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Dla celów analitycznych niniejszą publikację podzielono na trzy części 
według obszarów geografi cznych: państwa grupy wyszehradzkiej (Cze-
chy, Słowacja, Węgry), państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz 
państwa bałkańskie (Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja). Redakto-
rzy tomu wyszli z założenia, że szczegółowe opisywanie efektów człon-
kostwa na poszczególnych płaszczyznach (politycznej, ekonomicznej, 
społecznej itd.) jest podejściem interesującym, ale zostało ukazane już 
w licznych publikacjach poruszających ten temat. W prezentowanej 
pracy za punkt wyjścia przyjęto dyskurs społeczno-polityczny (w zakre-
sie priorytetów i nastrojów społecznych) przed akcesją poszczególnych 
państw obszaru Europy Środkowej do Unii Europejskiej, ale pojawia się 
tu również próba diagnozy, jak ten dyskurs wygląda obecnie z perspek-
tywy 15 lat (lub krótszej w przypadku Bułgarii, Rumunii i Chorwacji) od 
rozszerzenia, w jaki sposób społeczeństwo danego państwa ocenia Unię 
Europejską, jakie są priorytety/interesy danego państwa we Wspólnocie, 
jak dane państwo widzi siebie obecnie w Unii Europejskiej. 

Należy także wyraźnie zaznaczyć, że w analizach obec nych w publika-
cji nie uwzględniono rozdziału poświęconego Polsce. Uznano, że w roku 
15-lecia obecności Rzeczypospo litej Polskiej w Unii Europejskiej powsta-
ło już dostatecznie wiele raportów na ten temat. Wydaje się, że lepszym 
rozwiązaniem będzie ukazanie sytuacji państw Europy Środkowej po 
wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz próba wyciągnięcia wniosków dla 
Polski.
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W dniu 1 maja 2004 r. nastąpiło tzw. „big bang”, czyli naj-
większe w historii – pod względem liczby przyjętych jedno-
cześnie państw – rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa 
Europy Środkowej i Wschodniej: Polskę, Czechy, Słowację, 
Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Słowenię oraz Cypr i Maltę. 
W 2007 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kolejne państwa: 
Bułgaria i Rumunia, natomiast w lipcu 2013 r. – Chorwacja. 
Wprawdzie nie wszystkie wyżej wymienione państwa świę-
tują 15-lecie swojego funkcjonowania w ramach Unii Euro-
pejskiej, ale z punktu widzenia interesującego nas obszaru 
Europy Środkowej zasadne będzie zanalizowanie sytuacji 

15 LAT PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ 
W UNII EUROPEJSKIEJ: WSTĘP
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wszystkich wymienionych państw jednocześnie (oprócz 
Cypru i Malty).

Co ważne, poszerzenie Unii Europejskiej na wschód 
w 2004 i na południe w 2007 r. spowodowało zmianę ukła-
du sił w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Europie 
Południowo-Wschodniej. Wschodnie granice Unii Euro-
pejskiej przesunęły się w kierunku Europy Wschodniej 
i regionu Morza Czarnego, powodując tym samym włą-
czenie Wspólnoty w rywalizację geostrategiczną na tych 
obszarach. Morze Czarne stało się do pewnego stopnia 
wewnętrznym morzem Unii Europejskiej. Przesunięcie 
granic zmusiło Unię Europejską do zmiany logiki działań 
w zakresie kontaktów z państwami obszaru poradzieckiego 
i regionu czarnomorskiego. Podobna sytuacja ma również 
miejsce w przypadku Bałkanów Zachodnich. Poszerzenie 
o Słowenię i Chorwację także spowodowało zmianę układu 
sił w tej części Europy.

Niewątpliwie włączenie w struktury europejskie wzmoc-
niło międzynarodową rolę państw oraz bezpieczeństwo re-
gionu Europy Środkowej i Wschodniej, głównie w wymiarze 
soft. Miało ono również swój pragmatyczny wymiar – środki 
europejskie zapewniły nowym państwom członkowskim 
ochronę granic zewnętrznych, modernizację infrastruktury, 
zwiększenie konkurencyjności gospodarek, a także rozwój 
nauki i innowacji. Obecnie celem państw w ramach Unii 
Europejskiej są działania na rzecz dalszego wzrostu gospo-
darczego i zrównoważonego rozwoju. Współpracują one 
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w takich dziedzinach, jak: polityka klimatyczna i energetycz-
na, polityka migracyjna oraz w kierunku dalszego rozsze-
rzania Unii Europejskiej. Wspólne pole działania dla Polski, 
państw wyszehradzkich, bałtyckich i bałkańskich stanowi 
program Partnerstwa Wschodniego, a także bezpieczeństwo 
i integracja europejska Bałkanów Zachodnich.

Wydarzenia, do jakich doszło w ostatnich latach we-
wnątrz Unii Europejskiej, ale też w jej otoczeniu międzyna-
rodowym, nie pozostają bez wpływu na kształt jej polityki 
(wewnętrznej i zewnętrznej). Należy wspomnieć o kryzysie 
w strefie euro, brexicie, jak również o wojnie w Syrii, kwe-
stii olbrzymiej liczby migrantów w regionie śródziemno-
morskim, problemie tzw. Państwa Islamskiego, terroryzmie 
międzynarodowym, neoimperialnej polityce Rosji (aneksja 
Krymu i wspieranie przez nią separatystów w południowej 
i wschodniej części Ukrainy) etc. Oprócz wskazanych wyżej 
zagrożeń, występują również inne kryzysy w samej Unii 
Europejskiej, które po części wynikają z problemów z dosto-
sowaniem się systemów politycznych państw europejskich 
do zmieniającej się rzeczywistości, na co dość często wpływ 
mają zewnętrzne wstrząsy. Jak twierdzi Jan Zielonka, mamy 
do czynienia nie tylko z kryzysem demokracji, ale również 
z kryzysem kapitalizmu, kryzysem integracji europejskiej 
(kryzys przywództwa i wizji), kryzysem uchodźców, a także 
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z kryzysem moralnym (o czym wspomina w swych wystą-
pieniach także papież Franciszek)1.

Co więcej, problemy wewnętrzne w Unii Europejskiej, 
o których była mowa powyżej, odnoszą się również do Wspól-
noty jako całości. Dotykają jej istoty, projektu europejskiego 
i jego celów oraz wyzwań, z jakimi może borykać się w przy-
szłości Unia Europejska. Jak słusznie zauważył Ivan Krastev: 
„part of the problem that we have today is that we take the 
European Union for granted. The more we do this, the hi-
gher the risk of its disintegration. The belief that something 
cannot collapse leads to high-risk behavior”2.

Warto przypomnieć, że rok 2019 uchwałą Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. został ustanowio-
ny Rokiem Unii Lubelskiej3. W tym roku obchodzimy – jak 
wskazano powyżej – również rocznicę 15-lecia funkcjono-
wania Polski i Litwy w Unii Europejskiej. W związku z tym 
pojawia się pytanie: w jaki sposób te państwa mogą czerpać 
z dziedzictwa i doświadczeń unii lubelskiej? Odpowiedzią 
może być wypowiedź Jerzego Kłoczowskiego, który wielo-
krotnie powtarzał: „jednocześnie coraz lepiej widzimy dziś 

1 J. Żakowski, Ogniska choroby. Politolog Jan Zielonka o globalnym kryzysie demo-
kracji, „Polityka”, 1.01-12.01.2016, nr 1/2 (3041), s. 24.

2 I. Krastev, How to Avoid Europe’s Disintegration, „New Eastern Europe” 2015, nr 5, 
September-October, s. 8.

3 Szerzej na temat stosunków Polski ze spadkobiercami unii lubelskiej w wydanej 
ostatnio w Instytucie Europy Środkowej książce: T. Stępniewski, B. Surmacz (red.), 
Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, Lublin 2019.
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aspekty europejskie Unii Lubelskiej – jako część wielkiej tra-
dycji obywatelsko-federalnej naszego kręgu cywilizacyjnego, 
naszej Europy; tradycji, do której Unia Europejska pragnie 
dziś nawiązać i której zasięg wyznaczają w sposób najbar-
dziej oczywisty niejako naturalne granice Unii”4. Znamienne 
słowa papieża Jana Pawła II: „od Unii Lubelskiej do Unii Eu-
ropejskiej” zmaterializowały się z pewnością w przypadku 
Polski i Litwy. Natomiast inni spadkobiercy unii lubelskiej – 
Białoruś i Ukraina – mają przed sobą długą i wyboistą drogę 
do integracji europejskiej5.

Dla celów analitycznych niniejszą publikację podzielono 
na trzy części według obszarów geograficznych: państwa 
grupy wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), państwa 
bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz państwa bałkańskie 
(Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja). Redaktorzy tomu 
wyszli z założenia, że szczegółowe opisywanie efektów człon-
kostwa na poszczególnych płaszczyznach (politycznej, eko-
nomicznej, społecznej itd.) jest podejściem interesującym, ale 
zostało ukazane już w licznych publikacjach poruszających 
ten temat. W prezentowanej pracy za punkt wyjścia przyjęto 
dyskurs społeczno-polityczny (w zakresie priorytetów i na-
strojów społecznych) przed akcesją poszczególnych państw 
obszaru Europy Środkowej do Unii Europejskiej, ale pojawia 
się tu również próba diagnozy, jak ten dyskurs wygląda obec-

4 J. Kłoczowski, Unia Lubelska. Lublin – miasto Unii, Lublin 1999, s. 7.
5 T. Stępniewski, B. Surmacz (red.), op.cit.
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nie z perspektywy 15 lat (lub krótszej w przypadku Bułgarii, 
Rumunii i Chorwacji) od rozszerzenia, w jaki sposób spo-
łeczeństwo danego państwa ocenia Unię Europejską, jakie 
są priorytety/interesy danego państwa we Wspólnocie, jak 
dane państwo widzi siebie obecnie w Unii Europejskiej. Ra-
port nie pretenduje do całościowego omówienia konsekwencji 
15 lat funkcjonowania państw Europy Środkowej w Unii Eu-
ropejskiej. Poszczególne opracowania mają charakter synte-
tyczny i jedynie sygnalizują podjęte tematy. Wzbogaceniem 
analizy są również tabele (w końcowej części raportu), które 
mają ukazać uwarunkowania danego państwa Europy Środ-
kowej przed akcesją do Unii Europejskiej oraz aktualnie. Takie 
zestawienie z pewnością dostarczy tzw. twardych danych o sy-
tuacji danego państwa (dotyczących pozytywnych i/lub ne-
gatywnych skutków akcesji). Jednolita struktura pracy – o ile 
to możliwe przy zachowaniu różnorodności państw wyszeh-
radzkich, bałtyckich i bałkańskich  – miała na celu uchwyce-
nie podobieństw i różnic w ich drodze do Unii Europejskiej, 
roli państw we Wspólnocie,  jak również oceny członkostwa. 

Należy także wyraźnie zaznaczyć, że w analizach obec-
nych w publikacji nie uwzględniono rozdziału poświęconego 
Polsce. Uznano, że w roku 15-lecia obecności Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej powstało już dostatecznie 
wiele raportów na ten temat6. Wydaje się, że lepszym rozwią-

6 A. Radwan-Röhrenschef (red.), 15 lat Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2019; 
A. Czerwiński, 15 lat Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2019; P. Kowalski, S. Go-
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zaniem będzie ukazanie sytuacji państw Europy Środkowej 
po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz próba wyciągnięcia 
wniosków dla Polski. 

Publikacja została opracowana w Instytucie Europy Środ-
kowej w Lublinie. Podziękowania składamy Autorom za 
wkład i zaangażowanie w przygotowanie poszczególnych 
części raportu, który mamy przyjemność zaprezentować 
Czytelnikom.

Lublin, sierpień 2019 roku
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The “big bang”, i.e. the greatest enlargement of the European 
Union, took place on 1 May 2004. The enlargement encom-
passed the countries of East and Central Europe: Poland, 
the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Slovenia, along with Cyprus and Malta. In 2007, the 
EU was further enlarged to include Bulgaria and Romania. 
In July 2013, Croatia joined the group. Even though not all 
of these countries celebrate their 15th anniversary as mem-
bers in the organization, the examination of the situation of 
these states (except Cyprus and Malta) seems valid from the 
point of view of the geographical area of interest. 

CENTRAL EUROPEAN STATES IN THE EU 
– 15 YEARS OF MEMBERSHIP: INTRODUCTION
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It is noteworthy that the eastward enlargement of 2004 
and the southward one of 2007 culminated in the shift in 
the balance of power in both East-Central and Southeast 
Europe. The eastern boundary of the EU moved towards 
Eastern Europe and the Black Sea region, which resulted in 
the EU becoming a player in the geostrategic rivalry in these 
locations. This alteration of borders entailed the necessity 
for the EU to change its rationale with regard to relations 
with post-Soviet and the Black Sea region states. A similar 
situation emerged in relation to the Western Balkans. The 
enlargement which incorporated Slovenia and Croatia was 
also associated with the shift in the balance of power in this 
particular region of the continent. 

Undeniably, the incorporation of the countries into Eu-
ropean structures consolidated their international position 
and the security of East-Central Europe, primarily in the soft 
aspect (social security, energy and ecology security as well 
as economic potential). It also had a pragmatic dimension – 
European resources offered new member states protection 
of their external boundaries, modernization of infrastruc-
ture, enhancement in the competitiveness of their econo-
mies, and the boost of education and innovation. At present, 
member states aim to achieve further economic growth and 
sustainable development. EU members cooperate in terms of 
climate, energy, and migration policies, as well as a further 
enlargement of the EU. The Eastern Partnership program, as 
well as the security and European integration of the Western 
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Balkans constitute the field of joint cooperation for Poland, 
the V4, Baltic and Balkan countries.

Events which occurred in recent years within the EU 
as well as in its international environment have not been 
without influence upon EU policies (both internal and 
external). In this context, one ought to mention the Euro-
zone crisis, Brexit, the war in Syria, the influx of migrants 
in the Mediterranean, the issue of the so-called Islamic 
State, international terrorism, Russia’s neo-imperial poli-
cy (the annexation of Crimea and support for separatisms 
in southern and eastern Ukraine), etc. Apart from these 
threats, other crises are present in the EU as well. These, 
in part, are a consequence of adjustments in the political 
systems of member states made to reflect and fit the vola-
tile reality frequently determined by external turmoil. Ac-
cording to Jan Zielonka, we are dealing not only with the 
crisis of democracy, but also with the crisis of capitalism, 
European integration (crisis of leadership and vision), the 
crisis of migration, and a moral crisis (mentioned by Pope 
Francis in his addresses).

In addition, the internal problems of the EU mentioned 
above are valid for the Union as a whole. They are associated 
with the essence of the European project and its objectives, 
as well as challenges the EU may face in the future. Ivan 
Krastev aptly observes: “part of the problem that we have 
today is that we take the European Union for granted. The 
more we do this, the higher the risk of its disintegration. 
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The belief that something cannot collapse leads to high-
risk behavior”1.

Another noteworthy fact is that on 20 July 2018, the Par-
liament of Poland passed an act designating the year 2019 
as the Year of the Union of Lublin. In addition, the year co-
incides with the 15th anniversary of Polish and Lithuanian 
membership in the EU. As a consequence, the following 
question arises: How can these countries draw from the leg-
acy and experiences of the Union of Lublin? The following 
statement by Jerzy Kłoczowski may offer an explanation: 
“Simultaneously, today we are beginning to see clearly the 
European aspects of the EU – as an element of a great civ-
il and federal tradition of our civilization, our Europe; the 
tradition which the EU seeks to refer to, and whose scope is 
determined by the natural boundaries of the Union”2. “From 
the Union of Lublin to the European Union”, an observation 
made by Pope John Paul II, surely materialized for Poland 
and Lithuania. On the other hand, the remaining heirs of the 
Union of Lublin – Belarus and Ukraine – still need to cover a 
winding and bumpy road towards the European integration.

The present work is divided into three thematic sec-
tions, each pertaining to a separate geographical area: the 
V4 states (the Czech Republic, Slovakia, Hungary), the Bal-

1 I. Krastev, How to Avoid Europe’s Disintegration, ”New Eastern Europe” 2015,  
no. 5, September-October, p. 8.

2 J. Kłoczowski, Unia Lubelska. Lublin – miasto Unii, Lublin 1999, p. 7.
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tic states (Lithuania, Latvia, Estonia), and the Balkan states 
(Bulgaria, Romania, Slovenia, Croatia). The editors of the vol-
ume believe that the detailed analysis of the impact the EU 
membership made in these areas in individual dimensions 
(political, economic, social, etc.) constitutes a compelling 
approach. However, such an approach has been applied in 
several publications dealing with the issue. For that reason, 
the present work embraced the following as the departure 
point: the socio-political discourse (in terms of priorities 
and public mood) prior to the EU accession of the individu-
al Central European states. In addition, the work attempts 
to diagnose the condition of the discourse in the 15 years’ 
perspective (or a shorter timeline for Bulgaria, Romania and 
Croatia), examine the way the publics of the individual states 
perceive the EU, assess the priorities/ interests of the individ-
ual states in the EU, and the way they perceive themselves in 
the EU at present. The report aims to offer a comprehensive 
analysis of the impact made by 15 years of EU membership 
upon Central European states. The individual analyses are 
superficial in character and merely touch upon the surface 
of the issues. The analyses are supplemented with tables (in 
the final section of the report) which outline the state of spe-
cific Central European countries prior to the accession and 
at present. Such a compilation offers the so-called hard data 
concerning the condition of the countries (presenting both 
the positive and negative outcomes of the accession). While 
taking into consideration the diversity of the V4, Baltic and 
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Balkan states, a structure of the paper is uniform. It helps 
to grasp differences and similarities in their roads towards 
EU membership, the role of the specific countries in the EU, 
as well as an evaluation of the membership.

It ought to be noted that the analyses included in the pu-
blication do not contain a chapter devoted to Poland. This is 
due to the fact that the 15th anniversary of Polish member-
ship in the European Union has already produced enough 
reports on the subject. It seems that a discussion concer-
ning the post-EU-association situation of Central European 
states, along with an attempt to draw conclusions valid for 
Poland, will make for a much better approach.

The publication was compiled in the Institute of Central 
Europe in Lublin. Special thanks go to the authors for their 
contribution and engagement in developing the individual 
sections of the report we have the pleasure to present to 
our readers. 

Lublin, August 2019
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CZECHY1. 
Droga Czech do Unii Europejskiej
Republika Czeska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 r. w ramach tzw. rozszerzenia wschodniego. Było to 
zwieńczeniem długotrwałego procesu akcesyjnego, które-
go formalne początki można datować na kwiecień 1988 r., 
kiedy zawarto układ handlowy pomiędzy Czechosłowac-
ką Republiką Socjalistyczną a Wspólnotami Europejskimi. 
Po aksamitnej rewolucji, w maju 1990 r. układ poszerzo-
no o część normującą współpracę gospodarczą1. Pierwszą 

1 J. Wójcik, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Sło-
wenia, Węgry), Warszawa 2007, s. 66.
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umowę stowarzyszeniową podpisano 16 grudnia 1991 r. rów-
nież pomiędzy Czechosłowacją a WE, kolejną 4 paździer-
nika 1993 r. sygnowała już Republika Czeska. Wniosek 
o członkostwo został złożony przez to państwo 17 stycznia 
1996 r. Oficjalne negocjacje akcesyjne rozpoczęto 30 marca 
1998 r., faktycznie proces ten rozpoczął się 10 listopada tego 
roku. Prowadził je Pavel Telička, czeski dyplomata, w okre-
sie 12 stycznia 1998 r. – 1 października 1999 r. wiceminister 
spraw zagranicznych2. Negocjacje zakończono w Kopenha-
dze 13 grudnia 2002 r. Traktat akcesyjny, tzw. traktat ateń-
ski, ze strony czeskiej podpisali ówczesny prezydent Václav 
Klaus oraz premier Vladimír Špidla. Dwudniowe referen-
dum, w którym Czesi opowiedzieli się za przystąpieniem do 
UE, odbyło się 13 i 14 czerwca 2003 r.

Wstąpienie do UE było dla Czech głównym celem polityki 
zagranicznej po 1989 r. Czeska transformacja, w wymiarach 
retorycznym i wizerunkowym, oraz w zakresie wprowadza-
nych rozwiązań prawnych, odbywała się pod hasłem „powro-
tu do Europy”. Już na początku lat 80. czescy dysydenci, jak 
Milan Kundera czy Václav Havel, na łamach zachodniej pra-
sy podkreślali przynależność Czech do zachodniego kręgu 
cywilizacyjnego3. Po 1989 r. wiodącym motywem czeskich 
starań o członkostwo w strukturach europejskich, najpierw 

2 Pavel Telička kulisy przystąpienia Czech do UE opisał w książce: K. Barták, P. Te-
lička, Kterak jsme vstupovali…, Praga – Litomyśl 2003.

3 Zob. np. M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty 
Literackie” 1984, nr 5, s. 14-31. Wersja francuska ukazała się w „Le Débat” w 1983 r., 
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WE i Rady Europy, następnie UE, było właśnie akcentowanie 
zachodniego charakteru Czech. Kwestie obronne i gospodar-
cze miały drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności 
chodziło o potwierdzenie czeskiej – zachodniej – tożsamo-
ści narodowej4.

Gorącym orędownikiem wstąpienia Czech do wspólnoty 
europejskiej był wspomniany wyżej Václav Havel. W okresie 
swojej prezydentury, najpierw jako prezydent Czechosło-
wacji (1989-1992), a później Czech (1993-2003), był czołowym 
wyrazicielem tej idei. Mimo że jego formalne uprawnie-
nia w dziedzinie polityki zagranicznej były ograniczone, to 
w praktyce wywierał na nią stosunkowo duży wpływ. Wy-
korzystywał w tym celu swoje niekwestionowane, zwłaszcza 
za granicą, autorytet i charyzmę, co wpływało na stanowisko 
zachodniej opinii publicznej i władz UE wobec Czech. W hi-
storii dyskursu na temat eurointegracji zachowały się słowa 
Havla z 1999 r. o utworzeniu Europejskich Stanów Zjednoczo-
nych. Był on zwolennikiem konstytucji europejskiej, która 
określałaby kompetencje zarówno organów unijnych, jak 
i państw członkowskich. Pierwszemu prezydentowi Czech 
nie udało się jednak zbudować wokół siebie obozu politycz-

anglojęzyczna w „The New York Review of Books”. Por. V. Havel, Essais politiqu-
es, Paryż 1989.

4 J. Jireš, Republika Czeska a perspektywy UE jako globalnego gracza, przeł. L. Szy-
manowska, [w:] O. Krutílk, A. Wołek (red.), Bezpłodny sojusz. Polska i Czechy w Unii 
Europejskiej, Kraków – Brno 2011, s. 91.
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nego, który realizowałby w podobnie entuzjastyczny sposób 
wybrany przez niego prointegracyjny kierunek5.

Po 1989 r. najsilniejszą pozycję na czeskiej scenie politycz-
nej miała Obywatelska Demokratyczna Partia (Občanská 
demokratická strana, ODS). Ugrupowanie było projektem 
Václava Klausa. W  2002 r. Klaus opuścił szeregi partii i kan-
dydował na stanowisko prezydenta Czech. Na czele ODS 
stanął wówczas Mirek Topolánek. Pogłębiające się różnice 
zdań w wielu kwestiach, w tym m.in. na temat integracji eu-
ropejskiej, powodowały, że Klaus, już jako prezydent Czech, 
niejednokrotnie ostro krytykował ODS. Było to zresztą jed-
nym z głównych powodów podziałów wewnątrz partii6.

Sam Václav Klaus, zarówno jako premier, jak i prezydent, 
mimo że był sceptycznie nastawiony do projektu integracji 
europejskiej, dostrzegał jednak też jej zalety. Pierwszy rząd 
Klausa (1992-1996) posiadał większość parlamentarną, mógł 
zatem forsować swoje projekty, w tym wobec wspólnoty 
europejskiej. W priorytetach rządu, określonych na począt-
ku kadencji w 1992 r., znajdowały się niemal wyłącznie in-
teresy narodowe. Integracja europejska była traktowana 
jako konieczności dziejowa, która mogłaby zapewnić rozwój 
czeskiemu państwu. Po okresie społecznego euroentuzja-

5 R. Morawiec, Republika czeska. Pragmatyka obrony interesu narodowego, 
[w:] L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw 
Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 164; A. Pacześniak, M. Perottino, Europejska 
polityka Czech, „ETE Working Paper”, t. 3, 2017, nr 4, s. 25.

6 Ibidem, s. 19.
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zmu, któremu uległo także wielu polityków – przynajmniej 
w aspekcie deklaratywnym – w połowie lat 90. Klaus zaczął 
otwarcie krytykować projekt integracji europejskiej, wska-
zywał zwłaszcza na biurokratyzm, który opanował państwa 
członkowskie. W efekcie sceptycznego podejścia ODS do in-
tegracji europejskiej Czechy zgłosiły wniosek o członkostwo 
w UE dopiero w styczniu 1996 r. (Polska zrobiła to 8 kwietnia 
1994 r., Węgry 1 marca 1994 r., a Słowacja 27 czerwca 1995 r.). 
W 1998 r. ODS w programie wyborczym opowiadała się za 
wizją Europy państw narodowych i stała w opozycji do fe-
deracyjnego modelu. Taka wizja UE była bliższa Klausowi 
także w okresie jego prezydentury. Z kolei w programie wy-
borczym z 2002 r. ODS proponowała, aby UE ograniczyła się 
do wspólnego rynku, i sprzeciwiała się zwiększeniu upraw-
nień instytucji europejskich7.

Stanowisko czeskich władz odnośnie do polityki inte-
gracyjnej zmieniło się w 1998 r. Na początku stycznia, po 
upadku rządu Václava Klausa, prezydent Václav Havel po-
wierzył kierowanie rządem Josefowi Tošovskiemu, który 
pełnił funkcję premiera do 17 lipca 1998 r., gdy w wyniku 
wygranej w wyborach Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej 
(Česká strana sociálně demokratická, ČSSD) premierem zo-
stał Miloš Zeman. Nowa administracja szybko przygotowała 
dokument „Narodowy program przygotowań Republiki Cze-
skiej do członkostwa w Unii Europejskiej” (Národní program 

7 Ibidem, s. 5.
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přípravy České republiky na členství v Evropské unii)8, który 
określał główne zadania stojące przez Czechami na drodze 
do wstąpienia w szeregi UE. Program ten w kolejnych latach 
był sukcesywnie realizowany9.

ČSSD od momentu odrodzenia w 1990 r. (partia po II woj-
nie światowej funkcjonowała jedynie na emigracji) integrację 
europejską traktowała jako priorytet. W kampaniach wy-
borczych w latach 1996, 1998 i 2002 r. UE zajmowała ważne 
miejsce. W latach 90. partia nie tylko wskazywała na korzyści 
ze wstąpienia do UE, ale także podkreślała, że będzie wiązać 
się to z pracą, którą musi wykonać czeskie społeczeństwo. 
Poparto przygotowania do włączenia Czech w obszar jedno-
litego rynku europejskiego, unii gospodarczej i walutowej 
(łącznie z wejściem do strefy euro, czego do dziś nie zreali-
zowano). ČSSD opowiedziała się również za budową społecz-
nej gospodarki rynkowej opartej na zasadzie solidaryzmu 
społecznego10, przyjęciem konstytucji europejskiej, którą po-

8 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii, http://
www.euroskop.cz/gallery/5/1665-b287f635_cbab_4d8b_8ef7_a4564980fc7e.pdf 
[12.07.2019].

9 R. Morawiec, op.cit., s. 168.
10 J. Wójcik, op.cit., s. 57. Por. ČSSD, Volební program ČSSD pro volby 1996, https:// 

www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/volebni-program-cssd-pro-
-volby-1996/ [12.07.2019]; ČSSD, Volební program ČSSD pro volby 1998,  
https://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/volebni-program-cssd-pro-
-volby-2008/ [12.07.2019].
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strzegano jako gwaranta dalszego rozwoju integracji, w tym 
w jej wymiarze społecznym i ekonomicznym11.

O ile ČSSD miała jasno określone stanowisko wobec UE, 
o tyle poglądy ODS ulegały dalszym zmianom. We wrześniu 
2002 r. podczas zjazdu partii centroprawicowych z Europy 
Środkowej ODS podpisała tzw. Praską Deklarację Centro-
prawicy, w którym to dokumencie przystąpienie do UE po-
strzegano jako najszersze, dobrowolne zrzeczenie się części 
władzy państwowej na rzecz podmiotu ponadpaństwowe-
go w historii współczesnej. Przedstawiciele centroprawicy 
z Czech, Węgier, Polski, Słowenii zadeklarowali wolę przystą-
pienia do UE jako jej pełnoprawni członkowie, których będą 
obowiązywać te same zasady, co tzw. „starą unię”. Wyrażono 
również przekonanie, że instytucja władzy państwowej nie 
straciła na wartości nawet w epoce globalizacji, a przeciw-
nie – jest ona kamieniem węgielnym wszystkich procesów 
integracyjnych. Jednocześnie rok później w 2003 r. ODS 
wraz z polską partią Prawo i Sprawiedliwość oraz brytyj-
ską Partią Konserwatywną wystosowały tzw. apel praski, 
w którym znalazło się twierdzenie, że dotychczasowa faza 
rozszerzenia UE wprowadza tę instytucję na historyczne 
rozdroża. Opowiedziano się jednak za integracją na gruncie 
ekonomicznym12.

11 A. Pacześniak, M. Perottino, op.cit., s. 16.
12 J. Wójcik, op.cit., s. 52-53.
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Stanowisko ODS uległo wzmocnieniu wraz ze wspomina-
ną wyżej zmianą jej lidera. Mirek Topolánek dał wyraz swo-
jemu eurosceptyzmowi zwłaszcza w czasie kampanii przed 
referendum unijnym w 2003 r. Odwoływał się on wówczas 
do hasła stworzonego przez Václava Havla, głosząc jednak, 
że „nie chce Stanów Zjednoczonych Europy”. Zadeklaro-
wał sprzeciw wobec ingerencji UE w politykę podatkową, 
gospodarczą i społeczną oraz wobec dalszego pogłębiania 
integracji politycznej, walutowej i obronnej13. Krytyczny 
stosunek ODS do integracji europejskiej, obok przyczyn 
ideologicznych, mógł wynikać po części także z faktu, że 
w najgorętszym okresie oficjalnych negocjacji akcesyjnych 
partia ta pozostawała w opozycji. Ostatecznie ODS zachę-
cała Czechów do opowiedzenia się za przystąpieniem do UE 
z powodów ekonomicznych14.

W latach 90. czeska scena polityczna z jednej strony wciąż 
odwoływała się do nośnych haseł „powrotu do Europy”, z dru-
giej odrzucała europejskie regulacje prawne15. Dzięki popu-
larności Havla w zachodnich kręgach decydentów, Czechy 
kreowały swój wizerunek jako państwa proeuropejskiego, 
a jednocześnie w politycznym dyskursie wewnętrznym waż-
ne miejsce zajmowało sceptyczne podejście wobec integracji. 

13 Ibidem, s. 54.
14 A. Pacześniak, M. Perottino, op.cit., s. 20.
15 P. Černoch, Česká integrační politika, [w:] O. Pick, V. Handl (red.), Zahraniční politi-

ka České republiky 1993-2004. Úspěhy, problémy a perspektivy, Praga 2004, s. 17, 
19.
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Zdecydowanie negatywny stosunek do projektu integracji 
europejskiej miały Republikańska Partia Czechosłowacji 
(Sdružení pro republiku – Republikánská strana Českoslo-
venska, SPR-RSČ), partia o profilu nacjonalistycznym i skraj-
nie prawicowym oraz Komunistyczna Partia Czech i Moraw 
(Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM), spadkobier-
czyni czechosłowackiej partii komunistycznej. Za przystą-
pieniem do UE, poza wymienionymi wyżej ugrupowaniami, 
opowiedziały się także Unia Chrześcijańska i Demokratycz-
na – Czechosłowacka Partia Ludowa (Křesťanská a demokra-
tická unie – Československá strana lidová, KDU-ČSL), Unia 
Wolności – Unia Demokratyczna (Unie svobody – Demokra-
tická unie, US-DEU) oraz wyraźnie proeuropejska Partia 
Zielonych (Strana zelených, SZ).

Poglądy czeskiej sceny politycznej na temat integracji 
europejskiej odzwierciedlały stanowisko czeskiej opinii pu-
blicznej. W pierwszej połowie lat 90. Czesi podchodzili do 
tego projektu z dużym entuzjazmem. Ich stosunek do UE 
zaczął zmieniać się w drugiej połowie lat 90. na bardziej 
krytyczny. Czeska opinia publiczna, podobnie jak władza, 
przed 2004 r. była raczej niechętnie nastawiona do UE, choć 
dostrzegano również zalety członkostwa. Ówczesne podej-
ście zarówno czeskiego społeczeństwa, jak i władz można 
zatem określić jako „ostrożny optymizm”16.

16 J. Hartl, Evropská unie: krok vpřed, dva kroky vzad, STEM, https://www.stem.cz/
evropska-unie-krok-vpred-dva-kroky-vzad/ [12.07.2019].
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Czechy w Unii Europejskiej
W referendum akcesyjnym, przeprowadzonym 13-14 czerw-
ca 2003 r., wzięło udział 55,21% Czechów. Za wstąpieniem 
Czech do UE opowiedziało się 77,33% głosujących, przeciw 
było 22,66%17. Czesi we wstąpieniu do UE widzieli możli-
wość polepszenia swojej sytuacji materialnej, w tym dzięki 
zwiększeniu liczby miejsc pracy, ułatwieniom w wyjazdach 
za granicę i dofinansowaniu rolnictwa. Liczyli także na po-
zytywny wpływ instytucji UE na czeską kulturę polityczną 
w zakresie zwalczania korupcji. Z kolei krytyczne głosy na 
temat UE koncentrowały się wokół zagadnień związanych 
z napływem imigrantów, wzmocnieniem przestępczości zor-
ganizowanej, spadkiem wartości czeskiego przemysłu oraz 
paraliżem rolnictwa. W wejściu do UE upatrywano także 
ewentualną przyczynę wzrostu egoizmu i braku szacunku 
w czeskim społeczeństwie18.

W ciągu ostatnich 15 lat stanowisko zarówno cze-
skich władz, jak i czeskiego społeczeństwa wobec UE ule-
gło zmianie. Według badania Eurobarometru z kwietnia 
2019 r. poświęconego stosunkowi do UE, Czesi są najbardziej 
sceptyczni wobec UE ze wszystkich państw członkowskich 

17 Euroskop, ČR a EU 1997-2003, https://www.euroskop.cz/9186/sekce/cr-a-
-eu-1997-2003/ [12.07.2019].

18 J. Šandera, Pomůže nám členství v EU v boji s korupcí?, STEM, https://www.stem.
cz/pomuze-nam-clenstvi-v-eu-v-boji-s-korupci/ [12.07.2019].
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– 51% ankietowanych ma wątpliwości co do tej organizacji19. 
Potwierdzają to także badania przeprowadzane przez cze-
skie instytucje, jak STEM Instytut Badań Empirycznych 
(STEM Ústav empirických výzkumů)20. Z sondaży wynika, 
że wizerunek UE w Czechach psuje się systematycznie od 
kilkunastu lat. Tendencja ta zaczęła rozwijać się już kilka lat 
po wejściu Czech do UE – od 2006 r. Momentem największego 
spadku poparcia dla UE był kryzys migracyjny, trwający od 
2015 r. Strach przed imigrantami (w domyśle „islamistami”) 
był podstawowym elementem kampanii wyborczej Miloša 
Zemana w 2018 r., co przyczyniło się do jego sukcesu. Czesi 
uważają, że największym wyzwaniem dla UE jest właśnie 
kryzys migracyjny, z którym nie poradziły sobie instytucje 
UE. Badania opinii publicznej zrealizowane przez Euroba-
rometr jesienią 2018 r. pokazały, że różnym instytucjom UE 
(jak Parlament Europejski, Centralny Bank Europejski, Rada 
Unii Europejskiej) nie ufa w sumie ok. 50% Czechów21, zaś 
samej UE jako całości aż 58%. Czesi krytykują UE za nad-
mierny biurokratyzm, marnotrawstwo pieniędzy oraz nie-

19 Flash Eurobarometer, Emotions and Political Engagement Towards the EU. Re-
port, s. 5, http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/euroba-
rometer/emotions-and-political-engagement-towards-the-eu [22.07.2019].

20 Zob. STEM, Vývoj názorů občanů ČR na fungování Evropské unie, https://www.
stem.cz/vyvoj-nazoru-obcanu-cr-na-fungovani-evropske-unie/ [22.07.2019].

21 Standard Eurobarometer, Public opinion in the European Union, November 
2018, s. 91-92.
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dostateczną kontrolę granic. Aż 72% ankietowanych sądzi, 
że głos Czech nie liczy się w UE22.

Sceptyczne podejście Czechów do UE przełożyło się na 
decyzje polityczne. Czechy są jednym z państw wspólnoty, 
które mimo zobowiązań przyjętych w traktacie akcesyjnym 
wciąż nie przystąpiły do strefy euro. Jednocześnie prioryte-
towym elementem członkostwa w UE jest dla Czech współ-
praca ekonomiczna. Wyraźnie pokazał to okres prezydencji 
Czech w Radzie Unii Europejskiej w 2009 r. Towarzyszące 
prezydencji hasło „Europa bez barier” odnosiło się w pierw-
szej kolejności do kwestii związanych z utrzymaniem swo-
bód wewnętrznego rynku UE i konkurencyjności, zwłaszcza 
w kontekście protekcjonistycznych dążeń państw „starej 
unii”, jak Francja lub Włochy. Motto wybrane przez czeskie 
władze wskazywało także na stanowisko w sprawie inte-
gracji europejskiej. Czechy opowiadają się za rozszerzeniem 
UE o państwa Bałkanów Zachodnich, widzą w tym bowiem 
szansę na pogłębienie relacji gospodarczych23. Stanowisko 
czeskich władz wobec UE doskonale obrazuje reakcja na 
kryzys euro, który zagrażał integralności unii. Powszechnie 
powtarzano stwierdzenie, że dobrze się stało, iż Czechy nie 
należą do unii monetarnej, dzięki czemu nie muszą współ-
finansować wsparcia dla nieodpowiedzialnych Greków24.

22 Ibidem, s. 137.
23 A. Pacześniak, M. Perottino, op.cit., s. 27-28.
24 J. Jireš, op.cit., s. 90.
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Ocena członkostwa
Obecnie w Czechach dominuje sceptyczne podejście do UE 
i krytyka jej instytucji. Populistyczna partia rządząca ANO 
2011 z premierem Andrejem Babišem krytycznie odnosi się 
do UE, jednak nie wychodzi z inicjatywą opuszczenia jej. 
W programie wyborczym z 2017 r. partia podkreślała wagę 
promowania interesów Czech w UE. Trudno jednak okre-
ślić realne kierunki polityki zagranicznej, w tym poglądy 
na integrację europejską, obecnego premiera Czech i lidera 
ANO – w zależności od aktualnej sytuacji Babiš wybiera 
różne priorytety. Jednocześnie opowiada się za zacieśnie-
niem współpracy państw członkowskich, za modelem fede-
racyjnym (w Parlamencie Europejskim ANO jest członkiem 
Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Eu-
ropy) oraz deklaruje, że będzie bronił interesów czeskich 
przed Brukselą. Dodatkowo, wypowiedzi przedstawicieli 
partii rządzącej różnią się w zależności od miejsca, gdzie 
są wygłaszane, i języka, w jakim są formułowane: wewnętrz-
na, czeska debata o UE jest bardziej krytyczna wobec UE, 
niż ta prowadzona na forum instytucji UE. Ponadto, o ile 
w 2017 i 2018 r. czeska polityka zagraniczna balansowała 
pomiędzy USA a UE, o tyle w 2019 r. Babiš zdecydowanie 
zwrócił się ku Stanom Zjednoczonym. Może wynikać to ze 
stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie konfliktu inte-
resów premiera Czech Andreja Babiša.

ANO nie jest jedyną partią, która sceptycznie podchodzi 
do członkostwa Czech w UE. Krytykowała ją także ODS, 
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choć należy zaznaczyć, że jej lider Mirek Topolánek w cza-
sie sprawowania funkcji premiera w latach 2006-2009 nie 
podkreślał zbytnio swojego krytycznego podejścia do UE. 
W 2009 r. kilku polityków odeszło z ODS, uznając, że forma-
cja ta jest zbyt mało krytyczna względem UE. Oskarżano ją 
o działanie niezgodne z europejskimi wartościami, jak wol-
ność, demokracja, rozliczalność. W efekcie rozłamu powsta-
ła Partia Wolnych Obywateli (Strana svobodných občanů, 
Svobodní). Z dużym sceptycyzmem podchodzi do UE także 
Tomio Okamura, który założył dwie partie, pierwszą był Świt 
– Narodowa Koalicja (Úsvit – Národní koalice, Úsvit), zaś po 
jej rozłamie powołał ugrupowanie Wolność i Demokracja 
Bezpośrednia – Tomio Okamura (Svoboda a přímá demokra-
cie – Tomio Okamura, SPD). Krytykowanie UE z czasem sta-
ło się powszechnym elementem czeskiej sceny politycznej25. 
W programach wyborczych partii proeuropejskich, jak np. 
ČSSD, znalazły się wątki integracyjne, choć koncentrowały 
się przede wszystkim na ekonomicznych aspektach współ-
pracy. Nawet euroentuzjastyczna Czeska Partia Piratów 
(Česká Pirátská Strana, Piráti) poświęcała UE relatywnie 
niewielką część swoich programów wyborczych26.

Według różnych sondaży, w tym przywołanych powyżej, 
Czesi są jednym z najbardziej krytycznie nastawionych do 

25 A. Pacześniak, M. Perottino, op.cit., s. 14.
26 Ibidem. Por. ČSSD, Volební program ČSSD pro volby 2017, https://www.cssd.cz/

ke-stazeni/volebni-programy/volebni-program-cssd-pro-volby-2017/ [22.07.2019].
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UE społeczeństw. Paradoksalnie dostrzegają oni również 
liczne zalety wynikające z członkostwa w UE, jak dotacje 
unijne dla rolników oraz spadek bezrobocia, co też pokazuje 
przywołane wyżej badanie Eurobarometru z 2018 r. Pozwa-
la to postawić wniosek, że sceptyczne podejście do UE cze-
skiego społeczeństwa jest w dużej mierze efektem bardzo 
ograniczonego zaufania do instytucji UE, a nie do samego 
pomysłu integracji europejskiej. Niewydolność instytucji 
UE podkreślano zwłaszcza w czasie kryzysu migracyjnego, 
wskazywano wówczas na niedostateczną obronę granic UE.

Podsumowanie
Debata przedakcesyjna, podobnie jak 15 lat obecności Czech 
w UE, wyraźnie pokazały, że Czesi podchodzą do proble-
mu integracji europejskiej w sposób pragmatyczny, z per-
spektywy interesu narodowego. Tym też można tłumaczyć 
charakterystyczny dla czeskiego społeczeństwa i czeskich 
władz sceptycyzm wobec UE. Czesi cieszyli się relatywnie 
wysokim poziomem życia po 1989 r. i w okresie transforma-
cji, stąd też nie pokładali w UE nadziei na poprawę sytuacji 
ekonomicznej, zwłaszcza wobec rozwijającej się współpracy 
gospodarczej z Niemcami. Czechy nie graniczą z żadnym ob-
szarem potencjalnego zagrożenia, a bezpieczeństwo państwa 
wzmacnia dodatkowo jego przynależność do NATO27. Czesi 

27 R. Morawiec, op.cit., s. 187.
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podchodzą zatem do UE sceptycznie lub obojętnie, ponieważ 
uważają, że losy ich państwa nie zależą bezpośrednio od UE. 
Z tego samego powodu czeskie władze nie potrafią określić 
roli, jaką Czechy mogłyby odegrać w strukturach UE.
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SŁOWACJA

Droga Słowacji do Unii Europejskiej
Pod koniec lat 80. XX w. Czechosłowacja nawiązała stosunki 
dyplomatyczne ze Wspólnotami Europejskimi. W kwietniu 
1988 r. zawarto układ handlowy pomiędzy Czechosłowac-
ką Republiką Socjalistyczną a WE. Następnie w grudniu 
1991 r. WE podpisały z Czechosłowacją, Polską i Węgrami 
Układ europejski (umowę o stowarzyszeniu). Wspomniane 
państwa zostały objęte pomocą finansową w ramach progra-
mu PHARE. Istotnym czynnikiem w procesie akcesji państw 
Europy Środkowej do WE było zainicjowanie współpracy 
w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego (od 1993 r. Grupa Wy-

2. 
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szehradzka), Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej1.

Od momentu powstania w 1993 r. Słowacja deklarowa-
ła chęć przystąpienia do Unii Europejskiej i już w grudniu 
1993 r. ratyfikowała umowę stowarzyszeniową. Mimo że 
podczas szczytu UE w Cannes w czerwcu 1995 r. premier 
Vladimír Mečiar złożył wniosek o przyjęcie Słowacji do UE, 
to jednak za jego rządów zwiększył się rozdźwięk między 
deklaracjami na poziomie polityki zagranicznej a praktyką 
polityczną. W państwie tym ukształtował się w latach 90. 
XX w. hybrydowy system rządów z elementami autoryta-
ryzmu. Oceniając wypełnianie przez Słowację kryteriów 
kopenhaskich, Komisja Europejska wykazała deficyt demo-
kracji i wyraziła obawy związane ze stabilnością instytucji 
demokratycznych. Powyższe zarzuty spowodowały, że Rada 
Europejska w grudniu 1997 r. na posiedzeniu w Luksembur-
gu wykluczyła Słowację z pierwszej grupy państw, o które 
miała zostać rozszerzona UE. W następstwie wyborów par-
lamentarnych w 1998 r. władzę przejęła słowacka opozycja, 
zjednoczona wokół idei odsunięcia rządu Mečiara, skonsoli-
dowania systemu demokratycznego i nadrobienia zaległości 
w zakresie integracji z UE. Pierwszy rząd Mikuláša Dzurindy 
przywrócił Słowacji pozycję jednego z głównych kandyda-
tów do członkostwa w UE. Słowacja została zaproszona do 

1 K. Żarna, Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki 
Słowackiej w latach 1993-2002, Rzeszów 2015, s. 133-137.
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rozmów o członkostwie w grudniu 1999 r. podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Helsinkach, a w lutym 2000 r. rozpo-
częła negocjacje akcesyjne. Rozpoczął się okres nadrabia-
nia dwuletnich zaległości w stosunku do sąsiadów z Grupy 
Wyszehradzkiej2.

Na początku XXI w. w kwestii akcesji Słowacji do UE ist-
niał konsensus wśród słowackich elit politycznych, zarówno 
tych z koalicji rządzącej, jak i opozycji. Analogiczne stano-
wisko reprezentował rząd i prezydent. Przeciwne stanowi-
sko prezentowały w zasadzie tylko Komunistyczna Partia 
Słowacji i eurosceptyczny Instytut Republikański. Podejście 
do integracji europejskiej ówczesnych słowackich partii poli-
tycznych można podzielić w tym kontekście na dwie podsta-
wowe kategorie: 1) „miękki eurosceptycyzm” reprezentowany 
przez Komunistyczną Partię Słowacji (KSS) i Słowacką Par-
tię Narodową (SNS) (które jednocześnie wykazywały pew-
ne cechy „twardego eurosceptycyzmu” charakteryzującego 
się kategorycznym odrzuceniem samej idei akcesji do UE) 
oraz Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH). Stron-
nictwa polityczne znajdujące się w tej kategorii nie były 
przeciwne członkostwu Słowacji w UE i udziałowi w inte-
gracji europejskiej, ale w niektórych kwestiach podkreślały 
swoją opozycyjność wobec UE lub sprzeczność słowackie-

2 M. Gniazdowski, Słowacja. Ciągłość i przyspieszenie, [w:] L. Jesień (red.), Zmiana 
i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, Warsza-
wa 2008, s. 190-191.
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go interesu narodowego z ówczesnym modelem integracji 
europejskiej; 2) „funkcjonalny europeizm” reprezentowany 
był przez Kierunek-Socjaldemokrację (Smer-SD), Ruch na 
rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS), Partię Koalicji Wę-
gierskiej (SMK), Sojusz Nowego Obywatela (ANO), Słowacką 
Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (SDKU). Podmioty po-
lityczne mieszczące się w tej kategorii stały na stanowisku, że 
poparcie dla integracji europejskiej będzie służyło realizacji 
zarówno interesów narodowych, jak i celów, które stawiają 
sobie poszczególne partie polityczne. Nie kwestionowano 
przebiegu integracji europejskiej, przeważał jednak postulat 
obrony narodowego status quo3.

Badania słowackiej opinii publicznej robione przed 
2004 r. jednoznacznie potwierdzały fakt, że zdecydowana 
większość społeczeństwa była pozytywnie nastawiona do 
kwestii przystąpienia Słowacji do UE. Wyzwanie dla rzą-
dzących stanowiło jedynie przekroczenie progu 50-pro-
centowej frekwencji. Poparcie dla integracji europejskiej 
w okresie przedakcesyjnym rosło stopniowo od początku 
lat 90. XX w. W listopadzie 1994 r. 49% mieszkańców Słowa-
cji wyrażało opinię, że ich państwo powinno jak najszyb-
ciej stać się członkiem UE, przeciwnego zdania było 38%, 
niezdecydowanych zaś – 13%. Z badań przeprowadzonych 
na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych w Bratysławie na 

3 R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dys-
kursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007, s. 288.
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jesieni 1999 r. wynika, że za członkostwem Słowacji w UE 
było wówczas 66% mieszkańców tego państwa, 25% było 
temu przeciwnych, a 9% badanych było niezdecydowanych. 
Poparcie dla UE było silnie zróżnicowane w zależności od 
partyjnych preferencji respondentów.

W latach 1999-2004 w dziesięciu państwach kandydują-
cych do UE, w tym na Słowacji, prowadzone były badania 
„Standard Eurobarometer” dotyczące stosunku mieszkań-
ców do integracji europejskiej. W przypadku Słowacji, po 
okresie euroentuzjazmu w latach 2001-2003, gdy 58% i więcej 
obywateli uznawało członkostwo w UE za „dobrą rzecz”, od 
wiosny 2004 r. zaczął być widoczny wyraźny spadek sympa-
tii do UE. Było to zaledwie rok po referendum europejskim 
na Słowacji. Pod tym względem opinia Słowaków nie odbie-
gała jednak znacząco od średniej w pozostałych dziewięciu 
przyszłych członkach UE (46% w przypadku Słowacji, 43% 
w odniesieniu do całej dziesiątki). Widoczny był także wzrost 
liczby Słowaków uznających członkostwo w UE za „złą rzecz” 
– z 5% w latach 2001-2003 do 9% w 2004 r. To samo dotyczy 
wzrostu odsetka osób uznających członkostwo w UE za rzecz 
„ani dobrą, ani złą” – z 25% w 2002 r. do 39% w 2004 r. W 2004 r., 
u progu członkostwa Słowacji w UE, w ramach badań zleco-
nych przez Komisję Europejską, respondentom na Słowacji 
zadano pytania o to, z jakimi wartościami, zjawiskami i pro-
cesami kojarzy im się UE. W zaprezentowanych poniżej wy-
nikach badań wyraźna była nadreprezentacja (względem 
średniej unijnej) skojarzeń odnoszących się zwłaszcza do 



Prace IEŚ  •  Nr 5/201946

Łukasz Lewkowicz

„pomyślności ekonomicznej” (51% vs 21%, różnica: +30%), 
„swobody podróżowania studiów i pracy w jakimkolwiek 
państwie UE” (72% vs 53%, różnica: +19%), „ochrony socjal-
nej” (31% vs 13%, różnica: +18%), „różnorodności kulturowej” 
(46% vs 29%, różnica: +17%), „demokracji” (40% vs 23%, różni-
ca: +17%), „zwiększonej przestępczości” (34% vs 19%, różnica: 
+15%), „pokoju” (46% vs 32%, różnica: +14%)4.

Swoistym sprawdzianem realnego poparcia społeczne-
go dla integracji europejskiej było referendum w sprawie 
przystąpienia Słowacji do UE, które odbyło się 16 i 17 maja 
2003 r. na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez 
147 posłów Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Słowacy 
odpowiedzieli wówczas na następujące pytanie referen-
dalne: „Czy zgadza się Pan/Pani, aby Republika Słowacka 
stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej?”. Na 
Słowacji uprawnionych do głosowania było 4 174 097 osób. 
W referendum udział wzięło 2 176 990 osób (52,15%), co skut-
kowało jego prawnie wiążącym charakterem. 2 012 870 gło-
sujących opowiedziało się za wstąpieniem Słowacji do UE 
(92,46%), natomiast przeciwnych akcesji było 135 000 (6,20%). 
Głosy nieważne stanowiły zaledwie 1,33%. Odsetek głosów 
oddanych za członkostwem w UE na Słowacji był najwyż-
szy spośród referendów akcesyjnych we wszystkich pań-
stwach ubiegających się o członkostwo w UE (jeszcze tylko 

4 P. Bajda, R. Zenderowski, Europejska polityka Słowacji, „ETE Working Paper”, t. 3, 
2017, nr 3, s. 7-8.
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na Litwie za członkostwem w UE opowiedziało się powyżej 
90%, najmniej z kolei na Malcie – 53,6%), przy czym niższą 
frekwencję odnotowano jedynie na Węgrzech (45,6%). Na wy-
soką frekwencję w referendum złożyła się rządowa kampa-
nia przedreferendalna, na którą przeznaczono 51 mln koron 
słowackich, z czego prawie 23 mln na reklamy w mediach, 
a ponad 11 mln koron na małe projekty realizowane przez 
organizacje pozarządowe5. Ważność referendum zapewnili 
mieszkańcy największych słowackich miast: Bratysławy 
i Koszyc, gdzie głosowało ponad 60% uprawnionych do tego 
osób. Najniższa frekwencja była widoczna w najbiedniej-
szych regionach Słowacji, gdzie wskaźnik stopy bezrobocia 
był najwyższy6.

Traktat akcesyjny został przyjęty przez Radę Narodową 
Republiki Słowackiej 1 lipca 2003 r. większością głosów 129 do 
10. Przeciwni ratyfikacji byli jedynie przedstawiciele partii 
komunistycznej. Dnia 26 sierpnia 2003 r. prezydent Słowacji 
Rudolf Schuster podpisał traktat, następnie 8 października 
dokument został przekazany na ręce rządu Republiki Wło-
skiej, która przewodziła wówczas UE. Słowacja uzyskała wte-
dy status tzw. aktywnego obserwatora, pozwalający temu 
państwu na udział w posiedzeniach wszystkich gremiów 

5 Ibidem, s. 17.
6 M. Delong, K. Żarna, Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii 

Europejskiej, Rzeszów 2013, s. 85; M. Musiał-Karg, Referenda akcesyjne w krajach 
postkomunistycznych na przykładzie Węgier, Słowacji, Polski i Czech, „Przegląd 
Politologiczny” 2005, nr 1, s. 104.
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UE, prezentowanie swoich poglądów i stanowisk, lecz bez 
formalnego udziału w podejmowaniu decyzji7.

Słowacja w Unii Europejskiej
W dniu 1 maja 2004 r. Słowacja stała się pełnoprawnym człon-
kiem UE. Od samego początku prowadzone były badania 
sondażowe, w których słowackim respondentom zadawano 
pytanie o bilans zysków i strat związanych z członkostwem 
w UE. Analiza ostatnich sondaży pokazała jednoznacznie 
proeuropejską orientację Słowaków. Przykładowo, słowacka 
agencja sondażowa Focus w pierwszej połowie 2016 r. prze-
prowadziła badanie, w którym mieszkańcy Słowacji zostali 
zapytani, czy gdyby mieli wziąć udział w podobnym do bry-
tyjskiego referendum, to zagłosowaliby za wyjściem z UE czy 
za pozostaniem w UE. Aż 62,1% respondentów odpowiedzia-
ło, że głosowałoby za pozostaniem w UE, 22,6% opowiedziało-
by się za wystąpieniem z UE, a 15,3% było niezdecydowanych. 
Osoby, które zadeklarowały poparcie dla pozostania Słowa-
cji w UE, proszone były następnie o uzasadnienie swojego 
stanowiska i wskazanie powodów, dla których jest to – ich 
zdaniem – korzystne dla państwa. Najwięcej respondentów 
(43,5%) odpowiedziało, że UE jest dobrym projektem, bez 
którego niemożliwa byłaby pokojowa i pomyślna przyszłość 
Europy. Niewiele mniej Słowaków (37,5%)  zgodziło się ze 

7 Ibidem, s. 86.
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stwierdzeniem, że jakkolwiek Unia źle funkcjonuje, to wy-
stąpienie z niej byłoby dla Słowacji zbyt uciążliwe. Co piąty 
respondent (18,3%) opowiadający się za pozostaniem w UE 
twierdził, że choć Unia nie ma perspektyw, to wystąpienie 
z niej byłoby dziś dla Słowacji zbyt ryzykowne. Rok później 
(w czerwcu 2017 r.) słowacki Instytut Spraw Publicznych 
przeprowadził badanie, którego celem było sprawdzenie, jaki 
procent słowackiej populacji popiera członkostwo swojego 
państwa w UE i NATO. Z członkostwem w UE zgodziło się 
wówczas 73,9% Słowaków, a 22,6% było przeciwnych (w przy-
padku NATO było to odpowiednio: 58,2% i 36,3%). Zwolenni-
kami integracji europejskiej byli przede wszystkim młodzi 
ludzie. Za członkostwem w UE i NATO opowiedziała się więk-
szość wyborców głównych słowackich partii politycznych8.

Słowacja jako pierwsze państwo V4 i czwarte z grupy 
dziesięciu nowych państw przyjętych do UE wprowadziła 
1 stycznia 2009 r. wspólną walutę euro. Tym samym stała 
się szesnastym państwem członkowskim strefy euro. Zmia-
na systemu walutowego Słowacji poprzedzona była kilku-
letnim okresem prac przygotowawczych. Przygotowania 
obejmowały działania zmierzające do spełnienia kryteriów 
konwergencji gospodarczej i prawnej. Elementem procesu 
przygotowań była również kampania informacyjna ma-
jąca na celu rozwianie obaw społeczeństwa związanych 
z nową walutą. Zadanie informowania Słowaków o nowym 

8 P. Bajda, R. Zenderowski, op.cit., s. 15-16.
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systemie walutowym powierzono komitetowi roboczemu 
ds. komunikacji, który opracował kompleksową kampanię 
komunikacyjną na temat wprowadzenia euro na Słowacji. 
Działania komunikacyjne skierowane były do całego spo-
łeczeństwa, wyodrębniono jednak pewne grupy społeczne 
szczególnie wrażliwe na planowane zmiany: dzieci i młodzież, 
osoby starsze i niepełnosprawne oraz mniejszości narodowe. 
W kampanii wykorzystano różnorodne sposoby dotarcia do 
społeczeństwa, w tym m.in. komunikację poprzez media, przy-
gotowano stronę internetową o euro (www.euromena.sk), 
działała telefoniczna infolinia, wydawano specjalne publi-
kacje, organizowano dyskusje, konferencje, wykłady. Prowa-
dzone działania przełożyły się na wzrost nie tylko wiedzy 
społeczeństwa na temat nowej waluty, ale również poparcia 
opinii publicznej dla jej wprowadzenia. W odczuwalny spo-
sób poziom poinformowania Słowaków o euro wzrósł w la-
tach 2004-2008 z poziomu 28% do 64%. W badanym okresie 
poparcie dla wprowadzenia euro na Słowacji deklarowało 
ponad 50% respondentów (najniższe poparcie odnotowa-
no na początku członkostwa w UE – 50%, najwyższe zaś 
w 2007 r. – 57%). W okresie przygotowawczym wiele uwagi 
poświęcono również wypracowaniu rozwiązań chroniących 
konsumentów przed nadużyciami cenowymi. Badania opinii 
Słowaków na temat wpływu wprowadzenia euro na gospo-
darkę pokazywały, że istniała w społeczeństwie słowackim 
rosnąca obawa o niestabilność cen, zwiększającą się inflację, 
utratę kontroli nad polityką finansową. W tym celu przygo-
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towano Strategię na rzecz ochrony konsumentów w związ-
ku z wprowadzeniem euro, opierającą się na dwóch filarach: 
informowaniu konsumentów oraz kontrolowaniu poziomu 
cen przez Słowacką Inspekcję Handlową, upoważnioną do 
nakładania kar pieniężnych. Wypracowano również szcze-
gółowe zasady zaokrąglania cen i podjęto środki służące 
zapewnieniu ich przestrzegania9.

Ocena członkostwa
Bilans członkostwa Słowacji w strefie euro z perspektywy 
dekady jest niejednoznaczny. Według sondażu przeprowa-
dzonego przez firmę brokerską TopForex pod koniec 2017 r., 
ok. 70% Słowaków było zadowolonych z nowej waluty. Jed-
nocześnie ponad połowa respondentów deklarowała chęć 
powrotu do korony słowackiej. Dość osobliwe w wynikach 
badań było to, że chcieli tego głównie ludzie młodzi (18-29 lat), 
natomiast największymi przeciwnikami powrotu dawnej 
waluty były osoby starsze (ponad 61 lat). W sondażu Słowa-
cy zaliczyli do głównych zalet euro możliwość podróżowa-
nia po UE bez konieczności wymiany waluty oraz większą 
stabilność cen. Wśród najczęściej przywoływanych korzyści 

9 A. Wróbel, Proces przygotowań Słowacji do przyjęcia wspólnej waluty euro, 
[w:] D. Popławski (red.), Państwa naddunajskie a Unia Europejska, Warszawa 
2010, s. 77-99; A. Górska, W. Lip, M. Siemaszko, Prawne i praktyczne aspekty 
przygotowań Słowacji do zmian waluty krajowej na euro, Narodowy Bank Polski, 
Warszawa 2008, s. 41-43.
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wymieniono wyeliminowanie kosztów transakcyjnych, na 
czym skorzystały słowackie przedsiębiorstwa. Za najwięk-
sze wady posiadania euro uznano zaś ryzyka makroekono-
miczne, w tym konieczność spłaty długów innych państw 
strefy euro, rezygnację z części suwerenności w polityce pie-
niężnej, dominację w strefie euro Niemiec i Francji. Bardziej 
wykształceni respondenci zwrócili uwagę na wzrost między-
narodowego znaczenia Słowacji w UE po przyjęciu euro10.

Ważnym okresem realizacji polityki europejskiej przez 
Słowację była druga połowa 2016 r., kiedy państwo to objęło 
przewodnictwo w UE. Słowacja sprawowała swoją prezy-
dencję w turbulentnych czasach. Od roku trwał w UE kry-
zys migracyjny, w czerwcu tego roku obywatele Wielkiej 
Brytanii w referendum opowiedzieli się za brexitem, zaś 
na Słowacji w marcu odbyły się wybory parlamentarne. 
Tuż przed przejęciem sterów unijnych nowy rząd słowacki 
ogłosił pięciopunktowy program prezydencji: 1) działań na 
rzecz wzrostu gospodarczego; 2) tworzenia jednolitego rynku 
usług cyfrowych; 3) budowania europejskiej unii energetycz-
nej i 4) aktywnej polityki migracyjnej oraz 5) działań na rzecz 
dalszego rozszerzania UE. W trakcie półrocznej prezydencji 
udało się uchwalić budżet UE na 2017 r., rozpoczęto debatę 
o zmianach w budżecie UE na lata 2014-2020, finalizowano 

10 Euro na Slovensku oslavuje 10 rokov. Čo to znamená pre Česko?, 10.07.2018,  
https://topforex.com/sk/euro-na-slovensku-oslavuje-10-rokov-co-znamena-pre-
-cesko/ [15.07.2019].
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powstanie Europejskiej Straży Granicznej, Biura Prokura-
torii Europejskiej, implementowano paryskie porozumienie 
klimatyczne. Jeśli chodzi o politykę rozszerzenia UE, to m.in. 
otwarto nowe rozdziały negocjacyjne z Czarnogórą i Serbią, 
oceniono również aplikację Bośni i Hercegowiny, kontynu-
owano działania na rzecz liberalizacji ruchu bezwizowego 
z Gruzją i Ukrainą, dwukrotnie przedłużono sankcje wobec 
Rosji. Prezydencja przyczyniła się też do zdobycia przez sło-
wackie władze nowego doświadczenia dyplomatycznego 
oraz wypromowała Słowację na arenie międzynarodowej11.

Na Słowacji, podobnie jak w pozostałych dziewięciu pań-
stwach, które przystąpiły do UE w 2004 r., wybory do Par-
lamentu Europejskiego odbywały się czterokrotnie: w 2004, 
2009, 2014 i 2019 r. Za każdym razem towarzyszyła im bardzo 
niska frekwencja wyborcza (2004 r. – 16,96%, 2009 r. – 19,64%, 
2014 r. – 13,05%, 2019 r. – 22,74%). Była ona zdecydowanie niższa 
niż w przypadku wyborów do parlamentu oraz samorządów 
terytorialnych. W 2019 r. obywatele Słowacji wybierali 14 eu-
roparlamentarzystów (jeden mandat zostanie obsadzony 
po brexicie). Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów do 
Parlamentu Europejskiego na Słowacji była liberalna i pro-
europejska koalicja Progresywna Słowacja-Razem (PS-Spo-
lu), która jako jedyne ugrupowanie słowackie przekroczyła 
20-procentowy próg poparcia. Popularność liberałów zwią-

11 Z. Gabrižová, The Slovak Presidency of the Council of the EU and its legacy, „In-
ternational Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, t. 26, 2017, nr 3-4, s. 3-22.
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zana była z niedawnym zwycięstwem w wyborach prezy-
denckich liberalnej kandydatki Zuzany Čaputovej, ale także 
z aktywną kampanią w mediach społecznościowych i w te-
renie. Koalicja wygrała głównie w Bratysławie i w większych 
miastach Słowacji. Należy podkreślić, że z listy PS-Spolu do 
Parlamentu Europejskiego dostał się Michal Šimečka, który 
od czerwca 2019 r. pełni również funkcję doradcy ds. europej-
skich prezydent Čaputovej. Na drugim miejscu z wynikiem 
15,72% znalazł się Smer-SD, który wciąż uchodzi za partię 
proeuropejską. Dobry wynik wyborczy na Słowacji uzyskała 
również skrajnie nacjonalistyczna i eurosceptyczna Partia 
Ludowa Nasza Słowacja (LSNS) (12,07%). Popularność tego 
ugrupowania to przede wszystkim wyraz protestu przeciw 
słowackiemu establishmentowi politycznemu oraz chęci 
znalezienia alternatywy dla obecnie rządzących. Elektorat 
partii stanowią przegrani procesu modernizacji. Program 
partii zakłada m.in. wyjście z UE i strefy euro, sprzeciw wo-
bec relokacji migrantów12.

Aktualnie polityka europejska Słowacji stoi przed wie-
loma wyzwaniami. Jeszcze na początku 2018 r. państwo to 

12 Zob. Ł. Lewkowicz, Zuzana Čaputová prezydentem. Uwarunkowania i przebieg 
wyborów prezydenckich na Słowacji, „Komentarze IEŚ” 2019, nr 13, https://ies.
lublin.pl/komentarze/zuzana-caputova-prezydentem-uwarunkowania-i-przebie-
g-wyborow-prezydenckich-na-slowacji-13-13-2019 [13.08.2019]; idem, Ekstremizm 
prawicowy Partii Ludowej Nasza Słowacja: wyzwanie dla systemu demokratycz-
nego Słowacji, „Komentarze IEŚ” 2019, nr 25, https://ies.lublin.pl/komentarze/
ekstremizm-prawicowy-partii-ludowej-nasza-slowacja-wyzwanie-dla-systemu-
-demokratycznego-slowacji-25-25-2019 [13.08.2019].
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było uznawane za prymusa integracji europejskiej w Euro-
pie Środkowej. Rok wcześniej ówczesny premier Robert Fico 
zapowiadał, że Słowacja powinna znaleźć się w „twardym” 
jądrze decyzyjnym UE, blisko Niemiec i Francji. Uzasadnione 
było to obecnością w strefie euro i uzależnieniem słowac-
kiej gospodarki od eksportu samochodów i elektroniki do 
innych państw UE. Zabójstwo dziennikarza śledczego Jána 
Kuciaka w lutym 2018 r. doprowadziło do znacznych zmian 
na słowackiej scenie politycznej. Późniejsze śledztwo przy-
czyniło się do ujawnienia nieformalnych powiązań między 
politykami, biznesem i światem przestępczym. Elity euro-
pejskie przestały uznawać Słowację za wiarygodne państwo 
prawa. W ostatnim czasie widoczne jest zaangażowanie Sło-
wacji w politykę klimatyczną UE. Premier Słowacji Peter 
Pellegrini i prezydent Zuzana Čaputová zadeklarowali po 
spotkaniu 18 czerwca 2019 r. wsparcie dla unijnego celu osią-
gnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i poinformowali, 
że Słowacja dołącza do 18 państw członkowskich UE, które 
do 2050 r. zobowiązują się osiągnąć wyrównany bilans emisji 
i absorpcji gazów cieplarnianych. Premier Słowacji potwier-
dził to stanowisko na szczycie Rady Europejskiej 20-21 czerw-
ca 2019 r., a prezydent zapowiedziała, że zaprezentuje je na 
kolejnym szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Testem 
na proeuropejskość słowackich elit politycznych będą wy-
bory parlamentarne w 2020 r. Wyniki sondaży na niespełna 
rok przed wyborami parlamentarnymi dają duże szanse na 
powołanie przyszłego rządu proeuropejskim partiom centro-
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prawicowym i liberalnym. Ich wygrana oznacza pogłębienie 
procesu integracji europejskiej, wsparcie dla rządów prawa, 
dalszy rozwój współpracy z Francją i Niemcami13.

Podsumowanie
Analiza ostatnich 15 lat obecności Republiki Słowackiej w UE 
pokazała, że Słowacy są zadowoleni z procesu integracji eu-
ropejskiej. Dane makroekonomiczne wskazały, że Słowacja 
skorzystała na akcesji gospodarczo, m.in. istotnie wzrosło 
PKB, zwiększyły się bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu ener-
gii, spadło bezrobocie. Od 1998 r. istniał konsensus wśród 
słowackich elit politycznych co do proeuropejskiej orientacji 
Słowacji. Od momentu akcesji do UE Słowacja aspirowała do 
członkostwa w głównym nurcie integracyjnym. Przyjęcie 
nowej waluty było traktowane w Bratysławie jako dowód 
na udane sfinalizowanie tego procesu. Pozytywnie oceniona 
została prezydencja Słowacji w 2016 r. Słowacja była również 
jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, w którym w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego wygrali liberałowie. 

13 Zob. K. Dębiec, J. Groszkowski, Frustracja i nadzieja. Słowacja po zabójstwie Ku-
ciaka, Warszawa 2019, s. 5, 31; J. Groszkowski, Słowacja za unijnym celem neu-
tralności klimatycznej do 2050 r., „Analizy OSW”, 26.06.2019, https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-26/slowacja-za-unijnym-celem-neutralno-
sci-klimatycznej-do-2050-r [24.07.2019].
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Jednocześnie wysokie poparcie uzyskali w tym państwie 
eurosceptyczni skrajni nacjonaliści.
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WĘGRY3. 
Droga Węgier do Unii Europejskiej
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych ze Wspólnota-
mi Europejskimi nastąpiło jeszcze przed zmianą systemu, 
w sierpniu 1988 r. W wyniku pierwszych demokratycznych 
wyborów i zwycięstwa wyborczego Węgierskiego Forum 
Demokratycznego (MDF), tekę premiera objął József Antall. 
Jego gabinet całkowicie przeorientował politykę zagraniczną 
Węgier. Postawił przede wszystkim na integrację regional-
ną z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, która była 
realizowana m.in. przez współpracę w  ramach powstałej 
w 1991 r. Grupy Wyszehradzkiej. Rok wcześniej (w listopadzie 
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1990 r.) Węgry zostały członkiem Rady Europy. Przystąpienie 
do Unii Europejskiej także należało do priorytetów gabinetu.

Istotnym elementem na drodze do członkostwa w UE 
było parafowanie 16 grudnia 1991 r. Układu europejskiego, tj. 
umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Republiką Węgierską 
(a także Czechosłowacją i Polską) a WE. Blisko rok później 
(17 listopada 1992 r.) uchwaliło ją węgierskie Zgromadzenie 
Narodowe, a dokument wszedł w życie 1 lutego 1994 r. W mar-
cu 1994 r. utworzono w Brukseli wspólną Radę Stowarzysze-
niową pomiędzy UE a Węgrami.

Dzień po zakończeniu negocjacji akcesyjnych z Austrią, ze 
Szwecją, z Finlandią i Norwegią, 31 marca 1994 r. w Brukseli 
Węgry złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do 
WE. W lipcu 1997 r. Komisja Europejska zatwierdziła formal-
ną opinię i sprawozdania dotyczące konsekwencji rozszerze-
nia dla dziesięciu państw kandydujących i rekomendowała 
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Oficjalna zgoda została 
wydana w czasie posiedzenia Rady Europejskiej, które mia-
ło miejsce w Luksemburgu w grudniu 1997 r. Podjęto wów-
czas decyzję o rozpoczęciu rozmów z sześcioma najlepiej 
przygotowanymi państwami (z Cyprem, Czechami, Estonią, 
Polską, ze Słowenią i z Węgrami). Uroczyste otwarcie nego-
cjacji odbyło się w czasie szczytu w Brukseli 30-31 marca 
1998 r. Prace ekspertów i zespołów roboczych rozpoczęły 
się do końca kwietnia.

Warty odnotowania jest fakt, że niemal wszystkie najważ-
niejsze etapy integracji przypadły na okres rządów koalicji 
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liberalno-lewicowej, rządzącej w latach 1994-1998 i później 
w okresie 2002-2010, w skład której wchodziły Węgierska Par-
tia Socjalistyczna (MSZP) i Związek Wolnych Demokratów 
(SzDSz). Nawet wyborcze zwycięstwo Fideszu w 1998 r. miało 
miejsce już po oficjalnym rozpoczęciu negocjacji. Ten w rze-
czywistości po prostu zbieg okoliczności, zdaniem dzisiejszej 
lewicy i liberałów, ma być jednak dowodem na to, że środo-
wiska lewicowo-liberalne od początku popierały integra-
cję, podczas gdy prawica nie angażowała się w ten proces, 
by nie powiedzieć, że go spowalniała. Dnia 9 października 
2002 r. Komisja Europejska zaleciła zakończenie negocjacji 
akcesyjnych do końca 2002 r., wskazując jako datę rozsze-
rzenia rok 2004. Miesiąc później (w listopadzie) ministro-
wie spraw zagranicznych doprecyzowali termin na 1 maja. 
Wówczas na Węgrzech u władzy od kilku miesięcy ponownie 
znajdowała się koalicja lewicowo-liberalna.

Kwestia podejścia do UE była jednym z tematów podję-
tych w trakcie debaty przed wyborami parlamentarnymi 
w 2002 r., która odbyła się na dwa dni przed niedzielą wybor-
czą, w piątek 5 kwietnia. Zdecydowanie bardziej proeuropej-
skie stanowisko zajął kandydat lewicy na premiera – Péter 
Medgyessy1. Jednocześnie po raz kolejny przypomniano 
wypowiedź ówczesnego premiera Viktora Orbána dla pisma 
„Világgazdaság”. Na pytanie dziennikarza o to, czy jest jakiś 

1 Por. zapis wideodebaty dostępny na: https://www.youtube.com/watch?v=TeNZ-
pjQVSXk [20.07.2019].
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scenariusz na wypadek, gdyby w roku 2002 bądź 2003 nie 
udało się Węgrom przyłączyć do UE, Orbán odpowiedział: 
„nie zdarzy się tragedia, jeśli nie urzeczywistni się przystą-
pienie w roku 2003 [do UE]. Obecnie nie jesteśmy członkami 
Unii, i, jak widzimy, istnieje także życie poza UE. Jednak nie 
na to się przygotowujemy. Po to wzywamy do integracji, gdyż 
dałaby ona nowy impuls rozwojowi gospodarczemu”2. Wypo-
wiedź ta miała być dowodem na eurosceptycyzm premiera.

Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy w sprawie przy-
stąpienia do UE partie polityczne zawarły bezwarunkowy 
kompromis. Dnia 2 grudnia 2002 r., po posiedzeniu parla-
mentarnej komisji ds. integracji z UE, marszałek Zgroma-
dzenia Narodowego, premier, minister spraw zagranicznych 
oraz przewodniczący frakcji parlamentarnych: MSZP, SzDSz, 
MDF oraz Fideszu parafowali porozumienie w sprawie zmian 
w konstytucji, które umożliwiły akcesję. Uchwalenie prawa 
nastąpiło po długotrwałych sporach politycznych3. Za gło-
sowało 361 posłów, przeciw czterech, żaden nie wstrzymał 
się od głosu. Jednocześnie wyznaczono datę referendum 
na 12 kwietnia 2003 r. W kampanię włączyły się wszystkie 
siły polityczne – MSZP i SzDSz nawoływały do głosowania 
na „tak”, Fidesz także zachęcał do głosowania za przystąpie-

2 „Világgazdaság”, 17.12.1999, cytat za: I. Ujhelyi, Neki harangoztak Válogatott nyílt 
levelek a NER ellenzékéből, Budapeszt 2019.

3 2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény módosításáról, http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0200061.
TV#lbj0id5227 [20.07.2019].
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niem do UE, jednak zwracał uwagę na źle wynegocjowaną 
umowę akcesyjną, którą zawarto podczas szczytu w Kopen-
hadze 12-13 grudnia 2002 r. Podobnie do sprawy podchodziło 
MDF. Poza parlamentem Węgierska Partia Sprawiedliwości 
i Życia (MIÉP) Istvána Csurki całkowicie odrzucała możli-
wość akcesji.

Treść pytania referendalnego brzmiała: „Czy jest Pan/
Pani za tym, aby Republika Węgierska stała się członkiem 
Unii Europejskiej?”. Sondaże opinii publicznej wskazywały, 
że Węgrzy jednoznacznie opowiadali się za członkostwem 
w UE, co potwierdziły wyniki referendum. Frekwencja w re-
ferendum wyniosła 45,62% i była najniższa pośród dziesięciu 
państw ubiegających się o członkostwo. Warto przypomnieć, 
że wymóg 50-procentowej frekwencji został zniesiony przed 
1997 r., jeszcze przed referendum w sprawie przystąpienia do 
struktur NATO. Nowy próg ważności wynosił 25%, zaś jego 
obniżenie wynikało z obawy o zbyt niski udział obywateli 
w głosowaniu. Spośród wszystkich głosujących 83,76% opo-
wiedziało się za przyłączeniem do UE, co z kolei było jednym 
z najwyższych wyników4.

Dnia 16 kwietnia 2003 r. w Atenach odbyło się uroczyste 
podpisanie traktatu akcesyjnego, na które premier Péter 
Medgyessy zaprosił wszystkich żyjących poprzednich pre-

4 Wyniki referendum na stronach Narodowego Biura Wyborczego, http://www.va-
lasztas.hu/nepszav03/hu/index.html [20.07.2019].
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mierów. Viktor Orbán w Grecji się pojawił, ale nie podróżo-
wał wraz z oficjalną delegacją.

Węgry w Unii Europejskiej
Członkostwo w UE rozpoczęło się pierwszymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. Odbyły się one 2 lipca 2004 r. Wy-
bory wygrał Fidesz. Drugie miejsce zajęli socjaliści z MSZP, 
trzecie liberałowie z SzDSz, a czwarte MDF. Frekwencja wy-
niosła 38,5%. Na 24 możliwe do zdobycia mandaty, rządzą-
ca koalicja MSZP-SzDSz zdobyła 11 mandatów, Fidesz – 12, 
a MDF – 1. Na Węgrzech, aż do wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego w 2019 r., utrzymywała się jedna z najniższych 
frekwencji wyborczych w całej UE5.

Z wejściem do UE zbiegły się coraz trudniejsza sytuacja 
gospodarcza i postępujący kryzys gospodarczy. Zaraz po 
przystąpieniu do UE Węgry zostały objęte procedurą nad-
miernego deficytu budżetowego. Gospodarka spowalnia-
ła, rósł wskaźnik bezrobocia oraz dług publiczny, osiągając 
niechlubny rekord w 2011 r., kiedy wskaźniki te wynosiły 
odpowiednio 11,8% oraz 80,5%. Dzisiaj jest to 3,66% i 70,8%. 
Procedura ta została zakończona w 2013 r., co zakomuniko-
wano obywatelom w specjalnej kampanii przeprowadzonej 
m.in. w prasie. Węgrzy mogli się dowiedzieć, że „Komisja 
Europejska została zmuszona do zamknięcia procedury 

5 W 2019 r. frekwencja wyborcza wyniosła 43,48%.
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nadmiernego deficytu”, co miało jeszcze dobitniej podkre-
ślić sukces polityki gospodarczej koalicji rządowej Fideszu 
i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP). 
Paradoksem było to, że owa polityka gospodarcza była wie-
lokrotnie przedmiotem krytyki ze strony m.in. Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego czy Komisji Europejskiej.

Wiosną 2010 r. koalicja wyborcza Fidesz-KDNP odniosła 
zdecydowane zwycięstwo wyborcze, uzyskując większość 
konstytucyjną. Dnia 1 stycznia 2011 r. Węgry objęły prze-
wodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przypadało ono na 
okres implementacji traktatu lizbońskiego. Na Węgrzech 
trwał proces głębokich przekształceń politycznych, w tym 
uchwalenia w kwietniu 2011 r. nowej konstytucji. Była ona 
przedmiotem zdecydowanej krytyki ze strony Komisji Eu-
ropejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Na przebieg prezydencji Węgier wpłynęły takie wydarze-
nia, jak:  kryzys w Afryce Północnej, skutki tsunami w Japo-
nii czy awarii elektrowni jądrowej Fukushima. W obszarze 
polityki zagranicznej UE prezydencja węgierska kontynu-
owała wyznaczony przez Belgię trend współpracy międzyin-
stytucjonalnej. W ramach kolejnych posiedzeń Rady, Węgry 
dążyły do stworzenia spójnego stanowiska w kwestiach 
ochrony granic zewnętrznych UE i zarządzania strefą Schen-
gen. Opracowywano wówczas mechanizm przywracania 
tymczasowych kontroli granicznych przez państwa człon-
kowskie – casus Francji i Danii. Nie udało się wypracować 
stanowiska w sprawie przyłączenia Bułgarii i Rumunii do 
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strefy Schengen. W polityce gospodarczej UE celem pre-
zydencji węgierskiej było stworzenie porozumienia m.in. 
w sprawie wprowadzenia sankcji dla państw strefy euro za 
łamanie dyscypliny budżetowej.

Węgry nie przystąpiły do Paktu Euro Plus, „którego celem 
jest poprawa konkurencyjności gospodarek europejskich, 
podniesienie poziomu zatrudnienia oraz wzmocnienie bu-
dżetowej i finansowej stabilności państw członkowskich. Nie 
zajęły też jasnego stanowiska wobec sposobu rozwiązania 
problemu zadłużenia Grecji. Taka postawa mogła przyczy-
nić się do osłabienia wizerunku prezydencji w kontaktach 
z państwami strefy euro i jej wiarygodności na forum Rady 
ds. ekonomiczno-finansowych”6.

Największym sukcesem prezydencji Węgier, mającym 
także charakter symboliczny, było zakończenie rozmów ak-
cesyjnych z Chorwacją i zielone światło dla przystąpienia 
tego państwa do UE. Podpisanie traktatu akcesyjnego nastą-
piło w Brukseli 9 grudnia 2011 r. w czasie polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. Aspiracją Węgier było stanie się 
rzecznikiem integracji Bałkanów Zachodnich z UE.

Na 15 lat obecności Węgier w UE blisko 10 lat – pomimo 
tego, że przewodniczyły one Radzie Unii Europejskiej – sta-
nowi okres wzrastającego napięcia między UE a Węgrami. 
Przyczyną napięć była całkowita przebudowa systemu po-
litycznego i prawnego na Węgrzech, która w opinii insty-

6 „Biuletyn PISM”, 30.06.2011, http://www.pism.pl/files/?id_plik=7737 [30.06.2014].
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tucji europejskich stała w sprzeczności z rządami państwa 
prawa. Poza nową konstytucją, z krytyką spotkała się refor-
ma sądownictwa, w tym podniesienie wieku emerytalnego 
sędziów, a także ograniczanie kompetencji Sądu Konstytu-
cyjnego.

W wyniku rezolucji Parlamentu Europejskiego z 16 lute-
go 2012 r., dnia 3 lipca 2013 r. odbyła się debata i prezentacja 
tzw. raportu Tavaresa, traktującego o stanie demokracji na 
Węgrzech7. Nazwa pochodzi od nazwiska portugalskiego 
europosła Rui Tavaresa z frakcji Zieloni – Wolny Sojusz Eu-
ropejski. Był on posłem-sprawozdawcą dokumentu, który 
miał w sposób całościowy analizować zmiany polityczne 
na Węgrzech. Po burzliwej debacie raport został przyjęty 
przez Parlament Europejski, w praktyce nigdy go nie egze-
kwowano.

Artykuł 79 raportu Tavaresa zawierał zalecenia dla in-
stytucji UE dotyczące utworzenia nowego mechanizmu 
skutecznego egzekwowania Artykułu 2 Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej (TUE), odnoszącego się do wartości, na których 
opiera się UE. Raport Tavaresa stworzył zatem podwaliny 
pod wprowadzenie mechanizmu dyscyplinującego państwa 
członkowskie za naruszenie fundamentalnych wartości 
UE.  Został on ujęty w Artykule 7 TUE. Zawarta w nim pro-

7 P7_TA(2013)0315, Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka 
na Węgrzech, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//PL [20.07.2019].
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cedura została wdrożona przeciwko Węgrom 12 września 
2018 r. w związku z raportem innej europosłanki – Judith 
Sargentini, także z partii Zielonych. Raport, przygotowany 
w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, powstał na mocy szóstej rezolucji Parlamen-
tu Europejskiego z maja 2017 r.8

Warto wskazać linię argumentacji rządu Węgier 
w 2013 i 2018 r. W 2013 r. otoczenie polityczne tak na Węgrzech, 
jak i na forum UE było zupełnie inne aniżeli w 2018 r., kiedy 
determinował je głównie kryzys migracyjny. Spór na linii 
Węgry – UE w 2013 r. dotyczył kształtu UE, w tym zakresu 
kompetencyjnego struktur UE. Zdaniem Viktora Orbána, 
Węgry nie po to przystąpiły do UE, żeby mieć „szefa”, w do-
myśle Komisję Europejską, do UE przystąpiły bowiem jako 
państwo suwerenne. Wskazywał on na „podwójne standar-
dy”, które jego zdaniem stosowane były do różnych państw. 
Wreszcie wypowiedź premiera dotyczyła także protekcjonal-
nego traktowania mniejszych czy nowych państw UE przez 

8 A8-0250/2018, Sprawozdanie w sprawie wniosku wzywającego Radę do stwier-
dzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźne-
go ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się 
Unia, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0250_PL.html 
[20.07.2019] oraz P8_TA(2018)0340, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie wniosku wzywającego Radę do stwierdzenia, zgodnie 
z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważne-
go naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia (2017/2131(INL)), 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_PL.html#ti-
tle1 [20.07.2019].
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większe państwa członkowskie, zdaniem premiera, głównie 
przez Niemcy.

W 2018 r. przyjęta przez Viktora Orbána strategia obrony 
była już inna. Podkreślał on, że raport Sargentini jest doku-
mentem niesprawiedliwym i pełnym kłamstw. Według wę-
gierskiego rządu, w Parlamencie Europejskim nie brakuje 
posłów wywodzących się z partii popierających masową, 
nielegalną imigrację oraz tzw. plan Sorosa, w wyniku którego 
około miliona migrantów ma zostać osiedlonych w Europie. 
W ocenie Orbána, Węgry są regularnie karane za przeciw-
stawienie się nielegalnej imigracji, a także za obronę Europy 
przed falą „muzułmańskich hord najeźdźców”. Padały wręcz 
oskarżenia o to, że instytucje europejskie mszczą się na Wę-
grzech. Na drugi dzień po uruchomieniu procedury Arty-
kułu 7, Viktor Orbán stwierdził, że fakt ten nie będzie miał 
dla Węgrów żadnych konsekwencji, nie zagrozi im żadnymi 
sankcjami, a zatem nie stanowi zagrożenia. Element, na który 
również zwracał uwagę węgierski rząd, dotyczył nieprawidło-
wego sposobu liczenia głosów w czasie samego głosowania. 
Chodziło o nieuwzględnienie w głosowaniu głosów wstrzy-
mujących się. Takich głosów było 48, więc gdyby wzięto je 
pod uwagę, procedura nie zostałaby wszczęta. Parlament 
Europejski dysponował jednak analizą prawną, która uzasad-
niała zastosowanie przyjętego trybu głosowania. W związku 
z tym Węgry złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
UE (TSUE), jednak ta wciąż nie została rozpatrzona.
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Dnia 25 lipca 2019 r. Komisja Europejska skierowała do 
TSUE skargę przeciwko Węgrom, uznając za niezgodne 
z unijnymi przepisami działania związane z wprowadzeniem 
nowego prawa azylowego. Równolegle Komisja Europejska 
rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa UE w związku 
z pakietem antyimigracyjnym, występującym pod nazwą 
„Stop Soros”. Jego najbardziej kontrowersyjnym zapisem 
jest de facto penalizacja pomocy imigrantom.

Co ciekawe, największe na Węgrzech inwestycje finan-
sowane z budżetu UE odbywają się w ramach tzw. planu 
Széchenyiego. Jednakże na tablicach informujących o tym 
fakcie najbardziej wyeksponowano logo „planu”, a nie unijne, 
które pozostaje na uboczu. Niejednokrotnie sprawia to wra-
żenie, że głównym inwestorem jest władza centralna bądź 
samorządowa. Przedstawiciele węgierskiego rządu w kam-
panii wyborczej do Parlamentu Europejskiego wskazywali, 
że rozwój Węgier jest zasługą wyłącznie samych Węgier, nie 
zaś unijnych dotacji. Odpowiedzią premiera Węgier na po-
jawiające się informacje o możliwości zmniejszenia dopłat 
z budżetu UE dla Węgier była deklaracja, że ewentualny 
deficyt w środkach na inwestycje zostanie zastąpiony kre-
dytami z Chin. Taką możliwość dają rozwijane intensywnie 
relacje chińsko-węgierskie. Co więcej, kryzys w relacjach 
z UE sprawił, że po 2011 r. węgierska dyplomacja zaczęła roz-
budowywać politykę zagraniczną na innych kierunkach, co 
miało niejako rekompensować niesatysfakcjonującą współ-
pracę z UE. W jej ramach rozwijano i zacieśniano relacje m.in. 
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z Rosją, Chinami czy Turcją. Współpraca taka miała stanowić 
pewną alternatywę dla UE. Mając jednak na uwadze rzeczy-
wiste efekty zacieśnienia współpracy w nowych obszarach, 
w tym deklaracji, że 1/3 eksportu będzie sprzedawana poza 
UE, przynajmniej na razie alternatywy stanowić ona nie 
może9. Tym bardziej że największym partnerem w wymia-
nie handlowej są Niemcy. Należy przypomnieć, że – według 
wyliczeń opublikowanych w styczniu 2019 r. – do grudnia 
2017 r. Węgry otrzymały 35 mld euro więcej, aniżeli wpła-
ciły do unijnego budżetu, o czym informował Gábor Zup-
kó, dyrektor przedstawicielstwa KE na Węgrzech. Dotacje 
otrzymało 200 tys. projektów, a dzięki funduszom unijnym 
stworzono co najmniej 150 tys. miejsc pracy10.

Warto również wskazać, że w relacjach z UE mamy do 
czynienia z poważnym rozdźwiękiem pomiędzy tym, co ko-
munikowane jest na potrzeby wewnętrzne, tj. swoim wybor-
com na Węgrzech, a tym, co faktycznie deklaruje się na forum 
instytucji europejskich. O ile stanowisko rządu Węgier jest 
na Węgrzech jednoznaczne i wyklucza wypracowywanie 
konsensusu, o tyle w praktyce politycznej ów konsens poja-
wia się bardzo szybko. Jest on wówczas prezentowany jako 

9 Por. D. Héjj, Węgry rok po wyborach parlamentarnych. Constans, „Komentarze 
IEŚ” 2019, nr 10, https://ies.lublin.pl/komentarze/wegry-rok-po-wyborach-parla-
mentarnych-constans-10-10-2019 [20.07.2019].

10 35 mld euro netto. Tyle dostały Węgry od czasu wejścia do UE, 24.01.2019, https://
forsal.pl/artykuly/1394247,wegry-dostaly-od-wejscia-do-ue-35-mld-euro-netto.
html [20.07.2019].
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sukces węgierskiej dyplomacji i dowód na znaczenie Węgier 
na unijnej scenie. Warto w tym miejscu podać jako przykład 
długą debatę, jaka trwała w europejskiej opinii publicznej, na 
temat ewentualnego opuszczenia Europejskiej Partii Ludo-
wej przez Fidesz po tym, jak w grudniu 2018 r. ugrupowanie 
zostało zawieszone w prawach członkowskich. Sugerowano 
wręcz, że Viktor Orbán stworzy w Parlamencie Europejskim 
nową frakcję. Tak się jednak nie stało.

Ocena członkostwa
W związku z otwarcie eurosceptyczną bądź niejednokrot-
nie antyunijną polityką prowadzoną przez węgierski rząd, 
w której „Bruksela” przestała być słowem określającym sto-
licę Królestwa Belgii, a stała się słowem wytrychem odno-
szącym się do zagrożeń spływających na Europę: masowej 
migracji, islamizacji wypierającej ludność europejską i terro-
ryzmu, można by się spodziewać, że społeczeństwo węgier-
skie podzieli chociaż w pewnej części emocje rządzących. 
Tak się jednak nie dzieje, jest wciąż dobrze nastawione do 
Unii Europejskiej.

W badaniu Eurobarometru z 2014 r. na pytanie „Czy człon-
kostwo w Unii Europejskiej jest…?” 44% ankietowanych od-
powiedziało, że czymś pozytywnym, 43% – ani pozytywnym, 
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ani negatywnym, 11% – negatywnym, a 2% badanych nie 
miało w tej sprawie zdania11.

W 2016 r., a zatem już po ustaniu na Węgrzech kryzysu mi-
gracyjnego, na to samo pytanie pozytywnie odpowiedziało 
47% ankietowanych, co stanowiło wzrost o 1 p.p. względem 
poprzedniego badania, 41% było zdania, że „raczej dobrze, 
aniżeli źle” (+3 p.p. r.r.), 11% oceniło członkostwo negatyw-
nie, co stanowiło spadek o 3 p.p. względem badania z 2015 r.12 
Z kolei w badaniu z 2017 r. na pytanie „Biorąc wszystko pod 
uwagę, czy Pana/Pani zdaniem [nasz kraj] zasadniczo sko-
rzystał na członkostwie w Unii Europejskiej czy też nie?” 
odpowiedź „skorzystał” wybrało 72% Węgrów, co było jedena-
stym wynikiem, uwzględniając inne państwa członkowskie13. 
W najnowszych badaniach (2019) 61% ankietowanych uznaje, 
że członkostwo jest czymś pozytywnym, 31% uważa, że jest 
„raczej dobre, aniżeli złe”, a 7%, że jest czymś złym. To naj-
niższy odsetek negatywnych ocen UE w dotychczasowych 
badaniach14. Węgrzy uodpornili się na tę strefę antyunijnej 

11 Eurobarometr Parlamentu Europejskiego 2014, http://europarl.europa.eu/at-your-
-service/files/be-heard/eurobarometer/2015/parlemeter-2014/analytical-synthe-
sis/pl-analytical-synthesis-parlemeter-2014.pdf [20.07.2019].

12 Parlemeter 2016. Analytical overview, http://www.europarl.europa.eu/pdf/euro-
barometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_en.pdf [20.07.2019].

13 Parlametr 2017, http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/
eurobarometer/2017/citizens-views-on-ep-and-eu/report/pl-report-citizens-view-
s-on-ep-and-eu-201710.pdf [20.07.2019].

14 Eurobarometer 2019, https://external-preview.redd.it/gHMXQ6YI1c1SDk 
qL1XMyqwT_kkgWytT_rng0KfKirRU.png?auto=webp&s=745e51845d813 
549a5c8f08e4398973df7f86bb4 [20.07.2019].
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polityki, wielokrotnie kontestującą sens przynależności do 
UE. Rynek unijny sprzyja zwalczaniu bezrobocia, trwa bo-
wiem na Węgrzech masowa emigracja zarobkowa głównie 
do Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, przy czym odsetek 
wyjeżdżających stale rośnie. Odpływ siły roboczej jest jed-
nym z poważnych problemów węgierskiej gospodarki, która 
wobec odrzucenia możliwości pozyskiwania imigrantów na 
rynek pracy notuje coraz większe braki siły roboczej. Zagra-
niczni inwestorzy uznają to za największą przeszkodę w lo-
kowaniu kapitału i rozwoju biznesu na Węgrzech.

Ciekawe dane przynoszą badania sondażowe opinii pu-
blicznej w kwestii stosunku Węgrów do przyjęcia wspólnej 
waluty euro. Według badania z grudnia 2017 r., 61% Węgrów 
opowiada się za przystąpieniem do strefy euro, przeciwko 
jest 39%. (Interesujące, że w tym samym badaniu Polacy 
odpowiedzieli dokładnie odwrotnie). W lipcu 2016 r. mini-
ster gospodarki (obecnie minister finansów) Mihály Varga 
stwierdził na łamach dziennika „Magyar Hírlap”, że „Jeśli 
procesy gospodarcze będą trwałe i bardziej zbliżymy się do 
średniego stopnia rozwoju w UE, a nasza wydajność jesz-
cze się poprawi, to nie uważam przyłączenia się (do strefy 
euro) pod koniec dekady za pozbawione podstaw”. Już trzy 
dni później minister precyzował, że na razie wprowadzenia 
euro nie będzie, bowiem Węgry mogłyby na tym stracić, 
także biorąc pod uwagę kryzys w strefie euro i trudności 
z budowaniem konkurencyjności. Trzy dni wystarczyły, aby 
z jednej strony zbadać stosunek obywateli do euro, z drugiej 



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 75

Węgry

zaś wysłać komunikat do UE, że nie jest się przeciwnikiem 
wspólnej waluty, chociaż – o czym należy pamiętać – do przy-
jęcia euro potrzebna byłaby zmiana konstytucji, bowiem to 
w niej forint figuruje jako waluta narodowa.

Podsumowanie
Analiza 15 lat członkostwa w UE jednoznacznie wskazu-
je na to, że był to dla Węgier okres korzystny. Należy tutaj 
brać pod uwagę przede wszystkim aspekt ekonomiczny 
i gospodarczy. Niepopularna polityka gospodarcza Viktora 
Orbána pozwoliła na wykorzystanie szansy współpracy na 
rynku wewnętrznym. W aspekcie politycznym czas ten od 
dziewięciu lat jest trudny. Dość przypomnieć, że procedura 
Artykułu 7 została stworzona głównie z myślą o Węgrzech. 
Rządząca na Węgrzech koalicja wiązała z ostatnimi eurowy-
borami spore nadzieje, uznając, że nowy układ sił w Parla-
mencie Europejskim oraz w Komisji Europejskiej nie będzie 
skłonny do dalszego procedowania Artykułu 7.1 w kierunku 
7.2, a co więcej – że spory zostaną wyciszone. Tak się jednak 
nie stanie, co może wpływać na dalszą retorykę rządu. Ta 
bowiem, jak pokazuje reakcja na skargę przeciwko Węgrom 
za pakiet ustaw „Stop Soros”, pozostaje niezmienna, koncen-
trując się na podkreślaniu roli Węgier w ochronie zewnętrz-
nych granic UE w kontrze do (zdaniem węgierskiego rządu) 
proimigracyjnych unijnych urzędników oraz polityków róż-
nych frakcji parlamentarnych. Węgry są także przedmiotem 
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wielu postępowań komisji kontroli budżetowej Parlamentu 
Europejskiego (OLAF), która w toku prowadzonych czynno-
ści domaga się zwrotu części dopłat unijnych z powodu ich 
nietransparentnego wydatkowania. Ewentualnej zmiany re-
toryki możemy spodziewać się bliżej ostatecznych rozmów 
dotyczących kształtu kolejnej perspektywy budżetowej.
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Droga Litwy do Unii Europejskiej
Dnia 11 marca 1990 r. Rada Najwyższa Litewskiej SRR 
podjęła uchwałę o przywróceniu niepodległego państwa 
litewskiego1, co można uznać za symboliczny początek li-
tewskiego „powrotu do Europy”. Litwa wraz z niepodle-
głością odzyskała możliwość suwerennego decydowania 
o przynależności do organizacji, sojuszy i bloków między-
narodowych. Już w początkowym okresie niepodległości 

1 Akt przywrócenia niepodległego państwa litewskiego, Aktas dėl Lietuvos nepri-
klausomos valstybės atstatymo, 11.03.1990, https://www.lrs.lt/sip/portal.sho-
w?p_r=5730&p_k=1 [14.07.2019].

1. Dominik Wilczewski

LITWA
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litewskie elity polityczne uznały, że dalsze pozostawanie 
w ścisłych związkach z Rosją nie leży w interesie państwa 
(mając przede wszystkim na uwadze Wspólnotę Niepod-
ległych Państw). Dnia 8 czerwca 1992 r. Rada Najwyższa 
(przekształcona w Sejm) Litwy przyjęła akt o nieprzystę-
powaniu do postradzieckich związków wschodnich2. Zgod-
nie z jego postanowieniami Litwa miała nie dołączać do 
jakichkolwiek nowych politycznych wspólnot tworzonych 
na bazie dawnego ZSRR.

Akt był formą zabezpieczenia prozachodniego kierunku 
polityki państwa. Żywiono obawy, że może on zostać odwró-
cony w przypadku powrotu do władzy postkomunistów. 
Dawna Komunistyczna Partia Litwy – ta jej część, która po-
parła aspiracje niepodległościowe i pod koniec 1989 r. zerwała 
współpracę z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego 
– przekształciła się w Litewską Demokratyczną Partię Pra-
cy (LDDP) i upodobniła się do zachodnioeuropejskich so-
cjaldemokracji. W 1992 r. nieoczekiwanie wygrała wybory 
parlamentarne, pokonując wywodzący się ze środowisk nie-
podległościowych Sąjūdis, a w 1993 r. jej przywódca Algirdas 
Brazauskas został wybrany na pierwszego po odzyskaniu 

2 Akt konstytucyjny Republiki Litewskiej o nieprzystępowaniu Republiki Litewskiej 
do postradzieckich związków wschodnich, 8.06.1992, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/
txt/konst/litwa-d.html [14.07.2019].
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niepodległości prezydenta Litwy3. Nie wpłynęło to jednak 
na zmianę wektorów polityki zagranicznej4.

Zaangażowanie w integrację europejską od samego po-
czątku nie ograniczało się jedynie do deklaracji. Jeszcze 
przed formalnym rozpadem Związku Radzieckiego, 14 grud-
nia 1990 r. premierzy republik bałtyckich wystąpili do ówcze-
snej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) z prośbą 
o udzielanie im w sposób bezpośredni (z pominięciem struk-
tur radzieckich) pomocy politycznej, gospodarczej lub kultu-
ralnej5. Dnia 27 sierpnia 1991 r. niepodległość Litwy została 
uznana przez Wspólnoty Europejskie, po czym nastąpiło 
nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Rzeczywisty po-
czątek procesu integracji nastąpił 11 maja 1992 r. wraz z za-
warciem przez Litwę i EWG umowy o współpracy handlowej 
i gospodarczej (weszła w życie 1 stycznia 1993 r.) oraz umo-
wy o wolnym handlu (weszła w życie 1 stycznia 1995 r.). Od 
marca 1993 r. Litwa została objęta pomocą udzielaną przez 
Unię Europejską w ramach funduszy PHARE.

Formalne otwarcie procedury akcesyjnej nastąpiło 
w 1995 r.: 12 czerwca podpisano umowę stowarzyszeniową 

3 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013, s. 182.
4 W przekonaniu o słuszności wyboru kierunku prozachodniego elity litewskie 

utwierdziły wydarzenia z grudnia 1993 r. w Rosji (rozwiązanie parlamentu i szturm 
wojsk wiernych prezydentowi na parlament), które wskazywały, że Rosja pozostaje 
obszarem zagrożeń, niestabilności i tendencji autorytarnych, por. K. Buchowski, 
Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013, s. 102-107.

5 A. Eidintas i in., Historia Litwy, Wilno 2013, s. 298.
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z UE (weszła w życie 1 lutego 1998 r.), która następnie została 
przyjęta przez Sejm, zaś 8 grudnia rząd Litwy złożył formal-
ny wniosek o przyjęcie do UE. Decyzja Komisji Europejskiej 
z lipca 1997 r. o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Estonią 
(razem z innymi państwami Europy Środkowej), a pomi-
nięciu Łotwy i Litwy, została w Wilnie przyjęta z rozczaro-
waniem6. Oznaczało to konieczność przyśpieszenia reform 
wewnętrznych oraz implementacji prawa wspólnotowego. 
Dnia 17 marca 1998 r. Sejm Litwy przyjął uchwałę w sprawie 
narodowego programu implementacji acquis, co dało pozy-
tywy impuls do szybszego wprowadzania w życie zmian 
prawnych i proceduralnych.

Postępy w implementacji acquis w latach 1998-1999 zostały 
docenione przez Komisję Europejską. W grudniu 1999 r. Rada 
Europejska zaprosiła Litwę do negocjacji akcesyjnych. Roz-
mowy rozpoczęły się 15 lutego 2000 r. Otwartych zostało 
29 z 31 rozdziałów negocjacyjnych, z których do połowy 
2001 r. udało się zamknąć 18. W raporcie Komisji Europej-
skiej z 13 listopada 2001 r. w sprawie postępów procedury 
rozszerzenia, przewidującym zamknięcie negocjacji z pań-
stwami kandydującymi do końca 2002 r. oraz gotowość ich 
akcesji w 2004 r., pozytywnie oceniono (z pewnymi zastrzeże-
niami) stan działań Litwy na rzecz uzyskania członkostwa7. 

6 K. Buchowski, op.cit., s. 135.
7 Making a success of enlargement. Strategy paper and report of the European 

Commission on the progress towards accession by each of the candidate coun-
tries. COM (2001) 700 final, 13.11.2001, s. 53-56.
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Zamknięcie negocjacji nastąpiło na szczycie Rady Europej-
skiej w Kopenhadze 12-13 grudnia 2002 r. Traktat akcesyjny 
podpisali 16 kwietnia 2003 r. w Atenach w imieniu Litwy 
premier Algirdas Brazauskas i minister spraw zagranicz-
nych Antanas Valionis.

Litwa w Unii Europejskiej
Celowość przystąpienia do UE przez cały okres przedakce-
syjny nie budziła na Litwie wątpliwości. W pierwszych latach 
niepodległości kluczowe znaczenie nadano jednak integracji 
ze strukturami NATO, do czego Litwa dążyła w celu poprawy 
własnego bezpieczeństwa8. Można z tym wiązać zaniechania 
w przeprowadzaniu pewnych reform, szczególnie gospodar-
czych, w pierwszej połowie lat 90. Upatruje się w tym przy-
czyn początkowych braków postępów w integracji, która 
przyśpieszyła dopiero pod koniec lat 90. W debatach poprze-
dzających akcesję dominowały przede wszystkim argumen-
ty związane ze wzmocnieniem „miękkiego” bezpieczeństwa 
państwa, z dobrobytem ekonomicznym zapewnianym przez 
uczestnictwo we wspólnym rynku i mechanizmach redys-
trybucji oraz ze wzmacnianiem siły negocjacyjnej wobec 
państw trzecich. Najpopularniejsza była jednak kwestia 

8 E. Nekrašas, Refleksje nad litewską polityką zagraniczną, „Politeja” 2011, 
nr 2 (16), s. 80-81.
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dotacji, którą rozpatrywano jako jedną z głównych korzy-
ści członkostwa9.

Idea członkostwa cieszyła się poparciem większości głów-
nych sił politycznych Litwy. Znajdowało to odzwierciedlenie 
w wynikach wyborów prezydenckich i parlamentarnych, 
które wygrywały ugrupowania zdecydowanie proeuropej-
skie. Jednocześnie partie o charakterze eurosceptycznym 
czy wprost kwestionujące członkostwo w UE cieszyły się 
śladowym poparciem. Elementy krytyki pojawiły się w trak-
cie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2002 r., któ-
ra zbiegła się z finiszem negocjacji akcesyjnych. Wybory 
(22 grudnia 2002 – 5 stycznia 2003) wygrał Rolandas Paksas, 
który deklarował utrzymanie prozachodniego kursu polityki 
zagranicznej, ale jednocześnie zapowiadał obronę narodo-
wego interesu w stosunkach z UE10.

Członkostwo w UE było popierane przez zdecydowa-
ną większość społeczeństwa litewskiego. W badaniu „Can-
didate countries Eurobarometer”, prowadzonym w latach 
2001-2004, większość ankietowanych Litwinów oceniała 
członkostwo w UE pozytywnie11. Wyniki referendum w spra-

9 R. Vilpišauskas, Ekonomia polityczna członkostwa Litwy w Unii Europejskiej: ocze-
kiwania i doświadczenia pięciu lat, „Politeja” 2011, nr 2 (16), s. 57-58.

10 Paksas zapowiadał między innymi, że będzie zabiegać o to, aby UE pokryła koszty 
zamknięcia przez Litwę Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, Nations in Transit 2003, 
Freedom House, 2003, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2003/
lithuania [13.08.2019].

11 Najwyższe poparcie – 65% (wiosna 2003 r.), najniższe – 41% (jesień 2001 r.), Euro-
barometer Spring 2004. Public opinion in the European Union, July 2004, s. 190.
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wie członkostwa (10-11 maja 2003) pokazały jeszcze wyższe 
poparcie: udział wzięło w nim 63,37% uprawnionych, z czego 
za wstąpieniem do UE opowiedziało się 91,07% głosujących12. 
Głosowanie poprzedziła wieloletnia oficjalna kampania in-
formacyjna prowadzona przez litewski rząd. Niemal wszyst-
kie liczące się siły polityczne opowiedziały się za akcesją, 
a w kampanię na rzecz członkostwa zaangażowali się urzę-
dujący prezydent Rolandas Paksas, jego poprzednik Valdas 
Adamkus oraz premier Algirdas Brazauskas, zaś swoim au-
torytetem wsparł ją również Kościół katolicki13.

Litwa została członkiem UE 1 maja 2004 r. Do składu Komi-
sji Europejskiej jako przedstawiciel Litwy została dołączona 
Dalia Grybauskaitė, która początkowo wspólnie z Viviane Re-
ding pełniła funkcję komisarza ds. edukacji i kultury, a 22 li-
stopada 2004 r. już samodzielnie objęła stanowisko komisarza 
ds. budżetu i programowania finansowego14. Dnia 13 czerw-
ca 2004 r. po raz pierwszy odbyły się na Litwie wybory do 
Parlamentu Europejskiego, w których wybierano 13 delega-

12 Referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2003 m. ge-
gužės 10-11 d., https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2003/referendumas/
rezultatai/rez_l_16.htm [13.08.2019].

13 L. Mažylis, I. Unikaitė, Referendum briefing No 8. The Lithuanian EU Accession 
Referendum 10-11 May 2003, Vytautas Magnus University, European Parties Elec-
tions and Referendums Network, 2003.

14 Dalia Grybauskaitė pełniła funkcję w latach 2004-2009, kolejnymi komisarzami 
z Litwy byli: Algirdas Šemeta, komisarz ds. budżetu i programowania finansowego 
(do 2010 r.), a następnie ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć 
finansowych (w latach 2010-2014), oraz Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdro-
wia i bezpieczeństwa żywności (od 2014 r.).
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tów15. Jednocześnie z wyborami do Parlamentu Europejskie-
go odbyła się także pierwsza tura wyborów prezydenckich16. 
W drugiej turze (27 czerwca) uważany za prozachodniego Val-
das Adamkus wygrał z byłą premier Kazimierą Prunskienė, 
a jego sukces wyborczy uznany został za potwierdzenie pro-
europejskich nastrojów panujących na Litwie.

Generalnie dyskusje wokół roli Litwy w Europie oraz przy-
szłości i kształtu samej UE nie wykraczały poza ścisłe grono 
zainteresowanych polityków i ekspertów. W pierwszych la-
tach członkostwa polityka europejska nie była przedmiotem 
publicznej debaty, z wyjątkiem kilku ważniejszych kwestii, 
do który należały: zamknięcie Ignalińskiej Elektrowni Jądro-
wej (IAE), wprowadzenie euro czy przystąpienie do strefy 
Schengen17. W przypadku IAE już w okresie negocjacji zgoda 
Litwy na jej zamknięcie była warunkiem przyjęcia do UE, 
stawianym przez Komisję Europejską. Ostatecznie rządowi 
litewskiemu udało się wynegocjować przedłużenie eksplo-
atacji IAE do 2009 r. i pokrycie części kosztów z budżetu unij-
nego18. Niemniej jednak w 2008 r. zostało przeprowadzone 
referendum w sprawie dalszego przedłużenia działalności 
elektrowni. Mimo że większość (91,4%) głosujących opowie-

15 Wcześniej, od 1 maja 2003 r. w Parlamencie Europejskim zasiadali obserwatorzy 
delegowani przez parlament krajowy.

16 Konieczność ich przeprowadzenia wynikała z faktu usunięcia ze stanowiska pre-
zydenta Rolandasa Paksasa w związku ze złamaniem przez niego Konstytucji.

17 R. Vilpišauskas, op.cit., s. 70.
18 Całkowity koszt wygaszania IAE ma wynieść ok. 2,5 mld euro.
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działa się za przedłużeniem, to wyniki referendum były nie-
wiążące z uwagi na nieuzyskanie wymaganej frekwencji19. 
Zdecydowanym przeciwnikiem przeprowadzenia referen-
dum, podważającego sens zobowiązań akcesyjnych Litwy, 
był prezydent Adamkus.

Ocena członkostwa
Po akcesji Litwa stanęła przed koniecznością redefinicji swo-
jej polityki zagranicznej. O ile wcześniej determinowana była 
ona integracją z NATO i UE jako celami nadrzędnymi, o tyle 
po 2004 r. musiała zostać wypełniona nowymi wartościa-
mi. Znalazło to swój wyraz w powstaniu koncepcji „nowej 
polityki zagranicznej”. Punktem wyjścia do jej opracowa-
nia była podjęta przez Sejm Litwy 1 maja 2004 r. uchwała 
w sprawie kierunków polityki zagranicznej, w której m.in. 
deklarowano gotowość odgrywania aktywnej roli na arenie 
międzynarodowej oraz rozwijania współpracy z państwami 
wschodniego sąsiedztwa UE. Realizacja „nowej polityki za-
granicznej” stała się priorytetem drugiej prezydentury Val-
dasa Adamkusa (2004-2009). Litwa miała w niej wykorzystać 
swoje położenie geograficzne jako swego rodzaju „środek 
ciężkości” – rozwijając stosunki z Zachodem i strategiczne 

19 2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl 
Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo, https://www.vrk.lt/statiniai/
puslapiai/2008_seimo_rinkimai/output_lt/referendumas/referendumas.html 
[13.08.2019].
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partnerstwo z Polską, a zarazem aktywnie działać na rzecz 
rozwoju demokracji na Wschodzie20.

Okazało się jednak, że „nowa polityka zagraniczna” i za-
warta w niej koncepcja Litwy jako regionalnego lidera nie 
odpowiadała warunkom wynikającym z sytuacji międzyna-
rodowej21. Po 2009 r. zarzucono ją, w polityce zagranicznej 
pojawiło się natomiast więcej pragmatyzmu. Nie osłabiło to 
jednak zainteresowania kierunkiem wschodnim, które odtąd 
miało być realizowane w ramach nowego formatu, jakim była 
polsko-szwedzka inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Li-
twa aktywnie zaangażowała się w jego realizację w różnych 
wymiarach, dotyczących m.in. wzmacniania praworządności 
i poprawy zarządzania22. Sprawa polityki wschodniej była też 
jednym z głównych akcentów prezydencji Litwy w Radzie 
Unii Europejskiej (druga poł. 2013 r.). Późniejszy rozwój sytu-
acji (tzw. Euromajdan lub rewolucja godności na Ukrainie) 
sprawił, że prezydencja i szczyt Partnerstwa Wschodniego 
w Wilnie (28 listopada 2013) zostały zapamiętane głównie 
z uwagi na decyzję ówczesnego prezydenta Ukrainy Wik-
tora Janukowycza o odstąpieniu od zawarcia umowy sto-
warzyszeniowej z UE.

20 K. Buchowski, op.cit., s. 165-168.
21 E. Nekrašas, op.cit., s. 89-90.
22 L. Kojala, The role of Lithuania in Eastern Partnership Policy, Delfi, https:// 

en.delfi.lt/politics/the-role-of-lithuania-in-eastern-partnership-policy.d?id 
=80320305 [13.08.2019].



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 91

Litwa

Wśród korzyści, jakie osiągnęła Litwa z członkostwa 
w UE, wskazuje się wsparcie finansowe udzielone na moder-
nizację infrastruktury, zwiększenie konkurencyjności litew-
skiej gospodarki, rozwój nauki i innowacji oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. Sukcesem Litwy i pozostałych 
państw bałtyckich było zwrócenie uwagi UE na ich izolację 
energetyczną, a następnie uzyskanie wsparcia finansowe-
go umożliwiającego integrację energetyczną tego obszaru 
z pozostałą częścią Europy23. Pomoc unijna pozwoliła tak-
że zniwelować niekorzystne skutki kryzysu finansowego 
w latach 2008-2010. Kontrowersyjną kwestią pozostaje na-
tomiast przyjęcie wspólnej waluty. Początkowo Litwa mia-
ła przystąpić do strefy euro w 2007 r., jednak prowadzona 
wcześniej ekspansywna polityka fiskalna nie pozwoliła na 
spełnienie kryteriów konwergencji. Dopiero skutki kryzysu 
jasno pokazały konieczność zmiany dotychczasowej polity-
ki. Do przyjęcia euro doszło 1 stycznia 2015 r.

Od momentu akcesji na Litwie czterokrotnie odbyły się 
wybory prezydenckie i do Parlamentu Europejskiego (2004, 
2009, 2014, 2019) oraz również czterokrotnie (2004, 2008, 2012, 
2016) do parlamentu krajowego. Stabilnie wysokim popar-
ciem cieszyli się w nich kandydaci i ugrupowania o nasta-
wieniu proeuropejskim. Szczególnym przypadkiem były 
wybory prezydenckie w 2009 r., wygrane przez pierwszą 
litewską eurokomisarz Dalię Grybauskaitė (pięć lat później 

23 R. Vilpišauskas, op.cit., s. 75.
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uzyskała reelekcję), która doświadczenie w pracy w Komisji 
Europejskiej wykorzystała jako atut w kampanii wyborczej. 
Jedynym ugrupowaniem wśród liczących się na scenie po-
litycznej, które można uznać za eurosceptyczne i któremu 
udawało się utrzymywać poparcie przez dłużej niż jedną 
kadencję, jest populistyczna partia Porządek i Sprawiedli-
wość24. W Parlamencie Europejskim VIII kadencji (2014-2019) 
jej deputowani należeli do uznawanej za eurosceptyczną 
frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Po-
litycy tej partii nie kwestionują jednak w otwarty sposób 
przynależności Litwy do UE.

Podsumowanie
15 lat po akcesji należy stwierdzić, że na Litwie akceptacja dla 
członkostwa w UE utrzymuje się na niezmiennie wysokim 
poziomie, co potwierdzają wyniki badań opinii publicznej. 
W przeprowadzonym na wiosnę 2019 r. badaniu „Spring Eu-
robarometer 2019” 71% ankietowanych Litwinów stwierdziło, 
że ogólnie członkostwo w UE jest pozytywnym zjawiskiem. 
Aż 90% badanych zadeklarowało, że Litwa odniosła więcej 
korzyści niż strat z członkostwa w UE. 72% uczestniczą-
cych w badaniu oświadczyło, że w przypadku referendum 
w sprawie członkostwa zagłosowałoby za pozostaniem w UE 
(przeciwnego zdania było 9% ankietowanych). W przypadku 

24 Jej wieloletnim liderem był odsunięty od stanowiska prezydent Rolandas Paksas.
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trzech wyżej wymienionych pytań odpowiedzi Litwinów 
plasują ich powyżej średniej unijnej25. Nawet przyjęcie euro, 
które początkowo budziło wątpliwości, dziś nie wywołuje 
już tak dużych emocji: liczba osób uważających przyjęcie 
go za pozytywne jest wyższa od liczby przeciwników przy-
jęcia wspólnej waluty i stopniowo wzrasta26. Można zatem 
uznać, że generalnie litewskie społeczeństwo jest euroen-
tuzjastyczne, a nastroje eurosceptyczne należą w nim do 
rzadkości, w przeciwieństwie do wielu społeczeństw tzw. 
„starej Europy”.

Narracja eurosceptyczna, podważająca zasadność człon-
kostwa w UE, sprzeciwiająca się tendencjom federalistycz-
nym, krytykująca unijną politykę w kwestii migracji itp., 
słabo przebijała się również w kampanii przed wyborami 
prezydenckimi w maju 2019 r. Jak pokazują wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez portal Manobalsas.lt27, główni liczą-
cy się kandydaci zgodnie odrzucali stwierdzenie, że wejście 
do UE przyniosło Litwie negatywne skutki. Tego samego zda-
nia był nawet uchodzący za najbardziej eurosceptycznego 
Arvydas Juozaitis28. Najważniejsi kandydaci w mniejszym 
lub większym stopniu sprzeciwiali się federalizacji UE oraz 
odrzucali możliwość stworzenia europejskich sił zbrojnych. 

25 Closer to the Citizens, Closer to the Ballot. Spring Barometer 2019, April 2019.
26 Flash Eurobarometer 473. The Euro Area, October 2018 oraz poprzednie.
27 LR Prezidento rinkimai 2019, Manobalsas.lt, http://www.manobalsas.lt/politikai/

politikai.php [13.08.2019].
28 Otrzymał 4,69% głosów.
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Różnice pomiędzy nimi dotyczyły głównie kwestii prowadze-
nia wspólnej polityki zagranicznej przez UE czy przyjmowa-
nia uchodźców. Zdecydowanie proeuropejskie stanowisko 
zajmował zwycięzca wyborów Gitanas Nausėda.
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ŁOTWA

Droga Łotwy do Unii Europejskiej
Akcesja do Unii Europejskiej oraz do NATO (2004), obok 
członkostwa w Radzie Europy (1995) i innych organizacjach 
(WTO, 1999), należała do priorytetowych kierunków polityki 
zagranicznej Łotwy po odzyskaniu przez nią niepodległości 
w 1991 r. Aspiracje przynależności do wspólnoty transatlan-
tyckiej wynikały z potrzeb zarówno aksjologicznych, eko-
nomicznych, jak i zapewnienia bezpieczeństwa1. Negocjacje 

1 A. Austers, Ten Years of Latvia in the UE – Reflection, Implication and Challenges, 
„Unia Europejska.pl” 2014, nr 2 (225), s. 31-41.

2. 
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akcesyjne rozpoczęto jednak dopiero w 2000 r. (na podstawie 
decyzji przyjętej w Helsinkach w 1999 r.), gdyż Łotwa znala-
zła się w grupie państw mniej zaawansowanych w procesie 
transformacji, razem z Bułgarią, Litwą, Maltą, Rumunią i Sło-
wacją. Zakończono je pod koniec 2002 r., kiedy UE podjęła 
decyzję o przyjęciu Łotwy w poczet członków wraz z pozo-
stałymi dziewięcioma państwami 1 maja 2004 r.

Mimo że dążenia do członkostwa w UE były wyraźne, 
trudno mówić o ponadpartyjnym i ogólnonarodowym kon-
sensusie w tej materii. Partie liberalne i centrowe (m.in. 
centroprawicowa partia Dla Ojczyzny i Wolności / Łotewski 
Narodowy Ruch Niepodległości – łot. Tēvzemei un Brīvībai 
/ Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība, TB/LNNK) opo-
wiadały się za szybkim włączeniem do struktur europej-
skich. Z kolei partie konserwatywne i lewicowe były mniej 
entuzjastyczne wobec UE, jednak starały się wykorzystać 
członkostwo w UE do promocji własnych celów politycz-
nych. Na przykład lewicowa partia Równouprawnienie 
(łot.  Līdztiesība), popierająca akcesję, powoływała się na 
argumenty braku dyskryminacji i równych praw dla mniej-
szości etnicznych, w tym społeczności rosyjskojęzycznych 
na Łotwie, podobnie jak Partia Zgody Narodowej (łot. Tau-
tas Saskaņas partija, TSP), opowiadająca się za pragmatycz-
ną polityką wobec mniejszości narodowych i poprawnymi 
stosunkami z Rosją. Z kolei antyunijna i antynatowska 
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Łotewska Partia Socjalistyczna (łot. Latvijas Sociālistiskā 
partija, LSP) była przeciwna integracji z UE2.

W okresie przedakcesyjnym opinia publiczna na Łotwie 
była znacząco podzielona. W latach 1998-2002 ok. 40-50% 
mieszkańców popierało akcesję, podczas gdy poziom prze-
ciwników akcesji wahał się pomiędzy 25-40%. Dodatkowo 
stosunkowo duża liczba osób była niezdecydowana (15-30%). 
W ostatnich miesiącach przed referendum akcesyjnym 
(20 września 2003) poparcie było bardziej stabilne i utrzy-
mywało się na poziomie ponad 50%, a tuż przed referendum 
wzrosło do ponad 80%. Zwolennicy akcesji wskazywali, że 
członkostwo w UE oznacza dla Łotwy: 1) wzmocnienie po-
zycji i roli międzynarodowej, 2) poprawę bezpieczeństwa, 
3) rozwój handlu i współpracy gospodarczej, 4) przyjęcie 
standardów europejskich i ochronę praw człowieka, 5) od-
rzucenie dziedzictwa sowieckiego oraz 6) brak alternatywy 
w kontekście rozszerzenia UE na państwa Europy Środ-
kowej. W tym czasie dwie kwestie wzbudzały szczególne 
emocje i kontrowersje: suwerenność państwa w nowej struk-
turze oraz status mniejszości rosyjskojęzycznej. Po pierwsze, 
przyszłe członkostwo było porównywane z przynależnością 
do Związku Radzieckiego (dlatego w kampanii na rzecz UE 
pojawiały się hasła „UE to nie Związek Radziecki”). Irytacje 

2 G. Pridham, Referendum Briefing no 10. Latvia’s EU Accession Referendum, 20 Sep-
tember 2003, European Parties Elections and Referendum Network (EPERN), Uni-
versity of Bristol, 2003.
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wzbudzały również biurokratyczne regulacje w UE oraz oba-
wa o utratę suwerenności w polityce zagranicznej Łotwy. 
Te argumenty były szczególnie ważne dla etnicznych Łoty-
szy. Dlatego, aby uniknąć zbytniego upolitycznienia debaty, 
w kampanii promującej UE wzięły udział osoby spoza ośrod-
ka władzy (aktorzy, pisarze) oraz cieszące się autorytetem 
i szacunkiem bez względu na poglądy (ówczesna prezydent 
Łotwy Vaira Vīķe-Freiberga, 1999-2007, wybrana jako kan-
dydatka niezależna). Ponieważ w okresie przedakcesyjnym 
poziom korupcji na Łotwie wzbudzał zastrzeżenia m.in. UE 
i Transparency International, celem było także uwiarygod-
nienie komunikatów. Ponadto, po referendach akcesyjnych 
na Litwie (11-12 maja 2003) i w Estonii (14 września 2003) – z re-
zultatem odpowiednio ponad 90% i 66% „za” – zwolennicy UE 
na Łotwie odwoływali się do „wspólnoty państw bałtyckich”, 
wskazując, że odrzucenie członkostwa przez Łotwę może 
w przyszłości oznaczać jej izolację przez państwa sąsiednie. 
Druga istotna kwestia wiązała się z przyjęciem praw demo-
kratycznego państwa, co miało szczególne znaczenie dla 
mniejszości rosyjskojęzycznej. Chodziło o gwarancje praw 
mniejszości oraz sprawy związane z rozwojem gospodar-
czym państwa i poprawą statusu społecznego mniejszości. 
Członkostwo w UE oznaczało liberalizację ustawodawstwa 
na Łotwie, które w wielu sprawach faworyzowało tytular-
ną większość. W okresie przedakcesyjnym (ale również po 
2004 r.) wiele organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, 
OBWE, UE oraz Amnesty International, krytykowało Łotwę 



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 99

Łotwa

za restrykcyjne prawo obywatelskie, polegające na przywró-
ceniu obywatelstwa jedynie tym osobom, które posiadały je 
przed okupacją 1940 r., oraz ich potomkom. W związku z tym 
około jedna trzecia populacji na Łotwie – byłych obywateli 
Związku Radzieckiego przybyłych na Łotwę w okresie so-
wieckim – otrzymała status „nieobywatela”. Międzynarodo-
wa presja oraz wymogi członkostwa w UE spowodowały, że 
Łotwa wprowadziła stosowne poprawki, ułatwiając nieoby-
watelom dostęp do obywatelstwa. Obecnie nieobywatele 
stanowią 11,8%, co oznacza ponad 252 tys. mieszkańców Ło-
twy, a to znaczy, że problem braku obywatelstwa nie został 
całkowicie rozwiązany3.

Podział opinii publicznej w kwestii członkostwa w UE 
odzwierciedlał więc podział na tle narodowościowym na Ło-
twie. Etniczni Łotysze prezentowali postawę proeuropejską 
(ok. 50-60%) częściej niż członkowie mniejszości (35-40%). 
Interesujące, że w przypadku tych ostatnich argument eko-
nomiczny (dążenie do uzyskania poziomu rozwoju gospo-
darczego porównywalnego do państw Europy Zachodniej) 
nie był znaczący. W Łatgalii, regionie położonym w połu-
dniowo-wschodniej części państwa, o najniższym wskaź-
niku rozwoju ekonomiczno-społecznego, zamieszkiwanym 
w przeważającej większości przez mniejszość rosyjskoję-
zyczną, poparcie dla UE było najmniejsze. W rezultacie wy-

3 A. Kuczyńska-Zonik, Non-citizens in Latvia: Is it a real problem?, „Sprawy Naro-
dowościowe” 2017, nr 49, DOI: 10.11649/sn.1438.
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niki referendum przeprowadzonego 20 września 2013 r. były 
następujące: 67% głosujących poparło akcesję, 32% było prze-
ciwnych. Najwyższe poparcie zanotowano w regionie Valmie-
ra, w północno-wschodniej części państwa (zamieszkiwanej 
w 84% przez etnicznych Łotyszy i w 13% przez mniejszość 
rosyjskojęzyczną), podczas gdy najwięcej głosów przeciwko 
UE padło w Łatgalii: Rzeżycy (łot. Rēzekne, 56%), mieście Dy-
neburg (łot. Daugavpils, 67%) oraz Krasławiu (łot. Krāslava, 
50%). Łotysze głosujący poza granicami państwa w ponad 
92% opowiedzieli się za przyłączeniem do UE. Jednocześnie 
procent udziału Łotyszy w referendum okazał się największy 
wśród państw rozszerzenia z 2004 r. i osiągnął 72,53%4. Wyniki 
referendum odzwierciedlały nie tylko etniczne podziały na 
Łotwie (mniejszości rosyjskojęzyczne z reguły obawiały się, że 
włączenie do UE ochłodzi relacje Łotwy z Rosją), ale również 
ekonomiczno-społeczne podziały, gdyż wśród przeciwników 
akcesji znalazły się też osoby, które poniosły największe kosz-
ty transformacji po upadku komunizmu na Łotwie.

Łotwa w Unii Europejskiej
Akcesja zdeterminowała kształt instytucji w państwie, mia-
ła wpływ na prawodawstwo oraz stworzyła możliwość swo-

4 J. Jańczak, Droga Łotwy do członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] T. Szymczyński 
(red.), Negocjowanie granic od UE 15 do UE 27. Rozszerzenie wschodnie Unii Euro-
pejskiej, część druga, Grupa Helsińska (2004-2007). Litwa, Łotwa, Słowacja, Mal-
ta, Bułgaria, Rumunia w UE. Tom V, Poznań 2009, s. 59-80.
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bodnego przepływu towarów, usług i osób. Po pierwsze, 
zarówno rozszerzyła, jak i zmieniła kierunek przepływu 
towarów i usług w regionie. Przekierowała bowiem eksport 
z Europy Zachodniej i Północnej (Dania, Finlandia, Niemcy, 
Szwecja) do państw bałtyckich, w tym do Łotwy. Ponadto, 
podczas gdy w 2004 r. łotewskie produkty były eksporto-
wane do 152 państw, w 2013 r. liczba partnerów handlowych 
Łotwy wzrosła do 200. Wzrósł też poziom wymiany towa-
rów pomiędzy Łotwą a Litwą i Estonią. Państwa nordyckie 
pozostają ważnymi partnerami Łotwy we współpracy go-
spodarczej, jednak kontakty te charakteryzuje znaczna asy-
metria na korzyść państw nordyckich. Po drugie, skutkiem 
otwarcia granic był swobodny przepływ osób w ramach UE, 
z czego skorzystali tak Łotysze, jak i mniejszości rosyjsko-
języczne. W ciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania w UE 
liczba nieobywateli na Łotwie spadła o 2/3 w porównaniu 
do poziomu z 2004 r. (można to przypisać chęci uzyskania 
korzyści wynikających z obywatelstwa UE, jak też przyjęcia 
obywatelstwa Rosji lub państw trzecich). Dynamika procesu 
naturalizacji była widoczna zwłaszcza w okresie okołoak-
cesyjnym. Łotwa stała się państwem atrakcyjnym również 
dla rezydentów szczególnie z obszaru z WNP (prowadzenie 
biznesu, zakup nieruchomości).

Po akcesji Łotwa musiała określić, co chce osiągnąć w ra-
mach UE oraz w jaki sposób chce to zrobić. Do priorytetów 
Łotwy w ramach UE należały: 1) rozwój funduszy struktu-
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ralnych, 2) poparcie dla Partnerstwa Wschodniego i rozsze-
rzenia UE oraz 3) wspólna polityka energetyczna5.

Ad 1. Przed wstąpieniem do UE Łotwa należała do grupy 
państw o niskim stopniu rozwoju społeczno-gospodarcze-
go i wysokim poziomie korupcji. W 2001 r. PKB na miesz-
kańca wynosił 39% średniej UE. Z tego względu największe 
znaczenie miała polityka spójności UE, traktowana jako 
instrument zapewniający Łotwie stabilny rozwój i wyrów-
nanie warunków ekonomicznych i społecznych w stosunku 
do bogatszych państw Europy Zachodniej. W latach 2004-
2015 fundusze UE (m.in. fundusze strukturalne, polityka 
spójności, PHARE) stanowiły 1,5-2,9% PKB Łotwy, dzięki 
czemu w 2010 r. PKB na mieszkańca został podniesiony do 
poziomu 56% średniej UE.

Środki te wsparły projekty zwłaszcza w dziedzinie rol-
nictwa i rozwoju infrastruktury. Poparcie dla budowy Rail 
Baltica i Via Baltica wynikało z przekonania, że połączenia 
transportowe są ogromną szansą dla państw bałtyckich na 
dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy i będą wpływały 
na ten rozwój przez samo zwiększenie dostępności komuni-
kacyjnej, ale przysłuży się to również współpracy naukowej 
i biznesowej, postępowi w dziedzinie rolnictwa i turystyki 
między państwami bałtyckimi a państwami regionu Europy 
Środkowej i Północnej. Jednak w dalszym ciągu Łotwa zaj-

5 D. Auers, Comparative Politics and Government of the Baltic States, Palgrave 
Macmillan UK, 2015, s. 195-225.
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muje trzecie miejsce pod względem najniższej jakości dróg. 
43% dróg regionalnych na Łotwie jest w złym stanie.

Ad 2. Partnerstwo Wschodnie (PW) należy do najważ-
niejszych kierunków polityki zagranicznej Łotwy. Państwo 
to na długo przed zainicjowaniem PW utrzymywało bliskie 
stosunki ze wschodnimi partnerami. Podczas prezydencji 
Łotwy w Radzie Unii Europejskiej (pierwsza poł. 2015 r.) pro-
gram ten został włączony do jej priorytetów. Poprzez PW Ło-
twa buduje swój europejski i międzynarodowy wizerunek 
państwa, które odniosło sukces transformacji po upadku 
Związku Radzieckiego oraz potrafi skutecznie współpra-
cować z państwami Europy Wschodniej. Oprócz wymiaru 
ideologicznego, program PW ma także wymiar praktyczny, 
gdyż kierunek wschodni w polityce zagranicznej Łotwy 
(Azerbejdżan i Armenia) należy widzieć w kontekście jej 
zainteresowań współpracą gospodarczą z państwami Azji 
Centralnej i Chinami6.

Ad 3. Od 2001 r. Łotwa należy do systemu elektroener-
getycznego BRELL (Białoruś, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa). 
Z powodu niestabilności systemu i ryzyka wynikającego ze 
zmian geopolitycznych synchronizacja sieci elektroener-
getycznych z systemem europejskim stała się trzecim wy-
raźnym kierunkiem aktywności Łotwy w UE i płaszczyzną 
współpracy między trzema państwami bałtyckimi. Dzięki 

6 I. Bruģe, The Eastern Partnreship – Still a Priority for Latvia, „Latvian Foreign and 
Security Policy” 2018, s. 148-162.
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środkom UE wybudowano połączenia elektroenergetycz-
ne w regionie: z Polską (LitPol Link), ze Szwecją (NordBalt) 
i z Finlandią (EstLink1 i EstLink2). Obecnie planowany jest 
kolejny projekt synchronizacji o wartości ok. 1,4 mld euro 
(łot. operator Augstsprieguma tīkls – AST ma zapewnić ok. 
20 mln euro), który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne 
trzech państw bałtyckich poprzez uniezależnienie ich od 
dostaw prądu od Rosji.

Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Ło-
twy obejmowały także ograniczenie importu energii (z 58% 
w 2004 r. do 45% w 2014 r.) oraz rozwój infrastruktury od-
nawialnych źródeł energii (OZE). W latach 2007-2013 na ten 
ostatni cel przeznaczono łącznie 1,7% (67 mln euro) środków 
w ramach polityki spójności UE. Obecnie znaczenie OZE na 
Łotwie jest stosunkowo duże (trzecie miejsce w UE) i prze-
kracza jedną trzecią zużycia krajowego brutto (38,10%).

Proces transformacji politycznej, gospodarczej i społecz-
nej w okresie przedakcesyjnym oraz poważne skutki kryzysu 
finansowego w latach 2008-2010, m.in. spadek PKB per capita 
o 25% w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego (mniej-
szy spadek zanotowano w tym czasie w Estonii – 19% i na 
Litwie – 21%), a także wzrost bezrobocia do poziomu 19,48% 
(2010), wymagały przyjęcia rygorystycznych programów 
oszczędnościowych. Dodatkowo zmiana waluty na euro od 
1 stycznia 2014 r. spowodowała wzrost cen na Łotwie. Mimo 
to członkostwo w UE jest oceniane pozytywnie, a instytucje 
UE cieszą się niesłabnącym zaufaniem opinii publicznej. Nie-
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zależnie od tego w 2018 r. to jednak Łotysze mieli najmniejsze 
zaufanie (49%) i najmniej pozytywny stosunek do UE (38%) 
spośród trzech państw bałtyckich7.

Ocena członkostwa
Po 15 latach członkostwo w UE, obok współpracy transatlan-
tyckiej (NATO) oraz regionalnej, w dalszym ciągu należy do 
strategicznych celów polityki zagranicznej Łotwy, który słu-
ży zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz ochronie jego 
mieszkańców. UE jest szczególną platformą współpracy mię-
dzynarodowej, która zapewnia zrównoważony rozwój oraz 
realizację interesów Łotwy w wymiarze bezpieczeństwa i go-
spodarki. Łotwa stara się aktywnie uczestniczyć w procesie 
podejmowania decyzji na szczeblu UE i popiera zacieśnianie 
współpracy w ramach UE pod hasłem „Jedność i solidarność” 
w wymiarze aksjologicznym, jak i integrację w strefie Schen-
gen8. Opowiada się za solidarnością państw UE w kwestii 
polityki migracyjnej i azylowej (jednak preferuje model re-
lokacji na zasadzie dobrowolności), jest przeciwko „Europie 
wielu prędkości” i realizacji projektu Nord Stream II. W jej 
ocenie, do najpoważniejszych aktualnych wyzwań UE nale-

7 Standard Eurobarometer 90 Autumn 2018, Public opinion in the European Union, 
November 2018, s. 6, https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/eb90_fir_
en.pdf [2.09.2019].

8 E. Rinkēvičs, Address by the Minister of Foreign Affairs, „Latvian Foreign and Se-
curity Policy” 2019, s. 7-10.
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żą: 1) negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, 2) 
projekt wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, 3) pro-
blem migracji, w tym ochrona zewnętrznych granic UE, 4) za-
pewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego w strefie euro 
oraz 5) rządy prawa. W ostatnich latach Łotwa wyraża obawy 
o zagrożenia spowodowane terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, wzrost populizmu w Europie, euroscepty-
cyzm oraz społeczną apatię. Ponadto na dynamikę i tempe-
raturę dyskusji politycznych na Łotwie wpływają kwestie 
relacji UE z Rosją (determinowane aneksją Krymu i kon-
fliktem na Ukrainie) oraz związane z polityką klimatyczną9.

Decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE została przyjęta 
z obawą, gdyż pozostaje ona jednym z ważniejszych partne-
rów handlowych Łotwy (5. miejsce pod względem eksportu 
i 10. pod względem importu), którego udział procentowy wy-
nosi 5,6 PKB Łotwy (2017). Zaniepokojenie wywołała także sy-
tuacja pozostających w Wielkiej Brytanii migrantów z Łotwy. 
Oba państwa uzgodniły więc zachowanie praw obywateli 
Łotwy przebywających dotychczas w Wielkiej Brytanii (wg 
szacunków ok. 118 tys.; dla porównania ok. 300 Brytyjczyków 
mieszka obecnie na Łotwie) oraz utrzymanie korzystnych 
warunków dla łotewskich przedsiębiorstw. Łotwie zależy 

9 I. Bloma, Latvia’s Interests in the European Union: Between Clarity and Uncerta-
inty, „Latvian Foreign and Security Policy” 2017, s. 99-111.
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więc na utrzymaniu bliskich stosunków z Wielką Brytanią, 
zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i w ramach UE10.

W kwestii nowych ram finansowych, Łotwa jest przeciw-
na zmniejszeniu wydatków na politykę spójności i Wspólną 
Politykę Rolną (dopłaty bezpośrednie dla rolników i fun-
dusz rozwoju obszarów wiejskich), które zapewniają stabilną 
sytuację społeczno-ekonomiczną oraz wyrównują różnice 
w poziomie rozwoju między państwami w UE. Powyższe 
założenia są szczególnie istotne w kontekście stałej depopu-
lacji na Łotwie (od momentu akcesji liczba ludności spadła 
o 14%, najwięcej w regionie Łatgalii). Łotwa popiera także 
alokacje środków finansowych w ramach takich priorytetów, 
jak: realizacja projektu Rail Baltica oraz nowych programów 
„Horyzont Europa”, „Cyfrowa Europa” czy „Europejski Fun-
dusz Obronny”. Wspiera również utrzymanie Instrumentu 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Podsumowanie
Generalnie, 15 lat Łotwy w UE oceniane jest pozytywnie. Ło-
twa wzmocniła swoje bezpieczeństwo (zwłaszcza w wymia-
rze soft), a jej rola międzynarodowa wzrosła. W tym czasie 
spadł wskaźnik korupcji oraz liczba poważnych przestępstw 
(o połowę w porównaniu z 2004 r.). Znacząco wzrosły wskaź-

10 K. Bukovskis, J. Elferte, From Concerns to Ambitions: Latvia’s UE Policies for 2018, 
„Latvian Foreign and Security Policy” 2018, s. 106-116.
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niki PKB, eksportu i importu towarów i usług. Łotwa, współ-
pracując z Litwą i Estonią, ogranicza zależność energetyczną 
od Rosji i inwestuje w odnawialne źródła energii. Jednakże, 
koszty kryzysu ekonomicznego były wysokie, a jego konse-
kwencje Łotwa odczuwa do tej pory. W dalszym ciągu pro-
blematyczne są duże rozbieżności opinii publicznej w kwestii 
oceny efektów i skutków akcesji, spowodowane różnicami 
w poziomie wykształcenia, statusem ekonomicznym oraz 
pochodzeniem etnicznym.
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ESTONIA

Droga Estonii do Unii Europejskiej
Wkrótce po zakończeniu zimnej wojny, podobnie jak w przy-
padku Polski i pozostałych republik bałtyckich, w polityce 
zagranicznej Estonii nastąpił zwrot określany jako „powrót 
do Europy”. Integracja z Unią Europejską i Sojuszem Pół-
nocnoatlantyckim stała się podstawowym celem polityki 
nowego państwa, często określanym w kategoriach racji 
stanu i konsekwentnie realizowanym1. We wcześniejszych 

1 A. Kasekamp, M. Sæter, Estonian membership in the EU: security and foreign po-
licy aspects, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo 2003.
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latach (do 1986 r.) Wspólnoty Europejskie nie były uznawane 
przez ZSRR i inne państwa bloku wschodniego, dlatego też 
pierwszym krokiem, który uczyniła Estonia po uzyskaniu 
niepodległości, było nawiązanie oficjalnych stosunków dy-
plomatycznych z WE, co nastąpiło 27 sierpnia 1991 r., a na-
stępnym rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o handlu 
i współpracy.

Analizując starania Estonii o członkostwo w UE, Andres 
Kasekamp zwraca uwagę, iż początek tej drogi (wniosek 
o członkostwo został złożony 24 listopada 1995 r.) zbiegł 
się z ważnymi zmianami w regionie Morza Bałtyckiego. 
Po pierwsze, z dniem 1 stycznia 1995 r. UE rozszerzyła się 
o Finlandię i Szwecję, co spowodowało, że Komisja Euro-
pejska zaczęła się w większym niż dotychczas stopniu in-
teresować problemami regionu. Po drugie, siły wojskowe 
Rosji z dniem 31 sierpnia 1994 r. zostały wycofane z Łotwy 
i Estonii. Po trzecie, Polska i państwa bałtyckie w celu za-
gwarantowania sobie bezpieczeństwa przyjęły program 
Partnerstwo dla Pokoju NATO. W konsekwencji tych wyda-
rzeń Estonia i inne państwa bałtyckie zakończyły negocjacje 
w sprawie Układu europejskiego, podpisanego 12 czerwca 
1995 r. (wszedł w życie 1 lutego 1998 r.)2. Układy stworzyły 
podstawy stosunków politycznych między stronami oraz 
umożliwiły rozwój stosunków gospodarczych. Dla Estonii, 
a także Litwy i Łotwy, niezwykle ważny był znajdujący się 

2 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich,  Warszawa 2013, s. 198-199.
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w poszczególnych umowach zapis informujący o tym, iż 
stowarzyszenie jest tylko jednym z etapów na drodze do 
pełnego członkostwa3.

Andres Kasekamp podkreśla, że nie była to łatwa droga, 
ponieważ Estonia (podobnie jak inne państwa bałtyckie) 
musiała bardzo szybko wprowadzić reformy gospodar-
cze, spełnić wszelkie niezbędne kryteria i w pełni wdrożyć 
acquis communautaire4. Działania podjęte przez kolejne 
rządy przyniosły sukcesy w postaci zakwalifikowania Es-
tonii, w przeciwieństwie do Litwy i Łotwy, do tzw. grupy 
luksemburskiej, którą tworzyły państwa bardziej zaawan-
sowane w transformacji (obok Estonii były to Cypr, Czechy, 
Polska, Słowenia i Węgry). Negocjacje prowadzone były 
oddzielnie z każdym państwem. Zakończyły się ostatecz-
nie tuż przed Radą Europejską w Kopenhadze (13 grudnia 
2002), która dokonała zamknięcia negocjacji we wszystkich 
obszarach i zatwierdzenia wyniku rokowań akcesyjnych 
z dziesięcioma państwami kandydującymi do członkostwa 
w UE. Ustalono, że do rozszerzenia dojdzie 1 maja 2004 r., po 
spełnieniu pozostałych warunków, związanych z procesem 

3 WE (1995), Europe Agreement establishing an association between the European 
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Es-
tonia, of the other part, Luxemburg, 12.06.1995, „Official Journal of the European 
Communities”, 09.03.1998, L068, s. 3-187.

4 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, s. 189-193.
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ratyfikacji traktatu w państwach członkowskich UE oraz 
w państwach kandydujących5.

Przeprowadzenie referendum akcesyjnego w Estonii nie 
było takie oczywiste, ponieważ – w świetle narastającego 
eurosceptycyzmu – prezydent Lennart Meri zapropono-
wał, aby referendum odbyło się dopiero po kilku latach od 
wstąpienia Estonii, tak by Estończycy mogli zdecydować, 
czy chcą pozostać w UE. Ostateczna decyzja o przeprowa-
dzeniu referendum zapadła w marcu 2001 r. W Estonii wi-
doczna była rozbieżność pomiędzy proeuropejskim ogólnym 
konsensusem panującym wśród elit, które były przekonane 
o wpływie integracji z UE na zwiększenie bezpieczeństwa 
państwa i poprawę jego sytuacji geopolitycznej, a euroscep-
tycznymi poglądami społeczeństwa. Na początku XXI w. za 
wstąpieniem do UE opowiadało się ok. 50% społeczeństwa, 
a najwięcej przeciwników (59%) odnotowano w sondażach 
opinii społecznej w maju 2001 r. Eurosceptycy najczęściej 
wskazywali, iż naród estoński, który niedawno odzyskał su-
werenność, nie powinien wchodzić w nowy ponadpaństwo-
wy związek, który ową suwerenność ponownie ograniczy. 
Ponadto obawiano się wzrostu inflacji, zderzenia przedsię-
biorstw i rolników z lepiej rozwiniętym wspólnym rynkiem 

5 Zob. EC (2002), Presidency Conclusions, Copenhagen European Council, 12-
13.12.2002, nr 15917/02.
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europejskim, wykupem ziemi i przedsiębiorstw przez obco-
krajowców i presji migracyjnej6.

W ciągu kolejnych miesięcy akceptacja społeczna dla 
członkostwa w UE wzrosła znacząco w następstwie zwy-
cięstwa przedstawicieli Estonii (Tanel Padar, Dave Benton 
& 2XL z piosenką „Everybody”) w Konkursie Piosenki Eurowi-
zji w 2001 r. w Kopenhadze. Sytuację wykorzystał konserwa-
tywno-chadecki rząd Marta Laara i w trakcie przygotowań 
do organizacji kolejnego konkursu w 2002 r. w Tallinie za-
inaugurował strategię promującą markę Estonia oraz prze-
miany społeczno-gospodarcze w tym państwie pod hasłem 
„Welcome to Estonia: Positively Transforming”7. Końcowa 
kampania miała jednostronny wydźwięk, ponieważ zdecy-
dowana większość elity politycznej Estonii opowiadała się 
za wstąpieniem do UE. Zdecydowanie proeuropejski był 
centroprawicowy rząd Juhana Partsa z partii Res Publica 
(est. Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica, RP), wspoma-
ganej przez Estońską Partię Reform (est. Eesti Reformie-
rakond, RE). Do głosowania na „tak” namawiały również 
główne partie pozostające poza rządzącą koalicją – Estońska 

6 Zob. A. Albi, Referenda w sprawie członkostwa w UE w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej: konsekwencje dla unijnej procedury zmian traktatowych, Centrum 
Europejskie Natolin, Warszawa 2004, https://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Na-
tolinZeszyt10_AnelliAlbi.pdf [20.07.2019].

7 Zob. P. Jordan, The Modern Fairly Tale: Nation Branding, National Identity and 
the Eurovision Song Contest in Estonia, Tartu 2014, s. 36-44, https://www.oapen.
org/download?type=document&docid=474310 [20.07.2019].
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Partia Centrum (est. Eesti Keskerakond, KE) oraz Związek 
Ojczyźniany (est. Isamaaliit), a także otoczenie prezydenta 
Arnolda Rüütela, wywodzącego się z Estońskiego Związku 
Ludowego (est. Eestimaa Rahvaliit, ERL). Ośrodki te, wspo-
magane również przez Przedstawicielstwo UE w Estonii 
oraz ruchy pozarządowe, dysponowały licznymi środkami 
finansowymi na rzecz przystąpienia Estonii do UE (łączny 
budżet kampanii na „tak” wyniósł ok. 16 mln koron, tj. ok. 
4,5 mln zł). Natomiast przedstawiciele ruchu eurosceptycz-
nego, którzy rzadko pojawiali się w publicznych debatach 
i ograniczali się do lokalnej dystrybucji ulotek, wydali łącznie 
ok. 1,5 mln koron (ok. 425 tys. zł). Kampanię na „nie” wspierali 
głównie mniej znaczący politycy Komisji Europejskiej, któ-
rzy w sierpniu 2003 r. w trakcie specjalnego kongresu partii 
opowiedzieli się przeciw decyzjom podejmowanym przez jej 
przewodniczącego – Edgara Savisaara8.

Referendum, które odbyło się 14 września 2003 r., było 
jednym z ostatnich referendów w państwach Europy Środ-
kowo-Wschodniej przystępujących do UE – później przepro-
wadzono już tylko referendum na Łotwie. Społeczeństwo 
Estonii odpowiedziało na pytanie „Czy opowiadasz się za 
przystąpieniem do Unii Europejskiej i przyjęciem ustawy 
w sprawie uzupełnienia estońskiej konstytucji?”. Referen-
dum zostało uznane za ważne – według oficjalnych danych 
frekwencja wyniosła 64,06% (w Estonii nie ma wymogu mi-

8 V. Pettai, Estonia, „European Journal of Political Research”, t. 43, 2004, s. 997-998.
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nimalnej frekwencji do stwierdzenia ważności referendum). 
66,83% wyraziło zgodę na przystąpienie do UE, co oznacza 
sprzeciw 33,17% głosujących. Wynik referendum był zado-
walający, jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniane obawy 
i eurosceptyczną opinię publiczną. Analizując wyniki głoso-
wania w poszczególnych prowincjach, należy zaznaczyć, iż 
po pierwsze, wszystkie prowincje poparły akcesję Estonii. Po 
drugie, najwięcej zwolenników było w dużych miastach i ich 
bezpośrednim otoczeniu: Tartu – 72,56% i Tallinie – 68,75% 
oraz północno-zachodnich i centralnych prowincjach: Harju 
– 69,86%, Järvie – 68,41% i Tartu – 68,27%. Wreszcie po trzecie, 
należy odnotować, iż najwięcej przeciwników przystąpie-
nia do UE było w północno-wschodniej części zamieszka-
łej przez mniejszość rosyjskojęzyczną: Virumie Wschodnia 
z Narwą – 43% oraz wiejskich prowincjach na południowym 
wschodzie: Võru – 41,73% i Põlvie – 38,1%9. Niezwykle trudno 
jest podać bezpośrednią przyczynę większej niechęci do UE 
wśród mniejszości rosyjskojęzycznej. Aksel Kirch, Mait Talts 
i Tarmo Tuisk wskazują na przyczyny o charakterze zarówno 
socjologicznym (traktowanie tożsamości europejskiej jako 
zagrożenia dla tożsamości etnicznej), jak i ekonomicznym 
(wzrost nierówności w społeczeństwie towarzyszący oba-
wom związanym z bezrobociem)10.

9 Estonian National Electoral Committee, EU Referendum 2003: Information, http://
www.vvk.ee/varasemad/?v=rh03 [21.07.2019].

10 Zob. A. Kirch, M. Talts, T. Tuisk, The Identity Dynamics of the Estonians and the 
Russians Living in Estonia Before and After the EU Referendum, „Ethnicity Stu-
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Na głębsze przyczyny różnic pomiędzy wyborami do-
konywanymi przez elity a opiniami preferowanymi przez 
rzesze społeczeństwa wskazuje Piret Ehin. Zauważa ona, 
że owe rozbieżności wynikały zarówno z obaw dotyczących 
możliwej nierównej dystrybucji zysków ekonomicznych pły-
nących z członkostwa w UE, jak również z braku akceptacji 
polityki prowadzonej przez rząd krajowy i prezydenta (czego 
skutkiem były przedterminowe wybory)11. Obawy o podło-
żu ekonomicznym były trudne do wyjaśnienia, ponieważ 
w 2002 r., gdy było już wiadomo, że państwa bałtyckie i Polska 
wkrótce dołączą do UE, ich tempo rozwoju gospodarczego 
było znacznie szybsze niż w przypadku bogatych państw 
Europy Północnej i Zachodniej. Pojawiły się tzw. „bałtyc-
kie tygrysy” – według danych Banku Światowego Estonia 
w latach 2000-2008 rozwijała się w tempie ok. 8%. Dzięki 
temu „zmniejszała dystans” dzielący ją od lepiej rozwiniętych 
państw UE, wciąż miała jednak niski dochód PKB per capi-
ta. Wzrost gospodarczy, który notowały państwa bałtyckie 
po rozszerzeniu UE, był jeszcze większy, w 2006 r. osiągnął 
w Estonii wartość 9,9% (7,8% na Litwie, 12,2% na Łotwie).

Skuteczność przeprowadzonych reform gospodarczych 
była szczególnie widoczna w trakcie kryzysu ekonomiczne-

dies” 2004, s. 33-47, http://ces.lt/en/wp-content/uploads/2012/03/EtSt_Kirch_
Talts_Tuisk_2004.pdf [10.08.2019].

11 P. Ehin, Before and after the referendum, „Estonian Ministry of Foreign Affairs 
Yearbook” 2003, s. 59-62, https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/we-
b-static/390/beforeandafterreferendum.pdf [20.07.2019].
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go, który dotknął państwa bałtyckie w różnym stopniu – we-
dług danych Banku Światowego w 2009 r. spadek PKB wahał 
się od 14,1% w przypadku Estonii do 18% na Łotwie. W tym 
miejscu należy również odnieść się do znaczenia kwalifikacji 
siły roboczej oraz wysokości wydatków na badania i rozwój, 
które decydują o jego przyszłej pozycji w warunkach global-
nej gospodarki i konkurencji. W 2004 r. nakłady na badania 
i rozwój w Estonii wynosiły ok. 0,85% PKB i były najwyższe 
spośród państw regionu, a udział pracowników z wykształce-
niem średnim i wyższym był zbliżony do państw nordyckich.

Zwieńczeniem wysiłków Estonii w zakresie trudnej kwe-
stii cięć budżetowych było spełnienie kryteriów wprowa-
dzenia wspólnej waluty euro. Estonia jako pierwsza spośród 
byłych republik ZSRR wprowadziła euro od 1 stycznia 2011 r.12

Estonia w Unii Europejskiej
Trudno jednoznacznie określić nastawienie Estonii do po-
głębiania integracji europejskiej i osłabiania pozycji państw 
narodowych. Początkowo, jeszcze w trakcie negocjacji nad 
kształtem Traktatu konstytucyjnego, Estonia sprzeciwiała 
się próbom głębszej integracji, szczególnie w obszarze poli-
tyki społecznej i podatkowej (ze względu na przywiązanie 

12 E. Gostomski, Estonii droga od zapoczątkowania transformacji systemowej po-
przez kryzys gospodarczy do wprowadzenia euro, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Oeconomica” 2012, nr 273, s. 147-155.
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do liberalnej, otwartej gospodarki) oraz Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), w obawie przed dupli-
kacją funkcji i zadań NATO. Jednakże z czasem Estonia 
przekonała się, że Komisja Europejska jest „najlepszym przy-
jacielem” nowych, małych państw, zapewnia im sprawiedli-
we traktowanie i nie ulega naciskom głównych mocarstw. 
Dlatego też Estonia nie zgadzała się na jakiekolwiek próby 
ograniczenia roli Komisji Europejskiej i metody wspólno-
towej (Traktat konstytucyjny został zatwierdzony 9 maja 
2006 r. przez parlament większością głosów: 76 do 1). Prze-
łomowym momentem w zmianie nastawienia Estonii i opo-
wiedzenia się za pogłębianiem integracji europejskiej było 
podpisanie w 2005 r. umowy pomiędzy Niemcami a Rosją 
dotyczącej rozpoczęcia budowy Gazociągu Północnego na 
dnie Morza Bałtyckiego. Wydarzenie to zszokowało wszyst-
kie republiki bałtyckie, które zauważyły potrzebę dalszego 
rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
po to, aby wzmocnić jedność celów w polityce zagranicznej 
państw członkowskich UE oraz stworzyć wspólną politykę 
energetyczną13. Od tego momentu Estonia generalnie jest 
zwolennikiem pogłębiania integracji europejskiej i traktuje 
ten proces jako ważny wyznacznik swojej polityki zagra-
nicznej, opierającej się na przywiązaniu do liberalnej wizji 

13 A. Kasekamp, Baltic States and the EU: a Rocky Road from “Outside” towards the 
“Core”, [w:] A. Grigas i in., The Baltic States in the EU: Yesterday, Today and Tomor-
row, Paryż 2013, s. 25-28.
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porządku międzynarodowego i wzmacnianiu społeczności 
międzynarodowej.

Estońską wiarą nie zachwiał nawet kryzys finanso-
wy, który tylko umocnił przekonanie o słuszności obrane-
go kierunku transformacji gospodarczej. Dnia 11 czerwca 
2008 r. parlament Estonii olbrzymią większością ratyfikował 
traktat lizboński (91 głosów, tylko 1 poseł z RE był przeciw). 
Rząd Estonii poparł też kolejne inicjatywy ograniczające 
kompetencje państw członkowskich, takie jak np. przyjęcie 
tzw. paktu fiskalnego (Traktat o stabilności, koordynacji 
i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej), który two-
rzył liczne ograniczenia dla budżetów państw członkow-
skich, m.in. w zakresie tempa wzrostu wydatków, redukcji 
długu publicznego czy większej kontroli nad równowagą 
budżetową.

Obecne priorytety Estonii w UE obejmują szeroki wa-
chlarz tematów, zarówno wspólnych dla republik bałtyc-
kich, jak i takich, które mają bardziej narodową specyfikę. 
Wśród najważniejszych obszarów współpracy dla trzech 
republik bałtyckich warto wymienić trzy kluczowe zagad-
nienia. Przede wszystkim jest to efektywne korzystanie 
z różnorodnych funduszy europejskich, które odpowiednio 
wykorzystane zapewniają transfer środków pieniężnych 
do różnych grup społecznych, np. w 2017 r. wysokość pomo-
cy bezpośredniej dla rolników w Estonii wyniosła niemal 
114 mln euro. Natomiast środki z funduszów strukturalnych 
(w tym Funduszu Spójności) umożliwiają modernizację in-
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frastruktury transportowej i energetycznej w państwach 
bałtyckich. Dzięki nim możliwa była realizacjach dwóch 
głównych projektów regionalnych, tj. budowy bałtyckie-
go terminala skroplonego gazu w Kłajpedzie (ukończony 
w 2015 r.) oraz szybkich połączeń kolejowych Rail Baltica (pla-
nowane ukończenie w 2026 r.)14. Kolejnym obszarem wspól-
nych zainteresowań jest wspieranie wschodniego wymiaru 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, głównie poprzez program 
Partnerstwa Wschodniego (PW). W Estonii od 2011 r. działa 
Estońskie Centrum PW. W tym obszarze podstawowym 
celem Estonii i pozostałych republik bałtyckich jest trans-
fer wiedzy i doświadczeń w zakresie transformacji spo-
łeczno-gospodarczej, jak również demokratyzacja innych 
pokomunistycznych państw: Armenii, Azerbejdżanu, Biało-
rusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Intensyfikacja współpracy 
w ramach PW była jednym z głównych tematów prezyden-
cji Estonii w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 
2017 r. Oprócz zwiększenia roli międzynarodowej i prestiżu 
poprzez program PW, Estonia zwiększa swoje bezpieczeń-
stwo oraz promuje swoje produkty, głównie e-usługi i nowe 
technologie15. Trzecią i ostatnią wspólną płaszczyzną inte-
resów jest rozwój europejskiej polityki energetycznej, która 

14 D. Auers, Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, 
Latvia and Lithuania in the 21st Century, Houndsmills – New York 2015, s. 209-211.

15 A. Kuczyńska-Zonik, Partnerstwo Wschodnie nadal łączy państwa bałtyckie, „Ko-
mentarze IEŚ” 2019, nr 33, https://ies.lublin.pl/komentarze/partnerstwo-wschod-
nie-nadal-laczy-panstwa-baltyckie-33-33-2019 [10.08.2019].
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zapewni bezpieczeństwo energetyczne państwom bałtyc-
kim. Zdaniem przedstawicieli Estonii kluczowe są inwestycje 
umożliwiające dywersyfikację kierunków dostaw surowców 
energetycznych (np. budowa regionalnego terminala LNG) 
oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej (zwłaszcza budo-
wę połączeń międzysystemowych, które pozwolą na połą-
czenie sieci państw bałtyckich z siecią ogólnoeuropejską)16.

Oprócz wyżej wymienionych trzech obszarów istnieje 
również szereg priorytetów specyficznych dla Estonii, któ-
re znalazły odzwierciedlenie w trakcie prezydencji Estonii 
w Radzie Unii Europejskiej. Pomimo dość mocno określo-
nych stanowisk Estonii wobec głównych wyzwań stojących 
przed UE przedstawiciele Estonii wielokrotnie podkreślali 
konieczność mediacji pomiędzy stronami sporu – stąd też 
naczelnym mottem prezydencji było hasło „Jedność poprzez 
równowagę”. Dlatego władze Estonii unikały wyraźnego opo-
wiadania się po jednej ze stron. Należy przy tym wspomnieć, 
że w tym okresie do najistotniejszych problemów UE nale-
żał kryzys migracyjny na południu Europy oraz zagadnienia 
związane z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE 
(brexit)17. Najważniejsze cele Estonii pokrywały się w więk-
szości z dotychczasowymi osiągnięciami tego państwa na 
polu cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji, dzięki 

16 D. Auers, op.cit., s. 210-211.
17 Na temat stanowiska Estonii odnośnie do kryzysu migracyjnego zob. V. Veebel, 

Balancing Between Solidarity and Responsibility: Estonia in the EU Refugee Cri-
sis, „Journal of Baltic Security”, t. 1, 2015, nr 2, s. 28-61.
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czemu znajduje się ono wysoko w rankingach innowacyj-
ności. Wykorzystując wspominane atuty, premier Estonii 
Jüri Ratas w styczniu 2017 r. przedstawił cztery priorytety 
tzw. „cyfrowej prezydencji”, wśród których główny nacisk 
położono na kształtowanie otwartej i innowacyjnej gospo-
darki europejskiej, cyfryzację Europy wraz z umożliwieniem 
swobodnego przepływu danych oraz budowę inkluzyjnej 
i zrównoważonej pod względem społecznym Europy. Jed-
nym z ważniejszych wydarzeń w trakcie prezydencji był 
Szczyt Cyfrowy w Tallinie, zorganizowany we wrześniu 
2017 r., w trakcie którego przywódcy UE dyskutowali o pla-
nach innowacji cyfrowych, które zwiększą efektywność i in-
nowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Oprócz tematów 
dotyczących cyfryzacji pojawiły się zagadnienia związane 
z rozwojem bezpieczeństwa europejskiego, w których poło-
żono nacisk na ściślejszą współpracę z NATO na podstawie 
wspólnej deklaracji o zacieśnianiu praktycznej współpra-
cy, podpisanej w lipcu 2016 r. w Warszawie, oraz na rozwój 
europejskiej współpracy obronnej, której przejawem było 
podpisanie w listopadzie 2017 r. notyfikacji w sprawie stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO)18.

18 Zob. Estonian Presidency of the Council of the European Union, https://www.
eu2017.ee/ [15.07.2019].
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Ocena członkostwa
Generalnie Estończycy pozytywnie oceniają 15 lat człon-
kostwa w UE. Dość powszechne jest przekonanie, że przy-
łączenie się do procesu integracji europejskiej, a następnie 
wejście do UE w 2004 r. były najlepszymi decyzjami dla 
małego państwa. W świetle przeprowadzonego w czerw-
cu 2019 r. sondażu Eurobarometru, aż 87% Estończyków 
zgadza się ze stwierdzeniem, że patrząc całościowo, Esto-
nia korzysta na członkostwie w UE (średnia dla UE-28 to 
68%), nawet jeśli tylko 30% respondentów uważa, że ich głos 
w ogóle cokolwiek znaczy w UE (średnia dla UE-28 to 56%). 
O pozytywnym stosunku do integracji europejskiej świad-
czy również motywacja do uczestnictwa w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. – 
67% Estończyków stwierdziło, że wzięło w nich udział z po-
wodu poczucia obowiązku wynikającego z obywatelstwa, 
17% – ponieważ popiera UE, a tylko 3% – aby wyrazić swoje 
niezadowolenie19.

Wyniki te korespondują z danymi z wiosny 2019 r. zebra-
nymi w standardowym badaniu Eurobarometru, w świetle 
których 47% Estończyków ma pozytywne nastawienie do 
UE, a 42% neutralne (średnia UE-28 to odpowiednio 45% 
i 37%). Zdecydowana większość czuje się obywatelami UE 

19 European Parliament, Post-election survey 2019 – First results, http://www.euro-
parl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-
-2019-first-results [20.07.2019].
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(79%, średnia UE-28 to 73%). Większość jest optymistami, 
jeśli chodzi o stan UE, i jest za głębszą integracją, o czym 
świadczy fakt, iż 93% respondentów popiera swobodę prze-
pływu osób w UE, 85% jest za rozwojem wspólnej polityki 
gospodarczej i walutowej oraz jednej waluty – euro, a aż 79% 
za dalszą współpracą w ramach WPBiO20.

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, ruch eu-
rosceptyczny był obecny w Estonii od samego początku 
jej członkostwa w UE. Po rozwiązaniu ERL w 2012 r. przed-
stawiciele tej partii utworzyli Estońską Konserwatywną 
Partię Ludową (est. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 
EKRE), której główne postulaty miały charakter euroscep-
tyczny i wzywały do ograniczenia migracji. Początkowo nie 
odniosła ona sukcesu – w trakcie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. zdobyła 4% głosów i nie uzyskała 
żadnego mandatu21. Jednak w trakcie wyborów do parla-
mentu narodowego zaskoczyła ekspertów – zdobyła 8,1% 
głosów i wprowadziła po raz pierwszy 7 parlamentarzy-
stów do parlamentu narodowego (Riigikogu). Wynik ten 
osiągnęła pomimo słabych notowań w sondażach opinii 
publicznej, według których partia głosząca skrajnie pra-
wicowe i antyliberalne hasła nie miała szans przekroczyć 

20 European Commission, Standard Eurobarometer, June 2019, nr 91, https://ec.eu-
ropa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/in-
struments/STANDARD/surveyKy/2253 [5.08.2019].

21 A. Sikk, Estonia, „European Journal of Political Research Political Data Yearbo-
ok”, t. 54, 2015, nr 1, s. 94-96.
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5-procentowego progu wyborczego22. W trakcie ostatnich 
wyborów krajowych EKRE pod przewodnictwem Marta 
Helme odnotowała znaczny wzrost poparcia, zdobywając 
17 kwietnia 2019 r. 17,8% głosów. Pozwoliło jej to na wprowa-
dzenie do parlamentu 19 parlamentarzystów oraz na przy-
stąpienie do koalicji rządowej z KE premiera Jüriego Ratasa 
i ugrupowaniem Isamaa23. Sukces ten został powtórzony 
podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
w trakcie których eurosceptyczna EKRE zdobyła 12,7%, co 
przełożyło się na 1 mandat24.

Poparcie dla eurosceptycznej EKRE znajduje również 
odzwierciedlenie w badaniach opinii publicznej – wyniki 
badania Eurobarometru z czerwca 2019 r. jednoznacznie po-
kazały, iż najpoważniejszymi zagadnieniami, przed którymi 
stoi obecnie UE, są: kwestia imigracji (uważa tak 53% Estoń-
czyków, średnia dla UE-28 to 34%) oraz terroryzm (wskazuje 
na to 26% Estończyków, średnia dla UE-28 to 18%)25.

22 M. Mölder, Estonia, „European Journal of Political Research Political Data Year-
book”, t. 55, 2016, nr 1, s. 84-90.

23 D. Wilczewski, Estonia po wyborach: nowy rząd z udziałem populistów, „Komen-
tarze IEŚ” 2019, nr 12, https://ies.lublin.pl/komentarze/estonia-po-wyborach-no-
wy-rzad-z-udzialem-populistow-12-12-2019 [10.07.2019].

24 European Parliament, 2019 European election results, https://election-results.
eu/ [10.07.2019].

25 European Commission, Standard Eurobarometer, op.cit.



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019128

Damian Szacawa

Podsumowanie
W wyniku poszerzenia UE o Estonię i inne państwa regionu 
(Polskę, Litwę i Łotwę) Morze Bałtyckie stało się „morzem 
wewnętrznym” UE. Analizując sytuację międzynarodową 
z perspektywy 2019 r., należy przyjąć, że rozszerzenie UE 
w 2004 r. wpłynęło w pozytywny sposób na zwiększenie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa i stabilności Estonii. 
Przezwyciężone zostały długookresowe wyzwania dla bez-
pieczeństwa Estonii (oraz dla innych państw bałtyckich): 
wielkość państwa i geografia. Oba czynniki są kluczowe 
w relacjach z potężnym sąsiadem – Federacją Rosyjską. Do-
datkowo towarzyszyła im zmiana w dominującej narracji – 
coraz częściej Estonia była postrzegana jako część „Zachodu” 
lub Europy Północnej / państw nordyckich niż państwo za-
liczane do obszaru posowieckiego, wobec którego Rosja ma 
uprzywilejowane interesy26.

Rozszerzenie UE w 2004 r. było ważnym elementem na 
drodze do zakończenia pewnego etapu kształtowania regio-
nalnego ładu międzynarodowego w pozimnowojennej Eu-
ropie – Estonia znalazła miejsce w nowych strukturach: UE 
i NATO. Była to największa zmiana więzi instytucjonalnych 
w regionie pod względem ilościowym, ale również jakościo-

26 D. Auers, op.cit., s. 195-196.
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wym, o czym świadczą terminy pojawiające się w analizach, 
tj. podwójne lub wielkie rozszerzenie UE i NATO27.

Oznaczało to, że podstawowy kierunek polityki zagra-
nicznej Estonii został zrealizowany. Obecnie zarówno więk-
szość społeczeństwa, jak i przedstawiciele głównych partii 
politycznych pozytywnie oceniają wybór dokonany na po-
czątku XXI w. Należy jednak zauważyć, że coraz większe 
znaczenie odgrywa ruch eurosceptyczny, skupiony wokół 
nacjonalistycznej i skrajnie prawicowej EKRE.
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SŁOWENIA

Droga Słowenii do Unii Europejskiej
Przystąpienie do Unii Europejskiej oraz NATO było priory-
tetem polityki zagranicznej Słowenii od momentu ogłosze-
nia przez nią niepodległości (1991). Fakt, że Słowenia była 
historycznie, geograficznie oraz kulturowo związana z Eu-
ropą, stanowił również istotny powód do zacieśniania sto-
sunków z UE.

Jednak sam proces integracji nie należał do najłatwiej-
szych, przede wszystkim ze względu na stanowisko Włoch. 
Państwo to uznało co prawda niepodległość Słowenii 
w 1992 r., lecz jednocześnie zaczęło domagać się uregulowa-
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nia praw własności Włochów, którzy opuścili Jugosławię po 
II wojnie światowej. Rząd włoski nie zgadzał się na zawarcie 
ze Słowenią Układu europejskiego, wskazując, iż ustawo-
dawstwo słoweńskie dotyczące zakupu nieruchomości przez 
niesłoweńskich obywateli nie jest zgodne z prawodawstwem 
europejskim w odniesieniu do zakupu ziemi przez cudzo-
ziemców. Ostatecznie obu stronom udało się wypracować 
porozumienie. W czerwcu 1996 r. Układ europejski został 
przyjęty, a w życie wszedł w lutym 1998 r. Warto zaznaczyć, 
że nastąpiło to znacznie później niż w przypadku Węgier, 
Czechosłowacji, Polski, Rumunii czy Bułgarii.

Negocjacje akcesyjne Słowenia rozpoczęła w marcu 
1998 r., a zakończyła w grudniu 2002 r. Na czele zespołu ne-
gocjacyjnego stanął Janez Potočnik. Słowenia, przygotowu-
jąc się do negocjacji, w latach 1994-1996 przyjęła „Strategię 
rozwoju gospodarczego Słowenii” (Strategy for Economic 
Development of Slovenia), „Strategię międzynarodowych sto-
sunków gospodarczych” (Strategy of International Economic 
Relations, SIERS) oraz „Strategię zwiększania zdolności kon-
kurencyjnych przemysłu słoweńskiego” (Strategy for incre-
asing Competitiveness Capabilities of Slovenian Industry).

Wśród powodów, dla których słoweński rząd był prze-
konany o potrzebie uzyskania przez państwo członkostwa 
w UE, należy wymienić kwestie polityczne, gospodarcze, 
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a także te związane z bezpieczeństwem1. Jednak to sprawy 
gospodarcze uznawano za najważniejsze2. Przed organiza-
cją referendum akcesyjnego rząd słoweński przeprowadził 
kampanię informacyjną oraz promocyjną w celu przekona-
nia społeczeństwa słoweńskiego do zagłosowania za przy-
stąpieniem do UE. W głównym dokumencie przyjętym przez 
rząd Słowenii („Strategia Republiki Słowenii dla integracji 
z Unią Europejską”) zostały zdefiniowane dokładne powody, 
dla których Słowenia powinna zostać członkiem UE. Były to:

 Ц konsolidacja demokratycznego systemu politycznego,
 Ц wzmocnienie pozycji Słowenii na arenie międzyna-

rodowej,
 Ц rozwój gospodarki wolnorynkowej,
 Ц rozwój współpracy z państwami członkowskimi UE,
 Ц wzmocnienie wizerunku Słowenii jako państwa nasta-

wionego na szerzenie pokoju, a także zaangażowane-
go we wspieranie różnych procesów integracyjnych.

Analizując korzyści, jakie mogłoby przynieść Słowe-
nii członkostwo w UE, Słoweńcy zwracali uwagę przede 
wszystkim na: a) zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności, 
b) wzmocnienie pozycji państwa na arenie międzynaro-

1 A. Inotai, P. Stanovnik, EU Membership: Rationale, costs, and benefits, 
[w:] M. Mrak, M. Rojec, C. Silva-Jáuregui (red.), Slovenia. From Yugoslavia to the 
European Union, World Bank, Waszyngton 2004, s. 355.

2 V. Lavrač, B. Majcen, Economic Issues of Slovenia’s Accession to the EU, Institu-
te for Economic Research, Working Paper, 2006, nr 31, s. 9, https://pdfs.seman-
ticscholar.org/802d/caf962fbb75a8183b1c670e96f2da594beeb.pdf [9.07.2019].
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dowej, c) szansę na uczestnictwo w procesie decyzyjnym 
dotyczącym różnych polityk europejskich, d) szansę na 
kształtowanie przyszłego wizerunku UE, e) zwiększenie ryn-
ku wewnętrznego, f) wzrost eksportu, g) zwiększenie szans 
inwestycyjnych, h) lepszy dostęp do nowoczesnych tech-
nologii i know-how, i) nowe miejsca pracy, j) większe szanse 
edukacyjne3. Wreszcie, akcesja do UE miała przyczynić się 
do realizacji „słoweńskiego marzenia”, aby państwo stało się 
„drugą Szwajcarią”.

W czasie toczącej się w Słowenii debaty przedakcesyjnej 
wskazywano również na możliwe zagrożenia łączące się 
z członkostwem państwa w UE. Jak wynika z badań opinii 
publicznej, obawy budziły kwestie związane z ochroną wła-
snej kultury, języka narodowego, utratą niezależności po 
stosunkowo krótkim okresie od ogłoszenia niepodległości. 
Zwracano także uwagę na to, że największe szkody wynika-
jące z akcesji do UE może ponieść rolnictwo – a zatem war-
stwą społeczną, która potencjalnie mogła stracić najwięcej, 
mogli być rolnicy4.

3 Slovenia European Union Member by 1 May 2004, http://www.ukom.gov.si/file-
admin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Publikacije/european-union.pdf 
[8.07.2019].

4 Republic of Slovenia, Government Communication Office, Respondents’ Expec-
tations regarding EU Integration, http://www.ukom.gov.si/en/media_room/bac-
kground_information/slovenia_eu_information_on_the_accession_process/
slovenians_viewpoints_on_slovenias_integration_in_the_european_union/2_
respondents_expectations_regarding_eu_integration/ [15.07.2019].
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Wyrażano również obawy związane z procesem dostoso-
wywania słoweńskiej gospodarki do jednolitego rynku EU, 
a także z harmonizacją prawa. Ponadto zwracano uwagę 
na możliwe negatywne skutki łączące się z koniecznością 
zerwania umów o wolnym handlu z państwami postjugo-
słowiańskimi. Istniały także obawy o wzrost cen w poszcze-
gólnych sektorach gospodarki oraz o wzrost bezrobocia5. 
Dostrzegano jednak zdecydowanie więcej korzyści wyni-
kających z członkostwa w UE.

Większość społeczeństwa słoweńskiego popierała przy-
stąpienie zarówno do UE, jak i do strefy euro. Stosunek 
Słoweńców do UE określano wówczas jako pragmatyczny. 
Ten widoczny brak bezkrytycznego entuzjazmu tłumaczo-
no pewnością siebie obywateli Słowenii, którzy świadomi 
byli swoich sukcesów przede wszystkim gospodarczych, 
a także tych związanych z transformacją ustrojową6. War-
to przypomnieć, że Słowenia już w czasach Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii była najbardziej rozwi-
niętą republiką. Co prawda na początku lat 90. XX w. stan 
jej gospodarki uległ pogorszeniu, ale wynikało to przede 
wszystkim z utraty dotychczasowych rynków zbytu dla 
słoweńskich produktów, spowodowanej wybuchem wojny. 
Jednak już w 1994 r., wraz z reformami przeprowadzony-
mi przez rząd słoweński, sytuacja gospodarcza zaczęła się 

5 V. Lavrač, B. Majcen, op.cit., s. 11.
6 Ibidem, s. 9.
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poprawiać. W konsekwencji w momencie przystąpienia do 
UE Słowenia była najbogatszą i najbardziej rozwiniętą go-
spodarką spośród nowych członków UE. Nie musiała zatem 
nadmiernie idealizować UE.

Referendum akcesyjne odbyło się 23 marca 2003 r. Tego 
dnia Słoweńcy mieli prawo opowiedzenia się za członko-
stwem nie tylko w UE, ale także w NATO. Biorąc pod uwagę 
wyniki sondaży przedreferendalnych, można się było spo-
dziewać, że Słoweńcy poprą członkostwo w UE. Z większą 
rezerwą podchodzili do członkostwa w NATO. Za przystąpie-
niem do UE opowiedziało się prawie 90% głosujących (89,6%). 
Zdecydowanie mniej Słoweńców zagłosowało za akcesją do 
NATO – 66,08%. Frekwencja wyniosła ok. 60%.

Słowenia w Unii Europejskiej
Ostatecznie 1 maja 2004 r. Słowenia wraz z dziewięcioma 
państwami regionu przystąpiła do UE. Kolejnym etapem 
zacieśniania relacji z UE było przystąpienie do strefy euro. 
Słowenia uczyniła to jako pierwsza spośród nowych państw 
członkowskich już 1 stycznia 2007 r.7 Następnie 21 grudnia 
2007 r. weszła do strefy Schengen.

Również jako pierwsza z grupy państw, które przystą-
piły do UE w 2004 r., Słowenia objęła przewodnictwo w Ra-

7 European Slovenia Stability Initiative, 16.09.2009, https://www.esiweb.org/index.
php?lang=en&id=395 [15.07.2019].
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dzie Unii Europejskiej. Miało to miejsce w pierwszej połowie 
2008 r. Należy zaznaczyć, że sprawowała ona prezydencję 
w ramach prezydencji grupowej, wspólnie z Niemcami i Por-
tugalią.

Za priorytetowe kierunki działania w okresie jej prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej uznano:

 Ц doprowadzenie do ratyfikacji traktatu lizbońskiego 
przez większość państw UE,

 Ц realizację kolejnego etapu strategii lizbońskiej,
 Ц wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego,
 Ц wzmocnienie polityki europejskiej wobec Bałkanów 

Zachodnich,
 Ц promocję dialogu międzykulturowego w kontekście 

ustanowionego Europejskiego Roku Dialogu Kultur8.
Wraz z przystąpieniem do UE Słowenia oraz społeczeń-

stwo słoweńskie musiały się zmierzyć z kolejnymi wyzwa-
niami: 1) kryzysem finansowym, 2) kryzysem bankowym, 3) 
kryzysem migracyjnym. Najważniejsze były skutki kryzysu 
finansowego z 2008 r. Nastąpiło wówczas spowolnienie go-
spodarcze, a stopa bezrobocia w państwie zaczęła rosnąć. 
W 2009 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu 
wobec Słowenii procedury nadmiernego deficytu. W tej sy-
tuacji, mając na uwadze łagodzenie negatywnych skutków 

8 A. Biernat, Rola i miejsce Słowenii w Unii Europejskiej: próba analizy, [w:] K. Ta-
czyńska, A. Twardowska (red.), Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języ-
ki, t. 5, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2013, s. 211.
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kryzysu bankowego (2013), państwo musiało wspomóc fi-
nansowo banki, aby uniknąć konieczności ubiegania się 
o pomoc międzynarodową9. Wraz z kryzysem finansowym 
i bankowym pojawił się w Słowenii także kryzys politycz-
ny. W 2011 r. upadł rząd premiera Boruta Pahora i w rezul-
tacie odbyły się przedterminowe wybory. Ostatecznie do 
2014 r. Słowenia zdołała ustabilizować swoje finanse publicz-
ne. Należy jednak zauważyć, że w czasie trwania kryzysu 
część Słoweńców, narzekających na trudną sytuację gospo-
darczą, obwiniała o to UE, a dokładniej jej plan oszczęd-
nościowy. Kolejne wyzwanie stanowił kryzys migracyjny 
(2015-2016). Słowenia była państwem tranzytowym, przez 
które migranci próbowali się przedostać głównie z Chor-
wacji w kierunku Austrii czy dalej – Niemiec (szlak zachod-
niobałkański).

Ocena członkostwa
Jak wynika z analizy Eurobarometru z listopada 2018 r., po-
mimo tych trudnych doświadczeń z kilku ostatnich lat więk-
szość Słoweńców pozytywnie ocenia UE, a 72% określa siebie 
jako obywateli UE. Co więcej, aż 86% wyraża poparcie dla 
waluty euro10. Natomiast jako najważniejsze wyzwania, z ja-

9 Slovenia Marking Ten Years of EU Membership, 14.04.2014, http://www.slovenia-
times.com/slovenia-marking-ten-years-of-eu-membership [15.07.2019].

10 Standard Eurobarometer, Public opinion in the European Union, November 
2018, s. 32.



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 143

Słowenia

kimi obecnie musi zmierzyć się UE, Słoweńcy wskazują: mi-
grację (58%), terroryzm (20%) i sytuację gospodarczą (13%)11.

Aktualnie rząd Słowenii przygotowuje się do objęcia po 
raz drugi przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (wraz 
z Portugalią i Niemcami), które planowane jest na drugą po-
łowę 2021 r.12 Będzie to kolejna szansa na pokazanie swojego 
potencjału – szansa, aby głos Słowenii został wyraźnie usły-
szany na forum UE, co jednocześnie mogłoby się przełożyć 
na wzmocnienie jej pozycji na poziomie instytucji UE. Wraz 
z Niemcami i Portugalią Słowenia określiła już priorytety 
prezydencji. Będą nimi kwestie związane z rządami prawa, 
zrównoważonym rozwojem, a także bezpieczeństwem Bał-
kanów Zachodnich13.

Słowenia jako członek UE zawsze była zaangażowana 
w działania na rzecz rozszerzenia UE o kolejne państwa 
Bałkanów Zachodnich. W tym właśnie celu, wraz z Chor-
wacją, zapoczątkowała proces Brdo – Brijuni. Należy jednak 
zauważyć, że dotychczas ambicje Słowenii jako członka UE 
były w obszarze polityki zewnętrznej ograniczane poprzez 
nierozwiązane spory z sąsiadami – m.in. z Chorwacją czy 

11 Ibidem, s. 15.
12 Government of the Republic of Slovenia, Slovenia preparing for presidency of 

EU Council, 7.02.2019, https://www.vlada.si/en/media_room/newsletter/slove-
nia_weekly/news/article/ministerial_conference_slovenia_preparing_for_pre-
sidency_of_eu_council_62181/ [15.07.2019].

13 Slovenia Announces Priorities for EU Presidency in 2021, 18.07.2019, https://www.
total-slovenia-news.com/politics/4127-slovenia-announces-priorities-for-eu-pre-
sidency-in-2021 [16.07.2019].
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Włochami. Potwierdzają to również badania przeprowadzo-
ne w 2018 r. przez think tank European Council on Foreign 
Relations. Wynika z nich bowiem, że Słowenia jest jednym 
z najmniej wpływowych państw członkowskich UE – wraz 
z Chorwacją, Łotwą i Maltą. Jednak pod względem działań 
na rzecz pogłębiania integracji w ramach UE Słowenia zaj-
muje już wyższe (14) miejsce, wyprzedzając takie państwa, 
jak Szwecja czy Finlandia14. Warto przypomnieć, że to właśnie 
słoweński prezydent, Borut Pahor, opowiada się wprost za 
realizacją wizji „Stanów Zjednoczonych Europy”15. Przy czym, 
jak sam podkreśla, UE powinna znaleźć swój własny pomysł 
na urzeczywistnienie projektu federalizacji (a nie bezpo-
średnio kopiować rozwiązania amerykańskie), opartego na 
balansie pomiędzy jednością a różnorodnością.

Analizując działania Słowenii w ramach UE, należy rów-
nież dodać, że państwo to jest szczególnie zainteresowa-
ne kwestiami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego 
rynku, polityką fiskalną oraz azylową. Ponadto w czasie 
ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego większość 
słoweńskich partii politycznych zwracała szczególną uwagę 
także na konieczność podjęcia przez UE zdecydowanej walki 
ze zmianami klimatycznymi chociażby poprzez promowa-

14 ECFR Study: Slovenia Not Very Influential in EU, But Committed to Integration, 
5.11.2019, https://www.total-slovenia-news.com/politics/2421-ecfr-study-slove-
nia-not-very-influential-in-eu-but-committed-to-integration [16.07.2019].

15 Borut Pahor, http://www.up-rs.si/up-rs/uprs-eng.nsf/pages/Zivljenjepis?Open-
Document [16.07.2019].
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nie zrównoważonej gospodarki16. Natomiast za najbliższego 
partnera Słowenii w ramach UE uważane są Niemcy, a na-
stępnie Francja i Włochy17.

Podsumowanie
Reputacją UE w Słowenii zachwiały kryzysy gospodarcze, fi-
nansowe, polityczne oraz kryzys bankowy, które dotknęły to 
państwo w ostatnich latach18. Jednak pomimo tych negatyw-
nych doświadczeń Słoweńcy wciąż popierają członkostwo 
w UE oraz funkcjonowanie waluty euro19. Eurosceptycyzm 
nie jest powszechnie obecny w Słowenii – nie jest on rów-
nież reprezentowany przez żadne z głównych ugrupowań 
politycznych. Hasłami eurosceptycznymi posługują się je-
dynie niewielkie partie oraz środowiska skrajnie lewicowe20.

16 Parties deem EU’s role in fight against climate change crucial, 22.05.2019, http://
www.sloveniatimes.com/parties-deem-eu-s-role-in-fight-against-climate-chan-
ge-crucial [17.07.2019].

17 ECFR Study: Slovenia Not Very Influential in EU, But Committed to Integration, 
5.11.2019, https://www.total-slovenia-news.com/politics/2421-ecfr-study-slove-
nia-not-very-influential-in-eu-but-committed-to-integration [16.07.2019].

18 Ch. Nonne, A rebirth of European federalism in Slovenia?, 30.11.2018, https://www.
thenewfederalist.eu/a-rebirth-of-european-federalism-in-slovenia [16.07.2019].

19 R. Ralev, Support for euro rising among Slovenian citizens – Eurobarometer poll, 
21.11.2018, https://seenews.com/news/support-for-euro-rising-among-slovenian-
-citizens-eurobarometer-poll-634005 [16.07.2019].

20 L. Vogel, J. Rodríguez-Teruel, Staying on Course in Turbulent Times: National Politi-
cal Elites and the Crisis of European Integration, „Historical Social Research”, t. 41, 
2016, nr 4, s. 31.

http://www.sloveniatimes.com/parties-deem-eu-s-role-in-fight-against-climate-change-crucial
http://www.sloveniatimes.com/parties-deem-eu-s-role-in-fight-against-climate-change-crucial
http://www.sloveniatimes.com/parties-deem-eu-s-role-in-fight-against-climate-change-crucial
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Zatem bilans 15 lat Słowenii w UE należy uznać za pozy-
tywny. Świadczą o tym przede wszystkim dane gospodarcze. 
Od 2003 r. należy odnotować znaczący wzrost PKB państwa. 
Ponadto słoweński eksport zwiększył się o 232 p.p., import 
o 192 p.p.21, a poziom zarówno inflacji, jak i bezrobocia uległ 
zmniejszeniu. Z kolei wyzwaniem wciąż pozostaje niski przy-
rost naturalny, niegwarantujący zastępowalności pokoleń.
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2. Szczepan Czarnecki

BUŁGARIA

Droga Bułgarii do Unii Europejskiej
Początek procesu transformacji ustrojowej w Republice Buł-
garii charakteryzował się wieloma problemami wewnętrz-
nymi państwa, brakiem określonego kierunku przemian, 
silnym podziałem społecznym i konfliktami dotyczącymi 
realizacji wizji politycznych. Pierwsze wolne wybory parla-
mentarne, które miały miejsce w czerwcu 1990 r. w Republice 
Bułgarii, wygrała Bułgarska Partia Socjalistyczna, natomiast 
kolejne wybory parlamentarne (13 października 1991) za-
kończyły się zwycięstwem Związku Sił Demokratycznych. 
Dnia 12 lipca 1990 r. została uchwalona Konstytucja Bułgarii, 
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gwarantująca m.in. pluralizm polityczny oraz zakazująca do-
minacji jednej partii politycznej. W 1992 r. Bułgaria przystą-
piła do Rady Europy, a w 1993 r. podpisano Układ europejski 
z Unią Europejską, który wszedł w życie w 1995 r. Pierwsze 
jednoznaczne deklaracje dotyczące integracji europejskiej 
jako priorytetu polityki zagranicznej Bułgarii pojawiły się 
po wyborach parlamentarnych w 1994 r., zakończonych zwy-
cięstwem Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP) (43,5%), 
która pokonała Związek Sił Demokratycznych (Съюз на 
демократичните сили, SDS) (23,4%) i trzy mniejsze ugru-
powania, tj. Blok Narodowy (m.in. BZNS i DP), Ruch na rzecz 
Praw i Wolności (Движение за права и свободи, DPS) oraz 
Bułgarski Blok Biznesu. Zdecydowana wygrana BSP była 
odpowiedzią na rozczarowanie społeczne wywołane centro-
prawicowymi rządami i brakiem przeprowadzenia efektyw-
nych reform gospodarczych. Nowo wybrany rząd, na czele 
którego stanął premier Żan Widenow (lider BSP), wśród prio-
rytetów politycznych wskazał walkę z kryzysem gospodar-
czym i korupcją oraz integrację europejską. Zdecydowanie 
mniejsze zainteresowanie rządu wstąpieniem w struktury 
NATO wynikało z próby zbalansowania kierunku polityki za-
granicznej, wynikającego ze zorientowania części członków 
BSP na współpracę z Rosją1. Dnia 14 grudnia 1995 r. Zgroma-
dzenie Narodowe Republiki Bułgarii (Народното събрание 
на Република България) przegłosowało decyzję o złożeniu 

1 R. Bideleux, I. Jeffries, The Balkans. A Post-Communist History, Londyn 2007, s. 110.
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formalnego wniosku2 o członkostwo w UE. Rząd Widenowa 
pomimo deklaracji politycznych dotyczących integracji eu-
ropejskiej charakteryzował się niską efektywnością reform. 
Rozwój aktywności przestępczej na wszystkich szczeblach 
polityki, podobnie jak w biznesie, wszechobecna korupcja 
oraz rosnące problemy rynkowe doprowadziły do poważ-
nego kryzysu gospodarczego, a w efekcie do destabiliza-
cji systemu finansowego państwa i hiperinflacji, co z kolei 
wywołało masowe protesty społeczne. Krytyczna sytuacja 
gospodarcza państwa oraz powszechne niezadowolenie spo-
łeczne doprowadziły do podjęcia przez prezydenta Petyra 
Stojanowa (SDS) decyzji o utworzeniu rządu tymczasowe-
go i przeprowadzeniu przedterminowych wyborów parla-
mentarnych, które wyznaczono na 19 kwietnia 1997 r. Dnia 
17 lutego 1997 r. rząd tymczasowy pod przewodnictwem 
burmistrza Sofii Stefana Sofiańskiego (SDS) ogłosił program 
stabilizacji gospodarczej oraz zadeklarował podjęcie działań 
na rzecz pełnego członkostwa w NATO.

Wybory parlamentarne z 1997 r. zakończyły się zwy-
cięstwem (55,3%) Zjednoczonych Sił Demokratycznych 
(Обединени демократични сили, ODS), skupionych wo-
kół środowisk centroprawicowych (SDS), drugą pozycję za-
jęła lewicowa koalicja skupiona wokół BSP (22%), trzecią 

2 Bułgaria złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w UE 14 grudnia 1995 r. jako 
czwarte (po Węgrzech, Polsce i Rumunii) państwo Europy Środkowej i Wschod-
niej.
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– Związek na rzecz Narodowego Zbawienia (Обединение за 
национално спасение, w składzie m.in. DPS). W parlamencie 
znalazły się również Bułgarski Blok Biznesu oraz Bułgarska 
Eurolewica. Od początku funkcjonowania nowego rządu 
premier Iwan Kostow (SDS) wraz z prezydentem Petyrem 
Stojanowem (SDS) podejmowali działania na rzecz poprawy 
sytuacji makroekonomicznej państwa, podkreślając jedno-
cześnie, że członkostwo w UE oraz NATO to główny kieru-
nek realizowanej polityki. Dnia 7 października 1997 r. rząd 
Kostowa ogłosił nowy program gospodarczy, przewidujący 
prywatyzację 80% przedsiębiorstw państwowych do końca 
1998 r. W wyniku „spóźnionych” reform, Komisja Europejska 
w opinii z 1997 r.3, dotyczącej wniosku Bułgarii o członko-
stwo w UE (na podstawie kryteriów kopenhaskich), uznała 
Bułgarię za niedostatecznie przygotowaną do rozpoczęcia 
negocjacji akcesyjnych ze względu na niespełnienie kryte-
riów ekonomicznych; w kolejnym, przygotowanym dwa lata 
później, raporcie4 Komisja Europejska ponownie wskazała 
na brak spełnienia kryteriów ekonomicznych jako główną 
przeszkodę w rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Pomimo 
niespełnienia kryteriów, podczas szczytu w Helsinkach (10-
11 grudnia 1999) Rada Europejska podjęła decyzję o rozpo-

3 Briefing No 6: Bulgaria and the Enlargement of the European Union, http://www.
europarl.europa.eu/enlargement/briefings/6a3_en.htm [10.07.2019].

4 1999 Regular Report from the Commission on Bulgaria’s Progress towards Ac-
cession, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/
bulgaria_en.pdf [10.07.2019].
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częciu negocjacji z Bułgarią, a także Rumunią, Litwą, Łotwą, 
Maltą i Słowacją (tzw. grupa helsińska)5. Negocjacje człon-
kowskie Bułgarii z UE rozpoczęły się w 2000 r. (również 
w 2000 r. BSP oficjalnie poparła ewentualne członkostwo 
Bułgarii w NATO). Dnia 13 listopada 2001 r. UE opublikowa-
ła trzecie ze swoich regularnych rocznych sprawozdań do-
tyczących 12 wnioskodawców6 negocjujących członkostwo 
w UE, z czego dziesięć państw uznano za gotowe do przystą-
pienia do UE w 2004 r., wykluczając z tej grupy Bułgarię oraz 
Rumunię, których ewentualne przystąpienie do UE zostało 
przełożone na 2007 r.

W ciągu czterech lat (1997-2001) centroprawicowy rząd 
Iwana Kostowa wyprowadził Bułgarię z kryzysu gospodar-
czego i wprowadził ją na drogę do członkostwa w UE oraz 
NATO. Pomimo stopniowego wzrostu gospodarczego Buł-
garię niezmiennie dotykały problemy socjoekonomiczne, tj. 
bezrobocie, niskie płace i korupcja. Nierozwiązane proble-
my społeczne doprowadziły partię rządzącą do przegranej 
w kolejnych wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Wy-
bory parlamentarne w 2001 r. zakończyły się zdecydowaną 
wygraną Narodowego Ruchu na rzecz Stabilności i Postępu 
(43%), nowego ugrupowania na bułgarskiej scenie politycz-
nej, której liderem był Symeon Borisow Sakskoburggotski 

5 M. Szynol, Ostatnie rozszerzenie. Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, „Studia 
i Analizy Europejskie” 2012, nr 1 (9), s. 143.

6 R. Bideleux, I. Jeffries, op.cit., s. 113.
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(Symeon II); kolejne pozycje uzyskały ODS, Koalicja na rzecz 
Bułgarii (m.in. BSP) i DPS. Plany rządu Sakskoburggotskiego 
opierały się w największym stopniu na liberalizacji bułgar-
skiej gospodarki. Nowy rząd podtrzymywał proeuropej-
ski kierunek polityki zagranicznej; stanowił o tym wybór 
Sołomona Isaka Pasiego na ministra spraw zagranicznych 
Bułgarii, deklarującego ciągłość dążeń Bułgarii do wstąpie-
nia do NATO i UE. Rząd Sakskoburggotskiego jako główne 
cele ekonomiczne zakładał m.in. zniesienie podatków od 
zysków reinwestowanych w działalność gospodarczą, ob-
niżanie podatku dochodowego, likwidację podatków od zy-
sków kapitałowych, prywatyzację i możliwość kupna ziemi 
przez obcokrajowców. Reformy rządowe charakteryzowały 
się wzrostem gospodarczym, ale – tak jak w przypadku rzą-
du kierowanego przez Kostowa – brak znaczącej poprawy 
jakości życia obywateli przekładał się na stopniową utratę 
poparcia. Rosnące znaczenie integracji europejskiej potwier-
dziła również kampania wyborcza w wyborach prezydenc-
kich z 2001 r., wygranych przez Georgija Pyrwanowa (BSP). 
Kampania wyborcza skoncentrowana była w dużym stopniu 
na zagadnieniach dotyczących integracji europejskiej i przy-
śpieszeniu negocjacji akcesyjnych z UE i NATO.

W sprawozdaniu z października 2002 r. w sprawie po-
stępów Bułgarii na drodze do przystąpienia do UE, Komisja 
Europejska potwierdziła, że gospodarka rynkowa Bułgarii 
powinna być w stanie sprostać presji konkurencyjnej i siłom 
rynkowym w UE w perspektywie średnioterminowej, pod 



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 155

Bułgaria

warunkiem, że Bułgaria będzie kontynuować wdrażanie pro-
gramu reform dotyczących poprawy elastyczności rynków7. 
W lipcu 2003 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy okre-
ślił wyniki gospodarcze Bułgarii jako „doskonałe”, ze stałym 
wzrostem gospodarczym (5% rocznie)8, wyrażając jednocze-
śnie obawy o osłabienie programu neoliberalnych reform, 
spowodowane słabnącą pozycją ówczesnego rządu9. Toczą-
ce się w 31 obszarach negocjacje Bułgarii z UE zakończyły 
się 14 grudnia 2004 r. Podpisany 25 kwietnia 2005 r. traktat 
akcesyjny został ratyfikowany w Sofii 11 maja 2005 r. Stan 
przygotowania do członkostwa w UE ostatecznie podsumo-
wano w raporcie Komisji Europejskiej z 2006 r., w którym 
stwierdziła ona, że do 1 stycznia 2007 r. kryteria kopenhaskie 
zostaną przez Bułgarię spełnione w dostatecznym stopniu10.

Ostatnie wybory przed przystąpieniem Bułgarii do UE 
odbyły się w 2005 r. i zakończyły się wygraną Koalicji na 
rzecz Bułgarii (m.in. BSP) z wynikiem 31,18%; drugą lokatę 
ze znacznym spadkiem poparcia uzyskał Ruch Symeona II 
– 19,91%; trzecią pozycję z poparciem 12,44% – DPS; czwartą 
(8,22%) utworzona w 2005 r. eurosceptyczna, nacjonalistycz-

7 Ibidem, s. 114.
8 Ibidem, s. 115.
9 Ibidem, s. 117.
10 W. Hoff, Proces dostosowania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii 

Europejskiej w okresie przedakcesyjnym, [w:] J. Barcz (red.), Bułgaria i Rumunia 
w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyj-
nego, Warszawa 2009, s. 102-103.
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na partia ATAKA; kolejną z niskim poparciem Zjednoczone 
Siły Demokratyczne (7,67%); a także Demokraci na rzecz Sil-
nej Bułgarii (6,40%) i Bułgarski Związek Narodowy (5,16%).

Bułgaria w Unii Europejskiej
Dnia 1 stycznia 2007 r. Bułgaria została państwem członkow-
skim UE. Od tego czasu znaczącej stabilizacji uległa sytuacja 
polityczna. Niezmiennie od 2007 r. konserwatywna, proeu-
ropejska partia GERB (w Parlamencie Europejskim należąca 
do grupy parlamentarnej EPL) wygrywała wszystkie wy-
bory do Parlamentu Europejskiego, a także do Zgromadze-
nia Narodowego w Bułgarii. Widoczny jest również wzrost 
poparcia dla BSP, odbudowującej swoją pozycję polityczną 
i będącej niezmiennie drugą siłą polityczną bułgarskiego 
parlamentu. W ostatnich wyborach parlamentarnych po 
raz pierwszy od 2005 r. uzyskała ona wynik przekraczający 
20-procentowy próg poparcia i zbliżyła się tym samym do 
lidera – partii GERB. Znamiennym zjawiskiem jest również 
pojawienie się w bułgarskim parlamencie partii o charak-
terze eurosceptycznym i nacjonalistycznym. Niewątpliwie 
związane jest to z charakterystycznym dla wielu europej-
skich państw zjawiskiem wzrostu nacjonalizmu, ale też za-
uważalnymi zwłaszcza w ostatnim czasie efektami polityki 
migracyjnej UE. Partie eurosceptyczne w Bułgarii cechują 
się również postawami prorosyjskimi, stanowią one jednak 
marginalną siłę w bułgarskiej polityce.
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Po 12 latach od przystąpienia do UE, Bułgaria pozostaje 
najuboższym państwem członkowskim, a pięć z sześciu re-
gionów w Bułgarii znajduje się w pierwszej dziesiątce naj-
biedniejszych11 regionów UE. Bułgaria ma najniższe PKB 
na mieszkańca w całej UE, najsłabszą wydajność pracy, naj-
niższą konkurencyjność, największe ubóstwo i najgorsze 
wskaźniki finansowe, społeczne i środowiskowe. Bułgaria nie 
mogła jak dotąd przystąpić do strefy Schengen z powodu za-
blokowania jej starań przez niektóre państwa członkowskie, 
w szczególności przez Holandię. Jednak od momentu przy-
stąpienia do UE gospodarka Bułgarii osiągnęła najwyższe 
wskaźniki rozwoju po 1989 r. Już w pierwszym roku człon-
kostwa w UE bułgarska gospodarka odnotowała wzrost bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych na poziomie 20-22%, co 
stanowi ok. 20 mld euro12. Gospodarka Bułgarii charaktery-
zuje się wysokim stopniem otwartości (68% bułgarskiego 
eksportu trafia do pozostałych państw członkowskich UE), 
a znaczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
stanowi o wzroście PKB. Od przystąpienia Bułgarii do UE 
w 2007 r. obserwuje się dynamiczny wzrost PKB per capita 
przy okresowym załamaniu w 2009 r., powstałym w wyniku 
kryzysu gospodarczego.

11 Eurostat, GDP per capita in 281 EU regions, https://ec.europa.eu/eurostat/do-
cuments/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-
cc6665909c80 [10.07.2019].

12 Bulgaria Foreign Direct Investments, https://www.ceicdata.com/en/indicator/
bulgaria/foreign-direct-investment [10.07.2019].

https://www.ceicdata.com/en/indicator/bulgaria/foreign-direct-investment
https://www.ceicdata.com/en/indicator/bulgaria/foreign-direct-investment
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Bułgarię charakteryzuje brak przejrzystości i profesjo-
nalizmu instytucji państwowych, nieefektywność systemu 
sądownictwa oraz duże ryzyko korupcji. Zgodnie z najczę-
ściej stosowanym wskaźnikiem korupcji, opracowanym 
przez Transparency International, Bułgaria jest postrzegana 
jako najbardziej skorumpowane państwo spośród wszyst-
kich państw członkowskich UE13 i zajmuje 77 miejsce na 
180 analizowanych państw w Indeksie Percepcji Korupcji14. 
Brak autonomii i przejrzystości w systemie sądownictwa 
osłabia dochodzenia w sprawach korupcyjnych, co stwa-
rza poczucie bezkarności wśród urzędników publicznych, 
a tym samym niepewne otoczenie inwestycyjne. Łapówki 
nękają sektor zamówień publicznych, eliminują uczciwą 
konkurencję rynkową i ograniczają możliwości inwestycyj-
ne przedsiębiorstw zagranicznych. Podmioty gospodarcze 
często stają w obliczu wymogu płatności ułatwiających re-
jestrację przedsiębiorstw lub uzyskiwania dostępu do usług 
publicznych. Kodeks karny zakazuje wszelkich form ko-
rupcji, w tym wymuszeń, handlu wpływami i przekupstwa 
urzędników, jednak pomimo formalnego zakazu zjawiska te 
są powszechne. Złożone ramy prawne i niewydolny system 
egzekwowania utrudniają skuteczną walkę z korupcją. We-

13 Indeks Percepcji Korupcji, Transparency International 2018, https://www.transpa-
rency.org/cpi2018 [10.07.2019].

14 Indeks Percepcji Korupcji, Transparency International 2007, https://www.transpa-
rency.org/research/cpi/cpi_2007/0 [10.07.2019].

https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0
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dług badania Eurobarometru15 na temat korupcji związanej 
z biznesem w 2013 r. ponad trzy na dziesięć podmiotów (32%) 
w państwach członkowskich, które uczestniczyły w zamó-
wieniach publicznych, twierdzą, że korupcja uniemożliwiła 
im uzyskanie zamówienia. Pogląd ten jest najbardziej roz-
powszechniony wśród firm z sektora budowlanego (35%) 
i inżynieryjnego (33%) i dotyka ponad połowę bułgarskich 
przedsiębiorców (58%). Porównując dane Indeksu Korupcji 
z lat 2007 i 2018, Bułgaria niezmiennie uzyskuje najgorsze 
wyniki i zajmuje najniższą pozycję wśród państw UE. In-
deks ten ma charakter wieloźródłowy, powstaje w oparciu 
o 13 różnych wzorów ankiet uzupełnianych przez przedsta-
wicieli środowisk biznesowych, a także oceny sporządzane 
przez ekspertów z danego państwa.

Ocena członkostwa
Postawy społeczne wobec członkostwa Bułgarii w UE 
utrzymują się na względnie stałym poziomie od momentu 
przystąpienia do UE16. Postawy euroentuzjastyczne domi-
nują w całym społeczeństwie przy obecnym zróżnicowaniu 
strukturalnym. W grupie obywateli w kategorii wiekowej do 

15 Eurobarometer, Business attitudes towards corruption in the EU, http://ec.euro-
pa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_374_en.pdf [10.07.2019].

16 10 години членство на България в ЕС: равносметка и перспективи, https://
ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/docs/news/1117_eu_commission_
survey_presentation-17.11.pdf [10.07.2019].
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35 lat oraz obywateli z wyższym wykształceniem, lepszymi 
zarobkami, a także wśród mieszkańców większych miast 
zdecydowanie przeważają postawy popierające integrację 
europejską. Obywatele w grupie wiekowej powyżej sześć-
dziesiątego roku życia, osoby z niższym wykształceniem, 
a także osoby bierne zawodowo statystycznie częściej pre-
zentują postawy sceptyczne wobec członkostwa Bułgarii 
w UE. W badaniach przeprowadzonych we wrześniu 2017 r.17 
51% badanych uznało, że członkostwo Bułgarii w UE przynio-
sło ich państwu korzyści. Większość obywateli Bułgarii po-
strzega UE jako organizację demokratyczną (63%), chroniącą 
(52%) i solidarną (52%). Jednak 46% obywateli jest zdania, że 
UE jest biurokratyczna, a 32% uznaje ją za nieskuteczną18. 
W przeciwieństwie do pierwszych lat członkostwa, kiedy 
poczucie braku zmian w państwie było jednym z głównych 
źródeł eurosceptycyzmu, obecnie przeważa opinia, że człon-
kostwo Bułgarii w UE ma na nią pozytywny wpływ. W re-
zultacie bezpośrednie skutki członkostwa Bułgarii w UE 
postrzegane są na kilku głównych płaszczyznach: większa 
stabilność polityczna i gospodarcza państwa (40%), popra-
wa infrastruktury drogowej (32%) oraz wzrost współpracy 
gospodarczej i wymiany handlowej (26%)19. Jednocześnie 
działania państwa w celu zdobycia pozycji politycznej na are-

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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nie europejskiej oceniane są powściągliwie: 36% badanych 
uważa, że   Bułgaria jest „należycie słyszalna” na poziomie UE, 
a 35% badanych jest zdania, że rośnie znaczenie państwa 
w międzynarodowych negocjacjach handlowych20. Badania 
opinii społecznej wskazują, że w latach 2007-2017 nastąpiło 
w Bułgarii wyraźne przesunięcie poziomu obaw z kwestii 
gospodarczych na polityczne21, dotyczące w głównej mierze 
problematyki bezpieczeństwa. Mimo że część problemów 
gospodarczych Bułgarii pozostaje nierozwiązana, uwaga 
opinii publicznej koncentruje się dziś na kwestii podwójnych 
standardów dotyczących jakości żywności (60%), spadku 
siły nabywczej (50%) oraz migracji i zagrożeń terrorystycz-
nych (44%)22. Według najnowszych badań Eurobarometru 
z 2019 r. na temat emocji i zaangażowania wobec UE, 55% 
obywateli Bułgarii wskazało zaufanie wobec UE, co stanowi 
dziewiąty najwyższy wynik w całej wspólnocie23.

Podsumowanie
Bilans 12 lat obecności Republiki Bułgarii w UE można uznać 
za pozytywny. Bułgarska gospodarka w znacznym stopniu 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Eurobarometer, Emotions and Political Engagement Towards the EU. Report, s. 6, 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
emotions-and-political-engagement-towards-the-eu [5.08.2019].
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skorzystała na członkostwie w UE, wskazują na to m.in. dy-
namiczny i stały wzrost gospodarczy, w tym wzrost inwe-
stycji zagranicznych, a także obniżenie poziomu bezrobocia 
i stopniowy wzrost płac. Niezmiennie największym proble-
mem trapiącym gospodarkę Bułgarii jest zjawisko korupcji, 
osłabiające możliwości gospodarcze państwa. Nieefektyw-
ność walki z korupcją stanowi problem zarówno dla inwesto-
rów, jak i dla bułgarskiego społeczeństwa, ponadto jest także 
przedmiotem krytyki instytucji europejskich. Większa część 
społeczeństwa bułgarskiego pozytywnie ocenia UE, a popar-
cie dla członkostwa Bułgarii w UE znajduje się na względnie 
stałym poziomie od 2007 r., przy czym zjawisko euroscepty-
cyzmu ma charakter niejednorodny strukturalnie. Główne 
bułgarskie partie polityczne obecne w bułgarskim parlamen-
cie można określić mianem partii „proeuropejskich”. Inten-
syfikacja działań na rzecz integracji europejskiej nastąpiła 
w 1997 r., przynosząc porozumienie ponadpartyjne na rzecz 
integracji europejskiej i następnie wstąpienia w struktury 
NATO. Perspektywa członkostwa w UE i NATO zyskała na 
znaczeniu, a jednocześnie pokazała gotowość bułgarskich 
elit politycznych do przeprowadzenia reform sytemu go-
spodarczego i wzmocnienia rządów prawa. W 2005 r., przed 
przystąpieniem do UE, na bułgarskiej scenie politycznej po-
jawiły się pierwsze partie o charakterze eurosceptycznym, 
jednak do dziś nie stanowią one liczącego się głosu w buł-
garskiej polityce.
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RUMUNIA

Droga Rumunii do Unii Europejskiej
Od momentu upadku komunizmu w Rumunii na począt-
ku lat 90., państwo to przeszło głębokie przemiany go-
spodarcze i społeczne. Jednym z ich kluczowych celów 
była integracja Rumunii z Unią Europejską. Dnia 1 lutego 
1993 r. w Brukseli podpisano Porozumienie europejskie 
w sprawie stowarzyszenia Rumunii ze Wspólnotą Europej-
ską. Jego część handlowa weszła w życie 1 maja 1993 r. na 
podstawie umowy przejściowej, opartej na wzajemnych 
koncesjach taryfowych. W całości umowa zaczęła obowią-
zywać od 1 lutego 1995 r.
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Rumunia złożyła wniosek o członkostwo w UE 22 czerwca 
1995 r. wraz z krajową strategią przedakcesyjną i deklaracją 
podpisaną przez prezydentów Republiki, Senat i Izbę De-
putowanych oraz premiera i przywódców wszystkich partii 
politycznych reprezentowanych w parlamencie. Deklaracja 
ta zawierała polityczną wolę Rumunów w kwestii dążenia 
do konsolidacji i rozwoju praworządności, pluralizmu poli-
tycznego, trójpodziału władzy, wolnych wyborów, poszano-
wania praw człowieka i ustanowienia gospodarki rynkowej 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.

Zmiana rządu w listopadzie 1996 r. (utrata władzy przez 
postkomunistów) i reformy zapoczątkowane przez nowy 
gabinet wpłynęły na przesunięcie przygotowań do integracji 
euroatlantyckiej w centrum polityki zagranicznej Rumunii. 
Zostało to potwierdzone w czasie wizyty przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej Jacques’a Santera w kwietniu 
1997 r. Prezydent Emil Constantinescu podkreślił wówczas, 
że Rumunia będzie kontynuować reformę strukturalną swo-
jej gospodarki, ustawodawstwa i instytucji, których dostoso-
wanie jest wymagane do integracji z Europą. Istotą wysiłku 
prowadzącego do przyjęcia wspólnotowego dorobku praw-
nego było jednakże przyswojenie wartości demokratycznych 
oraz poszanowanie praw człowieka i praw obywatelskich. 
Umacnianie tych wartości stało się, według Constantine-
scu, ostatecznym celem integracji ze zjednoczoną Europą.

W lipcu 1997 r. Komisja Europejska zaprezentowała opinię 
dotyczącą wniosku Rumunii o przystąpienie do UE. Według 
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Komisji ówczesna poprawa sytuacji politycznej, po objęciu 
władzy przez nowy rząd, wskazywała, że państwo to jest na 
dobrej drodze do spełnienia kryteriów politycznych. Rumu-
nia poczyniła znaczne postępy w budowaniu gospodarki 
rynkowej, ale nadal nie była przygotowana w perspektywie 
średnioterminowej do radzenia sobie z presją konkurencyj-
ną i siłami rynkowymi w UE. Pomimo rozpoczętego proce-
su zmian Rumunia nie przyjęła zasadniczych elementów 
prawnego dorobku wspólnotowego, w szczególności w od-
niesieniu do rynku wewnętrznego, w związku z czym nie 
była w stanie przyjąć zobowiązań wynikających z członko-
stwa. Komisja uznała ponadto, że konieczne będzie podjęcie 
znaczących działań w dziedzinie środowiska, transportu, 
zatrudnienia i spraw społecznych, a także w odniesieniu 
do wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz 
rolnictwa. Oprócz tego, jeśli Rumunia ma stworzyć struk-
tury umożliwiające skuteczne stosowanie i egzekwowanie 
prawodawstwa unijnego, niezbędna będzie również daleko 
posunięta reforma administracyjna.

W wyniku presji międzynarodowej w latach dwutysięcz-
nych Rumunia wprowadziła szereg reform przygotowu-
jących ją do przystąpienia do UE, w tym konsolidujących 
instytucje demokratycznego państwa prawa, a także gwa-
rantujących poszanowanie praw człowieka, w tym wolno-
ści wypowiedzi, oraz wdrożenie funkcjonującej gospodarki 
wolnorynkowej. Integracja z UE miała również wpływ na 
stosunki regionalne Rumunii, która w rezultacie nałożyła 
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systemy wizowe na wiele państw, w tym Rosję, Ukrainę, 
Białoruś, Serbię, Czarnogórę, Turcję i Mołdawię.

Dnia 22 czerwca 2004 r. Komitet Stowarzyszeniowy Unia 
– Rumunia potwierdził ogólne postępy w przygotowaniach 
do akcesji Rumunii do UE, podkreślił jednak potrzebę dal-
szej reformy struktur sądowniczych, zwłaszcza na etapach 
przedprocesowych, a także konieczność kontynuacji wy-
siłków na rzecz zwalczania korupcji politycznej i przestęp-
czości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi. Jeszcze we 
wrześniu 2006 r. Komisja Europejska potwierdziła, że postęp 
reform w tych obszarach będzie ściśle monitorowany.

Rumunia w Unii Europejskiej
Rada Europejska obradująca w Brukseli 17 grudnia 2004 r. po-
twierdziła zakończenie negocjacji akcesyjnych z Rumunią. 
Pomimo niedociągnięć w wyżej wymienionych obsza-
rach Rumunia oraz Bułgaria przystąpiły do UE 1 stycznia 
2007 r. jako 26 i 27 państwo członkowskie.

Walka z korupcją w dalszym ciągu stanowi jeden z naj-
ważniejszych elementów dyskursu publicznego w Rumunii, 
jest też główną kwestią podejmowaną przez UE w dyskusji 
na temat Rumunii. Według Corruption Perception Index, 
Rumunia znajduje się na trzeciej od końca pozycji w UE 
(przed Bułgarią i Grecją). W związku z powyższym Rumunia 
wciąż pozostaje poza strefą Schengen. Oprócz tego, podob-
nie jak Bułgaria, nadal objęta jest mechanizmem weryfi-
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kacji i współpracy, który ma na celu monitorowanie walki 
z korupcją i umacnianie praworządności w tych krajach. 
Komisja Europejska wyznaczyła punkty odniesienia, które 
dotyczą skuteczności i przejrzystości systemu sądowego 
oraz innych kluczowych instytucji w obszarze zapobiegania 
i walki z korupcją:

 ■ Zapewnienie bardziej przejrzystego i wydajnego pro-
cesu sądowego, w szczególności poprzez zwiększenie 
zdolności i odpowiedzialności Najwyższej Rady Są-
downictwa. Monitorowanie i raportowanie na temat 
wpływu nowych kodeksów postępowania cywilnego 
i karnego.

 ■ Ustanowienie agencji odpowiedzialnej za weryfikację 
aktywów, niezgodności i potencjalnych konfliktów 
interesów osób orzekających w sądownictwie i wy-
dających decyzje administracyjne.

 ■ Kontynuacja profesjonalnych, bezstronnych docho-
dzeń w sprawie zarzutów o korupcję na wysokim 
szczeblu.

 ■ Podjęcie dalszych działań w celu zapobiegania i zwal-
czania korupcji, w szczególności w ramach samorzą-
du lokalnego.

Ostatni raport Komisji Europejskiej z 2018 r., na temat 
postępów w reformach wymaganych przez mechanizm we-
ryfikacji i współpracy, ma raczej negatywny wydźwięk. Ist-
niały bowiem czynniki społeczne, prawne i polityczne, które 
– mimo że nie wchodziły w zakres mechanizmu i nie były 
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objęte jego zaleceniami – miały bezpośredni wpływ na zdol-
ność do przeprowadzenia reformy sądownictwa i walki z ko-
rupcją, a w szczególności utrudniły Rumunii wprowadzenie 
trwałych zmian. Zwrócono uwagę na praktykę ustawodaw-
czą mającą na celu opracowanie zasad lepszego stanowienia 
prawa, a także na konfrontację podmiotów państwowych 
i trudne środowisko medialne, które nie odpowiadały sta-
wianym przez Brukselę wymogom1.

W państwie od kilku lat trwają protesty antykorupcyjne. 
W czerwcu 2018 r. parlament Rumunii zatwierdził przepisy 
mające na celu utrudnienie działań antykorupcyjnych, co 
wywołało masowe protesty. Rząd podjął także działania 
w kierunku wymiany młodych kadr w organach ścigania na 
swoich zaufanych ludzi. Główna prokurator w Narodowej 
Dyrekcji Antykorupcyjnej, Laura Codruţa Kövesi, została 
zwolniona z urzędu. Rząd nałożył na nią sankcje sądowe, 
aby zapobiec jej mianowaniu na pierwszego prokuratora 
UE po tym, jak została uznana przez Parlament Europejski 
za najlepszego kandydata. Wiosną 2019 r.  przeciwko korup-
cji protestowali nie tylko obywatele, ale także prokuratorzy 
i urzędnicy sądowi. Na krótko przed objęciem przez Rumu-
nię prezydencji w UE (pierwsza poł. 2019 r.) oraz w czasie jej 
trwania Komisja Europejska wezwała władze tego państwa 

1 European Commission, On Progress in Romania under the Cooperation and Verifi-
cation Mechanism, Strasbourg, 13.11.2018, COM (2018) 851 final, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_
en.pdf [30.08.2019].

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2018-com-2018-com-2018-851_en.pdf
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do pilnego powrotu do procesu reform lub powstrzymania 
się od dalszych tego typu działań.

Międzynarodowa krytyka doprowadziła do sytuacji, 
w której zarówno premier Viorica Dăncilă, jak i przewodni-
czący rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (rum. Partidul 
Social Democrat, PSD) Liviu Dragnea coraz częściej wyrażali 
antyeuropejską retorykę (w momencie, gdy państwo to prze-
wodniczyło Radzie Unii Europejskiej!). Dnia 27 maja Liviu 
Dragnea rozpoczął 3,5-letnią karę pozbawienia wolności za 
nadużycie urzędu.

Do priorytetów Rumunii w UE należy dołączenie do stre-
fy Schengen. Jest to jednak uzależnione od osiągnięć tego 
państwa w walce z korupcją oraz efektywnej reformy są-
downictwa. Rumunia dąży także do przyjęcia wspólnej eu-
ropejskiej waluty. Viorica Dăncilă ogłosiła plan przyjęcia 
euro do 2024 r. Jednak w związku z dużą dynamiką na ru-
muńskiej scenie politycznej przyjęcie euro w tym okresie 
nie jest pewne.

W kwestii polityki zagranicznej w ramach zjednoczo-
nej Europy władze rumuńskie mają priorytety zbliżone do 
polskich. Rumunia wspiera bardziej skuteczne i wydajne 
działanie zewnętrzne UE, a w ramach tego przedsięwzię-
cia jest zainteresowana promowaniem wzmocnienia zdol-
ności obronnych i bezpieczeństwa UE w sposób w pełni 
zgodny z NATO. Położona między Bałkanami Zachodnimi 
a wschodnim sąsiedztwem UE Rumunia wspiera zarówno 
proces rozszerzenia UE, jak i aktywną politykę sąsiedztwa 
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UE. W tym roku UE i jej partnerzy będą świętować 10 roczni-
cę uruchomienia Partnerstwa Wschodniego. Z drugiej strony 
Rumunia dąży do nadania wyższego priorytetu w agendzie 
UE regionowi Morza Czarnego, m.in. poprzez ożywienie Sy-
nergii Czarnomorskiej.

Rumuńscy przywódcy są zdecydowanie przeciwni Euro-
pie dwóch prędkości. Rumunia jest także ważnym benefi-
cjentem polityki spójności UE. Motto rumuńskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej brzmiało „Spójność to wspólna 
wartość europejska”. Komisja Europejska zamierza zwięk-
szyć alokacje funduszy dla Rumuni w ramach tej polityki 
na lata 2021-2028 o 8%, tj. do 27,2 mld euro. Podobnie rzecz 
się ma ze wspólną polityką rolną, w ramach której w latach 
2014-2020 Rumunia, kraj rolniczy, uzyskała 8,1 mld euro.

Dnia 1 stycznia 2019 r., równo 12 lat po swojej akcesji do 
UE, Rumunia objęła półroczną prezydencję Rady Unii Euro-
pejskiej i wyznaczyła cztery obszary priorytetowe:

1. Europa konwergencji: zapewnienie konwergencji 
i spójności dla zrównoważonego i sprawiedliwego roz-
woju wszystkich obywateli i państw członkowskich 
poprzez zwiększenie konkurencyjności i likwidację 
luk w rozwoju, a także postęp społeczny, promowanie 
łączności i cyfryzacji, stymulowanie przedsiębiorczo-
ści i wzmacnianie polityki przemysłowej.

2. Bezpieczniejsza Europa: zwiększenie bezpieczeń-
stwa Europy poprzez zwiększenie spójności państw 
członkowskich stojących przed nowymi wyzwaniami 
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w zakresie bezpieczeństwa, które zagrażają bezpie-
czeństwu obywateli, oraz poprzez wspieranie inicja-
tyw współpracy w tej dziedzinie.

3. Europa, silniejszy podmiot globalny: wzmocnienie 
globalnej roli Europy poprzez kontynuację prac nad 
wdrażaniem globalnej strategii oraz promowanie po-
lityki rozszerzenia, a także przez działania UE w jej 
sąsiedztwie i realizację globalnych zobowiązań UE.

4. Europa o wspólnych wartościach: stymulowanie soli-
darności i spójności UE poprzez promowanie polityki 
zwalczania dyskryminacji, zachęcanie do zapewnie-
nia równych szans i równego traktowania mężczyzn 
i kobiet oraz zwiększanie zaangażowania obywateli 
w debaty europejskie.

Ocena prezydencji rumuńskiej jest ambiwalentna. Z jed-
nej strony nie udało się osiągnąć żadnych ważnych poro-
zumień. Z drugiej jednak, udało się utrzymać stabilność 
polityczną prezydencji, co było tyleż pożądane przez eu-
ropejskich partnerów w czasie brexitu, co niepewne, bio-
rąc pod uwagę niestabilność rumuńskiej sceny politycznej. 
Prezydencja rumuńska upłynęła także pod znakiem prze-
pychanek między rządem w Bukareszcie a unijnym komisa-
rzem Fransem Timmermansem wokół reformy sądownictwa 
w tym kraju.

Przebieg rumuńskiej prezydencji został zdeterminowa-
ny przez niezależne wydarzenia zewnętrzne – brexit oraz 
wybory do Parlamentu Europejskiego. Pomimo tego pre-
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zydencję uznano za udaną. W czasie pierwszych 100 dni 
przyjęto 90 aktów prawnych, włączając w to regulacje doty-
czące transportu, ograniczenia emisji CO2, praw autorskich, 
żywności czy programu Erasmus+2. Podczas prezydencji 
rumuńskiej Rada Unii Europejskiej przyjęła komplekso-
wy pakiet legislacyjny mający na celu zmniejszenie ryzyka 
w sektorze bankowym i dalsze wzmocnienie zdolności ban-
ków do wytrzymania potencjalnych wstrząsów. W czerwcu 
2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ro-
dziców i opiekunów, która ma na celu zwiększenie udziału 
kobiet w rynku pracy oraz korzystanie z urlopu rodzinne-
go i elastycznych warunków pracy. Bezpieczniejsza Europa 
była jednym ze zobowiązań rumuńskiej prezydencji i była 
zgodna z rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej. W czasie rumuńskiej prezydencji 
wzmocniony został Frontex, tak pod względem personelu 
(utworzony zostanie stały korpus, w którym do 2027 r. będzie 
zatrudnionych do 10 tys. osób), jak i wyposażenia technicz-
nego oraz mandatu do wspierania działań państw człon-
kowskich w zakresie ochrony granic, powrotu i współpracy 
z krajami trzecimi. Podczas rumuńskiej prezydencji osią-
gnięto porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy gazowej, 

2 Romania’s EU presidency. A glance back, Euractiv.com, 16.07.2019, https://www.
euractiv.com/section/euroad2sibiu/special_report/romanias-eu-presidency-a-
-glance-back/ [1.08.2019].
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zaproponowanej przez Komisję Europejską w 2017 r. Zgod-
nie z tą zmianą zasady regulujące wewnętrzny rynek gazu 
w UE mają zastosowanie do linii przesyłowych gazu między 
państwem członkowskim a państwem trzecim, aż do grani-
cy terytorium państwa członkowskiego i morza terytorial-
nego. Jednym z kluczowych tematów podczas prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej była debata na temat przyszłych 
wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Rząd 
Rumunii ogłosił, że prezydencja rumuńska osiągnęła poro-
zumienia w sprawie 10 propozycji sektorowych WRF. Rada 
Europejska z zadowoleniem przyjęła wyniki prac i wezwała 
prezydencję fińską do jej kontynuowania.

Ocena członkostwa
Według badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlece-
nie Parlamentu Europejskiego3 aż 70% Rumunów odczuwa 
pozytywne emocje wobec UE. Dla 40% oznacza ona nadzieję, 
a dla 30% – zaufanie.

Natomiast badania z października 2018 r.4 pokazują nie-
co inne nastawienie, które odzwierciedla pewnego rodzaju 
determinizm mieszkańców Rumunii, do polityki między-

3 Flash Eurobarometer, Emotions and Political Engagement towards the EU. Re-
port, 25.04.2019.

4 EP Eurobarometer, Socio-demographic trendlines, Edition 4, October 2018, http://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/socio-de-
mographic-trends-edition-5 [1.08.2019].

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-5
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-5
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-5
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narodowej i integracji europejskiej w szczególności. Mniej 
niż połowa (49%) Rumunów uważa, że członkostwo ich pań-
stwa w UE jest dobrą rzeczą. Zajmują oni 7 miejsce od koń-
ca, po Czechach (tylko 39% uważa, że członkostwo w UE 
jest dobre dla ich państwa), Włochach (42%), Chorwatach 
(44%), Grekach (45%), Brytyjczykach (48%) i Austriakach 
(48%). W porównaniu z badaniami Eurobarometru z kwiet-
nia 2018 r. nastąpił znaczący, 10-procentowy spadek popar-
cia dla idei integracji europejskiej. W tym samym czasie 
odsetek osób uważających członkostwo w UE za rzecz złą 
wzrósł z 14% do 21%.

Jednocześnie 64% Rumunów uważa, że ich państwo sko-
rzystało na członkostwie w UE, podczas gdy 30% sądzi, że 
jest odwrotnie (jest to najwyższy w UE odsetek osób z ne-
gatywnym zdaniem na temat UE).

Ponadto 65% Rumunów twierdzi, że zagłosowałoby za po-
zostaniem w UE, gdyby jutro odbyło się referendum w spra-
wie członkostwa Rumunii w UE, natomiast 17% głosowałoby 
za opuszczeniem UE.

Podsumowanie
Kwestia członkostwa w UE była i jest dla Rumunów tak 
samo ważna, jak dla Polaków. Doświadczenie radzieckiej 
hegemonii, nieustające zagrożenie ze Wschodu oraz poczu-
cie przynależności do kręgu kultury zachodniej sprawiły, że 
wybór był prosty i zdecydowany. Napływ funduszy unijnych, 
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inwestycji zagranicznych oraz możliwość pracy za grani-
cą wpłynęły stymulująco na gospodarkę i społeczeństwo 
rumuńskie. Dla władz rumuńskich w dalszym ciągu prio-
rytetem jest przystąpienie do strefy Schengen oraz prze-
ciwdziałanie pogłębianiu się podziałów wewnątrz UE, a co 
za tym idzie – tworzeniu Unii wielu prędkości. Wyzwaniem 
pozostaje walka z korupcją i reforma systemu sądownictwa.
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CHORWACJA

Droga Chorwacji do Unii Europejskiej
Republika Chorwacji przystąpiła do Unii Europejskiej jako 
28 państwo członkowskie 1 lipca 2013 r. Chorwacka droga do 
UE rozpoczęła się w zupełnie inny sposób niż w przypad-
ku państw Grupy Wyszehradzkiej czy państw bałtyckich. 
Transformacja ustrojowa, gospodarcza i polityczna była 
zdominowana przez konflikt zbrojny (1991-1995), wywołany 
trwającym od końca lat 80. ubiegłego wieku rozpadem Ju-
gosławii. Proces ten zdeterminował także dominujący do 
dzisiaj dyskurs społeczno-polityczny wokół kwestii człon-
kostwa Chorwacji w UE.
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Walka Chorwacji o niepodległość miała bardzo poważ-
ne konsekwencje. Przede wszystkim nastąpił tu polityczny 
zwrot opinii publicznej w prawo. W latach 90. przewodniczą-
cy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (chor. Hrvatska 
Demokratska Zajednica, HDZ), uważany przez wielu swoich 
rodaków za ojca niepodległej Chorwacji, Franjo Tudjman, 
zdołał przekonać większą część społeczeństwa do idei, którą 
można opisać jako katolicko-narodową. Lata 90. w Chorwa-
cji, a szczególnie ich pierwsza połowa, naznaczone były wy-
raźną niechęcią wobec „czerwonej”, socjalistycznej federacji 
jugosłowiańskiej, prawosławia oraz dziedzictwa bizantyj-
sko-osmańskiego. Chorwacja, w tym rozumieniu, była pań-
stwem zachodnio- lub środkowoeuropejskim, opartym na 
fundamentach katolickich wartości wspólnoty narodowej 
i rodzinnej. Zwrot w kierunku instytucji euroatlantyckich 
był naturalnym odruchem wahadła, które po półwieczu 
jugosłowiańskiego eksperymentu o zabarwieniu interna-
cjonalistycznym i socjalistycznym wybrało orientację su-
werenistyczną i kapitalistyczną.

Ta ekskluzywna wizja Chorwacji i Chorwatów jako na-
rodu miała swoje minusy. Jednym z nich była niekompaty-
bilność z wartościami promowanymi przez przywódców 
zachodnich, takimi jak otwartość, współpraca, integracja. 
Te zasadnicze różnice normatywne oraz autorytarny styl 
rządów sprawowanych przez Tudjmana spowodowały, 
że chorwacka akcesja do UE rozpoczęła się ze znacznym 
opóźnieniem. Co więcej, spora część opinii publicznej miała 
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poważny problem z akceptacją samej idei integracji euro-
pejskiej. Jak wynika z badań przeprowadzonych w latach 
2008-2009, 51% Chorwatów uważało, że członkostwo wpłynie 
negatywnie na ich poczucie tożsamości narodowej.

W 2003 r., cztery lata po śmierci Tudjmana, Chorwacja for-
malnie wystąpiła o przyznanie członkostwa w UE. Wniosek 
ten został rozpatrzony przez Komisję Europejską dopiero 
wiosną 2004 r. W rezultacie kilka miesięcy później Chorwacja 
uzyskała status państwa kandydata. Negocjacje rozpoczęły 
się w październiku 2005 r., jednak ich rozwój zdeterminowa-
ny był przez wcześniej wspomniany przebieg i konsekwencje 
rozpadu Jugosławii.

Jednym z najważniejszych elementów dyskursu tak mię-
dzynarodowego, jak i wewnętrznego była kwestia stabilizacji 
stosunków regionalnych, czyli relacji z Serbią oraz Bośnią 
i Hercegowiną. Państwa UE dążyły do normalizacji stosun-
ków bilateralnych w regionie oraz deetnicyzacji polityki 
wewnętrznej. Dla krajowej opinii publicznej w Chorwacji 
było to coś więcej – kwestia oceny jugosłowiańskiego reżi-
mu, miejsca i roli mniejszości etnicznych w życiu politycz-
nym państwa, kształtu i charakteru narodu chorwackiego, 
a także błędów i osiągnięć socjalizmu.

Niewątpliwie najbardziej uporczywym problemem w re-
lacjach pomiędzy Chorwacją a UE była kwestia współpracy 
z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Pokazu-
je ona nie tylko niedoskonałości odpowiednich organów 
po stronie chorwackiej, ale także poziom ładunku emo-
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cjonalnego w społeczeństwie, które nie zgadzało się z mię-
dzynarodową oceną wydarzeń w Chorwacji z lat 1991-1995. 
W 2005 r. rozpoczęcie negocjacji zostało przez UE zawieszone 
ze względu na brak postępów władz chorwackich w poszu-
kiwaniach osób oskarżonych o zbrodnie wojenne. Jednocze-
śnie, po skazaniu Ante Gotoviny – przez wielu Chorwatów 
uznawanego za wyzwoliciela Krajiny – za przestępstwa po-
pełnione w tym regionie podczas walk z chorwackimi Ser-
bami w sierpniu 1995 r., poparcie dla członkostwa w UE 
spadło do 23%.

Inną kwestią budzącą negatywne emocje, szczególnie 
w rolniczej Slawonii, ale także w Dalmacji, była sprzedaż 
ziemi obcokrajowcom (obywatelom UE). W wyniku porozu-
mienia w tej sprawie grunty rolne nie mogą być sprzedawane 
obywatelom innych państw członkowskich UE przez okres 
do siedmiu lat od momentu przystąpienia Chorwacji do UE, 
tj. do połowy 2020 r. Właśnie w celu ochrony gruntów rolnych 
chorwacki parlament przyjął ustawę, która bezwzględnie za-
kazuje sprzedaży takich ziem stanowiących własność pań-
stwa. Jednocześnie Chorwacja całkowicie zliberalizowała 
swój rynek nieruchomości lokalowych dla osób prawnych 
i fizycznych z UE.

Chorwacja stała się też „ofiarą” akcesji Bułgarii i Rumunii 
do UE. W powszechnym mniemaniu obydwa państwa przy-
stąpiły do UE zbyt wcześnie. Przeprowadzane w Chorwacji 
reformy, mające na celu ograniczenie korupcji, nie były ani 
szczere, ani efektywne. UE, która wcześniej wyciągnęła na-
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ukę szczególnie z przykładu Bułgarii i Rumunii, wzmocniła 
warunki i była twardym partnerem negocjacyjnym. Co wię-
cej, w UE pojawiło się zjawisko „zmęczenia rozszerzeniem”. 
Niemcy pozostały zwolennikiem Chorwacji podczas roz-
mów akcesyjnych, ale stały się bardziej sceptycznie nasta-
wione do rozszerzenia w ogóle. Znalazły się też wśród tych, 
którzy nalegali, aby Chorwacja mogła do UE przystąpić do-
piero wtedy, gdy będzie w „stu procentach gotowa”. To „sto 
procent” oznaczało, że UE nie będzie monitorować kwestii 
korupcji i praworządności po przystąpieniu Chorwacji, jak 
miało to miejsce w przypadku dwóch innych członków UE, 
Bułgarii i Rumunii1.

Chorwacja w Unii Europejskiej
W obszarze geopolityki Chorwacja ma trzy wektory do wy-
boru – adriatycki, bałkański i środkowoeuropejski. Pierwszy 
z nich wydaje się mało atrakcyjny ze względu na ograniczo-
ną liczbę partnerów (gł. Włochy, w mniejszym stopniu inne 
państwa śródziemnomorskie) oraz różnice polityczne i go-
spodarcze. Władze w Zagrzebiu starają się także odżegnać 
od wektora bałkańskiego, preferując termin „Europa Połu-
dniowo-Wschodnia”. I choć była Jugosławia stanowi ważny 

1 A. Palokaj, Croatia as EU’s 28th member: Better late than never!, Euractiv, 
24.06.2011, https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/croatia-
-as-eu-s-28th-member-better-late-than-never/ [30.08.2019].

https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/croatia-as-eu-s-28th-member-better-late-than-never/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/croatia-as-eu-s-28th-member-better-late-than-never/
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element w polityce zewnętrznej, gospodarczej i społecznej 
Chorwacji, to skala wyzwań (konflikty bilateralne, peryfe-
ryzacja gospodarcza) i zaangażowanie znaczących aktorów 
międzynarodowych (USA, Rosja, Niemcy, Chiny, Turcja) spra-
wiają, że wektor ten jest tyleż atrakcyjny, co problematyczny. 
Inicjatywa Trójmorza jako przykład kierunku środkowo-
europejskiego wydaje się – jak dotąd – propozycją, z której 
Chorwacja może mieć potencjalnie najwięcej korzyści: może 
wzmocnić swoje więzi z państwami Europy Środkowej, a po-
przez to otworzyć nowe kanały komunikacji i handlu. Ma to 
potencjalnie pozytywny wpływ na międzynarodową pozycję 
Chorwacji w odniesieniu do jej największego partnera – Nie-
miec, a także sąsiadów – Słowenii i Węgier, z którymi relacje 
nie należą do najłatwiejszych.

Obecnie władze chorwackie skoncentrowane są na osią-
gnięciu dwóch celów – na przystąpieniu do strefy Schengen 
i wprowadzeniu euro jako oficjalnej waluty – a poprzez to 
zbliżeniu się do „rdzenia” UE. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, 
Chorwacja intensywnie pracuje nad spełnieniem pozosta-
łych, technicznych zaleceń w obszarach dorobku Schengen, 
skierowanych przede wszystkim na poprawę kontroli gra-
nicznej oraz monitoring granic. Jeśli chodzi o wprowadze-
nie euro, to 4 lipca 2019 r. Chorwacja wysłała list intencyjny 
w sprawie przystąpienia do europejskiego mechanizmu kur-
sów walutowych (ERM II). Stanowi to pierwszy oficjalny 
krok do uczestnictwa w ERM II. Poprzedza on wprowadzenie 
euro jako oficjalnej waluty. Oprócz listu intencyjnego władze 
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Chorwacji przedłożyły również Plan Działania (Action Plan), 
określający reformy, które Chorwacja ma zamiar wprowa-
dzić w życie przed przystąpieniem do ERM II.

W porozumieniu z instytucjami UE Chorwacja zobo-
wiązała się do wdrożenia reform w sześciu obszarach: 
wzmocnienie nadzoru nad systemem bankowym poprzez 
ustanowienie ścisłej współpracy między Chorwackim Ban-
kiem Narodowym a Europejskim Bankiem Centralnym; 
wzmocnienie ram wdrażania polityki makroostrożnościo-
wej; wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
usprawnienie systemu gromadzenia, przetwarzania i pu-
blikowania danych statystycznych; poprawa zarządzania 
sektorem publicznym; oraz zmniejszenie obciążeń admini-
stracyjnych i finansowych dla gospodarki.

Chorwacja należy do największych beneficjentów po-
lityki spójności. W latach 2014-2020 Chorwaci dostali do 
dyspozycji 8,6 mld euro (9,3 mld, biorąc pod uwagę inflację). 
W perspektywie przyszłych ram finansowych kwota ta ma 
wynieść 5,5% więcej2. Spory napływ gotówki zapewnia też 
wspólna polityka rolna. Przydział płatności bezpośrednich 
dla Chorwacji na lata 2014-2020 wyniósł 1,48 mld euro. Rolni-
cy w Chorwacji, podobnie jak w całej UE, podlegają tzw. zasa-
dom „zazieleniania”, mającym na celu podkreślenie korzyści, 

2 Croatia to be Allocated 8.7 Billion Euro in EU Cohesion Funds for 2021-
2027 Period, Total Croatia News, 30.05.2018, https://www.total-croatia-news.
com/business/28715-croatia-to-be-allocated-8-7-billion-euro-in-eu-cohesion-
-funds-for-2021-2027-period [30.08.2019].

https://www.total-croatia-news.com/business/28715-croatia-to-be-allocated-8-7-billion-euro-in-eu-cohesion-funds-for-2021-2027-period
https://www.total-croatia-news.com/business/28715-croatia-to-be-allocated-8-7-billion-euro-in-eu-cohesion-funds-for-2021-2027-period
https://www.total-croatia-news.com/business/28715-croatia-to-be-allocated-8-7-billion-euro-in-eu-cohesion-funds-for-2021-2027-period
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jakie dzięki rolnikom może uzyskać całe społeczeństwo w ta-
kich kwestiach, jak zmiany klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej i jakość gleby.

Aby wesprzeć mniejszych/średnich rolników, Chorwacja 
zdecydowała się wykorzystać 10% krajowego przydziału 
płatności bezpośrednich na tzw. płatności redystrybucyjne, 
które oferują rolnikom dodatkową płatność w wysokości ok. 
33 euro/ha za pierwsze 20 ha. Władze chorwackie postanowi-
ły również przeznaczyć 15% swoich płatności bezpośrednich 
na dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją – tj. powią-
zanie płatności nie tylko z hektarami, ale też z określonymi 
produktami lub procesami. Chorwacja wprowadziła tak-
że program dla drobnych rolników, z maksymalną roczną 
płatnością do 657 euro na rolnika. Program ten zmniejsza 
obciążenia administracyjne dla tych rolników np. poprzez 
zwolnienie ich z przepisów dotyczących zazieleniania3.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Chorwacja 
obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Rząd chor-
wacki ogłosił, że będzie to prezydencja „z siedzibą w Brukse-
li”, co oznacza, że większość operacji i spotkań (szacunkowo 
1400) odbędzie się w Brukseli, podobnie jak w przypadku 
większości państw członkowskich. Mimo to oczekuje się, 
że Zagrzeb zorganizuje 20 spotkań na szczeblu ministrów, 

3 European Comission, CAP in your country. Croatia, https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-co-
untry-hr_en.pdf [30.08.2019].



Prace IEŚ  •  Nr 5/2019 187

Chorwacja

250 spotkań technicznych i 1 nieformalne spotkanie Rady Eu-
ropejskiej z szefami państw członkowskich i rządów (szczyt 
UE).

W połowie kwietnia 2019 r. rząd Chorwacji przyjął Plan 
Działania4 na rzecz przygotowania i wdrożenia chorwackiej 
prezydencji w 2020 r. w Radzie Unii Europejskiej. Podobnie 
jak w przypadku prezydencji rumuńskiej, to dynamika ze-
wnętrzna zdecyduje o przebiegu prezydencji Chorwacji. Na 
pewno jednak tematami pozostaną: brexit, negocjacje bu-
dżetu europejskiego na lata 2021-2027, polityka rozszerzenia 
oraz pakiet klimat/energia/demografia.

Ocena członkostwa
Z badań (Flash Eurobarometer 337) przeprowadzonych kilka  
miesięcy przed referendum akcesyjnym (22 stycznia 2012) 
wynika, że opinia publiczna była podzielona. 63% respon-
dentów czuło się dobrze zaznajomionych z UE, podczas gdy 
36% było przeciwnego zdania. 59% uważało, że przyszłość 
Chorwacji leży w zjednoczonej Europie. 85% oceniało przy-
stąpienie Chorwacji do strefy Schengen jako rzecz pozytyw-
ną, a jedynie 13% jako negatywną (w momencie pisania tej 
pracy Chorwacja dalej znajdowała się poza strefą Schengen).

4 Dostępny na stronie MSZ Chorwacji: http://www.mvep.hr/files/file/2019/akcijski-
-plan.pdf; zob. także GONG, Croatian Presidency of the European Union in 2020. 
Policy Paper, November 2018, https://www.gong.hr/media/uploads/eu_presiden-
cy_en_v5.pdf [30.08.2019].

http://www.mvep.hr/files/file/2019/akcijski-plan.pdf
http://www.mvep.hr/files/file/2019/akcijski-plan.pdf
https://www.gong.hr/media/uploads/eu_presidency_en_v5.pdf
https://www.gong.hr/media/uploads/eu_presidency_en_v5.pdf
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W kwestii przystąpienia do strefy euro 49% było za, a 43% 
przeciw takim zmianom. Jednakże aż 39% respondentów 
wskazywało, że członkostwo w UE nie będzie dla Chorwacji 
ani korzystne, ani niekorzystne (41% uważało przystąpienie 
do UE za korzystne, a 18% było przeciwnego zdania). Ten 
ambiwalentny stosunek społeczeństwa jest dobrze widocz-
ny w odniesieniu do potencjalnego wpływu członkostwa 
Chorwacji w UE na poszczególne sektory funkcjonowania 
państwa. I tak – aż 66% Chorwatów uważało, że poprawi ono 
sytuację gospodarczą państwa, a 67%, że zredukuje korupcję. 
Jednocześnie 69% uważało, że UE będzie miała zbyt duży 
wpływ na politykę wewnętrzną państwa. 81% spodziewało 
się wzrostu cen, a jedynie 56% – podniesienia poziomu życia. 
W 2011 r. Chorwaci zdawali się być świadomi potencjalnych 
niedoskonałości procesu integracji europejskiej, natomiast 
nie widzieli alternatywy dla członkostwa w UE.

Obecna sytuacja nie zmieniła się znacząco. Według ba-
dań przeprowadzonych jesienią 2018 r. (Standard Euroba-
rometer 90, Autumn 2018) 48% respondentów w Chorwacji 
potwierdziło zaufanie do UE, ale aż 44% takiego zaufania nie 
miało, przy czym to samo badanie przeprowadzone wiosną 
2018 r. pokazywało rezultaty odwrotne – 44% darzyło UE za-
ufaniem, a 49% było przeciwnego zdania. Obraz UE był nega-
tywny jedynie dla 18% Chorwatów, dla 39% był pozytywny, 
ale aż dla 42% – neutralny. Ponownie wiosną 2018 r. odsetek 
osób pozytywnie postrzegających UE był o 5 p.p. niższy i wy-
nosił 34%, przy 47% respondentów o neutralnej percepcji UE. 
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Jednocześnie Chorwaci wierzą (59% respondentów), że ich 
głos w UE się liczy. Pod tym względem są jednym z najbar-
dziej entuzjastycznych społeczeństw europejskich i plasują 
się na 8 pozycji (po Danii, Szwecji, Niemczech, Belgii, Holan-
dii, Polsce i Irlandii).

Dla Chorwatów największym problemem, z jakim mie-
rzy się dziś UE, są: migracje (48%), terroryzm (32%), sytuacja 
finansów publicznych w poszczególnych państwach (15%) 
i przestępczość (14%). Bezrobocie i rosnące ceny stanowiły 
wyzwanie dla istotnej części społeczeństwa na poziomie 
europejskim (odpowiednio 10% i 12%). W odpowiedzi na py-
tanie dotyczące obecnych zagrożeń i wyzwań dla poszcze-
gólnych państw aż 42% wskazało bezrobocie, 28% – sytuację 
gospodarczą, a 27% – rosnące ceny. Aż 83% Chorwatów uwa-
ża sytuację ekonomiczną w ich państwie za złą. Pod tym 
względem są oni drugim narodem z najbardziej negatywną 
percepcją gospodarki krajowej (pierwszą pozycję zajmują 
Grecy). Jednocześnie 65% z nich uważa, że sytuacja gospo-
darcza w Europie jest dobra. Chorwaci nie utożsamiają więc 
najważniejszych problemów ich państwa z UE.

Podsumowanie
Członkostwo Chorwacji w UE wpłynęło na państwo i jego go-
spodarkę jedynie w skali makro. Chorwaci – w przeciwień-
stwie do Polaków – nie odczuli bezpośrednio nagłego 
przypływu kapitału zagranicznego czy budowy, praktycz-
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nie od podstaw, sieci dróg ekspresowych i autostrad, tak 
jak to miało miejsce nad Wisłą. Przystąpienie do UE to dla 
Chorwatów raczej kwestia wyboru geopolitycznego niż ko-
nieczności gospodarczej. Oczywiście, dla wielu obywateli 
Chorwacji obecność w UE przekłada się na możliwość pracy 
zarobkowej za granicą. Jednak tymi przywilejami cieszą się 
dziś prawie wszyscy mieszkańcy regionu Europy Południo-
wo-Wschodniej. Poważnym wyzwaniem pozostaje odpo-
wiednie wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich. 
Jak dotąd Chorwacja zajmuje drugie od końca miejsce pod 
tym względem. Dalsza spodziewana integracja w ramach 
strefy euro czy Schengen jest więc przede wszystkim pro-
jektem mającym na celu bliższe powiązanie Chorwacji ze 
strukturami zjednoczonej Europy. Chorwackie elity poli-
tyczne są bowiem przekonane, że długofalową stabilizację 
gospodarczo-polityczną, a także bezpieczeństwo zawdzię-
czają przede wszystkim bliskiemu sojuszowi z Niemcami.
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Tab. 1. Czechy

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2003)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 10 193 998 10 625 695

2. Przyrost naturalny (rocznie w %) -0,03 0,29

3. PKB (mld USD) 99,627 244,105

4. PKB per capita (USD) 9 773 22 973

5. Dług publiczny (% PKB) 28,3 32,7

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 2,03 3,48

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 0,12 2,15

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 46,91 78,83

9. Import towarów i usług (% PKB) 48,11 72,62

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 3,60 2,89

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) 47 402* 59 997****

12. Ludność miejska (% całości) 73,74 73,79

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 7,54 2,40

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,14 5,79**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 1,15 1,68***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,89 1,12

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 6,72 14,83**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 2. Słowacja

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2004)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 5 372 280 5 447 011

2. Przyrost naturalny (%) -0,02 0,14

3. PKB (mld USD) 57,241 106,472

4. PKB per capita (USD) 10 655 19 547

5. Dług publiczny (% PKB) 40,6 48,9

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 7,09 0,00

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 7,55 2,51

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 68,71 97,25

9. Import towarów i usług (% PKB) 71,45 95,09

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 5,26 4,11

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) 1 199* 4 999****

12. Ludność miejska (% całości) 55,71 53,73

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 18,60 6,76

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,11 4,65**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,50 0,79***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,65 1,21

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 6,25 13,41**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 3. Węgry

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2004)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 10 107 146 9 768 785

2. Przyrost naturalny (%) -0,22 -0,20

3. PKB (mld USD) 104,067 155,703

4. PKB per capita (USD) 10 296 15 939

5. Dług publiczny (% PKB) 58,7 70,8

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 4,36 -48,28

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 6,74 2,85

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 59,54 86,53

9. Import towarów i usług (% PKB) 63,45 81,75

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 5,00 4,94

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) 61 589* 29 999****

12. Ludność miejska (% całości) 65,90 71,35

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 5,83 3,66

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 5,33 4,58**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,86 1,21***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,47 1,08

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 4,63 15,56**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 4. Litwa

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2004)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 3 377 075 2 789 533

2. Przyrost naturalny (%) -1,12 -1,38

3. PKB (mld USD) 22,650 53,251

4. PKB per capita (USD) 6 707 19 090

5. Dług publiczny (% PKB) 18,7 34,2

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 3,51 1,63

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 1,16 2,70

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 47,35 82,29

9. Import towarów i usług (% PKB) 54,48 79,66

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 6,55 3,49

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -99 104* -25 000****

12. Ludność miejska (% całości) 66,65 67,68

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 10,68 6,01

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 5,17 4,22**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,75 0,85***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,20 1,96

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 18,07 28,96**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 5. Łotwa

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2004)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 2 263 122 1 926 542

2. Przyrost naturalny (%) -1,09 -0,81

3. PKB (mld USD) 14,373 34,849

4. PKB per capita (USD) 6 351 18 089

5. Dług publiczny (% PKB) 14,0 35,9

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 4,11 3,73****

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 6,19 2,53

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 39,08 58,88

9. Import towarów i usług (% PKB) 54,63 59,49

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 8,34 4,77

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -72 490* -50 000****

12. Ludność miejska (% całości) 67,90 68,14

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 11,71 7,86

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,86 4,22**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,40 0,44***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,60 1,98

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 36,11 38,10**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 6. Estonia

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2004)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 1 362 550 1 320 884

2. Przyrost naturalny (%) -0,60 0,27

3. PKB (mld USD) 12,059 30,285

4. PKB per capita (USD) 8 850 22 928

5. Dług publiczny (% PKB) 5,1 8,4

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 9,01 3,38

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 3,05 3,44

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 61,52 75,24

9. Import towarów i usług (% PKB) 69,39 71,72

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 6,29 3,87

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -18 406* -4 999****

12. Ludność miejska (% całości) 68,86 68,88

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 10,25 5,51

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,91 5,22**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,85 1,28***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,70 2,06

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 19,99 27,48**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 7. Słowenia

Lp. Wskaźniki
Przed

 akcesją 
(2003)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 1 995 733 2 067 372

2. Przyrost naturalny (%) 0,06 0,05

3. PKB (mld USD) 29,697 54,235

4. PKB per capita (USD) 17 261 26 234

5. Dług publiczny (% PKB) 26,7 70,1

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 1,80 2,79

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 5,54 1,74

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 50,90 85,21

9. Import towarów i usług (% PKB) 51,21 75,73

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 2,84 4,49

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) 14 998* 6 002****

12. Ludność miejska (% całości) 51,08 54,54

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 6,48 5,51

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 5,69 4,91**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 1,25 2,00***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,40 0,97

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 14,18 20,88**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 8. Bułgaria

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2007)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 7 545 338 7 024 216

2. Przyrost naturalny (%) -0,74 -0,73

3. PKB (mld USD) 44,411 65,133

4. PKB per capita (USD) 5 886 9 273

5. Dług publiczny (% PKB) 16,3 22,6

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 31,24 3,96

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 8,40 2,81

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 52,38 64,49

9. Import towarów i usług (% PKB) 71,21 63,65

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 7,34 3,08

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -83 742 -24 011****

12. Ludność miejska (% całości) 71,28 75,01

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 6,88 5,26

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 3,68 4,06**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,43 0,78***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 2,32 1,69

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 8,87 17,65**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 9. Rumunia

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2007)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 20 882 982 19 473 936

2. Przyrost naturalny (%) -1,48 -0,58

3. PKB (mld USD) 174,585 239,553

4. PKB per capita (USD) 8 360 12,301

5. Dług publiczny (% PKB) 12,0 35,0

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 5,79 2,87

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 4,84 4,63

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 24,71 41,64

9. Import towarów i usług (% PKB) 38,79 44,85

10. Wzrost PKB (rocznie w %) 7,23 4,10

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -774 651 -150 000****

12. Ludność miejska (% całości) 53,44 54,00

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 6,41 4,30

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,12 4,91**

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,51 0,48***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,48 1,93

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 18,18 23,70**

*  2002
**  2015
***  2016
****  2017
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Tab. 10. Chorwacja

Lp. Wskaźniki
Przed 

akcesją 
(2013)

Obecnie 
(2018)

1. Liczba ludności 4 255 689 4 089 400

2. Przyrost naturalny (%) -0,28 -0,86

3. PKB (mld USD) 58,158 60,806

4. PKB per capita (USD) 13 666 14 869

5. Dług publiczny (% PKB) 80,4 74,6

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy net-
to (% PKB) 1,61 2,11

7. Inflacja (ceny konsumpcyjne, %) 2,22 1,50

8. Eksport towarów i usług (% PKB) 42,74 51,23

9. Import towarów i usług (% PKB) 42,28 49,86

10. Wzrost PKB (rocznie w %) -0,49 2,63

11. Saldo migracji (5-letnie dane szacunkowe) -32 772* -40 000****

12. Ludność miejska (% całości) 55,71 56,95

13. Bezrobocie (% siły roboczej, wg szacunków MOP) 17,25 8,85

14. Rządowe wydatki na edukację (% PKB) 4,56 b.d.

15. Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 0,81 0,85***

16. Wydatki na cele militarne (% PKB) 1,65 1,47

17. Udział OZE w zużyciu energii (%) 32,84 33,13**

*  2012
**  2015
***  2016
****  2017
Źródło: World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/ (dla wskaźników nr 1-4; 6-17); Europejski Urząd Sta-
tystyczny – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dla wskaźnika nr 5).
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Dla celów analitycznych niniejszą publikację podzielono na trzy części 
według obszarów geografi cznych: państwa grupy wyszehradzkiej (Cze-
chy, Słowacja, Węgry), państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz 
państwa bałkańskie (Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja). Redakto-
rzy tomu wyszli z założenia, że szczegółowe opisywanie efektów człon-
kostwa na poszczególnych płaszczyznach (politycznej, ekonomicznej, 
społecznej itd.) jest podejściem interesującym, ale zostało ukazane już 
w licznych publikacjach poruszających ten temat. W prezentowanej 
pracy za punkt wyjścia przyjęto dyskurs społeczno-polityczny (w zakre-
sie priorytetów i nastrojów społecznych) przed akcesją poszczególnych 
państw obszaru Europy Środkowej do Unii Europejskiej, ale pojawia się 
tu również próba diagnozy, jak ten dyskurs wygląda obecnie z perspek-
tywy 15 lat (lub krótszej w przypadku Bułgarii, Rumunii i Chorwacji) od 
rozszerzenia, w jaki sposób społeczeństwo danego państwa ocenia Unię 
Europejską, jakie są priorytety/interesy danego państwa we Wspólnocie, 
jak dane państwo widzi siebie obecnie w Unii Europejskiej. 

Należy także wyraźnie zaznaczyć, że w analizach obec nych w publika-
cji nie uwzględniono rozdziału poświęconego Polsce. Uznano, że w roku 
15-lecia obecności Rzeczypospo litej Polskiej w Unii Europejskiej powsta-
ło już dostatecznie wiele raportów na ten temat. Wydaje się, że lepszym 
rozwiązaniem będzie ukazanie sytuacji państw Europy Środkowej po 
wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz próba wyciągnięcia wniosków dla 
Polski.
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