brak czytelnej i spójnej, a przede wszystkim długofalowej koncepcji polityki społecznej, od której wytyczenia i realizacji uciekają kolejne ekipy rządzące.
Bez względu na trudności związane z kształtowaniem polityki społecznej, zarówno organizacje pozarządowe jak i państwo
będą musiały dostosowywać się do procesów zachodzących we
współczesnym świecie powodujących zmiany w charakterze i strukturze problemów społecznych. Ponadto, ze względu na programowalny charakter funduszy strukturalnych, organizacje pozarządowe
chcące z nich korzystać będą musiały wpisywać się w model polityki
społecznej proponowany przez instytucje rozdysponowujące środki
publiczne. Ponieważ środki z funduszy unijnych zazwyczaj przekazywane są w trybie konkursowym, dochodzi do pojawiania się konkurencji między organizacjami – przynajmniej w aspekcie ubiegania
się o granty na realizację projektów. Sytuacja taka bez wątpienia
sprzyja realizacji tylko najlepszych i najbardziej przemyślanych
przedsięwzięć, jednakże równocześnie doprowadza do pewnej monopolizacji na „rynku” usług III sektora. Fundusze europejskie rodzą
ryzyko wykluczenia organizacji młodszych oraz mniej doświadczonych. W chwili obecnej szansę rozwoju dzięki EFS mają te instytucje, które mogą wykazać się historią, rozległym zapleczem, obrota16
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mi, rezerwami finansowymi i zdolnością kredytową. Występuje
przez to dalsze preferowanie monopolu, który już istnieje, odrzucanie organizacji o zbyt małych zasobach, a przez to izolowanie sporej
części zgromadzonego już kapitału więzi społecznych, który przecież mógłby być wykorzystywany17.

17

Tamże, s. 41.
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