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Przemysław Kwiatkowski 
 

STOSUNKI UNII EUROPEJSKIEJ Z MERCOSUR 
 

Wstęp 

Europę oraz Amerykę Południową łączy wie-

lowiekowa historia, więzy polityczne, ekonomicz-

ne, społeczne oraz kulturalne. Dzięki powstaniu i 

rozwojowi na obu kontynentach ugrupowań inte-

gracyjnych, międzyregionalne stosunki mogły 

kształtować się zarówno na płaszczyźnie politycz-

nej jak i ekonomicznej. Widoczny skok jakościo-

wy i ilościowy w tych relacjach nie może jednak 

przysłonić prawdy, iż nie są to relacje równorzęd-

nych partnerów.  

Przykładem takiego związku są relacje po-

między Unią Europejską a największym, a zara-

zem zdającym się mieć największe szanse na dal-

szy rozwój, południowoamerykańskim ugrupowa-

niem integracyjnym, czyli Wspólnym Rynkiem 

Południa (MERCOSUR). Pomimo faktu iż wza-

jemne relacje skupiają się głównie na aspektach 

związanych z wymianą handlową i inwestycjami, 

występują również tematy polityczne, wskazujące 

na rosnące aspiracje Unii Europejskiej do wystę-

powania w roli znaczącego aktora na arenie mię-

dzynarodowej.  

Polityka UE wobec Wspólnego Rynku Połu-

dnia wykazuje stałość celów i szeroki wachlarz 

stosowanych metod połączony z elastycznym do-

stosowaniem stosowanych narzędzi ich realizacji. 

Należą do nich głównie działania prorozwojowe w 

zakresie walki z nędzą, promocji demokracji i 

praw człowieka oraz pogłębiania wewnętrznego 

procesu integracyjnego w ramach Wspólnego 

Rynku Południa.  

Analiza stosunków z MERCOSUR wskazuje 

ponadto na wykorzystanie przez Brukselę swego 

rodzaju próżni na półkuli zachodniej, wynikającej 

ze zmniejszenia zainteresowania tym regionem ze 

strony Waszyngtonu na początku XXI w. Wola 

polityczna przywódców MERCOSUR na rzecz za-

cieśniania współpracy z UE wynika natomiast z 

odrzucenia amerykańskiej wizji integracji zachod-

niej półkuli1, co mogą ułatwić ściślejsze związki z 

Unią Europejską. O wadze, jaką Bruksela przy-

wiązuje do kontaktów z MERCOSUR świadczy 

najnowsza strategia współpracy na lata 2007 – 

2013. Wiąże się z nią znacząca różnica w podej-

ściu UE do Wspólnego Rynku Południa. Dotych-

czasowa zakładała bowiem działanie w oparciu o 

poszczególne projekty, obecna zaś - opiera się na-

tomiast na całościowym podejściu korespondują-

cym z programem integracji tzw. action plan2. Je-

go głównym celem będzie pomoc w ustanowieniu 

wspólnego rynku w ramach MERCOSUR, przy 

jednoczesnym wspieraniu obszarów kluczowych 

dla zawarcia umowy stowarzyszeniowej pomiędzy 

Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa. 

 

Powstanie i rozwój MERCOSUR 

Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj oraz 

Wenezuela (od 2006 r.) tworzą obecnie najwięk-

sze, znane pod nazwą Wspólnego Rynku Południa 

(Mercado Comum do Sul – MERCOSUR), ugru-

powanie integracyjnego Ameryki Południowej3. Z 

racji swojego potencjału ludnościowego i ekono-

micznego jest on najważniejszym partnerem Unii 

Europejskiej na tym obszarze.  

Proces jego ukształtowania odbył się w kilku 

etapach, a jego powstanie poprzedziły inne inicja-

tywy. Pierwszą z nich było Stowarzyszenie Wol-

nego Handlu Ameryki Łacińskiej (LAFTA), jed-

nakże kryzys lat siedemdziesiątych zaprzepaścił 

szanse na jego dalsze skuteczne funkcjonowanie. 

W 1980 roku, na mocy Traktatu z Montevideo, 

powołano do życia Latynoamerykańskie Stowa-

rzyszenie Integracji (ALADI), którego celem było 

zacieśnienie więzi ekonomicznych państw człon-

kowskich tej organizacji poprzez zawieranie 

umów bilateralnych, prowadzących do zawarcia 

umów wielostronnych4. ALADI przyczyniło się, w 

dużym stopniu, do rozwoju współpracy dwustron-

nej pomiędzy Argentyną i Brazylią. Pomimo faktu, 

iż zakres tej kooperacji znacząco był hamowany 

przez rywalizację, jaką toczyły te dwa państwa o 

przywództwo w regionie, to jednak, w dłuższej 
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perspektywie, okazała się ona niezbędna dla po-

wstania MERCOSUR. 

Podstawowym czynnikiem, umożliwiającym 

rozwój koncepcji integracyjnych na tym obszarze 

kontynentu południowoamerykańskiego, był 

przede wszystkim stopniowy zanik dyktatur woj-

skowych i ewolucja systemów politycznych 

państw regionu w kierunku demokracji parlamen-

tarnej. Drugim, niemniej ważnym czynnikiem, 

wpływającym na przyspieszenie zacieśniania 

współpracy krajów tzw. południowego stożka, by-

ło, widoczne od połowy lat osiemdziesiątych ubie-

głego wieku, zacieśnianie współpracy pomiędzy 

dwoma największymi państwami tego regionu, 

dysponującymi największym potencjałem ekono-

micznym oraz ludnościowym, czyli Brazylią i Ar-

gentyną. Egzemplifikacją tego było zawarcie, pod 

koniec listopada 1985 roku przez prezydentów 

obu krajów, Deklaracji z Iguazú, potwierdzającej 

dążenie do przyspieszenia dwustronnej integracji. 

Podpisanie w roku następnym programu integracji 

i współpracy gospodarczej, ustalającego ogólne jej 

zasady oraz zakres integracji, stanowiło efekt pra-

cy powołanych, na mocy wyżej wymienionego do-

kumentu, grup roboczych5. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Bra-

zylia i Argentyna zawarły szereg umów dwustron-

nych dotyczących pogłębienia współpracy, z któ-

rych najważniejszym, w kontekście genezy po-

wstania MERCOSUR, był podpisany w 1988 roku 

Traktat o Integracji, Współpracy i Rozwoju, za-

kładający utworzenie do 1 stycznia 1995 roku stre-

fy wolnego handlu, do której miano również za-

prosić Urugwaj oraz Paragwaj6. 

Ta decyzja miała swoją bezpośrednią konse-

kwencję w zawarciu 26 marca 1991 roku przez 

prezydentów Argentyny, Brazylii, Paragwaju oraz 

Urugwaju Traktatu z Asunción, zdefiniowanego 

jako umowa ramowa przyszłego Wspólnego Ryn-

ku ustanawiającego MERCOSUR7. Strony traktatu 

za główne cele nowo powołanej organizacji uzna-

ły: 

- ustanowienie swobodnego przepływ dóbr, usług i 

czynników produkcji; 

- wyeliminowanie ceł i barier pozataryfowych8. 

- utworzenie unii celnej poprzez ustanowienie 

wspólnej taryfy zewnętrznej; 

- koordynację polityki makroekonomicznej oraz 

sektorowej m.in. w dziedzinie handlu zagranicz-

nego, rolnictwa, przepływu kapitału; 

- podjęcie działań na rzecz ujednolicenia prawa w 

zakresie objętym traktatem9.  

Najpoważniejszą wadą wyżej przedstawio-

nego traktatu był brak ustanowienia aparatu insty-

tucjonalnego, dbającego o skuteczną realizację 

szeroko określonych celów tej organizacji. 

Kolejnym, niezmiernie ważnym krokiem na 

drodze do urzeczywistnienia koncepcji integracyj-

nej krajów regionu było zawarcie w grudniu 1994 

roku Traktatu z Ouro Preto. Na jego mocy MER-

COSUR nabrał zdolności traktatowej, czyli stał się 

podmiotem prawa międzynarodowego publiczne-

go. Ponadto organizacja ta została wyposażona w 

organy przypominające swoim kształtem oraz za-

kresem kompetencji aparat Unii Europejskiej, jed-

nakże z tą istotną różnicą, iż mają one charakter 

wyłącznie międzyrządowy, a nie ponadnarodowy, 

jak to ma miejsce w przypadku UE.  

Do najważniejszych organów MERCOSUR 

należy Rada Wspólnego Rynku (Consejo del Mer-

cado Común, CMC), będąca najwyższym organem 

ugrupowania, odpowiedzialnym za prowadzenie 

polityki integracyjnej. Organ tworzą ministrowie 

spraw zagranicznych i gospodarki państw człon-

kowskich. Przewodnictwo w Radzie obejmują 

państwa członkowskie na okres 6 miesięcy, a rota-

cja dokonuje się według porządku alfabetycznego. 

Spotkania Rady odbywają się zawsze wtedy, kiedy 

jej członkowie uznają to za stosowne, ale nie rza-

dziej niż raz w roku. Decyzje tego ciała podejmo-

wane są poprzez wypracowanie konsensusu przy 

obecności wszystkich krajów członkowskich10. Jak 

widać ta i wyżej wymienione cechy świadczą o 

istnieniu pewnych podobieństw w kształcie insty-

tucjonalnym i zakresie kompetencji pomiędzy Ra-

dą Wspólnego Rynku, a Radą Unii Europejskiej.  

Rolę organu wykonawczego organizacji peł-

ni Grupa Wspólnego Rynku (Grupo Mercado Co-

mum, GMC). W jej skład wchodzą przedstawiciele 

państw członkowskich w randze ambasadorów. 

Głównymi zadaniami tego ciała jest: czuwanie nad 

bieżącą realizacją zadań ugrupowania; propono-

wanie konkretnych działań, mających na celu ko-

ordynację polityki makroekonomicznej oraz pro-
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wadzenie negocjacji umów z państwami trzecimi i 

organizacjami międzynarodowymi11. Zwłaszcza to 

ostatnie uprawnienie nasuwa skojarzenie z Komi-

sją Europejską. Członkowie tego ciała spotykają 

się przynajmniej raz na kwartał w jednym z państw 

MERCOSUR. Decyzje Grupy podejmowane są w 

drodze konsensusu przy spełnieniu warunku obec-

ności przedstawicieli wszystkich krajów człon-

kowskich12. 

Pozostałe organy MERCOSUR to: Podgrupa 

Pracy, Sekretariat Administracyjny, z siedzibą w 

Montevideo, Forum Doradcze Ekonomiczno-

Społeczne, Komisja Handlowa, Stały Trybunał 

Rewizyjny, czy też ukonstytuowany w maju 2007 

roku Parlament MERCOSUR, którego członkowie 

pochodzą z wyborów bezpośrednich, co wzmacnia 

demokratyczną legitymizację tego ciała. 

Początkowo integracja państw południowej 

części kontynentu skupiała się na aspekcie ekono-

micznym oraz politycznym. W ostatnim czasie wi-

doczne stało się zwiększanie współpracy regional-

nej na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej. Za 

przykład tej tendencji może posłużyć przyjęcie 

przez stałe państwa członkowskie, pod koniec 

1998 r., deklaracji społeczno-pracowniczej, zawie-

rającej katalog indywidualnych oraz zbiorowych 

praw pracowniczych13. 

Na przełomie XX oraz XXI wieku kraje 

członkowskie MERCOSUR stanęły w obliczu po-

ważnych problemów ekonomicznych. W szcze-

gólności dotknęło to Argentynę, która przeżyła po-

tężny kryzys ekonomiczno-polityczny wywołany 

załamaniem się jej waluty. Podobne problemy do-

tknęły także brazylijską gospodarkę. "Choroba" 

trawiąca dwie największe gospodarki Ameryki Po-

łudniowej szybko "zainfekowała" ich sąsiadów. 

Wielu wskazywało na pilną potrzebą wstrzymania 

procesu liberalizacji handlu.  

Jednakże, co paradoksalne, kryzys ekono-

miczny doprowadził do podjęcia bardziej zdecy-

dowanych działań na rzecz pogłębienia oraz po-

szerzenia integracji. Podjęto wysiłki na rzecz ko-

ordynacji polityki makroekonomicznej w regionie 

i stworzenia bardziej rozwiniętego systemu insty-

tucjonalnego. Kraje MERCOSUR podjęły także 

pewne wspólne działania w kierunku utrzymania 

równowagi fiskalnej, co można uznać za pierwszy 

krok w kierunku ustanowienia unii walutowej. In-

nymi ważnymi sukcesami procesu integracyjnego 

była likwidacja przeszkód w tranzycie osób oraz 

towarów, a także zmniejszenie przeszkód w han-

dlu produktami rolno-spożywczymi14. Zgodnie z 

podpisanym w grudniu 1997 roku, Protokołem z 

Montevideo do 2007 roku zostanie wprowadzona 

liberalizacja handlu usługami. Natomiast kontynu-

acja współpracy w ramach Mechanizmu Konsulta-

cji i Koordynacji Politycznej wskazuje na chęć 

przekształcenia MERCOSUR z unii celnej w peł-

nowymiarowego aktora stosunków międzynaro-

dowych, choć cel ten na chwilę obecną wydaje się 

dosyć odległy. 

Kryzys z początku XXI w., głównie dzięki 

rozsądnej polityce makroekonomicznej Brazylii, 

zdołano stosunkowo szybko zakończyć. W ramach 

regionu widać dynamiczny wzrost gospodarczy 

(rzędu 4,1% w latach 2003-2005), obniżanie infla-

cji, stóp procentowych oraz długu. Te pozytywne 

zjawiska, nie mogą jednak przyćmić faktu, iż nadal 

kraje członkowskie MERCOSUR są podatne na 

wszelkie zawirowania w gospodarce światowej, co 

z mniejszą lub większą siła odbije się negatywnie 

na tempie wzrostu gospodarczego. Nadal niezbęd-

ne są poważne reformy strukturalne w tym zakre-

sie.  

Interesującym aspektem istnienia Wspólnego 

Rynku Południa jest kwestia włączania nowych 

członków. Od 1996 roku członkami stowarzyszo-

nymi MERCOSUR zostały Chile oraz Boliwia, 

choć pierwsze z tych państw bardziej skłania się 

ku zacieśnianiu więzi politycznych i ekonomicz-

nych ze Stanami Zjednoczonymi, a drugie jest 

członkiem Wspólnoty Andyjskiej. Głównym prze-

jawem ich obecności w MERCOSUR jest działal-

ność w Mechanizmie Konsultacji i Koordynacji 

Politycznej. W 2003 roku status kraju stowarzy-

szonego otrzymał kolejny członek Wspólnoty An-

dyjskiej – Peru. Jednym z najważniejszych partne-

rów krajów członkowskich MEROCUR jest Mek-

syk. Nic więc dziwnego, że w interesie obu stron 

leży pogłębianie współpracy, głównie poprzez li-

beralizację wymiany dwustronnej. Biorąc to pod 

uwagę, nie może dziwić fakt, iż w 2002 roku w 

Buenos Aires zostało podpisane porozumienie 

pomiędzy Meksykiem i MERCOSUR o stopnio-
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wym utworzeniu strefy wolnego handlu. W dwa 

lata później meksykański minister spraw zagra-

nicznych wystąpił z oficjalną prośbą o przyznanie 

statusu członka stowarzyszonego, w perspektywie 

wyrażając chęć pełnego członkostwa15. Pomimo 

kolejnej odmowy władze meksykańskie ponowiły 

formalny wniosek w lipcu 2006 r.16.  

Z początkiem XXI w. procesy integracyjne w 

ramach MERCOSUR nabrały nowego tempa. W 

2002 roku przywódcy państw członkowskich 

MERCOSUR we wspólnym oświadczeniu stwier-

dzili, że Wspólny Rynek Południa nie jest wyłącz-

nie blokiem gospodarczym, ale wspólnotą opartą 

na tradycji, wartościach i przyszłości17. W tym sa-

mym roku utworzono Stały Trybunał Rewizyjny. 

W połowie 2003 r. powołano, wzorowaną na CO-

REPER, Komisję Stałych Przedstawicieli (Comi-

sión de Representantes Permanentes). Kolejne 

spotkania na szczycie w latach 2002-2006 dopro-

wadziły do poszerzenia liczby państw stowarzy-

szonych z organizacją, wyposażyły MERCOSUR 

w takie instytucje jak wspólny parlament, nowy 

protokół w zakresie ochrony praw człowieka oraz 

rozwiązania przybliżające ustanowienie wspólne-

go kodeksu celnego – kluczowego dla ustanowie-

nia unii celnej.  

Lata 2003-2006 to okres intensywnych dzia-

łań zmierzających większej integracji w dziedzinie 

gospodarki. W ramach tych inicjatyw do najważ-

niejszych można z pewnością zaliczyć decyzję z 

grudnia 2003 r. o wyeliminowaniu wyjątków ze 

wspólnych, zewnętrznych taryf celnych, ratyfika-

cję w 2005 r. Protokołu z Montevideo, na mocy 

którego w przeciągu 10 lat zostanie wprowadzona 

pełna liberalizacja handlu w ramach Cono Sur. Z 

tym niewątpliwym postępem koegzystował zastój 

w redukcji pozataryfowych barier. Nadal proces 

ustanowienia unii celnej nie jest zakończony. 

Również proces ustanowienia swobodnego prze-

pływu środków produkcji i dóbr nie jest zakoń-

czony18.  

Nadal jednak występują poważne rozbieżno-

ści pomiędzy poszczególnymi państwami człon-

kowskimi, zwłaszcza w dziedzinie handlu, gdyż 

nadal stosowane są działania jednostronne w tym 

zakresie. Powoduje to, że obecnie trudno jest wy-

rokować co do wpływu, jakie będzie wywierać, w 

perspektywie kilku najbliższych lat, na postęp pro-

cesu instytucjonalizacji kryzys brazylijski oraz ar-

gentyński. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 

można przypuszczać, że oba kraje uporają się z tą 

sytuacją, co pozytywnie wpłynie na kształt MER-

COSUR. Jednakże sukcesy tego ugrupowania za-

leżą przede wszystkim od kontynuacji procesu li-

beralizacji wymiany towarów i usług pomiędzy 

krajami członkowskimi oraz przebudowy struktury 

instytucjonalnej Wspólnego Rynku Południa, ma-

jącej na celu realizację najważniejszych zadań ta-

kich jak wzmocnienie procesu decyzyjnego i 

wspólnego ustawodawstwa, ustanowienie wspól-

nego rynku, zwiększenie udziału społeczeństwa w 

procesie integracyjnym.  

Dla osiągnięcia powyższych celów, kluczo-

wa okazuje się współpraca i korzystanie z do-

świadczeń UE, co nie przeczy występowaniu du-

żych różnic w modelu integracji pomiędzy tymi 

dwoma blokami. Do najważniejszych należy sku-

pianie się w procesie integracyjnym państw 

MERCOSUR na kwestiach politycznych niejako 

kosztem ekonomicznych. Podobieństwa zaznacza-

ją się w koncepcji kształtu instytucjonalnego orga-

nizacji19.  

 

Dialog polityczny 

Stosunki Europejskiej Wspólnoty Gospodar-

czej, a później Unii Europejskiej z krajami człon-

kowskimi MERCOSUR uległy dynamizacji głów-

nie ze względu na dwa czynniki. Pierwszym z nich 

było przystąpienie do WE Hiszpanii oraz Portuga-

lii. Ze względu na przeszłość kolonialną i co za 

tym idzie, posiadanie ważnych interesów politycz-

nych i ekonomicznych w tym regionie, kraje te na-

legały na wypracowanie polityki Wspólnoty wo-

bec tego regionu. Drugim czynnikiem był rozpad 

dyktatur w tych państwach, co pozwoliło na roz-

wój pełnowymiarowych kontaktów.  

Pierwszym przejawem współpracy międzyre-

gionalnej było podjęcie przez Wspólnotę, w 

kwietniu 1992 roku, decyzji o rozszerzeniu dzia-

łalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

Amerykę Łacińską, w tym oczywiście kraje człon-

kowskie MERCOSUR. Niedługo potem przedsta-

wiciele WE oraz MERCOSUR podpisali Porozu-

mienie o Współpracy Międzyinstytucjonalnej i 
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Wzajemnych Kontaktach ustalające zasady wza-

jemnych relacji oraz dające podstawy do udziele-

nia pomocy technicznej oraz wspierania procesu 

integracyjnego MERCOSUR20. 

Ważny przełom w dwustronnych relacjach 

nastąpił w kwietniu 1994 roku, kiedy to, w czasie 

spotkania z udziałem przedstawicieli Komisji Eu-

ropejskiej oraz reprezentantów państw członkow-

skich MERCOSUR, po raz pierwszy nakreślono 

wizję stworzenia międzyregionalnej strefy wolne-

go handlu. Kolejnym krokiem było podjęcie przez 

Radę Europejską decyzji o uzależnieniu rozpoczę-

cia negocjacji z MERCOSUR od spełnienia nastę-

pujących warunków: wprowadzenia wspólnej tary-

fy celnej (decyzja o jej wprowadzeniu weszła w 

życie z dniem 1 stycznia 1995 roku) oraz wyłonie-

nia jednego wspólnego przedstawiciela, aby nego-

cjacje były prowadzone z całym ugrupowaniem, a 

nie poszczególnymi krajami wchodzącymi w jego 

skład21.  

Komisji Europejskiej zostało powierzone za-

danie dokonania analizy działań służących 

wzmocnieniu współpracy z krajami Wspólnego 

Rynku Południa. Efektem tych prac był dokument 

zatytułowany "Ku wzmocnieniu polityki Unii Eu-

ropejskiej wobec MERCOSUR", w którym zapro-

ponowano utworzenie strefy wolnego handlu pro-

duktów przemysłowych i usług oraz stopniową li-

beralizację handlu towarami rolnymi w połączeniu 

z intensyfikacją kontaktów politycznych. Realiza-

cję tych zamierzeń proponowano dokonać w 

dwóch fazach. Pierwsza z nich obejmowałaby 

podpisanie umowy międzyregionalnej, rozszerza-

jącej zakres dotychczasowych stosunków gospo-

darczych i handlowych. Natomiast w drugim eta-

pie skupiono by się na prowadzeniu negocjacji do-

tyczących utworzenia strefy wolnego handlu22.  

Po spełnieniu stawianych MERCOSUR wa-

runków, pod koniec 1994 roku, kraje Unii Euro-

pejskiej podjęły decyzję o rozpoczęciu procesu 

negocjacyjnego ze Wspólnym Rynkiem Południa. 

Natomiast 22 grudnia tego samego roku reprezen-

tanci MERCOSUR oraz Komisji Europejskiej, 

podpisali w Brukseli Wspólną deklarację między 

MERCOSUR i Unią Europejską, w której wyraża-

no wolę doprowadzenia do ustanowienia stowa-

rzyszenia na płaszczyźnie politycznej i gospodar-

czej, a środkiem realizacji tego celu uznano za-

warcie nowej umowy o współpracy23. 

Efektem realizacji wyżej opisanej deklaracji 

było zawarcie 15 grudnia 1995 roku w Madrycie 

międzyregionalna umowa ramowa w sprawie 

współpracy24. W preambule tego dokumentu po-

wołano się na głębokie więzi historyczne, kultu-

ralne, polityczne oraz ekonomiczne, łączące strony 

umowy, a także na wspólne ideały i wartości jak 

demokracja, prawa człowieka czy zasady wolnego 

handlu ustanowione przez Światową Organizację 

Handlu. Strony zgadzały się co do wagi pogłębia-

nia współpracy międzyregionalnej jako narzędzia 

ekonomicznego i społecznego rozwoju. Za cel re-

alizacji dokumentu uznano doprowadzenie do za-

warcia umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE i 

MERCOSUR25. 

Porozumienie obejmuje takie zagadnienia jak 

kwestia stopniowej, wzajemnej liberalizacji wy-

miany handlowej (organem pełniącym pieczę nad 

wypełnianiem postanowień dotyczących wymiany 

handlowej został, powołany na mocy umowy, 

Wspólny Podkomitet ds. Handlu), wprowadzenie 

ułatwień dla inwestorów, podjęcie działań na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego, ściślejsza 

współpraca w walce z przestępczością i handlem 

narkotykami, zwiększanie zakresu wymiany kultu-

ralnej oraz naukowo-technicznej26. 

Ważnym krokiem w kierunku pogłębienia 

kontaktów politycznych pomiędzy UE i MERCO-

SUR była, określona w umowie ramowej, instytu-

cjonalizacja dialogu politycznego poprzez powo-

łanie do życia Rady Współpracy – organu, w skład 

którego wchodzą ministrowie obu organizacji. Do 

kompetencji tego ciała należą wszystkie kwestie 

poruszone w dokumencie. Rolę pomocniczą 

względem Rady pełni Wspólny Komitet, zbierają-

cy się na sesje plenarne raz do roku. Do jego 

głównych zadań należy: podejmowanie działań na 

rzecz intensyfikacji wymiany handlowej, prowa-

dzenie dialogu odnośnie wszystkich kwestii zwią-

zanych z dwustronną współpracą, przedstawianie 

Radzie propozycji odnośnie stymulowania koope-

racji oraz rozpatrywanie, w trybie konsultacyjnym, 

spraw związanych z naruszeniem przepisów umo-

wy27. 
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Częścią umowy z 1995 roku jest również 

wspólna deklaracja na temat dialogu politycznego, 

dotycząca zarówno kwestii związanych z funkcjo-

nowaniem porozumienia międzyregionalnego jak i 

konsultacji w istotnych zagadnieniach międzyna-

rodowych. Na mocy tej deklaracji dialog politycz-

ny prowadzony jest na czterech szczeblach. Są to: 

1) regularne spotkania szefów państw krajów 

członkowskich MERCOSUR oraz najwyższych 

rangą przedstawicieli Unii Europejskiej; 2) co-

roczne spotkania ministrów spraw zagranicznych 

państw MERCOSUR i krajów członkowskich UE, 

z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej; 

3) w razie konieczności - spotkania ministrów sek-

torowych; 4) okresowe spotkania wysokich rangą 

reprezentantów obu stron28. 

Zawarcie umowy ramowej nie zakończyło 

bynajmniej procesu kształtowania dialogu poli-

tycznego. Ustanowione przez ten dokument me-

chanizmy konsultacji odegrały kluczową rolę w 

procesie negocjowania umowy stowarzyszeniowej, 

a także odnośnie innych zagadnień. Przykładem 

tego jest nacisk strony unijnej na wykorzystywanie 

wypracowanej w umowie ramowej formuły w celu 

promowania wielostronnych umów międzynaro-

dowych w zakresie ochrony środowiska (np.: oen-

zetowska konwencja o zmianie klimatu oraz Pro-

tokół z Kioto). Innymi przykładami jest wsparcie 

dla programów rozwoju społeczeństwa informa-

cyjnego i wymiany naukowej29. 

Podstawowymi forami międzyregionalnego 

dialogu politycznego były spotkania ministerialne 

oraz spotkania wysokich rangą urzędników. W 

czasie tych spotkań poruszane były takie kwestie 

jak współpraca obu ugrupowań integracyjnych na 

forach międzynarodowych czy ocena bieżącej sy-

tuacji międzynarodowej. Pomimo braku konkret-

nych skutków politycznych, wynikających z pro-

wadzenia dialogu politycznego pomiędzy Unią 

Europejską a MERCOSUR, nie należy dyskredy-

tować tych inicjatyw, gdyż są one cennym dopeł-

nieniem współpracy międzyregionalnej.  

Podstawowym warunkiem skuteczności dia-

logu politycznego pozostaje jego ciągła spójność z 

polityką prowadzoną z poszczególnymi krajami 

regionu. Komplementarność na tej płaszczyźnie 

jest kluczowa dla osiągnięcia strategicznych celów 

UE wobec MERSCOSUR, czyli pogłębienia inte-

gracji w wymiarze politycznym i ekonomicznym w 

trzech ważnych aspektach: instytucjonalizacji 

MERCOSUR, pogłębienia integracji między oby-

dwoma ugrupowaniami integracyjnymi w ramach 

umowy stowarzyszeniowej oraz rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego.  

 

Stosunki gospodarcze 

MERCOSUR jest czwartym co do wielkości 

ugrupowaniem integracyjnym o łącznym PKB 

państw członkowskich, przekraczającym 1 bilion 

USD (roczny wzrost na poziomie 4%)30. Unia Eu-

ropejska jest najważniejszym partnerem handlo-

wym dla krajów Wspólnego Rynku Południa. Od 

1995 roku UE jest zarówno największym importe-

rem jak i eksporterem produktów i usług na rynki 

MERCOSUR, wyprzedzając nieznacznie Stany 

Zjednoczone31. Warto odnotować, iż do 1998 roku 

wartość eksportu UE do MERCOSUR osiągnęła 

sumę prawie 27 mld USD, czyli o 5 mld USD 

więcej niż do Stanów Zjednoczonych32. Głównymi 

eksporterami na rynki MERCOSUR są Francja, 

Hiszpania, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. 

Kraje te są również głównymi importerami pro-

duktów wytwarzanych w krajach członkowskich 

tego ugrupowania integracyjnego33. W latach 

1993-2003 import unijny z krajów MERCOSUR 

rósł średnio o 5,6% rocznie, natomiast wartość 

eksportu z krajów UE o 3,6%. W roku 2003 wy-

miana handlowa z Cono Sur stanowiła 2,8% całe-

go unijnego eksportu i 1,8% importu34. Dzięki te-

mu Wspólny Rynek Południa jest drugim najważ-

niejszym partnerem UE, jeżeli chodzi o import, a 

piątym, jeżeli chodzi o eksport. Te dane były 

główną przesłanką dla rozpoczęcia prac nad utwo-

rzeniem międzyregionalnej strefy wolnego handlu.  

Struktura wymiany handlowej pomiędzy 

Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa 

wykazuje najważniejsze cechy analogicznych rela-

cji pomiędzy krajami postindustrialnymi a rozwi-

jającymi się. Ponad połowę eksportu MERCOSUR 

do UE stanowią produkty rolne o niskim stopniu 

przetworzenia. Zaspakajają one 16% całego unij-

nego importu produktów spożywczych. Dla po-

równania, żywność stanowi zaledwie 4,5% całego 

unijnego eksportu do krajów Cono Sur35. Kraje 
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UE eksportują głównie produkty przemysłowe wy-

soko przetworzone. Pomimo struktury eksportu, 

kraje MERCOSUR zdołały doprowadzić do prze-

kształcenia rosnącego w latach dziewięćdziesią-

tych deficytu w handlu z UE, w nadwyżkę, która w 

2004 roku wyniosła prawie 10 mld EUR36. Jej 

wartość spadła w 2005 r. do 5,9 mld EUR37. 

UE nie jest jedynie głównym partnerem han-

dlowym MERCOSUR. Od końca XX wieku dzier-

ży również prymat w dziedzinie ilości zagranicz-

nych inwestycji bezpośrednich (Foreign Direct 

Investments - FDI). Ponad 7% wszystkich unij-

nych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 

2000 roku zostało skierowanych do krajów MER-

COSUR38. Po okresie załamania się inwestycji, 

wywołanego kryzysem argentyńskim, od dwóch lat 

jest widoczny stały wzrost FDI. Dla inwestorów z 

krajów Unii Europejskiej szczególnie obiecujące 

są prorozwojowe gałęzie sektora usług jak banko-

wość, ubezpieczenia, czy telekomunikacja. Dodat-

kową zachętą dla zwiększania zakresu inwestycji 

w krajach południowego stożka, jest wciąż nie za-

kończony proces prywatyzacyjny sektora publicz-

nego w Argentynie i w Brazylii. Ten czynnik w 

głównej mierze zadecydował o tym, że są one 

głównymi odbiorcami środków inwestowanych 

przez firmy z UE. Natomiast największymi inwe-

storami w krajach MERCOSUR są przedsiębior-

stwa z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji39.  

 

Polityka pomocy Unii Europejskiej 

Pomoc Unii Europejskiej, będącej najwięk-

szym donatorem dla krajów MERCOSUR odbywa 

się w ramach polityki rozwoju Wspólnoty (Euro-

pean Community`s Development Plan), obejmują-

cej udzielanie wsparcia dla krajów rozwijających 

się. W listopadzie 2005 roku Rada, przedstawicie-

le państw członkowskich, Komisji Europejskiej 

oraz Parlamentu Europejskiego dokonali redefini-

cji polityki rozwoju UE. W dokumencie przedsta-

wiono cele, wartości i zasady wspierane przez 

wszystkie państwa członkowskie. Politykę rozwo-

ju ustanowiono, obok wspólnej polityki zagra-

nicznej i bezpieczeństwa i polityki handlowej, klu-

czowym sposobem oddziaływania UE na arenie 

międzynarodowej. Najważniejszym jej celem jest 

walka z ubóstwem. Nowa polityka rozwoju UE 

podkreśla również rolę dobrego sprawowania wła-

dzy, praw człowieka, demokracji, zrównoważone-

go rozwoju, bezpieczeństwa żywności, likwidacji 

nierówności społecznych. Jest to polityka zakłada-

jąca indywidualne podejście do poszczególnych 

partnerów celem przygotowania najlepszego po-

dejścia, odpowiadającego potrzebom40.  

W przypadku polityki rozwoju Unii Europej-

skiej wobec MERSCOSUR kluczowy charakter 

mają strategiczne dokumenty regionalne (Regional 

Strategy Papers). W przyjętym przez Komisję Eu-

ropejską dokumencie MERCOSUR - European 

Community Regional Paper 2002-2006, Bruksela 

zaplanowała przeznaczenie 48 mln EUR na reali-

zację programów związanych ze wspieraniem pro-

cesu integracyjnego (12,5 mln EUR), integracji w 

ramach Cono Sur (21 mln EUR) oraz z budową 

społeczeństwa obywatelskiego (14,5 mln EUR)41.  

Konkretnymi przykładami realizowanych 

projektów jest wsparcie techniczne dla Sekretaria-

tu, dla Wspólnego Komitetu Parlamentarnego oraz 

Parlamentu MERCOSUR (głównie wyposażenie w 

infrastrukturę teleinformatyczną), pomoc w usta-

nowieniu standardów statystycznych, weterynaryj-

nych i fitosanitarnych oraz unowocześnieniu służb 

celnych krajów Cono Sur42.  

W ocenie UE, główną przeszkodą w latach 

2002-2006 w skutecznym wykorzystaniu przezna-

czonych środków, był brak woli politycznej. 

Wskazywano również na wadliwy proces wyboru 

beneficjentów oraz to, że projekty nie były reali-

zowane przez MERCOSUR, a przez poszczególne 

państwa członkowskie. Wśród najpoważniejszych 

przeszkód wymieniano niewystarczające środki 

budżetowe krajów Cono Sur dla zapewnienia re-

alizacji projektu43. Ponadto podkreślano brak po-

wszechnej świadomości wśród społeczeństw obu 

ugrupowań w zakresie działań podejmowanych 

przez nie. Wpływa na to niewielkie zainteresowa-

nie mediów, co skutkuje tym, iż mieszkańcy kra-

jów członkowskich Wspólnego Rynku Południa 

postrzegają UE jedynie jako byt gospodarczy, nie 

będący znaczącym aktorem na arenie międzynaro-

dowej44. 

W najnowszym programie ramowym na lata 

2007-2013 wzrost nakładów był nieznaczny, bo 

przewidywany budżet zawarł się w kwocie 50 mln 
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EUR, z czego 10 mln zostanie przeznaczone na 

kontynuację programów z okresu 2002-2006 

(edukacja oraz społeczeństwo informacyjne). Po-

zostałe środki zostaną rozdysponowane pomiędzy 

trzy kluczowe sektory: wsparcie dla instytucjonali-

zacji MERCOSUR (10%); wsparcie na rzecz za-

warcie umowy stowarzyszeniowej (70%); wspar-

cie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

(20%)45. 

Wdrożenie regionalnego programu indyka-

tywnego (Regional Indicative Programme - RIP), 

będącego głównym mechanizmem realizacji zało-

żeń regionalnej strategii, strona unijna uzależnia 

od postępu dokonanego przez MERCOSUR w 

dziedzinie procesu decyzyjnego oraz wzmocnienia 

instytucji np. powołania agendy w strukturze Cono 

Sur odpowiedzialnej za realizację projektów. Do-

konała również zastrzeżenia, iż finansowanie RIP 

będzie zależało od dostępności środków z budżetu 

KE46. Ponadto zapowiedziano dokonywanie prze-

glądów realizowanych projektów, co pozwoli 

wprowadzić potrzebne zmiany47. 

W realizacji pierwszego priorytetu działania 

wsparcie UE skupi się na pomocy instytucjom 

MERSCOSUR: Parlamentu, Sekretariatu i Stałego 

Trybunału Rewizyjnego. Głównym celem jest 

wzmocnienie procesu integracji poprzez zwięk-

szenie efektywności instytucji Wspólnego Rynku 

Południa, co przełoży się na intensyfikację proce-

su integracji na wszystkich płaszczyznach.  

W przypadku parlamentu, pomoc ma zwięk-

szyć demokratyczność procesu decyzyjnego oraz 

poprawienie współpracy międzyparlamentarnej z 

Parlamentem Europejskim. Strona unijna oczeku-

je, że udzielone wsparcie umożliwi ustanowienie 

siedziby parlamentu, zwiększy transparentność in-

stytucji Wspólnego Rynku Południa i poprawi ko-

ordynację pomiędzy parlamentami krajowymi a 

MERCOSUR. Jako przykłady możliwych działań 

podano wypracowanie programu pracy i strategii 

komunikacji oraz ustanowienie więzów instytu-

cjonalnych pomiędzy parlamentami krajowymi, a 

instytucjami Cono Sur48. 

Za drugi priorytet uznano wzmocnienie ryn-

ku MERCOSUR poprzez działania na rzecz znie-

sienia pozataryfowych barier celnych, zwiększenie 

bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowi-

ska. Celem priorytetu jest przyspieszenie pełnej in-

tegracji w ramach MERSCOSUR i zawarcie 

umowy stowarzyszeniowej z UE. Efektem pomocy 

w zakresie ochrony środowiska ma być wspieranie 

zrównoważonego rozwoju poprzez takie działania 

jak wzmocnienie systemu informacji środowisko-

wej MERCOSUR czy promocję subregionalnego 

dialogu dotyczącego kwestii ochrony środowi-

ska49. 

Działania w ramach ostatniego priorytetu za-

kładają m.in. wzmocnienie sektora audiowizualne-

go w krajach MERCOSUR celem promocji tożsa-

mości regionalnej oraz utworzenie 10 centrów UE- 

MERCOSUR celem poszerzania wiedzy na temat 

współpracy między tymi dwoma ugrupowaniami50.  

Z powyższego widać, że cele programu po-

mocy unijnej dla MERCOSUR zakreślono bardzo 

szeroko. Jednakże skala pomocy nie jest duża, tym 

bardziej jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż jest 

ona rozłożona na kilka krajów w okresie 7 lat, co 

może zniechęcać potencjalnych beneficjentów.  

 

Na drodze do stowarzyszenia 

Podstawową przeszkodą w szybkim zawarciu 

porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu 

była kwestia towarów stanowiących większość 

eksportu krajów MERCOSUR, a mających "wraż-

liwy" charakter dla unijnej gospodarki, takich jak 

wołowina, zboża, wina, mleko czy celuloza. W 

wielu europejskich stolicach, a przede wszystkim 

w Paryżu, obawiano się, że utworzenie strefy wol-

nego handlu zmusi do gruntownej reformy unijnej 

Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agriculture 

Policy - CAP)51. 

Jednakże okazało się, iż wiele obaw związa-

nych z handlem żywnością nie miało swojego po-

twierdzenia w rzeczywistości, ponieważ niewiele 

więcej niż 1/8 towarów eksportowanych z krajów 

MERCOSUR do UE stanowiły produkty "wrażli-

we". Natomiast ponad 60% było zwolnionych z 

opłat celnych na mocy klauzuli najwyższego 

uprzywilejowania52. Ponadto dodatkowe analizy 

potwierdziły, iż przy całkowitej liberalizacji wy-

miany handlowej więcej zyska Unia Europejska 

niż MERCOSUR, ze względu na zwiększenie eks-

pansji unijnego eksportu na rynki Cono Sur oraz 

likwidację istniejących barier ograniczających 
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możliwości prowadzenia działalności inwestycyj-

nej53. 

W połowie 1996 roku w Brukseli doszło do 

pierwszego spotkania ministrów spraw zagranicz-

nych MERCOSUR, UE oraz Komisji Mieszanej, 

którego głównym zadaniem było rozpoczęcie dys-

kusji na temat utworzenia strefy wolnego handlu. 

Przy okazji tego spotkania podpisano pierwszą 

umowę o współpracy pomiędzy Parlamentem Eu-

ropejskim a Wspólną Komisją Parlamentarną 

MERCOSUR oraz ukonstytuowano Podkomisję 

ds. Handlu54. Powołano również trzy grupy robo-

cze (ds. towarów, ds. norm handlowych i dyscy-

pliny oraz ds. usług). Ich głównym zadaniem było 

ustalenie kalendarza prac nad strefą wolnego han-

dlu oraz przygotowanie tak zwanej "wspólnej fo-

tografii" (Joint Photography), czyli charakterystyki 

bieżącej sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej 

znajdowały się oba ugrupowania55. 

W czasie szczytu w Rio de Janeiro, mającego 

miejsce pod koniec czerwca 1999 roku, przedsta-

wiciele UE oraz MERCOSUR przyjęli wspólny 

komunikat, w którym potwierdzono dotychczaso-

we zobowiązania wynikające z zawartych wcze-

śniej porozumień, a ponadto ponownie wyrażono 

wolę rozpoczęcia procesu negocjacyjnego na te-

mat utworzenia strefy wolnego handlu UE-

MERCOSUR56. 

W połowie września 1999 roku Rada Unii 

Europejskiej przyjęła dyrektywy negocjacyjne do-

tyczące pertraktacji ze Wspólnym Rynkiem Połu-

dnia. Komisja Europejska otrzymała zgodę na roz-

poczęcie rozmów odnośnie zagadnień nie związa-

nych z cłami oraz liberalizacją handlu usługami. 

Początek negocjacji w tym obszarze wyznaczono 

na 1 lipca 2001 roku. Dodatkowo ich zakończenie 

nie mogło nastąpić przed zakończeniem rundy 

Doha w ramach WTO57. Potwierdza to tezę, iż 

pomimo oficjalnego optymizmu, prezentowanego 

w czasie szczytu w Rio de Janeiro, i pomimo prze-

słanek wskazujących na korzyści płynące z utwo-

rzenia strefy wolnego handlu, kraje członkowskie 

Unii Europejskiej z dużą powściągliwością pod-

chodziły do realizacji poczynionych przez siebie 

zapewnień i rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z 

MERCOSUR. 

Ostatecznie proces negocjacyjny rozpoczął 

się w Brukseli w listopadzie 1999 roku w czasie 

spotkania Rady Współpracy UE-MERCOSUR, 

kiedy to zaprezentowano strukturę, metodologię 

oraz kalendarz rozmów. Ukonstytuowano wtedy 

Międzyregionalny Komitet Negocjacyjny (Bire-

gional Negotiations Committee, BNC), będący 

głównym forum prowadzenia negocjacji. Komitet 

miał odbywać trzy spotkania sesyjne rocznie, na 

przemian w Brukseli i w którymś z miast MER-

COSUR. Jako organy pomocnicze względem BNC 

powołano Podkomitet ds. Współpracy, trzy pod-

grupy zajmujące się specyficznymi obszarami 

współpracy oraz grupę techniczną ds. handlu58. 

Ustalono, że przyszłe porozumienie o stowa-

rzyszeniu będzie się opierać na dwóch głównych 

filarach: politycznym – zakładającym pogłębienie 

dialogu politycznego poprzez nowy mechanizm 

instytucjonalny, a ponadto promocję zrównowa-

żonego rozwoju oraz współpracę w zakresie wol-

ności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; gospo-

darczym – związanym z ustanowieniem strefy 

wolnego handlu, mechanizmów rozwiązywania 

sporów, wspólnych standardów, polityki konku-

rencyjności59. 

Cztery pierwsze rundy dotyczyły ogólnych 

ram nowego porozumienia, zdefiniowania obsza-

rów oraz dialogu politycznego. Zgodnie ze wcze-

śniejszymi zapowiedziami nie poruszano kwestii 

taryf celnych i usług. Uczyniono to w czasie piątej 

rundy negocjacji, mającej miejsce na początku lip-

ca 2001 roku w stolicy Urugwaju. Strona unijna 

przedstawiła swoja propozycję odnośnie ceł i 

usług. Pod koniec października, w czasie szóstej 

rundy, kraje MERCOSUR przedstawiły swoją od-

powiedź na propozycję piętnastki. Porozumiano 

się jedynie w kwestii energii, technologii, nauki 

oraz telekomunikacji. Rozbieżności odnośnie libe-

ralizacji handlu pozostawały na tyle fundamental-

ne, iż ani w czasie szóstej, ani kolejnej rundy ne-

gocjacyjnej nie osiągnięto widocznego postępu60. 

Niekorzystny trend w negocjacjach miał być 

przełamany w trakcie II Szczytu UE-ALC, który 

miał miejsce w Madrycie w 2002 roku. We wspól-

nym komunikacie, wydanym po spotkaniu przed-

stawicieli UE i MERCOSUR, podkreślono chęć 

kontynuacji wysiłków na rzecz pogłębienia współ-
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pracy międzyregionalnej. Bezpośrednią konse-

kwencją spotkania madryckiego było spotkanie 

ministrów UE i MERCOSUR w Rio de Janeiro 

pod koniec lipca 2002 r. W przyjętym wówczas 

kalendarzu negocjacyjnym przewidywano zakoń-

czenie procesu na rok 2003. Jak się szybko okaza-

ło, było to założenie zbyt ambitne. Kontynuacja 

rozmów w 2004 r. była niewątpliwie niekorzystną 

wiadomością dla państw członkowskich MERCO-

SUR, ponieważ ze względu na rozszerzenie UE, a 

co za tym idzie, otwarcie rynków rolnych z nowo 

przyjętych państw, malała wola otwarcia rynków 

wspólnotowych dla żywności z Brazylii czy Ar-

gentyny. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, 

negocjacje, toczone w 2004 roku, przyniosły jedy-

nie częściowe rozwiązanie najbardziej palących 

kwestii. Przedmiotem sporu nadal pozostawały 

kwestie dotyczące handlu produktami rolnymi. 

2 września 2005 roku, w trakcie spotkania 

ministrów UE oraz MERCOSUR, ustalono tzw. 

"mapę drogową" (road map), zakładającą prze-

prowadzenie dwóch spotkań o charakterze tech-

nicznym pod koniec 2005 oraz na początku 2006 

roku, w celu kontynuacji procesu negocjacyjnego. 

Ministrowie zdecydowali spotkać się ponownie na 

początku 2006 roku, by dokonać oceny toczących 

się rozmów61. 

Na obecnym etapie rozmów, ze względu na 

znaczenie poruszanych kwestii dla kluczowych in-

teresów ekonomicznych obu organizacji, trudno 

jednoznacznie wyrokować, czym one się zakończą 

i jaki ostateczny kształt przybierze umowa stowa-

rzyszeniowa. Niemniej jednak, zawarcie porozu-

mienia pomiędzy Unią Europejską a Wspólnym 

Rynkiem Południa będzie mieć znaczenie przeło-

mowe, bez względu na ostateczny zakres liberali-

zacji dwustronnej wymiany handlowej. Dzięki tej 

umowie prawie 800 milionów konsumentów bę-

dzie mogło czerpać wymierne korzyści z likwida-

cji istniejących barier w wymianie handlowej. 

Niemniej istotnym skutkiem zawarcia porozumie-

nia będzie zwiększenie roli politycznej i ekono-

micznej UE na kontynencie południowoamerykań-

skim, na co należy patrzeć przez pryzmat rosnącej 

rywalizacji ekonomicznej pomiędzy UE a Stanami 

Zjednoczonymi, dążącymi do stworzenia na za-

chodniej półkuli Strefy Wolnego Handlu Ameryk 

(Free Trade Area of the Americas – FTAA). Ko-

rzyści ze stowarzyszenia z UE stały się również 

udziałem krajów MERCOSUR. Według jednej z 

analiz, podpisanie umowy o wolnym handlu z UE 

pozwoliłoby na zwiększenie argentyńskiego PKB 

o 6%, zaś utworzenie FTAA o zaledwie 0,8%62. 

 

Wnioski 

W ciągu ostatnich piętnastu lat MERCOSUR 

udowodnił zasadność swojego istnienia oraz zna-

czenie jako jednej z najważniejszych inicjatyw in-

tegracyjnych na świecie, a z pewnością najistot-

niejsze tego typu przedsięwzięcie na kontynencie 

południowoamerykańskim. Skutecznie pełni on 

swoje funkcje, pomimo faktu, iż grupuje on kraje 

rozwijające się, wciąż borykające się z licznymi 

problemami cywilizacyjnymi i społecznymi. Suk-

ces tego ugrupowania, będącego olbrzymim ryn-

kiem zbytu liczącym ponad 200 milionów konsu-

mentów, w skład którego wchodzi największy pod 

względem obszaru jak i potencjału ludnościowego 

i ekonomicznego kraj Ameryki Południowej, nie 

mógł umknąć uwadze Unii Europejskiej.  

Od momentu powstania Wspólnego Rynku 

Południa Unia aktywnie z nim współpracuje. Jest 

to zbieżne z polityką prowadzoną przez Brukselę 

wobec pozostałych organizacji, mającą na celu 

pogłębianie regionalnej współpracy oraz umacnia-

nie wartości demokratycznych i wolnego rynku 

przy pomocy "miękkich" narzędzi oddziaływania. 

Dzięki temu zwiększa się międzynarodowa obec-

ność Unii Europejskiej – jedynego, jak na razie, 

ponadnarodowego aktora stosunków międzynaro-

dowych. 

Ponadto nie można zapominać o szerszym 

kontekście międzynarodowym współpracy UE – 

MERCOSUR. Zachodnia półkula od momentu 

ogłoszenia tzw. doktryny Monroe na początku 

XIX wieku, była uznawana za wyłączną strefę 

wpływów politycznych i ekonomicznych Stanów 

Zjednoczonych. Jednakże na początku XXI wieku 

widoczne jest, iż Waszyngton nie posiada mono-

polu na prowadzenie jednostronnej polityki w tym 

regionie, czego przykładem było kilka nieudanych 

prób ustanowienia Strefy Wolnego Handlu Ame-

ryk. Natomiast w sposób stały i widoczny rośnie 
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znaczenie polityczne i ekonomiczne Unii Europej-

skiej na tym obszarze. 

Podobnie jak w analogicznych przypadkach 

relacji międzyregionalnych, główną płaszczyzną 

współpracy są kwestie gospodarcze, w tym zwią-

zane z wymianą handlową. Jest to również płasz-

czyzna generująca najwięcej rozbieżności w sta-

nowiskach obu stron ze względu na sprzeczne in-

teresy państw członkowskich obu organizacji. 

Pomimo tych trudności oraz poważnych kryzysów 

trapiących wciąż borykające się z niektórymi nega-

tywnymi skutkami globalizacji gospodarek państw 

Cono Sur, wymiana handlowa pomiędzy UE a 

MERCOSUR stale wskazuje tendencję zwyżkową, 

a zawarcie umowy stowarzyszeniowej może ten 

trend jedynie utrwalić.  

Współpracy w kwestiach ekonomicznych 

towarzyszy również dialog polityczny. Fakt, iż na 

chwilę obecną odgrywa on rolę jedynie pomocni-

czą wobec kontaktów handlowych, nie przesądza, 

że tak będzie również w przyszłości, przede 

wszystkim ze względu na rosnące ambicje, zarów-

no UE jak i MERCOSUR, by odgrywać znaczącą 

rolę polityczną na arenie międzynarodowej. Wie-

lopłaszczyznowa współpraca międzyregionalna 

może jedynie cel ten przybliżyć, z oczywistą ko-

rzyścią dla obu stron.  
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