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Integracja europejska wyrosła z popiołów drugiej wojny światowej. Miała zapobiec 
nowym konfliktom zbrojnym. Do dziś pozostaje platformą dla rozwiązywania 
konfliktów. Jest sposobem na szukanie wspólnego europejskiego interesu. Przez 
wiele lat obejmowała tylko część Europy.  Nie objęła całej Europy, bo nasza część 
Europy do wielkiej na zmiany początku lat 90-ych pozostawała na drugim brzegu 
rzeki. Zgodnie z wizją „ojców europejskiej integracji” drzwi pozostawały jednak 
uchylone.   1 maja 2004 r. osiem państw Europy Środkowo-Wschodniej dołączyło do 
Unii, w 2007 r. także Bułgaria i Rumunia, w 2013 r. Chorwacja.  
 
Unia rozwijała się stopniowo. W 1957 r. integracja objęła sześć państw Europy 
Zachodniej. W wyniku siedmiu rozszerzeń wzrosła z sześciu do dzisiaj dwudziestu 
ośmiu państw członkowskich.  Wielkie „wschodnie” rozszerzenie z 2004 r. było 
bezprecedensowe także i dlatego, że po raz pierwszy objęło państwa znacznie mniej 
zaawansowane gospodarczo.  
 
Tradycją Europy była integracja stopniowa, krok po kroku, bez wyznaczania granic 
geograficznych, chociaż dyskusje na temat terytorialnych granic integracji 
europejskiej od czasu do czasu wybuchały z dużą dozą emocji. Regularnie powracał 
dylemat: „rozszerzać czy pogłębiać”. W 2014 r. Unia Europejska zdecydowała, że w 
ciągu najbliższych pięciu lat nie przybędzie Unii nowych członków.  
 
Historia integracji to jej stopniowe pogłębianie bez wizji finalnej. Wydaje się, że dziś 
w odniesieniu do strefy euro sformułowanie jej wyraźnego kształtu (unia fiskalna i 
polityczna) staje się coraz bardziej akceptowaną koniecznością.  Dziś mamy Unię 
suwerennych państw, które część swojej suwerenności wkładają do „wspólnego 
worka”, żeby wspólnie działać bardziej skutecznie.  Stopniowo integracja obejmowała 
nowe obszary, najpierw unię celną i handlową, potem unię monetarną, dziś istnieje 
potrzeba stworzenia unii energetycznej czy unii cyfrowej. Zmiany traktatów miały 
miejsce wielokrotnie, od Traktatu Rzymskiego z 1957 r. począwszy, a na Traktacie z 
Lizbony z 2009 r. skończywszy.  
 
Największe dwa osiągnięcia to utworzenie wspólnego rynku od 1986 r. i wspólnej 
waluty od 2002 r. Pomysł na wspólną walutę pojawił się jako kolejny etap pogłębiania 
integracji. Wspólna waluta eliminuje ryzyka związane ze zmianami kursów walut, 
obniża koszty funkcjonowania gospodarki, ułatwia funkcjonowanie na wspólnym 
rynku, pozwala łatwiej porównywać ceny, co „ciągnie” ceny w dół, wymusza presję na 
pogłębianie współpracy państw członkowskich na rzecz stabilności wspólnej waluty i 
jej roli globalnej, sprzyja solidarności i większej odpowiedzialności za skutki polityk 
narodowych dla innych gospodarek, wzmacnia pozycję Europy w świecie, integruje 
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rynki finansowe. W badaniach opinii publicznej realizowanych przez Eurobarometr 
euro jest też postrzegane jako wyraźny symbol integracji europejskiej.  
 
O utworzeniu euro zadecydowano w 1991 r. w Traktacie z Maastricht. Powstał wtedy 
plan wprowadzenia wspólnej waluty. 1-ego stycznia 1999 r. przyjęto euro jako 
wspólną walutę, która do 2002 r. była jedynie jednostką obliczeniową, a nie istniała w 
obiegu jako fizyczny środek płatniczy. 
 
1-ego stycznia 2002 r. euro weszło w życie w dwunastu krajach, pojawiły się 
banknoty i monety.  Dzisiaj obszar wspólnej waluty obejmuje dziewiętnaście państw 
członkowskich. Spośród dziesięciu krajów, które weszły do Unii w 2004 r. poza euro 
dzisiaj jesteśmy tylko my, Czesi i Węgrzy. Bułgaria, która wraz z Rumunią weszła do 
Unii w 2007 r., już prowadzi rozmowy z Komisją Europejską na temat swojego 
członkostwa w strefie euro.  
 
Decyzja o wejściu do strefy euro nie jest łatwa. Wymaga zgody państw 
członkowskich, wymaga spełnienia kryteriów, wymaga dobrego przygotowania, 
poniesienia kosztów technicznych, pobytu przez dwa lata w specjalnym systemie 
utrzymania stabilności waluty (ERM2). Kryteria konwergencji, zbieżności, obejmują 
takie obszary, jak poziom inflacji, stabilność finansową, dług, deficyt, stabilność kursu 
waluty, zdolność do utrzymania kursu w ramach pasma, stabilność długoterminowej 
stopy procentowej. Wejście do euro oznacza, że Europejski Bank Centralny 
przejmuje od banku narodowego politykę kursową. Utrata tej polityki na poziomie 
narodowym jest często używanym argumentem przeciw członkostwu, uniemożliwia 
bowiem wykorzystanie polityki kursowej do wspierania konkurencyjności gospodarki.  
Warto jednak zauważyć, że gospodarka, która nie buduje realnej konkurencyjności, a 
nadużywa sięgania do polityki kursu walutowego, nie buduje swojej zdolności 
rozwojowej.  
 
O potencjalnych korzyściach z członkostwa mówiłam wcześniej. Warto może jeszcze 
dodać ułatwienia dla osób podróżujących, zmniejszenie kosztów wymiany waluty, 
eliminację ryzyka kursowego dla firm, dla korzystających z funduszy europejskich, 
konieczność utrzymania rezerwy NBP na pokrycie ryzyka kursowego, koszty 
transakcji dla firm, dostęp do instrumentów EBC, czy wreszcie ryzyko niestabilności 
czy spekulacji w przypadku waluty kraju doganiającego, wschodzącej gospodarki 
takiej jak Polska. Istnieje też ryzyko polityczne Europy podzielonej, Europy dwóch 
prędkości.  
 
Przyszłość integracji europejskiej to bez wątpienia strefa euro. Pozostawanie poza 
nią zbyt długo niesie w sobie ryzyko marginalizacji. Interes inwestorów może w coraz 
większym zakresie skupiać się na rynkach funkcjonujących pod nadzorem 
Europejskiego Banku Centralnego.  
 
Kryzys, który dotknął Europę na pewno uświadomił fakt, że euro było projektem 
niedokończonym. Nie był to jednak kryzys euro jako waluty, a kryzys w państwach, 
które nie były przygotowane do wejścia, nie prowadziły polityki podnoszenia własnej 
konkurencyjności, nie prowadziły odpowiedzialnej polityki budżetowej, nie 
wprowadzały reform rynku pracy. Rosło zadłużenie fiskalne, ale także w portfelach 
banków znajdowało się nieproporcjonalne dużo obligacji państwowych, bo 
przypisywano im tradycyjnie zerowe ryzyko. Jednocześnie kryzys w sektorze 
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bankowym, rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych, w Europie uruchomił działania na 
rzecz nie dopuszczenia do upadłości systemu bankowego, co pogłębiło kryzys 
fiskalny w niektórych krajach.  
 
Kryzys pokazał ogromne zróżnicowanie państw członkowskich Unii pod względem 
konkurencyjności i zdolności dostosowawczych. Stefa euro była projektem 
niedokończonym w tym sensie, że miała tylko wspólną politykę monetarną i 
narodowy mechanizm przestrzegania dyscypliny fiskalnej, w którym na poziomie 
europejskim zbyt dużą rolę odgrywały czynniki polityczne. Nie istniały mechanizmy 
przeciwdziałania takim kryzysom ani wspólne zabezpieczenie w postaci funduszy 
ratunkowych. Nie istniało też jakiekolwiek historyczne doświadczenie z finansowym 
kryzysem na taką skalę.  
 
Fakt istnienia euro okazał sie jednak mechanizmem stabilizującym, 
solidarnościowym, usiedliśmy przy jednym stole. Trudno sobie wyobrazić, co by było, 
gdyby w takich czasach nie było w Europie euro. Mielibyśmy dwanaście banków 
centralnych dewaluujących swoje waluty dla poprawy konkurencyjności, wojnę 
walutową, ucieczkę prawdopodobnie do marki zachodnioniemieckiej i dolara. W 
rezultacie - ogromną niestabilność.  
 
Jeśli szukać dobrej strony tego kryzysu, to była nią na pewno ogromna mobilizacja 
Unii Europejskiej na rzecz reform, wcześniej nie do pomyślenia. Kryzys umożliwił 
przygotowanie wielkich reform na rzecz stabilności sektora finansowego, nie 
dopuszczenia, by banki w trudnej sytuacji korzystały z finansowania przez 
podatników. Powstała Unia Bankowa, która składa się z europejskiego nadzoru oraz 
mechanizmu upadłości wraz ze stosownymi funduszami.  
 
Z kryzysu wychodzimy jako strefa euro wzmocnieni, jeśli chodzi o zdolności 
zapobiegania kryzysom, jak i wychodzenia z nich. 
 
Wychodzimy z silnie zreformowanym mechanizmem zarządzania strefą euro oraz 
niespotykanym wcześniej apetytem na dalsze reformy, które być może będą 
wymagały nowego traktatu.  
 
Nie ulega wątpliwości, że strefa euro będzie zacieśniała swą integrację, że Unia 
Europejska będzie funkcjonować w ramach integracji zróżnicowanej.  
 
Pozostawanie zbyt długo poza strefą euro będzie oznaczało coraz większe koszty 
polityczne i ekonomiczne. Nie jest to bowiem tylko kwestia wspólnej waluty, przed 
nami wyzwanie w postaci nowych instytucji, być może oddzielnego budżetu strefy 
euro i mniejszych korzyści z rynku wewnętrznego dla tych, którzy nie mają wspólnej 
waluty. 
 
 
 


