
SPIS TREŚCI

Wstęp ...................................................................................................................  7

ROZDZIAŁ 1 
Integracja europejska i demokracja jako modelowe procesy 
kształtowania systemów państwowych w XXI wieku .....................................  13

1.1. Modele integracji europejskiej – między podejściem 
międzyrządowym a wspólnotowym .....................................................  16

1.2. Polityczny wymiar integracji europejskiej ..........................................  25
1.3. Procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej....................................  28
1.4. Między interesem narodowym a demokracją – problem deficytu 

demokracji w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej............  39

ROZDZIAŁ 2
Ordoliberalizm i Społeczna Gospodarka Rynkowa – doświadczenia 
niemieckie, europejskie i polskie .....................................................................  45

2.1. Geneza ordoliberalizmu i rozwój koncepcji Społecznej 
Gospodarki Rynkowej w Republice Federalnej Niemiec ................  47
2.1.1. Geneza i główne założenia ordoliberalizmu jako 

teoretycznego fundamentu koncepcji Społecznej 
Gospodarki Rynkowej ...............................................................  47

2.1.2. Implementacja i rozwój koncepcji Społecznej Gospodarki 
Rynkowej w Republice Federalnej Niemiec ...........................  55

2.2. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej w praktyce 
europejskiej ............................................................................................  62
2.2.1. Zasada wolności na rynku w Unii Europejskiej .....................  65
2.2.2. Zasada sprawiedliwości społecznej w Unii Europejskiej ......  71

2.3. Polski model Społecznej Gospodarki Rynkowej ...............................  75



ROZDZIAŁ 3
Wykorzystanie doświadczeń europejskich w kształtowaniu systemu 
politycznego i ekonomicznego Ukrainy ..........................................................  84

3.1. Uwarunkowania i doświadczenia europeizacji współczesnej 
Ukrainy ...................................................................................................  86
3.1.1. Ewolucja zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej .................  88
3.1.2. Postrzeganie społeczne kursu zmian na Ukrainie ..................  96

3.2. Reforma systemu politycznego Ukrainy na podstawie 
doświadczeń europejskich ....................................................................  99
3.2.1. Postępy w transformacji politycznej po-Janukowyczu ...........  100
3.2.2. Trudny proces reformowania państwa .....................................  103

3.3. Reforma systemu ekonomicznego Ukrainy na podstawie 
doświadczeń europejskich ....................................................................  111

Wnioski ..........................................................................................................  119

Podsumowanie ....................................................................................................  124

Bibliografia .........................................................................................................  126

Biogramy .............................................................................................................  135

 



WSTĘP

25 lat po zmianie reżimu w byłych republikach bloku radzieckiego, 
a  co za tym idzie utrzymywaniu wielkich nadziei i  oczekiwań z  tym 
związanych, liberalna demokracja i  gospodarka rynkowa zostały po 
części osiągnięte i zakorzeniły się tylko w niewielu państwach postko-
munistycznych. O ile region Europy Środkowej udało się, po rozpa-
dzie systemu bipolarnego, „włączyć” do Europy Zachodniej o tyle pań-
stwa Wschodu ze względu na uwarunkowania geopolityczne, kulturowe, 
mentalne i przede wszystkim gospodarcze, zwracają się zarówno w kie-
runku Federacji Rosyjskiej, jak i Unii Europejskiej, tym samym bardzo 
często realizując dualistyczną politykę, warunkowaną skalą możliwych 
do osiągniecia korzyści lub też słabością, szczególnie wobec Rosji i  jej 
polityki regionalnej i globalnej. W większości z nich, transformacja poli-
tyczna albo straciła swój impet i  tylko częściowo wprowadzono system 
demokratyczny lub też proces ten został odwrócony i doprowadził do 
ustanowienia nowych reżimów autorytarnych. Wśród tych państw znala-
zła się min. Ukraina wraz z pozostałymi, obecnie bezpośrednimi sąsia-
dami UE, tj. Mołdawią i Białorusią.

Ukraina obecnie znajduje się w kolejnym momencie przełomowym, 
przypominającym początkowy etap transformacji z  1991 r., chociaż, 
analizując poszczególne etapy zmian politycznych i społecznych w  tym 
kraju można wręcz stwierdzić, iż faktycznie nigdy nie udało się Ukrainie 
wyjść poza początkowy etap transformacji, a nawet dość zdecydowanie 
pogłębiały się czasowo regresy i następowały powroty do przedtrans-
formacyjnego status quo. Pomimo podpisania przez Ukrainę w marcu 
2014  r. długo oczekiwanej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europej-



8 Wstęp

ską, Ukrainie jeszcze daleko do przeprowadzenia pełni reform i dosto-
sowania się do unijnych warunków, a destabilizacja wschodniej części 
Ukrainy i podziały społeczne oraz polityczne, czynią proces dostoso-
wawczy praktycznie nierealnym. Sytuację znacząco komplikuje wspo-
mniany powyżej konflikt, uniemożliwiający realizację przez nowy rząd 
w pełni suwerennej władzy na całym terytorium państwa i rozpoczęcie 
procesu przywracania, a właściwie kreowania od nowa, systemu demo-
kratycznego.

Według wielu analityków, klucz do prawdziwego „nowego początku” 
na Ukrainie leży w  rękach elit politycznych, które muszą fundamen-
talnie zmienić swój stosunek zarówno do władzy, jak i  społeczeń-
stwa. Ponadto muszą one zostać wsparte przez wszechobecną i wpły-
wową oligarchię. W tych trudnych okolicznościach, zasadniczy wymiar 
reform powinien być wprowadzany w sferze politycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem nie tylko holistycznego podejścia do systemu politycz-
nego, społecznego i gospodarczego, lecz także z naciskiem położonym 
na jego pomniejsze elementy, mające wydatny wpływ na dalszą reali-
zację celów i  zamierzeń. W tym kontekście decydenci powinni zwró-
cić uwagę na nowe ukształtowanie procesu decyzyjnego, który ma klu-
czową rolę dla stabilizacji przemian i gwarancji ich trwania. Z chwilą 
uzyskania niepodległości przez Ukrainę, sposób myślenia czy też  upra-
wiania polityki przez elitę polityczną nie uległ radykalnym zmianom, 
i  nadal elita polityczna odznacza się brakiem efektywnego działa-
nia, co ma swoje przyczyny w obecności tak zwanej „starej” nomen-
klatury w  organach władzy, rozwoju polityczno-ekonomicznych grup 
wpływów oraz powszechnej korupcji. Niestety, zaplanowana strategii 
dotycząca transformacji systemu gospodarczego nie przynosi na razie 
widocznych efektów, transformacja polityczna nie zachodzi a wielo-
letnie zaniedbania i wojna na wschodzie Ukrainy pogłębiają istniejące 
problemy.

Zmiany dotyczące tak istotnego obszaru, jakim jest ład ekono-
miczny i  społeczny danego państwa wzbudzają za każdym razem wiel-
kie kontrowersje. Potwierdzają to nie tylko doświadczenia państw 
Europy Wschodniej, ale także liczne badania naukowe nad transforma-
cją systemową wielu innych państw europejskich. Przykładem może być 
reforma gospodarczo-walutowa przeprowadzona w Niemczech Zachod-
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nich w 1948 roku, ale także reformy gospodarcze w Wielkiej Brytanii 
wprowadzone przez Margaret Thatcher z początkiem lat 80. XX wieku, 
czy przemiany systemowe pod koniec XX wieku w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Wśród większości obywateli proces reform, a  zwłaszcza tak grun-
townych i kompleksowych, jakim jest zmiana systemowa, wywołuje duży 
opór. W głównej mierze wynika on ze strachu i  lęku przed pogorsze-
niem i tak już trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo proces transfor-
macji pociąga za sobą liczne problemy natury ekonomicznej i społecz-
nej, takie jak: rosnące bezrobocie i  ceny, czy narastająca niepewność 
dotycząca przyszłości. To z kolei nie sprzyja wprowadzaniu bolesnych, 
aczkolwiek niezbędnych, reform.

W takiej sytuacji bezcenne okazują się doświadczenia innych państw 
mających proces fundamentalnych reform ustrojowych już za sobą. 
Tym bardziej, jeśli wywodzą się one z podobnego kręgu kulturowego. 
W praktyce przekłada się to na bardziej skuteczną implementację wła-
ściwych i skutecznych wzorców i modeli transformacyjnych. W tym kon-
tekście dla Ukrainy z pewnością dobrym przykładem mogą być tutaj 
wybrane państwa Unii Europejskiej.

Przedkładana publikacja składa się z  trzech rozdziałów. Pierwszy 
rozdział jest zbiorem teoretycznych rozważań na temat integracji euro-
pejskiej i demokratyzacji jako o procesach, które ukształtowały systemy 
państwowe w XXI wieku, istniejących wobec nich zagrożeń i transpozy-
cji modelu „unijnego” na innych aktorów sceny międzynarodowej oraz 
procesów dezintegracyjnych. Część pierwszą rozdziału stanowi analiza 
dwóch podstawowych modeli integracji europejskiej – podejścia wspól-
notowego (ponadnarodowego) oraz podejścia międzyrządowego. Sama 
Unia Europejska de facto dzieli się na zwolenników i przeciwników obu 
tych modeli integracji europejskiej.

W części drugiej ukazany jest ekonomiczny i  polityczny wymiar 
integracji europejskiej. Dla państwa takiego, jak Ukraina tylko spójnie 
realizowana integracja ekonomiczna i polityczna z Unią Europejską jest 
szansą przeciwstawienia się obecnemu kryzysowi, nawet mimo relatyw-
nie małych szans na pełne członkostwo.

Drugi rozdział zawiera analizę zjawisk politycznych i  społeczno-
gospodarczych zachodzących początkowo w systemach państw zachod-
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nioeuropejskich. Istotą jest przedstawienie założeń, genezy i implemen-
tacji ordoliberalizmu i Społecznej Gospodarki Rynkowej na przykładzie 
doświadczeń niemieckich, europejskich i  polskich. Ordoliberalizm 
i Społeczna Gospodarka Rynkowa mają w praktyce europejskiej bardzo 
długą tradycję. Pierwsze idee twórców, tzw. neoliberalizmu niemiec-
kiego, zrodziły się już w latach 20. XX wieku, a następnie po zakończe-
niu II wojny światowej w dużym stopniu oraz z powodzeniem zostały 
wcielone w życie w Republice Federalnej Niemiec.

Celem rozdziału trzeciego jest analiza sytuacji politycznej i gospo-
darczej Ukrainy, która oprócz zadeklarowanej jednoznacznie gotowo-
ści do podjęcia szerszej współpracy z Unią Europejską, musi wykazać 
rzeczywistą wolę i  zdolność do przeprowadzenia niezbędnych reform 
zbliżających ją do tej organizacji. Podjęta została zatem analiza dotych-
czasowych doświadczeń w  obustronnych relacjach Ukrainy z  Unią 
Europejską. Podstawą współpracy są porozumienia zawarte przez obie 
strony, określające stan wzajemnych stosunków, począwszy od zawar-
tego w  latach 90. Porozumieniu o Partnerstwie i Współpracy, zastą-
pionego obecnie umową stowarzyszeniową i porozumieniem o Pogłę-
bionej Strefie Wolnego Handlu. Polityka ta realizowana jest w ramach 
ustanowionej w 2004 r. dla sześciu państw Europy Wschodniej i Kau-
kazu Południowego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która ewoluowała 
w 2008 r. i została uzupełniona o inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. 
Druga część rozdziału dotyczy analizy sytuacji politycznej na Ukrainie 
poprzez ukazanie prac nad podjętymi reformami życia politycznego 
i gospodarczego. 

Przedstawiana publikacja jest efektem badań pt. „Europejskie 
doświadczenia z  demokracją i  gospodarką rynkową – przykład dla 
Ukrainy”. Jest także holistycznym, szerokim spojrzeniem na kwestie 
dotyczące transformacji, demokratyzacji, procesów nacjonalizacji, mię-
dzyrządowości i  ponadnarodowego podejścia w  relacjach międzyna-
rodowych. W pewnym sensie jest to publikacja o  rozległym spektrum 
spojrzenia i  charakterze poszukiwawczym, stawiającym raczej pytania 
niż przedstawiającym klarowne odpowiedzi. Ma ona wymiar hipotezy, 
z wieloma pytaniami badawczymi, modelami i wyrażanymi wątpliwo-
ściami. Tym samym jej wartość, to nie odpowiedzi na napotkane pro-
blemy, lecz przedstawione wątpliwości, które nie tylko prowokowały 
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autorów do dalszych poszukiwań, ale też mamy nadzieję, że zainspirują 
innych badaczy do dalszych poszukiwań. Ukazanie się niniejszej publi-
kacji było możliwe dzięki współpracy z Fundacją Konrada Adenauera 
w Polsce oraz Fundacją Rozwoju KUL. 

Lublin–Warszawa, listopad 2015 r. 
Beata Piskorska
Paweł Olszewski

Martin Dahl


