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Europa trwa w przedłużającym się kryzysie. Co prawda po sześciu latach powraca 
powoli wzrost, jest to jednak słaby wzrost, ciągle zagrożony deflacją, jak też 
powolnym tempem reform strukturalnych. Nie pierwszy raz wzrost jest wyzwaniem 
dla Europy. W latach 80-tych wskazywaliśmy na ryzyko Eurosklerozy. W XXI wieku 
powstała bardzo ambitna, odważna agenda Lizbońska, ale słaby system jej realizacji 
nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Rośnie dystans między Unią Europejską a 
gospodarką amerykańską, którą często traktujemy jako punkt odniesienia. 
Gospodarka europejska cierpi na niedostatek zarówno zagregowanego popytu, jak i 
podaży. Bezprecedensowo rozbudowana polityka monetarna EBC nie uruchomiła 
impulsów prowzrostowych. W zasadzie nie jest wykorzystywana przestrzeń fiskalna 
w gospodarkach o nadwyżce budżetowej. Wzrost poniżej potencjału trwa 
dostatecznie długo, by sprzyjać erozji zdolności rozwojowych. Luka produktowa 
nabiera strukturalnego charakteru. Dynamika cen już uruchomiła procesy deflacyjne, 
mimo iż nominalnie nie ma deflacji. Zdolności tworzenia nowych miejsc pracy wydają 
się ograniczone. Rzuca się w oczy zróżnicowanie Europy pod względem zdolności 
wzrostu. 
 
Potrzebna jest silna polityka prowzrostowa, będąca kombinacją polityk krajowych i 
europejskiej polityki prowzrostowej. Słowem kluczem stają się reformy strukturalne, 
które zwiększają produktywność, ale także mogą generować pozytywne efekty 
zewnętrzne. Konieczne jest pełniejsze wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego, szczególnie w obszarze energii, gospodarki cyfrowej i usług.  
 
Potrzebne są jednak przede wszystkim inwestycje.  Procesy inwestycyjne uległy 
spowolnieniu zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Plan Junckera trzeba 
postrzegać w tym kontekście. Powinien dostarczyć i projekty i finansowanie. 
Rezultaty nie pojawią się jednak w krótkim okresie. Szansą tego planu jest 
uruchomienie działań pobudzających rozwój rynków kapitałowych już zapowiedziany 
przez Komisję Europejską w postaci Unii Rynków Kapitałowych.  
 
Wyrażająca się we wskaźnikach ekonomicznych niepewność przekłada się na 
lawinowy wzrost nastrojów eurosceptycznych w Europie. To z kolei sieje niepokój co 
do legitymizacji całego projektu europejskiego. Nie tylko wśród grup dotkniętych 
przez restrykcyjną politykę budżetową na poziomie narodowym, które stały się bazą 
partii populistycznych w Europie, ale także wśród analityków integracji, którzy 
wieszczą „koniec UE”, albo przynajmniej jej radykalne przekształcenia (Vide 
najnowsza książka  Prof. Jana Zielonki o dokładnie takim tytule). Jesteśmy w 
okresie, który można by nazwać z angielska „panic-mongering”, czyli wzbudzania 
paniki co do przyszłości, jak i co do samej wartości Unii. Nie jest to zjawisko nowe. 
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Anglosaskie media, wspierane przez przedstawicieli środowisk akademickich, 
"domagają się" rozmontowania Unii Europejskiej, a w szczególności wspólnej 
waluty, od początku kryzysu. Splątanie wielu wyzwań, tych rzeczywistych, oraz tych 
wyobrażonych sprawia, że zarządzanie Europą staje się coraz trudniejsze. 
 
Tak więc nasza dyskusja dzisiaj na temat zasad dobrego rządzenia i wyzwań z tym 
związanych nie mogłaby się odbyć w bardziej odpowiednim momencie.  
 
Trzeba, aby to jasno wybrzmiało na początku: Unia przed kryzysem i Unia po 
kryzysie to nie ta sama Unia. Jest ona teraz znacznie bardziej spoista i zdolna do 
szukania dobrych, niekonwencjonalnych jak na standardy europejskie, rozwiązań.  
 
Kryzys wywołał reformy mechanizmów integracji europejskiej na bezprecedensową 
skalę. Wielu mechanizmom już istniejącym przewlekły kryzys ostatnich 6 lat nadał 
nowe znaczenie. Mimo iż system rządzenia przechodził od początku powstania 
wspólnoty europejskiej radykalne zmiany, podstawowy układ instytucjonalny stanowi 
nadal trzon organizmu europejskiego. Reformy dodały też instytucjom europejskim 
wiele nowych kompetencji. Widoczne to jest szczególnie w przypadku Komisji 
Europejskiej, która będzie miała sporą odpowiedzialność wykonawczą w obszarach 
związanych z zarządzaniem gospodarką w strefie euro.  
 
Rada Europejska wykroczyła w swym działaniu poza mandat nadany jej przez 
Traktat Lizboński. Weszła w rolę quasi legislacyjną przy jednocześnie bardzo 
ograniczonej przejrzystości działania oraz ograniczeniu roli Rady ds. Ogólnych. Tego 
dżina nie uda się z powrotem wprowadzić do butelki.  
Parlament Europejski ciągle dorasta do swojej istotnie zwiększonej roli zgodnie z 
Traktatem z Lizbony.  
 
Nowa wewnętrzna organizacja Komisji powinna uruchamiać też jakąś formę 
dostosowań w PE. Po raz pierwszy jest szansa, że Rada może dołączyć do tradycji 
porozumień międzyinstytucjonalnych Parlamentu i Komisji, obejmujących różne 
obszary. 
 
Mimo że równowaga instytucjonalna została generalnie utrzymana, kryzys, a może 
jeszcze bardziej reakcja na kryzys wstrząsnęły istniejącymi "checks and balances". 
Nadchodzące lata będą więc okresem docierania się instytucji. 
 
Obok instytucji politycznych, tradycyjnie uczestniczących w podejmowaniu decyzji, 
pojawiły się nowe instytucje, w szczególności w obszarze związanym z 
zarządzaniem gospodarczym i sektorem finansowym, jak i zmieniły się kompetencje 
instytucjonalne tych pierwszych. Najsilniejszą metamorfozę przeszedł EBC, który nie 
tylko wszedł w ogromnie rozległy obszar nie wykorzystywanych dotychczas 
instrumentów polityki pieniężnej, ale także w ramach Unii Bankowej, stał się 
pośrednio lub bezpośrednio uwikłany w jednolity nadzór oraz system restrukturyzacji 
i uporządkowanej upadłości banków. W tym kontekście warto wspomnieć 
bezprecedensową, jeśli chodzi o skalę i częstotliwość, aktywność niemieckiego 
Trybunału Konstytucyjnego.  
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EBC jest instytucją, która w zasadzie nie jest "podłączona" do żadnego mechanizmu 
legitymizującego jej działania. Stwarzałoby to ryzyko dla niezależności Banku. 
Wyjście EBC poza wąsko odczytywany mandat uruchomiło mechanizmy nadzoru 
przez Parlament Europejski, które sprowadzają się do stałego dialogu z 
przewodniczącym banku, przewodniczącą rady nadzorczej mechanizmu 
europejskiego nadzoru oraz monitorowania powstającego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej upadłości banków. Parlament Europejski 
zaangażował się dość mocno w pełnienie funkcji instytucji nadzorującej w imieniu 
obywateli cały nowy obszar zarządzania Europą, zawarł także z EBC Memorandum 
of Understanding w sprawie Unii Bankowej. 

 
Wskazanie na wysiłek PE uruchomienia mechanizmów legitymacji demokratycznej 
dla nowych obszarów działania EBC prowadzi mnie do kolejnego wyzwania dla 
procesu dobrego rządzenia Europą, a mianowicie kwestii legitymizacji 
demokratycznej zarówno procesu legislacyjnego powołującego nowe instytucje i 
mechanizmy, jak i tworzącego nowe obszary funkcjonowania integracji europejskiej. 
Dobre rządzenie musi być zakorzenione w sprawnie funkcjonującym systemie 
legitymizacji demokratycznej. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywa Parlament 
Europejski, który w odróżnieniu od Rady nie podejmuje decyzji legislacyjnych na 
podstawie mandatu narodowego, lecz interesu europejskiego, w którego określeniu 
uczestniczą także grupy polityczne. Od znacznie wzmocnionej funkcji legislatora 
przeszedł on także do wielu nowych obszarów demokratycznej kontroli procesów i 
instytucji (sześciopak, dwupak, Unia Bankowa, Semestr Europejski).  
 
Symbolicznym wyzwaniem dla demokratyczności działań w czasie kryzysu stało się 
uruchomienie mechanizmu Troiki reprezentującej trzech wierzycieli: IMF, EBC i 
Komisję Europejską. Była to instytucja formułująca warunki, spełnienie których 
umożliwiło, to aby cztery zagrożone bankructwem państwa członkowskie Unii, mogły 
otrzymać pomoc finansową.   
 
Trzeba przyznać, że i w sensie politycznym i europejskim demokratyczna 
legitymizacja zmian w systemie funkcjonowania Unii stała się wyzwaniem na 
niespotykaną skalę. Nie byłaby takim wyzwaniem, gdyby Unia zafundowała sobie 
autentyczną polityczną tożsamość i na poważnie potraktowała zobowiązania 
zawarte w artykule 11 TEU, który zobowiązuje instytucje do regularnego dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz zapewnienia jego reprezentantom udziału w 
debatach, decyzjach, a także gdyby Europejska Inicjatywa Obywatelska 
rzeczywiście skutecznie funkcjonowała. Upolitycznienie Komisji Europejskiej, od 
początku tak silnie podkreślane przez Jean-Claude Junckera, także chyba większa 
liczba Komisarzy, którzy przeszli przez wybory do PE, jest też próbą zdjęcia z 
Komisji stygmatu "biurokratów", którzy decydują o naszym życiu.  
 
W ostatnich latach zeuropeizowaliśmy niektóre obszary polityki uprawianej 
dotychczas na poziomie krajowym, często o silnej tradycji narodowych kompetencji. 
Myślę tutaj na przykład o całym procesie semestru europejskiego, w ramach którego 
Unia Europejska - poprzez działania Komisji, Rady i Parlamentu - uczestniczy w 
procesie decydowania o narodowych budżetach. Budzi to opory na gruncie zasady 
pomocniczości. Wymusza też poszukiwanie formuły podwójnej legitymizacji poprzez 
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współpracę Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Parlamenty 
narodowe po raz pierwszy stały się także aktorami europejskimi poprzez mechanizm 
kontroli subsydiarności. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na fakt, że już całkiem 
wkrótce rządzenie Europą przejmie generacja, której nic nie łączy, ani faktycznie ani 
emocjonalnie, z historycznymi przesłankami powstania integracji. Powinniśmy im 
zostawić Europę o silnej legitymacji demokratycznej. Dziś niestety ciągle cierpimy na 
niedostatek demokracji o ponadnarodowym charakterze, co poniekąd wynika z 
narodowego zakresu demokratycznego mandatu rządów. Europejski Parlament jest 
jedyną instytucją, gdzie decyzje zapadają na gruncie interesów europejskich, nie 
narodowych.  
 
Patrząc na demokrację bez emocji, trzeba obiektywnie stwierdzić, że kryzys i reakcja 
na kryzys przyniosły jej nowe wyzwania. Nie tylko silną centralizację kompetencji w 
kilku obszarach, zwiększoną rolę instytucji bez legitymacji demokratycznej (ECB), 
ale i potrzebę dalszych zmian w obszarze rynku wewnętrznego, gdzie  granice 
zanikają, a demokracja jest ciągle wyznaczana przez granice narodowe. Rewolucja 
informacyjna i ekspansja mediów społecznościach tworzą nowe społeczeństwo, 
nowego obywatela, który wie więcej i chce uczestniczyć w decyzjach. Bez 
współpracy obu poziomów parlamentów - europejskiego i narodowego, ale także 
parlamentów regionalnych czy lokalnych nie da się skutecznie włączyć obywateli w 
procesy europejskiej debaty i decyzji.  
 
Tylko przez tę demokrację włączającą możemy sprawić, że powstające nowe nurty 
polityczne i partie nie będą budowały swego kapitału politycznego na populizmie. 
Procedura Spitzenkandidaten może przyczynić się do wzrostu politycznej 
odpowiedzialności Komisji Europejskiej. Także wzrost przejrzystości funkcjonowania 
Rady Europejskiej mógłby służyć temu samemu celowi. W tym samym kierunku - 
wzrostu demokratycznej legitymizacji Europy - oddziaływałby wzrost frekwencji w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest jednak temat na oddzielny wykład.  
 
Unia Europejska odrzuciła pojęcie „finalité” jako silnika napędzającego reformy. 
Skoncentrowaliśmy się na cząstkowych reformach, które i tak trzeba było 
wypracowywać dużym nakładem sił. Budowanie konsensusu stało się praktycznie 
jedyną szerszą wizją europejską. A to nie wystarczy. Spojrzenie na historię integracji 
europejskiej prowadzi do wniosku, że wielkie zmiany odbywały się według schematu: 
spójna wizja, strategia i plan działania. Tak było na samym początku, gdy 
powstawała unia celna czy strefa wolnego handlu, potem rynek wewnętrzny i obszar 
wspólnej waluty. 
 
Wywołane kryzysem reformy wprowadzaliśmy poprzez cząstkowe podejście nie 
umocowane w dalekosiężnej uzgodnionej wizji. Czy mogła powstać spójna nowa 
europejska rzeczywistość bez takiej procedury? Czas pokaże. Pojawia się też 
pytanie, czy bez wizji można wzbudzić emocje.  
 
Jeżeli chcemy, aby obywatele Europy na nowo się nią przejęli, poczuli ją jako żywą 
rzeczywistość, a nie tylko biurokratyczne przepychanki, to konieczne jest  odwołanie 
się do emocji obywateli. Emocje to nie tylko, jak to się czasami rozumie, irracjonalne 
odruchy, nie poparte refleksją intelektualną. Emocje zawsze towarzyszą życiu 
politycznemu, od najdawniejszych czasów. Szczególnie okres tworzenia się nowych 
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państw narodowych im sprzyjał – romantyzm polityczny był znakiem szczególnym 
narodowotwórczego wieku XIX. Tego dzisiaj brakuje w myśleniu o Europie.  
 
Trudno jest wzbudzić dobre emocje wobec takiego skomplikowanego zbioru 
instytucji jak Unia. Jest to zadanie, które przed nami stoi. Nie będzie łatwo chociaż 
Unia ma w sobie cechy, które mogą porwać.  
 
Idea dobrego rządzenia w wieku XXI opiera się w dużej mierze na mobilizacji 
szerokich rzesz obywateli na rzecz konkretnych wartości. W Unii Europejskiej te 
wartości są bardzo piękne i wyrażone w formule praw podstawowych: poszanowania 
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. Dobre rządzenie i zarządzanie tak skomplikowanym organizmem jak 
Unia, jeżeli ma być odbiciem tych wartości, musi mieć charakter włączający. Nie 
przypadkowo użyłam tu pojęcia Unii jako „organizmu”. Bo tylko wtedy będziemy mieć 
szansę na rozwój w perspektywie kilku co najmniej pokoleń, jeżeli każdy obywatel 
Unii będzie czuł się organiczną jej częścią, a nie tylko by-standerem, który traktuje ją 
jako mechanizm redukcji kosztów i zwiększania zysków. Dlatego ta legitymacja 
włączająca jest kluczem do sukcesu Unii, jeżeli chodzi o poszerzanie jej naturalnej 
bazy tych, którzy są w stanie się przejąć jej losami. Ta legitymizacja włączająca jest 
w dużej mierze połączona z przejrzystością działań Unii, czy art. 11TUE.  
 
Legitymizacja procesów decyzyjnych nie może być jednak ograniczona do 
przejrzystości i uczciwości polityków i instytucji. Coraz ważniejszy staje się brak 
wiary obywateli w to, że klasa polityczna jest zdolna zrealizować obiecany program. 
Nie bez przyczyny pojawiło się pojęcie tzw. output legitimacy. Powszechna utrata 
zaufania w kontekście kryzysu przeniknęła także do sfery publicznej. Politycy i 
decydenci utracili zaufanie najpierw rynków, potem także obywateli. Podobne 
zmiany dotknęły instytucje.   
 
W wyprowadzaniu Unii z kryzysu pojawiło się wyzwanie w postaci niezbędnych 
reform strukturalnych. Nie ma jednak do tej pory mechanizmu czy technologii 
postępowania zapewniającej, że zobowiązania narodowych rządów będą 
realizowane. "Committment technology" nie istnieje. Była koncepcja kontraktów 
między Komisją Europejską a państwami członkowskimi. Została odłożona przez 
poprzedniego przewodniczącego Rady Europejskiej na półkę. Czy nowy 
przewodniczący ją odkurzy?  
 
Kryzys ujawnił ogromne zróżnicowanie Unii Europejskiej. Przed wszystkim pokazał, 
że mechanizmy niedokończonego projektu wspólnej waluty działały raczej słabo jako 
mechanizmy konwergencji. Strefa euro okazała się niezwykle zróżnicowana pod 
względem zdolności dostosowawczych, produktywności i konkurencyjności. 
Uruchomione procesy reformatorskie, głębokie i bezprecedensowe, są zapowiedzią 
dalszego pogłębiania integracji w obszarze wspólnej waluty. Heterogeniczność 
Europy będzie rosła, w zasadzie już dzisiaj nie jest kwestionowana.   
 
Uniformizacja była w pełni zrozumiała, gdy budowaliśmy rynek wewnętrzny, gdy 
uruchamialiśmy wspólną walutę. Krótkoterminowa stopa procentowa była przed 
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kryzysem głównym elementem polityki pieniężnej EBC. Dziś zakres środków jest 
niebywale szeroki i ma niewiele wspólnego z filozofią "one size fits all".  
 
Kryzys także pogłębił podziały w Unii Europejskiej. Ze zrozumiałych względów 
wyzwolone przez kryzys reformy w głównej mierze były, i nadal są, skoncentrowane 
na strefie euro. O ile w ostatecznym rozrachunku udało się w wielu ważnych 
obszarach otworzyć nowe mechanizmy otwarte na udział państw spoza euro, jest to 
udział w mniejszym lub większym stopniu pozbawiony dostępu do mechanizmów 
finansowych. Udział w procesie decyzyjnym jest na ogół dużo bardziej 
zrównoważony. 

Generalnie można zaryzykować tezę, że Unia nie jest dobrze wyposażona w 
instrumenty zarzadzania własną heterogennością. Mechanizm wzmacniania 
współpracy, którą umożliwia Traktat, nie jest wykorzystywana w tym kontekście.  

Kolejnym wyzwaniem dla dobrego rządzenia w integrującej się Europie jest system 
decyzyjny dotyczący zmiany Traktatów. Jednomyślność, jako zasada prowadzi w 
przypadku jej braku do rozwiązań w postaci międzynarodowych umów 
(Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, Nowej Umowy Fiskalnej, 
Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Banków). Są to 
umowy w małym stopniu przestrzegające kryteria legitymizacji demokratycznej. 
Traktaty dają gwarancję przejrzystości procesu, a także tego, że w procesie 
decyzyjnym uczestniczą instytucje europejskie lub narodowe będące częścią 
demokratycznych mechanizmów rządzenia. Odejście nie tylko od metody 
wspólnotowej, ale i bazy traktatowej, pozbawia proces integracji tych gwarancji. 

 
Wyzwaniem dla dobrego rządzenia stało się w okresie kryzysowych reform ryzyko 
pokusy nadużycia (moral hazard). Przenoszenie kompetencji na poziom europejski 
osłabia poczucie odpowiedzialności na poziomie narodowym. Nie można całkowicie 
zignorować pytania o to, jak dużą pokusę nadużycia wyzwalamy, powołując Unię 
Bankową, unię fiskalną czy euroobligacje. Obawy przed takim ryzykiem są 
usprawiedliwione, ale być może koszty są mniejsze niż korzyści. 
 
Jest to zjawisko, które potencjalnie może ograniczyć skuteczność reform 
wprowadzających rozwiązania na poziomie europejskim. Dyskusja dotycząca 
pokusy nadużycia pierwotnie dotyczyła rozwiązań w sektorze finansowym. Zjawisko 
to może mieć jednak szerszy wymiar i wraz z postępującą integracją "zwalniać" 
rządy narodowe od odpowiedzialności wobec własnych obywateli. Słynna "blame 
game", obciążająca "Brukselę" za niepopularne decyzje, zostanie zastąpiona nową 
grą.  
 
Kolejne ryzyka związane z przenoszeniem różnych rozwiązań na poziom europejski, 
i jest to szczególnie widoczne w przypadku Unii Bankowej, wiąże się z faktem, iż 
wiele elementów polityki czy instrumentów nie zostało do tej pory 
zharmonizowanych. Na przykład nawet wśród banków, które podlegają 
bezpośrednio nadzorowi przez EBC nie ma obowiązku stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości.  Nie są również zharmonizowane 
narodowe procedury upadłościowe. Również jest oczywiste, że procesy 
transponowania przepisów prawa europejskiego nie prowadzą do identycznych 
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rozwiązań na poziomie narodowym. Te ryzyka mogą osłabiać skuteczność 
zarządzania Unią w konkretnych obszarach.  
 
Dobre rządzenie w Unii to nie tylko proces, ale i jego substancja. 

Kryzys, którego nikt nie przewidział, ani mu nie zapobiegł, próbowano leczyć 
wzorując się na przeszłości. Stąd, chociaż być może za wcześnie na pełną ocenę, 
najprawdopodobniej popełniono błędy. Często pojawiała się krytyka, że Unia robi 
zbyt mało, że zbyt późno reaguje, że podąża za wydarzeniami zamiast je 
wyprzedzać. Do przyszłości należy pełna ocena polityki restrykcyjnej w sferze 
konsolidacji budżetowej. Od początku były jednak dostrzegane przez niektórych 
ekonomistów ryzyka rozwojowe związane z tym podejściem: złe założenia 
wyjściowe, oparcie na zuniformizowanym podejściu, oprocentowanie obligacji 
reagujące także na zbiorową panikę, utrata zaufania rynków, które bardzo szybko 
zaczęły kierować się nie tylko deficytami, ale i zdolnością gospodarek do wzrostu, 
niechęć sektora prywatnego do wypełnienia luki w związku ze spadkiem wydatków 
publicznych, niefunkcjonalne banki, daleki od rzeczywistości mnożnik. Zwracano 
uwagę na brak skłonności do wykorzystywania elastyczności procedur paktu 
stabilności i wzrostu. Obecne dyskusje dotyczące wyłączenia krajowego 
dofinansowania w systemie wykorzystania funduszy strukturalnych toczyły się także 
trzy lata temu. Ten sam problem pojawia się w kontekście pakietu inwestycyjnego 
Junckera.  

 
Łodzią Europy targają burze nacjonalizmów, zarówno tych narodowych, klasycznie 
eurosceptycznych, (Francja, Holandia) jak i  - co jest pewną nowością - 
regionalistycznych (Szkocja, Katalonia), które odwołują się raczej do idei lepszej, 
oddolnej, bardziej bliskiej ludziom  i wrażliwej Europy. Niezależnie od motywacji, 
mają one jednak podobny skutek – wzmacniają tendencje do rozczłonkowania 
Europy – a temu musimy się przeciwstawić. 
 
 


