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Główne tezy
1. W polskiej polityce zagranicznej region Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, szczególnie zaś kraje sąsiednie: Białoruś i Ukraina) posiada
od 1989 r. priorytetowe znaczenie, natomiast od kilku lat wyraźnie
wzrosło zaangażowanie Polski na Bałkanach Zachodnich (Albania,
Bośnia i Hercegowina1, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia). W długoterminowym i strategicznym interesie Polski
leży jak najbliższa integracja krajów Partnerstwa Wschodniego
i Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, czemu towarzyszyłaby
dalsza demokratyzacja i modernizacja krajów regionu i w efekcie
trwałe ograniczenie wpływów Rosji w tej części Europy.
2. Partnerstwo Wschodnie jest bardzo zróżnicowane pod względem ustroju politycznego oraz bliskości relacji z UE, które to cechy są silnie skorelowane. Kluczowym czynnikiem decydującym
o skali współpracy z UE jest stopień demokratyczności ustroju
politycznego poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego. W jego ramach mamy grupę państw położonych w basenie
Morza Czarnego (Gruzja, Mołdawia, Ukraina i, w mniejszym stopniu, Armenia), które są bardziej demokratyczne i zdecydowanie
silniej zintegrowane z unijną przestrzenią acquis communautaire
(choć bez oficjalnego statusu kandydata). Mowa tu o układach
stowarzyszeniowych i ruchu bezwizowym w przypadku pierwszej
trójki, jak również Kompleksowej i Wzmocnionej Umowie o Partnerstwie między UE a Armenią, zbliżonej do układów stowarzyszeniowych. Drugą grupę stanowią autorytarne reżimy (Białoruś,
Azerbejdżan), bardzo słabo powiązane z Unią. Tę pierwszą grupę
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W tekście to państwo będzie nazywane Bośnią.
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państw można określić jako czarnomorski region PW, gdyż wszystkie z nich są położone w basenie Morza Czarnego.
3. W Europie nie ma dwóch obszarów tak podobnych pod względem ustroju politycznego (kraje częściowo wolne według Freedom House), sytuacji ekonomicznej (poziom rozwoju i struktura gospodarki) oraz społecznej (struktura, system wartości) czy
wreszcie dziedzictwa kulturowego i doświadczeń historycznych
jak Bałkany Zachodnie oraz czarnomorski region PW. To podobieństwo dotyczy także ram prawnych relacji obu regionów z UE,
opartych na bardzo podobnych układach stowarzyszeniowych.
W efekcie obecnie oba regiony uczestniczą lub mogą brać udział
w tych samych, licznych unijnych politykach ekonomicznych.
Kraje Bałkanów Zachodnich oraz czarnomorskiego regionu PW
uznane są przez UE za europejskie i jako takie mogą złożyć wniosek o przyznanie statusu kandydata. W rezultacie charakter relacji Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu PW z UE
różni się także zdecydowanie od stosunków Unii z Południowym
Sąsiedztwem oraz pozaeuropejskimi partnerami i regionami.
4. Przy bardzo istotnych podobieństwach między oboma regionami istnieją jednak także znaczące różnice, które mają kluczowy
wpływ na odmienny mimo wszystko stosunek UE do krajów czarnomorskiego regionu PW i Bałkanów Zachodnich. Najważniejszą
różnicą między Bałkanami Zachodnimi i PW jest zdecydowanie
większe zaangażowanie Rosji w drugim regionie, w tym, co najważniejsze, w sferze bezpieczeństwa. Przede wszystkim z tego
ostatniego powodu UE objęła jedynie Bałkany Zachodnie programem rozszerzenia, uznając wszystkie kraje regionu za potencjalnych kandydatów.
5. Możliwość zacieśnienia relacji Unii z całym PW jest bardzo mało
prawdopodobna, ze względu na niechętny stosunek Białorusi
i Azerbejdżanu wobec tej idei. Ta postawa wynika z autorytarnego charakteru ich ustroju politycznego i polityki zagranicznej.
Szanse na zmianę ich nastawienia do UE są bardzo niewielkie,
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znacznie bardziej prawdopodobne jest natomiast dalsze usztywnienie ich stanowiska. Program Partnerstwa Wschodniego zakłada możliwość bliższej współpracy między poszczególnymi państwami-członkami tej inicjatywy i UE oraz między poszczególnymi
krajami PW w formule multilateralnej. Dalsze zacieśnienie współpracy większości krajów PW z UE wymaga instytucjonalnego wyodrębnienia w jego ramach grupy państw czarnomorskich – przy
zachowaniu ogólnego parasola PW – ze względu na ich radykalnie
bliższą współpracę z UE. Kryterium instytucjonalizacji tej grupy
byłoby podpisanie układu stowarzyszeniowego lub zbliżonej
do niego umowy przez Armenię, zaś głównym celem implementacja tych porozumień.
6. Uznanie przez UE krajów czarnomorskiego regionu PW
na wzór Bałkanów Zachodnich za potencjalnych kandydatów będzie bardzo mało prawdopodobne bez zdecydowanego osłabienia pozycji Rosji w basenie Morza Czarnego albo radykalnej zmiany rosyjskiej polityki wobec tego regionu. Im większy natomiast
stopień współpracy czarnomorskiego regionu PW z UE, tym większe szanse na uzyskanie statusu potencjalnych kandydatów. Jednym z istotnych narzędzi do osiągnięcia tego celu jest jak najmocniejsze połączenie w unijnej polityce czarnomorskiego regionu
PW i Bałkanów Zachodnich poprzez objęcie obu tych grup państw
jak największą liczbą wspólnych inicjatyw unijnych i uznania obu
regionów za jeden obszar bałkańsko-czarnomorski, połączony
przez należące do UE Bałkany Wschodnie (Rumunia, Bułgaria).
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Podobieństwa i różnice pomiędzy Bałkanami Zachodnimi i krajami Partnerstwa
Wschodniego
Dziedzictwo historyczno-kulturowe i wymiar społeczny
Z punktu widzenia historyczno-kulturowego Bałkany Zachodnie tworzą zdecydowanie bardziej jednolity region niż Partnerstwo Wschodnie, co wynika z geograficznych uwarunkowań.
PW połączyło bowiem bardzo odległe kraje położone pomiędzy Morzem Kaspijskim i Niemnem i oddzielone Morzem Czarnym, natomiast Bałkany Zachodnie stanowi zwarty terytorialnie
region, którego powierzchnia jest tylko nieznacznie większa
niż Białorusi. Bałkany Zachodnie łączy doświadczenie wielowiekowego panowania imperium rzymskiego, bizantyjskiego
i osmańskiego (z przerwami, mniej więcej 1500 lat), które
przy wszystkich znaczących różnicach zachowały wiele elementów ciągłości. Dla porównania, zdecydowana większość terytorium krajów Partnerstwa Wschodniego znalazła się pod panowaniem jednego państwa, Rosji carskiej, dopiero na początku
XIX wieku i pozostała – w przypadku niektórych regionów
z przerwami – pod kontrolą Moskwy do końca XX wieku.
Jedynie po II wojnie światowej całe terytorium obecnego PW znalazło się pod kontrolą ZSRR.
Pomimo licznych różnic, kultury i historię krajów Partnerstwa
Wschodniego i Bałkanów Zachodnich łączy jednak wiele – często niedostrzeganych – wspólnych elementów, podobnych doświadczeń oraz powiązań. Ten fenomen dotyczy jednak szczególnie krajów czarnomorskiego regionu PW, położonych najbliżej
Bałkanów Zachodnich i powiązanych z nimi poprzez wschodnią
część Półwyspu Bałkańskiego, mającą dostęp do Morza Czar-
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nego. Bałkany Zachodnie nie stanowią bowiem odrębnego
z punktu widzenia historycznego, geograficznego i kulturowego regionu, lecz są integralną częścią Bałkanów. Te ostatnie
są zaś od starożytności bardzo mocno powiązane z basenem Morza Czarnego. Dlatego można mówić o istnieniu jednej przestrzeni kulturowo-historycznej bałkańsko-czarnomorskiej. Wspomniany fenomen przyczynił się także do pojawienia
się podobieństw w sferze współczesnych procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych. W dziedzictwie kulturowym i historycznym należy szukać źródeł zjawiska nie w pełni
demokratycznego ustroju politycznego państw obu regionów,
niższego poziomu rozwoju ekonomicznego i związanej z nim struktury społecznej, a także niektórych bardziej tradycyjnych wartości.
Na przestrzeni dziejów społeczeństwa Bałkanów Zachodnich
i czarnomorskich krajów PW zostały silnie ukształtowane – choć
oczywiście w różnym stopniu – przez tradycje państwowe i kulturowe: grecką, rzymską, bizantyjską, włoską (Wenecja, Genua)
i osmańską. Szczególnie istotne i niewystarczająco doceniane
jako elementy łączące oba regiony są dziedzictwa imperiów bizantyjskiego i osmańskiego, oparte na fundamentach greckich
i rzymskich, oraz ciągłości między nimi. Oba imperia panowały
przez wieki w różnym stopniu nad Bałkanami, w tym zachodnią
ich częścią, i basenem Morza Czarnego. Ich spuścizną jest to,
że prawosławie jest wyznaniem większości mieszkańców obu
regionów oraz że zamieszkują je muzułmańskie mniejszości.
Co istotne, choć w przypadku Białorusi i Azerbejdżanu można
mówić o powiązaniach i podobieństwach z poszczególnymi krajami basenu czarnomorskiego i Bałkanów Zachodnich, to ich położenie geograficzne oraz historia zadecydowały, że nie przynależą do przestrzeni bałkańsko-czarnomorskiej. Co prawda niektóre
wymienione powyżej wspólne tradycje występują w Azerbejdżanie i Białorusi w ograniczonym zakresie, jednak inne nigdy się
tam nie pojawiły. Dla przykładu, żaden fragment terytorium Białorusi i Azerbejdżanu nigdy nie był pod panowaniem Bizancjum.
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Także Imperium Osmańskie nigdy nie panowało nad Białorusią
i jedynie krótko nad Azerbejdżanem. Natomiast Armenia, choć
ma relatywnie mniej czarnomorską historię niż np. Gruzja, to
Ormianie jako naród są bardzo związani z basenem Morza Czarnego, a także w konsekwencji, choć w mniejszym stopniu, z Bałkanami. Bliskość geograficzna, wspólne doświadczenia historyczne,
tradycje państwowe i elementy kultury spowodowały, że przez stulecia Morze Czarne i Zachodnie Bałkany utrzymywały także wielowymiarowe i intensywne związki. Wiedza na ten temat jest jednak
w Europie, w tym także w obu regionach, ograniczona. Najlepszym
symbolem tych związków jest Konstantynopol/Stambuł – pomost
między oboma regionami. Przez kilkanaście wieków odgrywał rolę
centrum politycznego, ekonomicznego i kulturowegodla obu obszarów. Mieszkańcy Bałkanów, w tym zachodnich, i basenu Morza
Czarnego spotykali się w tzw. Carigradzie, aby współpracować, rywalizować i rządzić imperiami: rzymskim, bizantyjskim i osmańskim.
Od kilku wieków dwa mocarstwa, Turcja i Rosja, starają się
odgrywać rolę protektorów obu wspólnot religijnych w basenie Morza Czarnego i na Bałkanach Zachodnich. Rosja
aspiruje do bycia spadkobiercą Bizancjum wobec prawosławnych (w dużym stopniu także Ormian, wyznających inną odmianę chrześcijaństwa), zaś Turcja jako sukcesor Imperium
Osmańskiego próbuje pełnić taką rolę dla muzułmanów. Wobec Azerów takie tendencje ze strony tureckiej pojawiły się
na większą skalę dopiero na początku XX wieku. W XIX i na początku XX wieku oba regiony połączyło doświadczenie wojen Turcji
z Rosją, które na Bałkanach Zachodnich toczyły wspierane przez
Petersburg narody i państwa zachodniobałkańskie. Wojnom tym
towarzyszyły masowe zbrodnie wojenne, czystki etniczne, przesiedlenia ludności, a nawet ludobójstwa. Te konflikty miały nierzadko podobny kontekst społeczny i ekonomiczny (np. konflikt
o ziemie, korelacja między narodowością, religią i klasą społeczną).
Od początku XIX wieku kraje PW i Bałkanów Zachodnich połączyło charakterystyczne dla krajów peryferyjnych dążenie do mo-
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dernizacji i dogonienia Zachodu. W XX wieku kraje PW i kraje
Bałkanów Zachodnich (bez Albanii) wchodziły w skład państw federalnych, które uległy rozpadowi pod koniec stulecia. W XX wieku
ich historię ukształtowały komunizm – każdy z krajów PW i Bałkanów
Zachodnich rządzony był przez komunistów – oraz w mniejszym stopniu faszyzm i nazizm. I i II wojna światowa były dla obu regionów niezwykle bolesnymi i traumatycznymi doświadczeniami (masowe straty,
zniszczenia materialne, konflikty międzyetniczne, czystki, zbrodnie,
w tym ludobójstwa). Po rozpadzie państw federalnych i upadku komunizmu na Bałkanach Zachodnich oraz w basenie Morza Czarnego
w ciągu kilku dekad doszło ponownie (za wyjątkiem Białorusi) do licznych zbrojnych konfliktów, którym towarzyszyły zbrodnie i czystki, zamieszki, masowe demonstracje, przewroty, wojny domowe i krwawe
upadki struktur państwowych oraz separatyzm. Inne regiony europejskie nie miały w najnowszej historii w tej skali takich doświadczeń.
Nie można zapominać, że pomiędzy krajami PW, w tym z regionu czarnomorskiego, a Bałkanami Zachodnimi zachodzą jednak
także różnice pod względem przebiegu procesów historycznych.
Kraje PW od końca XVII w. stopniowo wchodziły bowiem pod panowanie carskiej, a następnie sowieckiej Rosji. Bałkany Zachodnie – choć Rosja od 400 lat jest zaangażowana w regionie – nigdy
nie miały historycznego doświadczenia rosyjskiego panowania.
Z drugiej strony panowanie osmańskie trwało znacznie dłużej
na Bałkanach Zachodnich i w większym stopniu ukształtowało ten
region niż miało to miejsce w przypadku czarnomorskich krajów PW
(np. duża część Ukrainy nigdy nie była pod panowaniem osmańskim).
W efekcie dzisiaj istotną część mieszkańców Bałkanów Zachodnich
stanowią muzułmanie (choć warto podkreślić, że nadal są oni mniejszością), zaś w czarnomorskich krajach PW stanowią oni nieduże
lub bardzo niewielkie mniejszości2. Jedynym krajem muzułmańskim

Warto jednak pamiętać, że populacja muzułmańska w krajach czarnomorskich PW dramatycznie zmniejszyła się w XIX-XX wieku.
2
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jest Azerbejdżan, jednak jego mieszkańcy są w zdecydowanej większości szyitami, w odróżnieniu od przeważnie sunnickich muzułmanów zamieszkujących Bałkany Zachodnie.
Warto też pamiętać, że podobne zjawiska historyczne przyjęły
w poszczególnych krajach znacząco różny charakter – wystarczy porównać komunizm w Jugosławii do komunizmu w Albanii
(czy w ogóle długość rządów komunistycznych). Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku II wojny światowej – poszczególne
kraje różnią się znacznie liczbą ofiar. Okupacja niemiecka nie objęła bowiem Kaukazu Południowego, a w pozostałych krajach miała
różne formy.
Wspólne elementy dziedzictwa kulturowo-historycznego przekładają się na znaczne podobieństwa między społeczeństwami
Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu Partnerstwa
Wschodniego, dotyczące wartości społecznych, tożsamościowych oraz światopoglądowych, co pokazują badania przeprowadzane przez Pew Research Center w ostatnich latach. Generalnie
większość mieszkańców krajów PW i Bałkanów Zachodnich łączą
deklarowane poparcia dla pewnych konserwatywnych wartości,
np. postrzeganie religii oraz urodzenia w danym kraju jako ważnego elementu tożsamości narodowej, negatywny stosunek do małżeństw jednopłciowych, raczej patriarchalny i rodzino-centryczny światopogląd. Z drugiej strony, badania Pew Research Center
pokazują, że pomimo nierzadko poważnych zaszłości wynikających ze zbrojnych konfliktów międzyetnicznych, zdecydowana większość społeczeństw Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa
Wschodniego charakteryzuje się większą akceptacją obecności
mniejszości religijnych i narodowych we własnych krajach oraz
ich różnorodności kulturowej niż np. mieszkańcy Europy Środkowej. Nieprzezwyciężenie wspomnianych zaszłości w obu regionach przekłada się jednak na występowanie wzajemnych silnych
uprzedzeń pomiędzy narodami zaangażowanymi w ostatnich dekadach w konflikty zbrojne.
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Z perspektywy identyfikacji cywilizacyjnej kluczowe znaczenie
ma fakt, że społeczeństwa wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich oraz czarnomorskich państw Partnerstwa Wschodniego
w badaniach opinii publicznej choć w bardzo różnym stopniu –
deklarują poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej. Różnią
się pod tym względem od Azerbejdżanu i Białorusi. W ostatnich
latach poparcie dla akcesji w UE wynosiło średnio w różnych badaniach opinii publicznej od ponad połowy (Serbia, Mołdawia)
poprzez 60% (Ukraina, Armenia) do zdecydowanej większości
w przypadku pozostałych krajów. W czterech wymienionych krajach pozostała część społeczeństwa przeważnie nie jest przeciwna akcesji, lecz nie ma zdania w tej kwestii. W przypadku Armenii
badania dotyczące członkostwa nie były prowadzone w ostatnich
latach. Natomiast badania dotyczące opinii społeczeństw PW
na temat UE i zaufania do niej (EaP Regional Overview, Annual
Survey Report) pokazują zasadniczą różnicę między Armenią,
Gruzją, Mołdawią i Ukrainą z jednej strony oraz Azerbejdżanem
i Białorusią z drugiej. W tych ostatnich krajach opinie na temat
UE są wyraźnie bardziej obojętne i zaufanie znacznie niższe
niż w państwach czarnomorskich PW3.
Polityka
W przypadku ustroju politycznego istnieje zasadnicza różnica
w ramach Partnerstwa Wschodniego między krajami czarnomorskimi (Armenia, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Azerbejdżanem
i Białorusią, natomiast kraje czarnomorskie PW są pod względem
ustrojowym bardzo podobne do Bałkanów Zachodnich. Freedom House, amerykańska organizacja, dzieląca kraje na wolne, częściowo wolne i niewolne, która od blisko 50 lat co roku
publikuje raport „Freedom in the World”, uznaje Azerbejdżan

EU Neighbours east, Annual Survey Report: Regional Overview, Lipiec 2019,
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2019-regional-overview
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od 1992 r., zaś Białoruś od 1995 r. za kraje niewolne. Natomiast
Armenia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina nigdy nie zostały uznane
przez Freedom House za kraje niewolne i są obecnie uznawane za częściowo wolne, a Ukraina przez kilka lat należała nawet
do kategorii wolnych. Obecnie wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu Partnerstwa Wschodniego są przez Freedom House uznawane za częściowo wolne
i otrzymały oceny punktowe lokujące je znacznie bliżej kategorii
wolnych niż niewolnych. Pod tym względem oba regiony różnią
się od UE, ale także Południowego Sąsiedztwa UE, Turcji czy Rosji.
Według Freedom House w krajach czarnomorskich PW w ostatnich latach systemy polityczne stały się bardziej demokratyczne
lub nie nastąpiło zdecydowane pogorszenie sytuacji. W regionie Bałkanów Zachodnich sytuacja jest mniej pozytywna, gdyż
w ostatnich latach negatywne trendy występowały w Czarnogórze, Serbii i Bośni (szczególnie Republice Serbskiej), zaś pozytywne w Kosowie i Północnej Macedonii.
Tabela 1: Ustrój polityczny
Państwo

Ogólna
punktacja

Szczegółowa
punktacja

Tendencja
w ostatnich
latach

Kategoria

Albania

3

67

bez zmian

częściowo
wolne

Serbia

3

66

pogorszenie

częściowo
wolne

Północna
Macedonia

3

63

poprawa

częściowo
wolne

Ukraina

3

62

poprawa

częściowo
wolne

Czarnogóra

3

62

pogorszenie

częściowo
wolne

Gruzja

3

61

pogorszenie

częściowo
wolne

17

Kosowo

3,5

56

poprawa

częściowo
wolne

Armenia

4

53

poprawa

częściowo
wolne

Bośnia
i Hercegowina

4

53

pogorszenie

częściowo
wolne

Białoruś

6,5

19

bez zmian

niewolne

Azerbejdżan

6,5

10

pogorszenie

niewolne

Ogólna punktacja: 1-2,5 wolne, 3-5 częściowo wolne, 5,5-7 niewolne,
Szczegółowa punktacja: 0-100 – od totalitaryzmu do całkowitej
demokracji
Źródło: Freedom House, Freedom in the World 2020
Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie korupcji. Kraje Bałkanów Zachodnich i PW należą do najbardziej skorumpowanych
w Europie. Wyjątek stanowi jedynie Gruzja, która w rankingu Corruption Perception Index (percepcja korupcji wśród krajowych
i zagranicznych biznesmenów) otrzymała w 2019 najlepszy wynik
56 (0-całkowita korupcja, 100-brak korupcji). Nieco bardziej skorumpowane są Czarnogóra (45), Białoruś (45) i Armenia (42). Pozostałe kraje Bałkanów Zachodnich i PW mają zbliżone wyniki pomiędzy 30 i 39. Warto jednak zauważyć, że w niektórych krajach
UE (Bułgaria, Węgry, Rumunia) percepcja korupcji jest na wyższym
poziomie niż w niektórych państwach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego (Czarnogóra, Białoruś). Natomiast wspomniana Gruzja wypada w tym rankingu lepiej nawet od znacznej
części państw UE (oprócz Bułgarii, Węgier, Rumunii mowa o Grecji, Chorwacji, Malcie, Włochach i Słowacji), a jej wynik jest zbliżony do Czech i Łotwy4.
Transparency International, Corruption Perception Index 2019,
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results

4
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Obraz jest bardziej skomplikowany w przypadku rządów prawa,
czyli całościowego funkcjonowania systemu sprawiedliwości. Według rankingu Rule of Law Index 2020, opracowywanego przez
World Justice Project (blisko 130 państw objętych badaniem, bez
Armenii, Azerbejdżanu i Czarnogóry), który ocenia rządy prawa na
podstawie różnych kryteriów (nie tylko korupcji), analizowane kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego znajdują się
na zbliżonym poziomie. Wynosi on od 0,50 w Albanii, Mołdawii
i Serbii do 0,60 w Gruzji (gdzie 0 to całkowity brak rządów prawa,
a 1 to pełne rządy prawa). Wynik Białorusi, Ukrainy i Bośni (0,51)
był niemal identyczny jak trzech krajów z najgorszym wynikiem,
zaś Północnej Macedonii i Kosowa nieznacznie lepszy (0,53-0,54)
i na poziomie Węgier, które w UE uzyskały ostatni wynik, jedynie
nieco gorszy od Bułgarii5.
Bałkany Zachodnie i czarnomorskie kraje PW wyróżniają się także w Europie pod względem potencjału niestabilności struktur
państwowych. W indeksie państw niestabilnych (Fragile States
Index) publikowanym co roku przez Fund for Peace i „Foreign Policy” jedynie sytuacja dwóch krajów Bałkanów Zachodnich była
uznawana za „raczej stabilną” (Czarnogóra i Albania). Natomiast
za „ostrzegawczą” uznano sytuację dwóch krajów Bałkanów
Zachodnich (Północna Macedonia, Serbia) i czterech PW (Armenia, Białoruś, Mołdawia, Ukraina), a w jednym państwie
Bałkanów Zachodnich (Bośnia) i dwóch PW (Azerbejdżan,
Gruzja) za „szczególnie ostrzegawczą” (elevated warning).
W tych dwóch kategoriach kraje Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego PW uzyskały bardzo podobne wyniki punktowe.
W indeksie nie uwzględniono Kosowa, jednak można założyć,
że ocena byłaby zbliżona do Bośni6.

5

World Justice Project, Rule of Law Index, https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

Fund for Peace, Fragile State Index, Annual Report 2020, https://fragilestatesindex.org/wpcontent/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf

6

19

Gospodarka
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) dzieli gospodarki
na dwie grupy: zaawansowane oraz wschodzące i rozwijające się.
Gospodarki wszystkich krajów PW i Bałkanów Zachodnich należą do drugiej grupy. W jej ramach kraje Bałkanów Zachodnich
i trzy państwa PW (Białoruś, Mołdawia, Ukraina) są zaliczane przez
MFW do tej samej kategorii „wschodząca i rozwijająca się Europa”. W tej grupie znajdują się także Bułgaria, Chorwacja, Polska,
Rosja, Rumunia, Turcja i Węgry. Wspomniane kraje europejskie
są przez MFW traktowane pomimo wszystkich zasadniczych różnic za należące do tej samej grupy ze względu na położenie geograficzne (Europa Środkowa, Bałkany, Europa Wschodnia), pozostawanie poza strefą euro, szybsze tempo wzrostu PKB niż średnia
europejska w ostatnich kilkunastu latach oraz zjawisko „pościgu”
(catching up) za bardziej rozwiniętą zachodnią częścią kontynentu. Z kolei kraje Kaukazu Południowego MFW zalicza do grupy
Bliski Wschód i Azja Centralna.
Kraje Bałkanów Zachodnich i PW charakteryzują się zbliżonym
poziomem rozwoju gospodarczego. Co prawda PKB per capita mierzony parytetem siły nabywczej na Bałkanach Zachodnich
i w krajach PW jest dość zróżnicowany – w 2019 r. wynosił
on od blisko 8 tys. USD (Mołdawia) do 20 tys. USD (Białoruś, Czarnogóra), ale podobieństwo widać już ewidentne w przypadku
uwzględnienia tzw. Wskaźniku Rozwoju Społecznego (HDI), który bierze pod uwagę znacznie więcej kryteriów niż tylko dochód
na głowę7 (zob. tabela 3).
Ponadto znaczna część krajów z obu regionów jest do siebie bardzo podobna pod względem liczby mieszkańców i rozmiarów

Kosowo jako kraj nienależący do ONZ nie jest objęta tym badaniem. Natomiast jej wynik
byłby prawdopodobnie zbliżony do Bośni.

7
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gospodarek (Mołdawia, Gruzja, Armenia i wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich oprócz Serbii). Wyjątkiem jest Ukraina, największy i najważniejszy kraj PW, który ma około dwa razy więcej
mieszkańców niż cała populacja Bałkanów Zachodnich. Z kolei
populacja Serbii, najludniejszego kraju na Bałkanach Zachodnich,
jest ponad pięciokrotnie mniejsza niż Ukrainy. W rezultacie łączny
PKB Bałkanów Zachodnich mierzony parytetem siły nabywczej
stanowi jedynie 70% gospodarki Ukrainy. PKB Ukrainy jest
największe także wśród krajów PW, stanowiąc około 45%
mierzonego parytetem siły nabywczej PKB całej grupy. W przypadku regionu czarnomorskiego PW ta dominacja ukraińskiej
gospodarki ma jeszcze bardziej radykalny charakter, gdyż łączny
PKB Armenii, Gruzji i Mołdawii, mierzony parytetem siły nabywczej, jest niemal czterokrotnie mniejszy niż Ukrainy. Natomiast
na Bałkanach Zachodnich łączny PKB pięciu krajów (Albania, Bośnia, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia) mierzony parytetem jest większy niż Serbii, największej gospodarki w regionie. Jeszcze większa przewaga tych pięciu państw widoczna jest
w przypadku wielkości populacji.
Abstrahując jednak od kwestii skali, należy podkreślić, że większość państw Partnerstwa Wschodniego przypomina Bałkany
Zachodnie pod względem modelu rozwoju gospodarczego.
Istotne znaczenie odgrywa tam sektor rolniczy, w którym pracuje znaczna część siły roboczej. Przeważnie problemem w obu regionach jest także niska aktywność zawodowa i wysoki poziom
bezrobocia. W gospodarkach części krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich dużą rolę odgrywa sektor turystyczny. Według danych Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC)
łączny pośredni i bezpośredni wkład tego sektora do PKB na Białorusi, w Mołdawii, Azerbejdżanie, Północnej Macedonii, Serbii
i na Ukrainie stanowi 5-7%, zaś w Bośni jest to blisko 10%,
co odpowiada niemal światowej średniej. Powyżej tej średniej
znajdują się Armenia (12%), a zwłaszcza Albania, Gruzja
i Czarnogóra, gdzie całościowe dochody z turystyki i podróży sta-
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nowią odpowiednio ponad jedną piątą, więcej niż jedną czwartą
i niemal trzecią część PKB8.
Tabela 2: Wskaźniki ekonomiczne i demograficzne
Państwo Populacja
faktyczna
na terenach
pod kontrolą
rządu
centralnego
(mln)

PKB
PKB PSN
Bezromierzony per capita bocie
parytetem (tys. USD) (%)
siły
nabywczej
(PSN)
(mld USD)

Zatrudnieni
w rolnictwie
(%)

Aktywność
zawodowa
(%)

Albania

2,9

40,1

14,0

14

38

61

Bośnia

3,5

49,8

14,2

18

16

42

Czarnogóra

0,6

12,5

20,1

16

8

57

Kosowo

1,8

22,2

12,3

26

12

42

Północna
Macedonia

2,1

34,3

16,5

18

16

57

Serbia

7,0

129,3

18,3

13

17

55

Mołdawia

2,7

27,3

7,7

3

32

44

Armenia

3,0

32,9

11,1

18

33

60

Gruzja

3,7

45,4

12,3

12

43

64

Ukraina

37,3

409,2

9,7

9

15

63

Białoruś

9,5

195,6

20,6

1

10

63

Azerbejdżan

10,0

187,3

18,6

5

36

66

Źródło: MFW, Bank Światowy, urzędy statystyczne
World Tourism and Travel Council, Economic Impact 2020, https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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Tabela 3: Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) 2019
Państwo

Szczegółowa punktacja

Białoruś

0,817

Czarnogóra

0,816

Serbia

0,799

Albania

0,791

Gruzja

0,786

Bośnia

0,769

Armenia

0,760

Północna Macedonia

0,759

Azerbejdżan

0,754

Ukraina

0,750

Mołdawia

0,711

Punktacja: 0 – 0,550 niski, 0,551 – 0,700 średni, 0,701 – 0,800
wysoki, 0,801 – 1,000 bardzo wysoki
Źródło: ONZ
Także pod względem ustroju gospodarczego (poziom wolności
gospodarczej) kraje Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich są do siebie podobne. Zdecydowana większość z nich
jest uznawana w rankingu wolności gospodarczej, publikowanym regularnie przez amerykański think tank Heritage Foundation
i dziennik „Wall Street Journal”, za umiarkowanie wolne. Co więcej, uzyskały one bardzo zbliżone wyniki. Zdecydowanie wyróżniają się na ich tle jedynie Gruzja i Armenia, które należą do państw
„raczej wolnych”, oraz Ukraina, zaliczona do grupy państw
„raczej niewolnych”.
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Tabela 4: Ustrój gospodarczy
Państwo

Punktacja

Poziom wolności
gospodarki

Gruzja

77,1

raczej wolna

Armenia

70,6

raczej wolna

Północna Macedonia

69,5

umiarkowana

Azerbejdżan

69,3

umiarkowana

Kosowo

67,4

umiarkowana

Albania

66,9

umiarkowana

Serbia

66,0

umiarkowana

Bośnia

62,6

umiarkowana

Mołdawia

62,0

umiarkowana

Białoruś

61,7

umiarkowana

Czarnogóra

61,5

umiarkowana

Ukraina

54,9

raczej niewolna

Punktacja: 100–80 wolne, 79,9–70 raczej wolne, 69,9–60 umiarkowanie wolne, 59,9–50 raczej niewolne, 49,9–0 niewolne.
Źródło: Heritage Foundation, „Wall Street Journal”
Duże podobieństwa pomiędzy krajami czarnomorskimi PW oraz Bałkanami Zachodnimi występują również w zakresie przekazów finansowych z diaspory. Bank Światowy szacuje, że przekazy finansowe
od diaspory pracującej za granicą stanowią w krajach czarnomorskich
Partnerstwa Wschodniego od ponad 10% PKB w Armenii, Gruzji
i Ukrainie do ponad 15% PKB w Mołdawii. Natomiast w krajach Bałkanów Zachodnich te przekazy odpowiadają za około 10% PKB Albanii,
Bośni, Czarnogóry, Serbii i ponad 15% Kosowa (jedynie Północna Macedonia odstaje od nich, gdyż przekazy finansowe stanowią 3% PKB)9.
Z masową emigracją zarobkową wiąże się w obu regionach liczna grupa studentów studiująca za
granicą. Według danych ONZ około 5% studentów ormiańskich i ukraińskich, blisko 10% gruzińskich i niemal 20% mołdawskich studiowało za granicą. Podobne proporcje studentów studiujących
za granicą występują na Bałkanach Zachodnich (np. ponad 5% w Serbii, około 15% w Bośni i Albanii).

9
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Dla porównania, w Azerbejdżanie i na Białorusi udział tych przekazów finansowych wynosi jedynie około 2,5%10.
W przypadku krajów czarnomorskich PW oraz Bałkanów Zachodnich relatywnie ważną rolę odgrywa także pomoc rozwojowa.
Według OECD pomoc rozwojowa stanowiła w ostatnich latach
średnio około 2-3% PNB państw Bałkanów Zachodnich (za wyjątkiem Kosowa, gdzie stanowiła ona blisko 5% PNB). W przypadku państw czarnomorskich PW udział pomocy rozwojowej był
porównywalny – wyniósł ok. 1,5% PNB na Ukrainie (choć jeszcze
kilka lat temu udział ten był znacząco większy) i Armenii, ponad
2% w Mołdawii i około 3,5% w Gruzji. Dla porównania, w Azerbejdżanie i na Białorusi udział pomocy rozwojowej stanowi jedynie
0,2% PNB11.
Te dwa ostatnie kraje różnią się także zdecydowanie od pozostałych krajów PW oraz Bałkanów Zachodnich pod względem
czy to występowania bardzo asymetrycznych relacji gospodarczych ze światem zewnętrznym (Białoruś), czy też zjawiska tzw.
monogospodarki (Azerbejdżan). Gospodarka Azerbejdżanu jest
bowiem zdominowana przez sektor wydobywczy i petrochemiczny (gaz i ropa). Natomiast Białoruś jest wyjątkowym przypadkiem,
gdyż jej gospodarka jest bardzo silnie zintegrowana z Rosją. Udział
tej ostatniej w handlu białoruskim wynosi blisko 50%, zaś rosyjskie
inwestycje pośrednio (poprzez rosyjskie firmy zarejestrowane
na Cyprze) i bezpośrednio stanowią większość w ramach skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Z kolei elementem, który odróżnia w wymiarze ekonomicznym
PW od Bałkanów Zachodnich, są ich relacje gospodarcze ze świaWorld Bank, Personal remittances, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.
DT.GD.ZS

10

11
OECD, ODA, Receipts, https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
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tem zewnętrznym. Położenie geograficzne Bałkanów Zachodnich
(swoista enklawa w ramach Unii) oraz traktowanie krajów regionu
przez UE i państwa członkowskie jako potencjalnych kandydatów, jak i mniejsza skala zaangażowania aktorów trzecich (Rosja,
Turcja, Chiny) powodują, że Bałkany Zachodnie są zdecydowanie
silniej zintegrowane ekonomicznie z UE (handel, bezpośrednie
inwestycje, pomoc rozwojowa, przekazy finansowe, turystyka)
niż kraje Partnerstwa Wschodniego. W dwóch państwach Bałkanów Zachodnich walutą jest euro (Czarnogóra, Kosowo), natomiast w dwóch innych waluty są ściśle związane z euro poprzez
stały kurs (Bośnia, Północna Macedonia).
W bilansach handlowych i inwestycyjnych wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich UE posiada „udziały większościowe” (ponad połowa). Wyjątek stanowi Kosowo, w którego bilansie handlowym udział
UE wynosi około 45%. Dla porównania, wśród krajów PW jedynie
w Mołdawii udział UE w handlu przekracza 50%, zaś w przypadku
Ukrainy wynosi ponad 40%. W pozostałych państwach PW ten odsetek jest już niższy. Azerbejdżan, jako eksporter ropy i gazu, nie ma bardzo mocno rozwiniętych relacji gospodarczych UE (handel – ponad
35%, inwestycje – znacząca mniejszość). Udział państw UE w handlu
Gruzji zbliża się do 25%, a w przypadku Armenii wynosi zaledwie
około 20% i jest mniejszy niż wielkość wymiany armeńsko-rosyjskiej.
W przypadku handlu Białorusi udział UE jest nawet mniejszy. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z państw członkowskich UE. Co prawda w bilansach
inwestycyjnych krajów czarnomorskiego regionu PW wartość BIZ
pochodzących z UE przekracza połowę (za wyjątkiem Gruzji – spadek
poniżej 50% po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE), jednak warto pamiętać, że znaczna część tych inwestycji nie pochodzi wprost z UE, a jedynie wynika z rejestracji na Cyprze, będącym rajem podatkowym12.

Dane na podstawie urzędów statystycznych i banków centralnych krajów PW i Bałkanów
Zachodnich.

12
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Z drugiej strony należy przyznać, że zacieśnienie relacji gospodarczych UE z krajami Partnerstwa Wschodniego – choć w bardzo
różnym stopniu – wyraźnie przyspieszyło po 2014 r. Kluczowe
znaczenie dla zacieśnienia współpracy ekonomicznej z UE miało
podpisanie i wejście w życie układów stowarzyszeniowych zawierających komponent DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade
Area) z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, agresja rosyjska na tę ostatnią
i kryzys ekonomiczny w Rosji, wywołany jej strukturalnymi problemami oraz sankcjami nałożonymi przez UE i USA, które przyczyniły się do zdecydowanego osłabienia więzi między ukraińską
a rosyjską gospodarką. Relacje Ukrainy i Mołdawii z UE w wymiarze
ekonomicznym ze względu na bezpośrednią, długą granicę z UE
nie różnią się znacząco od stosunków Bałkanów Zachodnich
z Unią. Kluczowe znaczenie w relacjach Ukrainy i Mołdawii z UE,
oprócz handlu i inwestycji, mają migracja zarobkowa i turystyka.
W ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba Ukraińców
i Mołdawian pracujących, studiujących i odwiedzających państwa
UE. Sprzyja temu zniesienie wiz, liberalizacja polskiego rynku pracy
w przypadku Ukraińców oraz wyjątkowe relacje Mołdawii i Rumunii oparte na wspólnocie historyczno–kulturowej.
Sytuacja międzynarodowa
Niezaprzeczalne różnice między krajami Bałkanów Zachodnich
i PW dotyczą szczególnie pozycji Rosji, relacji między państwami
wewnątrz obu regionów i polityki zagranicznej poszczególnych
krajów. Pomimo zdecydowanego osłabnięcia więzi ekonomicznych z Rosją w ostatnich latach, Moskwa pozostaje co najmniej
jednym z ważniejszych partnerów ekonomicznych (handel,
inwestycje, przekazy finansowe od emigrantów zarobkowych,
turystyka) dla wszystkich krajów PW. Co ważniejsze, Rosja jest
zaangażowana na dużą skalę militarnie w regionie, stanowiąc egzystencjalne wyzwanie dla bezpieczeństwa niektórych państw
PW. Jej siły zbrojne stacjonują na terenie wszystkich parapaństw
(Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa,
Południowa Osetia, Naddniestrze, Abchazja) oprócz Karaba-
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chu13. Moskwa dokonała także bezprawnej aneksji ukraińskiego
Krymu, która nie została uznana przez olbrzymią większość państw
świata. W żadnym regionie na świecie nie występuje taka liczba
państw nieuznanych, konfliktów zamrożonych (vide parapaństwa)
i okupowanych terytoriów jak w regionie PW. Spośród tych parapaństw jedynie Abchazja i Południowa Osetia mają bardzo ograniczone uznanie międzynarodowe (sześć państw, w tym Rosja).
Na Bałkanach Zachodnich sytuacja jest pod względem integralności terytorialnej znacznie bardziej klarowna. Co prawda Kosowo
nie ma pełnego uznania na arenie globalnej, ale w odróżnieniu
od Abchazji i Południowej Osetii jest uznane przez ponad połowę państw na świecie. Natomiast Kosowo nie posiada kontroli
nad częścią swojego terytorium (północny wschód zamieszkany
przez Serbów), która relatywnie najbardziej przypomina parapaństwa z Partnerstwa Wschodniego. Z drugiej strony, w ramach
Bałkanów Zachodnich relacje między poszczególnymi krajami
są znacznie trudniejsze niż wśród członków PW, oprócz stosunków azersko-armeńskich. Azerbejdżan i Armenia znajdują się bowiem w stanie wojny i nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.
Serbia często wchodzi w spory z Bośnią, Kosowem i Czarnogórą,
dotyczące kwestii stosunku do historii, trudnej spuścizny konfliktów, pozycji społeczności serbskiej, statusu cerkwi (Czarnogóra)
i niepodległości (Kosowo). Spory kosowsko-serbskie przekładają
się negatywnie na relacje Serbii z Albanią. Serbia i Bośnia nie uznają niepodległości Kosowa. Bośnia jest głęboko podzielona wewnętrznie między posiadające bardzo szeroką autonomię Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny, w której większość
mieszkańców stanowią Bośniacy, a następnie Chorwaci.
Bardzo mocna pozycja Rosji w sferze militarnej w regionie PW
ma kluczowy wpływ na odmienną politykę UE wobec krajów Part-

Według Freedom House cztery parapaństwa są niewolne, natomiast dwa są częściowo wolne, choć z punktacją blisko kategorii niewolnych.
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nerstwa i Bałkanów Zachodnich. Przede wszystkim z tego powodu, pomimo istotnych podobieństw pod względem politycznym
i ekonomicznym pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich oraz
krajami czarnomorskiego regionu PW, UE nie przyznała tym ostatnim statusu potencjalnych kandydatów i nie objęła ich procesem
rozszerzenia. Inna pozycja Rosji i Zachodu na Bałkanach Zachodnich niż w krajach Partnerstwa Wschodniego przejawia się także
w odmiennych relacjach państw obu regionów z NATO. Połowa
krajów Bałkanów Zachodnich została w ostatnich latach członkami NATO (Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia). Kosowo
chciałoby dołączyć do nich, jednak brak uznania przez czterech
członków Sojuszu praktycznie uniemożliwia realizację tego scenariusza. Natomiast członkostwo któregokolwiek kraju PW w NATO
jest na razie bardzo mało prawdopodobne ze względu na pryncypialny sprzeciw Rosji w tej kwestii.
Wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich popierają członkostwo
w UE. Specyficznym przypadkiem jest jedynie Republika Serbska w Bośni, która wspiera akcesję na własnych warunkach14. Taki
konsensus nie występuje w przypadku stosunku do NATO. Serbia,
obok Republiki Serbskiej w Bośni, nie jest zainteresowana członkostwem w NATO. Taka sama sytuacja dotyczy nastawienia do Rosji, z którą Serbia i Republika Serbska mają zdecydowanie lepsze
stosunki niż pozostałe kraje Bałkanów Zachodnich.
Kraje Partnerstwa Wschodniego prezentują znacznie bardziej
zróżnicowane nastawienie do UE i NATO niż Bałkany Zachodnie.
Jednoznacznie członkostwo w obu organizacjach popierają Gruzja i Ukraina. Mołdawia deklaruje chęć wstąpienia jedynie do UE,
zaś Armenia nie wyklucza akcesji w odległej przyszłości. Białoruś
i Azerbejdżan nie są zainteresowane członkostwem ani w NATO,

Członkostwo Bośni w UE wiązałoby się z ograniczeniem kompetencji Republiki Serbskiej,
do czego ta ostatnia ma negatywny stosunek.
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ani w UE. Z kolei Armenia razem z Białorusią jako jedyne państwa
PW należą do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym,
organizacji militarnej stworzonej z inicjatywy Rosji jako alternatywa dla NATO15. W efekcie w regionie PW jedynie na terenie Armenii i Białorusi stacjonują za zgodą obu rządów wojska rosyjskie.
Białoruś jest w sferze militarnej najbardziej zintegrowanym z Rosją
krajem na świecie.
Armenia jest szczególnym przypadkiem. Kraj ten pod presją Rosji nie zakończył negocjacji i nie podpisał w 2013 r. układu stowarzyszeniowego z UE. Przystąpił natomiast w 2015 r., podobnie jak
Białoruś, do stworzonej pod patronatem Rosji Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej (EEU). Do Unii tej należą jeszcze Kazachstan i Kirgistan. Członkostwo w niej wyklucza możliwość podpisania przez
Armenię układu stowarzyszeniowego z UE. Z drugiej strony, integracja Armenii z pozostałymi krajami członkowskimi EEU pozostaje w dużym stopniu na papierze.
Stosunek poszczególnych krajów PW do NATO i UE wpływa także na charakter ich relacji z Rosją. Relacje Rosji z Gruzją i Ukrainą należy określić jako zimną wojnę, zaś z Armenią i Mołdawią jako poprawne, choć gdy Kiszyniów i Erewan zbliżają się
do UE, dochodzi do napięć. Azerbejdżan prowadzi wielowektorową politykę zagraniczną, w której relacje z Rosją są poprawne,
ale ich charakter zależy w dużym stopniu od stosunków rosyjsko-armeńskich. Białoruś, mimo okresowych napięć, jest szczególnie mocno powiązana z Moskwą i nie można wykluczyć
w najbliższych latach nawet integracji Białorusi z Rosją
na zasadzie ścisłej konfederacji, a długoterminowo federacji.
Wydaje się, że stopień współpracy krajów PW z UE zależy w największym stopniu od charakteru ustroju politycznego. Najja-

15

Jej członkami oprócz Armenii, Białorusi i Rosji są także Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan
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skrawiej pokazuje to fakt, że demokratyzacja Ukrainy po 2014 r.
i w ostatnich latach w Armenii doprowadziły do wyraźnego zacieśnienia współpracy tych krajów z UE.
Podsumowując, na podstawie przedstawionych argumentów
można postawić tezę, że czarnomorskie kraje PW (relatywnie
w mniejszym stopniu Armenia) są pod względem relacji z UE,
ustroju politycznego oraz innych czynników historycznych, kulturowych, ekonomicznych i społecznych znacznie bardziej podobne do Bałkanów Zachodnich niż do Azerbejdżanu i Białorusi.
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Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa UE
wobec Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego

Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa
Unijna polityka rozszerzenia i sąsiedztwa różnią się między sobą
zasadniczo, choć równocześnie w istotnym stopniu się przenikają. Początków polityki rozszerzenia UE należy szukać u zarania
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), która od momentu powstania zakładała możliwość przyjęcia nowych członków.
W latach 1973-1995 do EWG/UE przystąpiło dziewięć państw.
W ramach Komisji Europejskiej proces rozszerzenia podlegał
wówczas komisarzowi ds. stosunków zewnętrznych. Dopiero
w drugiej połowie lat 90. XX wieku perspektywa wielkiego rozszerzenia (Big Bang) o kraje bałtyckie, Europy Środkowej, Cypr
i Maltę, a wkrótce później także Bułgarię i Rumunię, czyli przyjęcia
12 państw w trzy lata w dwóch falach (10+2), spowodowała,
że polityka rozszerzenia stała się odrębną polityką unijną. W efekcie w 1999 r. powołano w ramach Komisji Europejskiej komisarza
ds. rozszerzenia. Natomiast bliska perspektywa akcesji krajów
Europy Środkowej, państw bałtyckich i Bałkanów Wschodnich
spowodowała, że w 2002 r. pojawiła się idea stworzenia polityki
wobec sąsiadów UE, którą nazwano później Europejską Polityką
Sąsiedztwa. Miała ona zostać skierowana do państw sąsiadujących z Unią Europejską. Europejskie Sąsiedztwo zostało przez UE
podzielone na dwa wymiary: wschodni (Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy) i południowy (Afryka Północna i Bliski Wschód).
W przypadku Wschodniego Sąsiedztwa objęto nim trzy państwa
z Europy Wschodniej, położone między UE i Rosją (Białoruś, Mołdawia, Ukraina) oraz trzy państwa leżące na Kaukazie Południo-
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wym (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), czyli regionie graniczącym
z Turcją, będącą kandydatem do członkostwa, obecnie jedynie formalnie prowadzącym rozmowy akcesyjne. W 2003 r. UE zaproponowała Rosji, żeby w relacjach z Brukselą formalnie występowała
jako wschodni sąsiad Unii razem z państwami Europy Wschodniej
i Kaukazu Południowego, ale Moskwa odrzuciła tę propozycję.
Rosja twierdziła bowiem, że jest alternatywnym, konkurencyjnym
i równoprawnym centrum integracyjnym w Europie wobec UE
i dlatego Bruksela nie może jej traktować tak samo jak znacznie
mniejszych wschodnich sąsiadów.
Podstawowa różnica pomiędzy wschodnim i południowym sąsiedztwem polega na ich odmiennym statusie w polityce zagranicznej UE, wynikającym z unijnej definicji ich położenia geograficznego. Południowi sąsiedzi są krajami położonymi w Afryce
i Azji, które jako takie nie mają szans na pozytywne rozpatrzenie
przez UE wniosków o przyznanie im statusu kandydata. Podstawowym warunkiem jest bowiem uznanie przez UE danego kraju
za europejski16, choć definicja unijna nie opiera się na naukowych
kryteriach geograficznych, ale uwzględnia czynnik instytucjonalny
(np. członkostwo w Radzie Europy)17. Natomiast wschodni partnerzy są przez Unię uznani za jej europejskich sąsiadów i dlatego
też mogą formalnie liczyć na pozytywne rozpatrzenie ewentualnego wniosku o przyznanie im statusu kandydata. Uzyskanie
tego statusu oznaczać będzie z perspektywy polityki zagranicznej

Precedensem było złożenie wniosku o przyznanie statusu kandydata do EWG przez Maroko
w 1987. Został on w 1989 odrzucony właśnie ze względu na fakt, że całe terytorium Maroka
znajduje się w Afryce.
16

Wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego (oprócz Białorusi, ze względu na stosowanie kary
śmierci) są członkami Rady Europy. Pod względem geograficznym jedynie niewielkie fragmenty Gruzji i Azerbejdżanu znajdują się w Europie, zaś Armenia w całości znajduje się w Azji.
Z drugiej strony Cypr, członek UE, jest według geografów krajem, którego terytorium w całości jest położone w Azji.
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UE formalne wyjście takiego państwa ze Wschodniego Sąsiedztwa. W efekcie z punktu widzenia unijnej definicji geograficznej
Bałkany Zachodnie i Partnerstwo Wschodnie mają identyczny
ogólny status jako kraje europejskie, co różni je zdecydowanie
od Południowego Sąsiedztwa i pozostałych regionów położonych poza Europą.
Zainicjowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa spowodowało
rekonstrukcję KE, w ramach której w latach 2004-2009 funkcjonował, obok komisarza ds. rozszerzenia, także komisarz
ds. stosunków zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
zaś krótko w latach 2009-2010 komisarz ds. handlu i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Od 2010 r. obie polityki rozszerzenia
i sąsiedztwa (Wschodnie i Południowe sąsiedztwo) podlegają
jednemu komisarzowi, który nosi tytuł ds. sąsiedztwa i rozszerzenia. Polityką rozszerzenia są objęte obecnie Bałkany Zachodnie
i Turcja. Proces negocjacji akcesyjnych Turcji znajduje się jednak
od kilku lat w martwym punkcie ze względu na ustanowienie
w niej autorytarnego reżimu. Pozostałe kraje europejskie, zarówno te należące razem z UE do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Islandia, Norwegia), jak i niebędące jego częścią
(np. Szwajcaria, Rosja), mają z nią podpisane bardzo różne umowy o współpracy lub je negocjują (Wielka Brytania). Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są obecnie
najbardziej zintegrowane z UE wśród krajów nienależących do tej
organizacji, bardziej niż kraje Bałkanów Zachodnich (okres przedakcesyjny) i nawet w większym stopniu PW.
Partnerstwo Wschodnie
Termin Partnerstwo Wschodnie pojawił się po raz pierwszy w 2008 r.
w dokumencie przedstawionym przez Polskę i Szwecję, proponującym powołanie przez UE programu o tej nazwie. Polska zainicjowała ten projekt, obawiając się Synergii Czarnomorskiej, inicjatywy
przyjętej w 2007 r. przez KE z inicjatywy Niemiec. Zakładała ona
współpracę UE z regionem czarnomorskim (przyszli członkowie
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PW oprócz Białorusi oraz Rosję i Turcję). Polska miała negatywny
stosunek do Synergii ze względu na fakt, że jej punktem ciężkości
było Morze Czarne, oraz wykluczenie z niej Białorusi. Była także
sceptycznie nastawiona do możliwości konstruktywnego zaangażowania Rosji we współpracę ze wschodnimi sąsiadami UE.
Program PW został oficjalnie ogłoszony w 2009 r. na szczycie UE
w Pradze. Głównym celem PW była zdecydowana intensyfikacja
współpracy z UE poprzez podpisanie przez kraje objęte tą inicjatywą rozbudowanych układów stowarzyszeniowych (association agreement, AA) zawierających Pogłębione i Kompleksowe
Umowy o Wolnym Handlu (DCFTA). W ich efekcie miała nastąpić daleko posunięta integracja krajów PW z unijną przestrzenią
acquis communautaire. Polska od początku postrzegała tę inicjatywę długoterminowo jako wstęp do procesu rozszerzenia,
jednak w programie PW przyjętym na szczycie nie znalazło się
bezpośrednie odniesienie do akcesji. Oprócz tego PW zakładało
utworzenie sieci powiązań instytucjonalnych pomiędzy krajami
regionu i UE. Najważniejszą instytucją Partnerstwa Wschodniego
są regularnie organizowane szczyty rządowe. Stworzono także
Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST, które stanowi platformę dialogu między parlamentarzystami z państw UE i PW. W ramach Partnerstwa Wschodniego powstało Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego, które zapewnia udział w PW trzeciego sektora.
Powołano także Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), w której uczestniczą przedstawiciele samorządów krajów UE i PW. Ponadto, co drugi rok w
ramach przygotowań do szczytu rządowego Partnerstwa Wschodniego odbywają się wydarzenia na wysokim szczeblu z udziałem
przedstawicieli młodzieży, biznesu i mediów. Ta sieć powiązań instytucjonalnych w ramach PW między UE a jej wschodnim sąsiedztwem jest zdecydowanie większa niż między Unią i jej południowym sąsiedztwem.
W 2014 r. Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpisały AA zawierające
DCFTA. W latach 2016 – 2017 umowy te weszły w życie. Obecnie
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trwa proces implementacji ich postanowień. W 2017 r. Armenia
zawarła z UE Umowę o Kompleksowym i Wzmocnionym Partnerstwie, która nie różni się znacznie od układów stowarzyszeniowych zawartych przez Unię z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Te trzy
kraje ustanowiły także bezwizowy ruch z UE, identyczny jaki posiadają wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich (oprócz Kosowa),
a którego z kolei nie ma Turcja, będąca formalnie kandydatem.
Warto dodać, że na początku 2019 r. negocjacje na temat ruchu
bezwizowego z UE rozpoczęła Armenia.
Należy podkreślić, że układy stowarzyszeniowe pomiędzy UE
a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą ustanowiły bardzo podobne ramy
prawne współpracy jak pomiędzy UE i Bałkanami Zachodnimi.
Jak stwierdzają Michael Emerson i Gergana Noutcheva:
„W praktyce UE stosuje coraz większą liczbę wspólnych instrumentów polityki ekonomicznej zarówno
na Bałkanach, jak i w krajach DCFTA, pomimo politycznego (lub retorycznego) zróżnicowania między obiema grupami ze względu na kategoryzację
perspektyw członkostwa. Nastąpiła konwergencja
poniżej radaru politycznego w rzeczywistej polityce UE wobec obu grup. [..] Układy o stowarzyszeniu i DCFTA podniosły operacyjnie Gruzję, Mołdawię i Ukrainę do zasadniczo tej samej kategorii
co Bałkany”18.

18
Michael Emerson and Gergana Noutcheva, Political and Economic Governance in the Balkans and Eastern Europe Compared, CEPS Working Document, no 2018/06, July 2018, s. 18.
https://www.ceps.eu/download/publication/?id=10657&pdf=Balkan_DCFTA_CEPS_
WD_Emerson_Noutcheva.pdf
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Lista instrumentów, instytucji i umów ekonomicznych, jak również polityk unijnych, dostępnych dla krajów Bałkanów Zachodnich i tych państw PW, które podpisały układy stowarzyszeniowe
• Pan-euro-śródziemnomorska konwencja w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia i kumulacji diagonalnej (PEM)
• Europejskie organizacje standaryzujące (CEN, CENELEC,
ETSI)
• Przepisy sanitarne i fitosanitarne (SPS)
• Europejska akredytacja, umowy wielostronne (EA-MLA)
• Umowy dotyczące oceny i analizy zgodności (ACAA)
• Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych (Euramet)
• Unijny Kodeks Celny (UCC)
• Konwencja w sprawie wspólnego tranzytu
• Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS)
• Upoważnieni Ekonomiczni Operatorzy (AEO)
• Wspólne przejścia graniczne
• Traktat o Wspólnocie Energetycznej
• Sieć łączności energetycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC)
• Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii
elektrycznej (ENTSOE)
• Traktat o Wspólnocie Transportowej
• Paneuropejskie korytarze
• Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)
• Europejska umowa o lotnictwie cywilnym (ECAA)
• Umowy o lotnictwie cywilnym (CAA)
• Agencje UE
• Programy UE
• Ruch bezwizowy
• Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
• Dotacje z budżetu UE
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O wyraźnym zbliżeniu się pozycji krajów PW, które zawarły AA,
do pozycji Bałkanów Zachodnich świadczą kolejne szczyty PW.
W 2017 r. państwa członkowskie UE w komunikacie końcowym
zadeklarowały, że „uczestnicy Szczytu uznają europejskie aspiracje oraz europejski wybór partnerów, jak stwierdzono w Układach
Stowarzyszeniowych”. W układach stowarzyszeniowych użyto
natomiast sformułowania: „Uznając, że jako państwo europejskie
(Gruzja, Mołdawia, Ukraina) podziela wspólną historię i wspólne wartości z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)
i zobowiązuje się propagować te wartości; Odnotowując znaczenie, jakie ma dla (Gruzji, Mołdawii, Ukrainy) tożsamość europejska; Uwzględniając silne poparcie społeczne na/w (Gruzji, Mołdawii, Ukrainie) dla europejskich aspiracji kraju; Potwierdzając,
że Unia Europejska uznaje europejskie aspiracje (Gruzji, Mołdawii,
Ukrainy) i z zadowoleniem przyjmuje jej wybór”19.
Z drugiej strony, status krajów Bałkanów Zachodnich jako potencjalnych i aktualnych kandydatów UE i jego brak w przypadku krajów
PW powoduje, że te ostatnie w ramach wybranych instrumentów
unijnych nie mogą czasami brać udziału w konkretnych projektach
i programach (np. Europa dla Obywateli). W takich projektach i programach udział bowiem mogą brać jedynie kraje członkowskie, potencjalni i aktualni kandydaci oraz państwa należące do EOG.
W przeciwieństwie do czarnomorskich krajów PW, Białoruś i Azerbejdżan są radykalnie słabiej zintegrowane instytucjonalnie z UE.
Mińsk i Baku w ogóle nie podjęły negocjacji z UE na temat układów
stowarzyszeniowych z DCFTA oraz umów o ruchu bezwizowym.
Ta sytuacja wynika przede wszystkim ze wspomnianego już faktu,
że Azerbejdżan i Białoruś różnią się zasadniczo od reszty krajów
Partnerstwa Wschodniego pod względem ustroju politycznego.

19

Źródło: Układy Stowarzyszeniowe Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z UE.
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Jako kraje autorytarne nie chcą i nie mogą negocjować oraz podpisać AA z DCFTA.
Pod względem skali integracji z unijną przestrzenią acquis communautaire Gruzja, Mołdawia i Ukraina, a w mniejszym stopniu Armenia, różnią się nie tylko od Białorusi i Azerbejdżanu,
ale także zdecydowanie od państw Południowego Sąsiedztwa
UE, których układy stowarzyszeniowe są znacznie mniej rozbudowane i nie zawierają DCFTA20. Ta różnica, oprócz czynnika geograficznego (kraje europejskie vs pozaeuropejskie), wynika także
w znacznym stopniu z wymiaru ustrojowego. Blisko połowa
państw Południowego Sąsiedztwa UE, w tym największe z nich
(Algieria, Egipt), są autorytarnymi reżimami uznawanymi przez
Freedom House za państwa niewolne, a trzy kolejne kraje, choć
częściowo wolne, uzyskały wynik bliski kategorii niewolne. Z drugiej strony, dwa inne kraje Południowego Sąsiedztwa UE są wolne
(Izrael, Tunezja) i pod względem stopnia współpracy z UE znajdują
się na zbliżonym lub nawet bardziej zaawansowanym poziomie
niż Armenia (zwłaszcza Izrael, który ma już ruch bezwizowy).
Bałkany Zachodnie jako model dla unijnego podejścia
do Partnerstwa Wschodniego
Termin Bałkany Zachodnie został użyty przez UE po raz pierwszy w 1997 r. w kontekście polityki rozszerzenia. Zastosowano
go wobec państw bałkańskich, które nie zostały wówczas –
w odróżnieniu od Bułgarii i Rumunii – objęte procesem integracji
z UE. Do kategorii Bałkanów Zachodnich UE zaliczyła wówczas
wszystkie z wyjątkiem Słowenii państwa byłej Jugosławii (Bośnia,
Chorwacja, Jugosławia – od 2003 Serbia i Czarnogóra, Północna

Wśród południowych sąsiadów UE jedynie Izrael posiada z nią ruch bezwizowy. Natomiast
żaden kraj Południowego Sąsiedztwa nie zawarł z UE umów handlowych zbliżonych do
DCFTA, podpisanych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.
20
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Macedonia21) oraz Albanię. W 2000 r. wszystkie te kraje zostałyuznane przez UE na szczycie w Santa Maria de Feiraza potencjalnych kandydatów do UE, czyli według definicji UE obiecano
im członkostwo, gdy będą do niego gotowe (w rzeczywistości
ich członkostwowymaga ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie UE). Bałkany Zachodnie podlegały wewnętrznym zmianom w ostatnich latach. W 2006 r. Serbia i Czarnogóra przestała
istnieć w wyniku podziału na dwa niepodległe państwa: Serbię
i Czarnogórę. W 2008 r. Kosowo, będące protektoratem międzynarodowym i formalnie częścią Serbii, ogłosiło niepodległość,
która została uznana przez olbrzymią większość członków UE22,
lecz nie przez Serbię. W 2013 r. Chorwacja została członkiem UE
i w konsekwencji opuściła grupę Bałkanów Zachodnich. Należy
zakładać,że kolejne akcesje do UE państw Bałkanów Zachodnich
będą powodowały kurczenie się obszaru objętego tym terminem.
Obecnie pojęcie Bałkany Zachodnie obejmuje sześć państw: Albanię, Bośnię, Czarnogórę, Kosowo, Północną Macedonię i Serbię.
Cztery kraje Bałkanów Zachodnich prowadzą negocjacje akcesyjne (Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Serbia), jeden kraj
złożył wniosek o przyznanie statusu kandydata (Bośnia),zaś UE potwierdziła wielokrotnie, że uznaje Kosowo za potencjalnego kandydata. Czarnogóra rozpoczęła negocjacje w 2012 r., zaś Serbia
w 2013 r. Do dzisiaj Czarnogóra otworzyła 32 z 33 rozdziałów
negocjacyjnych i zamknęła trzy. Natomiast Serbia otworzyła 18
i zamknęła dwa. Z kolei Albania i Północna Macedonia, po chwilowych perturbacjach, oficjalnie rozpoczęły negocjacje dopiero
pod koniec marca 2020 r., stąd nie zdążyły otworzyć jeszcze żad-

Macedonia została przez Polskę uznana pod konstytucyjną nazwą Republika Macedonii. UE
stosowała jednak wobec niej określenie Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Od 2019
kraj nazywa się Północna Macedonia.

21

22
Niepodległości Kosowa nie uznało pięć państw członkowskich UE: Cypr, Grecja, Hiszpania,
Rumunia i Słowacja.
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nego rozdziału. Bośnia złożyła wniosek o przyznanie statusu kandydata dopiero w 2016 r. Do dzisiaj nie został on – ze względu na
problemy wewnętrzne Bośni – pozytywnie rozpatrzony przez UE.
W tym samym roku układ stowarzyszeniowy z UE podpisał
o Kosowo, co było warunkiem złożenia wniosku o przyznanie
statusu kandydata. Perspektywa złożenia przez Kosowo wniosku
o przyznanie statusu kandydata jest jednak mało prawdopodobna
do momentu, gdy nie uzyska uznania przez wszystkie kraje członkowskie UE23.
Jak widać, proces akcesji Bałkanów Zachodnich (wyłączając
Chorwację) przebiega wolno, zdecydowanie wolniej niż w przypadku poprzednich rozszerzeń. Pomimo tego wciąż istnieje
zasadnicza różnica między pomiędzy Bałkanami Zachodnimi i
Partnerstwem Wschodnim z perspektywy unijnej (rozszerzenie
vs. sąsiedztwo). Nie dotyczy ona wyłącznie instytucji, ale także
stosunku do ich akcesji wśród poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Bałkanów Zachodnich możemy bowiem
mówić o generalnym konsensusie w ramach UE, choć istnieją
znaczne różnice między grupą państw. Jedne z nich wspierają
szybsze tempo integracji (min. Włochy, Hiszpania, Polska, Rumunia), inne są bardziej wstrzemięźliwe (Niemcy), a jeszcze inne
optują za wydłużeniem tego procesu (m.in. Francja, Holandia).
W przypadku Partnerstwa Wschodniego żadne państwo członkowskie UE w otwarty sposób nie odrzuca wprost i jednoznacznie akcesji tych krajów. Natomiast większość państw członkowskich, w tym największe z nich (Niemcy, Francja, Włochy), uznaje,
że integracja krajów PW jest kwestią bardzo odległą i nie powinna być tematem poważnej dyskusji w ramach UE. Cześć krajów

23
UE przeprowadziła z Prisztiną negocjacje w sprawie zniesienia wiz, jednak pomimo pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej (lipiec 2018), nie wprowadziła go nadal w życie.
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(np. Hiszpania) ze względu na brak poważniejszych interesów
w regionie PW nie ma stanowiska w tej kwestii. Niektóre kraje
(np. Czechy, Słowacja) deklarują nieregularnie poparcie członkostwa krajów PW w perspektywie długoterminowej. Natomiast
otwarcie akcesję krajów PW do UE popierają Polska, Rumunia, kraje bałtyckie i w nieco mniejszym stopniu Szwecja. Odmienny stosunek UE do krajów czarnomorskich PW i Bałkanów Zachodnich,
pomimo ich bardzo istotnego podobieństwa, wynika z mocnej
pozycji Rosji w basenie Morza Czarnego oraz w mniejszym stopniu
ze specyfiki Ukrainy – dużego, a zarazem jednego z najbiedniejszych krajów europejskich.
Z drugiej strony PW stanowi pewne źródło inspiracji dla polityki
unijnej wobec Bałkanów Zachodnich. Wyraźne spowolnienie procesu rozszerzenia na Bałkany spowodowało, że w 2014 r. Niemcy
razem z najważniejszymi krajami UE zainicjowały proces berliński,
którego celem jest rozwój współpracy w regionie, między Bałkanami Zachodnimi i UE w celu przyspieszenia procesu akcesyjnego. Proces berliński przypomina pod względem instytucjonalnym
(szczyty, fora, zaangażowanie biznesu, samorządu, mediów i organizacji pozarządowych) model Partnerstwa Wschodniego. Proces
berliński obejmuje szczyt polityków najwyższego szczebla, spotkania przedstawicieli regionalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Forum Społeczeństwa Obywatelskiego), organizacji
młodzieżowych (Forum Młodzieży) i stowarzyszeń biznesowych
(Forum Biznesowe). W ramach procesu powołano także Regionalne Biuro Współpracy Młodzieży (Regional Youth Cooperation Office, RYCO), Forum Inwestycji Izb Zachodnich Bałkanów (Western
Balkans 6 Chamber Investment Forum, WBCIF) i Fundusz Bałkanów
Zachodnich (Western Balkans Fund, WBF). Zasadniczą różnicą
między PW a procesem berlińskim jest to, że ten drugi explicite
jest uznawany za wsparcie procesu integracji Bałkanów Zachodnich
z UE. W efekcie to proces berliński jest traktowany przez Gruzję,
Mołdawię, Ukrainę i w pewnym stopniu Armenię oraz niektóre kraje unijne za źródło inspiracji dla dyferencjacji PW opartej na formu-
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le multilateralnej i na skali współpracy z UE. W listopadzie 2019 r.
delegacja litewska Europejskiej Partii Ludowej przedstawiła
w Parlamencie Europejskim „Strategię Trio 2030” skierowaną do
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz proponującą objęcie ich jako państw
PW, które podpisały układy stowarzyszeniowe, podobną inicjatywą co proces berliński. W grudniu 2019 r. rezolucję popierającą
tę inicjatywę, lecz w formie „Trio Plus”, obejmującej także Armenię,
przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST.
Bałkany Zachodnie są objęte instrumentami unijnymi, z których
część można bez trudu zaoferować krajom Partnerstwa Wschodniego. Istnieją jednak takie instrumenty, które nie mogą zostać
przeniesione w skali 1:1 ze względu na fakt, że dotyczą krajów
kandydackich (potencjalnych i obecnych). Warto jednak podkreślić, że część z tych instrumentów po pewnej korekcie może zostać wykorzystanych przez UE także jako rozwiązania skierowane
do krajów Partnerstwa Wschodniego. Na początku fundamentalne
znaczenie ma jednak uznanie, że narzędzia stosowane przez UE wobec Bałkanów Zachodnich, ponieważ dotyczą krajów objętych procesem rozszerzenia, mogą być zastosowane jedynie wobec tych
państw Partnerstwa Wschodniego, które są najbardziej zaawansowane w procesie integracji z Unią. Chodzi o kraje, które podpisały z UE układy stowarzyszeniowe (Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz
w dużym stopniu o Armenię współpracującą z Unią na zbliżonych
warunkach do wspomnianej trójki – tym bardziej, że podobieństwo
między Armenią i krajami PW, które podpisały układy stowarzyszeniowe, wzrośnie w momencie, w którym Armenia zostanie objęta
liberalizacją reżimu wizowego, co wydaje się nieodległą perspektywą. Natomiast Azerbejdżan i Białoruś jako kraje niezainteresowane
bliższą współpracą z UE nie mogą być objęte modelem przeniesienia unijnych instrumentów z Bałkanów Zachodnich.
Jeśli chodzi o wspomniane unijne instrumenty wobec Bałkanów
Zachodnich, warto zwrócić uwagę na najnowsze inicjatywy w tym
obszarze. W 2017 r. UE stworzyła z krajami Bałkanów Zachodnich
Wspólnotę Transportową. Jej celem jest rozszerzenie na region prze-
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pisów unijnego rynku w sektorze transportowym oraz pomoc dla
krajów bałkańskich w realizacji projektów infrastrukturalnych TEN-T.
Co ciekawe, jeden z tych projektów obejmuje już dzisiaj także Mołdawię i Ukrainę. UE umożliwia krajom Bałkanów Zachodnich realizację
celów Wspólnoty poprzez zapewnienie dostępu do środków zgromadzonych w specjalnie do tego powołanym mechanizmie (Rama Inwestycyjna Bałkanów Zachodnich) oraz innych unijnych instrumentów.
Z kolei w 2018 r. UE ustanowiła z krajami Bałkanów Zachodnich
Agendę Cyfrową. Jej głównymi celami są obniżenie kosztów roamingu, rozwój internetu szerokopasmowego oraz administracji elektronicznej i cyfryzacja gospodarki, a także wdrożenie dorobku prawnego jednolitego rynku cyfrowego.
Źródłem inspiracji dla regionu czarnomorskiego PW może być
przede wszystkim proces akcesji Bałkanów Zachodnich. Polega on bowiem na implementacji prawodawstwa unijnego, które
jest kontrolowane przez instytucje unijne. Natomiast dla krajów
PW, które podpisały układy stowarzyszeniowe (lub jak w przypadku Armenii zbliżoną do nich umowę), kluczową kwestią jest ich implementacja, w tym podobnie jak w krajach bałkańskich – przyjęcie
acquis communautaire. Komisja Europejska publikuje regularnie
raporty na temat postępu integracji krajów Bałkanów Zachodnich
jako potencjalnych i aktualnych kandydatów (Progress Report).
Rekomendacja dla przyznania oficjalnego statusu kandydata KE
podejmuje na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz wysłany
do kraju, który złożył wniosek w tej sprawie. Po przyznaniu statusu kandydata KE przeprowadza jego screening, czyli sprawdzenie
zgodności prawodawstwa krajowego z unijnym. Następnie KE rozpoczyna negocjacje z kandydatem w oparciu o plan działań dotyczący kluczowych rozdziałów numer 23 (wymiar sprawiedliwości
i prawa podstawowe) oraz numer 24 (sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo) dotyczących rządów prawa.
Z tych samych powodów, co na Bałkanach Zachodnich (problem
z korupcją, niestabilność instytucji państwowych), UE kładzie w re-
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lacjach z Armenią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą bardzo duży nacisk
na budowę państwa opartego na rządach prawa. Dlatego postęp
procesu implementacji układów stowarzyszeniowych i umowy
z Armenią oraz dostosowania prawodawstwa państw czarnomorskich PW do acquis communautaire mógłby być badany przy
pomocy dokładnie tych samych narzędzi co wobec procesu integracji krajów Bałkanów Zachodnich (kwestionariusz, screening). Dodatkowo model planów akcji stosowanych na Bałkanach Zachodnich
w ramach implementacji rozdziałów negocjacyjnych dotyczących
rządów prawa można wykorzystać do wsparcia reform sądownictwa
w krajach PW.
Relacje między Bałkanami Zachodnimi i Partnerstwem Wschodnim w kontekście regionalnym i unijnym
Pomimo licznych podobieństw, Bałkany Zachodnie i kraje PW utrzymują bardzo ograniczone kontakty we wszystkich wymiarach: społecznym, ekonomicznym, politycznym, kulturowym i dyplomatycznym.
Albania, Bośnia, Czarnogóra i Kosowo nie mają nawet przedstawicielstw dyplomatycznym w żadnym kraju Partnerstwa Wschodniego.
Północna Macedonia ma ambasadę jedynie w Kijowie, zaś Serbia
w Baku, Kijowie i Mińsku. Ukraina posiada ambasady w Czarnogórze,
Północnej Macedonii i Serbii. Azerbejdżan ma ambasady w Bośni,
Czarnogórze i Serbii, zaś Białoruś w Serbii. Rzadkie są wizyty dyplomatyczne oraz kontakty między różnymi instytucjami państwowymi,
w tym samorządami.
Nie powinno zatem dziwić, że także świadomość licznych wspólnych
elementów dziedzictwa kulturowego i związków historycznych, tworzących przestrzeń bałkańsko-czarnomorską, jest na Bałkanach Zachodnich oraz w krajach czarnomorskich PW mała. Wynika to z bardzo
niewielkiej współpracy między ośrodkami naukowymi, fundacjami
i uniwersytetami z obu regionów.
Także handel, inwestycje oraz turystyka między krajami Bałkanów
Zachodnich i PW są bardzo ograniczone. Społeczeństwa obu re-
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gionów mają bardzo skromne kontakty bezpośrednie. Ich obywatele rzadko odwiedzają wzajemnie swoje kraje, pomiędzy którymi wciąż istnieją pewne ograniczenia wizowe24. Bardzo mało jest
też bezpośrednich połączeń lotniczych – jedynie serbskie linie lotnicze Air Serbia latają z Belgradu do Kijowa i Mińska oraz planują
w tym roku otwarcie połączenia ze Lwowem.
Z drugiej strony, państwa Bałkanów Zachodnich i PW jako kraje europejskie należą do różnych organizacji europejskich lub,
ze względu na bliskość geograficzną i podobną pozycję w relacjach z UE, są zaangażowane w regionalne inicjatywy, w tym
promowane przez Brukselę. Dotyczy to przede wszystkim krajów
czarnomorskich PW, a zwłaszcza Mołdawii i, w dalszej kolejności, Ukrainy. Kraje czarnomorskie PW są szczególnie powiązane
z Bałkanami Zachodnimi i UE poprzez Wspólnotę Energetyczną.
Została ona utworzona w 2006 r. z inicjatywy Unii i państw Bałkanów Zachodnich. Powstała ona w celu rozszerzenia unijnego, wewnętrznego rynku energii – początkowo na Bałkany Zachodnie,
a następnie na kraje czarnomorskie PW. Do Wspólnoty dołączyły bowiem Mołdawia (2010), Ukraina (2011) i Gruzja (2017). Natomiast Armenia została w 2011 obserwatorem. Oprócz niej taki
status ma jedynie Norwegia i Turcja. Ponadto, kraje czarnomorskie
PW należą razem z Bałkanami Zachodnimi do Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) i Eurocontrol (Europejska

24
Obywatele Armenii potrzebują wiz do Bośni, Czarnogóry i Północnej Macedonii. Ten ostatni kraj
wymaga od Gruzinów voucherów turystycznych. Z drugiej strony obywatele Północnej Macedonii
i Bośni muszą uzyskać – choć przechodzą uproszczoną procedurę – wizę na granicy Armenii. Do
Białorusi wiz nie potrzebują obywatele Czarnogóry i Serbii, natomiast obywatele Albanii, Bośni
i Północnej Macedonii mogą wjechać bez wizy tylko przez port lotniczy w Mińsku. Obywatele
Białorusi mogą bez wizy odwiedzić Czarnogórę i Serbię, zaś do Północnej Macedonii potrzebują
vouchera. Obywatele krajów Bałkanów Zachodnich, oprócz Kosowa, mogą wjechać do Azerbejdżanu na mocy szybko wydanej wizy elektronicznej. Z drugiej strony Azerowie mogą odwiedzić
każdy kraj Bałkanów Zachodnich – oprócz Kosowa – bez wizy. Ze względu na brak uznania Kosowa
przez wszystkie kraje PW, jego obywatele nie mogą odwiedzić żadnego państwa z tego regionu.
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Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej), do której
należą kraje UE oraz inne państwa europejskie, ale bez Rosji, Białorusi i Azerbejdżanu.
Kraje czarnomorskiego regionu Partnerstwa Wschodniego współpracują także z niektórymi państwami Bałkanów Zachodnich
i UE w formatach współpracy czarnomorskiej. Albania i Serbia
są członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw
Morza Czarnego (BSEC), najważniejszej platformy regionalnej
kooperacji w basenie czarnomorskim. Członkami BSEC
są wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego oprócz Białorusi
oraz Turcja, Rosja i dwa państwa UE (Bułgaria i Rumunia). UE oraz
siedem państw członkowskich (w tym Polska) posiadają status obserwatora w tej organizacji.
Ukraina i Mołdawia uczestniczą razem z UE i jej państwami członkowskimi, jak i niektórymi krajami Bałkanów Zachodnich, w unijnej
Strategii dla regionu Dunaju (EUSDR) oraz szlaku komunikacyjnym
TEN-T (korytarz Ren-Dunaj). Tzw. strategia dunajska jest strategią
makroregionalną, zainicjowaną przez UE w 2011 r 25. W Strategię
zaangażowane są Bośnia, Czarnogóra i Serbia oraz członkowie
UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). W Strategii powinno uczestniczyć Kosowo, którego duża część znajduje się w dorzeczu Dunaju (brak
pełnego uznania międzynarodowego nie powinien stanowić
przeszkody dla jego członkostwa)26. W programie budowy szla-

25
Strategie tego rodzaju łączą różne regiony na bazie rzek lub mórz. Ich głównym celem jest
umożliwienie rozwoju współpracy w obszarach sektorowych (ekologia, energia, komunikacja,
turystyka), które nie mogą być efektywnie realizowane na poziomie poszczególnych regionów.
26
Nieduże fragmenty dorzecza Dunaju znajdują się także we Włoszech, Polsce i Północnej
Macedonii.
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ku komunikacyjnego TEN-T Ren-Dunaj, oprócz Mołdawii i Ukrainy, biorą udział dwa kraje Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Serbia)
oraz dziewięć państw UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Francja, Niemcy, Węgry, Rumunia, Słowacja). Korytarz Ren-Dunaj
jest kręgosłupem transportowym UE (kolej, drogi, żegluga rzeczna, transport lotniczy), łączącym porty nad Morzem Czarnym z południowymi Niemcami i zachodnią Francją wzdłuż Renu i Dunaju
poprzez Europę Środkową i Bałkany, z licznymi odgałęzieniami.
Ukraina i Mołdawia są także razem z wszystkimi państwami Zachodnich Bałkanów (oprócz Kosowa) członkami Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Należą do niej także kraje UE (Bułgaria, Chorwacja, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Włochy i Węgry)
oraz Białoruś (jedynie formalnie). CEI powstała w 1989 r. Jest
to zinstytucjonalizowana forma współpracy subregionalnej
państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej.
Jej celem jest wzmocnienie spójności Europy, jej stabilności oraz
bezpieczeństwa w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej.
Należy podkreślić, że w największym stopniu rolę spoiwa między Bałkanami Zachodnimi i Partnerstwem Wschodnim odgrywa Mołdawia. Należy ona bowiem do organizacji regionalnych
obejmujących Bałkany, co oznacza, że jest uznawana za państwo
bałkańskie. Mołdawia jest członkiem Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA), do którego należą wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich. Opiera się ono na założeniu,
że kraje do niego należące rozwijają handel między sobą w okresie przed akcesją do UE. Członkami CEFTA były wszystkie kraje
Europy Środkowej i Bałkanów, które w latach 2004-2013 dołączyły do Unii (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). W efekcie organizację tę można uznać
za rodzaj przedsionka do UE.
Mołdawia weszła także do Inicjatywy Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej (SECI), która powstała w 1996 r. Jej
celem jest zapewnienie regionalnej stabilizacji, pokoju oraz inte-
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gracji regionu z resztą Europy. Obecnie jej członkami są państwa
Bałkanów Zachodnich (oprócz Kosowa) i sześć krajów UE (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Rumunia, Słowenia, Węgry) oraz Turcja.
Obserwatorami w tej organizacji są z Partnerstwa Wschodniego:
Azerbejdżan, Gruzja i Ukraina, zaś z Bałkanów Zachodnich – Kosowo (ponadto status taki posiada osiem państw członkowskich
UE). Równolegle z SECI powstał Proces Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie (SEECP). W ramach tego procesu organizowane są regularnie spotkania, na których ustala się politykę
mogącą służyć transformacji Bałkanów oraz przyszłemu członkostwu państw regionu w NATO i UE. Mołdawia należy do SEECP
razem z wszystkimi krajami Bałkanów Zachodnich, zaś z UE
ich członkami są Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Rumunia i Słowenia
oraz członek NATO Turcja.
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Partnerstwo Wschodnie i Bałkany Zachodnie w polskiej polityce europejskiej

W polskiej polityce zagranicznej można mówić od kilku lat o pewnej synergii zaangażowania Polski wobec Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. Ten pierwszy region tradycyjnie
stanowi jeden z ważniejszych kierunków w polityce zagranicznej
Polski. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z długiej wspólnej
granicy z Białorusią i Ukrainą, silnych więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i społecznych między Polską i regionem
(szczególnie z dwoma wspomnianymi państwami) oraz dużym zaangażowaniem Rosji w krajach Partnerstwa Wschodniego, co stanowi poważne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Agresja
Rosji przeciw Gruzji (2008) i Ukrainie (od 2014), jak i perspektywa
integracji rosyjsko-białoruskiej w najbliższych latach, spowodowały, że zagrożenie ze strony Moskwy wobec Polski w ostatnich
latach wyraźnie wzrosło. Nie przypadkiem to Polska w 2008 r.
była głównym inicjatorem programu Partnerstwa Wschodniego
i do dzisiaj pozostaje jego najbardziej znaczącym adwokatem
w ramach UE. Polska jest także w Europie najważniejszym zwolennikiem członkostwa krajów Partnerstwa Wschodniego w UE
i NATO. Z drugiej strony po 2015 r. Polska zdecydowanie zintensyfikowała relacje z Bałkanami Zachodnimi (wizyty, umowy, itd.),
przyjmując stanowisko zdeklarowanego adwokata członkostwa
państw regionu w UE. Bezprecedensowe zaangażowanie Polski
na Bałkanach Zachodnich potwierdziło jej dołączenie
do opisanego wcześniej procesu berlińskiego w 2018 r. i organizacja jego szczytu w Poznaniu w 2019 r.
Relacje polityczne, ekonomiczne i społeczne Polski z regionem
Partnerstwa Wschodniego pozostają zdecydowanie bardziej in-
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tensywne niż z krajami Bałkanów Zachodnich, choć różnią się zasadniczo w zależności od kraju. Ukraina i w znacznie mniejszym
stopniu Białoruś jako kraje graniczące z Polską zajmuje nieporównywalnie ważniejsze miejsce w polskiej polityce zagranicznej niż
kraje Bałkanów Zachodnich, ale także pozostałe państwa Partnerstwa Wschodniego. Ukraina ze względu m.in. na jej bliskość
geograficzną i wielkość jest kluczowym partnerem Polski spośród
wszystkich państw PW, o znaczeniu nieporównywalnym z żadnym
krajem z obu regionów. Wymiana handlowa Polski z Ukrainą jest
bowiem znacznie większa niż ze wszystkimi krajami Partnerstwa
Wschodniego i Bałkanów Zachodnich razem wziętymi (wolumen
handlu z nimi stanowi mniej niż 75% wartości wymiany polsko-ukraińskiej). Co ważniejsze, Polska jest jednym z najważniejszych
partnerów ekonomicznych Ukrainy (handel, imigracja zarobkowa
i przekazy finansowe, turystyka, pomoc rozwojowa) oraz społecznych (liczni turyści, ukraińscy studenci w Polsce, miasta partnerskie). Dla żadnego kraju PW i Bałkanów Zachodnich Polska
nie jest tak ważnym partnerem jak dla Ukrainy.
Z drugiej strony, analizując relacje Polski z krajami czarnomorskimi PW, należy mieć świadomość, że więzi ekonomiczne
i społeczne Polski z niektórymi krajami Bałkanów Zachodnich są bardziej rozwinięte niż z Gruzją, Armenią, a nawet
z Mołdawią. Według danych GUS wymiana handlowa Polski
z Gruzją jest blisko ośmiokrotnie mniejsza niż wolumen handlu
polsko–serbskiego, choć gospodarka serbska jest jedynie trzy
razy większa niż gruzińska. Tym samym dla Serbii Polska jest
jednym z ważniejszych partnerów handlowych, podczas gdy
dla Gruzji jedynie marginalnym. Co więcej, szacunki Narodowego Banku Polskiego wskazują, że polskie inwestycje w Serbii
są aż siedemnaście razy większe niż w Gruzji, Armenii i Mołdawii razem wziętymi. Ponadto urzędy statystyczne krajów Bałkanów Zachodnich wskazują, że polscy turyści stanowią istotny
odsetek cudzoziemców odwiedzających Albanię, Czarnogórę,
Bośnię i Północną Macedonię. Przyczyniają się w ten sposób
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do rozwoju PKB tych krajów na znacznie większą skalę niż ma to miejsce w przypadku gospodarek Armenii, Mołdawii czy nawet Gruzji.
W polskiej polityce wobec Partnerstwa Wschodniego można
dostrzec w ostatnich latach pierwsze próby wykorzystania pojedynczych rozwiązań zastosowanych przez UE wobec Bałkanów
Zachodnich. Polska zaproponowała stworzenie w krajach PW formatu współpracy młodzieżowej na wzór funkcjonującego na Bałkanach Zachodnich Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży
(Regional Youth Cooperation Office, RYCO). Kolejnym przejawem
tworzenia przez Polskę powiązań między Bałkanami Zachodnimi
i Partnerstwem Wschodnim jest promowanie przez Warszawę
idei współpracy między nimi a państwami UE należącymi do inicjatywy Trójmorza (Bałtowie, Europa Środkowa, Bałkany Wschodnie). Inicjatywa ta powstała z inspiracji Polski i Chorwacji, członka
UE, szczególnie zaangażowanego na Bałkanach Zachodnich.
Polska popiera rozróżnienie krajów PW ze względu na stopień
integracji z UE, jednak na zasadzie bilateralnej (kraj PW vs UE).
Polska promuje multilateralną współpracę regionalną w ramach
PW pomiędzy poszczególnymi krajami, ale na zasadzie sektorowej (konkretne obszary tematyczne). Warszawa nie przedstawiła
jednak jak dotąd propozycji wyodrębnienia w ramach PW – przy
zachowaniu tego formatu współpracy – grupy czarnomorskiej
i odmiennego jej traktowania przez Brukselę ze względu na fundamentalnie inny charakter państw należących do tej grupy z UE
niż w przypadku Azerbejdżanu i Białorusi. Dotychczasowe podejście Polski wynika przede wszystkim z tego, że:
• głównym punktem odniesienia dla Polski jest jej własna granica,
będąca także granicą UE, z jej wschodnimi sąsiadami (po Rumunii Polska ma najdłuższą granicę tego rodzaju w UE, liczącą blisko
1000 kilometrów, w tym ponad 400 kilometrów z Białorusią);
• dla Polski ważne jest sąsiedztwo z Białorusią, m.in. z przyczyn
społecznych (mniejszości, w tym największa polska mniejszość
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za granicą; białoruska migracja zarobkowa i edukacyjna; pomoc
rozwojowa – Polska jako największy donor po instytucjach unijnych, etc.), ekonomicznych (handel) i militarnych (obawa przed
ścisłą współpracą białorusko–rosyjską w sferze bezpieczeństwa);
natomiast Białoruś ze względu na położenie geograficzne, politykę zagraniczną i wewnętrzną nie może należeć do grupy czarnomorskiej PW;
• Polska nie ma dostępu do Morza Czarnego; Polska jest a priori sceptycznie nastawiona do inicjatyw unijnych traktujących ten
akwen jako punkt odniesienia; powołanie Partnerstwa Wschodniego było w pewnym stopniu pochodną krytycznego nastawienia
Warszawy do inicjatywy Synergii Czarnomorskiej, przedstawionej
w 2007 r. przez Niemcy;
• umacnianie się w Polsce przekonania, że nierealne jest nawet
w perspektywie długoterminowej członkostwo państw PW w UE;
w efekcie kwestia ich europejskich perspektyw pojawia się znacznie rzadziej niż kiedyś w dokumentach polskiej dyplomacji dotyczącej regionu, a w niektórych z nich nie pojawia się ona w ogóle.
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Wnioski i rekomendacje
Perspektywa europejska
1. Kraje Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich łączy
uznanie wszystkich z nich przez UE za kraje europejskie, czyli takie, mogą złożyć wniosek o przyznanie statusu kandydata do Unii.
W odróżnieniu od Bałkanów Zachodnich Partnerstwo Wschodnie
jest jednak regionem bardzo różnorodnym pod względem ustroju
politycznego i relacji z UE. W ramach PW istnieje swego rodzaju
„grupa czarnomorska” (Gruzja, Mołdawia, Ukraina, a w mniejszym
stopniu także Armenia), która blisko współpracuje z UE i składa się
z państw częściowo wolnych (według terminologii Freedom House). W najbliższych latach zmiana tej sytuacji jest mało prawdopodobna – co więcej, ten podział PW może się pogłębić. Pomimo pewnych znaczących różnic, grupa czarnomorska jest bardzo
podobna do Bałkanów Zachodnich, szczególnie pod względem
ustroju politycznego, ale także licznych innych elementów społecznych, ekonomicznych, kulturowych.
2. Niezależnie od tych podobieństw, unijna polityka wobec obu
grup państw jest odmienna. Bałkany Zachodnie są objęte procesem rozszerzenia, natomiast kraje czarnomorskie PW są uznawane
wyłącznie za wschodnich sąsiadów UE. Kluczową przyczyną różnic w polityce UE względem obu regionów jest skala zaangażowania Rosji, a w przypadku Ukrainy także czynniki demograficzne
i ekonomiczne. Z drugiej strony, pomimo tej różnicy, ramy prawne
dla relacji UE z Bałkanami Zachodnimi i krajami czarnomorskimi
opierają się na bardzo podobnych układach stowarzyszeniowych.
Dlatego UE powinna włączyć kraje czarnomorskie PW i Bałkany
Zachodnie do wszystkich programów i instrumentów unijnych,
w których mogą one formalnie brać udział, a także rozszerzyć
ich zakres tak, żeby kraje PW były traktowane jak państwa należą-
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ce do EOG. Celem strategicznym UE wobec obu regionów w najbliższych latach powinno być bowiem pełne włączenie Bałkanów
Zachodnich (w okresie przedakcesyjnym) i czarnomorskiego PW
do jednolitego rynku UE.
3. Ze względu na wspomniane ramy prawne UE powinna zaproponować organizację regularnych szczytów UE – Bałkany Zachodnie–region czarnomorski PW. Motywami przewodnimi współpracy UE, Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu PW
powinny być:
a) rozwój pomiędzy nimi wielowymiarowej infrastruktury komunikacyjnej (transport drogowy, kolejowy, rzeczny/morski, lotniczy,
przejścia graniczne, itd.). Realizacja tych projektów pozwoli na realną integrację ekonomiczną PW z UE, da mocny bodziec rozwojowy, a na dodatek przez swą widoczność będzie mieć istotny wpływ
na społeczne postrzeganie UE w regionie. W ramach tej polityki
czarnomorskie kraje PW powinny dołączyć do Wspólnoty Transportowej obejmującej UE i Bałkany Zachodnie, szczególnie że jeden z kluczowych projektów TEN-T (Ren-Dunaj) już dzisiaj łączy UE
i Bałkany Zachodnie z czarnomorskimi krajami PW. Wspomniany
projekt TEN-T Ren-Dunaj mógłby być rozszerzony o wymiar morski
poprzez rozwój szlaków komunikacyjnych między czarnomorskimi portami w Bułgarii, Rumunii, na Ukrainie i w Gruzji (a następnie
poprzez Gruzję z pozostałą częścią Kaukazu Południowego).
b) triada europeizacja (integracja) – modernizacja – demokratyzacja oraz wzajemne uczenie się na swoich sukcesach i błędach
krajów bałkańskich oraz czarnomorskich państw PW. Większym
wyzwaniem będzie z pewnością przekonanie Bałkanów Zachodnich do tej współpracy, gdyż jako państwa uznane przez Brukselę
za potencjalnych kandydatów mają one mocniejszą pozycję
w relacjach z UE niż czarnomorscy członkowie PW. W ramach
uczenia się od Bałkanów Zachodnich kraje czarnomorskie PW powinny skupić się szczególnie na rozwiązaniach umożliwiających
ich ściślejsze powiązanie z UE. Dla przykładu, warto rozpatrzyć
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ideę przyjęcia przez czarnomorskie państwa PW euro lub ścisłego
powiązania własnych walut z euro.
4. Istotne znaczenie ma także intensyfikacja współpracy we wszystkich możliwych wymiarach między czarnomorskimi krajami PW
i Bałkanami Zachodnimi w wymiarze bilateralnym i multilateralnym, ze szczególnym udziałem krajów unijnych położonych między nimi (Bułgaria, Rumunia). Celem tej współpracy powinno być
przekonanie UE do możliwie jak najbardziej podobnego traktowania Bałkanów Zachodnich i czarnomorskich krajów Partnerstwa
Wschodniego, zwłaszcza że bliższa współpraca między oboma
regionami zwiększa szanse na przeniesienie przez UE elementów
polityki rozszerzenia z Bałkanów Zachodnich na czarnomorski
region PW. Potrzebne jest zatem rozwinięcie związków politycznych, ekonomicznych i społecznych między obydwoma regionami na wszystkich poziomach, co oznacza konieczność stworzenia
niezbędnych ram instytucjonalnych (przedstawicielstwa dyplomatyczne, umowy, partnerstwa miast i prowincji, wizyty na wysokim
szczeblu, bezpośrednie loty, itd.).
5. Przy zachowaniu samej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
UE powinna zaproponować stworzenie mechanizmu współpracy
z tymi czarnomorskimi krajami PW, które podpisały układy stowarzyszeniowe, oraz Armenią, która zawarła zbliżoną umowę (Trio
Plus). Celem tej platformy współpracy powinna być pełna implementacja postanowień układów stowarzyszeniowych (oraz umowy z Armenią), w tym dostosowanie prawodawstwa krajowego
do acquis communautaire. W tym celu można zastosować skorygowane narzędzia unijne stosowane wobec krajów Bałkanów Zachodnich – raporty postępu, kwestionariusze, screening oraz organizować regularne szczyty tych krajów z UE.
Perspektywa Polski
6. Idealnym scenariuszem dla Polski byłaby akcesja wszystkich
krajów Bałkanów Zachodnich i PW do UE. Jednak ze względu na
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zdecydowany sprzeciw Moskwy, realizacja tego celu w przypadku PW jest bardzo mała prawdopodobna do momentu, gdy Rosja
nie przestanie być autorytarnym i neoimperialnym mocarstwem
używającym „twardej” siły wobec sąsiadów. Polska jest zwolennikiem rozszerzenia UE na Wschód, ale praktycznie od wielu lat
ta kwestia jest w bardzo ograniczonym stopniu obecna w polskiej
polityce zagranicznej, w tym polityce europejskiej. Nie zmieniła tego nawet ukraińska „rewolucja godności” oraz podpisanie
przez UE układów stowarzyszeniowych zawierających DCFTA
i umów liberalizujących ruch wizowy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.
7. W ostatnich latach Polska zaangażowała się na bezprecedensową
dotąd skalę na Bałkanach Zachodnich, stając się jednym z najbardziej entuzjastycznych zwolenników rozszerzenia UEw tym kierunku.
Celem strategicznym Polski powinno być przekonanie UE w oparciu
o wspomniane podobieństwa do traktowania w jak największym
stopniu Bałkanów Zachodnichi czarnomorskich krajów PW jako jednego obszaru, wobec którego powinny być skierowane wspólne
inicjatywy (vide poniżej). Nie oznaczato rezygnacji z programu PW,
tylko uwzględnienie – co zresztą zakładał on od samego początku –
możliwości bardzo różnego charakteru współpracy krajów PW z UE.
Rozpięcie wspólnego parasola nad Bałkanami Zachodnimi i czarnomorskimi krajami PW jestdla Polski najlepszym instrumentem, służącym możliwie jak największej integracji tego drugiego regionu z UE
w obecnej sytuacji międzynarodowej. Im bardziej zaawansowany
będzie proces integracji czarnomorskiego regionu PW z UE w wymiarze przedakcesyjnym, tym łatwiejsze będzie rozpoczęcie procesu akcesji w momencie,w którym pojawią się bardziej sprzyjające warunki,
np. trwałe osłabienie Rosji lub wyraźna poprawa sytuacji wewnętrznej
w krajach regionu.
8. Wypromowanie przez Polskę w UE idei bałkańsko-czarnomorskiego wymiaru Europy wymaga istotnych korekt dotychczasowej
polskiej polityki wobec Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, w tym zdecydowanej intensyfikacji istniejących działań
oraz podjęcia nowych:
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a) Polska powinna zbudować na poziomie europejskim narrację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii i kultury,
która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-czarnomorską (Europa Południowo-Wschodnia; dwa morza na osi/korytarzu Wschód-Zachód: Czarne i Adriatyckie) będącą integralną
częścią Europy;
b) Polska, podtrzymując dotychczasowe generalne poparcie
dla programu PW, powinna w jego ramach promować szczególnie współpracę multilateralną między krajami czarnomorskimi PW,
opartą na wyjątkowych podobieństwach między nimi (w tym dotyczących stopnia integracji z UE – Trio Plus);
c) Równoległe uatrakcyjnienie idei integracji z UE dla elit i społeczeństw czarnomorskich państw PW wymaga reaktywacji przez
Polskę idei członkostwa w Unii jako długoterminowego i strategicznego celu dla tych państw. Promocja tej idei w UE i krajach PW
powinna opierać się na konsekwentnym odwoływaniu się zarówno do traktatów unijnych zakładających możliwość członkostwa
czarnomorskich krajów PW w UE, jak i komunikatów końcowych
szczytów, rezolucji Parlamentu Europejskiego oraz układów stowarzyszeniowych. Jednocześnie należy podkreślać, że proces
integracji będzie długi i wymaga gruntownych reform w państwach aspirujących.
d) Polska powinna przedstawić szczegółową mapę drogową
pełnego włączenia Bałkanów Zachodnich (w okresie przedakcesyjnym) i czarnomorskiego regionu PW do rynku wewnętrznego
UE. Integralnym elementem takiego planu powinien być także postulat zwiększenia unijnej pomocy przedakcesyjnej dla Bałkanów
Zachodnich i pomocy rozwojowej dla krajów czarnomorskich PW,
przeznaczonych na realizację tej mapy drogowej.
e) Polska powinna odgrywać rolę promotora, pośrednika, a nawet
centrum współpracy pomiędzy czarnomorskimi krajami PW oraz
Bałkanami Zachodnimi na poziomie państwowym, samorządo-
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wym i pozarządowym. W tym celu polski rząd powinien organizować i wspierać jak najwięcej projektów, mechanizmów czy inicjatyw, w które włączaliby się partnerzy z Polski, czarnomorskiego
regionu PW oraz Bałkanów Zachodnich. Wielkim atutem może
być stworzona w ostatnich latach przez Polskę sieć powiązań
z organizacjami pozarządowymi z Bałkanów Zachodnich w ramach procesu berlińskiego. Polska we współpracy z niektórymi
krajami UE i instytucjami unijnymi powinna utworzyć w Warszawie
specjalne centrum europeizacji, demokratyzacji i modernizacji
dla obszaru bałkańsko-czarnomorskiego. Realizacja tego pomysłu
będzie jednak bardzo trudna, jeśli Polska nie zakończy konfliktów
dotyczących rządów prawa z instytucjami i państwami UE.
f) W promocję współpracy między UE a BZ i czarnomorskimi krajami PW Polska powinna zaangażować niektóre państwa członkowskie, dla których oba regiony są ważne, w tym szczególnie Niemcy
i Rumunię, a w dalszej kolejności także Bułgarię i Grecję. Przedstawiciele tych krajów powinni być angażowani, na ile to możliwe,
we wszystkie promowane przez Warszawę projekty i platformy
współpracy pomiędzy Bałkanami Zachodnimi i czarnomorskim regionem PW a partnerami unijnymi.
g) Polska, aby być atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem zarówno dla Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu PW,
jak i potencjalnych sojuszników w UE, musi wyraźnie zwiększyć swoje związki ekonomiczne, polityczne i społeczne z oboma regionami.
h) Polska powinna przyłączyć się do Strategii UE na rzecz Dunaju oraz TEN-T Ren-Dunaj. Podstawą do tego powinno być to,
że w Polsce ma źródło niewielki dopływ Dunaju oraz że jesteśmy
adwokatami budowy kanału łączącego Odrę z Dunajem.
i) Polska powinna w perspektywie długoterminowej dążyć
do stworzenia w ramach inicjatywy Trójmorza specjalnego funduszu wsparcia dla rozwoju współpracy gospodarczej (energetyka, infrastruktura) między członkami tej inicjatywy a krajami
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Bałkanów Zachodnich i czarnomorskiego regionu PW, traktowanymi jako jeden obszar.
j) Polska powinna zachęcać kraje czarnomorskie Partnerstwa
(szczególnie Ukrainę), aby poszły drogą Mołdawii i dołączyły
jako członkowie albo obserwatorzy do bałkańskich organizacji regionalnych. Warto także podjąć próbę przekonania Grecji
do odblokowania procesu rozszerzenia BSEC o kraje Bałkanów
Zachodnich (Ateny zablokowały go po tureckim wecie w sprawie
członkostwa Cypru).
10. Jeśli jeden z czarnomorskich krajów PW wyraźnie poprawi jakość swojej demokracji i rządów prawa (uznanie przez Freedom
House za kraj wolny i awans w rankingu Corruption Perception Index oceniającym poziom korupcji), znacznie bardziej realne stanie
się złożenie przez niego wniosku o przyznanie statusu kandydata do UE. Można spodziewać się, że wówczas niektóre kraje UE
będą zniechęcać takie państwo przed podjęciem takiego kroku.
Polska na pewno będzie w przeciwnej grupie członków UE wspierających taką decyzję. Wówczas szczególnie ważne będzie powoływanie się na duże podobieństwo pomiędzy krajami Bałkanów
Zachodnich i czarnomorskimi państwami PW oraz użycie argumentu zintensyfikowanej – dzięki realizacji wymienionych powyżej rekomendacji – współpracy między oboma regionami, która
powinna doprowadzić do traktowania ich jako jednego obszaru
bałkańsko-czarnomorskiego. W efekcie łatwiej będzie Polsce
przekonać partnerów w UE, że państwa położne w Europie Południowo-Wschodniej mogą być potraktowane jednakowo w sprawie ewentualnego przyznania im statusu kandydata do UE.
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Spodobała Ci się niniejsza publikacja? Jeżeli doceniasz naszą
pracę, dołącz do grona darczyńców Klubu Jagiellońskiego.

Możliwości wsparcia:
• bezpośrednia wpłata na konto Klubu Jagiellońskiego:
47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.) tytułem:
„Darowizna na cele statutowe”
• wpłata w formie darowizny przez stronę
www.klubjagiellonski.pl/wesprzyj-nas za pomocą:
– przelewu ze strony banku
– aplikacji BLIK
– wpłaty za pomocą karty płatniczej
– portfela elektronicznego
• przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Jagiellońskiego –
nr KRS 0000128315.
Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz
przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej.
Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji
oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:
Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach
komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy
publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra
wspólnego i finansowana ze środków własnych stowarzyszenia.
Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów
ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał
we współpracy z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest
to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane
„na zewnątrz”.
Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.
Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz,
ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia
prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego
w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie
stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie
wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych,
zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami
a politykami i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych
polityków ani urzędników. Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów
życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są wyłącznie
ze środków własnych stowarzyszenia.

Dorobek publikacyjny
Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu
pandemii COVID-19
Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś faktycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę
w scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru.

Podatkowy labirynt. Wyzwania polskiego
systemu danin publicznych
Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności
systemu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych
Ministerstwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie,
jak powinna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Uciekające metropolie. Ranking 100 największych polskich miast
Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji
Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też
fundamentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w służbie społeczeństwu
Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta? Polska
wobec europejskiej unii bankowej

Raport 05/2019

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności
Polski w europejskiej unii bankowej.
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Dostateczna zmiana

Dostateczna zmiana. Ranking
publicznych 2015-2019

polityk

Ranking polityk publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał
współpracy Polski z państwami Bałkanów
Zachodnich
Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem
na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego
procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności
polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich
latach.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał
rozwoju średnich miast w Polsce
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu
postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione
przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego
dostępu do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał
ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady
subsydiarności w Unii Europejskiej
Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się
doniwelowaniadeficytudemokratycznegoUE.Zamiasttego
pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej
i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy
kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza Grosse.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju
polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego.
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018
Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako
sposób na decentralizację polskich uczelni
W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji
tzw. kolegiów, które mogą stać się potrzebnym, skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce
Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty rządowej
strategii rozwoju elektromobilności.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce
„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”.
Jako Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego
państwa ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017
Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych w 11
kluczowych działach administracji państwowej, od polityki
gospodarczej do polityki kulturalnej.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla
współpracy transportowej UE z państwami
partnerstwa wschodniego
W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy musi być przede wszystkim zmiana dominujących
wzorców zachowania polskich sędziów. Autor proponuje
rozwiązania, które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych
szkół zawodowych w rozwoju społeczno–
gospodarczym Polski
System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest
przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi
sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu przygotowali przegląd problemów i wyzwań,
przed jakimi stają współcześnie PWSZ. Autorami raportu są
ekspeci CAKJ.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na
kursie ku protekcjonizmowi
Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści,
które przedsiębiorstwo przynosi polskiej
gospodarce
Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć społecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców,
którzy prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą
duże korzyści gospodarce krajowej. Proponujemy więc
metodę mierzenia korzyści polskiej gospodarki.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową
propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru
opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za
drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności.

Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na
rzecz poprawy jakości rządzenia
Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu
z innymi krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie znaczy wyłączne) źródło w słabościach
systemu instytucjonalno--organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert Centrum Analiz Jan Rokita
proponuje swój plan naprawy.

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne z
lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania kadencji 2015–2019
Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracyze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny słabości państwa polskiego i postulują daleko idące
zmiany, mające na celu usprawnienie procesu rządzenia
Polską.
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