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DYLEMATY STRUKTUR NOWEGO REGIONALIZMU 

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Nowy regionalizm

Proces  integracji  regionalnej  jest  obecnie,  obok  procesu  globalizacji,  niejako  drugim 

biegunem  procesów  zachodzących  we  współczesnych  stosunkach  międzynarodowych. 

Dążenia  państw  do  zacieśniania  wzajemnej  współpracy  w  ramach  sojuszy  regionalnych 

wpisuje się w szersze zagadnienie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych [1, s. 22-

27]. 

Dla ewolucji regionalizmu bardzo duże znaczenie miały wydarzenia Jesieni Ludów, które 

zapoczątkowały  gwałtowne  załamanie  się  systemu  politycznego  „demokracji  ludowej”. 

Wobec  tego  możliwe  stało  się  rozróżnienie  pomiędzy  „starym”  regionalizmem 

zimnowojennym a  „nowym”,  charakterystycznym  dla  okresu  postzimnowojennego.  Za  B. 

Hettne możemy przyjąć, że nowy regionalizm to nic innego jak pewien rodzaj współpracy 

międzypaństwowej  o  charakterze  politycznym  na  poziomie  regionalnym,  która  służy 

promocji  regionu,  jako  jednostki  zdolnej  do  samodzielnego  funkcjonowania  na  różnych 

płaszczyznach,  przy  czym  chodzi  tu  o  renesans  różnorodnych  koncepcji  współpracy 

regionalnej, w oparciu o historyczne więzy, wynikające z przynależności do mniejszych grup, 

powiązanych wspólną przestrzenią geograficzną [2, s. 197].

Inicjatywa Środkowoeuropejska (IŚE)

Inicjatywa Środkowoeuropejska jest dzisiaj najliczniejszym i największym (2,4 mln km2) 

ugrupowaniem  regionalnym  w  Europie  Środkowo-Wschodniej.  Kształtując  współpracę  w 

wielu  obszarach  organizacja  ta  przeżywa  obecnie  poważny  kryzys,  związany  w  głównej 

mierze z bardzo dużym zróżnicowaniem państw członkowskich.  Państwa IŚE nie  potrafią 

wypracować solidnych mechanizmów współpracy. Spowodowane jest to kilkoma powodami, 

z których najważniejszym wydaje się brak skoordynowanych kierunków polityki zagranicznej 
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poszczególnych  państw.  Z  oczywistych  względów  Włochy  i  państwa  bałkańskie 

zainteresowane są  południowo-wschodnim kierunkiem polityki  Unii  Europejskiej,  podczas 

gdy Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej zamierzają kształtować 

tzw. „Wschodni Wymiar” UE. 

Nie  mniej  ważne  są  różnice  na  płaszczyźnie  gospodarczej  i  społeczno

-kulturowej. „CIA World Factbook 2007” szacuje, że w 2006 r. PKB dwóch państw „starej” 

UE – Austrii i Włoch, wyniósł w przybliżeniu tyle, co PKB pozostałych 16 państw IŚE. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę PKB per capita  to różnice są jeszcze bardziej wyraziste – obywatele 

Austrii są średnio 17-krotnie zamożniejsi, niż obywatele Mołdowy. 

IŚE gromadzi państwa, które zakorzenione są zarówno w cywilizacji łacińskiej, jak i w 

bizantyjskiej, co powoduje, że ich tożsamość narodowa ma odrębne podłoże. Częste zmiany 

granic  państwowych,  którym  towarzyszyły  liczne  migracje  połączone  z  eksterminacją 

miejscowej  ludności,  powodowały  brak  poczucia  stabilizacji,  który  charakteryzował  ten 

region przynajmniej do lat 70. XIX w. [3, s. 9-31]. Powszechne jest przekonanie, że system 

demokracji  ludowej  zniechęcił  ludzi  do czynnego udziału  w życiu  społeczno-politycznym 

państwa,  a  obecny  stan  organizacji  społeczeństwa  obywatelskiego  w  Europie  Środkowo-

Wschodniej jest tego najlepszym dowodem [4, s. 3-51].

Kolejny dylemat w funkcjonowaniu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej dotyczy znacznego 

rozbudowania organów tej struktury.  Współpraca państw w ramach IŚE w głównej mierze 

oparta  jest  o  zróżnicowane organy doraźne  i  stałe,  funkcjonujące  na  czterech  oficjalnych 

płaszczyznach  działania  IŚE  (rządowa,  parlamentarna,  ekonomiczna  i  społeczeństwa 

obywatelskiego).  Jednakże  wobec  wskazanych  wyżej  różnic  IŚE  powinna  zmienić  profil 

swojej działalności, koncentrując się np. na działaniach wspomagających rozwój standardów 

demokratycznych (promocja państwa prawa, ochrona praw człowieka), współpracy na polu 

kultury  i  nauki  i  innych,  mających  pragmatyczny  charakter,  który  pozwoli  na  realizację 

konkretnych projektów.

Grupa Wyszehradzka

Grupa  Wyszehradzka  jest  jednym  z  najstarszych  ugrupowań  nowego  regionalizmu  w 

Europie  Środkowo-Wschodniej.  Spośród  przedstawionych  struktur  jedyną  pozbawioną 

stałych  organów,  wyjątek  stanowi  Sekretariat  Międzynarodowego  Funduszu 

Wyszehradzkiego  z  siedzibą  w  Bratysławie.  Powoduje  to,  że  Grupa  Wyszehradzka,  w 
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przeciwieństwie  do  IŚE,  funkcjonuje  wyłącznie  jako  luźna  platforma  konsultacji  i 

prowadzenia dialogu pomiędzy państwami członkowskimi i jako taka jest w dużo większym 

stopniu podatna na zmiany „klimatu” politycznego w regionie. To niesformalizowanie Grupy, 

w  połączeniu  z  ogólnie  sformułowanymi  celami  i  brakiem mechanizmu  koordynującego, 

sprawiło,  że  Grupa  Wyszehradzka  nie  stworzyła  wymiaru  strukturalnego,  który 

przeistoczyłby  ją  w  konkretnego  gracza  na  scenie  europejskiej  oraz  stanowi  o  istocie 

dylematu instytucjonalnego i teleologicznego [5, s. 30-33]. 

W  środowisku  Unii  Europejskiej  państwa  członkowskie  starają  się  wykorzystać 

współpracę  wyszehradzką  jako  taktyczny  sojusz.  Jednak  w  nowym  otoczeniu  znacznie 

bardziej  niebezpieczna  stała  się  groźba  zarzucenia  współpracy  w  ramach  Grupy 

Wyszehradzkiej,  co  zostało  uwidocznione  w  trakcie  negocjacji  akcesyjnych.  Wprawdzie 

nowa Deklaracja Wyszehradzka z 2004 r.  sugeruje, że Czechy,  Polska, Słowacja i  Węgry 

będą  nadal  współpracować,  ale  rzeczywistość  polityczna  tę  tezę  zdążyła  już  negatywnie 

zweryfikować.  Te  przesłanki  pozwalają  uznać  dylemat  funkcjonalny  za  kolejny  problem, 

który  Grupa  Wyszehradzka  powinna  rozwiązać.  Pomimo  tego,  wydaje  się,  że  Grupa 

Wyszehradzka  w  dalszym  ciągu  ma  przed  sobą  perspektywy  i  możliwości  działania 

(kształtowanie tzw. „Wschodniego Wymiaru” UE), jednak dalsza owocna współpraca zależy 

od istnienia politycznej woli [6, s. 11-15].

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)

Rada  Państw  Morza  Bałtyckiego  jest  jednym  z  najbardziej  znaczących  ugrupowań 

regionalnych  na  kontynencie  europejskim.  W  chwili  obecnej  Rada  musi  zmierzyć  się  z 

dwoma istotnymi dylematami, które określą pozycję i przyszłe znaczenie RPMB w regionie 

Morza Bałtyckiego. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 r. stworzyło nowe warunki dla współpracy 

w tym regionie Europy, który podczas Szczytu RPMB w Laulasmaa określony został, jako 

jeden  z  najbardziej  dynamicznych na  kontynencie  europejskim,  ale  również  stworzyło 

przesłanki  rozwoju  dylematu  funkcjonalnego.  Dynamika  środowiska  międzynarodowego 

powoduje  niebezpieczeństwo  marginalizacji  RPMB,  w  przypadku  niepodjęcia  nowych 

wyzwań  w kierunku  skutecznego  zwiększenia  stabilności,  bezpieczeństwa  i  dobrobytu  w 

regionie.  RPMB  stoi  obecnie  przed  koniecznością  znalezienia  dla  siebie  odpowiedniego 

miejsca  wśród  różnorodnych  struktur  regionalizmu  bałtyckiego.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że 
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państwa  tworzące  RPMB  pragną  uniknąć  dublowania  struktur  różnych  organizacji 

odpowiadających za te same zagadnienia. 

Wszystkie  państwa członkowskie uważają,  że  utrzymanie  i  rozszerzenie  współpracy w 

ramach  RPMB  przyczyni  się  do  wniesienia  tzw.  wartości  dodanej  do  procesu  integracji 

europejskiej, a zwłaszcza do konstruktywnych interakcji pomiędzy UE a Federacją Rosyjską. 

Jednak mimo tego stanowiska włączenie Federacji Rosyjskiej  w integrację regionalną oraz 

stworzenie polityki UE wobec Rosji i pozostałych państw Europy Wschodniej pozostaje w tej 

chwili największym, obok budowy nowej polityki Wymiaru Północnego UE, wyzwaniem dla 

RPMB [7, s. 8] oraz stanowi o istocie dylematu teleologicznego. 

W tym kontekście dążenie RPMB do wzmocnienia współpracy z północnymi regionami 

Federacji Rosyjskiej (St. Petersburg, Psków, Obwód Kaliningradzki) oraz włączenie Białorusi 

i Ukrainy w prace RPMB w charakterze obserwatora (w przypadku Białorusi – o ile nastąpi 

postęp w rozwoju demokracji w tym państwie) możemy ocenić pozytywnie, jako te działania, 

które zapobiegają powstawaniu nowych barier na wschodnich granicach UE [8, s. 75]. 

Wnioski

Podsumowując należy stwierdzić, że struktury nowego regionalizmu wypracowały sobie 

ważną  pozycję  w regionie.  Jednak zmiany w środowisku międzynarodowym,  związane  z 

rozszerzeniem  struktur  transatlantyckich,  spowodowały  konieczność  adaptacji  do  nowych 

warunków i zmierzenie się z licznymi wyzwaniami – dylematami.

Generalnie możemy wyróżnić trzy grupy dylematów. Po pierwsze, dylemat funkcjonalny, 

określający  funkcjonowanie  struktur  nowego  regionalizmu  w  nowej  rzeczywistości  oraz 

związany z problemem znalezienia odpowiedniego miejsca na mapie współpracy regionalnej 

w Europie. Po drugie, dylemat instytucjonalny, przedstawiający nakładanie i dublowanie się 

struktur różnych organizacji. Po trzecie, dylemat teleologiczny, który jest związany z próbą 

zdefiniowania  dalszych  celów  działalności  oraz  określeniem  nowych  podstaw  i 

wyznaczników współpracy w ramach tych struktur. 
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The dilemmas of the New Regionalism Structures in Central East Europe

After enlargement of the EU and NATO in some Central East European States appeared 

voices, that undermined legitimacy of functioning of this organisations. This paper presents 

main dilemmas of the New Regionalism structures.
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