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Perspektywy teoretyczne w studiach 
europejskich

Unia Europejska jest przedmiotem badań nauki o stosunkach międzynaro-
dowych oraz nauki o polityce. Z punktu widzenia nauki o stosunkach międzyna-
rodowych Unia Europejska stanowi szczególny przypadek współpracy i integracji 
regionalnej. Główne współczesne perspektywy teoretyczne to federalizm, neo-
funkcjonalizm, liberalizm międzyrządowy oraz nowy instytucjonalizm w odmia-
nach racjonalnego wyboru, historycznej i socjologicznej (konstruktywistycznej). 
Do połowy lat 90. XX  wieku dominowała debata między neofunkcjonalizmem 
a podejściem międzyrządowym, natomiast od tego czasu linia podziału przebiega, 
podobnie jak w  teoriach stosunków międzynarodowych, między stanowiskiem 
racjonalistycznym a konstruktywistycznym. Obserwujemy także wzrost zainte-
resowania federalizmem. Ważną rolę w sferze normatywnej odgrywają doktryna 
prawa międzynarodowego oraz kształtująca się doktryna prawa europejskiego.

Z  punktu widzenia nauki o  polityce Unia Europejska jest odrębnym syste-
mem politycznym, badanym z perspektywy polityki porównawczej, wielopozio-
mowego zarządzania oraz sieci polityki. Polityka porównawcza traktuje Unię 
Europejską jako typowy przypadek systemu politycznego z horyzontalnym i wer-
tykalnym podziałem władzy. Proponuje gotowe modele władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i  sądowniczej, przeniesione z  badań nad systemami politycznymi 
państw federalnych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Wielopoziomowe zarzą-
dzanie postrzega Unię Europejską jako szczególny system polityczny, nie mający 
precedensu w historii. Unia Europejska nie jest ani organizacją międzynarodową, 
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ani państwem, lecz systemem politycznym sui generis1. Perspektywa sieci polity-
ki analizuje politykę na poziomie subsystemowym (poniżej poziomu państwa), 
uzupełniając w ten sposób wyjaśnienia czynione na poziomie systemowym (mię-
dzyrządowe i neofunkcjonalistyczne)2. Powyższe perspektywy teoretyczne zostały 
przedstawione na wykresie.
      federalizm
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   międzynarodowych   liberalizm międzyrządowy
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Rysunek 1. Perspektywy teoretyczne w studiach nad integracją

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe perspektywy teoretyczne omówione będą zgodnie z  porządkiem 
przedstawionym na wykresie. Należy jednak zaznaczyć, że w tej pracy pomija się 
teorie − takie jak funkcjonalizm i  transakcjonizm − które odegrały dużą rolę 
w rozwoju historycznym, lecz zostały zaabsorbowane przez inne stanowiska teo-
retyczne3.

Federalizm

Najstarszym podejściem wywodzącym się z nauki o polityce w ramach stu-
diów europejskich jest federalizm, który rozwijał się już w  okresie międzywo-
jennym. Federalistami byli ojcowie-założyciele Unii Europejskiej: Jean Monnet, 
Paul-Henri Spaak, a także pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej − Wal-
ter Hallstein. Altiero Spinelli i Ernesto Rossi sformułowali federalistyczną koncep-
cję walki politycznej w Manifeście z Ventotene. Ich zdaniem tylko federacja może 

1 M.A. Pollack, Th eorizing the European Union: International Organization, Domestic Policy or Experiment 
in New Governance?, „Annual Review of Political Science” 2005, t. 8, s. 358.

2 J. Peterson, Policy Networks, w: A. Wiener, T. Dietz (red.), European Integration Th eory, Oxford University 
Press, Oxford 2004, s. 121‒122.

3 Na temat funkcjonalizmu i  transakcjonizmu zob. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. 
Krytyka i systematyzacja, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 116−120, 122−124.
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zakończyć podział Europy na państwa narodowe i  zapewnić pokój4. Państwo 
narodowe przestało być kompasem, który wskazuje właściwy kierunek rozwoju 
społecznego. Unia Europejska powinna być utworzona przez obywateli a wybrane 
w bezpośrednich wyborach Zgromadzenie Konstytucyjne miałoby przyjąć kon-
stytucję europejską, która byłaby następnie zatwierdzona w  referendum5. Zda-
niem Amitaia Etzioniego federacja europejska powinna być wspólnotą polityczną, 
która sprawuje efektywną kontrolę nad środkami pomocy, posiada centrum decy-
zyjne z zadaniem alokacji zasobów oraz jest przedmiotem identyfi kacji politycznej 
dla większości społeczeństwa6.

Federalizm dotyczy takiego typu administracji państwowej, w którym wła-
dza jest podzielona między szczebel centralny i  federalny. Odnosi się do zasady 
organizacyjnej regulowania stosunków między jednostkami zróżnicowanymi 
przestrzennie. Określa układ instytucjonalny, w którym (1) władza publiczna jest 
podzielona między rządy państw i  władzę centralną, (2) każdy poziom władzy 
posiada pewien zakres spraw, w  którym podejmuje decyzje ostateczne oraz (3) 
najwyższy sąd federalny rozstrzyga sprawy dotyczące podziału władzy. Następuje 
wzajemna penetracja działań i kompetencji7.

Arend Lijphart wyodrębnia pięć cech federacji: spisana konstytucja, dwuizbo-
wy system parlamentarny, reprezentacja wszystkich członów federacji w  parla-
mencie, zdecentralizowana władza wykonawcza oraz prawo do zmiany federalnej 
konstytucji8. Pod względem podziału władzy federacja lokuje się między pań-
stwem unitarnym a konfederacją, w której organ centralny jest całkowicie zależny 
od woli regionów.

Spotyka się opinie, że federalizm jest bardziej użyteczną teorią integracji euro-
pejskiej, niż się powszechnie uznaje. W ramach federalizmu możemy wyodrębnić 
trzy nurty: radykalny, umiarkowany i zachowawczy9. Pierwszy, bliski kosmopoli-

4 A. Spinelli, E. Rossi, Th e Ventotene Manifesto, Pavia 1989.
5 A. Spinelli, European Union and the Resistance, „Government and Opposition” 1967, April−July, s. 321−29; 

idem, Th e Growth of the European Movement since the Second World War, w: M. Hodges (ed.), European 
Integration, Penguin 1972, s. 68.

6 A. Etzioni, Political Unifi cation: A Comparative Study of Leaders and Forces, Holt, Rinehart, Winston, New 
York 1965, s. 4.

7 R.D. Kelemen, Th e Structure and dynamics of EU federalism, „Comparative Political Studies” 2003, t. 36, 
nr 1−2, s. 185; M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 372. Zob. także D.J. Elazar, Exploring Federalism, Uni-
versity of Alabama Press, Tuscaloosa 1987, s. 11−12. Na temat wieloznaczności pojęcia „federalizm” zob. 
F. Kinsky, Federalizm − model ogólnoeuropejski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

8 A. Lijphart, Consociation and Federation. Conceptual and Empirical Links, „Canadian Journal of Political 
Science” 1979, September, s. 502.

9 M. Forsyth, Th e Political Th eory of Federalism: Th e Relevance of Classical Approaches, w: J.J. Hesse, 
V. Wright (eds.) Federalizing Europe? Th e Costs, Benefi ts, and Preconditions of Federal Political Systems, 
Oxford University Press, Oxford 1996, s. 33–35.
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tyzmowi, domaga się zniesienia zarówno państw, jak i narodów. Drugi, bliski ko-
munitarianizmowi, postuluje zniesienie państw, lecz akceptuje istnienie narodów. 
Trzeci, bliski pluralizmowi i koncepcji społeczności międzynarodowej, postuluje 
utrzymanie zarówno państw, jak i narodów (zob. tabela).

Tabela 1. Nurty w ramach federalizmu

Nurty Bliskie stanowisko Państwa Narody

Radykalny Kosmopolityzm Nie Nie

Umiarkowany Komunitarianizm Nie Tak

Zachowawczy Społeczność międzynarodowa Tak Tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Forsyth, Th e Political…, op. cit., s. 33–35.

Krytycy podejścia federalistycznego z pozycji funkcjonalistycznych głoszą, że 
wprowadzenie w życie koncepcji federacyjnych jest niemożliwe, a całkowite wyru-
gowanie z polityki europejskiej państwa narodowego jest utopią. Ich zdaniem sys-
tem federalny nie eliminuje, lecz jedynie instucjonalizuje spory, których źródłem 
jest terytorialność. Zwolennicy tego podejścia wskazują natomiast, że federalizm 
lepiej niż neofunkcjonalizm wyjaśnia integrację w  czasie, gdy Unia Europejska 
usiłuje wprowadzić rozwiązania właściwe dla procesu konstytucyjnego.

Neofunkcjonalizm

Neofunkcjonalizm docenia znaczenie przywództwa państwowego i procesu 
politycznego dla integracji oraz zakłada rozwój wspólnoty politycznej o  struk-
turze federalnej. Podejście to charakteryzuje się dążeniem do naukowej ścisłości 
i obiektywizmu poprzez wyodrębnianie zmiennych i wysuwanie hipotez. Zakłada, 
że jednostki będą lepiej realizować swoje interesy w ramach innych wspólnot niż 
państwa narodowe. Czołowym przedstawicielem neofunkcjonalizmu był Ernst 
Haas (do jego uczniów należeli m.in. Philippe C. Schmitter i Leon N. Lindberg).

Zdaniem Haasa, integracja dokonuje się z inspiracji i w interesie państw, a nie 
wbrew ich woli. Jest uwarunkowana odpowiednim poziomem rozwoju gospodar-
czego, istnieniem złożonych, pluralistycznych struktur społecznych oraz wspól-
noty wartości. Dziedzina gospodarki ma większy potencjał integracyjny niż dzie-
dzina polityki i bezpieczeństwa.
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Haas twierdził, że integracja dokonuje się w wyniku zmiany lojalności i oczeki-
wań aktorów w poszczególnych państwach oraz wskutek zogniskowania politycz-
nej aktywności wokół nowego centrum. W procesie integracji aktorzy przenoszą 
swoją lojalność z państwa narodowego na nowe centrum władzy10. Ostatecznym 
efektem jest powstanie instytucji ponadnarodowych, które przejmują od państw 
narodowych część uprawnień w sferze prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 
oraz stają się „agencjami integracji”. Instytucje ponadnarodowe „utransnarada-
wiają” swoje formy instytucjonalne i powstaje wspólnota odczuć oraz lojalności, 
która jest warunkiem wstępnym politycznej federacji. Końcowym rezultatem tego 
procesu będzie powstanie światowej federacji różnych podmiotów11.

Integracja dokonuje się kanałami biurokratycznymi, a nie dyplomatycznymi. 
Postępuje samoczynnie dzięki mechanizmowi spillover, który coraz więcej funkcji 
wprowadza w zasięg logiki integracyjnej. Mechanizm ten sprawia, że realizacja 
pierwotnego celu domaga się dalszych działań integracyjnych, a te znowuż wyma-
gają kolejnych działań itd.12.

Istnieją dwa rodzaje spillover – funkcjonalny i polityczny. Pierwszy występuje 
w sferze gospodarczej wtedy, gdy niepełna integracja jest przyczyną niskiej efek-
tywności w danej dziedzinie, co wymaga położenia nacisku na zwiększenie koor-
dynacji działań. Podtrzymywany jest on przez instytucje ponadnarodowe. Drugi 
rodzaj występuje w  sytuacji, gdy instytucje ponadnarodowe inicjują i  wspierają 
samowzmacniający się proces instytucjonalizacji integracji13. Powstanie sfery wol-
nego handlu wytwarza presję na zawarcie unii celnej, w dalszej kolejności powo-
łanie wspólnego rynku, następnie utworzenie unii walutowej, a na koniec dopro-
wadzenie do pełnej integracji gospodarczej i politycznej państw członkowskich14.

Integracja rozpoczyna się w strategicznych sektorach ekonomicznych, np. wę-
gla i stali, lecz poza sferą żywotnych interesów państw. W sektorach tych powoły-
wana jest władza, która nadzoruje i pobudza proces integracji, co wytwarza presję 
na integrację w  sektorach powiązanych, np. transportu, a  następnie stopniowo 
w całej gospodarce. Wzrost liczby sektorów objętych integracją wymaga dalszej 
instytucjonalizacji na poziomie ponadnarodowym, która sprostałaby większej 

10 E.B. Haas, Th e Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957, second edition, Stanford 
University Press, Stanford 1968, s. 16−18.

11 Idem, Beyond the Nation State. Functionalism and International Organization, Stanford University Press, 
Stanford 1964, s. 22.

12 L.N. Lindberg, Th e Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford University Press, Stan-
ford 1963, s. 10.

13 S. Georg, Supranational Actors and Domestic Politics: Integration Th eory Reconsidered in the Light of the 
Single European Act and Maastricht, Mimeo, Sheffi  eld 1993.

14 B. Ballassa, Th e Th eory of Economic Integration, Allen and Unwinn, London 1962.
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złożoności regulacji. Towarzyszy temu zmiana lojalności podmiotów funkcjonu-
jących w zintegrowanych sektorach (z lojalności wobec państw członkowskich na 
lojalność wobec nowej władzy ponadnarodowej). Koniecznym uzupełnieniem in-
tegracji w sferze ekonomicznej staje się integracja w sferze politycznej. System na 
poziomie ponadnarodowym przypomina system wewnątrzpaństwowy, w którym 
mechanizmy osiągania konsensusu zastępują tradycyjną politykę siły.

Neofunkcjonaliści utrzymują, że ze względu na złożoność różnych aspektów 
integracji europejskiej do jej realizacji potrzebna będzie wiedza specjalistyczna, co 
wymaga powierzenia zadań niezależnym ekspertom. Neofunkcjonaliści koncen-
trują się na analizie niezamierzonych konsekwencji decyzji i zdolności do spra-
wowania przywództwa przez struktury ponadnarodowe. Podkreślają znaczenie 
wewnętrznego konsensusu technokratycznego, możliwości realizacji wspólnego 
interesu oraz aktywnej roli instytucji ponadnarodowych w kształtowaniu prze-
biegu negocjacji.

Instytucje ponadnarodowe są w  lepszej sytuacji niż państwa, mają bowiem 
ułatwiony dostęp do informacji. Komisja Europejska i Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości nie działają według preferencji państw, które je ustanowiły, lecz dążą 
do poszerzenia swoich kompetencji. Nie są więc agencjami państw członkowskich, 
lecz odrębnymi aktorami, działającymi samodzielnie w  interesie społeczności 
transnarodowej15.

Według Leona Lindberga w  wyniku integracji politycznej narody wspólnie 
podejmują decyzje lub delegują kompetencje do ich podejmowania instytucjom na 
poziomie regionalnym. Instytucje te winny być zdolne do inicjowania procesów 
społecznych, a  więc muszą dysponować kompetencjami znacznie szerszymi od 
tych, które mają tradycyjne organizacje międzynarodowe. Pluralistyczne struktu-
ry społeczne, wysoki poziom rozwoju oraz bliskość kulturowa i ideologiczna two-
rzą środowisko sprzyjające integracji16. Z kolei zdaniem Josepha Nye’a potencjał 
integracyjny danej grupy państw zależy od czterech czynników: (1) symetryczno-
ści, czyli ekonomicznej równości państw biorących udział w integracji, (2) istnie-
nia wspólnoty wartości elit, (3) pluralizmu oraz (4) zależnej od wewnętrznej sta-
bilności zdolności do adaptacji i reagowania na zewnętrzne bodźce integracyjne17.

15 A. Stone-Sweet, J.A. Caporaso, From Free Trade to Supranational Polity: Th e European Court and Integra-
tion, w: A. Stone-Sweet, W. Sandholtz, European Integration and Supranational Governance, Oxford Uni-
versity Press, New York 1998, s. 92; M.A. Pollack, Th e Engines of Integration? Suprenational Autonomy and 
Infl uence in the European Union, w: A. Stone-Sweet, W. Sandholtz, European…, op. cit., s. 220.

16 L.N. Lindberg, Th e Political…, op. cit., s. 7−8.
17 J.S. Nye, Peace in Parts: Integration and Confl ict in Regional Organization, Little, Brown and Co., Boston 

1971, s. 56–58.
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Neofunkcjonalizm był krytykowany zarówno na gruncie empirycznym jak 
i praktycznym. W pierwszym przypadku wskazywano, że prognozy neofunkcjo-
nalistów nie sprawdziły się ponieważ proces integracji europejskiej w  latach 70. 
i pierwszej połowie lat 80. uległ spowolnieniu. W drugim przypadku wysuwano 
argumenty, że teza o socjalizacji elit jest nieprawdziwa, urzędnicy europejscy bo-
wiem reprezentują interesy swoich państw członkowskich18. Krytycy zwracali tak-
że uwagę, że neofunkcjonalizm nie przywiązuje wystarczająco dużej wagi do siły 
państw i problematyki bezpieczeństwa oraz nie uwzględnia uwarunkowań środo-
wiska międzynarodowego. 

Liberalizm międzyrządowy

Liberalizm międzyrządowy koncentruje się na wewnętrznym tworzeniu koalicji, 
znaczeniu siły relatywnej oraz roli przywódców narodowych w rozwoju integracji. 
Jego główny przedstawiciel, Andrew Moravcsik, utrzymuje, że integracja europejska 
rozwija się poprzez negocjacje na konferencjach międzyrządowych, po których na-
stępuje okres konsolidacji. Badacz łączy więc liberalną logikę powstawania wewnątrz 
państwa preferencji, realizowanych przez rządzących, z realistycznym mechanizmem 
negocjacji międzyrządowych, gdzie decydujące znaczenie ma siła państw19. W pew-
nych dziedzinach interesy państw mogą być zbieżne, w  innych – rozbieżne, dlate-
go koalicje państw różnią się w poszczególnych dziedzinach. Państwa członkowskie 
prowadzą negocjacje we własnym gronie (bez udziału instytucji ponadnarodowych). 
Koszt negocjacji jest niski, współpraca ma charakter dobrowolny a państwa mają sze-
roki dostęp do informacji. Na stanowisko rządu wpływa intensywność preferencji, 
możliwość utworzenia koalicji lub zastosowania metody pakietu. Im bardziej pań-
stwu zależy na osiągnięciu porozumienia, tym bardziej jest skłonne do ustępstw.

Autonomia instytucji ponadnarodowych jest wynikiem dokonywanej przez 
państwa świadomej delegacji uprawnień, a nie samodzielnego działania tych or-
ganów. Instytucje ponadnarodowe, takie jak Komisja Europejska, są „agentami 
relatywnymi”, którzy posiadają kompetencje jedynie na skutek ich delegowania 
przez państwa. W dłuższym okresie czasu działania Komisji służą interesom naj-
ważniejszych państw członkowskich20.

18 C.S. Jensen, Neofunkcjonalizm, w: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, M. Cini (red. naukowa), 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 132−134.

19 A. Moravcsik, Preferences and Power in the EC: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Com-
mon Market Studies” 1993, t. 31, nr 4, s. 473−524.

20 M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 377; idem, Delegation, Agency and Agenda-Setting in the Treaty of 
Amsterdam, „European Integration On-line Papers” 1999, nr 3, s. 11.
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Moravcsik łączy trzy teorie średniego zasięgu: powstawania narodowych pre-
ferencji, transakcji międzyrządowych oraz instytucjonalnego wyboru, która przy-
wiązuje wagę do wiarygodnych zobowiązań. Teorie te wyjaśniają odpowiednio 
trzy następujące po sobie sekwencje działań.

Faza pierwsza obejmuje kształtowanie się preferencji narodowych, określa-
jących pole działania i stanowiska negocjacyjne. Interesy państw są wypadkową 
preferencji grup wewnątrzkrajowych, które artykułowane są przez instytucje poli-
tyczne i realizowane w polityce państwa. Preferencje są różnorodne, formułowane 
przez społeczeństwo (endogenne), zwłaszcza przez najważniejsze grupy interesów. 
Rząd dąży do zbudowania koalicji poparcia dla wewnętrznych grup społecznych, 
które stanowią jego bazę polityczną21.

Faza druga obejmuje obronę preferencji w procesie negocjacji. Zachowanie 
państw jest wynikiem racjonalnych działań rządów, zdeterminowanych z jednej 
strony przez naciski wewnętrznych grup interesów, z drugiej natomiast przez 
zewnętrzne ograniczenia strategiczne. Granice kompromisu wyznacza możli-
wość lepszej realizacji interesów w ramach wspólnoty w stosunku do działania 
samodzielnego. Rząd prowadzi negocjacje tak, aby zrealizować potrzeby we-
wnętrznych grup społecznych i w ten sposób umocnić swoją pozycję wewnętrz-
ną. Rozwój Unii Europejskiej jest wynikiem porozumień o charakterze między-
rządowym, takich jak Traktaty Rzymskie czy Traktat z Maastricht, po których 
następuje okres konsolidacji. Sposób tworzenia i artykulacji preferencji państw 
jest więc w swej istocie liberalny. Państwa postępują w relacjach z innymi pań-
stwami tak, aby zapewnić sobie poparcie najważniejszych wewnętrznych grup 
interesu, zorganizowanych w poszczególnych sektorach. Podstawą współpracy 
z innymi rządami jest chęć zwiększenia kontroli nad krajową sceną polityczną. 
Swoboda działania państw jest tym większa, im mniej precyzyjna jest artykula-
cja interesów grupowych22.

Faza trzecia polega na przekazaniu części suwerenności na rzecz instytucji 
ponadnarodowej w celu realizacji zadań i zademonstrowania zaangażowania. Na-
stępuje to wtedy, gdy potencjalne korzyści są znaczne a działania podejmowane 
przez rządy w sposób tradycyjny nie przynoszą efektów23. Integracja europejska 
nie następuje więc – jak twierdzą funkcjonaliści – niezależnie od woli przywód-
ców politycznych, lecz w wyniku realizacji tej woli. Państwa są jednak ostrożne 

21 A. Moravcsik, Preferences…, op. cit., s. 507.
22 Ibidem, s. 482.
23 Idem, Th e Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, UCL Press, Lon-

don 1998, s. 9. Zob. także R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Euro-
pejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 32.
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w przekazywaniu kompetencji wspólnym instytucjom i starają się zagwarantować 
przewagę poziomowi narodowemu w ramach tych instytucji.

Unikatowa struktura instytucjonalna Unii Europejskiej jest akceptowana 
przez rządy narodowe, umożliwia bowiem uzyskanie celów inaczej nieosiągal-
nych oraz umacnia, a nie osłabia, sprawowaną przez nie kontrolę nad sprawami 
wewnętrznymi. W Radzie Unii Europejskiej państwa mogą wybrać jedną z trzech 
procedur komitologicznych: doradczą, zarządzania lub regulacyjną, którym od-
powiadają odpowiednie typy komitetów. Instytucje unijne utwierdzają władzę 
państw, zwiększają efektywność międzypaństwowych negocjacji i transakcji po-
przez zmniejszenie ich kosztów oraz umacniają autonomię liderów państwowych 
wobec wewnętrznych grup społecznych. Unia Europejska jest raczej reżimem mię-
dzynarodowym, zaprojektowanym i  utworzonym przez państwa członkowskie 
w celu zarządzania gospodarczą współzależnością24. Każda decyzja przystąpienia 
do międzynarodowego reżimu wymaga poświęcenia części autonomii państwa 
i podjęcia ryzyka politycznego w zamian za określone korzyści.

Negocjacje mają na celu dystrybucję korzyści ze współpracy między państwa-
mi, przy czym większą korzyść uzyskują państwa relatywnie silniejsze25. Państwa 
słabsze natomiast w integracji widzą szansę na utworzenie instytucjonalnych pro-
cedur zgłaszania swoich obaw, realizacji interesów oraz równoważenia dominacji 
silniejszych państw. Unia Europejska daje im możliwość kontrolowania silniej-
szych państw oraz zapewnia, że reguły są jednakowo stosowane; zobowiązania 
państw członkowskich stają się wiarygodne26.

Liberalizm międzyrządowy nie zgadza się z założeniem neofunkcjonalistycz-
nym, że nierównomierny, asymetryczny dostęp do informacji daje przewagę ne-
gocjacyjną organom ponadnarodowym. Państwa mają jednakowy dostęp do in-
formacji, a negocjacje toczą się bez udziału instytucji ponadnarodowych. Główne 
założenia neofunkcjonalizmu i liberalizmu międzyrządowego zostały zestawione 
w tabeli.

24 Ibidem, Preferences …, op. cit., s. 474.
25 Ibidem, s. 49; idem, Th e Choice…, op. cit., s. 60–61.
26 Idem, Th e Choice…, op. cit., s. 9.
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Tabela 2. Porównanie neofunkcjonalizmu i liberalizmu międzyrządowego

Wyszczególnienie Neofunkcjonalizm Liberalizm międzyrządowy

Główni aktorzy Instytucje ponadnarodowe Państwa

Przyczyna integracji Własna dynamika Wola przywódców państw

Podstawa negocjacji Konsensus technokratyczny Tworzenie koalicji

Zainteresowanie Delegowanie uprawnień instytucjom 

ponadnarodowym

Negocjacje między państwami

Postęp integracji Skokowa zmiana i transformacja Kontynuacja w nowych warunkach

Kontrola integracji Brak kontroli ze strony rządów Pełna kontrola ze strony rządów

Instytucje unijne Samodzielna podmiotowość Agencje realizujące interesy państw

Suwerenność Przechodzi na poziom ponadnarodowy Pozostaje przy państwie, jest niepodzielna

Lojalność urzędników Wobec organizacji ponadnarodowej Wobec państwa

Źródło: opracowanie własne.

Krytycy wskazują, że liberalizm międzyrządowy nie docenia roli Komisji 
Europejskiej w  negocjacjach międzyrządowych i  dochodzeniu do kompromisu, 
ignoruje znaczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz bezpośrednich 
kontaktów aktorów subpaństwowych z poziomem europejskim. Ponadto konfe-
rencje międzyrządowe w latach 90. XX wieku toczyły się często, a okres między 
nimi był zbyt krótki, żeby mogła się dokonać konsolidacja postanowień27. 

27 P.J. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difi n, Warszawa 2007, s. 143−144.
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Nowy instytucjonalizm

Nowy instytucjonalizm utrzymuje, że instytucje wpływają na proces podej-
mowania decyzji oraz przyczyniają się do zapewnienia stabilności i utrzymania 
równowagi sił28. Dostrzega rolę rządów w procesie integracji europejskiej, zwłasz-
cza na etapie inicjującym, oraz znaczenie instytucji ponadnarodowych na dal-
szym etapie integracji. Integrację postrzega dynamicznie, jako zinstytucjonalizo-
wany proces historyczny. Instytucje wpływają na wybory polityczne, działają jak 
pryzmat, znajdujący się między preferencjami państw a dokonywanymi przez nie 
wyborami politycznymi (zob. rysunek).

Rysunek 2. Wpływ instytucji europejskich na rezultaty

Źródło: opracowanie własne.

Nowy instytucjonalizm uznaje, że w różnych sytuacjach dominują różne role 
i tożsamości. W procesie integracji zdarza się, że jedni aktorzy nie akceptują dal-
szego ograniczania narodowych prerogatyw, podczas gdy inni nie zgadzają się na 
wycofanie z osiągniętego już poziomu integracji. W ramach nowego instytucjona-
lizmu występują trzy nurty: instytucjonalizm wywodzący się ze szkoły racjonal-
nego wyboru, instytucjonalizm historyczny oraz instytucjonalizm socjologiczny, 
określany także mianem konstruktywizmu.

Instytucjonalizm racjonalnego wyboru przyjmuje, że aktorzy mają określone 
preferencje i dąży do ich realizacji. Postrzega politykę jako serię dylematów wspól-
nego działania, wynikających z faktu, że kroki podejmowane na rzecz realizacji 
indywidualnych celów prowadzą do nieoptymalnych rezultatów dla całej grupy. 
Do rozwiązania dylematów wspólnego działania przyczynić się mogą instytucje, 
które redukują niepewność zachowania innych aktorów. Docenia wpływ strate-

28 W.H. Riker, Implications from the Dis-equilibrium of Majority Rule for the Study of Institutions, „American 
Political Science Review” 1980, t. 74, nr 2, s. 432−446; K.A. Shepsle, Institutional Arrangements and Equi-
librium in Multidimentional Voting Models, „American Political Science Review” 1979, t. 23, s. 27−59.

preferencje

instytucje europejskie

wybory polityczne
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gicznych interakcji na działania państw oraz uznaje, że instytucje tworzone są na 
drodze dobrowolnych porozumień w celu realizacji zysków ze współpracy29.

Instytucjonalizm racjonalnego wyboru stosowany w badaniach integracji eu-
ropejskiej różni się od liberalizmu międzyrządowego przedmiotem zainteresowa-
nia. Liberalizm międzyrządowy koncentruje się na negocjacjach między państwa-
mi, natomiast instytucjonalizm racjonalnego wyboru interesuje się procesem de-
legowania uprawnień na rzecz organizacji ponadnarodowych oraz relacjami mię-
dzy tymi organizacjami a państwami. Utrzymuje, że instytucje powstają w celu 
rozwiązywania wspólnych problemów oraz że poszczególne instytucje rządowe 
posługują się odmiennym kryterium optymalizacji działania i w związku z tym 
często zajmują sprzeczne ze sobą stanowiska30. Przedmiotem zainteresowania jest 
zwłaszcza znaczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Komisji i Parla-
mentu Europejskiego31. Instytucjami są zasady prawne, regulujące organizację 
społeczeństwa. Przykładem może być zasada głosowania większością kwalifi ko-
waną, która zmusza aktorów do zawierania koalicji. Pod wpływem instytucji ak-
torzy oceniają swoją politykę i wprowadzają do niej zmiany32.

Instytucjonalizm historyczny uznaje, że instytucje – zasady, normy i struktury 
– wpływają nie tylko na zachowanie, lecz także na preferencje i tożsamość państw, 
zmieniają, często w sposób nieoczekiwany, stanowiska państw, pierwotnie nasta-
wionych na realizację własnych interesów. Unia Europejska jest osobną wspólnotą 
polityczną, a nie jedynie areną do walki autonomicznych państw członkowskich. 
Instytucje uzyskują możliwości samodzielnego prowadzenia działań. Decyden-
ci biorą pod uwagę jedynie te skutki, które wystąpią w dającym się przewidzieć 
czasie nie są w stanie zapobiec niezamierzonym konsekwencjom swoich działań. 
Możliwości wyboru opcji postępowania są ograniczone poprzednimi decyzjami, 
których często państwa nie podjęłyby, gdyby miały obecną wiedzę33.

29 P.A. Hall, R.C.R. Taylor, Political Science and Th ree New Institutionalisms, „Political Studies” 1996, t. 44, 
nr 5, s. 944−945.

30 U. Svendrup, An Institutional Perspective on Treaty Reform, w: K. Neunreither, A. Weiner (eds.), Euro-
pean Integration Aft er Amsterdam: Institutional Dynamics and Prospects for Democracy, Oxford University 
Press, 2000, s. 255–256; T. Christiansen, G. Falkner, K.E. Jørgensen, Th eorizing EU Treaty Reform: Beyond 
Diplomacy and Bargaining, „Journal of European Public Policy” 2002, February, s. 13.

31 G. Garrett, G. Tsebelis, An Institutional Critique of Intergovernmentalism, „International Organization”, 
1996, t. 50, nr 2, s. 269−99; G. Tsebelis, Th e Power of the European Parliament as a Conditional Agenda Set-
ter, „American Political Science Review” 1994, t. 88, nr 1, s. 795−815.

32 D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 
Cambridge 1990, s. 3.

33 P. Pierson, Th e Path to European Integration: A Historical-Institutionalist Analysis, w: A. Stone-Sweet, 
W. Sandholtz, European…, op. cit., s. 28–46.
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W wyniku integracji europejskiej następuje internalizacja elementów wspól-
notowych, czyli przyjęcie ich za własne i  wszczepienie do tożsamości państwa. 
Dzieje się to na trzy sposoby: poprzez depolityzację i  rutynizację systemu po-
dejmowania decyzji w  UE, socjalizację uczestników, reprezentujących państwa 
w unijnych instytucjach oraz proces kooptacji34.

Instytucjonalizm historyczny stara się wyjaśnić, dlaczego państwa tracą 
kontrolę nad procesem politycznym w Unii Europejskiej. Po pierwsze, z powodu 
dynamiki procesu wyborczego politycy zainteresowani są krótkoterminowymi 
konsekwencjami swoich działań. Ufają Unii Europejskiej, więc godzą się na poli-
tykę, która zapewnia natychmiastowe zyski, ale może prowadzić w długim okre-
sie czasu do utraty kontroli nad procesem. Po drugie, do utraty kontroli mogą 
prowadzić niezamierzone konsekwencje dzisiejszych wyborów instytucjonalnych, 
których politycy nie są w stanie przewidzieć z powodu skomplikowania procesu 
integracyjnego. Po trzecie, preferencje państw zmieniają się na przykład w wyni-
ku przesunięć elektoratu i zmiany rządu, który dziedziczy acquis communautaire, 
negocjowane według preferencji poprzedniego rządu. Możliwe opcje działań po-
litycznych są ograniczone przez uprzednio podjęte decyzje oraz ciągle rozwijające 
się zasady. Po czwarte, wzrost akceptacji społecznej dla określonych polityk unij-
nych może wywołać opór przed zmianą. Instytucjonaliści historyczni konkludują, 
że kolejne próby reformy procesu decyzyjnego Unii Europejskiej uwarunkowane 
były poprzednimi działaniami, bez prześledzenia których nie sposób zrozumieć 
ewolucji integracji europejskiej35.

Instytucjonalizm socjologiczny przezwycięża stosowany w  naukach poli-
tycznych podział między wyjaśnieniem instytucjonalnym a wyjaśnieniem kultu-
rowym. Przedmiotem zainteresowania jest w tym wypadku wpływ, jaki na toż-
samości aktorów (sposób rozumienia świata i  teoretyzowania o nim) wywierają 
instytucje kognitywne, takie jak idee i dyskurs, które określają możliwe (wyobra-
żalne) opcje działania. Instytucje mają potencjał tworzenia i przekształcania men-
talności, czyli tożsamości aktorów oraz zmieniania logiki działania, np. z kalkula-
cji oczekiwanych korzyści na zachowanie zgodne z zasadami. Do instytucjonalnej 
zmiany dochodzi w  wyniku realizacji celów materialnych i  wymagań efektyw-
ności, ale także dążeń do wzmocnienia społecznej legitymacji organizacji lub jej 
członków36.

34 B. Kerremans, Do Institutions Make a Diff erence? Non-Institutionalism, Neo-Institutionalism, and the Logic 
of Common Decision-Making in the EU, „Governance” 1996, t. 9, nr 2, s. 231. Zob. także: R. Trzaskowski, 
Dynamika…, op. cit., s. 49.

35 P. Pierson, Th e Path…, op. cit., s. 145–147, M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 363−364.
36 P.A. Hall, R.C.R. Taylor, Political Science…, op. cit., s. 946−949.
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Zjawiska społeczne nie dają się sprowadzić do sumy indywidualnych działań, 
a państwa, podobnie jak jednostki, nie istnieją niezależnie od społecznego śro-
dowiska i zakorzenionego w kulturze wspólnego systemu znaczeń37. W wyniku 
działania komunikatywnego normy zostają zinternalizowane − stają się częścią 
świadomości aktorów (endogenizacja) − a  idee szeroko rozpowszechnione i za-
akceptowane (konsensualizacja). W tym rozumieniu Unia Europejska jest ewolu-
ującą społecznością polityczną, utrzymaną poprzez siłę normatywnego konsen-
susu38.

Instytucjami są normy i procedury, lecz także wartości i symbole. Wpływają 
one na zachowanie aktorów (określają, co w danej sytuacji należy robić) oraz na 
struktury kognitywne (określają działania, jakie są w danej sytuacji wyobrażal-
ne). Normy tworzone są w kilku etapach. Najpierw jednostki zwane „moralnymi 
przedsiębiorcami” starają się przekonać innych do swojej idei i, jeżeli są dobrze 
umiejscowione, rozpowszechniają swoje przekonania, aby stały się wspólnymi 
przekonaniami normatywnymi. Następnie aktorzy pozarządowi pozyskują dla 
nich poparcie społeczeństwa. Ostatecznie, gdy normy zostają zinternalizowane, 
stają się podstawą dla tożsamości, interesów i zachowań społecznych39.

Instytucjonaliści racjonalnego wyboru zakładają utrzymanie lojalności 
urzędników wobec państwa pochodzenia. Instytucjonaliści historyczni podobnie, 
lecz dopuszczają istnienie drugiej tożsamości, która identyfi kuje się z celami całej 
Unii Europejskiej. Instytucjonaliści socjologiczni utrzymują natomiast, że lojal-
ność urzędników zależy całkowicie od procesu socjalizacji40.

Tabela 3.  Porównanie instytucjonalizmu racjonalnego wyboru, historycznego i socjologicznego

Wyszczególnienie Instytucjonalizm 
racjonalnego wyboru

Instytucjonalizm 
historyczny

Instytucjonalizm 
socjologiczny

Czas Statyczny, perspektywa 

krótkookresowa

Dynamiczny, perspektywa 

długookresowa

Dynamiczny, perspektywa 

długookresowa

37 T. Risse, Social constructivism and European Integration, w: A. Wiener, T. Dietz (red.), European Integra-
tion Th eory, op. cit., s. 161; P.J. DiMaggio, W.W. Powell, Introduction, w: W.W. Powell, P.J. DiMaggio (eds.), 
Th e New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1991, s. 8.

38 T. Risse-Kappen, Explaining the Nature of the Beast: International Relations and Comparative Policy Analy-
sis Meet the EU, „Journal of Common Market Studies” 1996, t. 34, nr 1, s. 69−70.

39 J.T. Checkel, Social Construction and Integration, „Journal of European Public Policy” 1999, s. 552−553.
40 R. Trzaskowski, Dynamika…, op. cit., s. 410−416.
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Zainteresowanie Wcielanie w życie 

preferencji

Powstawanie preferencji Powstawanie preferencji

Preferencje Egzogeniczne Endogeniczne Endogeniczne

Cel działania Realizacja interesów Realizacja interesów Wyrażanie tożsamości

Stosunek do historii Oderwanie od historii Historia ma znaczenie Historia ma znaczenie

Instytucje Instytucje formalne Również zasady gry, 

normy, procedury

Również symbole, wartości, 

matryce kognitywne

Wpływ instytucji Rozwiązywanie 

problemów, obniżanie 

kosztów współpracy

Określanie pola 

rywalizacji politycznej 

i zasad gry

Kształtowanie tożsamości 

i interesów aktorów

Lojalność 

urzędników

Wobec państwa 

pochodzenia

Lojalność podwójna: 

wobec państwa i Unii

Zależy od procesu 

socjalizacji

Źródło: opracowanie własne.

Studia porównawcze

Badacze stosujący metodę porównawczą utrzymują, że Unia Europejska bar-
dziej przypomina państwo niż międzynarodowy system suwerennych państw 
i w związku z tym powinna być badana jak państwo. Stosunki międzynarodowe 
uprzywilejowują określony rodzaj aktorów, natomiast studia porównawcze dają 
pełniejszy wgląd w takie problemy, jak formowanie się interesów, znaczenie for-
malnych i nieformalnych instytucji oraz wpływ różnorodnych aktorów. Zdaniem 
Simona Hixa Unia Europejska nie jest państwem w sensie weberowskim, nie ma 
bowiem monopolu na legalne użycie siły, dysponuje jednak instytucjami ustawo-
dawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi, które wydają wiążące decyzje. Dlate-
go powinna być badana przez nauki polityczne za pomocą narzędzi używanych 
w analizie wewnątrzpaństwowego systemu politycznego41.

Studia porównawcze są komparatywistyczne, racjonalistyczne i  pozytywi-
styczne. Komparatywistyczne, ponieważ zakładają, że Unia Europejska nie tworzy 

41 S. Hix, Th e Political System of the European Union, Palgrave, London 1999, s. 2.

Editio
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zasadniczo odmiennego systemu zarządzania, lecz jest jednym z wariantów istnie-
jących systemów politycznych, egzemplifi kacją szerszego fenomenu społeczności 
politycznej. Racjonalistyczne, ponieważ uznają, że aktorzy mają stałe i egzogenne 
preferencje oraz dążą do ich maksymalizacji w ramach wyznaczonych przez unij-
ne instytucje. Pozytywistyczne, ponieważ poprzez stosowanie formalnych modeli 
systematycznie testują teorie za pomocą metod ilościowych i jakościowych42.

Metoda porównawcza ma uniwersalne zastosowanie i nie wymaga tworzenia 
odrębnej teorii dla Unii Europejskiej, tak jak nie tworzy takiej teorii dla federal-
nego systemu politycznego Stanów Zjednoczonych czy Niemiec43. Porównania po-
zwalają lepiej zrozumieć takie aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej, jak ho-
ryzontalny podział władzy między instytucje unijne i państwa członkowskie oraz 
sposób reprezentacji i podejmowania decyzji. Przedmiotem badań jest zwłaszcza 
wertykalny podział władzy na władzę: ustawodawczą, dzieloną między Radę Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski i parlamenty narodowe; wykonawczą, dzielo-
ną między Komisję Europejską, rządy państw członkowskich i niezależne agencje 
regulacyjne, takie jak Europejski Bank Centralny; sądowniczą, dzieloną między 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji i  sądy krajowe, 
związane przez ETC procedurą zapytań preliminarnych (zob. tabela)44.

Tabela 4. Podział władzy w Unii Europejskiej

Władza Instytucje

Ustawodawcza Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, parlamenty narodowe

Wykonawcza Komisja Europejska, rządy państw członkowskich, niezależne agencje regulacyjne np. EBC

Sądownicza Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji, sądy krajowe

Źródło: opracowanie własne.

Prace prowadzone w ramach studiów porównawczych wykazały, że do delega-
cji kompetencji na rzecz instytucji ponadnarodowej dochodzi wtedy, gdy państwa 
członkowskie chcą obniżyć koszty lub uwiarygodnić swoje zobowiązania do prze-
strzegania porozumień międzynarodowych. Badania procesu legislacyjnego do-

42 M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 370.
43 S. Hix, Study of the European Community: Th e Challenge to Comparative Politics, „West European Politics” 

1994, t. 17, nr 4, s. 24.
44 M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 371.
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wodzą, że Unia Europejska ewoluuje od organizacji międzyrządowej do instytucji 
przypominającej klasyczny dwuizbowy system ustawodawczy. Przedmiotami za-
interesowania są system głosowania większością kwalifi kowaną, siła negocjacyjna 
poszczególnych państw oraz wpływ preferencji na wynik głosowań45. 

Badania władzy wykonawczej koncentrują się zwłaszcza na Komisji Europej-
skiej i Europejskim Banku Centralnym, problematyce delegacji kompetencji, re-
lacji zwierzchnik – agent oraz ustanawianiu agendy. Wykazały one, że Komisja 
jest najmniej ograniczona przez procedury komitetu doradczego, następnie – ko-
mitetu zarządzania, a najbardziej – komitetu regulacyjnego46. Z kolei Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości odzwierciedla preferencje państw najsilniejszych, jed-
nak w dłuższym okresie czasu przejawia skłonność do wzmacniania prawa Unii 
Europejskiej47. Przedmiotem zainteresowania są nie tylko relacje ETS z rządami 
państw członkowskich, lecz także z sądami krajowymi oraz osobami prawnymi 
i fi zycznymi.

Metoda porównawcza zakłada systematyczne porównywanie danych empi-
rycznych o poszczególnych zjawiskach politycznych. Pozwala na wyeliminowanie 
błędnych hipotez, dotyczących wyjątkowości zaistniałych przypadków oraz na 
wyodrębnienie rzeczywistych przyczyn określonych cech systemu społecznego, 
czy to pojedynczego państwa, czy to Unii Europejskiej48. Trzy dominujące typy 
analizy porównawczej to analiza przypadków, systematyczne porównanie ograni-
czonej liczby przypadków oraz globalna analiza statystyczna. Szczególnie przydat-
ne jest porównywanie systemów najbardziej od siebie różnych lub najbardziej do 
siebie podobnych, przy czym to drugie podejście cieszy się większą popularnością.

Niektórzy badacze utrzymują, że Unię Europejską najtrafniej można opisać 
jako zbiór narodowych i ponadnarodowych instytucji regulacyjnych, dzielących 
wspólne wartości, cele i styl sprawowania polityki. Unia Europejska nie ma legi-
slatury, lecz proces legislacyjny, w którym uczestniczą różne instytucje. Funkcje 
państwa na poziomie Unii Europejskiej są bardzo dobrze rozwinięte w dziedzinie 
regulacyjnej, natomiast słabiej − w dziedzinie redystrybucyjnej i stabilizacyjnej49.

45 G. Garrett, G. Tsebelis, An Institutional…, op. cit., s. 269−299.
46 Zob. szerzej: P. Tosiek, Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
47 A.M. Burley, W. Mattli, Europe Before the Court. A Political Th eory of Legal Integration, „International 

Organization”, t. 47, s. 41−76.
48 R. Rose, Comparing Forms of Comparative Analysis, „Political Studies” 1991, t. 39, , nr 3, s. 439.
49 G. Majone, A European Regulatory State?, (w:) J. Richardson (ed.), European Union: Power and Policy-

Making, Routledge, London 1996, s. 276; G. Majone, Th e Regulatory State and its Legitimacy Problems, 
„West European Politics” 1999, t. 22, nr 1, s. 18.
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Regulacja na poziomie ponadnarodowym ma przewagę nad tradycyjną regula-
cją międzyrządową, prowadzoną na podstawie dwustronnych lub wielostronnych 
porozumień międzypaństwowych, łagodzi bowiem niedoskonałości rynku m.in. 
poprzez wprowadzanie i harmonizację prawa europejskiego. Nadzorowanie sto-
sowania tego prawa przez instytucje ponadnarodowe – Komisję Europejską i Eu-
ropejski Trybunał Sprawiedliwości – prowadzi do jego bardziej konsekwentnego 
przestrzegania przez państwa członkowskie. Inne funkcje, które sprawuje Unia 
Europejska, to redystrybucja zasobów i środków fi nansowych oraz stabilizowanie 
instrumentów fi skalnych i monetarnych, które jest konieczne do osiągnięcia wzro-
stu gospodarczego i zapewnienia zatrudnienia50.

Wielopoziomowe zarządzanie

Koncepcja wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance) traktuje 
Unię Europejską jako system polityczny sui generis. Unia Europejska nie jest więc 
uważana za jednostkę analogiczną do państwa narodowego, lecz traktowana jako 
szczególny system zarządzania bez formalnego rządu. Podejście to wywodzi się 
z  teorii polityki wewnętrznej i  dotyczy nakładających się na siebie kompetencji 
oraz interakcji aktorów politycznych, umiejscowionych na różnych poziomach51. 
Chociaż zakłada utworzenie ponad państwami pewnej struktury hierarchicznej, 
jednak – inaczej niż w modelu federacji, w którym suwerenność przenoszona jest 
na wspólną władzę – punkt ciężkości leży na poszczególnych państwach.

Wielopoziomowe zarządzanie odnosi się do wzrostu współzależności: wielo-
poziomowość – do wzrostu współzależności między władzami operującymi na 
różnych terytorialnych poziomach, natomiast zarządzanie – do wzrostu współza-
leżności między rządami państw a podmiotami pozarządowymi52. W wymiarze 
wertykalnym, inaczej niż w przypadku federalizmu, przedmiotem zainteresowa-
nia jest utrata władzy przez państwo narodowe nie tylko na rzecz Unii Europej-
skiej, lecz także na rzecz aktorów subpaństwowych. W wymiarze horyzontalnym 
przedmiotem zainteresowania jest funkcjonowanie aktorów transnarodowych 
i transrządowych, wyjaśniane za pomocą kategorii sieci53.

50 B. Rosamond, Th eories of European Integration, Basingstoke, New York 2000, s. 108.
51 G. Marks, F. Nielsen, L. Ray, J.E. Salk, Competencies, Cracks and Confl icts; Regional Mobilization in the 

European Union, „Comparative Political Studies” 1996, t. 29, nr 2, s. 167.
52 I. Bache, M. Flinders, Th emes and Issues in Multi-Level Governance, w: I. Bache, M. Flinders, Multi-Level 

Governance, Oxford University Press, New York 2004, s. 3.
53 M.A. Pollack, Th eorizing…, op. cit., s. 384.
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Pojęcie „wielopoziomowe zarządzanie” odnosiło się pierwotnie do europej-
skiej polityki regionalnej, a  obecnie jest stosowane do określenia systemu całej 
Unii Europejskiej54.Opisuje system polityczny, w którym granice między teryto-
rialnie zakreślonymi państwami tracą na znaczeniu. Państwo pozostaje głównym, 
choć nie jedynym podmiotem stosunków międzynarodowych, natomiast zarzą-
dzanie odbywa się między państwami, a nie ponad nimi55. Stale podejmowane są 
negocjacje między władzami na różnych poziomach – ponadnarodowym, narodo-
wym i regionalnym, przy czym każdy z tych poziomów pełni inne funkcje. 

Wielopoziomowe zarządzanie przezwycięża diadyczny model stosunków we-
wnętrznych i międzynarodowych oraz mieści się między dwoma głównymi po-
dejściami do integracji europejskiej: międzyrządowością (anarchia) i ponadnaro-
dowością (hierarchia). Z  punktu widzenia pierwszego stanowiska jest ono zbyt 
daleko idące, natomiast z punktu widzenia drugiego – zbyt mało radykalne. Nie 
powinno być jednak postrzegane jako alternatywa, lecz jako uzupełnienie stosun-
ków międzynarodowych56.

Tradycyjny państwocentryczny model stosunków międzynarodowych za-
kłada przewagę struktur państwa nad innymi ośrodkami decyzyjnymi, insty-
tucjonalną separację struktur władzy publicznej od kontekstu społecznego jako 
„otoczenia systemu” oraz homogeniczność systemu politycznego. W modelu wie-
lopoziomowego zarządzania ulega zatarciu różnica między zewnętrznymi i we-
wnętrznymi funkcjami państwa. Rośnie znaczenie stowarzyszeń i przedsiębiorstw 
transnarodowych. Utożsamiana dotychczas z państwem wspólnota polityczna jest 
przedmiotem oddziaływania struktur ponadnarodowych, samorządu terytorial-
nego, organizacji obywatelskich i gospodarczych.

Różnice między wcześniej omówionym podejściem polityki porównawczej 
i wielopoziomowego zarządzania dotyczą natury systemu politycznego, czynni-
ków wpływających na aktorów, istoty interakcji, modelu demokracji oraz meto-
dologii (zob. tabela).

54 L. Hooghe, G. Marks, Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance, „American 
Political Science Review” 2003, t. 96, nr 2, s. 234.

55 M. Jachtenfuchs, Conceptualizing European Governance, w: K.E. Jørgensen (red.), Refl ective Approaches to 
European Governance, Macmillan, Basingstoke 1997.

56 G.B. Peters, J. Pierre, Multi-level Governance: A Faustian Bargain?, w: I. Bache, M. Flinders (eds.), Multi-
level Governance in Th eory and Practice, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 75−89.
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Tabela 5. Porównanie podejścia polityki porównawczej i wielopoziomowego zarządzania

Wyszczególnienie Polityka porównawcza Wielopoziomowe zarządzanie

System polityczny Wariant systemu 

wewnątrzpaństwowego, formalne 

instytucje, hierarchia

System polityczny sui generis, nie hierarchiczna 

sieć łącząca aktorów publicznych i prywatnych

Czynniki 

decydujące

Formalne zasady określają 

zachowania aktorów rządowych 

i pozarządowych

Formalne instytucje i nieformalne normy 

regulują sposób rozwiązywania problemów

Istota interakcji Metodologiczny indywidualizm, 

analiza racjonalistyczna, znaczenie 

siły negocjacyjnej państw

Deliberacja i perswazja, otwartość na zmianę 

przekonań i preferencji aktorów

Model demokracji Demokracja parlamentarna, system 

większościowy

Demokracja deliberatywna

Metodologia Pozytywizm, testowanie hipotez za 

pomocą danych empirycznych

Normatywizm, krytyka systemu zarządzania 

UE, „gruby opis”

Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu federacyjnym i neofunkcjonalnym rozwój integracji europejskiej ma 
charakter linearny, a jego ostatnim etapem będzie związek federalny. W koncep-
cji wielopoziomowego zarządzania dynamikę integracji obrazują cykliczne ruchy 
wahadła, odpowiadające okresowemu jej zacieśnianiu i  rozluźnianiu. Zdaniem 
Wolfganga Wesselsa dynamikę trendów w Unii Europejskiej określa pięć wskaź-
ników: ilość wiążących decyzji, zakres polityki publicznej, transfer kompetencji, 
formy instytucjonalne i proceduralne oraz zaangażowanie grup pośredniczących. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, autor dochodzi do wniosku, że w długim 
przedziale czasu integracja europejska pogłębia się, chociaż w krótkim okresie wi-
doczne jest jej cykliczne osłabienie57.

Badacze wyróżniają dwa typy wielopoziomowego zarządzania: bardziej zhie-
rarchizowany, bliższy koncepcji federacji oraz policentryczny, w którym występu-

57 W. Wessels, An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View on Integration Processes, „Journal of 
Common Market Studies” 1997, t. 35, nr 2, s. 275−284.
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je wielość władz58. W pierwszym modelu władza, podzielona na duże segmenty, 
umiejscowiona jest na poziomach subnarodowym, narodowym i ponadnarodo-
wym, przy czym kompetencje nie nakładają się na siebie. Drugi typ charakteryzu-
je się kompleksowym systemem określonych funkcjonalnie jurysdykcji i nakłada-
jących się na siebie kompetencji59. Główne cechy obu typów zostały przedstawione 
w tabeli, przy czym dwie pierwsze pozycje określają podmioty zarządzania, nato-
miast trzy następne − właściwości systemowe.

Tabela 6. Typy wielopoziomowego zarządzania

Wyszczególnienie Typ I Typ II

Podmioty zarządzania Zorientowane wielozadaniowo Zorientowane na specyfi czne zadania

Zakres zarządzania Wzajemnie wykluczający się na 

danym poziomie

Nakładający się na siebie na 

wszystkich poziomach

Liczba podmiotów zarządzania Ograniczona Nieograniczona

Liczba szczebli zarządzania Ograniczona Nieograniczona

Cecha podmiotów zarządzania Niezmienność, zmiana jest 

kosztowna

Elastyczność, dostosowanie do 

potrzeb

Źródło: L. Hooghe, G. Marks, Types…, op. cit.

Niektórzy polscy badacze utrzymują, że wielopoziomowe zarządzanie jest naj-
bardziej perspektywicznym podejściem w studiach nad integracją europejską60. 
Krytycy zwracają jednak uwagę na to, że koncepcja wielopoziomowego za-
rządzania koncentruje się na procesie, natomiast nie interesuje się ostatecz-
nym celem integracji oraz nie docenia znaczenia państw. Z  perspektywy 

58 L. Hooghe, G. Marks, Multi-level Governance and European Integration, Rowman and Littlefi eld, Lanham 
2001, s. 3−4.

59 L. Hooghe, G. Marks, Types of Multi-Level Governance, „European Integration online Papers” 2001, t. 5,  
nr 11, http://eiop.or.at/eiop/texte/2001‒011.htm#3.

60 S. Parzymies, Analiza krytyczna teorii integracji europejskiej, w: R. Kuźniar (red.), Porządek międzynaro-
dowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2005, s. 396.
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konstruktywizmu wielopoziomowe zarządzanie jest strukturą intersubiek-
tywną oraz przykładem powstawania nowych tożsamości61.

W dyskusji nad istotą i kształtem Unii Europejskiej badacze posługują się nie-
kiedy analogią historyczną, nawiązują do systemu politycznego średniowiecza. Na 
przykład Jan Zielonka wyróżnił dwa teoretyczne modele Unii Europejskiej nazy-
wając je superpaństwem typu westfalskiego oraz imperium neośredniowiecznym. 
Jego zdaniem Unia Europejska przypomina ten ostatni, przy czym cechy obu mo-
deli badacz zebrał w tabeli62.

Tabela 7. Modele Unii Europejskiej

Superpaństwo typu westfalskiego Imperium neośredniowieczne

Ustalone i szczelne granice Płynne i półotwarte granice

Zbliżony poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego

Utrzymujące się różnice społeczno-gospodarcze

Dominacja paneuropejskiej tożsamości kulturowej Kompozycja różnych tożsamości kulturowych

Pokrywanie się granic domen prawa, 

administracji, gospodarki i wojskowości

Rozbieżność kompetencji władczych i funkcjonalnych oraz 

granic okręgów wyborczych

Przejrzysta hierarchiczna struktura władzy 

z jednym ośrodkiem decyzyjnym

Przenikanie się różnych typów jednostek politycznych 

i rozmaitych podległości

Wyraźna i istotna różnica między członkami 

i nieczłonkami UE

Nieostry, ale bardzo istotny podział na europejskie centrum 

i peryferie

Redystrybucja regulowana centralnie w obrębie 

zamkniętego systemu UE

Redystrybucja oparta na wspólnocie interesów w ramach 

różnych zobowiązań transnarodowych

Jednolite obywatelstwo Rozmaite typy obywatelstwa z różnymi zakresami praw 

i obowiązków

61 T.E. Aalberts, Th e Future of Sovereignty in Multilevel Governance Europe – A Constructivist Reading, „Jour-
nal of Common Market Studies” 2004, t. 42, nr 1, s. 40.

62 J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, przeł. A.  i  J. Maziarscy, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 12.
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Jedna armia europejska i jednolita policja Wielość częściowo pokrywających się instytucji militarnych 

i policyjnych

Pełna suwerenność Zróżnicowane zakresy suwerenności w poszczególnych 

obszarach funkcjonalnych i terytorialnych

Źródło: J. Zielonka, Europa jako imperium...op. cit., s. 12.

Sieci polityki

Analiza sieci polityki (policy networks) uzupełnia wyjaśnienia instytucjona-
listyczne, koncentrujące się na wyborach politycznych i przyjmujące, że władza 
w  Unii Europejskiej jest podzielona. Z  tej perspektywy podejmowanie decyzji 
w Unii Europejskiej przechodzi od państw w ręce zorganizowanych w sieci akto-
rów niepaństwowych. Rezultaty negocjacji i decyzji w poszczególnych sektorach są 
wynikiem występowania różnych rodzajów sieci. W jednych sektorach integracja 
europejska kieruje się logiką technokratycznej racjonalności, natomiast w innych 
sektorach jest wynikiem przetargów politycznych między głównymi aktorami. 
Podejście to opiera się na trzech założeniach: 1) zarządzanie w Unii Europejskiej 
jest niehierarchiczne, 2) zrozumienie procesu politycznego wymaga jego dezagre-
gacji, dostrzeżenia różnic między rządami i sektorowo zorganizowanymi aktora-
mi pozarządowymi, oraz 3) rządy są odpowiedzialne za zarządzanie, jednak nie 
mają wyłączności63. 

W modelu Rhodesa sieci polityki charakteryzuje pięć kryteriów: konstelacja 
interesów, członkostwo, wertykalna współzależność, horyzontalna współzależ-
ność oraz dystrybucja zasobów. Na jednym końcu continuum znajduje się wspól-
nota polityki (policy community), którą charakteryzuje silne zintegrowanie, sta-
bilność, ograniczone członkostwo, silna pionowa współzależność i ograniczone 
oddziaływanie horyzontalne. Po przeciwnej stronie continuum znajduje się sieć 
w danej dziedzinie (issue network), którą cechuje słabe zintegrowanie, brak sta-
bilności, duża liczba członków i  ograniczona pionowa współzależność. Między 
powyższymi stanowiskami znajdują się różne sieci międzyrządowe, zawodowe 
i producentów64. Sieciami są także wspólnoty epistemiczne, grupujące profesjo-

63 J. Peterson, Policy Networks, w: A. Wiener, T. Dietz (red.), European Integration Th eory, op. cit., s. 119.
64 R. Rhodes, Policy Networks: A British Perspective, „Journal of Th eoretical Politics” t. 2, nr 3 s. 293‒317; 

R.A.W. Rhodes, D. Marsh, New Directions in Study of Policy Networks, „European Journal of Political Re-
search” 1992, t. 21, s. 182‒183. 
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nalistów o  uznanej wiedzy i  doświadczeniu w  danej dziedzinie, oraz koalicje 
obrońców (advocacy coalitions), składające się ze współpracujących ze sobą ak-
tywistów65.

Badacze dostrzegają takie cechy sieci, jak nieformalność, będąca wynikiem 
relacji osobistych, rozwijanych w wyniku częstych interakcji, przekraczanie orga-
nizacyjnych granic, niehierarchiczna struktura, która lokuje je między hierarchą 
a rynkiem oraz różny stopień gęstości, określany poziomem integracji. Sieci cha-
rakteryzuje poszukiwanie kompromisu i podejmowanie decyzji na drodze kon-
sensusu, współzależność uczestników wynikająca z asymetrycznej zależności od 
zasobów (środki fi nansowe i informacje) oraz przyjęcie perspektywy wiedzy i idei, 
która jest inna niż perspektywa władzy i potęgi. 

W Unii Europejskiej sieci odgrywają większą rolę w dziedzinach regulacyj-
nych niż dystrybucyjnych, gdzie więcej decyzji podejmowanych jest większością 
kwalifi kowaną. Sieci bardziej zintegrowane są w stanie silniej kształtować politykę 
i mają większą tendencję do blokowania radykalnych zmian niż sieci słabiej zin-
tegrowane, a ich formalizacja czyni, że proces negocjacji jest mniej elastyczny66. 

Klasyfi kacja perspektyw teoretycznych w studiach 
europejskich

Omówione perspektywy teoretyczne możemy podzielić według kryteriów 
umiejscowienia suwerenności (państwo lub Unia Europejska) oraz głównych ak-
torów (państwa reprezentowane przez rządy i aktorzy niepaństwowi). Liberalizm 
międzyrządowy prezentuje integrację tak, jak postrzegają ją rządy państw: głów-
nymi aktorami są państwa, które zachowują suwerenność. Unia Europejska nie 
istnieje ponad państwami, a niejako obok nich, pomaga im przetrwać w trudnych 
czasach globalizacji. Cechą podejścia sieci polityki jest uznanie za czynnik spraw-
czy aktorów niepaństwowych, którzy wpływają na państwa zachowujące swoją 
suwerenność. W tym przypadku Unia Europejska tworzy ramy dla interesów we-
wnątrzpaństwowych grup społecznych. Polityka prowadzona w ramach Unii Eu-
ropejskiej nie jest odpowiednikiem polityki zagranicznej, lecz czymś pośrednim 
między polityką zagraniczną a polityką wewnętrzną.

65 P.M. Haas, Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, „International Or-
ganization” 1992, t. 6, nr 1, s. 3; P.A. Sabatier, An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the 
Role of Policy-Oriented Learning Th erein, „Policy Science” 1988, t. 21, nr 2‒3, s. 133. 

66 Ch. Jönsson, B. Bjurluf, O. Elgström, A. Sannerstedt, M. Strömvik, Negotiating in Networks in the European 
Union, „International Negotiations” 1998, t. 3, s. 332‒335.
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Federalizm utrzymuje, że głównymi aktorami są państwa, następuje jednak 
przekazanie suwerenności instytucjom ponadnarodowym. Także neofunkcjona-
lizm dopuszcza przenoszenie suwerenności na szczebel ponadnarodowy, przy-
znaje jednocześnie zasadniczą rolę w  procesie integracji europejskiej aktorom 
niepaństwowym. Komisja Europejska jest katalizatorem integracji europejskiej, 
ponieważ bezpośrednio organizuje grupy interesów67.

Polityka porównawcza traktuje Unię Europejską jako typowe państwo − przy-
znaje jej suwerenność oraz uznaje zarówno wpływ państw, jak i aktorów niepań-
stwowych na proces integracji europejskiej. Z kolei wielopoziomowe zarządzanie 
umiejscawia części suwerenności zarówno na poziomie państwa, jak i Unii Euro-
pejskiej oraz uznaje, że aktorami są państwa, a także podmioty niepaństwowe. Po-
wyższe podejścia przedstawia wykres. Nie ma na nim nowego instytucjonalizmu, 
który interesuje się raczej wpływem instytucji na proces integracji europejskiej niż 
jej docelowym modelem. 

Coraz częstsze stosowanie analizy porównawczej i wielopoziomowego za-
rządzania przy badaniu Unii Europejskiej wskazuje na utratę dominującej po-
zycji przez stosunki międzynarodowe − jak dotąd podstawowej dyscypliny stu-
diów nad integracją europejską. W ujęciach tych Unia Europejska traktowana 
jest jako odrębny system polityczny lub reżim zarządzania, w którym władza 
została rozdzielona miedzy wiele poziomów. Badacze zwracają uwagę na to, że 
każdy poziom – ponadnarodowy, regionalny i narodowy – charakteryzuje inny 

67 Por. D. Corbey, Dialectical Functionalism: Stagnation as a Booster of European Integration, „International 
Organization” 1995, t. 49, nr 2, s. 255−261.

Rysunek 3. Mapa perspektyw teoretycznych w studiach europejskich

Źródło: opracowanie własne.

Federalizm Polityka porównawcza
Neounkcjonalizm

Wielopoziomowe zarządzanie

Liberalizm międzyrządowy Sieci polityki

Unia Europejska

Państwo

Państwa Główni aktorzy Aktorzy niepaństwowi

Umiejscowienie suwerenności



268 Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne

rodzaj racjonalności i typ decyzji, dlatego działanie na poszczególnych pozio-
mach może być wyjaśniane przez różne teorie: przez neofunkcjonalizm i libera-
lizm międzyrządowy na poziomie Unii oraz przez analizę sieci politycznych na 
poziomie subpaństwowym; instytucjonalizm wyjaśnia natomiast proces zmia-
ny instytucjonalnej68.

Pytania i zagadnienia kontrolne

 ■ Porównaj wyjaśnienia integracji europejskiej według federalizmu, neofunk-
cjonalizmu i liberalizmu międzyrządowego.
 ■ Jaka rolę w różnych teoriach integracji europejskiej pełnią instytucje? Omów 

rodzaje nowego instytucjonalizmu.
 ■ Czym jest Unia Europejska w perspektywie polityki porównawczej i sieci po-

lityki? Omów założenia i typy wielopoziomowego zarządzania. 
 ■ Scharakteryzuj podejścia teoretyczne w studiach europejskich według kryte-

riów umiejscowienia suwerenności i typów aktorów. 

68 G. Marks, F. Nielsen, L. Ray, J. Salk, Competencies, Cracks and Confl icts: Regional Mobilization in the Eu-
ropean Union, w: G. Marks et al., Governance in the European Union, London Sage 1996, s. 41; J. Peterson, 
Policy Networks and European Union Policy-Making: A Reply to Kassim, „West European Politics” 1995, 
t. 18, nr 2, s. 389‒407.




