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Bogusława Bednarczyk

WPROWADZENIE

W globalizującym się świecie równie dynamicznie zachodzą procesy integracji 
politycznej, gospodarczej i kulturowej, które – zwłaszcza regionom o mniejszym 
znaczeniu – pomagają w odegraniu znaczącej roli w stosunkach międzynarodo-
wych. Integracja europejska jest jednym z przykładów procesów integracyjnych 
we współczesnym świecie, a idea europejskiej integracji charakteryzuje się wielo-
płaszczyznowością genezy i długookresową ewolucją. Czynniki polityczne, gospo-
darcze i ideowe spowodowały, że w Europie zaczęły pojawiać się projekty zinsty-
tucjonalizowania współpracy między państwami. Było to możliwe dzięki zbliżonej 
strukturze kulturowej, fi lozofi cznej i myśli politycznej, których konsekwencją były 
podobne systemy wartości. Dziedzictwo kulturowe Unii Europejskiej opiera się 
w poważnym stopniu na niepodzielnych i uniwersalnych wartościach ludzkiej god-
ności, wolności, równości i solidarności. 

Wspólnotę europejską budowano na zasadach demokracji i państwa pra-
wa, a funkcjonowanie „zjednoczonej Europy” opiera się na pewnym określonym 
modelu instytucji, której główną normą wydaje się „jedność w różnorodności”. 
Realizuje się ją, przestrzegając zasad solidarności i pomocniczości. Historia euro-
pejska uczy, że integracja, podobnie jak solidarność, miała i ma zawsze charakter 
dwustronny. Wymaga ona dawania i brania zarówno ze strony miejscowej ludno-
ści, jak i nowo przybyłych. Może to przynieść korzyści nam wszystkim w Euro-
pie. W naszej historii europejskiej równie często wzbogacaliśmy się wzajemnie 
w różnorodny sposób, jak i defi niowaliśmy się poprzez naszą odmienność. Oba 
te procesy są częścią naszej tożsamości europejskiej. Chcemy pokoju i wolności 
w Europie, ponieważ tylko pokój i wolność mogą chronić godność każdego czło-
wieka w Europie.
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Unia Europejska gwarantuje dziś wzajemne uznawanie godności człowieka, 
poszanowanie naszych praw podstawowych, demokracji, praworządności i spo-
łecznej gospodarki rynkowej. Te elementy integracji europejskiej, służące popra-
wie naszego życia w poszanowaniu wolności i godności oraz przy uznaniu wspól-
nego losu europejskiego, żadną miarą nie są oczywiste. Są one nowe i niemalże 
rewolucyjne, jeżeli przypomnimy sobie historię Europy i wydarzenia drugiej woj-
ny światowej.

Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wska-
zuje na wielowątkowość i złożoność uwarunkowań, jakie stoją przed Unią Eu-
ropejską w obliczu wyzwań natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, ale 
zarazem wskazują na charakter i skalę problemów, z którymi boryka się współ-
czesna Europa, aby rzetelnie i skutecznie chronić praw swoich mieszkańców. 
Unia Europejska nie ma wprawdzie charakteru struktury państwowej, lecz jedno-
cześnie nie jest także klasycznie rozumianą organizacją międzynarodową. Repre-
zentowane przez nią cechy pozwalają określić ją jako byt oryginalny, charaktery-
zujący się ogromną skalą różnego typu powiązań integracyjnych. Powiązania te 
są znacznie silniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego ugrupowania inte-
gracyjnego i sprawiają, że Unia – traktowana jako całość – może występować na 
arenie światowej jako odrębny uczestnik stosunków międzynarodowych. Powo-
duje to, że znacznie bardziej nadaje się ona do porównań z podstawową kategorią 
tych uczestników, a więc z państwami, niż z organizacjami czy ugrupowaniami 
międzynarodowymi, mającymi znacznie luźniejsze struktury oraz zdecydowanie 
mniejsze kompetencje niż UE.

Intencją autorów jest ukazanie tak zmian, jak i przeobrażeń aktualnie za-
chodzących w procesach integracyjnych we współczesnym świecie. Tematyka 
publikowanych niżej tekstów wynika z różnorodnych zainteresowań naukowych 
autorów oraz wiąże się z wielowątkowością tendencji integracyjnych, które można 
zaobserwować we wszystkich grupach krajów, czyli zarówno w rozwiniętych go-
spodarczo, jak i rozwijających się, chociaż mogą one wynikać z różnych przyczyn. 
W krajach rozwijających jest to przede wszystkim chęć ułatwienia i przyspiesze-
nia procesów rozwoju gospodarczego, przebiegających na wielu płaszczyznach. 
W procesie integracji nakładają się na siebie problemy ekonomiczne, polityczne, 
społeczne, militarne, prawne i organizacyjne. Kształtuje się wspólny mechanizm 
decyzyjny państw integrujących się oraz zwiększa się zakres różnorodnej wymia-
ny i regulacji działań wśród uczestników. Dotychczasowe doświadczenia działań 
integracyjnych dowodzą, że dopiero w określonych warunkach historycznych, ma-
terialnych i mentalnych można w sposób efektywny realizować międzynarodową 
integrację regionalną z pożytkiem dla jej uczestników, a jednocześnie bez szkody 
dla otoczenia zewnętrznego.

Obszar badawczy autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach 
związanych ze wspólną europejską polityką integracyjną i jej wpływem na poli-
tyki integracyjne poszczególnych państw członkowskich. Z uwagi na to, że Euro-
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pa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było 
wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu 
i demokracji, autorzy odnoszą się także do szerokiej gamy zagadnień rzutujących 
na współczesny model integracji w skali światowej.

Niniejszy numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” powstał 
dzięki współpracy naukowców i doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego oraz badaczy współpracujących z naszą uczelnią od wielu 
lat. Tom zamykają varia oraz sprawozdania z najważniejszych konferencji nauko-
wych, w których uczestniczyli pracownicy oraz doktoranci uczelni w 2015 r. 

Czekamy na wszelkie uwagi i opinie. Zapraszamy do współpracy.




