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W 2015 r. Unia Europejska stanęła przed nowymi, poważnymi wyzwaniami, które 

będą mieć swój ciąg dalszy w kolejnych latach i mogą w istotny sposób oddziaływać 

na funkcjonowanie zintegrowanej Europy w przyszłości. Wcześniej niewątpliwym 

wyzwaniem było przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom gospodarczym i spo-

łecznym spowodowanym przez światowy kryzys ekonomiczny, zapoczątkowany 

na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych w 2007 r. Kryzys wywo-

łany początkowo na rynkach !nansowych i rozprzestrzeniający się w świecie wir-

tualnym dotknął w kolejnych latach również gospodarek realnych poszczególnych 

państw, a także regionalnych organizacji zintegrowanych, w tym Unii Europejskiej. 

Znaczne trudności przeżywały kolejne społeczeństwa i państwa europejskie, a część 

z nich faktycznie stanęła na skraju niewypłacalności (Islandia, Portugalia, Irlandia, 

Hiszpania, Grecja). Również dalsze sprawne i efektywne funkcjonowanie strefy euro 

poddawane było w teoretyczną wątpliwość, a w praktyce podejmowano szereg dzia-

łań, aby uchronić strefę przed rozpadem. Mimo różnych negatywnych pozostałości 

tamtego kryzysu (wysoki dług publiczny w części państw, de!cyty budżetowe czy 

niskie tempo wzrostu gospodarczego) Unia Europejska przetrwała kryzysowe lata. 

Głosy dotyczące tego, czy jest to sytuacja stabilna w sensie ekonomicznym, społecz-

nym i politycznym, są wśród specjalistów podzielone. Wyraźnie niepokoje społeczne 

dotyczące przykładowo pogłębiających się nierówności dochodowych w większości 

społeczeństw europejskich pozostały. Rezygnacja w gospodarce i polityce gospo-

darczej z przynajmniej części neoliberalnych paradygmatów jest faktem w coraz 

liczniejszej grupie państw. W życiu politycznym widoczny jest zwrot społeczeństw 

w kierunku partii o prawicowych hasłach i programach. Dotychczasowa polityczna 

poprawność nie jest akceptowana przez liczne grupy społeczne (grupy wyborców) 

w państwach Unii Europejskiej, na co wskazują rezultaty wyborów parlamentarnych 

i samorządowych w okresie minionych dwóch, trzech lat.

Nowym i poważnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 

są kolejne fale imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które w mija-

jącym roku zaczęły przetaczać się zadziwiająco swobodnie z południa na północ 

Europy. Początkowo władze poszczególnych państw i samej Unii nie doceniły wagi 

nowego wyzwania. Wygłaszano i formułowano publicznie pozbawione odpowie-

dzialności i oparte na naiwnej emocjonalno-etycznej podstawie zachęty dla miesz-

kańców wspomnianych regionów. Instytucje UE i funkcjonariusze unijni wykazali 

się inercją, powolnością i nieadekwatnością podejmowanych decyzji do kształtującej 

się dynamicznie sytuacji niekontrolowanego napływu imigrantów. Kuriozalne były 
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przypadki krytykowania i oskarżania niektórych państw i ich władz, które próbowały 
choćby w ograniczonym stopniu i przy pomocy dostępnych środków uporządko-
wać i ucywilizować przemieszczanie się setek tysięcy przybyszów po całej Europie. 
Problem ten będzie jeszcze w niedalekiej przyszłości zajmował unijnych decyden-
tów i poszczególne władze państw. Jednakże nie może to przesłonić konieczności 
dążenia do kompleksowego uregulowania stosunków Unii Europejskiej z państwami 
trzecimi, zarówno tymi położonymi bliżej, jak i tymi odleglejszymi, ale o rosnącym 
znaczeniu ekonomicznym i politycznym.

Dlatego też kolejny numer naszego Kwartalnika poświęcony został w przeważa-
jącej części tym właśnie zagadnieniom. Perspektywiczne relacje Unii Europejskiej 
z ChRL, z państwami Azji Środkowej czy Bliskiego Wschodu powinny być w cen-
trum zainteresowania badaczy i praktyków. Istotne jest utrzymanie pewnej równo-
wagi relacji zewnętrznych, nie należy bowiem zapominać o toczących się już nego-
cjacjach w sprawie Traktatu o Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu 
i Inwestycji – TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. Również w relacjach wewnętrznych 
Unia Europejska musi się zmieniać, aby nadążać za dynamicznie zmieniającymi 
się procesami gospodarczymi, społecznymi czy politycznymi, jakie obserwujemy 
we współczesnym świecie. Z polskiej perspektywy re�eksja nad naszą tożsamością 
w tych ciekawych czasach jest jak najbardziej na miejscu i ona także znalazła się 
w niniejszym numerze.

Życzyć więc należy Czytelnikom inspirującej lektury i własnego osądu odnoszą-
cego się do analizowanych problemów.
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