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Wokó  poj cia europeizacji

WPROWADZENIE 

Unia Europejska, europeizacja czy europeizm s

obecnie jednymi z najpopularniejszych zwrotów

u ywanych chocia by w tytu ach ró nych opra-

cowa  badawczo-naukowych b d  popularno-

-naukowych. Niekiedy s  stosowane zamiennie,

cho  maj odmienne znaczenie. St d warto do-

kona  uporz dkowania terminologicznego w za-

kresie pojmowania poj cia „europeizacja”. Ce-

lem artyku u jest próba zdefiniowania procesu

europeizacji oraz wskazania wymiarów, w któ-

rych proces ten zachodzi. Artyku  wykorzystuje

krytyk  pi miennictwa naukowego jako g ówn

metod  badawcz . Na tej podstawie wyci gni to

konkluzje i rekomendacje w zakresie definiowa-

nia procesu europeizacji i jego wymiarów. 
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SPOSOBY DEFINIOWANIA POJ CIA EUROPEIZACJI 

Europeizacja (ang. Europeanisation, niem. Europäisierung, fr. européi-

sation, w . europeizzazione), zw aszcza po wst pieniu Polski do Unii

Europejskiej, jest bardzo modnym i cz sto u ywanym zwrotem,

jednak e budzi  mo e nieporozumienia, bowiem poj cie to odnosi

si  do wielu zjawisk, jakie wyst puj obecnie na kontynencie euro-

pejskim. Badania naukowe w zakresie europeizacji si gaj lat 70. 

XX wieku, cho ich rozkwit przypad na ostatni  dekad  XX wie-

ku i jest kontynuowany obecnie, co potwierdzaj  przeprowadzone

analizy bibliometryczne w tym zakresie1. Jak podkre la K. Dyson,

w literaturze przedmiotu brak jest rygorystycznej pod wzgl dem

naukowym definicji europeizacji, która nadal pozostaje stosunko-

wo „m odym problemem badawczych nastr czaj cym wi cej pyta

ni odpowiedzi”2. Studiuj c jednak opracowania naukowe po wi -

cone temu zagadnieniu, mo na przyj  bardzo ogóln  definicj  eu-

ropeizacji zbudowan na zasadzie analizy komparatystycznej. Eu-

ropeizacja sensu largo jest definiowana jako

rozwijaj cy si  w czasie proces polegaj cy na z o onej interakcyjno-
ci zmiennych, skutkuj cy zró nicowanymi, wspó zale nymi, a na-

wet sprzecznymi efektami3.

 Podkre li nale y, e jest to bardzo ogólna definicja europeiza-

cji, maj ca wr cz metafizyczny charakter, pozbawiona wskazania

p aszczyzn jej oddzia ywania. Zalet takiego podej cia do definio-

wania europeizacji jest jego ogólno , a co za tym idzie, mo liwo

aplikacji na potrzeby niemal wszystkich dyscyplin naukowych.

 Do procesu europeizacji mo nazastosowa  conajmniej dwa podej -

cia badawcze. Pierwsze z nich to podej cie odgórne (top-down, down-

loading), natomiast drugie to podej cie oddolne (bottom-up, uploading). 

1   Wyniki analizy bibliometrycznej obiegu poj cia europeizacji w literaturze
naukowej omówione s  m. in. w pracy: K. Featherstone, In the Name of Eu-
rope, [w:] The Politics of Europeanization, red. K. Featherstone, C.M. Radaelli,
Oxford University Press, Oxford 2003, s. 5-6. 

2   K. Dyson, Introduction: EMU as Integration, Europeanization and Convergence,
[w:] European States and the Euro. Europeanization, Variation and Convergence,
red. K. Dyson, Oxford University Press, Oxford – New York 2002, s. 3. 

3   Tam e.
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W tym kontek cie interesuj c koncepcj trzech typów procesu euro-

peizacji zaproponowali K. Dyson orz K.H. Goetz (por. tab. 1)4.

Tabela 1. Trzy typy europeizacji wed ug koncepcji K. Dysona oraz K.H. Goetza

Typ Istota Charakterystyka

Typ 1. 
Europeizacja jako
proces przesy ania
(uploading)

Rosn ce kompetencje oraz
w adza aktorów i instytu-
cji UE

W du ym stopniu jest
synonimem procesu in-
tegracji europejskiej

Typ 2. 
Europeizacja jako
proces pobierania
wywo any odgórnie
(downloading, typu
top-down)

Wp yw UE na wewn trz-
ne przekonania politycz-
ne (politics) praz polityki
administracyjnjo-prawne
(policy)

Nacisk po o ony jest
ró norodne reakcje
pa stw na ró ne presje
adaptacyjne

Typ 3. 
Europeizacja jako
proces pobierania
wywo any oddolnie
(downloading, typu
bottom-up)

Koncentracja na powi za-
niach i wymianie mechani-
zmów mi dzy pa stwami
europejskimi

Dotyczy szerszych
kwestii ni tych doty-
cz cych li tylko UE, 
mo e by rozpatrywana
oddzielnie od UE 

ród o: K. Dyson, K.H. Goetz, Living with Europe: Power, Constraint and Con-
testation, [w:] Germany, Europe and the Politics of Constraint, red. K. Dyson,
K.H. Goetz, Oxford University Press, New York 2003, seria: „Proceeding
of the British Academy” 2003, vol. 119, s. 15-16; I. Bache, Europeanization: 
A Governance Approach, „European Union Studies Association” 8th Biennial
Conference, 27-29 March 2003, Nashville, Tennessee, USA, s. 7, http://aei.
pitt.edu/554/02/Bache_EUSA.doc (dost p: 15.12.2008).

Id c natomiast dalej i dokonuj c pewnego uporz dkowania, war-

to zaproponowa  modyfikacj  przytoczonej koncepcji, któr nale y

oprze na trzech podej ciach do procesu europeizacji, wyró niaj c

obok podej cia odgórnego oraz oddolnego podej cie trzecie, któ-

re mo na nazwa zintegrowanym, czyli wykorzystuj ce oba wy-

ej wymienione podej cia jednocze nie (por. tab. 2)5. Propozycja ta

4   Por. K. Dyson, K.H. Goetz, Living with Europe: Power, Constraint and Contes-
tation, art. cyt., s. 15-16. 

5   Wi kszo  autorów to trzecie podej cie uto samia z drugim (bottom-up
approach) argumentuj c, e jest ono jedynie dope nieniem podej cia od-
górnego (top-down approach). Por. A. Duma a, O poj ciu, mechanizmach 
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nieco odmiennie traktuje wszystkie trzy podej cia zaproponowane

przez K. Dysona oraz K.H. Goetza.

 Uszczegó owieniem pierwszego podej cia (podej cie odgórne)

mo e by  definicja zaproponowana przez C.M. Radaelliego stwier-

dzaj ca, e

europeizacja sk ada si z procesów a) budowania, b) dyfuzji oraz
c) instytucjonalizacji formalnych i nieformalnych zasad, procedur,
paradygmatów polityki, stylów, wzorców zachowa oraz wspól-
nych przekona i norm, które najpierw zosta y zdefiniowane oraz
skonsolidowane w procesie tworzenia polityk UE, a nast pnie w -
czone do logiki krajowych (narodowych oraz subnarodowych) de-
bat, struktur politycznych oraz polityk publicznych6.

 Z kolei drugie podej cie (podej cie oddolne) bazuje na

grupach interesu i sieciach powi za , które s rodkiem, za po redni-
ctwem którego preferencje poszczególnych grupoddolnych s  uwzgl d-
nianie na poziomie UE, wp ywaj c na rozwój jej struktur politycznych7.

 Jak s usznie zauwa aj  K. Featherstone i G. Kazamias, zarówno

krajowe, jak i wspólnotowe podmioty (szeroko rozumiane) s od

siebie wspó zale ne, a przede wszystkim s zaanga owane zarów-

no w sieci powi za  horyzontalnych, jak i wertykalnych, przez co

obydwa wspomniane powy ej podej cia (oddolne i odgórne) two-

rz  ca o 8. Podobnie argumenty mo na znale  u innych autorów9.

i instrumentach europeizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odow-
ska”, „Sectio K”, 2007, vol. XIV, s. 14. W naukach ekonomicznych, a zw asz-
cza w naukach o zarz dzaniu, wspomniane podej cia badawcze do funk-
cjonowania przedsi biorstwa wyst powa  mog oddzielnie i niezale nie,
st d uzasadnionym wydaje si  wyró nienie trzech, a nie dwóch podej .

6   C.M. Radaelli, Europeanisation: Solution or Problem?, [w:] Palgrave Advances 
in European Union Studies, red. M. Cini, A. Bourne, Palgrave Macmillan,
Houndmills – New York 2006, s. 58. 

7   K.E. Howell, Developing Conceptualisations of Europeanisations: A Study of Fi-
nancial Services, „Politics” 2004, vol. 41, no. 1, s. 21. 

8   Por. K. Fetherstone, G. Kazamias, Introduction: Southern Europe and the Pro-
cess of Europeanisation, [w:] Europeanisation and the Southern Periphery, red.
K. Fetherstone, G. Kazamias, Frank Cass, London 2001, s. 1. 

9   Por. K.E. Howell, Developing Conceptualisations of Europeanisations, art. cyt.,
s. 21 i cytowana tam literatura.
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Tabela 2. Charakterystyka podej  do procesu europeizacji

Kryterium Podej cie
odgórne
(uploading,
top-down)

Podej cie oddolne
(dowloading,
bottom-up)

Podej cie
zintegrowane
(integrating
top-down and 
bottom-up)

Kierunek
oddzia ywania

wp yw wywo-
any z pozio-

mu Wspólnoty
na pa stwa 
cz onkowskie

wp yw wywo-
any przez gru-

py interesu re-
prezentowane
w poszczególnych
pa stwach cz on-
kowskich na dzia-
ania Wspólnoty

wp yw dychoto-
miczny, zarówno
oddolny, jak i od-
górny, wyst pu-
j cy jednocze nie

Rola harmoniza-
cji i adaptacji

reaktywna
i odruchowa 
natura adap-
tacji pa stw
cz onkowskich

aktywna i dobro-
wolna adaptacja
pa stw cz on-
kowskich w od-
powiedzi na an-
tycypacj zmian
w otoczeniu

dwutorowe po-
dej cie do ad-
aptacji przez
pa stwa cz on-
kowskie, obu-
stronny proces
uczenia si ,

Istota
konwergen cji
i dywergencji

spodziewana
wy sza kon-
wergencja po-
mi dzy krajami
cz onkowskimi

zró nicowanie
i dysproporcje
regionalne wy-
muszaj zmia-
ny w polityce
wspólnotowej

wy sza spo-
dziewana
konwergencja
przy uwzgl d-
nieniu potrzeb
wynikaj cych
z dysproporcji
i zró nicowania

Instytucjonalne
dostosowanie si

zak adana nie-
równo  po-
ziomu wspól-
notowego
i narodowego,
przy wy szo ci
tego pierwszego

zak adana nie-
równo  poziomu
wspólnotowego
i narodowego,
przy wy szo ci
tego drugiego

dynamiczne
dostosowanie
si  poziomu na-
rodowego do
wspólnotowego
i odwrotnie

Wymiar
polityczny

dominuj  poli-
tyki administra-
cyjno-prawne
(policy and polity)

dominuj  przeko-
nania polityczne
(politics)

próba zrówno-
wa enia polityki
(politics) z polity-
kami (policy)
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Postrzeganie
procesu
europeizacji

europeizacja
jako formalny
proces, który
prowadzi do
za o onych
efektów

europeizacja jako
proces dobrowol-
nego i ewolucyjne-
go wprowadzania
zmian skutkuj -
cych korzy ciami

europeizacja jako
proces szeroko
poj tej harmoni-
zacji zmierzaj cy
do osi gni cia
ró norodnych
korzy ci dla
wszystkich jej 
uczestników

ród o: opracowanie w asnena podstawiekoncepcji K. Dysonaoraz K.H. Goetza10.

WYMIARY I KONTEKST EUROPEIZACJI 

Poj cie „europeizacja” odnosi si  do wielu zjawisk, jakie wyst puj

obecnie na kontynencie europejskim. J.P. Olsen podkre la wpraw-

dzie, e europeizacja nie jest sui generis fenomenem, jednak próbuje

j  wyja nia  poprzez pryzmat trzech p aszczyzn, które nazywa fe-

nomenami11. Autor ten wyró nia trzy oddzielne fenomeny procesu

europeizacji, a mianowicie: Co? Jak? i Dlaczego? Pierwszy z fenome-

nów odkrywa, co si zmienia na skutek europeizacji. Drugi zajmuje

si  badaniem mechanizmów europeizacji, czyli eksploracyjnie wy-

ja nia, jak europeizacja post puje. Trzeci fenomen ujawnia, dlacze-

go ró norakie procesy zmian dokonuj ce si  w obr bie europeizacji

s korzystne. W obr bie pierwszego fenomenu europeizacji J.P. Ol-

sen wyró nia pi  mo liwych p aszczyzn zmian, a mianowicie12:

– zmiany zewn trznych granic Wspólnoty;

– rozwój instytucji wspólnotowych;

–  centralizacja w adzy i penetracja narodowych systemów

politycznych;

10   Autor wykorzysta koncepcje zaprezentowan  przez K. Dysona oraz
K.H. Goetza, jednak dokona znacz cych modyfikacji, równie takich,
które zmieni y ca kowicie sens pierwotnej koncepcji, a w niektórych frag-
mentach nawet go wypaczy y. Niemniej jednak zaproponowana koncep-
cja wykorzystuje wiele elementów pierwotnego podej cia K. Dysona oraz
K.H. Goetza.

11   Por. J.P. Olsen, The Many Faces of Europeanization, „Journal of Common Mar-
ket Studies” 2002, vol. 40, no. 5, s. 922.

12   Tam e, s. 923-924. 
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– rozprzestrzenianie si  europejskiego kanonu politycznego;

– unifikacja polityczna Europy.

 Proces europeizacji dostrzec mo na nie tylko w wielu dziedzi-

nach nauki, ale tak e w wielu wymiarach ycia publicznego. Doko-

nuj c kwerendy prac naukowych oraz artyku ów naukowo-publi-

cystycznych, mo na dostrzec, e europeizacja dotyczy ró norakich

zagadnie , takich jak:

 E u r op e i z a c j a  e d uk a c j i. Przejawia si ona w implemen-

tacji procesu bolo skiego przez uczelnie europejskie, ale tak e

w tworzeniu wspólnych ram dla szkolnictwa podstawowego i red-

niego w niektórych kwestiach (np. wytyczne w zakresie nauczania

przedsi biorczo ci), którego efektem b dzie zbli enie si  do siebie

odmiennych systemów edukacyjnych13. Popularne jest tak e two-

rzenie wspólnych podr czników (np. do nauczania historii). Coraz

wyra niejszym trendem jest tak e eksponowanie w systemach edu-

kacyjnych koncepcji kszta cenia przez ca e ycie (longlife learning).

 E u r op e i z a c j a  b a d a . Przejawia si  w intensyfikacji prowa-

dzenia wspólnych bada naukowych przez o rodki naukowe z ró -

nych krajów cz onkowskich, co zwi zane jest z korzystnym finan-

sowaniem projektów badawczych realizowanych przez tego typu

konsorcja (m.in. Siódmy Program Ramowy). Elementem tego pro-

cesu jest tak e popieranie wymiany studentów i nauczycieli (m.in.

program ERASMUS), zw aszcza poprzez zach canie do uznawania

na uczelniach dyplomów i okresów studiów. 

E u r op e i z a c j a  a d m i n i s t r a c j i. Przejawia si  g ównie

w kszta towaniu w administracji publicznej pa stw cz onkowskich

UE zbie nego zakresu warto ci uznawanych za fundamentalne,

podstawowych zada oraz standardów jako ciowych, wspólnych

dla ca ej Wspólnoty. Innym sposobem my lenia o europeizacji ad-

ministracji publicznej jest oczekiwanie

13   Por. I. Ko , Europeizacja polskiej o wiaty realizowana poprzez urzeczywistnianie 
europejskiego wymiaru edukacji, [w:] Kszta cenie zawodowe w teorii i praktyce 
edukacyjnej, red. A. Kusztelak, A. Zduniak, Wydawnictwo Wy szej Szko y
Bezpiecze stwa, Pozna  2006, s. 446-456. 
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stworzenia w administracji pa stw cz onkowskich UE podobnych
(wr cz bli niaczych) rozwi za  w sferze zasad dzia ania, kompe-
tencji, instytucji, procedur oraz kadr14.

Przejawem europeizacji administracji jest tak e wzmo ona obs uga

petentów z pozosta ych krajów cz onkowskich oraz opieka konsu-

larna nad obywatelami wszystkich krajów cz onkowskich.

E u r op e i z a c j a  p r a w a. Niemal we wszystkich krajach cz on-

kowskich europeizacja prawa ma podstawy konstytucyjne, tak te

jest i w Polsce. Z chwil rozpocz cia procesu integracji europej-

skiej systemy prawne pa stw cz onkowskich Wspólnot Europej-

skich znalaz y si  pod silnym wp ywem prawa wspólnotowego,

w rezultacie pojawi o si zjawisko tak zwanej europeizacji prawa 

krajowego15.

E u r op e i z a c j a  p o l i t y k i. Oznacza proces adaptacji kra-

jowych partii politycznych do zmian zwi zanych z integracj  eu-

ropejsk  (europeizacja partii politycznych). W wymiarze rz dów

narodowych przejawia si  w uk adzie si , tendencji i opinii europej-

skich (europeizacja narodowych systemów politycznych). Równie

w kontek cie prowadzonej przez pa stwo polityki administracyj-

no-prawnej mo na mówi o ich europeizacji (np. europeizacja poli-

tyki migracyjnej, europeizacja polityki spo ecznej)16.

 E u r op e i z a c j a  j z y k a. Dotyczy zarówno poszczególnych

j zyków narodowych, jak i ca o ci Wspólnoty. Na pierwszym eta-

pie po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej pojawi o si  wiele

nowych wyrazów, a jedn z najbardziej rozpowszechnionych kon-

strukcji jest z o enie z euro- (np. eurokonto, eurourz dnik, euro-

rynek). W obr bie Wspólnoty natomiast zaistnia o zjawisko, które

mo na okre li  mianem euro argonu17, który niekiedy bywa trud-

14   G. Rydlewski, Problemy europeizacji administracji publicznej, „S u ba Cywil-
na” 2004/2005, nr 9, s. 12. 

15   Por. Europeizacja prawa krajowego. Wp yw integracji europejskiej na klasyczne 
dziedziny prawa krajowego, red. C. Mik, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toru  2000. 

16   Szerzej por. S. Meunier, Globalization and Europeanization: A Challenge to 
French Politics, „French Politics” 2004, vol. 2, no. 2, s. 125-150. 

17   Por. P. Zychowicz, Eurokraci nie g si…, „Rzeczpospolita” nr 40, 16.02.2008, 
s. A-022, dodatek „Plus Minus”.
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ny do zrozumienia bez podstawowej wiedzy o integracji europej-

skiej. Z drugiej strony zaobserwowa  mo na rodz c  si tenden-

cj  do pos ugiwania si  we Wspólnocie j zykiem angielskim, który

postrzegany jest jako lingua franca, a systemy edukacyjne pa stw

cz onkowskich kultywuj t tendencj , która dodatkowo wzmac-

niana jest przez powo anie Komisarza ds. Wieloj zyczno ci. Jed-

nym z jego pierwszych pomys ów by o uczenie si  drugiego j zyka

jak ojczystego (second native language).

 Nale y zaznaczy , e przytoczona przez autora lista jest nie-

kompletna i zawiera jedynie przyk adowe, najwa niejsze dziedzi-

ny ycia, w których wp yw procesu europeizacji jest najbardziej

zauwa alny.

 Warto w tym miejscu dokona  uporz dkowania obszarów wp y-

wu europeizacji, czyli dokona  próby identyfikacji i strukturaliza-

cji wymiarów europeizacji. W tym kontek cie mo na pokusi  si

o wyró nienie o miu wymiarów (por. tab. 2). Poj cie „europeizacji”

jest bowiem wykorzystywane do opisu zmian w wielu wymiarach

ycia, mi dzy innymi w wymiarze geograficznym, socjologicznym,

politycznym, prawnym, instytucjonalnym czy gospodarczym.

 Europeizacja w z n a c z en iu  g e og r a f i c z n ym  sprowadza

si  do ekspansji terytorialnej Unii Europejskiej, czyli poszerzenia

obszaru wp ywu wspólnotowego systemu instytucjonalnego po-

przez rozszerzenie Wspólnoty (dobrowolne przyst pienie)18. W tym

sensie europeizacja oznacza tak e rozszerzenie si idei Wspólnoty

Europejskiej jako bytu ponadnarodowego na kraje trzecie, w tym

pozaeuropejskie19.

 Europeizacja w z n a c z en iu  s o c j o l og i c z n ym to wpro-

wadzanie lub przyjmowanie wzorców i zwyczajów europejskich,

w tym europejskiego stylu ycia20. W tym sensie europeizacja ozna-

cza tak e krzewienie si to samo ci europejskiej, która w ró nych

18   W uj ciu historycznym poj cie to odnoszono w tym znaczeniu do
kolonializmu.

19   Ch  akcesji do UE wyra aj tak e kraje pozaeuropejskie, dla przyk adu
Turcja czy Izrael.

20   W uj ciu historycznym poj cie to odnoszono w tym znaczeniu do europe-
izacji Rosji (XVIII wiek) oraz Turcji (XX wiek). Wspó cze nie cz sto mówi
si o europeizacji Wielkiej Brytanii, jako nieco odmiennej to samo ciowo
i kulturowo od Europy kontynentalnej.
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badaniach na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, uwzgl dniaj c

badania w ród obywateli obecnych pa stw cz onkowskich, przyj-

muje tendencj  wzrostow . Ponadto zaobserwowa  mo na rozsze-

rzanie si  warto ci wspó czesnej cywilizacji europejskiej na kraje

pozaeuropejskie21.

 Europeizacja w z n a c z en iu  p o l i t y c z n ym  wyst puje na

wielu p aszczyznach. Rozumiana mo e by  jako penetracja naro-

dowych systemów rz dzenia, czego rezultatem jest przekazanie

cz ci uprawnie krajowych wspólnotowemu o rodkowi w adzy.

W uj ciu politologicznym europeizacja oznacza tak e wp yw inte-

gracji europejskiej na pa stwo narodowe, a w szczególno ci na jego

struktury, procesy i funkcje (europeizacja narodowych systemów

politycznych). W tym sensie mo na tak e mówi o europeizacji na-

rodowych partii politycznych, które coraz cz ciej w swoich struk-

turach powo uj  specjalistów ds. europejskich. Z kolei dzia ania

w Parlamencie Europejskim wymuszaj na partiach narodowych

konwergencj interesów i idei w ramach parlamentarnych frakcji

politycznych.

 Europeizacja w z n a c z en iu  p r a wn i c z ym to konwergencja

prawa krajowego z prawem wspólnotowym, której rezultatem jest

z jednej strony transpozycja prawa wspólnotowego do krajowego

porz dku prawnego, a z drugiej bezpo rednie obowi zywanie pra-

wa wspólnotowego w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej.

 Europeizacja w z n a c z en iu i n s t y tu c j on a l n ym to two-

rzenie „Wspólnej Europy”, zjednoczonej i odgrywaj cej na wiecie

istotn rol  polityczn . W tym wymiarze europeizacja docelowo

ujmuje Uni  Europejsk  jako osobny podmiot prawa mi dzynaro-

dowego przypominaj cy federacj . Warto w tym kontek cie nad-

mieni , i  Unia Europejska jest obecnie na czwartym spo ród pi ciu

etapów integracji.

 Europeizacja w z n a c z en iu  ekonom i c z n ym  jest ró -

nie postrzegana. Europeizacja w z n a c z en iu  m ak r o ekono -

m i c z n ym t r an s c end en t n ym  (e g z og ennym) to z jednej

strony tworzenie z Europy (a ci lej z Unii Europejskiej) znacz cego

21   Dobrym przyk adem mo e by tutaj postawa Gruzji, która deklaruje kul-
tywowanie warto ci europejskich, a wyst pienia prezydenta tego kraju s
zawsze transmitowane z flag  Unii Europejskiej w tle.
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centrum gospodarczego na wiecie, uto samianego z intensyfi-

kacj roli Unii Europejskiej w tak zwanej Triadzie22. Europeizacja

w  z n a c z en iu  m ak r o ekonom i c z n ym im m an en t n ym

(end og ennym) to tworzenie z jednej strony dogodnych warun-

ków dla rozwoju przedsi biorstw na terytorium Unii Europejskiej

(europejskie otoczenie biznesu, a ci lej europeizacja otoczenia

przedsi biorstw), z drugiej za konwergencja systemów makroeko-

nomicznych poszczególnych krajów cz onkowskich Wspólnoty.

 Z kolei w z n a c z en iu  m i k r o ekonom i c z n ym23 europei-

zacja to proces umi dzynarodowienia przedsi biorstwa w skali eu-

ropejskiej poprzez jego ekspansj na rynki krajów Unii Europejskiej

(dzia alno  przedsi biorstwa na wspólnym rynku – tzw. jednoli-

tym rynku europejskim). Podobnie europeizacj  definiuj  Ph. Harris

oraz F. McDonald, wed ug których mo na j  uto sami z „interna-

cjonalizj  w kontek cie Europy”24. Autorzy Ci podkre laj  dodat-

kowo, e europeizacja przedsi biorstw jest procesem z o onym

i ewolucyjnym, opartym na uczeniu si . Wed ug nich europeizacja

przedsi biorstw ma analogiczne implikacje co internacjonalizacja

przedsi biorstw, przy czym implementacja bardziej zaawansowa-

nych form ekspansji w wypadku europeizacji mo e nast powa

znacznie wcze niej (szybciej) ni  w wypadku internacjonalizacji25.

22   Obecnie udzia  UE w handlu wiatowym jest wi kszy ni  USA. 

23   Europeizacja w znaczeniu mikroekonomicznym uto samiana jest z euro-
peizacj  dzia alno ci gospodarczej.

24   Ph. Harris, F. McDonald, European Business & Marketing, 2nd ed., SAGE 
Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi 2004, s. 73. 

25   „More complex modes of entry such as direct foreign investments may be-
gin early in the Europeanisation process”. Tam e, s. 73. 
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Tabela 3. Osiem wymiarów europeizacji w odniesieniu do Unii Europejskiej

Wymiar G ówne procesy

 Europeizacja
w znaczeniu
geograficznym

Przyj cie nowych pa stw do UE, a co za tym idzie,
poszerzenie obszaru wp ywu wspólnotowego sy-
stemu instytucjonalnego. Rozprzestrzenianie si
idei Wspólnoty jako bytu ponadnarodowego na kra-
je trzecie, w tym pozaeuropejskie.

 Europeizacja
w znaczeniu
socjologicznym

Przyjmowanie europejskich zwyczajów, wzorców, 
stylu ycia. Tworzenie si to samo ci europejskiej.
Rozprzestrzenianie si  warto ci wspó czesnej cywi-
lizacji europejskiej na kraje pozaeuropejskie.

 Europeizacja
w znaczeniu
politycznym

Przekazanie przez kraje cz onkowskie cz ci upraw-
nie krajowych wspólnotowemu rodkowi w adzy.
Rozprzestrzenianie si  wspólnotowych norm, regu
i przekona  politycznych na kraje trzecie, w tym
pozaeuropejskie.

Europeizacja
w znaczeniu
prawnym

Transpozycja prawa unijnego do krajowego sy-
stemu prawnego. Bezpo rednie obowi zywanie
prawa wspólnotowego w krajach cz onkowskich.
Konwergencja porz dków prawnych pa stw
cz onkowskich.

Europeizacja
w znaczeniu
instytucjonalnym

Dzia anie nastawione na stworzenie „wspólnej Eu-
ropy” – silnej, zjednoczonej i odgrywaj cej na wie-
cie znacz c rol  polityczn . Docelowo ujmowanie
Unii Europejskiej jako osobnego podmiotu prawa 
mi dzynarodowego, by  mo e równie  w wymia-
rze federacyjnym.

 Europeizacja
w znaczeniu
makroekonomicznym
transcendentnym

Kreowanie Unii Europejskiej na wiatowego poten-
tata gospodarczego, zw aszcza w aspekcie Triady
(Stany Zjednoczone – Europa – Kraje Azjatyckie).

 Europeizacja
w znaczeniu
makroekonomicznym
immanentnym

Kreowanie „europejskiego otoczenia biznesu” przy-
jaznego dla rozwoju przedsi biorczo ci, ale tak e
konwergencja systemów makroekonomicznych po-
szczególnych krajów cz onkowskich, w tym pog -
biona integracja gospodarczo-walutowa. 

 Europeizacja
w znaczeniu
mikroekonomicznym

Wprowadzenie strategii internacjonalizacji dzia al-
no ci przedsi biorstwa w skali europejskiej (europe-
izacja dzia alno ci gospodarczej w wyniku realizacji
wspólnotowej swobody przedsi biorczo ci).

ród o: opracowanie w asne.
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KONKLUZJE 

We wspó czesnym wiecie zachodzi wiele podobnych do siebie

procesów. Obok siebie paralelnie wyst puj  globalizacja i regio-

nalizacja, zw aszcza w kontek cie gospodarki wiatowej. Rezulta-

tem obydwu tych procesów jest z jednej strony integracja gospo-

darcza Europy (jako proces regionalizacji w naszej cz ci globu)

oraz europeizacja (jako ofensywna odpowied na pog biaj cy si

proces globalizacji). Europeizacja mo e te  by  postrzegana jako

ruch bilansuj cy w stosunku do amerykanizacji, czy macdonaldy-

zaji spo eczno ci wiatowej26. Cho  podkre li nale y, e zarówno

europeizacja, jak i amerykanizacja27 maj  wiele wspólnych cech, 

zw aszcza w wymiarze to samo ciowym, i nale  do tak zwanej

westernizacji28.

 Europeizacja z ca  pewno ci  jest poj ciem wieloznacznym,

ró norodnie postrzeganym oraz analizowanym z ró nych punk-

tów widzenia. Bez w tpienia jest obecnie ch tnie podejmowanym

problemem badawczych, cho  jeszcze bardzo s abo ustrukturalizo-

wanym. Niew tpliwie proces europeizacji oparty jest na maksymie

„jedno  w ró norodno ci”. P. Mazurkiewicz w swojej monografii

przewrotnie zatytu owanej Europeizacja Europy… postuluje za Ja-

nem Paw em II, e Europa wymaga europeizacji rozumianej jako

procesu poszerzenia Unii Europejskiej („europeizacja ca ego konty-

nentu”), który jednocze nie wymaga – jak sam autor okre la – pro-

cesu autoeuropeizacji, czyli przekszta ce od stanu „jest” do stanu

„powinno by ”29.

26   Szerzej por. G. Ritzer, McDonaldyzacja spo ecze stwa, Spectrum, Warszawa 
1999.

27   Najcz stszym przypadkiem okcydentalizacji (westernizacji) jest
amerykanizacja. 

28   Szerzej por. J. Heath, Liberalization, Modernization, Westernization, „Philoso-
phy & Social Criticism” 2004, vol. 30, no. 5/6, s. 665-690. 

29   Szerzej por. P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy. To samo  kulturowa Euro-
py w kontek cie procesów integracyjnych, Studium Generale Europa, Warsza-
wa 2001. 


